
Lengyel forradalom 1981 
(Újabb szövegek)

1981 nyarán a lengyel forradalom minden jel szerint 
új szakaszba lépett. Követelései radikalizálódtak s a gaz
dasági kérdésekről mindinkább a politikai színtérre to
lódtak át. A változás három főbb okcsoportra vezethető 
vissza. Az első: a « Szolidaritás » átütő sikere, (csaknem 
tízmillió feliratkozott tag a szeptemberi kongresszus ide
jén, amihez még hozzá kell számítani a földműves tago
zatok több mint hárommilliós tagságát). A  « Szolidaritás » 
szervezeteinek, fellépéseinek és szabad sajtójának hála, 
a lengyel társadalom egy év alatt belsőleg úgyszólván 
felszabadult, ennek minden lelki következményével 
együtt. A  második okcsoport: az állami keretek megren
dülése és a gazdasági élet szinte teljes összeomlása. Ebben 
a helyzetben a kezdeti ár- és bérkövetelések minden je
lentőségüket elvesztették. A harmadik ok végül: a szem
ben álló fél hajthatatlansága. A júliusban tartott párt- 
kongresszus után sokan a dialógus feléledését várták: 
ennek ellenkezője következett be. A  párthatalom — 
amely az ország lakosságának legfeljebb egy ötödét tudja 
maga mögött — még a gdanski kompromisszum egy 
részét is vissza akarja vonni. De még ha mást is akarna, 
az orosz nyomás merev elzárkózásra ítélte.

Ilyen körülmények között ült össze július végén a 
« Szolidaritás» országos koordinációs bizottsága, hogy 
a szeptemberi kongresszus előkészületei kapcsán az új 
helyzet által követelt stratégiáról tárgyaljon. A vita köz
pontjában Jacek Kuron felszólalása állott, amelyet az 
alábbiakban teljes szövegében közlünk. (A koordinációs
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bizottság ülésének anyagát, s benne Kuron beszédét, a 
« Szolidaritás» Varsóban hivatalosan megjelenő hetilap
ja közölte 1981 augusztus 7 A  számában; mi is ebből 
vettük át.) Kuron mint politikai stratéga arra az alap
kérdésre keresett választ, hogyan lehet továbbhaladni 
anélkül, hogy a forradalom kiváltaná a szovjet beavat
kozást. A továbbhaladás létfontosságú, ha el akarják ke
rülni a teljes fölbomlást. De olyan célt kell kijelölni — 
j  Kuron ezért javasolja az önigazgatást, a gazdasági hata
lom alulról való újjászervezését — amely a fennálló 
államhatalmi keretekkel is összeegyeztethető.

Kuron önigazgatási programja széleskörű egyetértésre 
talált az országos koordinációs bizottságban. Jozef Ru- 
lewski, a bydgoszczi szakszervezetek elnöke volt az 
egyetlen, aki ellene szólalt fel. Rulewski álláspontja sze
rint — amelyet az idézett aug. 7.-i szám ugyancsak rész
letesen ismertet — a munkás-önigazgatás is csak egy 
bolsevik mítosz; amire az országnak most szüksége van, 
az a szakképzett igazgatás, a jó gazdasági szervezők. 
Rulewski attól is fél, hogy a helyi önigazgatással egy 
kétértelmű intézmény-rendszer jön létre a pártállam és 
a szabad szakszervezetek között. Hadd emlékeztessük ol
vasóinkat arra, hogy ezt a vitát — más formában — 
a Nagybudapesti Központi Munkástanács is lefolytatta, 
25 évvel ezelőtt. (Lásd erre vonatkozóan fentebb Claude 
Lefort és Bili Lomax írását.)

A lengyel forradalom azonban rövidesen a fenti ta
nácskozás után túlhaladt a Kuron által felmért határokon. 
A  « Szolidaritás » szeptemberi kongresszusának első 
ülésszaka két határozatot fogadott el, amely nyíltan kesz
tyűt dob a párthatalom arcába — sőt a szovjet hatalo
méba is —: az egyik a szabad választásokra vonatkozik, 
a másik pedig felhívást tartalmaz Kelet-Európa népeihez, 
s szabad szakszervezetek alakítására buzdítja őket. {Lásd 
alább.) Ez utóbbival a lengyel forradalom elsőízben lé
pett ki a tisztán nemzeti keretekből. Amikor e sorokat 
nyomdába adjuk, azaz szeptember végén, még nem vilá
gos, hogy a szovjet-kommunista tábor milyen ellenintéz
kedésekkel válaszol erre a kettős kihívásra.
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