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1. Úvod

1.1. Charakteristika témy

Každá Stredoeurópska krajina si v rámci „Sovietskeho bloku“ přešla svojím 

vývojom. A nepochybne každú zasiahlo zemetrasenie v podobě kontrarevolúcie 

a nespokojnosti 1’udí. Bez akéhokolVek zaváhania je to Pol’ská Fudová republika, ktorá si 

počtom nepokojov zaslúžila popredné miesto. Přešlo štvrťstoročie od vzniku organizácie, 

za ktorou stalo desať miliónov Poliakov. V roku 1980 sa zrodila, v „Sovietskom bloku“ 

známa aj ako „systémová anomália“, nezávislá odborová organizácia „Solidarnošc“, ktorá 

změnila občianske povedomie, překvapila samotné vedenie, vybojovala si šestnásť 

mesiacov slobody a o desať rokov neskor přispěla к pádu komunizmu.

Ciel’om mojej práce je všímat’ si vplyv Solidarity na socialistický systém nielen 

v samotnom Polsku, ale takisto na znepokojenie v dalších socialistických krajinách. Chcela 

by som predovšetkým poukázat’ na tie elementy, ktoré viedli к neutíchajúcim kritikám na 

adresu vedenia Pol’skej zjednotenej robotníckej strany, к diskusiám, к telefonátom a ku 

korešpondencii na najvyššej štátnej úrovni. Rada by som našla odpověď na otázku, aká 

bola jej (Solidarity) hrozba, ktorá po období „détetente “ a po sovietskej intervencii do 

Afganistanu opáť vniesla na stol otázku „bratskej pomoci“ krajin Varšavskej zmluvy.

V neposlednom rade by som rada rozobrala samotnú otázku (ne)intervenáe, ktorá nie je do 

dnešných dní úplné jasná a stává sa častým predmetom diskusií, odborných prác historikov, 

ale aj konferencií. Neodhodlávam sa к nájdeniu jednoznačnej odpovede, tú často 

nevyjadrujú ani popřední bádatelia. Rada by som však polemizovala na báze jednotlivých 

názorov a odtajených dokumentov.

Nie je úlohou tejto práce opísať kroky hnutia deň po dni. Preto je moja prvá 

kapitola zameraná hlavně na tie najdoležitejšie body, ktoré vzbudili v radách vedenia obavy 

a strach a determinovali politiku a tlak ZSSR. Jednotlivé otázky nie je však možné opísať 

bez poukázania na pódu, z ktorej „Solidarnošc“ vzišla. Na to, čo viedlo к tomu, že to bol 

právě až rok 1980, ktorý priniesol tak dlho chýbajúcu spolupatřičnost’. Až teraz sa stal 

štrajk tvrdou zbraňou, ktorá pod velením neústupnosti dospěla к ústupkom. Vznik legálnej 

politickej a predovšetkým štrajkujúcej opozície, kulminujúcej svoje požiadavky,
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propagujúcej svoje ciele a snažiacej sa o ich vývoz, to boli faktory, ktoré nepodkopali len 

záměr súdruhov o politické riešenie situácie, ale prehlbili aj hospodářsky úpadok, v ktorom 

sa Pol’sko nachádzalo. Ohlasy za hranicami pod váhou událostí na seba nedali dlho čakať. 

Nevolali len po radikálnom a rýchlom riešení, ale takisto poukazovali na šírenie „pol’skej 

nákazy“ a na opatrenia, ktoré museli prijať.

Ciel’om prvej kapitoly je teda poukázať na faktory, ktoré viedli к administratívnemu 

riešeniu krízy а к zavedeniu tak dlho očakávaného vojnového práva.

Záměrně v prvej kapitole nevenujem pozornost’ administratívnym krokom ZSSR, 

manévrom vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré prebiehali na jeseň roku 1980 ako aj v roku 

1981, ani reakciám „Západu“, ktoré v období Studenej vojny, našli aj v tejto krize svoje 

miesto. Tieto body sú predmetom druhej kapitoly, v ktorej by som rada rozobrala otázku 

možnosti použitia „Brežnevovej doktríny“, tak ako sa to stalo v Československu v lete 

1968. Na základe odtajených sovietskych dokumentov, odborných prác a názorov 

historikov, si kladiem za ciel’ přiblížit’ sa к možnej odpovědi na to, či ZSSR zamýšFal vyslat’ 

svoje vojsko do Pol’ska a či je gen. Jaruzelski „hrdinom“, ktorý pod dakom možnej 

intervencie zachránil svoj národ pred krviprelievaním.

Predovšetkým by som chcela rozobrať faktory, ktoré mali vplyv na proceduru 

Sovietskeho rozhodovania. Jednak medzinárodný, a to vzťahy ZSSR a Západu ako aj 

úlohu vnútro-blokových vzťahov a roztrieštenosti názorov jednotlivých predstavitel’ov. 

Nie menej dóležitá je takisto otázka hospodárstva, ktoré vyčerpané zbrojením 

a Afganistanom takúto náročnú akciu nemuselo zvládnut’. Nosným pilierom tohto bádania 

sú však odtajené dokumenty zo zasadaní Sovietkeho Politbyra, Sekretariátu, či 

predstavitel’ov Varšavskej zmluvy, ako aj vedecké práce opierajúce sa o tieto dokumenty, 

ktoré poukazujú na (ne)úmysel intervenovat’.
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1.2. Zhodnotenie použitej literatúty

Moju bakalársku prácu som vypracovala na základe dostupné) literatúry, ktorá sa 

danej tématiky dotýká. Predovšetkým literatúra rozoberajúca vznik, úlohu a vývoj „NSZZ 

Solidarnosč“ je vel’mi pestrá. Pramene rozoberajúce samotný vývoj v Pol’sku sú dostupné 

nielen v pol’skom, ale aj v anglickom, francúzskom, či českom jazyku. Ide ako o knižné 

publikácie, takisto o rózne odborné práce, články, memoáre. Pojednávajú o Solidaritě 

takisto z kritického pohl’adu. Nie vel’mi l’ahká je dostupnost’ materiálov, dokumentov 

z tajných archívov, či už sovietskych, alebo polských. Nie všetky dokumenty boli 

sprístupnené, čo v konečnom hl’adisku zanecháva niektoré otázky otvorené.

NeodmysliteFným prameňom je kniha samotného svědka událostí T.G. Asha, The 

Polish devolution: Solidarity 1980-1982, ktorá zaujímavým spósobom rozoberá aj pósobenie 

a vyjednávanie hnutia, jeho ciele. К  ďalším významným autorom patří historik Andrzej 

Paczkowski, ktorý sa vo svojich publikáciách snaží o objektívne zhodnotenie celého 

obdobia krízy, vyjadřuje ako názory vtedajšej vládnucej strany, aj názory opozície a uvažuje 

nad možným vlastným záverom, ku ktorému sa prikláňa. Predovšetkým jeho kniha Od 

sfals^owanego ^vyci^stwa do prawd^iwej kkski, ktorá do otázky možnej sovietskej intervencie 

vnáša viaceré zaujímavé stanoviská a možné závěry, pojednávajúce o tzv. sovietskom 

vydieraní, ako aj o jeho možných riešeniach situácie. Pre štúdium problému možnosti 

opatovného použitia Brežnevovej doktríny sú bez pochyby najdoležitejšie odtajené 

dokumenty zo zasadaní Politbyra, či Sekretariátu KSSZ, ktoré poodkrývajú proces 

sovietskeho rozhodovania sa na báze jednotlivých výpovědí a názorov najvyšších 

sovietskych predstavitel’ov v rokoch 1980 až 1981. Na základe týchto dokumentov bolo 

možné poodhalit’ dovody, prečo sa Moskva zdráhala použit’ silové riešenie, aké bolo jej 

vnímanie Solidarity, aký bol jej přístup к nej ako aj к Polskému vedeniu, čoho sa bála, a aké 

prostriedky na riešenie událostí nachádzala. К  významným patria takisto záznamy tzv. 

Suslovej komisie, ktorá sa krízou zaoberala. Tieto dokumenty prezentuje Woodrow Wilson 

International Center for Scholars v rámci Cold War International History Project 

(CWIHP). Zaujímavé dokumenty sa nachádzajú taktiež v knihe známého ruského disidenta 

Vladimíra Bukovského, jugement ä Moscou, Un dissident dans les archives du Kremlin. Z PoFských 

dokumentov sú přínosné odtajené dokumenty Ministerstva vnútra o vojnovom stave, ktoré 

Ministerstvo publikuje na svojich internetových stránkách a takisto dokumenty zo
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zasadania Politbyra PZRS. Pre prácu sa stali zdrojom informácií takisto sprístupnené 

spísané telefonáty Brežneva s Polskými predstavitel’mi, ako aj listy adresované Husákovi, 

či Honeckerovi. V mojom bádaní zohrávali významná úlohu taktiež práce historikov 

rozobraté na konferencie v pol’skej Jachranke, ktorá vnášala nové světlo do Pol’ských 

událostí. Tieto práce od autorov ako Mark Kramer, Vojtěch Mastný, Andrzej Packowski, 

Andrzej Werblan, Janós Tischler, či Ondřej Tůma sú přínosné nielen z hl’adiska Polského 

a Sovietskeho rozhodovanie, ale poukazujú takisto na názory vtedajších predstavitel’ov 

CSSR, NDR, či MER, a tým poukazujú na širší vnútro-blokový kontext celej situácie 

a odhal’ujú samotnú názorovú diferenciáciu vo vnútri Bloku. Tieto publikácie pracujúce 

taktiež so sovietskými ako aj národnými dokumentární jednotlivých krajin, rozoberajú 

jednak pohl’adv susedov na Polské hnutie, ako aj ich obavy a takisto stanoviská, ako by sa 

mala situácia riešiť. Tieto názory sa tak stávajú významnou súčasťou celého 

rozhodovacieho procesu a pomáhajú lepšie pochopit’ jednotlivé události a reakcie 

v samotnom Bloku.

К ďalším neopomenutelným prameňom, ktoré mi pomohli pri spracovaní mojej 

práce patří aj knížka Jerzy Holzera, Solidarnošc 1980-1981 alebo publikácia Jaruzelski, spísaná 

Manfredom E. Bergerom.
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2. „Solidarnošc“ a jej dopad na vývoj v Sovietskom bloku: hrozba komunizmu

2.1. Občianske povedomie pred rokom 1980: v jednote je sila

Kořene „ NSZZ Solidamošť nie je možné opísať bez rokov, ktoré predchádzali jej 

vzniku. Prvopočiatky tak vel’kého masového hnutia, ktoré zachvátilo celé Polsko, každého 

robotníka, študenta, či člověka z radov inteligencie, vznikajú už pri štrajkoch v 60. rokoch. 

Tu vznikajú prvé skúsenosti, ale aj prvé nezdary s organizáciou štrajkov. Revolúcie, ktoré 

predchádzali roku 1980 však neboli ucelené a boli povstáním len akoby určitej spoločenskej 

vrstvy, ktorá nenašla oporu u obyvatel’stva. Povstanie študentov v roku 1968, robotnícke 

štrajky v rokoch 1970 až 1971, nemali tak výrazný ohlas. Spoločnosť si akoby 

neuvědomovala, že má povstat’ ako jeden celok, že roztrieštenosť nevedie к stabilitě 

а к víťazstvu. Bol to rok 1976, ktorý priniesol změnu. Bol to rok, kedy po boku robotníkov 

vystúpila takisto inteligencia , ale čo bolo vel’mi doležité, aj katolička cirkev. Inteligencia už 

od roku 1975, ktorý sa niesol v znamení Konferencie pre bezpečnost’ a spoluprácu v Europe l, 

viedla boj za 1’udské a občianske práva. Připojili sa к nej študenti, episkopát a samotní 

obrancovia 1’udských práv. Cirkev2 sama vo svojich kázňach kritizovala režim a vyzývala 

к občianskej angažovanosti. Události roku 1976 naštartovali proces hlbokých premien 

v spoločenskom podvědomí. Zrodila sa tu tak dlho chýbajúca spolupatřičnost’ medzi 

robotníkmi a inteligenciou, ktorá mala rozhodujúci dopad pre ďalšie roky. Inteligencia sa 

vtedy prvý krát postavila na obranu robotníkov, ktorí boli prenasledovaní, prepúšťaní 

a vaznení.

V roku 1976 dochádza к vydaniu protestného listu intelektuálmi, ktorým protestujú 

proti represiám a zdórazňujú, že vytvorenie skutočnej reprezentácie robotníkov je 

naliehavou nutnosťou. Vzniká Výbor na obranu robotníkov — KOR.. Po prvý raz tu vzniká

1 konaná v Helsinkách - 1975, predovšetkým prijatie tretieho koša, týkajúceho sa dodržiavania 1’udských
ovplyvnilo vznik Hnutí, ktorých ciel’om bola ochrana občianskych práv a slobod
2 , .  .

Košciól -  cirkev v silné katolíckom Pol’sku mala zaujímavé postavenie. Vydobyla si akú takú autonómiu a aj 
ked’ sa nesnažila postavit’ na konkrétnu stranu (vláda či jej opozícia), koncom 50.rokov sa dostala do 
konfliktu so štátom. Vtedajší 1. tajomník Gomulka vydal zákaz cirkevnej výstavby, zrušil výuku náboženstva 
na školách a po liste episkopátu, ktorým sa obrátil na nemeckým biskupov s „odpúšťame a prosíme 
o odpustenie“(týkajúci sa událostí druhej světověj vojny a po nej) začal roku 1965 proticirkevnú kampaň. 
Cirkev prejavila odpor voči režimu a v 70. rokoch začala obhajovat’ 1’udské práva a postavila sa na stranu 
opozície, na obranu utláčaných. VoFba Krakovského biskupa Karola Wojtyly za pápeža ešte viac posilnila jej 
boj a sebavedomie.
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veřejná organizácia, ktorá dáva sama sebe za cieP boj za práva člověka žijúceho pod 

komunistickou vládou. Poskytuje finančnú, právnu, lekársku pomoc prenasledovaným 

robotníkom. Zveřejňuje informácie o perzekúcii, represívnych akciách zo strany úradov, 

podiePa sa na zbieraní a rozdel’ovani fondov, vydává svoj vlastný informačný bulletin, 

s ciel’om přelomit’ štátny monopol na informácie postihované cenzúrou. KOR bol 

hlavným motorom, ktorý nastartoval proces zmien, podnietil nový smer a vznik ďalších 

organizácií.

Už vtedy sa jeden z najvýznamnejších predstavitel’ov Solidarity dostává ako jeden 

z prepustených robotníkov roku 1976, Lech Wal^sa, do kontaktu s KORom a s jeho 

predstavitel’om Andrzejom Gwiazdom, zakladá skupiny aktivistov, robotníkov 

a intelektuálov. PoPská disidentská inteligencia, ktorá vystupovala samostatné 

a distancovala sa od robotníkov, začala čoraz viac a viac chápat’ ich vel’ku silu. Styri roky, 

ktoré nasledujú sú len akousi prípravou. Obdobím vytvárania výborov, nezávislých 

robotníckych kruhov. К štrajkom však nedochádza. Podnět prišiel neskór, právě v roku 

1980, ked’ vláda opať obyvatel’om podlomila nohy v podobě zvýšenia cien.

2.2 Najlepšou zbraňou je štrajk.

2.2.1. Ustup pod nátlakom obyvatel’stva

Došlo к vine štrajkov, ktoré sa šířili po celej krajině. Vláda sa snažila vlnu štrajkov 

potlačit’ sl’ubom, ktorý sa týkal zvýšenia platov, no neúspešne. Strajkujúci už však neboli 

tými štrajkujúcimi z roku 1968 či 1970 a 1976. Neboli už tými, ktorí by sa dali umlčať 

odvoláním zvýšenia cien, či vlnou represií. Uvědomovali si nielen silu, ktorá tkvěla v ich 

jednote, ale takisto silu ich neústupnosti a vel’kú úlohu reprezentácie - delegácie, ktorá by 

dbala na dodržiavanie ich požiadaviek. Objavila sa hrozba, nielen samotnému PoPsku, ale 

celému Sovietskemu bloku, vrátane Moskvy. Stalo sa ňou „sebavedomie a vol’a“ tých, ktorí 

mali mlčať. Vlna štrajkov sa zvačšovala o čoraz viac a viac podnikov. 17.8.1980 dorazili do 

Gdaňska - hlavného centra štrajkov, predstavitelia jeden a dvadsiatich štrajkujúcich 

podnikov. Vytvořil sa Med^ipodnikoiý štrajkujúá týbor-MŠV, v ktorom bolo už na druhý deň 

zastúpených 156 podnikov. Aj ked’ boli samotné požiadavky novovytvorenej reprezentácie 

sprvu orientované na hmotnú stránku, postupné měnili svoj charakter a stávali sa čoraz 

viac politickými. Vzniklo „21 postulatów“. Samotné vedenie Pol’skej ^jednotenej robotníckej
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strany — PZRS3 si začalo uvědomovat’, že dochádza к  zásahu do celej socialistické] štruktúry, 

do systému, na akom bol a je vybudovaný socializmus. Prijatie slobodných odborových 

zväzov nezávislých na straně a zamestnávateFoch, garancia práva na štrajk, nezávislost’ 

médií, zákaz cenzúry, bolo popři hospodářských a sociálnych požiadavkách šokom, ktorý 

stranou otriasol. No к jednaniam sa pristúpilo, a to už o pár dní neskór, 22. a 23. augusta. 

Bolo to akoby prvé malé víťazstvo, v podobě ochoty jednat’ na straně vlády. Tá sa 

domnievala, že ak ustúpi v hospodářských a sociálnych požiadavkách a splní mzdové 

nároky, politické otázky sa na jednací stol nedostanu. No ako sa ukáže neskór, mýlila sa. 

Vel’mi dobré si však uvědomovala, čo by znamenalo, keby vznikli nezávislé samostatné 

odbory. Vel’mi dobré to vystihol historik Andrzej Paczkowski, citátom Stanislawa Kaniu: „ 

....vyjádříme súhlas a premóžeme štrajk, ale za cenu, že do života vstúpi trvalá, hroznejšia 

a silná, mnohomiliónová štruktúra.“ 4

Budúci najvyšší představitel’ strany mal pravdu. Strajky skončili podpisom dohod 

a súhlasom s vytvořením samostatných odborov. Úřady však dohody chápali ako dočasné 

riešenie. Nebola tu vel’ká vól’a ich rešpektovať a snažili sa zamedziť vzniku celoplošnej 

organizácie. 17. septembra však bolo přijaté rozhodnutie o vytvoření jediného 

samosprávného odborového zväzu v Polsku. Vznikol „ Niezaležny Samorzqdny Zwi^zek 

Zawodovy - Solidarnošc“.5
„Dosiahli sme všetko, čo sme chceli, čo sme požadovali,

o čom sme snívaliPNie všetko, ale všetci vieme, že sme 

získali vel’mi vel’a. Dostaneme takisto aj zvyšok, pretože 

máme tú najdóležitejšiu vec: naše nezávislé, samosprávné 

odbory.“6

1 v tej dobe bol 1. tajomníkom strany Edward Gierek, pamatajúci ešte na události rokov 1970-1971 a 1976

4 Cit. Podl’a: PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939-1989, Wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa 1996, Translation 2000, str.286
5 „Nezávislý samostatný odborový zváz Solidarita“ pomenovaný historikom Modzelewskym. Jeho 
základnými organizačnými jednotkami boli Podnikové výbory združené v regiónoch. Výkonným orgánom 
bola Celoštátna dohadovacia komisia na čele s Lechom Wal^som.
6 Cit. Podl’a: WANCERZ-GLUZA, Alicja: Solidarnošc a systcmowe przeksztalcenia Europy Šrodkowo-
Wschodniej, p. 7, Lech Wal?sa -  31.8.1980, Materialy do pobrania -  www.solidarity.gov.pl.
http://www.solidarity.gov.pl/files/rola solidarnosci/rola solidarnosci en.doc
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2.2.2. Nová taktika: PZRS verzus „Solidarnosč“, boj vedúci ku kolapsu

Ako to už v socialistických krajinách bývavalo, vedenie sa snažilo situáciu riešiť vo 

svojom vnútri, a tak sa novým nástupcom Gierka v čele strany stal umiernený Stanislaw 

Kania. Ten aj napriek prekvapeniu z vývoja situácie, sa nenechal zaskočit’ a hl’adal skór 

určité východisko, aby bolo možné Solidaritu ovládat’. Představoval skór smer, ktorý 

ncpremýšFal o násilnom riešení konfliktu, ale snažil sa implementovat’ nové odbory do 

politického systému. Jedným z príkladov bola septembrová registračná kríza, ked’ Krajský 

súd vo Varšavě, bez uvedomenia zväzu, přidal do stanov dva dodatky, týkajúce sa politickej 

deklarácie o vedúcej úlohe strany v štáte, spojenectva so Sovietskym zväzom a dodatok 

o obmedzení práva na štrajk. Týmito dvoma dodatkami si však už Solidarita „zaplatila“ 

svoj vznik v „Gdaňských dohodách“ a s ich včlenením do stanov rázné nesúhlasila a 

hrozila generálnym štrajkom. Aj napriek tomu, že bola predsa zaregistrovaná a stala sa tak 

legálnou opozíciou, táto kríza poukázala na novů hru vládnucej strany. Ta spočívala 

v snahe polarizovat’ samotnú Solidaritu a snažit’ sa ju zničit’ zvnútra, ako aj na dak, ktorý 

by viedol к prešl’apom a následným represiám, ktoré by strana používala samozrejme 

v záujme veřejného poriadku a bezpečnosti Poliakov.
„ Ciel’om tejto politiky bolo zavedenie Solidarity do takej 

hry, ktorá by permanentne testovala súdržnosť odborov 

a súčasne ich tlačila к radikálnemu chovaniu, 

poskytujúcemu zámienku к represiám za nedodržiavanie 

dohodnutých pravidiel.“ 7 

Prvý pokus o rozbitie Solidarity sa skončil fiaskom. Aj ked’ sa vytvořili dve křídla, 

realistické a radikálně, jednotu odboru to nepodlomilo. Solidarita bola podnikový zväzok, 

ale ako ju výstižné opísal historik Jerzy Holzer, bola zväzkom, ktorý pósobil na krajskej, 

regionálnej, lokálnej úrovni, ale aj ako jeden základ. Bola takisto spoločenským hnutím, 

ktoré nebojovalo len za práva pracujúcich, ale aj za každú rodinu, za jej sociálně 

postavenie, za změny v školstve, za práva a slobody každého člověka a občana, ale aj za 

postavenie „Kostola“.8 Jej vel’kost’, početnost’, nezávislé postavenie, spoločenský vplyv a

7 Cit. Podl’a : VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M. : Východ. \ríyik , vývoj a rozpad Sovětského bloku 
1944-1989, Nakl. LIBRI, Praha 2000, str. 561
8 Cit. Podl’a: HOLZER, Jerzy: Solidarnosč narodsýny, in: Rewolucja Solidarnošci, Polska od sierpnia 1980 do 
grudnia 1981, POLITYKA, Wydanie specjalne NR 4/2005, Warszawa, str. 39
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dosah, ako aj rozsah pósobenia z nej robili v skostnatenej 1’udovej demokracii jedinú 

reprezentáciu, ktorá povstala proti systému, a tým sa stala legálnou politickou organizáciou 

a opozíciou. Pred pár mesiacmi, by asi nik nebol schopný uveriť tomu, že к niečomu 

takému vóbec móže dójsť. Na konci roku 1980 Solidarita združovala okolo 9 miliónov či 

rodiaca sa nová politická strana, ktorá chcela prevziať moc. Vzkriesila však mrtvy 

pluralitný politický systém, a tým sa stala hrozbou dovtedy nevídanou. Aj ponúkajúce sa 

porovnanie s „Československým jarom 1968“ samo naznačuje, že na rozdiel od 

„Polského leta“, to v CSSR nebola nová spoločenská štruktúra, ktorá sa vtedy pokúšala o 

reformu socializmu. Slo o reformné hnutie v straně samotnej, a teda v tej jedinej ktorá 

existovala. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť takisto dost’ značný faktor, ktorým je 

masové hnutie. V CSSR sa za „socializmus s 1’udskou tvárou“ nepostavila masa 1’udí, 

hlavně masa tých, pre ktorých bol komunizmus „stvořený“, a teda tz. robotnícka trieda. 

Eudia sa masovo za Dubčeka postavili až „páť minút po dvanástej“, teda v dobe po 

intervencii. Zatial’ čo v Pol’sku povstala „10 miliónová armáda“, ešte pred samotným 

útokom „z hora“. Aj napriek tomu, že obe události spojovalo úsilie o změnu, ktorá bolo za 

„ železnou oponou“ neprijatďná, právě aj faktor vel’kosti hnutia zohrával v procese 

sovietskeho rozhodovania, ktorému je věnovaná druhá kapitola, kTúčovú úlohu.

Co je dost’ prekvapujúce, vedenie sa neodhodlalo к nějakému radikálnemu riešeniu 

celej situácie a opat’ sa pokúsilo dospieť к zmene výměnou. Novým premiérom sa vo 

februári 1981 stal generál Wojciech Jaruzelski. Gen. Jaruzelski sa so svojimi dlhodobými 

vojenskými skúsenosťami ukázal skór ako voják, než politik. Dá sa povedať, že Moskva 

vsadila na to, že situáciu změní, splní jej očakávania, ako správný žoldnier neustúpi a bude 

plniť jej příkazy. Dosadenie generála na křeslo premiéra sa ukázalo byť sl’ubné. V období 

nepřetržitých štrajkov a chaosu: „ zaapelowal po 90 spokojných dni“. Představil 10- 

bodový program, v ktorom chcel spravodlivo riešiť otázky cenzúry, kontroly cien, 

zlepšenie hospodárskej situácie. Popři snahe o dialog so Solidaritou, pod tlakom Brežneva, 

pracoval aj na príprave „Operácie X — stan wojenny“. Situácia sa ukl’udnila, štrajky utichli a 

Jaruzelski sa ukázal ako tá správná karta. Aj na samotnom marcovom střetnutí v Moskvě, 

bola aj napriek kritike, potvrdená spokojnosť.
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Otázka registrácie rol’nickej odborové) organizácie však so sebou priniesla zlom a 

nečakaný konflikt. Skupina rol’nikov zahájila v Bydhošti okupačný štrajk. Konflikt 

s Bydhošťskou delegáciou Solidarity, vyprovokovaný tamojšou vojvodskou národnou 

radou 19.marca 1981, neostal bez následkov. Zásah bezpečnostných a špeciálnych 

jednotiek opáť zdvihol vlnu štrajkov. Historik Tomasz Chinciňski si vo svojom článku 

„Krysys Bydgoskix‘ kladie otázku: „Prowokacja?“ . Ako dodává, zachované dokumenty 

nespochybňujú, že vláda od počiatku konfliktu okolo registrácie rol’nickej Solidarity, bola 

pripravená na použitie sily pri styku s protestujúcimi.w Aj v tomto případe móžme 

poukázat’ na novů taktiku „cukru a biča“, ktorá na jednej straně volala po dialogu a riešení 

situácie a na tej druhej sa snažila podnietiť chaos, provokáciou podkopat’ stabilitu 

Solidarity a vytvořit’ si podmienky pre legitímny zásah.

Pod tlakom ZSSR si Jaruzelski uvědomoval, že situácia už nemóže byť riešená 

ústupkami a vyčkáváním. Solidarita zasadila úder do samého srdca systému a neustálými 

štrajkmi ešte viac podkopávala, už tak zlú hospodársku situáciu. Obrovská zadlženosť voči 

Západu, stagnácia exportu a samotnej výroby (majúca svoje kořene hlavně v 70. rokoch) sa 

podpísali na spoločenskej situácií. Vedenie si však uvědomovalo, že potřebuje získat’ 

dóveru 1’udu a zdiskreditovat’ Solidaritu. A tak jedným z nástrojov boja bolo aj 

poukazovanie na úlohu Solidarity v ekonomickom kolapse:
„Kampaň má byť založená na tom, aby si každý Poliak 

bol vědomý toho, že krajina sa dostala do chaosu, ruin 

a hladu, nie kvóli chybám strany, ale pre podvratnú 

prácu Solidarity a lídrov kontrarevolúcie.“ 11

Ani jedná strana však nemala představu, ako je potřebné danú hospodársku situáciu 

riešiť. No obe strany si uvědomovali, že tlak tohto ekonomického kolapsu sa nedá 

zvládnut’. Nie je 1’ahké hádzať vinu na jednu zo stráň. Přiklonila by som sa к názoru 

historika Andrzjea Werblana, že situácia dospěla к takému konců nielen samotným reálným 

socializmom a ekonomickou politikou vlády, ale takisto neustálými štrajkami, ktorá priniesli 

pokles výroby a exportu. Potřebné je takisto spomenúť najdóležitejší faktor, ktorým bolo

10 CHINCINSKI, Tomasz : Ktysys Bydgoski, in: Rewolucja Solidarnošci, Polska od sierpnia 1980 do grudnia 
1981, POLITYKA, Wydanie specjalne NR 4/2005, Warszawa, str. 57
11 Cit. Podl’a: L.I.BREZNEV,Informations about meeting Brezhnev, Kania and Jaruzelski, 14.8.1981 in: KRAMER, 
Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, 
Washington, D.C, 1999, str. 21
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zrútenie zahraničného obchodu, к čomu dopomohla aj ekonomická blokáda ZSSR 

a socialistických štátov . 12

Vláda si uvědomovala, že musí hFadať pomoc u svojich susedov. Sovietsky zväz 

začal PoFsko ekonomicky dotovat’ a podporovat’. Možno by bolo na mieste použit’ výraz 

„polský gulášový komunizmus“ 13, ktorým sa Moskva snažila zlepšit’ podmienky, vyviesť 

PoFské deti z hladu a zaplatit’ si tak koniec protestov. Samozrejme nechcela za to len šlová 

vďaky. Celý „Blok“ sa nachádzal v zlej ekonomickej situácii, a tak nekonečné prílevy 

prostriedkov do Pol’ska neboli zďaleka možné. Podpora nesúvisela len s umlčaním 

štrajkujúcich, ale niemenej s urýchlením príprav a tiakom na PoFské vedenie, aby zasiahlo. 

Otázka pomoci úzko súvisela so zavedením vojnového stavu. Túto informáciu obdržal ako 

Kania aj Jaruzelski od sovietskeho Ministra zahraničných vecí, Gromyka, ktorý im pri 

svojej návštěvě povedal, že „ povaha sovietsko-pol’ských ekonomických, politických 

a iných vzťahov bude závisieť od toho, akou cestou sa budú formovat’ události v Pol’sku“
14

2.3. Politický prienik za hranice Pol’ska: Moskva, Budapešť, Praha 

a Východný Berlín

Tieto události sa neobišli bez reakcie Moskvy. Tá zriadila komisiu, ktorá sledovala 

PoFský vývoj. Ako spomína vo svojej práci „Soviet deliberation during the Polish crisis“, Mark 

Kramer, už 25.augusta bola vytvořená špeciálna PoFská komisia pod vedením člena 

Politbyra a Sekretariátu KSSZ Suslova, ktorá sa mala udalosťami v PoFsku zaoberať, 

konzultovat’ ich a hl’adat’ riešenia.15 Samotné zloženie komisie dosť vystihovalo dóležitosť 

s akou sa Moskva na situácie v PoFsku pozerala. К jej ďalším členom patřili popredné 

sovietske osobnosti, ako minister zahraničných vecí Andrei Gromyko, šéf KGB Yurii

12 WERBLAN, Andrzej: Difficult desicion: Report on the circumstances surrounding the introduction o f  martial law in 
Poland in december 1981, in: Two historians report to the comission on constitutional overseight of teh Sejm of 
the Rep. Of Poland, Cold War International History Project, Working Paper No. 21, Washington, D.C, 
1997. p. 30-31
13 pojem „gulášový komunizmus“ vznikol v socialistickom Maďarsku počas stranického vedenia J.Kádara 
a vyjadřoval jeho politiku podplácania obyvatel’stva uspokojováním jeho spotebiteFských potrieb, za účlom 
súhlasu к výkonu moci
14 Cit. Podl’a: KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History 
Project, Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, p. 18
15Cit. Podl’a KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis, Cold War International History Project, 
Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, str. 10
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Andropov, Minister obrany marsal Dimitrii Ustinov, Konstantin Rusakov, zodpovědný za 

vzťahy vo vnútri Bloku a samotný Brežnev. Politbyro přehlásilo, že kompromis, ktorý bol 

uzatvorený má len dočasný charakter. Hlavnou úlohou bolo stanovenie protiútoku. Ako 

poznamenáva pol’ský historik Paczkowski, vedenie už vtedy navrhovalo, aby sa riadiacich 

funkcií ujali schopní a skúsení politickí pracovníci Pol’skej armády. 16 Sovietske vedenie 

bolo zásadné proti tomu, aby Solidarita získala trvalý podiel na moci v Pol’sku. Vnímali ju 

ako votrelca a kontrarevolúciu. Ako som už poznamenala vyššie, Moskva si uvědomovala, 

že zlá hospodářská situácia bude viesť ešte к vačším nepokojom. Preto reagovala aj 

dotáciami a žiadala o asistenciu takisto ostatně socialistické krajiny.

V tejto časti by som sa chcela obmedziť len na myšlienkový prienik, ktorý aj 

napriek tomu, že Solidarita sa nesnažila vyviesť svoju revolúciu za hranice, ovplyvňoval 

události predovšetkým v susediacich krajinách. ZSSR bol takisto ako aj štáty Bloku 

v zložitej hospodárskej situácii. Neustále póžičky, import obila z USA, katastrofálna 

zadlženosť, prázdné pulty v obchodoch, hlad, to všetko malo vplyv na každodenný život 

obyčajného člověka. A tak myšlienky, ktoré mohli preniknúť zo Západu sa stali visiacou 

hrozbou, ktorá mohla každým dňom prepuknúť. Moskva si uvědomovala, že Pol’sko je 

krajina susediaca so zvázovými republikami, Bieloruskom, Ukrajinou a Litvou. Právě tu sa 

najviac šířili správy o PoFských udalostiach, turizmus vyvážal ciele a myšlienky Solidarity, 

ktoré padli na úrodnú pódu a zapálili aj tu, (aj ked’ v malom rozmere) ohniská nepokojov. 

Efekt Solidarity na ZSSR nebolo možné brať 1’ahkovážne. Už v auguste Politbyro KSSZ 

nariadilo urobit’ urgentné kroky к zaisteniu každodenných potrieb, aby boli požiadavky 

1’udu viac uspokojené.17 Kontakt sovietskych a poFských občanov bol obmedzený, bola 

kontrolovaná importovaná tlač a literatúra, ktorá by mohla obsahovat’ neprijateFné 

myšlienky. ZSSR takisto nariadil spomínaným krajinám prísnu kontrolu turistov 

a monitorovanie komentárov tých občanov, ktorí navštívili Pol’sko.18

Na medzinárodnom semináři v Paříži v roku 1981, ktorý pojednával o „Pražskej 

jari“ a „PoFskom lete“ v duchu kríz sovietskych systémov, vtedajší sovietsky publicista

lr’Cit. Podl’a PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939-1989, Wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa 1996, Translation 2000, str. 290
17 Cit. Podl’a: KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History 
Project, Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, p. 26-27
18 KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis, Cold War International History Project, Working 
Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, p. 29
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žijúci v emigrácii, Vadim Belocerkovskij, vniesol do diskusie názor, že: „Akékolvek 

demokratické a robotnícke hnutie vo Východnej Europe má naďalej pramalé vyhliadky na 

úspěch, pokial’ sa neprebudí robotnícka trieda aj v Sovietskom zväze.“ 19 Predovšetkým 

tým reagoval aj na stagnáciu a mlčanie robotníckej triedy v samom centre, teda Rusku ako 

takom. Poukázal na to, že ak sa v samotnom Rusku neprebudia masy a nevznikne 

spoločenské hnutie (podobné tomu v Pol’sku), ktoré by povstalo so samosprávným 

programom a sústredilo by Moskovskú politiku riešenia situácie do „ruskej vlasti“ samej, 

iné štáty budú pod neustálým zovretím. To si vedenie velmi dobré uvědomovalo, a ako 

som už spomenula, snažilo sa nedať robotníckej triede žiadnu zámienku к nepokojom. To, 

či mal Belocerkovskij pravdu, alebo nie, si už vieme zodpovedať. Impulz sice sovietske 

masy potřebovali „z hora“, v podobě „glasnosti a perestrojky“, ale bol to právě aj pomalý 

rozklad striktně z centra riadiacej sovietskej politiky, ktorý uvolnil kliešte aj nad samotným 

„Blokom“.

Otázky možného vojenského riešenia pofských událostí a sovietskeho 

rozhodovacieho procesu sú témou druhej kapitoly. S prihliadnutím к nižšie uvedeným 

reakciám vybraných štátov Varšavskej zmluvy, z Moskovského zasadania z dňa 5.12.1980, 

sa však žiada aspoň uviesť aj tú hlavnú reakciu. Tá sa niesla v duchu predošlého zasadania 

Politbyra, „ktoré sa rozdělilo na šesť hlasov pre zásah a šesť hlasov proti, Brežnevov 

rozhodujúci hlas sa vyslovil proti intervencii“ 20.

V otázke prieniku „reformného poFského virusu“ (dovolím si tak dať synonymum 

používanému výrazu „poFská nákaza), nemlčali ani susediace štáty. Predovšetkým by som 

chcela zdórazniť reakcie troch socialistických štátov, ktoré sami přešli revolučnou skúškou 

a události v PoFsku porovnávali s vlastnými skúsenosťami. Honeckerova Nemecká 

demokratická republika, Husáková Československá socialistická republika a Kádarova 

Maďarská 1’udová republika, traja bratia, ktorí sa právom mohli obávat’ o vplyv na ich 

vnútorný vývoj. Už len ich samotná geografická poloha, predovšetkým NDR a CSSR, bola 

apelom na priatie určitých opatření. Krajiny monitorovali situáciu v PoFsku od samého 

začiatku štrajkov. Honecker sa na Moskovskom zasadaní najvyšších predstavitel’ov 

Varšavskej zmluvy 5.12.1980 vyjádřil, že aj napriek masovým demonštráciám

19 Cit. Podl’a: BELOCERKOVSKIJ, Vadim: Polské problémy vZSSR , Československo 1968 Pol’sko 1981 
a krize sovětských systému, Sborník z mezinárodního semináře v Paříži v říjnu 1981, INDEX, 1983
20 Cit. Podl’a: WANNER, Jan: Brešýiěv a Východní Evropa 1968-1982, Univerzita Karlova, Praha 1995, st. 128
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nepředpokládal a neveril, že by niekedy mohlo dójsť к takému precedensu а к vzniku 

opozičnej politické) organizácie. Zastával tvrdé stanovisko a požadoval, aby pol’ski 

súdruhovia čo najrýchlejšie situáciu vyriešili. Ako si každý uvědomoval NDR bola krajinou, 

ktorá sa nielenže nachádzala na hraniciach so Západom, ale takisto mala jeho časť aj na 

svojom území, a tak 1’udia mohli přijímat’ západné televízne a rádiové vysielanie. To sa stalo 

vel’kou hrozbou, pretože ako poznamenal sám Honecker, nikdy predtým televízne stanice 

nevysielali tol’ko správ o Polsku a nikdy ako teraz nepovzbudzovali a neukazovali dané 

události v svetle toho najlepšieho demokratického reformného vývoja, ktorým by sa mali 

uberať aj ostatné socialistické státy. Takisto poukazoval na: „revizionistické sily, ktoré sa 

často odvolávajú na nový Pol’ský model socializmu, ktorý móže byť transformovaný aj do 

iných krajin“. 21 Takisto sovietsky ambasádor v NDR, Pyotr Abrasimov vyhlásil, že: „ 

niektorí predstavitelia Solidarity a iných anti-socialistiských elementov z Pol’skej 1’udovej 

republiky sa pokúšajú propagovat’ svoje myšlienky medzi 25 000 Poliakmi, ktorí sú 

v tamojších firmách trvalo zaměstnaní“. 22

Na jeseň roku 1980 NDR ako aj CSSR zrušili dohody o slobodnom pohybe osob. 

Ako píše historik Paczkowski, aj ked’ v týchto krajinách bola opozícia slabá a ich 

hospodářská situácia ovel’a lepšia, aj Honecker aj Husák sa obávali importu pol’ských 

vzorov.21 Podobné vyjadrenia nájdeme takisto v prejavoch samotných najvyšších 

představitel’ov na decembrovom Moskovskom střetnutí, kde obaja varujú a Honecker ako 

jediný priamo volá po zásahu vojsk Varšavskej zmluvy.

Predstavitelia CSSR viděli v daných pol’ským udalostiach analógiu s rokom 1968. 

Samozrejme nie je pochýb, že rozdiel tu bol, nielen v tom, že CSSR sa nenachádzala v tak 

vyhrotenej ekonomickej situácii, ale predovšetkým v tom, že události v ČSSR boli 

vyprovokované reformným hnutím strany, teda „z hora“. Zatial’ čo situácia v Pol’sku 

nadobudla katastrofálné rozměry hnutím „zdola“, masami, ktoré si získali aj 1’udí z radov 

členov strany, aj samotný „Kostol“. Podobnost’ by som však predovšetkým viděla 

v hrozbě socializmu, akou sa obe hnutia prejavili. CSSR vnímala situáciu od začiatku

21 Cit. Podl’a: KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History
Project, Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, p. 25
22 Cit. Podl’a: KRAMER, Mark: Soviet deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History 
Project, Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, p. 25
23Cit. Podl’a PACZKOWSKI, Andrzej: P/ll století dějin Polska 1939-1989, Wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa 1996, Translation 2000, str. 290
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a hodnotila ju ako kontrolovánu a pripravenú medzinárodnými centrami, ktoré využili 

ťažkú ekonomickú situáciu a chyby vlády. Narastala kontrola na štátnych hraniciach, 

zvyšovala sa kontrola opozičných aktivistov, kontrola československých občanov 

s pol’skou národnosťou, Poliakov pracujúcich v CSSR, klesol turizmus a cestovanie do 

PoFska. Ako opisuje vo svojej práci, prednesenej na Konferencii o Pol’skej krize, ktorá sa 

konala vjachranke v roku 1997, historik Oldřich Tůma, aj napriek týmto opatreniam sa 

Husák vyjádřil, že : „...neexistuje nebezpečenstvo, že by došlo к podpore

Československými občanmi. Neobáváme sa, že PoFské události móžu mať dopad na našu 

krajinu“. 24 |e možné polemizovat’ s týmto výrokom, ako aj s myšlienkou, že poučenie 

československého národa bolo natol’ko silné, že by sa neodvážil к viditeFnejšej podpore 

Pol’skej opozície, či nehl’adal v nej v danej dobe vzor.

Na rozdiel od Honeckera a Husáka, maďarský představitel’, János Kádár 

nepoukazoval na to, že je potřebné situáciu riešiť intervenciou. Aj napriek tomu, že po 

vlastných skúsenostiach v roku 1956 si uvědomoval, aký móžu mať dané události vplyv 

veril, že : „...vedenie PZRS musí překonat’ problémy politickým spósobom a socialistickou 

cestou“. 25 Tak ako Husák aj on porovnával, porovnával so svojim Maďarskom v roku 

1956. Přiklonila by som sa к názoru Jánosa Tischlera, že týmto porovnáváním však 

predovšetkým poukazoval na svoje vlastné zásluhy, na to, ako sa mu podařilo krajinu 

zmeniť, přebudovat’ a vytrhnúť z pazúrov reformátorov.26 Aj jeho štvrť storočie vládnutia 

v krajině bolo poznamenané zlou ekonomickou situáciou a stagnáciou. Spoločenská 

zmluva, ktorú s občanmi uzavřel potřebovala akúsi novelizáciu, a tak například neváhal 

a skór ako by bola к nemu vznesená požiadavka zdola, navrhol paťdňový pracovný týždeň. 

Móžme povedať, že to bola propaganda, ktorou chcel poukázat’ na svoj „stabilný 

a přínosný“ systém vládnutia. Takisto neváhal poskytnut’ poFským súdruhom rady 

a poučenie z Maďarskej situácie. Administrativně prostriedky, ku ktorým sa uchyl’oval

24  •  ..........................................Cit. Podl’a: TUMA, Oldřich: The Ct^echosloavk Communist Regime and the Polich Crisis 1980-1981, in: New 
evidence on the Polich Crisis 1980-1982, Cold War International History Project, Bulletin No. 11, 
Washington, D.C, 1999, p.64-65
25 Cit.Podl’a: TISCHLER, János: Hungarian Party Leadership and The Polish Crisis o f  1980-1981, in: New evidence 
on the Polich Crisis 1980-1982, Cold War International History Project, Bulletin No. 11, Washington, D.C, 
1999, p.77
26 Cit.Podl’a: TISCHLER, János: Hungarian Party Leadership and The Polish Crisis o f  1980-1981, in: New evidence 
on the Polich Crisis 1980-1982, Cold War International History Project, Bulletin No. 11, Washington, D.C, 
1999, p.78
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Honecker, bolí podl’a neho přehnané a mali byť akceptovatďné, len ak sa nenajde mierové 

riešenie, či ak sám komunistický režim nebude ohrozený.

2.4. Oliwa27 a posledný pokus alias „ Rada národnéhoporozum enia“

Olejom do ohňa sa stala jeseň 1981, ktorá sa začala v znamení dlho očakávaného 

celoštátneho zjazdu Solidarity. Ten sa konal v rozmedzí od 5. septembra do 7. októbra. 

Predovšetkým sa odohrával v duchu dvoch faktorov, ktoré vzbudili nepokoje. Samotná 

Solidarita sa rozdělila na dve křídla, liberálne a radikálně, no aj napriek tomu tvořila jeden 

celok, nenechala sa zastrašit’ a rozbit’. Jesenné požiadavky, reformy, ktoré znamenali 

hlbokú premenu a demokratizáciu spoločnosti (napr.:prvky právneho štátu, sloboda 

zhromažďovania, spolčovania, přístup к médiám, kontrola , decentralizácie, politická 

pluralita, slobodné parlamentně vol’by, prvky tržného hospodárstva a iné), a za ktorými 

tvrdo stálo radikálně křídlo, vzbudili pozornost’ strany a vyvolali reakciu. Keďže bola 

všetka moc a riadenie vždy v rukách PZRS, programom „samosprávného a právneho 

štátu“, s ktorým sa Solidarita představila (aj napriek tomu, že rozhodnutia, ktoré boli přijaté 

neboli radikálně, skór umiernené), sa mohla strana právom obávat’ o svoj vládnuci 

monopol. Solidarita sama, sa však nesnažila o získanie moci, vládnutie a celkovú změnu 

režimu. Toto stanovisko vystihol o pár rokov neskór aj sám historik a prívrženec Solidarity 

Modzelewski (mimochodom autor názvu „Solidarnosč“):

„ Mysleli sme realisticky, ako by sa dali vytrhnúť z komunistickej kontroly zóny 

spoločenskej nezávislosti, ako by sa dali vynútiť dielčie reformy, ktoré by umožnili 

koexistenciu komunistickej štátnej moci s nezávislým spoločenským hnutím, ktoré by 

získalo významný priestor slobody. Týmto rámcom sme vymedzovali aj platnost’ 

hospodářských reforiem. Nikto nemyslel na to, akú hospodársku politiku by robila 

Solidarita, keby sa stala vládnucou silou v štáte. To sa zdálo proste nemožné a vystupovat’ 

s nereálnými prianiami sme považovali za dobrodružné. Sebaobmedzenie v politickom 

postupe malo za dósledok...sebaobmedzovanie v programovom myšlení.“

27 názov Gdaňskej haly, kde sa konal na jeseň 1981 prvý zjazd Solidarity
"8 Cit.podl’a: KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Edice Dějiny Evropy, ARGO 2005, kpt. XIII. Sedmdesátá 
léta -  Sovětský blok, str. 844
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Druhým momentom, ktorý otriasol Blokom a hlavně Moskvou bol na zjazde přijatý 

projekt:„Poslanie do narodów Europy Wschodniej“ , ktorý Solidarita posielala všetkým 

robotníkom národov Sovietskeho zväzu ako aj robotníkom sovietskeho bloku, vyjadrujúc 

im podporu a povzbudenie na ceste za vytvořením vlastných nezávislých odborov 

a vyjadrujúc takisto nádej v blízké stretnutie všetkých takýchto odborov. Týmto 

„Posláním“ Solidarita akoby sama provokovala. Aj napriek tomu, že vyjadrila názor, že toto 

poslanie je od pracujúcich pre pracujúcich a nemá nič do činenia s politikou~;, jej záměr bol 

viděný inak. V snahe vyviesť antisovietskú a antisocialistckú myšlienku a svoju 

protirevolúciu aj za hranice Pol’ska (takto viděná v očiach ZSSR), ešte viac utvrdila ZSSR 

v tom, že sa snaží o boj nielen na domácom fronte, a akoby vykopala vojnovú sekeru. 

ZSSR reagoval bezodkladne a volal po radikálnom riešení.

Aj napriek tomu, že 30.10. bol předložený návrh zákona o mimoriadnych 

prostriedkoch ochrany státu, sa nový prvý tajomník strany gen. Jaruzelski’" pokúsil o akési 

ďalšie mierové riešenie. To, či vznik „Rady národného porozumenia“ bol len falošný krok, 

za ktorým sa skrýval už samotný „stan wojenny“ takisto ostává zaujímavou otázkou. Sám 

vo svojich památiach uvádza, že sa snažil nájsť kompromis so Solidaritou ešte pred 

prevratom. No Solidarita sa v jeho ponímaní cítila silná a nejavila ochotu pristúpiť ku 

kompromisu.31 Literatúra zaoberajúca sa týmto obdobím Pol’ských dejín však nepoukazuje 

na snahu ku kompromisu ani zo strany Jaruzelskeho. Preto je možné sa domnievať, že 

stretnutie v rámci Rady (a ako ju nazval historik Jan Křen či Andrzej Paczkowski) „pol’skej 

vel’kej trojky“ — Jaruzelski, Walesa a Glemp (polský kardinál ako představitel’ „Kostola“), 

nemálo priniesť žiadne riešenie. Pod neustálým tlakom Moskvy, ktorá volala po silovom 

riešení, je možno myšlienka zastierania skutočných plánov oprávněná.

Z dňa na deň prepukali malé štrajky, ktoré к ničomu neviedli, a len poskytli vedeniu 

argumenty, ktoré posilňovali propagáciu anarchie a chaosu, ktorý mal v zemi byť. Tým sa 

Jaruzelskému 1’ahko dostal do rúk dóvod na použitie přijatých ustanovení o ochraně 

republiky. Stalo sa to, čo jedni předpokládali a iní nepripúšťali. Z noci 12.12. na 13.12. sa

21 SZOSTKIEWICZ, Adam: Poslanie, które wstrvgsntlo blokiem, Rewolucja Solidamošci, Polska od sierpnia 
1980 do grudnia 1981, POLITYKA, Wydanie specjalne NR 4/2005, Warszawa, str. 71 

18.10.1981 nahradil „kompromisného“ Stanislawa Kanlu
31 KOPEČEK, Lubomír: Vojenský převrat v Polsku 1981-bolavé téma společenského diskursu, in: Revue Proglas 
10/2001, ročník XII, december 2001, str.
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Pol’sko změnilo, zatiahli sa nad ním mračná a o 6:00 začal poFský rozhlas vysielať 

prehlásenie gen. Jaruzelského o nastolení výnimočného stavu.

Úlohou tejto kapitoly bolo predovšetkým poukázať na to, v čom bola viděná 

hrozba Solidarnošci nielen pre samotnú PoFskú 1’udovú republiku, ale pre socializmus ako 

taký. Na základe týchto stráň je možné konštatovať, že to bola predovšetkým nielen 

samotná veFkosť hnutia, ale takisto jej neustupujúci duch, ktorý v neposlednom rade 

dokázal odolávat’ politickému tlaku vládnucej strany. Pracujúci, inteligencia a silná podpora 

Kostola vytvořili doposial’ nevídané spoločenské hnutie, ktoré sa v duchu hospodářských 

a politických reforiem představilo ako legálna opozícia vládnucej nomenklatúre. Snaha 

o změnu socializmu, výzva pracujúcim Bloku v boji za ich práva, prienik politických 

myšlienok, ale takisto hospodářsky kolaps, sa stali faktormi, ktorým štát (ako reprezentant 

režimu) sám nedokázal odolávat’. Hrozba straty Pol’ska a obavy z prebudenia „vlastných“ 

más, vzbudili pozornost’ Moskvy a nútili ju reagovať.
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3. Voťba menšieho zla: skutočnosť či alibi

3.1. La fin de détente: faktor medzinárodný a hospodářsky

Na priebeh sovietskeho rozhodovania sa v otázke intervencie či neintervencie malo 

nesporne význam aj jeho medzinárodné postavenie, respektive vzťahy Sovietskeho zväzu 

s jeho veFkým súperom, a to Spojenými štátmi ako aj vzťahy, ktoré rozvíjal za železnou 

oponou. Aj napriek tomu, že otázka možného zásahu Červenej armády nie je dodnes jasná, 

každý historik či bádatel’ zaoberajúci sa týmto problémom poukazuje na medzinárodný ako 

aj hospodářsky faktor, ako na jedny z tých, ktoré mali na rozhodovací proces vplyv.

Politika „détente“, ktorá sa zrodila koncom 60. rokov sa výrazné podpísala na 

zmiernení vzťahov a v roku 1981 sa aj jej výdobytky stah možnou překážkou intervencie. 

Došlo к uvol’neniu napätia a možnost’ vzniku jádrového konfliktu sa akoby stávala 

minulosťou. V sedemdesiatych rokoch sa „détente“ stala oficiálnou Brežnevovou 

zahraničnou politikou. Obe supervel’moci deklarovali základné principy vzájomných 

vzťahov, že sa budú vyhýbat’ konfliktom a budú bránit’ situáciám, ktoré by viedli 

к vyostreniu napätia a ku konfrontácii. Takisto sa zaviazali rešpektovať suverenitu 

a rovnost’ štátov a neuznávat’ nároky žiadnych krajin na zvláštně práva či výhody.32

К určitej normalizácii vzťahov USA a ZSSR došlo takisto podpísaním zmluvy 

SALT I. v roku 1972, o obmedzení protiraketových systémov. Obe krajiny si vel’mi dobré 

uvědomovali, aký dopad by mala jádrová vojna. Preto vzájomné rozhovory o používaní 

jádrových zbraní, pretrvávajúce už od 60. rokov, prerástli do tzv. odzbrojovacieho procesu, 

ktorým kvantitativné počet svojho arzenálu regulovali. Významným faktorom bolo takisto 

zblíženie USA a Cíny, ktorá bola sovietskym nepriatefom, a ktorej sa Sovietsky zväz 

v určitom zmysle bál. Bola to akoby americká taktika, ktorou sa snažili medzi tieto štáty 

ešte viac vniesť olej do ohňa.

Došlo к hospodárskej spolupráci a zvýšil sa sovietsko-americký obchod. Stagnujúce 

sovietske hospodárstvo využívalo predovšetkým nákup amerického obilia. Došlo к přísunu 

západných technologií a samotné Pol’sko sa v 70. rokoch stalo akýmsi prostredníkom 

medzi Východom a Západom, predovšetkým Gierekovskou prozápadnou

12 Podl’a : VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M. : Východ. V^nik, tývoj a rozpad Sovětského bloku 
1944-1989, Nakl. LIBRI, Praha 2000, str. 506
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politikou, ale takisto prínosom vedeckých inovácií, ktoré mali pomoct’ к obnově 

hospodárstva ako v ZSSR, tak aj v Bloku. Boom rozvinutého soáalizmu však vedl’a nadšenia 

priniesol aj veFký přepad. Predovšetkým samotná PoFská ludová republika bola hlboko 

postihnutá zadlženosťou voči Západu. Úvěry jej ako tak pomohli „najesť“ obyvateFstvo, 

ale ekonomickému kolapsu a nepokojom nezabránili ani nové technologie.

Medzníkom bola takisto Konferenáa o bezpečnosti a spolupráci v Europe (KBSE'), ktorej 

Záverečný akt přijatý v Helsinkách roku 1975, priniesol do boja proti socializmu novů 

zbraň. Priaznivosť druhého koša pojednávajúceho o hospodárskej, vedeckej a technickej 

spolupráci, ktorá bola pre Sovietsky blok prínosom (ktorý však prišiel neskoro), bola 

kompenzovaná košom třetím, v podobě závazkov týkajúcich sa 1’udských a občianskych 

práv, ktoré boli v Sovietskom bloku tak potláčané. Konferencia podnietila vznik hnutí 

bojujúcich za 1’udské práva a oči sa v tomto smere ešte viac začali upierať na ich 

nerešpektovanie a len ich „de iure“ existenciu. Predovšetkým to bola takisto politika 

amerického prezidenta Cartera, ktorá na konci 70. rokov znepříjemňovala „sovietsky život“ 

neustálým sledováním dodržiavania tohto závazku ako aj nikdy nekončiacou kritikou.

Brežnevova politika tak odzbrojováním a prijatím Záverečného aktu KBSE 

nastolila nový kurz, či pohl’ad na Sovietsky zväz vóbec. Touto otvorenosťou voči Západu 

a nádejami, ktoré vkladali do vedecko-technickej revolúcie, však Blok sám otriasal svojou 

stabilitou. Upadajúcu ekonomiku druhý koš zachránit’ nemohol a třetí len otvoril dveře 

občianskym hnutiam a organizáciám, ktoré sa na východnej straně opony vytvárali 

a s podporou Západu pomaly destabilizovali komunistický systém.

V roku 1979 však Brežnev zasiahol oblast’, ktorú prezident Carter označil ako 

„životný záujem Spojených štátov“. Invázia do Afganistanu pochovala „détente“ a změnila 

politické dianie. Pokračujúce odzbrojovacie konferencie sa zastavili a dohody SALT II. 

neboli na protest USA ratifikované. Po opátovnom uplatnění Brežnevovej doktríny Amerika 

reagovala embargom na technologie a dovoz obilia bol obmedzený.

Po Afganistane přišla PoFská kríza, a ako som už spomenula v predošlej kapitole, 

Sovietsky zváz reagoval rýchlo a zriadil Komisiu, ktorá sa týmito udalosťami zaoberala. 

Právě spomenutý medzinárodný ako aj hospodářsky faktor položili do diania otázky 

týkajúce sa možností Moskvy. Bola vóbec Moskva schopná viesť dve ozbrojené akcie, 

zvládla by to jej ekonomika? Ako by to změnilo jej medzinárodné postavenie? Hrozila by 

odozva Západu? Proces rozhodovania bol zasiahnutými aj týmito otázkami.

23



M ichala H ricišinová, IM S F SV  U K „PoFská kríza“ alebo Solidarnosč, Jaruzelski a Brežnev

Je zaujímavé, že Sovietsky zväz čakal šestnásť mesiacov. Vyjadmjem tu myšlienku 

tzv. čakania, akoby na určité vnútorné vyriešenie situácie. V případe Československa to 

čakanie netrvalo až tak dlho, to móže však byť ovplyvnené právě tým rozdielom tzv. 

revolúcie „z hora“ a „zdola“. V CSSR by vnútorné politické riešenie situácie nebolo asi 

vel’mi možné. Len ťažko by Husák sám napr. pučom rozohnal reformistov a nastolil 

„poriadok.“. V Pol’skom případe móžme predpokladať, že sa Sovietsky zväz viac spoliehal 

na to, že strana sa so situáciou dokáže vysporiadať, a preto zvolil overenú taktiku výměny 

vedenia. Oba případy však nesporne boli hrozbou pre socializmus. A sám Brežnev dal za 

pravdu Husákovi aj Honeckerovi, že v tejto hrozbě si boli situácie podobné.33 Vyvstává tu 

však otázka, prečo sa ZSSR neuchýlil к podobnému riešeniu. Je možné sa domnievať, že 

tento politický kurz bol však už akoby nastolený po PoFských udalostiach roku 1970/1971, 

keď sa údajné vtedajší sovietsky premiér Kosygin vyjádřil, že invázia do Československa 

spösobila Sovietskemu zväzu vel’a problémov a Moskva teda nehodlá každé dva roky 

konať takúto akciu.34 Je možné, že právě uvedomovanie si zaťaženosti takéhoto procesu 

a samotný fakt, že jedna intervencia už prebiehala (Afganistan), viedli к zdržanlivosti.

Samotná situácia bola oproti roku 1971 horšia aj vtom , že už tu nešlo len 

o samotný dopad a hospodářské problémy, ktoré by priniesla samotná invázia, ale 

hospodářsky tlak tu bol takisto zo strany Západu, ktorý už po Afganistane vyhlásil embargo 

a s ďalšou intervenciou tu rásda možnost’ použitia ďalších politických a hospodářských 

sankcií. Takisto samotná kolapsujúca vnútorná ekonomická situácia, bola ako sovietske 

vedenie samo, prehnitá a starnúca a samotné udržiavanie a následná normalizácia v Pol’sku 

by ju mohli zlomit’ natol’ko, že by povstala samotná sovietska robotnícka trieda a ZSSR by 

bol ohrozený. Túto možnost’ ohrozenia vyvolávala Solidarita už pri vyššie spomenutom 

myšlienkovom prieniku. Tým by som chcela poukázat’ na to, že ohrozenie tu bolo aj pri 

intervencii (hospodářsky faktor), ako aj pri neintervencii (propaganda), a o to viac bolo 

rozhodovanie zložitejšie a v konečnom dósledku si vyžadovalo riešenie.

33 Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.20
34 Podl’a: VYKOUKAL, Jiří: Polsko-sovětské vztahy vletech 1945_1989,in: Rusko?, Rusko, Polsko, Střední 
evropa: dědictví minulosti a současnost, ÚMV Praha 1998, str. 37
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Z ekonomického hl’adiska sa Moskva viac přiklonila už к spomenutej hospodářské) 

podpore, snažila sa Pol’sko, ako to vyjádřil vo svojej práci historik Vojtěch Mastný 

„udržiavať nad vodou..., v nádeji že tým bude viac schopné vyriešiť krízu samo, či 

politickými prostriedkami“. Takisto vyjadřuje, že podobných krokov sa držali aj Spojené 

štáty, ktoré sa počas administrativy prezidenta Cartera ako aj Reagana snažili zmierniť 

vel’ké poFské dlhy voči západným veritel’om a ponúknuť pomoc za účelom zmiernenia 

zúfalej ekonomickej situácie.35

Z medzinárodného hl’adiska si bola Moskva vědomá toho, čo dosiahla a vyjádřil to 

aj Suslov, tesne pred nastolením stanného práva, slovami : „ Urobili sme dost’ práce pre 

mier a teraz je nemožné změnit’ náš postoj. Světová veřejná mienka nám to nedovolí. 

Umožnilo to všetkým mierumilovným krajinám porozumieť, že ZSSR spol’ahlivo 

a rozumné podporuje mierovú politiku. Je nemožné zmeniť stanovisko, ktoré sme přijali 

voči Polsku na samom začiatku událostí. Nechajme Polských súdruhov samých určiť, aké 

kroky majú nasledovať a vyvíjať.“ 36

Je však vel’mi zaujímavé, že aj napriek tomu, že si Brežnev uvědomoval, aký dopad 

by mala intervencia na ekonomiku a medzinárodné postavenie, „manévroval“ vojskami 

a vnášal presvedčenie o možnom útoku. Ako poukážem v nasledujúcej kapitole, je možné 

polemizovat’ takisto s názorom, že šlo o taktickú hru, ktorou jednak Moskva mohla 

poukazovat’ na svoju silu a bojaschopnosť a zároveň konečnú ochotu riešiť spor z jej 

strany „mierumilovne“ (teda neintervenciou) , čím by si nepokazila doterajšie 

medzinárodné renomé a zároveň hru, ktorou vyvíjala na Jaruzelského tzv. nádak a snažila 

sa mu tým uTahčiť zavedenie stanného práva a jeho prijatie Poliakmi, ako menšieho zla.

35 Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.16
36 Document No.21, Transcript of the CPSU Politburo Session, 10.12.1981in: KRAMER, Mark; Soviet 
deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, 
D .C ,1999
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3.2. Cvičenia či intervencia?

Obdobie šestnástich mesiacov Solidarity, o ktorom móžme do určitej mieri hovořit’ 

ako o slobodnom období bolo však aj dejiskom manévrov vojsk Varšavskej zmluvy. Tieto 

manévre představovali vojenské cvičenia, ktoré sa konali každoročně. V období Pol’skej 

krízy však vyvstala otázka či je účelom týchto manévrov naozaj len cvičenie, alebo či nejde 

o opakovanie Československa 1968, a teda opátovné uplatnenie Brežnevovej doktríny. To, 

akú funkciu mali tieto manévre, je dodnes predmetom diskusií.

Vojtech Mastný vo svojej práci The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981 

uvádza, že Moskva reagovala na registráciu Solidarity, a teda na vznik legálnej opozície 

rýchlo a povolala do pohotovosti vojsko. Týmto aktom mala byť zrejme demonštrovaná 

ochota reagovat’ na to, že vznik legálnej opozície nie je v socialistickom Polsku možný, 

takisto ako neboli možné československé změny, a preto je potřebné zasiahnuť rovnakým 

sposobom. Mastný vo svojej práci na základe výpovede Stanislawa Kaniu na konferencii 

vjachranke poukazuje na to, že sa vtedajší najvyšší představitel’ strany snažil presvedčiť 

Brežneva, aby sa odložili manévre „Sojuz“, konajúce sa každoročně v rámci krajin 

Varšavskej zmluvy. Tie sa mali konať od 8. do 21.12.1980, kedy už mali byť připravené 

plány predvídajúce vstup vojsk ZSSR, NDR a ČSSR pod záštitou každoročných cvičení. 

Súčasťou tejto operácie mali byť aj pol’ské jednotky.37 Informácie o tomto plánovanom 

cvičení sa týkali taktiež správy šéfa Generálneho štábu armády ČSSR generála Blahníka, 

v ktorej hovoří o spomínanom cvičení ktoré sa malo odohrať v dvoch fázach. V prvej šlo 

o nezávislé cvičenie armád NDR a ČSSR na vlastnom teritoriu, v druhej o prekročenie 

hraníc na rozkaz Sovietskej armády a pokračovanie cvičení v PER.38 Ako opisuje vo svojej 

práci Oldřich Tůma šlo o tzv. „akciu Krkonoše“. Uvádza, že nakoniec boli jednotky pred 

hranicami 9.12. odvolané a mali sa vrátit’ do kasární. Autor tu poukazuje na to, že 

dokumenty nehovořili o cvičení, ale o akcii, či operacii. Zaujímavá je aj zmienka o tom, že

37 Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.8-11
38 Report of the Chief of the General Staff of the Czechoslovak Army, Colonel General Miroslav Blahnik, to 
Minister of National Defense Army General Martin Dzúr in CWIHP Virtual Archive,: 1980-81 Polish Crisis, 
www.wilsoncenter.org
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vojáci, u ktorých sa předpokládalo, že majú negatívne politické stanoviska, boli z jednotiek 

vylúčení a poslaní domov. Historik tu vyjadřuje názor, že žiadne cvičenie takéhoto rozměru 

nebolo dovtedy za tak krátký čas pripravené.39 Je niemenej zaujímavé aj to, že „cvičení“ sa 

zúčastnili len dva štáty Varšavskej zmluvy (ak nerátame samotné PoFsko a ZSSR), a o to 

viac, že šlo o štáty, ktoré ako jediné vystupovali so silnou kritikou PoFského vedenia a boli 

pre intervenciu. Zatial’ čo Maďarsko, či Rumunsko, ktoré boli proti, neboli do akcie 

zahrnuté. Obraz tejto operácie, ako aj jej náhle odvolanie vyjadrujú pochybnosti o tom, čo 

bolo skutočným zámerom Moskvy.

Za žiadosťou Kaniu móžme vidieť určité uvedomovanie si PoFských predstavitel’ov, 

aký dopad by mali cvičenia na vnútornú situáciu, a teda možnú vzburu národa. Na druhej 

straně, ak by však šlo len o každoročně cvičenia, prečo by sa Kania vóbec snažil o ich 

odloženie (ak by nemal na mysli možnú vzburu), popřípadě prečo mu v tom Brežnev 

nevyhovel? Ako uvádza Mastný, Moskva tým chcela len zastrašit’ poFské vedenie, aby čo 

najskór pristúpilo к politickým opatreniam.4"

Andrzej Paczkowski vo svojej knižke Od sfals^owanego %wyá£stwa do prawd%iwej k/p'ki 

vyjadřuje názor, že aj napriek tomu, že okolnosti konečného odvolania cvičení nie sú 

celkom jasné, je možné predpokladať, že sa tak stalo na základe medzinárodnej a aj 

vnútornej-poFskej situácie. Takisto ako aj Vojtech Mastný, aj Paczkowski polemizuje 

s myšlienkou, že mohlo ísť o taktiku Kreml’a, ktorý pod domnienkou intervencie chcel 

vyvíjať nátlak ako na spoločnosť a Solidaritu, aby ich zastrašil a utišil, tak aj na PZRS, aby 

sa osmělila к rozhodujúcim krokom. Ako sám uvádza, maršal Kulikov (hlavný velitel’ vojsk 

Varšavskej zmluvy) túto interpretáciu potvrdil len čo sa týka ciel’a a poukázal na to, že 

počet vojsk mal byť menší.41 Súhlasne s touto výpoveďou je možné uviesť dokumenty 

zachytené Američanmi, podl’a ktorých bol plánovaný počet sil nedostačujúci, ak by nedošlo 

к pomoci zo strany samotnej Pol’skej armády a ak by došlo к odporu národa.42

39 »птPodl’a: TUMA, Oldřich: The C^echosloavk Communist Regime and the Polich Crisis 1980-1981, in: New evidence 
on the Polich Crisis 1980-1982, Cold War International History Project, Bulletin No. 11, Washington, D.C, 
1999, p.62-63
44 ) .    /

Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.11
41 Podl’a:PACZKOWSKI ,Andrzej: Od ifals^owanego ^wyciptwa do prawdsgm j kkski, Wyadwnictwo literackie, 
Krakówl999,p.l 10-113
4“ Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p. 12
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V otázke týchto manévrov bolo však vel’mi dóležité zasadanie predstavitel’ov 

socialistických štátov v Moskvě 5.12.1980, na ktorom došlo ku, nie je isté či konečnému 

verdiktu, keď Brežnev odpovedal Kaniovi: „ nevstúpime, ačkolVek ak sa vyskytnú 

komplikácie, chceli by sme, ale bez vás nevstúpime“.43 Vzhl’adom к tomu, čo bolo napísané 

je však otázne, či šlo len o taktiku, akési vydieranie v podobě hrozby, alebo šlová „ chceli 

by sme“ , boli myšlené vážné.

Rok 1981 sa odohrával v podobnom duchu. Na marec boli takisto plánované 

cvičenia vojsk Varšavskej zmluvy „Sojuz“. Už v januári na zasadaní Sovietskeho Politbyra 

sa Minister obrany ZSSR Ustinov vyjádřil, že je potřebné vyvíjať na Polských lídrov stály 

nádak. Poukázal na zamýšl’ané marcové manévre, ktoré by sa podl’a neho mali uskutočniť 

a mali by ukázať, že ZSSR má sily pripravené zasiahnuť.44 Už samotné šlová o poukázaní 

na silu a pripravenosť vnášajú opatovné pochybnosti o tom, že tu bol záměr intervenovat’. 

Zmienka o neustálom nádaku sa objavila na každom zasadaní Politbyra, keďže ZSSR bol 

nespokojný s politikou pol’ských lídrov, ktorí viac ustupovali, ako podnikali rázné kroky 

vpřed. Predovšetkým šlo o nádak, aby došlo к zavedeniu vojnového práva. Plány tohto 

práva mali byť vo februári 1981 předložené Jaruzelskému ku schváleniu. Vojnový stav mal 

byť nastolený v dobe předpokládaných marcových manévrov. Plány však zmařil 

Bydhošťský incident. Solidarita sa po incidente zradikalizovala, čo v tak vel’kom rozmere 

nečakalo ani pol’ské vedenie a snažilo sa tak skór nájsť dialog, ako zaviesť spomínaný 

vojnový stav. Predovšetkým šlo o silný odpor Poliakov, ako aj možný odpor Pol’skej 

armády, ktorý by situáciu značné skomplikoval. To vyjádřil aj Kania a Jaruzelski na 

střetnutí s Ustinovom a Andropovom na začiatku apríla 1981 v Breste, kedy sa vyjádřili, že 

„v danej situácii je vstup vojsk absolútne nemožný tak, ako je nemožné nastolenie 

vojnového stavu“. Takisto Andropov hovoří v danom dokumente o tom, že vedenie 

PZRS sa zl’aklo Solidarity a jej štrajkov a vyjádřilo sa v duchu, že kontrarevolúcia je 

silnejšia ako oni. V poznámkách к danému dokumentu historik Kramer uvádza, že obaja 

oznámili maršalovi Kulikovi, že ak dójde к intervencii je

43Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International History 
Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.15
44 Document No.8, Transcript of the CPSU Politburo Session, 22.1.1981in: KRAMER, Mark: Soviet 
deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, 
D.C, 1999, p. 84
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možné, že niektoré jednotky armády povstanú.45 Otázka samotného Bydhošťského 

incidentu je dosť zaujímavá. Zadal’ čo historici vyjadrujú názor, že pravděpodobně šlo 

o zámernú provokáciu vlády, Kania a Jaruzelski v Jachranke toto tvrdenie popřeli slovami, 

že v žiadnom případe nešlo o zhora naplánovaný scenár, ktorý by sa stal zámienkou na 

zavedeme vojnového práva. 46 Vojtech Mastný uvádza, že je možné, že vedenie, ktoré stálo 

za provokáciou sa snažilo nájsť cestu ako Jaruzelského prinútiť reagovat’ (teda nastolit’ 

stan wojenny) skór, ako zamýšl’al. Vyjádřením takéhoto scenára sa tu objavuje určitá 

diferenciácia v straně samotnej. Nejednotnost’ vedenia a vytvorenie křídel ako 

reformátorov, ktorí sa snažili o ústupky, tak aj silných konzervatívcov oslabilo vnútornú 

stabilitu a samotnú moc. To, že si vedenie nevedelo udržať kontrolu viedlo 

к nespokojnosti Brežneva, pretože tým sa možnost’ na úspěšné zavedenie vojnového stavu 

dosť znižovala. Ako vo svojej práci uvádza Andrzej Werblan, na to aby mohlo viesť 

Pol’sko nezávislejšiu politiku a odolávat’ daku ZSSR, ako aj dospieť к úspěšnému riešeniu, 

potřebuje vnútornú stabilitu. Kolaps tejto stability móže byť rozhodujúcou příčinou 

sovietskej intervencie, tak ako sa to stalo napr. v Československu v roku 1968.47

V konečnom dósledku však ani teraz nedošlo ani к intervencii, ani к nastoleniu 

vojnového stavu. A Moskva sa ešte viac uchýlila к politickému nádaku. Vyjádřil to aj sám 

Brežnev, ked’ povedal, že „cesta von z Pol’skej krízy je teraz v Pol’ských rukách“48.

45Document No.12, Transcript of the CPSU Politburo Session, 9.4.1981in: KR AMER, Mark: Soviet deliberation 
during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, D.C, 1999, 
p.104
46 Podl’aiPACZKOWSKI ,Andrzej: Od sfais^owanego spycipttva do prawd^imej kfeski, Wyadwnictwo literackie, 
Krakówl999,p.l 13-114
47 WERBLAN, Andrzej: Difficult desicion: Report on the circumstances surrounding the introduction o f  martial law in 
Poland in december 1981, in: Two historians report to the comission on constitutional overseight of teh Sejm of 
the Rep. Of Poland, Cold War International History Project, Working Paper No. 21, Washington, D.C, 
1997. p. 35
48 Podl’a: MASTNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.20-23
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3.3. December 1981.

Otázka samotného výběru menšieho zla nie je jasná. Generál Jaruzelski sa dodnes 

bráni slovami, že hrozba Sovietskeho zväzu, že dojde к intervencii, ak nebude situácia 

vyriešená, a teda Solidarita zničená a nastolený stan wojenny, bola skutočná. To, či to bola 

naozaj pravda, nemóže byť jednoznačne potvrdené, tak ako ani vyvrátené.

Jaruzelski sa v októbri 1981 postavil aj na čelo strany, čím držal v rukách fakticky 

všetku moc a ako Minister obrany aj armádu, ktorá zohrávala dóležitú funkciu. Brežnev 

sám telefonoval Jaruzelskému, aby mu к funkcii zablahoželal a vyjádřil aj svoju dóveru 

v jeho okamžitú reakciu, čím mu naznačil že od neho očakáva riešenie a zlikvidovanie 

Solidarity. V danom rozhovore však nenájdeme zmienku o tom, že by sa Brežnev chystal 

jednak generála v riešení situácie vojensky podpořit’, ani zmienku o připadne vyjadrenej 

hrozbě, čo by sa stalo, ak by к riešeniu nedošlo. Polský líder však vyjádřil znepokojenie nad 

hospodářskou situáciou, ktorá len radikalizuje národ a podnecuje nové štrajky.49 Právě 

hospodářská situácia představovala určitú překážku a zaváhanie Jrauzelského v nastolení 

vojnového stavu. Nešlo len o aktuálnu situáciu, ale predovšetkým aj o ozdravenie 

ekonomiky, počas vlády „junty“. Sám Andropov na zasadaní sovietskeho Politbyra 10.12. 

poznamenal, že Jaruzelski je ovel’a viac neústupný v otázke zvyšovania ekonomických 

požiadavok a realizáciu Operácie X robí závislú na sovietskej ochotě ponúknuť vačšiu 

hospodársku pomoc.. Andropov takisto poznamenal, že Jaruzelski sa nepriamo opýtal aj na 

možnú vojenskú pomoc50. Takisto Mark Kramer poukazuje na Jaruzelského nerozhodnost’ 

v zavedení vojnového stavu, bez garancie vonkajšej pomoci, predovšetkým ak operácia 

nebude úspěšná. Určité zdráhanie prvého tajomníka móžme vidieť aj v jeho vyjádření, ked’ 

poukázal, že právo na to aby mohol byť zavedený stan wojenny, móže byť implementované 

len potom, čo vyjádří súhlas Sejm, ktorý najskór zasadá až po 15.12. a vyhlásenie sa 

předpokládá skór. To vel’mi komplikuje situáciu, pretože program Sejmu už bol

49 rNotes from a telephone conversation between Comrade L.I.Brezhnev and Comrade W.Jaruzelski, in 
CWIHP Virtual Archive : 1980-81 Polish Crisis, www.wilsoncenter.org
5llDocument No.21, Transcript of the CPSU Politburo Session, 10.12.1981in: KRAMER, Mark: Soviel 
deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, 
D .C ,1999
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publikovaný a zmienka o vojnovom stave v ňom nie je.51

Touto akoby snahou o oddialenie operácie, sa prejavovala váhavost’ a jednak 

nedóvera vo vlastně sily. No samotné zmienky o žiadaní vojenskej podpory takisto 

naznačujú, že mohlo ísť o akúsi taktíku a vyčkávanie, že ZSSR nakoniec svoje rozhodnutie 

změní. Pri tejto možnosti by sa však musela brať do úvahy Jaruzelského vědomost’ 

o zámere neintervenovať, a teda o tom, že reálna hrozba tu nebola. Vojtech Mastný 

uvádza, že s blížiacou sa hodinou konečného rozhodnutia si vedenie nebolo isté, či samo 

dokáže odporovat’ Solidaritě a nastolit’ stan wojenny. Uvádza, že aj napriek tomu, že bolo 

napomínané Moskvou, že musí, snažilo sa nájsť dóvody na to, aby bol do plánov vsunutý 

vstup spojeneckých vojsk. Takisto poukazuje na to, že Jaruzelski presviedčal soviestskeho 

vel’vyslanca v PER Aristova, že: „...nemóžeme začat’ takéto riskantně dobrodružstvo, ak 

nás sovietski súdruhovia nepodporia. Seriózne sme zhodnotili situáciu, a ak nebude 

politická, ekonomická a vojenská podpora ZSSR, naša krajinu móže Varšavská zmluva 

stratiť.“ 52

Z dostupných dokumentov však nevyplývá záměr intervenovat’. Záznam zo 

zasadania Sovietskeho Politbyra 10.12.1981 obsahuje tvrdenia sovietskych predstavitel’ov, 

vyjadrujúcich sa proti vojenskej pomoci. Predovšetkým šlová Andropova poukazujú na to, 

že aj keby sa Operácia X nevydařila, sovietske vojská by nezasiahli.

Andropov: „ Nemóžeme riskovat’ takýto krok. Nezamýšlíme vstup vojsk do Pol’ska. To je jasné 

stanovisko a musíme sa ho držať až do konca. Neviem ako sa události v Pol’sku vyvinú, ale aj 

keď sa Pol’sko dostane pod kontrolu Solidarity, taká bude cesta.“ Citujúc možnosti 

ekonomických a politických sankcií Západu, upozornil na zhoršeme domácej scény: „...bude 

to pre nás vel’mi ťažké. Musíme sa zamerať na našu krajinu a na posilnovanie ZSSR. To je 

naša vlastná lima“

Gromyko: „ Nemóže dójsť к žiadnemu vstupu vojsk do Pol’ska. Musíme dať inštrukcie nášmu

velvyslancovi a požiadať ho, aby navštívil jaruzelského a povedal mu to.(...) 

Znovunastolenie poriadku v pol’sku je vecou PZRS, ÚV PZRS a Politbyra PZRS.“ 53

’ Document No.21, Transcript of the CPSU Politburo Session, 10.12.1981in: KRAMER, Mark: Soviet 
deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, 
D.C, 1999
52 Podl’a: M\STNÝ, Vojtěch: The Soviet Non-invasion o f  Poland in 1980/1981, in: Cold War International 
History Project, Bulletin No. 23, Washington, D.C, 1998, p.30
53Document No.21, Transcript of the CPSU Politburo Session, 10.12.1981in: KRAMER, Mark: Soviet 
deliberation during the Polish Crisis , Cold War International History Project, Working Paper No. 1, Washington, 
D .C ,1999
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Mark Kramer použil ako argument proti Jaruzelského tvrdeniam takisto vyjadrenie 

sovietskeho generála Gribkova z roku 1992, ktorý popřel, že by Jaruzelski svojim 

rozhodnutím predišiel intervencii. Gribkov dodal, že skór ako snaha predísť intervencii, tu 

bolo opakované hl’adanie garancie vojenskej pomoci, ak situácia bude kritická. Jaruzelski 

však jeho výpověď popřel a označil ho za jedného z hlavných obhajcov intervencie.34

Samotná otázka intervencie či neintervencie je zahalená tajomstvom, a keďže sa len 

pomaly odhal’ujú všetky dokumenty, nie je možné přiklonit’ sa jednoznačne na jednu 

stranu. Operácia X bola dlhodobo připravovaná a čo do najmenších detailov 

přepracovaná. Takisto militarizácia politických zložiek ako aj dosadenie lojálnych 1’udí 

představovali určité záruky úspěchu. Je preto otázne, prečo by Jaruzelski žiadal pomoc. 

A nepochybne tu vyvstává otázka, prečo nedošlo к použitiu Brežnevovej doktríny skór, 

keď tu bol, ako Jaruzelski uvádza, záměr intervenovat’. V prospěch Jaruzelského stanoviska 

móžu byť názory, ktoré vyjadřuje například Paczkowski, že šlo o akési vydieranie zo strany 

ZSSR, ktorý pod hrozbou použitia sily tlačil na PoFské vedenie. Dostupné dokumenty však 

poukazujú na nátlak, ale predovšetkým na nátlak politický (jeseň 1981) a skór sa zmieňujú 

o neochote opakovat’ rok 1968. Jaruzelski však o zámere neintervenovať mohol vedieť, ale 

jeho falošnú hrozbu využil к tomu, aby paralyzoval národ a tým vytvořil jednoduchšiu 

cestu pre Operáciu X.

Je možné sa domnievať, že samotné plány Operácie X nepředpokládali, že by došlo к ich 

realizácie aj za pomoci spojeneckých vojsk. To, že tu vyvstávala hrozba odporu 

a nepokojov národa, nemuselo byť dóvodom intervencie a na druhej straně ak by chceli 

soviestke vojská zasiahnuť, nepotřebovali by к tomu aj zavedenie vojnového práva. 

Roztrieštenosť názorov na vstup, či nevstup vojsk aj medzi samotnými socialistickými 

štátmi takisto zohrávala dosť značný faktor, ktorý mohol vyvolat’ aj váčšie straty pre 

Varšavskú žmluvu. Polsko malo pre Sovietsky zväz vel’ký význam, nielenže bolo mostom 

medzi Východom a Západom, ale takisto cez neho viedli pre ZSSR dóležité cesty do NDR, 

ktoré by boli v případe výhry tzv. kontrarevolúcie stratené.

Ci by došlo к intervencii, ak by Jaruzelski neuspel a Solidarita by získala moc, je

54 Podl’a: KRAMER, Mark: jarusglski, the Soviet union, and the imposition o f  Martial Law in Poland: Nex light on the 
Mystery o f  December 1981 in:CWIHP Bulletin 11 Washington, D.C, 1999, p. 5
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teda otázne. Vyššie spomenutý citát Andropova nám naznačuje, že vojská by za danej 

situácie nevošli. Ale či by sa tak naozaj stalo, keby sa Jaruzelskému situácia vymkla z rúk, je 

otázne. Přiklonila by som sa však к názoru Andrzeja Paczkowského, že by to bolo možné 

za určitých extrémnych podmienok, ak by došlo například ku kolapsu systému.55

55 PodFa: PACZKOWSKI, Anáixey.The conditions and mechanisms leading to the introduction o f  martial law:, in: Two 
historians report to the comission on constitutional overseight of teh Sejm of the Rep. Of Poland, Cold War 
International History Project, Working Paper No. 21, Washington, D.C, 1997. p. 23
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4. Závěr

V mojej bakalářské) práci som sa snažila poukázat’ na to, akú vel’kú úlohu 

zohrávala Solidarnošc v rokoch 1980-1981, a to nielen v samotnom Polsku. Mojim ciel’om 

bolo ukázat’ jej masový fenomén, jej silu, neústupnost’ a odhodlanie a predovšetkým to, 

aký mali tieto jej vlastnosti vplyv. Jej vznikom nevznikla len legálna opozícia v samotnom 

Pol’sku, ale akoby aj v celom Bloku, pretože sa postavila proti systému a za jeho změnu.

V svojom boji nestáli len osamotení pracujúci, ale bola v ňom aj inteligenica a takisto silná 

podpora Kostola a hlavně podpora polského pápeža Jána Pavla II. Právě to, že sa stala 

nel’ahkým súperom, a že sa jej hlas šířil aj za hranice Pol’ska, sa stalo dóležitým faktorom, 

ktorý ohrožoval celý komunistický Blok. Vládnucej straně sa nepodařilo Solidaritu, tak ako 

si to želala Moskva zničit’. Nepomohli jej ani rózne taktiky, ani politické prostriedky. 

Naopak, Solidarita stále viac a viac ohrožovala socializmus, prenikala von a znepokojovala 

susedov. V moje prvej kapitole som sa snažila odpovedať na otázku, aké boli faktory, ktoré 

nakoniec dospěli к užitiu administratívnych krokov. Tieto faktory predovšetkým vidím v 

jednej z najvačších zbraní hnutia, a to desaťmiliónovej mase, štrajkujúcej a kladúcej odpor, 

ktorá podkopávala pozície strany. Takisto to bola registrácia, ktorá túto zbraň legalizovala 

a dodala jej váčšieho odhodlania do boja. Významným elementom sa stal politický prienik 

za hranice, ktorý polarizoval aj samotný Blok a destabilizoval názorovú jednotu, ktorá bola 

niemenej významná pre úspěšné riešenie situácie. Sírenie „pol’skej nákazy“ vyvolávalo 

obavy, že sa prebudí aj robotnícka trieda v iných krajinách. A to, aké by to malo následky si 

zrejme všetci vel’mi dobré uvědomovali, pretože viesť boj na niekol’kých frontách nie je 

1’ahké.

Právě poukázáním na hrozbu, ktorou sa Solidarita stala a na vplyv, aký mala, som 

sa snažila dospieť к tomu, prečo sa pri rozhodovaní vniesla na stol opáť Brežnevova 

doktrína.

Ako som už spomenula v samotnom úvode, otázka intervencie, či neintervencie je 

vel’mi zložitá. Je však možné, na základe hl’adania odpovede na túto otázku, konštatovať, 

že Moskva o intervencii premýšl’ala. Odpověď na to, či ju realizovala, či ju nakoniec vóbec 

chcela realizovat’ sa stala predmetom druhej kapitoly. V tejto kapitole som sa snažila 

poukázat’ na proces rozhodovania sa Moskvy v znamení hospodárskej, medzinárodnej, ako 

aj vnútornej situácie. Vnímanie reakcií Západu, vplyv domácej scény, schopnost’ udržať
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kontrolu v Pol’sku, hospodářská situácia, to boli elementy, ktoré mali na daný proces vplyv. 

Rozobraním týchto faktorov, je možné dospieť к určitému závěru, ktorý nám odhal’uje, že 

predovšetkým medzinárodné postavenie, nákladná a nekončiaca invázia do Afganistanu, 

ako aj samotná hospodářská situácia, stáli za názorom nemiešať sa do událostí v Polsku do 

takej miery, ktorá by mala na deto zložky negativny dopad, a teda neintervenovať. 

Z pohl’adu toho, akou hrozbou hnutie v Polsku bolo, je však pochopitel’né, že nielen 

Moskva, ale aj CSSR intervenciu zvažovalo, či ako NDR priamo po nej volalo. Spomenuté 

manévre vojsk Varšavskej zmluvy v dvoch krizových rokoch miatli a dodnes matů 

historikov v hl’adani odpovede. Na základe spístupnených dokumentov som sa snažila 

rozobrať ich možný význam, či už z pohl’adu případných cvičných operácií, či neskór 

odvolaných útokov, ako aj z pohl’adu možnej taktiky v duchu vydierania hrozbou použitia 

sily.

Ako som poznamenla v úvode, mojou úlohou nebolo nájsť jednoznačnú odpověď, 

tá je dodnes nejasná. Snažila som sa skór o určité priblíženie к možnému názoru, ktorý by 

mohol byť na základe rozobratých událostí, vyjádření samotných predstavitel’ov, či už 

pol’ských, či sovietskych, možný. Tieto dokumenty sa viac prikláňajú к názoru, že 

intervencia nehrozila a sám Jaruzelski bol o tom uvedomený. Neprístupnosť všetkých 

zdrojov však neumožňuje vyjadriť jednoznačnú odpověď. Takisto, ako je dovolené len 

polemizovat’, aký by bol priebeh událostí a samotné rozhodovanie Moskvy, keby Operácia 

X nevyšla. Samotná strata Pol’ska by mohlo viesť к prebudeniu más aj v iných krajinách 

a dodať im odvahu, že víťazstvo je na příklade Pol’ska možné. To by znamenalo vel’ký 

zlom a počiatok možného pádu komunizmu. Na druhej straně, by možná intervencia 

mohla priniesť ZSSR ako aj celému Bloku ťažké politické a ekonomické sankcie Západu, a 

tým hospodářsky kolaps, ktorý by vyústil do ďalších nepokoj. To, či Jaruzelski zachránil 

Pol’sko pred krviprelievaním nie je isté, no móžme s určitou nadsádzkou povedať, že 

možno uchránil komunizmus pred jeho možným pádom.

35



M ichala H ricišinová, IM S F SV  U K „PoFská kríza“ alebo Solidarnošc, Jaruzelski a Brežnev

5. Résumé

Dans mon travail j’ai essayé de décrire la crise dite polonaise, c’est-ä-dire la période 

des années 1980-1981, qui a été caractérisée par la naissance du mouvement syndical 

Solidarnošc, qui comptait pres de 10 millions de révoltés. En 1980, sous l’influence des 

évčnements internes mais aussi internationales, a pris naissance le mouvement, qui a réuni 

le peuple travaillant, l’intelligence ainsi que PEglise et qui a ágit contre le régime qui était 

jusque la au pouvoir. La conscience de la force qui reposait sur 1’unité et la solidaritě, des 

grěves immortelles mais aussi des exigences grandissant ont été un pas devant le parti au 

pouvoir, représenateur du régime sur la voie de se retirer. L’enregistrement du 

« Mouvement syndical indépendant et autonome » a donné naissance ä 1’opposition légale, 

qui luttait pour les pouvoirs sociaux, économiques et politiques de tout citoyen. Mon travail 

se préoccupe de décrire des facteurs qui ont qualifié le mouvement national comme étant 

un probléme socialiste. II s’est produit un précédent unique qui présentait une réele 

menace pour tout le systéme. Je vise également ä focaliser sur la lutte entre le parti et le 

mouvement, qui malgré la tactique sur le champ politique, a été perdante pour le parti. Les 

changements de la direction, ses provocations éternelles, l’effort de polariser le 

mouvement, son intégration dans les structures gouvernant ainsi que Inspiration ä sa 

déstruction - toutes ces démarches ont eu beau de se produire. Au contraire, la lutte a 

contribué á approfondir davantage la crise économique, et la diffusion et la pénétration des 

pensées du mouvement ont fait appel ä l’intervention soviétique. La menace de la perte de 

la Pologne et 1’inquiétude pour la mobilisation des « propres» masses ont réveillé 

l’attention de Moscou et l’ont forcé ä réagir. En insistant sur la menace qu’est dévenue la 

Solidaritě et sur l’influence qu’elle portait, j’ai essayé de m’amener ä l’opinion, pourquoi lors 

des décisons la doctrine de Brežnev a été réinféré.

Justement l’option de l’intervention soviétique, son processus de décision, les 

arguments pour et contre l’intevention font l’objet du deuxiéme chapitre. L’éclaircissement 

de la réalisation de 1’Opération X, les raisons ďétablissement ďétat de guerre et done la 

solution administrative démeurent méme aujourd’hui des questions sans réponse. La 

position internationale de l’URSS, l’impact de la politique « détente » et de l’Acte Finale de 

la Conférence de sécurité et de coopération en Europe, la conception des réactions de 

l’Ouest, la scene domestique, la capacité ä maintenir le contróle en Pologne, la situation
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économique -  c’était des éléments qui influaient beaucoup sur le processus en question. A 

la base des documents et des publications accessibles j’analyse la complaisance (ou non) de 

l’URSS ä intervenir, la mission possible des manoeuvres des troupes sur le territoire 

polonais ainsi que la possibilité de la Pologne méme de faire appel ä l’aide militaire. Dans le 

travail je m’efforce ä m’approcher de la réponse á la question si le leader polonais gen 

Jeruzelski est dévenu ä juste titre le héro qui avait sauvé sa nation devant un carnage et 

done si la menace d’intervention des troupes du traité de Varsovie avait eu lieu.

II est impossible de trouver une réponse sans ambiguité car non toutes les questions 

sont éclaircies et non tous les documents sont accessibles. Et par conséquent je me penche 

sur l’opinion possible que si 1’Opération X avait échoué et la Pologne avait du se retrouver 

dans les mains de la Solidaritě, l’intervention de l’URSS aurait été, sous certaines conditions 

extremes, possible...
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