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Історіографія проблеми
У країнська історіографія
зробила помітні кроки у дослі
дженні цього питання, хоча
воно й досі зал чіпається недо
статньо опрацьованим. При
чиною такого стану речей є
обмежена кількість зарубіж
н ої наукової літерат ури й
брак джерел з проблеми. Ак
туальним завданням історич
ної науки є аналіз діяльності
п р о ф о б ’єд н ан н я «С олідар
ність» у Польщі в контекс
ті європейського історичного
процесу, оскільки він є анало
гом подібних процесів в інших
країнах Ц ентрально-Східної
Європи. На увагу заслуговують
наукові статті О.Мазанової [4],
С.Філімонова [7], в яких здій
снено спробу розкрити полі
тичну й економічну ситуацію
у Польщі, діяльність опози
ційних організацій наприкінці
70—на початку 80-х років.
Д ослідж енн я 80-х років
XX ст. надзвичайно заідеоло
гізовані, мають пропагандист
ський характер та відзнача
ються упередженим підходом
до розгляду проблеми. В умо
вах ідеологічного протистоян
ня проблеми протестного руху
і діяльність НСПС «Солідар
ність» висвітлювалися з мар
ксистсько-ленінських п ози
цій. Ідеологічні схеми та догми
слугували надійним заслоном
від історичної правди. Аналіз
і оцінки бурхливих подій 1980—
1981 р. та їх передумов не змі
нювалися і не переглядалися
впродовж панування комуніс
тичних режимів у Централь
но-Східній і Південній Європі.
До таких праць можна віднес
ти праці Е.Брониславського,
Г.Ванчадзе [1; 2], Ю.Орлика
[5], В.Накарякова [3].
Історія діяльності проф 
об’єднання «Солідарність» та

«Голодний марш»

Падіння тоталітарних комуністичних режимів
у країнах Центрально-Східної Європи стало прямим
наслідком опозиційної діяльності «Солідарності», із
чого випливає необхідність о б ’єктивного й неупередженого аналізу комплексу проблем, пов 'язаних із цим
історичним явищем. Суспільний рух «Солідарність»
відкрив нову сторінку в історії Центрально-Східної
Європи, продемонструвавши можливість розбудо
ви давно забутих соціальних тенденцій, використан
ня недоліків тоталітарної системи для відродження
громадянського суспільства.
його роль у розгортанні масо
вого суспільного руху у 1980—
1981 рр. недостатньо дослі
джена і сучасною історіогра
фією Росії. Зокрема, у працях
Б.Філіппова [8] розглядають
ся лише окремі аспекти про
блеми. Проте вони мають пев
ний науковий інтерес і, безу
мовно, сприяють досліджен
ню проблеми.
Негативну роль керівниц
тва Польщі у загостренні сус
пільно-політичної й еконо
м ічної кризи та діяльність
профоб’єднання «Солідарність»
досліджували Є.Хользер [11],
Я.Щ епанський [13], А.Дудек
[10]. На основі великого фак
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тичного матеріалу вони про
аналізували події, які запо
чаткували громадянський рух
і створили основу для блис
кучої політичної кар’єри Леха
Валенси.
Створення профспілки
«Солідарність»
Результатом масового про
тестного руху в Польщі у серпні
1980 р. стало створення 17 ве
ресня у Гданську незалежної
самоврядної профспілки «Солі
дарність», яка згодом перетво
рилася на опозиційний громад
сько-політичний рух. 10 листо
пада 1980 р. статус незалежної
самоврядної професійної спіл-
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ки «Солідарність» Ііув затвер
джений рішенням Верховного
Суду Польської Народної Рес
публіки.
Переговори Л.Ваїенси з кар
диналом С.Вишинським 6 ве
ресня 1980 р. у Варшаві пок
лали початок майбутніх тіс
них контактів між єпископа
том Польщі та керівництвом
профспілкового о б ’єднання.
Є пископ відправив месу за
здоров’я Л.Валенси [4, с. 53].
Це стало визнанням того, що
католи ц ька церква п о вн іс
тю підтримує НСІ1С «Солі
дарність». З вересня багато
ксьондзів активно залучали
ся до організації міс цевих осе
редків профоб’єднання, става
ли їх радниками та експерта
ми (гданський ксьондз Алоїз
Оршулик, варшавський свя
щ еник Єжи Попелю ш ко та
інші). Церква, з одного боку,
постійно демонстру вала свою
п ідтри м ку п р о ф сп ілк о во го
руху, а з іншого — система
тично брала участь у засідан
нях спільної з урядом комісії.
К ерівники правлячої партії
й держави та вищі католиць
кі ієрархи країни (близький
друг Іоанна Павла II кардинал
Ф.Махарський, архієпископи
Є.Строба і Б.Домбровський)
також вели закулісні перего
вори, які мали доленосне зна
чення [4, с. 54].
Громадяни країни сприйня
ли створення профоб’єднання
як свою перемогу. Валенса став
символом боротьби робітни
чого класу, класу, який відчув
себе творцем історії й госпо
дарем власної країни. Але це
зростання політичної свідо
мості й самооцінки трудівни
ків Польщі практично не ви
ходило за межі існу ючої мо
делі соціалізму. Саме через цю
«соціалістичну» спря мованість
комуністична влада та її союз
ники по Організації Варшавсь
кого Договору так довго дозво
ляли розвиватися протестному
руху. Керівництво ПНР вважа
ло, що ідея соціалізму жива, а
протест не має анти соціаліс
тичного спрямування.
У часописі «Сучас на Поль
ща», який поширював інфор
мацію про офіційне життя ПНР
серед країн соціалістичного та
бору, була надрукована стаття

А.Яглінської під назвою «Но
вий портрет класу», в якій за
значалося: «...серпневі події
свідчили про те, що ідеали со
ціалізму — це ідеали робітни
ків, що страйкарі цілком під
тримують такий устрій, який
забезпечує суспільну власність
на засоби виробництва, висту
пають за соціалістичну Поль
щу, відчувають себе господаря
ми країни, стоять на соціаліс
тичних позиціях...» [6, с. 4]
Суспільно-політична
ситуація в Польщі
на початку 80-х років XX ст.
Суспільно-політична ситуа
ція в країні залишалась неста
більною. Повсюдно спалаху
вали вогнища соціальних кон
фліктів. Польща опинилася на
межі економічної й політичної
анархії. Гострота суперечнос
тей у суспільстві, недовіра до
влади породжували все нові й
нові конфлікти.
П р о в ід н и й ф у н к ц іо н е р
ПОРП Мечислав Раковський,
оцінюючи ситуацію в країні,
писав, що «як у керівників
«Солідарності», так і у партії на
межі 1980—1981 рр. не було чіт
ко сформованої думки, з яких
елементів повинна складатися
модель... мирного співіснуван
ня цих двох сил» [12, с. 15]. Ха
рактерною особливістю полі
тичного життя Польщі було
те, що обидві сторони не були
готові до практики співробіт
ництва, яка унеможливлюва
ла б конфлікти, що постій
но збільшували суспільну на
пруженість [12, с. 15]. У вере
сні—жовтні наростає нова хви
ля страйків, які тривали до по
чатку 1981 р.
На початку 1981 р. політич
ні сили Польщі чітко визначи
ли свої позиції. Я.Щепанський
зазначав: «С оціальний рух,
що виник на початку липня
1980 р., був рухом, якому при
таманні «деякі риси револю
ційних рухів», а саме: елемен
ти протесту та прагнення до
реформ, що було пов’язано зі
зростаючою кризою господарс
тва та з не відомим реальному
соціалізму динамічним відро
дженням громадянського сус
пільства й громадської думки»
[13, с. 1 -5 ].
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З січня 1981 р. широкого
розмаху набуває студентський
протестний рух, який бере по
чаток з Лодзинського універ
ситету. Страйки солідарності
охоплюють ВНЗ всієї країни,
студенти вимагають від влади
прискорення реєстрації Неза
лежного об’єднання студентів
(НОС) та усунення з боку дер
жавної влади контролю над ви
щою школою. Цікаво, що ав
тономію ВНЗ вони розуміли як
задоволення вимог заборони
ти викладання марксистськоленінської філософії й росій
ської мови, скасувати військо
ву підготовку студентів, право
на антисоціалістичні публікації
й виступи [12, с. 18—19].
У квітні економічна ситуа
ція погіршилася, особливо на
споживчому ринку. Уряд за
провадив картки на м’ясо та
м’ясні продукти, масло, бо
рошно, рис і крупи. Одночасно
було оголошено про подальше
підвищення цін на продоволь
чі товари. Разом з тим, 22 квіт
ня було прийнято новий закон
про цензуру [10, с. 47].
Антинародні заходи вла
ди сп р и ч и н и л и н ови й з а 
гальний страйк. Національне
об’єднання студентів у К ра
кові провело перший з’їзд, де
легати якого заявили про під
тримку «Солідарності» й ви
магали радикалізувати її діяль
ність [2, с. 37].
У квітні НОС організува
ла у Варшаві та інших міс
тах «марш протесту» на захист
політичних в’язнів — арешто
ваних керівників Конфедера
ції незалежної Польщі. Одним
із приводів для арешту стало
інтерв’ю Л.Мочульського жур
налу «Шпігель» від 15.09.1980,
в якому він заявив: «Наша го
ловна мета — незалежна, су
веренна Польща, вільна від
радянського панування і то
талітарної диктатури ПОРП»
[2, с. 38].
В цей період відчутна поля
ризація сил наростала й у керів
ництві ПОРП. За місяць до IX
надзвичайного з’їзду партії, на
IX пленумі ЦК, було зроблено
спробу зняти з посад С.Каню й
В.Ярузельського. З’їзд ПОРП,
який відбувся 14—20 липня 1981
р., проходив в атмосфері гострої
боротьби між реформаторами і
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прибічниками твердого курсу. За
даними мандатної комісії, 56 %
його делегатів пі втримали вимо
ги НСПС «Солідарність». При
йнята з’їздом програма дій була
прогресивною, aie вже із серпня
1981 р. багато членів ЦК заки
дали керівництв / партії й уряду
брак рипучих і н ;іступальних дій
щодо «Солідарності» [2, с. 39].
Реакція керівництва КПРС
на події 1980— 1981 рр.
в Польщі
Керівництво КПРС одно
значно визнало події в Поль
щі як контрреволюцію. Воно
різними способами тиснуло
на польську вл. ду. 29 грудня
1980 р. радяно ке керівниц
тво вирішило провести на те
риторії Польщі великі війсь
кові навчання.
Делегація р а янських гене
ралів Комітету держбезпеки і
збройних сил на чолі з марша
лом В.Куликовим, головноко
мандувачем збройних сил Ор
ганізації варшавського дого
вору, яка приїмла до Поль
щі, на зустрічі 5 польськими
керівниками вимагала знищи
ти рух «Солідарність» або че
кати повномась ітабного втор
гнення радянських військ. Так,
29 травня радя чський посол
Б.Арістов разом з радниками із
Північної групи військ на зус
трічі з Ярузельським оголосив
протест з приводу провокацій
проти радянських військ на те
риторії Польщі. Звісно, ці фак
ти кваліфікувалися як свідомо
антирадянські. Б .Арістов підсу
мував свій висту псподіванням,
що радянські військові самі
зуміють загальмувати негатив
ні процеси. У свою чергу, мар
шал В.Куликов аявив, що ос
таннім часом «Трибуна люду»
зіпсувалася, що польське МВС
відступає, що влада дозволила
виїхати в Японію людині, яка
має сидіти за гратами, тобто
Валенсі [9, с. 28-31].
Щоб підштозхнути керів
ництво Польщі до виконан
ня цих вимог, були влашто
вані військові навчання Ор
ганізації варшавського дого
вору «Союз — 81», а в Біло
руській PCP — <Захід», у яких
взяло участь 150 тис. солдатів
(з них лише ЗО тис. польських

вояків). Після навчань війська
ОВД залишилися, а в страйко
вих містах було створено ко
мандні пункти. Радянська вій
ськова розвідка контролюва
ла фабрики, шахти, універси
тети. Кілька сотень опозицій
них діячів також були під на
глядом [12, с. 22].

Войцех Ярузельський

«Солідарність» —
координаційний центр
опозиції в боротьбі за
демократизацію суспільства
Тим часом матеріальне ста
новище основної маси насе
лення все погіршувалося. Уряд
зн изив норму видачі м ’яса
та м ’ясопродуктів за картка
ми. 30 липня в Лодзі та ін
ших містах «Солідарність» ор
ганізувала «голодні марші» жі
нок [11, с. 86]. Як наслідок,
уряд був змушений 3—6 серп
ня провести переговори з проф
об’єднанням про забезпечен
ня продовольством, економіч
ну реформу, вільний доступ
до засобів масової інформації
та обговорити проект закону
про профспілки. Але згоди так
і не було досягнуто. Уряд зви
нуватив «Солідарність» у зриві
переговорів. У пресі почалася
кампанія звинувачення профс
пілки у прагненні до конфрон
тації, а 15 серпня прокуратура
заборонила розповсюдження
бюлетеня «Солідарність», кон
фіскувала друкарські верстати
та папір, звинувачуючи опози-

Електронна адреса іедакції:
history@lveresnya.com.ua; lveresnya.History@gmail.com

ціїо «в образі честі та гідності
партійного керівництва й антирадянській пропаганді». У від
повідь Спілка польських жур
налістів виступила із заявою, в
якій звинуватила ЗМІ в дезін
формації [7, с. 97].
У серпні Л .Валенса за пора
дою своїх радників змінює так
тику боротьби. «Солідарність»
стала координаційним цен
тром опозиції в боротьбі за
демократизацію суспільства.
Кількість членів профспілки
зросла до 9 млн осіб. Про
тягом 26 вересня—7 жовтня
1981 р. в Гданському пала
ці спорту «Олівія» проходив
перший з’їзд профоб’єднання
«Солідарність», в якому взя
ло участь понад 900 деле
гатів. З ’їзд прийняв програ
му «Солідарності» як органі
зації, що бореться за владу [1,
с. 87]. У ній були висунуті ви
моги заміни державної влас
ності на засоби виробництва
колективною, передачі в руки
приватних осіб нерентабель
них підприємств, переорієн
тації зовнішньоекономічних
зв’язків країни на Захід. Тоб
то йшов пошук нової такти
ки і стратегії організації у су
часних політичних і геополітичних реаліях Східної Євро
пи [11, с. 113].
У виступах лідерів «Солі
дарності» говорилося про необ
хідність виходу Польщі з РЕВ
та ОВД. З ’їзд прийняв «Звер
нення до народів Східної Єв
ропи», в якому містився заклик
до створення в «соціалістичних
країнах вільних профспілок»
для боротьби проти існуючої
суспільно-політичної структу
ри. Тобто з’їзд мав яскраво ви
ражене антирадянське спряму
вання [2, с. 19].
Восени 1981 р. 50 офіщйних
делегатів «Солідарності» виїха
ли до 30 західних держав. Про
тягом року більше 300 діячів
проф об’єднання побували у
відрядженнях в Італії, Франції,
Швеції, США, Швейцарії та ін
ших країнах. У вересні 1980 р.
Т.Валендовський взяв участь у
симпозіумі Центру стратегіч
них і міжнародних досліджень
Джорджтаунського універси
тету в США, присвяченому
«польському питанню» [11, с.
114]. А.Розплоховський у січні
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1981 р. під час перебування в
Римі здійснив ві іит до посоль
ства США, де вів переговори
стосовно можливості надання
США допомоги Польщі у ви
падку захоплення «Солідарніс
тю» влади і домовився про май
бутні довірчі контакти пред
ставників «Солідарності» зі
співробітниками американсь
ких посольств [2 с. 19—20].
Влада на захисті ідей
соціалізму
А тиск на Польщу з боку
КПРС усе посилювався. По
сол СРСР Б.Ар.стов передав
В.Ярузельському оф іційний
протест Радянського Союзу
проти останніх подій у Польщі
[2, с. 22]. Маршал В.Куликов
зі своїм ш табом розробляв
план формуванню нового прорадянського польського уряду
на випадок введення радянсь
ких, чехословацьких і східноні
мецьких дивізій »разом 18) на
територію країн» . Крім того,
радянський і східнонімець
кий балтійські ф. юти були го
тові оголосити П( льщі воєнноморську блокаду 8, с. 42].
15—17 жовтня розпочалася
нова хвиля страйків та акцій
протесту у відповідь на черго
ве підвищення ції на продукти
харчування та зниження рівня
життя. 18 жовтня першим сек
ретарем ЦК ПОРП було обра
но В.Ярузельської з, який одра
зу заявив, що «у ситуації існую
чої небезпеки для життя наро
ду і безпеки держ ави ЦК вва
жає за необхідне використання
вищою владою П НР у випадку
крайньої необхідності консти
туційних повнова жень з метою
захисту життєвих інтересів на
роду і держави». Тобто було за
явлено про рішучість захища
ти ідеї соціалізму жорстко і не
відступно. В цей <е день Рада
міністрів прийняла рішення
про продовження на два міся
ці строку служби солдатам, що
звільнялись у запис [7, с. 99].
Влада створила кількасот
військових місцевих опера
тивних груп для допомоги ад
міністрації та населенню в бо
ротьбі зі спекуляї ією та мар
нотратством, факі ячно ж було
встановлено військову розвід
ку в місцях, де неодноразово

відбувалися страйки, демонс
трації чи конфлікти робітників
з владою. До всіх воєводських
комендатур Громадської міліції
було розіслано пакет докумен
тів, який мав бути відкритий
одночасно за спеціальним на
казом з Варшави. Він складав
ся з комплекту загальних при
нципів та детальних інструкцій
стосовно запровадження воєн
ного стану на території кожно
го воєводства [11, с. 117].

ЛехВаленса. 1980 р.

Рада національної злагоди
Реакція опозиції була від
повідною: 23 жовтня Загальнопольська комісія «Солідар
ності» заявила про «стан, що
загрожує профспілці та сус
пільству» і закликала трудів
ників до попереджувального
страйку 28 жовтня [7, с. 99].
Під таким тиском опозиції
В.Ярузельський робить спро
бу розв’язати конфлікт полі
тичними засобами. 4 листопа
да 1981 р. на зустрічі з главою
польської католицької церкви
кардиналом Ю.Глемпом і ліде
ром «Солідарності» Л.Валенсою
він висунув ідею ств о р ен 
ня Ради національної злаго
ди — постійного діалогу і кон
сультацій влади з впливови
ми політичними і суспільни
ми силами, що визнають конститущю країни [12, с. 22]. Ге
нерал В.Ярузельський заявив,
що «створення такої Ради мог
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ло б попередити прогресуючу
анархізацію суспільного життя
і відкрити шлях до встановлен
ня правил гри, який би змусив
обидві сторони дотримуватись
розумних компромісів». Про
те в партійному і державному
істеблішменті було достатньо
людей, переконаних, що ви
ник своєрідний гордіїв вузол
і розрубати його можна лише
введенням надзвичайного ста
ну. Ярузельський і кілька його
найближчих співробітників до
тримувались думки, що необ
хідно випробувати різні варіан
ти дій, щоб не допустити за
стосування крайніх заходів [6,
с. 7 -8 ].
Керівництво «Солідарності»
загалом погодилось на участь у
Раді національної злагоди, але
категорично відмовилось під
тримати розроблений урядом
ПНР проект економічних ре
форм, особливо ту його части
ну, яка стосувалась невідворот
ної, в тій критичній економіч
ній ситуації, що склалася, не
обхідності підвищення цін на
продукти харчування, паливо,
електроенергію, товари народ
ного споживання. Воно звину
ватило уряд у намаганні «пере
класти всі труднощі на плечі
трудящих» [12, с. 36].
У листопаді відбувся різкий
спад промислового виробниц
тва, що спричинив нові страй
ки. Робітників підтримали сту
денти 29 вищих навчальних за
кладів, виступи яких очолило
«Незалежне об’єднання сту
дентів». Майже щодня страй
кували студенти ВНЗ. Кожної
неділі майже в кожному ВНЗ
відбувалися зустрічі студен
тів з Я.Куронем, А.Міхніком,
З.Буяком, Я.Рулевським та ін
шими лідерами профспілки
[5, с. 9].
Хто кого переможе...
11 ли стоп ад а «С олід ар
ність» вивела на вулиці польсь
ких міст 100 тис. людей, що ще
раз підтвердило силу й автори
тет цієї організації в суспільстві
[2, с. 23]. З грудня у місті Радомі на засіданні президії Загальнопольської комісії та керівни
ків регіональних організацій
«Солідарності» була прийнята
резолюція, в якій зазначалося,
що розмови про національну
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ної демонстрації). Всезагальний страйк 17 грудня мав ста
ти початковим етапом відкри
тої боротьби за владу [6, с. 9].
Ця позиція «Солідарності» ви
ражена в офіційній заяві пре
зидії Загальнопольської комісії
і голів регіональних організа
цій профоб’єднання: «Партій
но-державна влада викорис
товує переговори з профспіл
кою і ідею національної зла
годи для введення суспільства
в оману... В такій ситуації по
дальші переговори про націо
нальну злагоду стали безпред
метними» [2, с. 25]. Отже, пи
тання стояло прямо — хто кого
переможе.
Таким чином, нездатність
офіційного керівництва ПНР
побороти кризові явища у со
ціальній і економічній сферах
життя суспільства призвела до
стихійної самоорганізації гро
мадян Польщі та створення
НСПС «Солідарність» як ви
разника їхніх життєвих очіку
вань. Була налагоджена спів
праця з представниками като
лицької церкви, котрі ставали
у найвідповідальніші моменти
арбітрами у спорах протестую
чих з офіційною владою.
Мирний за характером протестний рух 1980—1981 рр. ки
нув виклик монополії компар
тії й висунув програму плю
ралізації суспільства. Основ
ним завданням «Солідарності»
стало звільнення громадян від
важкої ноші бюрократичних
інституцій шляхом відроджен
ня громадянського суспільс

тва. Завдяки зусиллям ново
го громадянського руху було
створено автономну структуру,
що функціонувала паралельно
з комуністичним урядом.
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злагоду використо іуються уря
дом як прикриття для насту
пу на профоб’єднання, а тому
подальші переговори з ним є
безпредметними, керівництво
«Солідарності» ви ловилося за
конфронтацію та захоплення
влади [2, с. 24].
Було схвалено іва варіанти
дій організації. Перший, який
підтримували найбільш ради
кально налаштова ні опозиціо
нери, визнавав н< потрібними
всі проміжні етапи створення
«тимчасового уряду». Засобом
досягнення цієї м>. ти мав ста
ти загальний страйк і конфрон
тація із застосуванням сили.
Особлива роль у ц і ому варіан
ті відводилась Наї зональному
об’єднанню студентів. Другий
варіант передбачав прихід до
влади знизу, через трудові ко
лективи, місцеве самовряду
вання, народні ради і лише зго
дом, із застосуванням сили, до
захоплення центральної влади
[11, с. 86].
У обох варіантах передба
чалося, що події 1 листопада
мали стати генерал ьною репе
тицією перед 17 rpj дня. Зокре
ма, З.Буяк наголошував: «Не
обхідно підготуваті профспіл
ки до всепольсько го страйку,
а привід ми завжди знайдемо»
[10, с. 100]. А К.Мо, зелевський
вважав, що «владі треба ска
зати, що це буде її останній
бій» [7, с. 100]. Qi же, «Солі
дарність» обрала угорський
варіант розвитку подій (події
в Угорщині восени 1956 р. по
чалися саме з великої вулич

