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Ilustracja 15. W marcu 1968 r. doszło do
protestów studenckich, początkowo w reakcji na zdjęcie przez cenzurę ze sceny Teatru
Narodowego Dziadów w reżyserii Kazimierza
Dejmka. Protesty studenckie szybko wyszły
poza hasła dotyczące cenzury, sprzeciwiano
się dyskryminacji rasowej i narodowej. 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego
odbył się wiec studencki. W jego konsekwencji
relegowano ze studiów kilkoro studentów, zamknięto część kierunków studiów (m.in. socjologię). Z inicjatywy MSW pojawiły się w prasie
artykuły oskarżające osoby pochodzenia żydowskiego o zorganizowanie protestów. U genezy
nagonki antysyjonistycznej stały walki frakcyjne
w PZPR między moczarowcami (zwolennikami Mieczysława Moczara) a ekipą I sekretarza
PZPR, Władysława Gomułki. Tłem kampanii
antysemickiej było zaangażowanie się państw
bloku socjalistycznego po stronie arabskiej
w rozgrywającej się w 1967 r. wojnie sześciodniowej. Kampania antysemicka (oraz antyinteligencka) objęła szybko cały kraj. W zakładach
pracy organizowano masowe zebrania, na których potępiano „syjonistów” i „wichrzycieli”,
władze organizowały demonstracje, na które
obowiązkowo wysyłano delegacje z zakładów
pracy. Rozpoczęło się masowe zwalnianie z pracy osób pochodzenia żydowskiego – począwszy
od uniwersytetów po fabryki, służbę bezpieczeństwa czy milicję. Na skutek tych represji w latach
1968−1971 wyjechało z Polski około 15−30 tys.
osób. Zostały one pozbawione obywatelstwa
i prawa do powrotu, otrzymując tzw. dokument

wyjazdu. Akcja państwa z jednej strony spotkała się z silnym oporem sporej części środowisk
inteligenckich (wiele osób zrezygnowało wtedy
z członkostwa w partii) z drugiej strony z poparciem istotnej części społeczeństwa (w okresie
wydarzeń marcowych znaczna liczba osób wstąpiła do PZPR).
Zdjęcie przedstawia demonstrację na rynku
krakowskim w marcu 1968 r. Widać, że demonstracja ma nie tylko charakter masowy, ale i zorganizowany, warto zwrócić uwagę na transparenty niesione przez tłum − zostały wykonane
w jednakowy sposób, ewidentnie w jednym miejscu. Demonstracja ma jasny przekaz − z jednej
strony antyżydowski, z drugiej wspierający PZPR
i Gomułkę jako pierwszego sekretarza. Trudno
stwierdzić, do jakiego stopnia udział w demonstracji był dla niektórych uczestników dobrowolny i odzwierciedlał ich poglądy czy postawy, a do jakiego stopnia była to zorganizowana
przez władzę dla „obowiązkowych” uczestników
przymusowa demonstracja „poglądów jedynie
słusznych”. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania:
◊ prawa obywateli do równości bez względu
na pochodzenie,
◊ zakazu samowolnego pozbawienia
obywatelstwa,
◊ prawa do pracy,
◊ prawa do wyboru miejsca zamieszkania
w granicach każdego państwa.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

15. Marzec 1968, Kraków. Wiec na Rynku Głównym. Fot. Stanisław Gawliński, zbiory Ośrodka KARTA

