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1956 ôszére teljesen szétzilálódott a Lengyel Egyesült Munkáspárt 
monopolhatalma az országban a szovjet vezetés desztálinizációs poli-
tikája, a pozna i felkelés és a lengyel pártvezetésben zajló hatalmi har-
cok következtében. Végül októberben Władysław Gomułka úgy került 
hatalomra, hogy a társadalom jelentôs része támogatta az általa meg-
hirdetett politikát. Gomułkának szüksége is volt erre, hiszen a párt és 
a központi szakszervezetek kezébôl kicsúszott az irányítás. A termelést 
az üzemekben az önkormányzó munkástanácsok irányították. A mun-
kásokon kívül az értelmiség jelentôs része is felsorakozott az új kurzus 
mellé. Ebben az idôszakban szinte cenzúra nélkül jelenhettek meg a 
különbözô kiadványok témától függetlenül. Hamarosan kiderült, hogy 
az új vezetés a párt monopóliumának visszaállítására törekszik. A Po 
prostu folyóiratot, mely az októberi eredmények továbbfejlesztése mel-
lett szállt síkra, 1957 ôszén betiltották. Majd 1958. december 20-án a 
„munkás-önkormányzati konferenciákról” szóló törvénnyel felszámolták 
a munkástanácsokat is. A hatalom „keményedése” érthetô ellenállást 
váltott ki elsôsorban az értelmiség körében, de a gazdasági növekedés 
lelassulásával a munkásság elégedetlensége is egyre fokozódott.

I. Megreformálható-e a rendszer?

Az ún. stabilizáció idôszaka alatt egyre több támadás érte az értelmiségi 
klubokat és az egyházat, de újra szóba került a mezôgazdaság „szocialista 
átalakítása” is. Ezekben az években alakult ki az az értelmiségi kör, mely 
végül kinevelte a hetvenes évek végére a lengyel ellenzék fô alakjait, a 
késôbbi Szolidaritás mozgalom fô „ideológusait”. A növekvô represszió, 
a cenzúra erôsödése, a kultúrára és a tudományra szánt költségvetési 
összegek csökkentése az értelmiség nyílt tiltakozását váltotta ki.
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Miután a hatalom 1962-ben feloszlatta az 1956 után a szocialista fia-
talságnak vitafórumot biztosító Görbe Gödör Klubot, a Varsói Egyetemen 
különbözô csoportok alakultak a diákok között az aktuális problémák 
megvitatására. A különbözô vitafórumokon olyan kérdéseket fesze-
gettek, amelyek teljesen tabunak számítottak a hatalom számára: mi 
történt Katy ban, mi lett a sorsa a második világháború alatt és után 
a Szovjetunióba került lengyel állampolgároknak, mit tartalmazott a 
Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradéka. Megvitatták Milovan Ðilas 
„új osztály”-koncepcióját, együtt olvasták már akkor (!) George Orwell 
1984, vagy Arthur Koestler Sötétség délben címû klasszikusait, amelye-
ket a többi szocialista országban csak illegális úton lehetett beszerezni. 
A diákok és az értelmiség többsége marxista volt, többségük kommunista 
családból származott. A hivatalos marxista–leninista ideológia helyett 
azonban Trockij munkái váltak egyre népszerûbbé, hiszen jó elméleti 
kiindulópontnak bizonyultak a sztálini rendszer bírálatára.

Az ifjúsági kultúrában szintén 1956 nyara és ôsze játszotta a kata-
lizátorszerepet. Lengyelországban is megjelenhettek a nyugat-európai és 
az amerikai kultúra termékei és azok hazai megfelelôi. Az 1956 augusz-
tusában megrendezett I. Sopoti Jazz Fesztivál, illetve a „Varsói ôszre” 
keresztelt Kortárs Zenék Nemzetközi Fesztiválja volt a kezdet, ahol töme-
gesen megjelenhettek az addig „hivatalosan nem létezô” zenei mûfajok 
képviselôi és rajongói. A lengyel fiatalok itt hallhattak elôször rock & 
rollt, amely az ifjúság mint társadalmi osztály elkülönülésének legfôbb 
szimbólumává vált. A rockzene mint a lázadás, a különállás szimbóluma 
a lengyel ifjúságra is erôsen hatott. Lengyelország Kelet-Európában egye-
dülálló kulturális szabadságot élt át. A hatalom természetesen állandó 
figyelemmel kísérte az új kultúra hatásait.1 A lengyel beat- és blues-kor-
szak a hatvanas években érte el a csúcspontját. Olyan zenekarok, mint 
a Niebiesko-Czarni, a Czerwone Gitary, a Skaldowie és a Polanie meg-
határozóak voltak az ifjúsági kultúrában.

A hatvanas években számos nyugati zenekar is járt Lengyelországban, 
illetve a lengyelek is szabadon utazhattak külföldre, így közvetlen kul-
turális csere alakulhatott ki. Nemcsak a Szabad Európa Rádión keresz-

 1 Przemysław Zieli ski: Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie. 
Warszawa, Trio, 2005. 15–16.
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tül, hanem a Nyugatról behozott lemezeken is terjedt a zenekultúra és a 
vele járó szabadság életérzése. 1965 novemberében a kor egyik nyugati 
sztárcsapata, az Animals lépett fel egy miniturné keretében Varsóban, 
Krakkóban, Pozna ban és Wrocławban. Másfél évvel késôbb, 1967 ápri-
lisában egy szerencsés véletlen folytán pedig a Rolling Stones játszott a 
varsói Kongresszusi Teremben, a Tudomány és a Kultúra Palotájában. 
A koncert alatt a több ezer jegy nélkül maradt rajongót a rendôrségnek 
„kellett” feloszlatnia.2

A zenéhez hasonlóan egyedülálló szabadság uralkodott az irodalom, 
a film és a színház területén is. Számos addig kiadatlan mû megjelen-
hetett. A filmmûvészet aranykorát élte, a színházban egyedülálló kez-
deményezések kaptak teret. Lengyelország a többi szocialista ország fia-
talsága és értelmisége számára is vonzóvá vált.

A hatvanas évek közepétôl kezdve egyre szervezettebben jelentkezett a 
fennálló rendszerrel szembeni ellenzéki ifjúság. A kezdeti spontán akci-
óktól több fázison keresztül jutottak el a hetvenes évek végére a mun-
kássággal és az egyházzal való összefogás gondolatáig. E hosszú fejlôdési 
szakaszban 1968 jelentette a fordulópontot. Az általuk megfogalmazott 
problémák elsôsorban elvi állásfoglalások voltak, kevés konkrét prog-
rammal. Mégis nyomon követhetô az ellenzékiség fô áramának gon-
dolati evolúciója. 

Az elsô állásfoglalás, az 1964-ben Jacek Kuro  és Karol Modzelewski 
által írt elemzés és program, mely „Nyílt levél” néven vált széles körben 
ismertté.3 A szerzôk nem titkolták, hogy a LEMP politikai gyakorlatával 

 2 Zieli ski: i. m. 2005. 55–58.
 3 A 128 gépelt oldalból álló iratot a szerzôknek nem állt szándékukban nyilvános-

ságra hozni. Miután azonban a biztonsági szolgálatok tudtára jutott, hogy szûk 
baráti körben szeretnék ezt az ellenzéki dokumentumot megvitatni, a rendôrség 
rajtaütésszerûen elkobozta az elkészült példányokat. A szerzôket hamarosan kizár-
ták a pártból is. Ezután döntöttek úgy, hogy nyílt levél formájában teszik közzé a 
programot a LEMP-hez és a Szocialista Ifjúsági Szövetséghez címezve. List otwarty 
Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do członków Podstawowej Organizacji 
Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członków uczelnianiej 
organizacji Zwi zku Młodzie y Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim, 
przedstawiaj cy oparty o marksowsk  teori  społecze stwa krytyczny obraz 
systemu politycznego i społeczno-ekonomicznego Polski jako ustroju biurokracji 
partyjnej. In: Zygmunt Hemmerling – Marek Nadolski: Opozycja wobec rz dów 
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ellentétes álláspontot képviselnek, és a párt társadalmi szerepét nega-
tívan ítélik meg. Elsôdleges céljuk az volt, hogy képet adjanak a fennálló 
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokról. Kiindulópontjuk szerint 
az államot egyrészt az uralkodó osztály, a pártállami elit, vagyis a köz-
ponti politikai bürokrácia alkotja, amely a társadalmi ellenôrzéstôl füg-
getlenül, önállóan hozza meg az országos jelentôségû állami döntéseket, 
illetve vele szemben a munkásosztály, az egyéni parasztság és a technokrácia 
áll.4 Majd hosszasan elemezték, hogy miképpen zsákmányolja ki a köz-
ponti politikai bürokrácia a vele szembenállókat. Konklúziójuk szerint 
a munkások az általuk létrehozott többletterméktôl erôvel meg vannak 
fosztva, sem a mértékére, sem az elosztására nincs befolyásuk, sôt mind-
ez a munkások érdekeivel ellentétes célokra van felhasználva.5 A hata-
lom a kiváltságokra, a társadalom és a termelés feletti ellenôrzés fenn-
tartására költi a megtermelt többletet. Minden, ami a rendszer szociális 
vívmányaként jelenik meg (az ingyenes egészségügy, az olcsó élelmiszerek 
stb.), az valójában a hatalom számára csupán a szükséges rossz, vagyis 
az az összeg, amit el kell költenie ahhoz, hogy a hatalmát fenntartsa. Ez 
azt jelenti, hogy ezzel vásárolja meg a munkás munkaerejét.6

Programjuk szerint egy olyan decentralizált gazdasági rendszert kell 
létrehozni, amelyben a munkásokhoz vagy a technokráciához kerül a 
döntés joga. Ez a rendszer a munkás-önigazgatáson alapulna, ami tel-
jes „munkásdemokráciát” követel meg az államban. Fô célként tehát azt 
tûzték ki, hogy a fennálló termelési viszonyokat a bürokrácia osztályural-
mának megdöntésével kell megváltoztatni. Amíg ugyanis ez fennáll, addig 
semmilyen decentralizáció nem képzelhetô el. Ebben az új rendszerben 
a vállalat maga döntene a saját termelésérôl, a központi terv realizálása 
csak adminisztratív ajánlás útján történne, csak gazdasági befolyásolási 
eszközökkel. A vállalatokat a jövedelmezôségük szerint kellene értékelni, 
azaz fontossá válna a felvevôpiac szerepe. A fogyasztás struktúrája hatá-
rozná meg a termelést. Megnône a technokrácia szerepe, részt venne a 
központi döntésekben, illetve a vállalatokban erôs hatással lenne a jöve-

komunistycznych w Polsce 1956–1976. Wybór dokumentów. Warszawa, Uniwersytet 
Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, 1991. 157–245.

 4 List otwarty…, i. m. 162.
 5 Uo. 169–172.
 6 Uo. 173.
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delmek elosztására is.7 A decentralizált modell alkalmazása erôteljesen 
jelen volt Włodzimerz Brus munkáiban is, melyeket magyarra is lefor-
dítottak az új gazdasági mechanizmus elôkészítése idején. Ô azonban 
Kuro éktól eltérôen nem a terv és a piac, a centralizált és decentralizált 
szocialista gazdasági modellek ellentéteiben gondolkodott. Szerinte ezek 
nem zárják ki egymást, hanem meg kell teremteni az optimális egyensúlyt 
közöttük. A központi irányítás szabályozott piaci mechanizmus alkalmazá-
sával kénytelen szûkíteni a decentralizált döntések körét, hogy biztosítsa 
a népgazdaság terveiben megállapított felsôbbrendû célokat.8 Kuro  és 
Modzelewski viszont ezeket a „felsôbbrendû célokat” éppen a társadal-
mi ellenôrzés segítségével biztosította volna, amit éppen a bürokrácia 
léte akadályoz meg.9 Megjegyzendô azonban, hogy a Gomułka vezette 
hatalmi elit 1958 után semmilyen decentralizációs reformot nem támo-
gatott. Az 1964–1965, illetve 1968–1970 közötti reformkísérletek éppen 
a centralizáció megerôsítésére és a parancsuralmi-elosztó rendszer töké-
letesítésére törekedtek.10

 7 Uo. 181–183. E gondolatok forrása Michał Kalecki, Włodzimerz Brus és Oskar 
Lange munkáiban is megtalálható. Kalecki a harmincas években együtt dolgozott 
John Keynesszel, és jelentôs hatással volt az angol közgazdász késôbb nagy kar-
riert befutott teóriájára. Brus és Lange munkái inkább a szocialista országok gaz-
dasági reformjaira voltak hatással.

 8 Włodzimierz Brus: A szocialista gazdaság mûködésének általános problémái. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967. (Eredetileg 1960-ban jelent meg len-
gyelül.) Megjegyzendô, hogy Brus egy korábbi, 1956-ban írt munkájában is fel-
veti már, hogy a szocializmusban is elképzelhetô lenne szabályozott formában 
alkalmazni a piaci mechanizmusokat. E munkáját 1957-ben már kiadták magya-
rul, jelezvén, hogy a reformra szükség van. Brus, Włodzimierz: Az értéktörvény és 
a gazdasági ösztönzôk. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957.

 9 Ezzel szemben Ota Šik, csehszlovák reformközgazdász a szocialista piaci viszo-
nyok kialakulását szükségszerûnek nevezte. Véleménye szerint az általános tár-
sadalmi érdek, mely Brusnál és a Nyílt levélben is megvalósítandó célként sze-
repel, csupán absztrakció. Éppen ezért Šik nem a döntések decentralizációját 
javasolja, bár megjegyzi, hogy bizonyos esetben ez elkerülhetetlen, hanem a köz-
gazdasági ösztönzôk bevezetését szorgalmazza. Ota Šik: A szocialista áruviszonyok. 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968. (Eredetileg 1965-ben jelent 
meg cseh nyelven.)

10 Dariusz T. Grala: Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania 
socjalizmu. Warszawa, Trio, 2005. 26.
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A „Nyílt levél” szerint a kialakult krízis kiváltó oka a felépített 
termelôpotenciál és az alacsony társadalmi fogyasztás közötti ellentétben 
keresendô. Ez csak akkor oldható fel, írják a szerzôk, ha a termelés cél-
ját változtatják meg, azaz a fogyasztásra kell termelni, ez pedig a jelen-
legi rendszerben nem valósítható meg.11

Kuro  és Modzelewski az 1956-os lengyel és magyar eseményeket az 
„elsô bürokráciaellenes forradalomnak” tartották, amelyek azért buk-
tak el végsô soron, mert a baloldal nem szervezte meg önmagát, hanem 
beállt az antisztálinista liberálisok mellé. Ezzel elôkészítette saját halá-
lát.12 Ebbôl azt a tanulságot vonták le, hogy „a munkásosztálynak tuda-
tában kell lennie a saját különálló érdekeinek, politikai formába kell önteni és 
szervezôdni, ahogy egy hatalomért harcoló osztály”, hogy képes legyen vezetô 
szerepet játszani.13 E felismerés volt a Szolidaritás megvalósítása felé tett 
elsô tudatos lépés, még akkor is, ha valójában végül a munkásosztály 
nem „osztályként” lépett fel a hatalommal szemben.

A harc formáját is meghatározták. A munkásosztály számára egyetlen 
lehetôséget láttak helyzetük megváltoztatására, a forradalmat. „A jelen-
legi termelési viszonyok és a bürokrácia megdöntése, az uralom átvétele 
a saját munkája, termelése felett, az ellenôrzés megszerzése a termelés 
célja felett, vagyis a munkásdemokrácián alapuló gazdasági, társadalmi 
és politikai rendszer.”14 Ezt a forradalmat a fejlôdés elengedhetetlen fel-
tételének tartották.

Az 1956-os magyar forradalom leverése után, de még az 1968-as cseh-
szlovákiai katonai intervenció elôtt is úgy látták, hogy sikeresen meg-
valósítható egy, a rendszerrel szembeni forradalom. Véleményüket arra 
alapozták, hogy egy össztársadalmi megmozdulás megbénítja a hatal-
mat, és az nem lesz képes ellenállni. Ám a szovjet katonai fellépés fenye-
getése a magyar események tapasztalata alapján meggyôzô érvnek tûnt 
egy forradalom kirobbantása ellen. Modzelewskiék azonban 1964-ben 
úgy látták, hogy egészen más a helyzet, mint nyolc évvel korábban volt. 
Akkor azért tudták a szovjet tankok segítségével leverni a magyar for-
radalmat, mert az azt megelôzô iparosítás és gazdasági növekedés követ-

11  List otwarty…, i. m. 195–199.
12  Uo. 206–209.
13  Uo. 208.
14  Uo. 214.
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keztében a rendszer még jelentôs gazdasági és társadalmi tartalékokkal 
rendelkezett, tehát a hatalom meg tudta oldani a krízist.15 1964-ben azon-
ban Modzelewskiék szerint már nincsen tartaléka a hatalomnak egyik 
szocialista országban sem, beleértve a Szovjetuniót, így nem tud enged-
ményeket és reformokat ígérni a válság megoldása érdekében.

Az ellenzéki szerzôknek azonban 1968 augusztusában azt kellett 
tapasztalniuk, hogy a Varsói Szerzôdés tagállamai még mindig képesek 
katonailag is fellépni, és stabilizálni a kommunista párt egyeduralmát, 
ha érdekeik úgy kívánják. A prágai tavasz leverésénél viszont azt is 
látni kell, hogy nem elsôsorban gazdasági, hanem politikai krízis volt 
Csehszlovákiában. Itt az ötvenes években nem alakították át a beruházási 
politikát olyan mértékben, mint Magyarországon vagy Lengyelországban. 
Tehát csak részben cáfolták a 68-as események Kuro ék álláspontját. 
Sôt, a magyar új gazdasági mechanizmus, melyben például Brus szá-
mos elgondolása is megjelent, azt bizonyította, hogy lehetséges reform 
a gazdaságban anélkül, hogy szovjet tankok vonulnának be az országba. 
Más kérdés, hogy milyen módon. Hiszen a „Nyílt levél” szerzôi három és 
fél éves börtönbüntetést kaptak elemzésük elkészítéséért, de még a hoz-
zájuk képest mérsékelt Brust is emigrációba kényszerítették 1968-ban, 
annak ellenére, hogy mindannyian a párt tagjai voltak.

Nem számoltak azonban a „szocialista világ” két jelentôs gazdasági 
tartalékával, melyeket természetesen nem láthattak elôre 1964-ben. 
Egyrészt azt, hogy a „bürokratikus politikai elit” óriási nyugati hite-
leket fog felvenni annak érdekében, hogy megtegye a szükséges „enged-
ményeket és reformokat” a krízis csökkentése érdekében. Ahogy a hata-
lom sem látta, hogy ezzel éppen a saját bukását készíti majd elô. Másrészt 
pedig nem láthatták, hogy a Szovjetunió új gázlelôhelyeinek feltárása 

15 Uo. 220–221. Megjegyzendô, hogy sem Kuro , sem Modzelewski nem ismerhette 
a magyar forradalom elleni szovjet katonai fellépés okait, a döntés hátterét. Nem 
tudhatták, hogy a Szovjetunió vezetése már azelôtt elhatározta a fegyveres beavat-
kozást, mielôtt a Nagy-kormány bejelentette a kilépést a Varsói Szerzôdésbôl. 
Csak hatvan évvel késôbb, 2006-ban vállalkozott arra elôször történész, hogy fel-
vesse a magyar kormány felelôsségét, és megállapítsa, hogy realista politikával 
elkerülhetô lett volna a katonai intervenció 1956-ban. Lásd: Charles Gati: Vesztett 
illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és a magyar forradalom. Budapest, Osiris 
Kiadó, 2006.



94 ❯ MITROVITS MIKLÓS

Nyugat-Szibériában a hatvanas évek végétôl új erôforrásokat biztosít a 
rendszer számára. A nyugati hitelek és a világpiaci ár alatti olcsó szov-
jet energia még évtizedekig segített a kelet-európai rendszereknek a 
fennmaradásban.

E két tényezô azonban 1968 után legalább olyan mértékben hátráltatta 
a Varsói Szerzôdés országaiban a gazdasági reformokat, mint 1968-ban 
a dogmatikusok felülkerekedése a szovjet vezetésben.

II. A márciusi események és következményeik

Az 1968. márciusi diákmegmozdulásokat, ahogy általában ez történni 
szokott, egy váratlan esemény indította el. Adam Mickiewicz drámája, 
az Ôsök elôadásainak betiltása a Nemzeti Színházban olyan ellenállást 
váltott ki a varsói egyetemi diákság körében, amibôl hamarosan orszá-
gos méretû tiltakozáshullám bontakozott ki.16

A diákok ellenállása mindenekelôtt erkölcsi ellenállási mozgalom volt. 
Nem volt kidolgozott programjuk. Követelték ugyanakkor a represszió 
leállítását, az Ôsök betiltásának feloldását, a propaganda hazugságainak 
megszüntetését, a Lengyel Népköztársaság Alkotmányának betartását, 
gyakran hivatkoztak a szocializmusra is.

Az elsô konkrét elemeket tartalmazó program, mely széles körû refor-
mokat követelt, csak viszonylag késôn, a demonstrációs hullám vége felé 
fogalmazódott meg 1968. március 28-án, a Diákmozgalom deklarációjában. 
Többek között követelték egy új diákszervezet létrehozását, a cenzúra 
eltörlését. Új gazdasági reformot akartak a gazdasági önelszámolás és a vál-
lalati önigazgatás elvén. Szükségesnek tartották egy új szakszervezet létrehozását 
is. Követelték a bíróság teljes függetlenségét és az Alkotmánybíróság 
összehívását. E követelések a fennálló hatalmi struktúrában nem vol-
tak reálisak.17

1968 márciusa nem csupán a diákok lázadása volt, hanem egy egész 
generáció tiltakozása. A kb. 2700 letartóztatott kevesebb mint egynegye-

16 Az eseményekrôl lásd részletesen: Jerzy Eisler: 1968 Rok Polski. Warszawa, IPN, 
2006.

17 Eisler: i. m. 446.
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de volt csak diák! Az utcai harcokban a fôszerepet a fiatal munkások és 
a középiskolások játszották. El kell vetnünk tehát azt a mítoszt, hogy a 
munkások teljesen távol tartották magukat a diákok lázadásától. Számos 
alkalommal gyûjtöttek pénzt és élelmiszert a tiltakozóknak, bár az értel-
miség- és diákellenes kampány bizonyosan sok embert megérintett. 
A párt és a központi szakszervezetek által szervezett munkástüntetések-
nek és sztrájkoknak köszönhetôen azonban a munkásság többsége való-
ban elítélte a diákmozgalmat.

Szabályos „kulturális pogrom” vette kezdetét az egyetemeken és a 
kutatóintézetekben. Sorra zárták ki a „megbízhatatlannak” tartott diá-
kokat; az egyéni elbocsátások mellett két alkalommal tömeges kizárásra 
is sor került. A Wrocławi Mûszaki Egyetem 1553, a Varsói Egyetem 1616 
hallgatóját bocsátották el. Késôbb egy részük újra folytathatta tanul-
mányait.18

Az események egyik fô szálává az ún. „cionistaellenes kampány” vált, 
mely a hatnapos háború kirobbanása (1967. június 5.) után erôsödött 
fel a lengyel hatalmi eliten belül. A cionistaellenes kampányba burkolt 
antiszemitizmus egyértelmûen a pártban zajló hatalmi harc része volt. 
Gomułka ekkor számolt le a „revizionista” nézeteket valló politikai ellen-
feleivel.19 Tisztogatás kezdôdött elôször a hadseregben, majd a biztonsági 
szolgálatoknál, a rendôrségen és végül a pártban is. 

E folyamat részévé váltak a diáktüntetések 1968 márciusában. A doku-
mentumok szerint Mieczysław Moczar tábornok (1964-tôl belügyminisz-
ter) nyomására egyezett bele Gomułka, hogy a kettôt összekapcsolják. 
Gomułka a varsói pártaktíva-értekezleten elmondott értékelô beszé-
dében20 név szerint kiemelte a tüntetések szervezôinek és résztvevôinek 
zsidó származását. Olyan zsidó nacionalistának bélyegezte ôket, akikbôl 
hiányzik a lengyel nemzeti érzés: kozmopolitáknak, akik az imperializ-
mus érdekében felforgatták Lengyelországot. Az elsô titkár szerint, aki 
nem lojális a népi Lengyelország iránt, annak elôbb vagy utóbb el kell 
hagynia az országot. A kivándorló személyek olyan útiokmányt kaptak, 

18 http://www.marzec1968.pl/portal/m68/797/6965/Represje.html (2008. 07. 01.)
19 Eisler: i. m. 88–140.
20 Beszéd a varsói pártaktíva ülésén (1968. március 19.). In: Władysław Gomułka: A 

szocializmus építésének problémái. Válogatott beszédek 1964–1969. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1970. 127–155.
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amellyel nem térhettek vissza Lengyelországba.21 A cél egyértelmûen a 
munkásság és az értelmiség szembeállítása volt. A kampány egyszerre 
volt antisztálinista és nacionalista. A párt így vezette le az egyre romló 
gazdasági helyzet miatt kialakuló társadalmi feszültséget.

Elôszeretettel hangsúlyozták a diáklázadásban vezetô szerepet vállaló 
diákok zsidó származásra utaló vezetéknevét. Elôfordult, hogy az illetô 
szülei a pártban foglaltak el pozíciót. Nyíltan vádolták ôket a „lengyel 
nemzet érdekeinek elárulásával”. A propaganda kiterjedt a gazdaságban 
és a kultúrában tevékenykedô zsidó származású állampolgárokra is. 
A „cionistaellenes” jelszavak megjelentek a munkások körében a felülrôl, 
munkaidôben szervezett gyûléseken, a különbözô intézetekben vagy a 
városok által szervezett nagygyûléseken. Ennek következtében 1968 és 
1972 között összesen több mint 15 ezer embert kényszerült emigrációba.22

III. 1968 után: a revizionizmus vége és az új evolucionizmus

Mindez fordulópontot jelentett a lengyel ellenzék történetében. Az a bru-
tális értelmiségellenes pogrom, melyet Moczar tábornok vezetésével a 
hatalom levezényelt, egyedülálló volt a kelet-európai országok 1945 utáni 
történetében. Abban az idôszakban, amikor Csehszlovákiában éppen 
kibontakozóban volt a prágai tavasz, és a szabadabb légkör egyre több 
értelmiségit ragadott írásra és gondolkodásra, amikor Magyarországon 
az új gazdasági mechanizmus bevezetése után néhány hónappal 
sokan reménykedve várták a szocializmus „emberarcúra” formálását, 
Lengyelországban ennek az ellenkezôje következett be. Az ellenzéki vagy 
azzá váló értelmiség elôször döbbenhetett rá, hogy az államszocializmus 
létezô keretei túlságosan szûkek a remélt reformoknak.

Leszek Kołakowski marxista filozófus is emigrációba kényszerült. 
Három évvel késôbb a párizsi Kultura hasábjain fejtette ki gondolata-
it a fennálló államszocialista rendszerrel kapcsolatban. A „Tézisek a 
reményekrôl és reménytelenségekrôl” címû esszéje az otthon maradt 

21 A cionistaellenes politikáról és következményeirôl az eseményekben érintett sze-
mélyek visszaemlékezéseivel lásd: Dworzec Gda ski (Gda ski pályaudvar), lengyel 
dokumentumfilm, 2007. Rendezte: Maria Zmarz-Koczanowicz.

22 Eisler: i. m. 2006. 131.
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ellenzékiek krédója lett.23 Részben Kuro  és Modzelewski megállapí-
tásainak a folytatása, részben azok felülvizsgálata annak érdekében, 
hogy használható programot mutasson az ellenzék számára a hata-
lommal szembeni harcban. Kołakowski egyetértett a „Nyílt levél” azon 
megállapításával, hogy a despotikus (monopol) hatalmat nem lehet rész-
ben megszüntetni, hiszen akkor az nem lenne monopoljellegû. Azonban 
elvetette azt a korábbi nézetet, hogy csak erôszakos, azaz forradalmi 
úton lehet a rendszert megváltoztatni. A rendszer merevsége attól 
függ, hogy a benne élô emberek mennyire vannak meggyôzôdve errôl 
a merevségrôl.24 Ráadásul a rendszer a Kuro ék által leírt belsô ellent-
mondásai miatt nem képes szintézisre, és ezzel folyamatosan gyengíti 
önmagát.25 A filozófus szerint éppen ez a rendszer gyenge pontja, amit 
ki lehet használni.

A megfigyelt jellemzôkbôl éppen az következik, hogy egy társadalmi 
ellenállási mozgalom ellensúlyt képezhet, amely képes korlátozni és 
tovább gyengíteni a rendszert. Ez véleménye szerint nem vezet el egy töké-
letes társadalomhoz, a szocializmushoz, de legalább alkalmasabb lesz az 
életre. Tehát ez a reformista álláspont nem abszurd, mert úgy fogja fel 
önmagát, mint a rendszer veleszületett kizsákmányoló jellegével szem-
beni ellenállást. Kołakowski is kitért a Szovjetunióra. Úgy látta, hogy 
miközben a rendszer legitimációs ideológiája teljesen hidegen hagyja a 
társadalmat, a szovjet „imperialista ideológia” elért bizonyos sikereket. 
Ennek hatására ugyanis az emberekben él az a meggyôzôdés, hogy a 
szovjet vezetôk képesek erôvel leverni minden nem eléggé engedelmes 
protektorátust.26 Ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül kell 
a forradalmaknak fegyverrel gyôzni; a rendszer erkölcsi összeomlásával 

23  Lásd: Leszek Kołakowski: Tezy o nadziei i beznadziejno ci. In: uô: Czy diabeł 
mo e by  zbawiony i 27 innych kaza . Kraków, Znak, 2006. 405–426.

24 Ezzel Kołakowski filozófiailag Marxtól visszatért Hegelhez, nevezetesen, 
hogy az „úr-szolga viszonyban” a tudat határozza meg a létet, vagyis alulról is 
kikényszeríthetô a változás. Késôbb e gondolat erôsen hatott a katolikus egyház 
társadalmi politikájára, különösen Lengyelországban.

25 Kołakowski: i. m. 412.
26 Uo. 417.
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a változás amúgy is be fog következni, ahogyan az orosz cári birodalom 
esetében is történt 1917-ben.27

A Szovjetuniótól való függésben is ellentétek feszültek. Egyrészt garan-
ciát jelent a kormányzó pártnak a saját pozíciói megtartására, másrészt 
pedig a kormányzó párt érdekelt a függés gyengítésében, hogy szélesítse 
saját döntési szabadságát. Ez feszültséget szül a hatalmi gépezetben, gyen-
gíti a rendszer egészét, majd eljön az a pont, amikor a társadalmi nyomás 
sikeres lehet. Kołakowski szerint a nemzeti szuverenitás szükséges, de 
nem elégséges feltétele a népesség társadalmi emancipációjának. Ebben 
pedig elsôsorban az értelmiségnek van feladata, melynek segítségével a 
felosztások idején a lengyel nemzet ellen tudott állni a ruszifikációnak 
és a germanizációnak is.28

A cél természetesen egy olyan önigazgató szocializmus létrehozása volt, 
amelyben a társadalom gyakorolja az ellenôrzést a termelési eszközök, 
illetve a nemzeti jövedelem elosztása felett. De a programba beépültek 
a 68-as diákkövetelések vagy legalábbis egy részük. Az 1968. március 
28-án elfogadott „Diákmozgalom deklarációja” már a szabad szakszerveze-
tek létrehozását (tworzenie niezale nych zwi zków zawodowych) követelte.29 
A „Tézisek…” a politikai pluralizmust és az üzemi szervezetek szabadságát 
(swoboda zrzesze  zawodowych) tûzte ki célul.30 Kołakowski tehát egy olyan 
társadalmi mozgalmat képzelt el 1971-ben, amely az egyre gyengülô 
hatalmat változásokra tudja kényszeríteni. Ez az elképzelés köszön visz-
sza 1978 októbere után II. János Pál pápa politikájában is, vagyis hogy 
a társadalmon keresztül kell nyomást gyakorolni a kormányzatra.31

Az ellenzéki értelmiség körében általános volt a politikai pluralizmus 
bevezetésének és a demokratikus szocializmus létrehozásának a követe-
lése. Ugyanakkor senki nem támogatta a kapitalizmus visszaállítását és a 
reprivatizációt. Két okból sem tették ezt. Egyrészt a saját meggyôzôdésük 
szerint is jobb lett volna egy „demokratikus szocializmus”, mint bár-

27 Uo. 418.
28 Uo. 419–420.
29 Eisler: i. m. 446.
30 Kołakowski: i. m. 423.
31 A lengyel pápa kelet-európai politikájáról részletesebben lásd: Mitrovits Miklós: 

II. János Pál pápa elsô lengyelországi látogatása. A lengyel pápa a lengyel a szov-
jet dokumentumok tükrében (1978–1980). KÚT, IV. (2007) 1–2. sz. 145–163.
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milyen kapitalizmus, másrészt a munkásság támogatását nem lehetett 
volna megnyerni egy kapitalista programmal. A hetvenes évek elején 
az ellenzék már egyre inkább az elsô világháború elôtti Szocialista Párt 
(PPS) programjához közeledett. A függetlenség csak a társadalmi refor-
mokkal együtt érhetô el, és nem fordítva.32 A kommunizmus fennálló 
(totalitáriusnak tartott) formáját elvetették, helyette egy demokratikus 
szocialista társadalmat képzeltek el. Elvetették a szocializmus szem-
beállítását a kapitalizmussal, ehelyett a totalitárius rendszer és a demok-
rácia ellentétpárjában gondolkodtak. Ebben a harcban a politikai demok-
ráciát csupán eszköznek tartották a termelés társadalmi ellenôrzésének 
megvalósítása érdekében.33

A Nyílt levél és Kołakowski tézisei mellett az ellenzéki gondolkodás 
harmadik alapköve Adam Michnik Új evolucionizmus címû esszéje volt, 
melyet az 1956-os események huszadik évfordulójára tett közzé szintén a 
párizsi Kulturában.34 Ebben Michnik erôsen támaszkodott a két korábbi 
dokumentumra, de azokat önálló programmá fejlesztette tovább . 

Elôdeihez hasonlóan ô is úgy látta, hogy a baloldali és demokrati-
kus politikai platform, melyet „revizionistának” neveztek, 1956-ban 
nem szervezôdött önálló párttá, ezért vereséget szenvedett. Ez per-
sze nem derült ki azonnal, csupán akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a 
társadalmi konfliktusok kiélezôdtek, és nyíltan állást kellett foglalni 
egy-egy ügyben. A revizionisták a párton belül nem tudtak 1968-ban 
a diákság, 1970-ben pedig a munkásság mellé állni, így végleg komp-
romittálódtak.35 Hasonló sorsa jutott az általa „neopozitivistának” neve-

32 Az 1956-os magyarországi forradalom idején a Nagy-kormány még éppen for-
dítva gondolta: elôször a függetlenség kivívása, aztán a társadalmi reformok meg-
valósítása, miközben a lengyel példa azt mutatta, hogy lehetséges a társadalmi 
engedmények akceptálása szovjet részrôl, de az elszakadásra nincs lehetôség. 
Ebbôl a szempontból a lengyel ellenzék a hetvenes években jóval realistább állás-
pontot képviselt, mint a magyar 1956-ban.

33 Jan Skórzy ski: Od Solidarno ci do Wolno ci. Warszawa, Trio, 2005. 129–187. 
34 Adam Michnik: Új evolucionizmus. In: uô: Gondban a bohóc. Esszék és tanulmányok. 

Pozsony, Kalligram, 1996. 19–33.
35 Michnik: i. m. 1996. 22–26. Az 1970. december 13-án bevezetett áremelések hatá-

sára sztrájkba léptek Gda sk, Gdynia és Szczeci  hajógyári munkásai. A hatalom 
erôszakkal válaszolt. A decemberi eseményeknek legkevesebb 45 halottja és 1165 
sebesültje volt. Vö. Andrzej Paczkowski: Fél évszázad Lengyelország történetébôl 1939–
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zett irányzat is. Ezen elsôsorban a katolikus Znak-csoportot értette. Ôk 
az elsô világháború elôtti nemzeti demokraták (Roman Dmowski) hagyo-
mányát folytatva, a hatalom támogatásáért cserébe engedményeket vár-
tak. A másik katolikus csoport pedig a Wi  folyóirat köré szervezôdve 
ötvözte a revizionista és neopozitivista álláspontot. Ez utóbbiak tették 
lehetôvé a baloldali értelmiség számára az egyházhoz való közeledést. 
A neopozitivisták azonban a kompromisszumtól a kompromittációig 
jutottak, folyamatosan lemondtak saját alapelveikrôl a hatalomtól kapott 
engedményekért cserébe.36

1968 Michnik számára azt jelentette, hogy mindkét irányzatnak vége. 
Ám kissé igazságtalanul hibáztatta az ún. „revizionistákat”, hiszen ennek 
az irányvonalnak valójában a Varsói Szerzôdés csehszlovákiai katonai 
intervenciója vetett véget.

A lengyel ellenzék így jutott el ahhoz a gondolathoz, melyet már 
Kołakowski is megfogalmazott, hogy az értelmiség feladata a társadalom 
megszervezése. Mindannyian úgy látták, hogy ebben nem számíthatnak 
(nem is számíthattak) a párt segítségére, alulról kell jönnie a kezdemé-
nyezésnek. 1968 továbbá azt is jelentette Michnik számára, hogy lehet-
séges a változás. „A csehszlovák lecke az evolúció határait szemlélteti, de 
bizonyítja azt is, hogy az evolúció lehetséges.”37 Kołakowski gondolatait 
folytatva Michnik arra szólított fel, hogy a társadalom legyen az ellen-
zéki politika címzettje, hiszen nem a párt számára, hanem az embe-
rek számára kell programot adni. A párt számára a legjobb útmutató 
az alulról jövô nyomás. Az új evolucionizmus lényege, hogy a munkásságra 
támaszkodva rákényszeríti a hatalmat a változásokra. Ez az a társadalmi 
réteg, melytôl a hatalom a legjobban tart, erre a történelem sok példát 

1989. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 259.; Wojciech Roszkowszki: Najnowsza 
historia Polski. Tom II: 1945–1980. Warszawa, wiat Ksi zki, 2003. 591.; Edward 
Gierek: Válogatott beszédek. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. 12.

36 Michnik: i. m. 24–25. 1968 után e katolikus csoportok lehetôvé tették a baloldali 
értelmiség, pl. Michnik, Lipi ski, Woroszylski, Słomi ski számára, hogy pub-
likáljanak a Tygodnik Powszechnyben, a legnagyobb katolikus hetilapban. Az ide-
ológiai különbségek ellenére kialakult a közös platform, melynek alapja a tota-
litárius állam demokratizálása volt. A baloldali és a katolikus értelmiség köze-
ledését Michnik a Ko ciół, lewica, dialog (Egyház, baloldal, párbeszéd) címû 
mûvében foglalta össze. Lásd: Skórzy ski: i. m. 148–149.

37 Michnik: i. m. 23.
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szolgáltatott már. Az intézményi kereteket nem határozta meg, de fel-
vetette a független szakszervezetek vagy munkásbizottságok létrehozását. 
Mintának a spanyol átmenetet tekintette, vagyis nem a „reform vagy for-
radalom” dichotómiában gondolkodott, hanem a lassú és fokozatos vál-
tozások kikényszerítését tûzte ki célul a hatalomra irányuló társadalmi 
nyomás fokozása által.38

Michnik a Szovjetuniót sem hagyta figyelmen kívül. Kuro  és 
Modzelewski korábban úgy ítélte meg, hogy Moszkva gazdasági okok 
miatt nem avatkozna be fegyverrel a lengyel változások menetébe, 
hiszen elfogytak már az ötvenes évek gazdasági és társadalmi tartalékai, 
melyekkel konszolidálni lehetne a helyzetet. Kołakowski tézisei szerint 
morálisan omlik majd össze a rendszer a társadalmi nyomás alatt, így 
nem lesz ereje beavatkozni. Emellett sem a lengyel, sem a szovjet hata-
lomnak nem érdeke a fegyveres intervenció. Ezzel szemben Michnik 
Gomułka példájára emlékeztetett, aki azt a történelmi tapasztalatot 
szolgáltatta, hogy lehetséges meghallgatásra találni és támogatást sze-
rezni Moszkvában is. Szerinte mindkét fél számára katasztrófa lenne 
egy katonai fellépés a lengyel változásokkal szemben. A lengyel vezetôk 
számára ez a „trónfosztást” jelentené, a szovjeteknek pedig számolniuk 
kellene a nemzetközi következményekkel. A katonai intervenció elle-
ni érve továbbá, hogy a lengyel munkások elszántsága és hagyományos 
oroszellenessége miatt egy ilyen akció egyet jelentene egy hadüzenettel. 
A háborút a Szovjetunió természetesen katonailag megnyerné, de poli-
tikailag mindenképpen veszítene.39 Ebbôl adódik, hogy mindenki sze-
retné elkerülni ezt a végkifejletet.

IV. Összegzés

A lengyel diákok és az értelmiség egyöntetûen szimpatizáltak a prágai 
tavasszal. Dub ek januári megválasztása után azonnal megjelent a jelszó: 
„Lengyelország saját Dub ekére vár.” 1968 márciusának eseményeibôl 
azonban azt a következtetést vonták le, hogy a rendszer megreformál-

38 Uo. 29.
39 Uo. 28.
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hatatlan. Ez volt a revizionizmus vége Lengyelországban, majd a cseh-
szlovákiai katonai intervencióval egész Kelet-Európában. Március után 
a lengyel ellenzékiek nem gondolták többé, hogy az államszocializmus 
vagy, ahogyan Modzelewskiék hívták, a „bürokratikus elit uralma” 
felülrôl indított reformok útján megváltoztatható. Ettôl kezdve a pár-
ton kívül keresték a megoldásokat. A diákmozgalom leverése bizonyos 
elôképe volt a prágai tavasz leverésének. Gomułka ugyanis a reformok 
elutasításának kérdésében nagyon határozottan osztotta a szovjet veze-
tés dogmatikusainak álláspontját. Lengyelország a Szovjetunió után a 
második legnagyobb katonai erôvel vette ki a részét a Varsói Szerzôdés 
csehszlovákiai katonai akciójából.

Az 1968-as lengyel és csehszlovák események döntô hatással voltak 
az ellenzéki mozgalomra, és fordulópontot jelentettek a gondolati evo-
lúcióban is. Az utólagos értékelésekben azonban már felfedezhetôek az 
ideológiai különbségek. Neal Ascherson brit történész, aki a márciusi 
események szemtanúja volt Lengyelországban, azt emelte ki, hogy a nyu-
gat-európai lázadó diákok végsô céljukat tekintve egyetértettek cseh és 
lengyel társaikkal: „egalitárius szocialista köztársaságot akartak, ahol 
a termelést a munkások irányítják”.40

Ezzel szemben Leszek Kołakowski, marxistából lett „keresztény-
demokrata”, az események 40. évfordulójára azt írta levelében, hogy 
1968-ban „tiltakoztunk a kulturális és politikai rabság ellen, a cenzúra 
ellen, a pártbürokrácia ellen, amely a nemzetet megfosztotta a kor-
mányzástól”.41 Hozzá hasonlóan a lengyel ellenzéki mozgalom késôbbi 
vezéralakja, Adam Michnik a Varsói Egyetemen megrendezett ünnep-
ségen liberális szempontból úgy fogalmazta meg Március lényegét, hogy 
„egy új generáció lázadt fel, amelynek nem volt személyes tapasztalata 
sem a háborúról, sem a sztálinizmusról. Nem volt tehát belekódolva a 
félelem. Lengyelország szabadságát akarta, az ember szabadságát akar-
ta Lengyelországban. Márciusban lezárult az értelmiség utolsó flörtje 

40 Neal Ascherson: The Polish March: students, workers and 1968.   http://www.
opendemocracy.net/article/globalisation/the_polish_march_students_workers_
and_1968 (2008. 03. 16.) 

41 Leszek Kołakowski: Uwaga o Marcu. http://wyborcza.pl/1,76842,5016993.html 
(2008.07.01.)
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a kommunista hatalommal és a kommunista ideológiával.”42 Láthatjuk, 
hogy 2008-ban liberális oldalról már „nem illik” a munkásokra és az 
önigazgató szocializmusra hivatkozni.

1968 eseményei döntôen befolyásolták a kelet-európai térség fejlô-
désé  nek egészét. Magyarországon, Csehszlovákiában, a Szov jet unióban 
és Lengyelországban is komoly következményei voltak a történelem 
késôbbi alakulására, ha pedig a régió ellenzéki mozgalmaira tekintünk, 
akkor a lengyelek kiemelt helyen szerepelnek. A lengyel ’68 elsôsorban 
abban különbözött a csehszlovák és magyar eseményektôl, hogy nem 
fentrôl, hanem alulról érkezett a változtatás igénye. Az önigazgató szo-
cializmus, a termelés társadalmi ellenôrzése és a demokrácia gondolata, 
mely 1968-ban jelent meg elôször nyílt programként, végül 1980-ban a 
Szolidaritás mozgalomban valósult meg rövid idôre.

42 Wojciech Załuska – Dominik Uhlig: Jak pokolenie ’68 zmieniło wiat. http://wyborcza.
pl/1,88574,5005657.html (2008. 03. 14.)


