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ÚJABB MEGKÖZELÍTÉSEK
MONOGRÁFIA LENGYELORSZÁG 1939–1989 KÖZÖTTI TÖRTÉNETÉRÕL

ANDRZEJ FRISZKE: Polska. Losy państwa i narodu, 1939–1989 [Lengyelország. Az állam és a nemzet sorsa,
1939–1989]. Varsó, 2003, Wydawnictwo Iskry, 520 p.

Szép és elegáns ajándékot nyújtott át a legújabb kori történelmük iránt érdeklõdõ lengyel olva-
sóknak Andrzej Friszke 2003 karácsonyára. A lengyel történészprofesszor mûve immár hetedik
az 1989 óta megjelent, Lengyelország közelmúltját komplex, analitikus módon bemutató köny-
vek sorában. Mindegyik szerzõ a saját nézõpontját jeleníti meg elemzésében, amely nem elha-
nyagolható mértékben „életrajzukat” és eszmei-ideológiai világnézetüket is tükrözi. Ebbõl kö-
vetkezõen sokrétû és változatos mûvek születtek eddig is, melyek azon túl, hogy messzemenõen
eleget tesznek a szakmai elvárásoknak (azaz igazi történeti munkák), nyilvános érdemi vitákra
ingerlik a történészeket, de még a szélesebb közvéleményt is.

Friszke professzor könyvének kronologikus kiindulópontjául kézenfekvõ módon a második
világháború kezdetét választotta, a záró idõhatár pedig egy éppen ötven évvel késõbbi dátum,
a lengyel rendszerváltás éve. Az ötszázhúsz oldalas Polska. Losy państwa i narodu, 1939–1989
címû kötet nemcsak ebben hasonlít Andrzej Paczkowski ugyanezen korszakot átölelõ mûvére,
amelyet Fél évszázad Lengyelország történetébõl, 1939–1989 címmel Intézetünk adott ki ma-
gyarul 1997-ben. Igényességét és színvonalát tekintve ez a mû méltó párja Paczkowski mun-
kájának, bár vitatható megállapítások, részben vagy egészében meg nem válaszolt kérdések
természetesen elõfordulnak Friszkénél is.

A szerzõ neve Magyarországon nem igazán ismert, odahaza viszont nagyon jól cseng. 1956-
ban született Olsztyn városában, 1979-ben végezte el a történelem szakot a Varsói Tudomány-
egyetemen. Két évvel késõbb a Szolidaritás szakszervezet hetilapja, a Tygodnik Solidarność
történelem rovatának a felelõs irányítója. 1982-tõl – a mai napig is – a Wiȩź címû katolikus fo-
lyóirat szerkesztõje, a történelemrovat vezetõje. A nyolcvanas években földalatti kiadványokban
is publikált, illetve az emigráns, Párizsban megjelenõ Zeszyty Historyczne is közölte írásait.
1990 óta a Lengyel Tudományos Akadémia Politikai Tanulmányok Intézetének munkatársa, s
egyben Paczkowski professzor kollégája – nem túlzás azt állítani, hogy az intézmény „tartóosz-
lopai” közé sorolják õket. Ezenfelül mindketten a lengyel „történeti hivatal”, a Nemzeti Emlé-
kezet Intézete kollégiumának a szejm által választott s delegált tagjai. Friszke nagy szakmai elis-
merést aratott több könyvével, közülük feltétlenül említést érdemelnek a két világháború közti
Lengyel Köztársaság történelmérõl (1989), az 1945 és 1980 közötti lengyel politikai ellenzékrõl
(1994), a független Katolikus Értelmiségi Klub – amelynek maga is tagja volt – 1956–89 közti
történetérõl (1997), valamint a lengyel emigráció politikai tevékenységérõl (1999) írott mono-
gráfiái. Eddigi munkásságát hét szakmai díjjal jutalmazták.

Friszke már az 1990-es évek közepén megfogalmazta tézisét, miszerint a lengyel kommu-
nista rendszert az alapján kell megítélni, hogy mit tudott elérni a kényszerû függõség határain
belül, képes volt-e az autonómiát kiszélesíteni, vagy konzerválta a fennálló viszonyokat, eset-
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leg éppenséggel maga törekedett az „integrációra” és a szabadság kereteinek szûkítésére.
Mostani könyve – mint õ maga is írja – e tézis kibontásának kísérlete. Ugyanakkor a mû jó-
val több annál, mint a Visztula menti rendszer Moszkvától való függõségi fokozatainak szimp-
la elemzése. A szerzõ ugyanis kiemelten kezeli a hatalom és a társadalom közti viszony ösz-
szetettségének problematikáját, a rendszer állandó vonásai és egyes, idõvel fejlõdõképesnek
bizonyult elemei között fennálló kapcsolatot, s nem utolsósorban a rendszer „cégére” alatt
végbement társadalmi, szokásbeli stb. változásokat, valamint ezeknek a lengyelek menta-
litására, illetve a kiformálódott új társadalmi struktúrára gyakorolt hatásait. Mindezt sikerrel
teszi.

Érdemes megemlíteni, hogy a rendszerrel való szembeszegülésrõl több könyvet is publikáló
Friszke leszámol azzal a mítosszal, miszerint az egész lengyel nemzet így vagy úgy ellenállt a
kommunista hatalomnak. Leírja, hogy a társadalom egyáltalán nem jelentéktelen hányada még
az emberi szabadságot minimálisra korlátozó sztálini idõszak vége felé (1954–56) is érdekelt
volt a rendszer fenntartásában. S ez nem kizárólag az erõszakszervezetek funkcionáriusait, a
Lengyel Egyesült Munkáspárt nómenklatúrájának tagjait, a csatlósszervezetek aktivistáit vagy
az államigazgatás tisztségviselõit jelentette – összességében hozzávetõleg egymillió embert –,
hanem „ezen felül legalább még egyszer egymillió fõt, akik saját szakmai és társadalmi elõre-
lépésükben bízva annak kézzelfogható reményét azon intézményekben és eszmékben látták,
amelyeket ez a rendszer megvalósított vagy hirdetett”. A szerzõ emlékeztet arra is, hogy a rövid-
del az 1980-as országos sztrájkok kitörése elõtt lefolytatott szociológiai kutatások kimutatták:
miközben a fiatal munkások hetvenhat százaléka értékelte negatívan az Edward Gierek nevével
fémjelzett hatalmat, ugyanakkor magukénak vallották a „szocializmus” szóval egybecsengõ ér-
tékeket, legfõképp az egyenlõséget, amely az egyének közti túlságosan nagy különbségek meg-
szüntetésére, az osztályok eltörlésére irányul, vagy azt, hogy a munkások vegyék ki a részüket
a gyárak, üzemek közvetlen irányításából. Szintén ebbe a sorba tartozik, hogy a három évvel a
hadiállapot 1981. december 13-i bevezetése után elvégzett közvéleménykutatás szerint a meg-
kérdezettek ötvenhat százaléka nevezte „helyesnek” Wojciech Jaruzelski tábornok cselekede-
tét. Mindez azt sugallja, hogy a lengyelek hozzáállása a kommunista rendszerhez nem nevezhe-
tõ egyértelmûnek, a jelentõs ellenérzés mellett a valósághoz való alkalmazkodás reflexe is ki-
mutatható – ami egyébként teljesen természetes. Ehhez kapcsolódik, hogy Friszke elismeréssel
adózik azoknak a lengyel kommunistáknak (legyen szó akár a hatalom megragadásának éveirõl
közvetlenül a világháború után), akik igyekeztek kissé nagyobb függetlenséget elérni Moszkvá-
val szemben. Többek között példaként hozza fel a rendszer végidõszakát is, az 1980-as évek má-
sodik felét. Megítélése szerint az 1989-es kerekasztal-tárgyalások közös sikert jelentettek ab-
ban az értelemben, hogy ha Jaruzelskiben és közeli munkatársaiban nem lett volna meg a ké-
pesség és készség a visszavonulásra, a Szolidaritással való együttmûködésre, akkor az alapvetõ
változásoknak megálljt tudtak volna parancsolni, miközben a rendszer – noha valóban nem volt
legitim és egyetlen téren sem bizonyult hatékonynak – valamennyi anakronizmusa ellenére még
tovább tarthatott volna.

A szerzõ azonban szertefoszlat egy másik mítoszt is, a Lengyel Népköztársaság szociális és
civilizációs vívmányainak mítoszát. Többek között a statisztikai adatokat összevetve bizonyít-
ja be, hogy az 1944/45 után végbement társadalmi változások (a munkás- és parasztifjúság
áramlása az értelmiségi foglalkozási ágakba, a falvak „városiasodási folyamata”, az ország
átalakulása agrár-ipari államból ipari-agrár típusúvá, az egészségügyi ellátás javulása stb.)
túlnyomórészt általános és rendszerfüggetlen jellegûek, az új, posztindusztriális tömegtársa-
dalom létrehozására irányuló tendenciákhoz kötõdnek, nem pedig a szocializmus által hirde-
tett eszmékhez. Épp ellenkezõleg: a Lengyel Népköztársaságban a hatalom mindvégig fékezte
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az úgynevezett szocialista társadalom számos saját szükségletének kielégítését – a szabadság
és a fogyasztás tekintetében egyaránt.

Friszke professzor néhány vitatható megállapítása közé tartozik a következõ: „a rendszert úgy
hozták létre, hogy érzéketlen maradjon a társadalom nyomásával és akaratával szemben, ellen-
ben a hatalmi központ képes volt rákényszeríteni akaratát a társadalomra, és mobilizálni azt a
megfelelõ irányban”. Ami ez utóbbit illeti, én azt hiszem, a hatalom gyakorlatilag csak egyszer
tudta megtenni, hogy jelentõs tömegtámogatást sorakoztasson fel céljai elérése érdekében (a tö-
megektõl egyébként szinte mindvégig nagyon is féltek). Ez 1968-ban történt, amikor a történe-
lemben példátlan módon egy magát szocialistának minõsítõ ország vezetése állt hivatalosan is
egy általa kezdeményezett antiszemita kampány élére. A márciusi egyetemista tiltakozó meg-
mozdulások idején – amelyek elfojtásakor csaknem száz hallgatót és oktatót fogtak perbe, s
közel felüket el is ítélték – a hatalom legfõbb szándéka az volt, hogy mindenáron megakadá-
lyozza a munkásosztály tevékeny kiállását az egyetemisták mellett. Ezt sikeresen el is érték, s
ennek eszközéül szolgált a gyorsan megindított értelmiségellenes és antiszemita propaganda. Eb-
ben az alantas kampányban ügyesen felhasználták a tényt, hogy a diákvezérek – köztük Adam
Michnik – és a hozzájuk kapcsolódó, politizáló baráti kör szinte kizárólag olyanokból állt,
akiknek szülei a pártállami hierarchiában magas tisztségeket betöltõ, zsidó származású em-
berek voltak. A sajtó ezekrõl az egyetemistákról mint „banánifjúságról” írt, akiknek az ölébe
hullik mindaz, amirõl más fiatal még álmodni is alig mer. Az üzemekben és gyárakban felül-
rõl gondosan megszervezett munkásgyûléseket tartottak, ilyen és ehhez hasonló jelszavakkal:
„Az egyetemisták tanuljanak, az írók írjanak”, „Izraelbe a cionistákkal”, „Elítéljük a bujto-
gatókat”, „Büntessék meg a lázítókat”. Wladyslaw Gomulka pártfõtitkár helyzete stabilizálá-
sa érdekében maga vitte a prímet az említett kampányban. Fellépésein név szerint támadott
és sározott be aljas módon írókat, értelmiségieket, nem mulasztva el célozni a származásuk-
ra. A propaganda három fogalmat kapcsolt össze: a cionizmust, az 1960-as évek elejéig kife-
jezetten markáns ideológiai revizionizmust, valamint az imperializmust (ez volt a „cionisták-
kal” együttmûködõ nem zsidók, vagyis a „reakciósok” kategóriája), és nem elégedett meg a
pellengérre állítással, hanem határozottan követelte ezen irányzatok követõinek elbocsátását
munkahelyükrõl. Ez még egyszerûbbnek bizonyult azokban az esetekben, ha valaki azonmód
két kategóriába is beleillett. A központi intézményekbõl és a hivatalokból néhány hét lefor-
gása alatt mintegy ezerötszáz embert rúgtak ki, ismert professzorokat (köztük Leszek Kola-
kowski világhírû filozófust) és kutatókat távolítottak el az egyetemekrõl. A felsõfokú tanintéze-
teket emellett szándékosan felhigították, hamarjában ötszáz, tudományos fokozat nélküli okta-
tót neveztek ki, s ettõl kezdve a felvételik során abszolút elõnyben részesítették a munkás- és
parasztszármazású fiatalokat.

A kampány egy minden tekintetben frusztrált országot ért. Az államhatalmi és pártappa-
rátus sok tagja, a mûvészeti és tudományos körök számos képviselõje, rosszul fizetett hivatal-
nokok és munkások, néhány hektáron gazdálkodó, agyonhajszolt földmûvesek, a munkásszál-
lásokon sínylõdõ, saját lakás megszerzésére szinte esélytelen fiatal dolgozók tömegei érezték
úgy, hogy lehetõségeik beszûkültek. Elsõsorban hozzájuk szólt ez a három hónapig tartó „már-
ciusi propaganda”, amely egyértelmûen rámutatott azokra, akik a rossz gazdasági viszonyo-
kért, a mindennapi gondokért felelõsek, s amely megbélyegezte azokat, akik a „keményen
robotoló nemzet” költségén „luxuskörülmények között élnek”. Nem volt gond tehát a mun-
kásgyûlések részvételi arányával, de azért a biztonság kedvéért munkaidõben tartották õket.

Végsõ soron klasszikus bûnbakot csináltak a cionistákból, a revizionistákból és a reakció-
sokból. Sõt cinikus módon hozzájuk „csapták” még a sztálini idõszak kegyetlenkedéseiért fe-
lelõs, kiváltképp a belbiztonságnál dolgozó funkcionáriusok népes csoportját is. Az antisze-
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mita hecckampány, a rágalmak és az idõnként elõforduló tettlegesség hatására emigrációs
hullám vette kezdetét, amelyet a hivatalos szervek is ösztönöztek. Becslések szerint közel
tizenötezren vándoroltak ki az országból – megalázó körülmények közepette, lengyel állam-
polgárságuktól megfosztva –, köztük tudományos kutatók, egyetemisták, újságírók, filmesek,
színészek, írók. Fõként Izraelbe és az Amerikai Egyesült Államokba mentek. A belügyminisz-
tériumból kitett funkcionáriusok száma meghaladta a kétszázat, õk leginkább a „politikai ne-
velõmunka” szakértõi voltak. Az országból „kidobottak” jó részének semmi köze nem volt a
revizionizmushoz vagy a cionizmushoz, a párt fegyelmezett tagjai voltak, sokuk a két világhá-
ború közötti idõszakban csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz. Értetlenül szemlél-
ték a saját párttársaik által ellenük intézett antiszemita rohamot, és gyûlöletbe forduló sértett-
séggel hagyták el a lengyel földet. Gomulka és társai alaposan befeketítették Lengyelországot
a nemzetközi közvélemény szemében, tovább táplálva azt a sztereotípiát, hogy a lengyelek az
anyatejjel szívják magukba az antiszemitizmust. Ez a beidegzõdés manapság is létezik, kiegé-
szítve azzal, hogy már nem is szükséges hozzá a zsidók jelenléte.

Külön szeretném megemlíteni s méltatni azokat a fejezeteket, amelyek a kommunista ál-
lam és az egyház viszonyát taglalják, méghozzá igen mélyrehatóan és plasztikusan. A lengyel
katolikus egyházat mindmáig a legjelentõsebbek közé sorolják Európában. A lengyelek hatal-
mas többsége, azon belül is a hívõk óriási hányada, egészen pontosan 93,4 százaléka vallja
magát római katolikusnak. Egy 1977-ben készült nyilvántartás szerint akkoriban hetvenhét
püspök, köztük két kardinális és két érsek, húszezer pap, százkét nõi rendben 27 646 apáca
és negyvenkét férfirendben csaknem nyolcezer szerzetes tartozott a huszonhét megyére osz-
tott egyház kötelékébe, s szerte az országban megközelítõleg hétezer plébánia, tízezer templom,
s több mint háromezer rendház és négyezer kápolna volt. Az egyház kilenc középiskolával, ti-
zenegy alsó és negyvenhat felsõbb szemináriummal rendelkezett, ahol ötezer papnövendék ta-
nult, ezen kívül másfél ezren jártak a Katolikus Teológiai Akadémiára Varsóban, és 2450 hall-
gatója volt a Lublini Katolikus Egyetemnek, amely az egyetlen ilyen jellegû intézmény volt a
kommunista országokban.

A diktatúrával való szembeszállás miatti tisztelet nemcsak az 1978-ban II. János Pál néven
pápává választott Karol Wojtyla bíborost, Krakkó érsekét illeti, akinek múlhatatlan érdemei
vannak az ilyen típusú rendszerek összeomlásában, hanem kijár Stefan Wyszyński bíborosnak,
Lengyelország prímásának (1948–81) is, aki a kitartó, de rugalmas ellenállás híveként mind-
végig megõrizte egyháza függetlenségét. Az egyház akkor vált a lengyelség elsõ számú megtartó
erejévé, amikor 1795-ben a Porosz Királyság, a Habsburg Birodalom és a cári Oroszország több
mint százhúsz évre letörölte a lengyel államot a térképrõl. Ezt a „hagyományt” folytatta a belsõ
viszonyait tekintve a legegységesebbek közé tartozó egyház 1944/45 után is. A hazájában az
Ezredév Prímásának is nevezett Wyszyński tekintélyét és irányítását senki sem vonta kétségbe.
Nem történtek szakadások, nem voltak tiltakozó mozgalmak a papságon belül, mint az idõ tájt
több nyugati országban. Más európai katolikus egyházakkal egybevetve a lengyel inkább kon-
zervatívnak számított, a II. Vatikáni Zsinat által elfogadott reformok csak lassan és felerészt va-
lósultak meg. Ez többek között a fenyegetettség érzésével, a hatalom által szorgalmazott laici-
záció elleni védekezés szükségességével magyarázható.

Az 1970-ben uralomra került Gierek-féle vezetés – elõdeihez hasonlóan – igyekezett fenn-
tartani az ateista társadalmi modellt, azonban már nem szervezett olyan vallásellenes akciókat,
mint az 1950-es és 1960-as években, és az egyház erõszakos üldözése is mérséklõdött.
Ugyanakkor az iskolákban, az ifjúsági szervezeteknél, az üzemekben, az állami tömegtájékoz-
tatásban, de még a börtönökben is kötelezõ volt a világi jelleg. Ezekre a helyekre nem enged-
ték be a papokat, szó sem lehetett nyilvános misékrõl vagy például az egyház missziós tevékeny-
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ségének pozitívumairól szóló vitákról. Az uralkodó pártban, a rendõrségen és a hadseregen
belül kötelezõen elõírták az ateista magatartást, ezekben a testületekben hivatalosan nem tûr-
ték meg a vallásukat gyakorlókat, vagy azokat, akik templomi esküvõt tartottak (de efölött
egyre gyakrabban szemet hunytak). 1978-ban a párt tagjainak mindössze 27,4 százaléka val-
lotta magát ateistának, s egynegyedük rendszeresen járt templomba.

II. János Pál pápa már 1978 októberében történt megválasztásakor kinyitotta a védõernyõt
a lengyel egyház fölött, ami a sajátos körülményekbõl adódóan a politikai ellenzéket is véd-
te. 1979. júniusi látogatásakor pedig a nemzeti önbecsülés, büszkeség és hazafiság érzését
erõsítette meg honfitársaiban, amivel alapvetõen hozzájárult az 1980–81-es munkásmozga-
lom kibontakozásához, a Szolidaritás létrejöttéhez, a „szabadság tizenhat hónapjához”. Az egy-
ház megkerülhetetlen tényezõ volt a rendszerváltás idõszakában is, s noha formálisan nem
képviseltette magát a kerekasztal-tárgyalásokon, mégis elévülhetetlen szerepet vállalt annak
tetõ alá hozásában és sikeres kimenetelében. Kétségtelenül a Nagy Közvetítõ volt.

Andrzej Friszke több mint két évtizede gyûjti a fényképeket a XX. századi lengyel történelem-
rõl. Ebbõl a hatalmas gyûjteménybõl százhúsz fotó ékesíti a könyvet. Külön értéket képvisel a bib-
liográfia is – a Lengyel Népköztársaság idején kiadott hivatalos és földalatti mûvek, valamint az
1989 óta megjelent munkák összesítõ áttekintése.

Andrzej Paczkowski már említett mûve eddig öt kiadást ért meg Lengyelországban, és
egyetemi tankönyvvé nyilvánították. Friszke professzor könyve idén tavasszal a 2003-as év
legjobb történeti munkája címet nyerte el a Newsweek lengyel kiadása által meghirdetett sza-
vazáson, s a kötetet már 2004 nyarán – fél évvel elsõ megjelenését követõen – után kellett
nyomtatni. Meggyõzõdésem, hogy a tankönyvvé nyilvánítás sem várat majd sokáig magára.

Joggal kérdezheti az olvasó, miért kell egy magyar kiadványban egy lengyel nyelvû, s ma-
gyarul nem hozzáférhetõ könyvet ismertetni. Én ezt két ok miatt vélem lényegesnek és fon-
tosnak. Egyrészt ezzel is arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy Magyarországon nemhogy
hét, hanem legjobb esetben kettõ, de inkább csak egy komolyabb munka született hazánk má-
sodik világháború utáni történetérõl. A másik, hogy a közép-európai összehasonlító történet-
tudomány híveként kötelességemnek tartom, hogy beszámoljak a jelentõs lengyelországi új-
donságokról. Úgysem tudunk olyan sokat közeli s kicsit távolabbi szomszédainkról, kortárs
történetírásukról. Pedig sok mindent lenne érdemes és hasznos összevetni a magyarországi
történésekkel.
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