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PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PIERWSZY numer „Athenaeum” w  2012 roku 
z nadzieją, że przez kolejny rok pismo będzie w dalszym ciągu stanowiło forum 
refl eksji politologicznej, zyskując coraz szersze grono Czytelników.

Tom składa się z dwóch działów, z których pierwszy dotyczy kwestii narodowo-
ściowych – szczególnie istotnych wobec bieżących wydarzeń politycznych. Znajdą 
tu Państwo rozważania historyczne, poświęcone m.in. sposobom zdobywania 
poparcia Polonii przez władze PRL. Polecamy Państwa uwadze również analizy 
skupiające się na związkach między kwestiami narodowościowymi a religijnymi. 
Zagadnienie to wyraźnie widoczne jest w kontekście tożsamości rosyjsko-prawo-
sławnej i jej relacji z islamem. Prawosławie także w Polsce wpływa na kwestie 
narodowościowe – proponujemy lekturę poświęconego tej tematyce artykułu. Jako 
że media stanowią istotny instrument oddziaływania na tożsamość etniczną, 
a także ułatwiają promowanie tożsamości, języka, kultury i praw człowieka, mogą 
sprzyjać wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu swoich racji przez przedstawicieli 
poszczególnych grup religijnych i etnicznych – w numerze zamieściliśmy również 
analizy wzajemnych implikacji mediów, mniejszości narodowych i tożsamości 
etnicznej.

Drugi z działów poświęcony jest polskiej myśli politycznej – znajdą w nim 
Państwo zarówno rozważania nad istotą państwa i demokracji, jak i propozycje 
z zakresu historii polskiej myśli politycznej – charakterystykę powoływania pism 
ideowych w II RP, analizy dotyczące wątków monarchistycznych w kontekście 
Wielkiej Polski czy celów krakowskiego środowiska liberalnego. Przywołane zostają 
ponadto zagadnienia nieczęsto poruszane przez badaczy, jak trockizm w polskiej 
myśli politycznej czy też historia Związku Polskich Federalistów. Przedstawiamy 
również współczesne ujęcie tematu, przybliżając kwestię bezpieczeństwa między-
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narodowego Polski w refl eksji politycznej wybranych prawicowych ugrupowań 
politycznych na przełomie minionego i obecnego wieku.

Proponujemy także zapoznanie się z działem recenzji, przybliżających najnow-
sze pozycje na rynku wydawniczym, spójne z tematyką numeru, poświęcone m.in. 
obecności chrześcijaństwa w sferze publicznej oraz życiu politycznemu polskiej 
emigracji. 
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MEDIA STANOWIĄ ISTOTNY instrument oddziaływania na tożsamość etniczną. 
Pojęcie tożsamości jest terminem szeroko używanym w naukach społecznych 
i w różny sposób rozumianym i interpretowanym1. Stosuje się go w odniesieniu 
do poczucia jaźni, uczuć i poglądów dotyczących jednostki (lub zbiorowości) 
wobec samej siebie. Niekiedy tożsamość identyfi kowana jest jako pochodna ocze-
kiwań przypisanych do ról społecznych, które pełnimy i które internalizujemy 
w procesie socjalizacji. W kontekście politycznym pojęcie tożsamości używane jest 
zazwyczaj w znaczeniu samoidentyfi kacji istot świadomych, bądź ich bytów, któ-
rych są one elementami. Zwraca się uwagę, iż poszukiwanie tożsamości odgrywa 
coraz większą rolę w polityce. Badacze myśli politycznej piszą wręcz, że: „bardzo 
często chodzi o tożsamość mniejszości w danym porządku społecznym”2. Mniej-
szość rozumiana bywa zatem w kategoriach grupy niemogącej w pełni zrealizować 
swoich aspiracji i pozostającej pod wpływem grupy dominującej. Można byłoby 
powiedzieć, iż mniejszość to grupa wiązana z brakiem władzy3. Podkreśla się, 
charakterystyczną dla tego stanu sytuację oparcia się na podnoszeniu krzywd 
i składaniu skarg, która sprzyja nasileniu komunikowania się między członkami 
grupy i budowaniu stanu solidarności wewnątrz grupowej4. Istotnym staje się także 

1 Zob. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006.
2 R. Scruton, Słownik myśli politycznej, Poznań 2002, s. 412.
3 T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Kluczowe pojęcia w komuniko-

waniu i badaniach kulturowych, Wrocław 2005, s. 163. 
4 Poczucie dyskryminacji sanowi ważną cechę defi niowania mniejszości. Przykładowo w klasycz-

nej defi nicji Louisa Wirtha mniejszość określa się jako „grupę ludzi, którzy z powodu swych cech 
fi zycznych lub kulturowych wyodrębnieni są od innych wewnątrz społeczeństwa, w którym żyją, 
w taki sposób, że traktowani są odmiennie i nieporównywalnie, przez co uważają się za obiekty 
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kwestia konfrontacji ze stereotypami, przynoszącymi nieprzychylne i destrukcyjne 
wizerunki mniejszości. Ma to swoje konsekwencje także w odniesieniu do środków 
przekazu. Podtrzymanie solidarności opartej na tożsamości etnicznej wspieranej 
przez media stanowi szansę na zapobieżenie całkowitej marginalizacji danej 
mniejszości.

W literaturze przedmiotu występuje szereg pojęć odnoszących się do mediów 
funkcjonujących w życiu społeczności mniejszościowych. Jednym z częściej sto-
sowanych jest termin „media etniczne” (ethnic media), zazwyczaj używany dla 
określenie mediów będących w dyspozycji wspólnot etnicznych i wyrażających ich 
interesy. Zakres pojęciowy tego terminu jest szeroki, obejmuje zarówno media grup 
imigranckich, jak też mniejszości rasowych, etnicznych i językowych oraz społecz-
ności tubylczych5. Często zamiennie stosuje się określenie „media mniejszości” 
(minority media) rozumiane jako „środki przekazu, które nie mają uniwersalnego 
zasięgu i sytuują się poza systemem mediów masowych”6. Będąc środkami prze-
kazu, które pozostają w dyspozycji społeczności mniejszościowych zapewniają im 
prezentację swoich problemów i ocen rzeczywistości dokonywanych przez daną 
grupę mniejszości. Media te mogą występować w postaci programów produkowa-
nych przez mniejszości i skierowanych do danej mniejszości. Określenia tego 
używa się także w przypadku posiadania przez mniejszość narzędzi medialnych, 
takich jak np. prasa czy rozgłośnie radiowe. Podsumowując zauważmy zatem, że 
media mniejszości (etniczne) to środki przekazu, które są produkowane dla i przez 
mniejszościowe grupy etniczne.

Media są w centrum codziennych praktyk, które wytwarzają i przetwarzają 
tożsamość etniczną. Już Marshall McLuhan zauważał, iż „słowo drukowane” 
funkcjonowało jako architekt nacjonalizmu7. W szeregu analiz obrazujących 
przemiany stosunków etnicznych na przestrzeni wieków wskazywano na znaczenie 
mediów w kształtowaniu się tożsamości etnicznej. Tytułem przykładu – Benedict 
Anderson pisał, że „zbieżność kapitalizmu i techniki drukarskiej z pierworodnym 
zróżnicowaniem języków umożliwiła powstanie nowej formy wspólnoty wyobra-

dyskryminacji zbiorowej” – cyt. za: M.G. Smith, Mniejszości: problemy i propozycje ich rozwiązania, 
[w:] Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, red. Z. Mach, A.K. Paluch, Kraków 1992, s. 44.

5 M.D. Matsaganis, V.S. Katz, S.J. Ball-Rokeach, Understanding Ethnic Media. Producers, Consu-
mers, and Societies, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington 2011, s. 6. 

6 B. Klimkiewicz, Media mniejszościowe w Polsce, [w:] Konfl ikt czy współdziałanie. Media a pro-
blemy mniejszości, Kraków b.d., s. 51.

7 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004, s. 231.
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żonej, której morfologia wyznaczała podstawy nowożytnego narodu”8. Z kolei 
Mirosłav Hroch zaznaczał, że: „u początków agitacji wszystkich ruchów narodo-
wych leżało wydawanie periodyków, które mniej lub bardziej skutecznie starały się 
organizować łączność między patriotami i propagować ich narodową tożsamość”9.

Dostęp do mediów sprzyja wzrostowi podmiotowości grup mniejszościowych. 
Na jego kształt niebagatelny wpływ ma polityka prowadzona przez państwo.

Czynniki kształtujące stosunek państwa do mediów mniejszości

Źródło: S.H. Riggins, Ethnic Minority Survival, [w:] Ethnic Minority Media. An Inter-
national Perspective, red. S.H. Riggins, Newbury–London–New Delhi 1992, s. 16.

Według Stephana H. Rigginsa stosunek do mediów mniejszości stanowi wypad-
kową polityki medialnej, kulturalnej i narodowościowej państwa oraz możliwości 
samej mniejszości. Zwraca on uwagę na trzy podstawowe płaszczyzny analizy tego 
zjawiska. Pierwsza z nich dotyczy potencjału mniejszości. Jaką część stanowi ona 
dla ogółu ludności danego terytorium, jaki jest jej stopień homogeniczności 
i samoorganizacji. Czy kultura ta oparta jest na literaturze, czy też na ustnym 
przekazie. Ważny jest stopień asymilacji i integracji, jaki mniejszość osiągnęła, bądź 
represji i prześladowań, jakich doznała. Wpływ ma także stopień zależności lub 
uniezależnienia się od zewnętrznej pomocy. Druga płaszczyzna związana jest 
z uwarunkowaniami panującymi w danym państwie, formą ustrojową i rodzajem 
gospodarki. Trzecia płaszczyzna uwzględnia międzynarodowy kontekst spraw 
mniejszości, m.in. czy jest konsensus dotyczący historycznej słuszności postulatów 
mniejszości, czy członkowie tej grupy mniejszościowej stanowią dominującą 
większość w innym państwie, czy są zasiedziali na tych terenach, czy kształtują 

8 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjona-
lizmu, Kraków 1997, s. 56.

9 M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław 2003, s. 148.

Czynniki kształtujące
stosunek państwa

do mediów mniejszości 

Potencjał
mniejszości

Uwarunkowania
polityki

wewnętrznej państwa

Kontekst
międzynarodowy
spraw mniejszości



14 Janusz Mieczkowski

sporą bądź wpływową część ludności innego państwa, czy ich interesy nie wyrażają 
interesów obcych państw10.

Wpływ na rozwój w dostępie do mediów mają także przemiany technologiczne 
umożliwiające większe zróżnicowanie środków komunikowania. Współcześnie 
zarówno prasa, radio, telewizja, Internet czy usługi mobilne służąc do różnych 
celów komunikacji dają możliwości wpływu na tożsamość etniczną11. Przykładowo 
prasa drukowana traktowana jest często jako podstawowy instrument dla budo-
wania społeczności językowej. Pełni ona także funkcję krótkotrwałej pamięci danej 
społeczności i wspólnego punktu odniesienia. W dłuższym przedziale czasowym 
zyskuje nawet przewagę nad mediami elektronicznymi. Prasa wraz z Internetem 
obok symbolicznej roli zaistnienia grupy w przestrzeni publicznej jest podstawo-
wym środkiem wspierania umiejętności czytania i pisania w danym języku. Nie 
do końca jednak w pełni wykorzystanym. Praktyka pokazuje, że dzienniki w języ-
kach mniejszości są rzadkością wśród prasy mniejszości w Europie12, o wiele 
częściej publikowane są miesięczniki i tygodniki. Znaczącą rolę pełni radio będące 
istotnym instrumentem w utrzymaniu lub standaryzowaniu języka mówionego. 
Nie zawsze jest to bezproblemowe, zwłaszcza w regionach, gdzie istnieją odmiany 
lokalne. Z kolei telewizja daje społeczności obraz nie tylko odzwierciedlający 
wewnątrz grupę, ale także umożliwiający dotarcie do szerszej społeczności na 
zewnątrz, w sposób który różni się od innych mediów. Nowe możliwości partycy-
pacji w kulturze i życiu grupy mniejszościowej stwarzają nowe media, wykorzy-
stujące technologie informatyczne13.

Zachodzące procesy mediamorfozy (transformacji środków komunikowania) 
umożliwiają większe zindywidualizowanie mediów wraz z profi lowaniem treści 
zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami odbiorców. Dla mniejszości naro-
dowych i etnicznych uczestnictwo w procesach przekształceń mediów staje się nie 
tylko kwestią modernizacji życia społecznego, ale i znaczącym instrumentem 
w działaniach na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania marginalizacji ich 
życia.

10 S.H. Riggins, Ethnic Minority Survival, [w:] Ethnic Minority Media. An International Perspective, 
red. S.H. Riggins, Newbury–London–New Delhi 1992, s. 16.

11 T. Moring, R. Durban, Th e European Charter for Regional or Minority Languages and the Media, 
Strasburg 2008, s. 12.

12 MIDAS – „Europejskie Stowarzyszenie Dzienników w Językach Mniejszościowych i Regional-
nych” skupia jedynie 29 członków (najwięcej z Hiszpanii – 9). W swych szeregach nie ma tytułów 
z terenu Polski. 

13 Zob. T. Moring, R. Durban, op.cit.
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Musimy też pamiętać, że sam wymiar instytucjonalny zawarty w dostępności 
różnych rodzajów mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu, nowych technologii), 
jak i dostępności różnych formatów (wiadomości i informacji, programów kultu-
ralnych itp. ) powinien być wsparty wymiarem funkcjonalnym zawartym w stop-
niu w jakim ludzie w grupie docelowej faktycznie reagują na produkt do nich 
adresowany, na ile są nim zainteresowani i czy potrafi ą z niego skorzystać, np. czy 
ich kompetencje językowe umożliwiają w praktyce odbiór treści programów 
nadawanych w językach ojczystych.

Rozważając kwestie wpływu mediów na tożsamość etniczną mniejszości, zasta-
nawiano się na ile mniejszości potrzebują własnych mediów, a na ile wystarczy im 
ich opis w mediach głównego nurtu (większościowych)14.

Zwracano uwagę, iż mniejszości nie mają w poszukiwaniu treści medialnych 
zasadniczo innych zainteresowań i motywów niż większość. Podobnie jak więk-
szość chcą używać mediów do spełniania szeregu funkcji dotyczących, takich jak 
dostarczania informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na 
świecie, ukazywania rozkładu siły we władzy politycznej, ułatwienia innowacji, 
adaptacji i rozwoju, wyjaśniania, interpretowania oraz komentowania znaczenia 
i sensu wydarzeń i informacji, popierania ustalonych norm i autorytetów, socjali-
zacji, koordynowania jednostkowych i zbiorowych działań społecznych, tworzenia 
consensusu społecznego i politycznego, ustalania autorytetów i nadawania statusu 
społecznego, wyrażania przejawów kultury, organizowania zabawy i  relaksu, 
redukowania napięcia społecznego czy prowadzenia kampanii publicznych w sfe-
rze polityki, rozwoju ekonomicznego i religii15.

Fragmentaryzacja znajduje oparcie w fakcie, iż życie społeczne jest różnorod-
nością, wyrażaną różnymi interesami i przynależnościami. Każda jednostka jest 
członkiem licznych grup społecznych, których nie da się wyraźnie rozgraniczyć 
i które wzajemnie się przenikają. Członkowie mniejszości nie są więc tylko ogra-
niczeni do „znamion mniejszości” (takich jak język czy kultura), ale należą także 
do innych grup społecznych. Efektem tego jest stwierdzenie, że potencjalna 
publiczność mediów mniejszościowych może być bardzo wielowarstwowa i nie-
homogeniczna w zainteresowaniach i poglądach, podobnie jak odbiorcy większo-
ści. Od mniejszości oczekuje się jednak, że będzie ona tworzyć zamkniętą całość. 

14 C. Kogoj, Minderheiten und Medien. Ein kommunikatives Mißverhältnis, „Stimme von und für 
Minderheiten” 1999, nr 30, s. 6–7.

15 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Inter-
netu, Warszawa 1999, s. 123–124.
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Tak jednak nie jest i mniejszość, podobnie jak większość, wykazuje zróżnicowanie 
tematyczne, światopoglądowe, estetyczne i polityczne w oczekiwaniach wobec 
mediów. Według niektórych badaczy różnica między większością a mniejszością 
polega na języku. Uznaje się też, iż współcześnie mniejszości są zazwyczaj zinte-
growane ze społeczeństwem większościowym i mają te same możliwości ogólnego 
rozwoju co przedstawiciele społeczności większościowej16. Czy jednak tak jest?

W badaniach nad polityką medialną Karol Jakubowicz zauważa działania 
zmierzające do promowania pluralizmu mediów i różnorodności ich zawartości 
objawiające się w działaniach na rzecz udziału mniejszości w mediach, akcento-
wana jest kwestia obecności mniejszości narodowych w  sferze publicznej17. 
W  analizach podejmujących problematykę dostępu mniejszości do mediów 
przyjmuje, że państwo dąży (lub powinno dążyć) do realizacji celów służących 
promocji zarówno dostępu biernego, jak i czynnego, związanego z aktywnym 
uczestnictwem w mediach i polityce medialnej18.

Przegląd obowiązków 
państwa w realizacji medialnych praw mniejszości

Źródło: K. Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, s. 104.

Cele negatywne wyrażone są poprzez zakazy i zwalczanie oraz odnoszą się do 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji lub nierówności mniejszości. Cele pozy-
tywne realizowane są poprzez pomoc i  wsparcie dla inicjatyw związanych 
z powstawaniem mediów z językami mniejszości, dostępem do mediów z kraju 

16 Zob. C. Kogoj, Minderheitenmedien – Wozu? „Stimme von und für Minderheiten” 1999, nr 31.
17 W polskojęzycznej literaturze zob. B. Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. 

Reprezentacje, praktyki, regulacje medialne, Kraków 2003.
18 K. Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, s. 104–105.

Cele negatywne Cele pozytywne

Zakazy, zwalczanie Pomoc, wsparcie Promocja uczestnictwa

Obowiązki państwa
wobec medialnych
praw mniejszości
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ojczystego lub sąsiedniego, właściwego przedstawienia tożsamości, kultury, histo-
rii i interesów mniejszości w mediach oraz promocji dialogu międzykulturowego 
i międzyetnicznego. Kolejną kategorią celów pozytywnych jest promocja uczest-
nictwa dotycząca wsparcia dostępu mniejszości do mediów i ich uczestnictwa na 
poziomie: tworzenia programu, zatrudniania, redagowania i zarządzania, własno-
ści mediów, regulacji i nadzoru, legislacji i polityki publicznej19.

W badaniach strategii realizowanych przy dostępie mniejszości do mediów 
w Europie Beata Klimkiewicz wyróżnia cztery modele dostępu mniejszości do 
mediów.

Modele dostępu mniejszości do mediów

Źródło: B. Klimkiewicz, Akomodacja różnorodności kulturowej w sferze mediów: euro-
pejskie modele dostępu mniejszości narodowych do mediów, [w:] Multikulturalizm 
w sferze mediów, red. M. Ratajczak, Wrocław 2007, s. 74–90.

Strategia przyjmuje dwa rozwiązania pozytywne – podejście otwarte i podejście 
reprezentatywne. Podejście otwarte zawarte jest w modelach autonomicznym 
i obywatelskim. Model autonomicznym zakłada politykę państwa sprzyjającą 
tworzeniu mediów służących konkretnym mniejszościom, model ten stanowi 
integralną część specjalnych struktur o charakterze autonomii. Z kolei w modelu 
obywatelskim uznaje się, że różne grupy narodowościowe będą w równym stopniu 
przedstawiane w ofercie programowej, np. poprzez tworzenie kanałów otwartych 
w telewizji umożliwiających swobodny dostęp mniejszości do czasu antenowego.

Podejście reprezentatywne opiera się także na dwóch modelach. Model mniej-
szościowy uwzględnia istnienie niezależnych mediów mniejszości (nietworzących 

19 Ibidem.

Podejście
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Model
autonomiczny

Model
obywatelski
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mniejszościowy

Model
publiczny
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jednak alternatywnego systemu mediów) oraz ich wspieranie z budżetu państwa 
(niekiedy zależne od wielkości lub aktywności danej grupy). Model publiczny 
zakłada proporcjonalne lub reprezentatywne przedstawianie zróżnicowania etnicz-
nego w ofercie medialnej mediów głównego nurtu20.

Charakteryzując relacje między mediami głównego nurtu a tożsamością etniczną 
mniejszości, często zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo osłabienia tej ostatniej 
przez przyspieszenie zmian języka i asymilację. Podkreśla się znaczenie mediów 
mniejszości jako instrumentu obrony, równoważącego wpływy języka dominują-
cego w krajobrazie medialnym21.

Austriacka badaczka Cornelia Kogoj analizując funkcje mediów mniejszości 
wskazywała na:

1. specjalizację w określonych komponentach komunikacji dotyczących toż-
samości (gdzie funkcje informacyjne i rozrywkowe pozostawione zostały 
w większej części mediom głównego nurtu)22;

2. funkcję artykulacyjną będącą podstawową i mającą na celu przekazywanie 
informacji wewnątrz grupy i tworzenie świadomości grupowej. Odrębności 
grupy są w mediach mniejszości omawiane i systematyzowane. Ich celem 
jest zmiana położenia mniejszości;

3. nowe wyznaczniki tożsamości traktowanej w kategoriach kulturalnego 
rozwoju:

 – dynamikę (pozwalającą przystosować się do coraz szybszych zmian 
w otoczeniu),

 – różnorodność (będącą przesłanką każdego społecznego rozwoju zapew-
niającą otwartość kształtowania opinii),

20 B. Klimkiewicz, Akomodacja różnorodności kulturowej w sferze mediów: europejskie modele 
dostępu mniejszości narodowych do mediów, [w:] Multikulturalizm w sferze mediów, red. M. Ratajczak, 
Wrocław 2007, s. 74–90.

21 T. Moring, Access Of National Minorities To Th e Media: New Challenges, DH-MIN(2006)015, 
Strasbourg, 20 November 2006, s. 8.

22 Interesującą egzemplifi kację tego typu poglądów wyraża Brigitte Busch. Na przykładzie 
badań mediów mniejszościowych w Karyntii dochodziła ona do wniosku, że media mniejszościowe 
wyspecjalizowały się w pewnych komponentach komunikacji, a inne oddały mediom języka 
większości. W mediach tych na pierwszym planie są czynniki związane z tożsamością grupy, 
podczas gdy potrzeby informacyjne i rozrywkowe w większej skali są zaspakajane tylko w języku 
większości. Autorka taką sytuację określała mianem spełniania przez media mniejszości funkcji 
„wirtualnego placu wioskowego”, miejsca ważnego dla językowej socjalizacji i przynależności do 
grupy – zob. B. Busch, Der virtuelle Dorfplatz. Minderheitenmedien, Globalisierung und kulturelle 
Identität, Klagenfurt 1999.



19Media – mniejszości narodowe – tożsamość etniczna: wzajemne implikacje  

 – dyskusję (umożliwiającą tolerancję i integrację)23.
Wielość ról wywieranych przez media w procesach kształtowania się i utrzymy-

wania tożsamości etnicznej podkreślają liczni badacze (m.in. Mike Cormack, Tom 
Moring i Charls Husband). W ich ujęciu media przyjmują wobec tożsamości 
mniejszości następujące role24:

1. symboliczną – sygnalizującą, że język i społeczność są w pełni funkcjonalne 
ze współczesnym światem;

2. ekonomiczną – związaną z tworzeniem nowych miejsc pracy, zapewnie-
niem kariery dla młodych ludzi, którzy chcą pracować na poziomie języka 
i kultury mniejszości;

3. rozwoju sfery publicznej – dającej możliwość przenoszenia różnych agend 
kultury;

4. reprezentacyjną – służącą prezentacji społeczności wobec samej siebie jak 
i w relacjach na zewnątrz;

5. głównego nośnika kultury i producenta wytworów z nią związanych;
6. zapewniającą możliwości korzystania z języka mniejszości jako słuchacz lub 

czytelnik;
7. rekonstrukcyjną i kreującą język i kulturę, uwzględniając innowacje dostar-

czane przez zmieniający się świat.
Z drugiej jednak strony możemy zauważyć, że i media głównego nurtu mogą 

pozytywnie oddziaływać na tożsamość etniczną. Ich oddziaływania wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają. Potwierdzają to analizy funkcjonalnych ról mediów 
głównego nurtu i mediów mniejszości.

Funkcjonalne role mediów głównego nurtu i mediów mniejszości

Media głównego nurtu Media mniejszości

Sfera 
komunikowania

Sfera publiczna – więcej opinii prowa-
dzących do debaty, która jest bardziej 
obejmująca i bardziej reprezentatywna

Tworzenie alternatywnych sfer 
publicznych, własnych przestrzeni 
dyskursywnych

23 C. Kogoj, Minderheitenmedien….
24 B. Bush, P. Pfi sterer, Interaction and the media, [w:] Th e Sage Handbook of Sociolinguistic, red. 

R. Wodak, B. Johnstone, P. Kerswill, London 2011, s. 430; zob. M. Cormack, Developing Minority 
Language Media Studies, „Mercator Media Forum” 2004, vol. 7, nr 1, s. 4. 
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Media głównego nurtu Media mniejszości

Tolerancja Eliminacja dyskryminacji i promocja 
równości

Równouprawnienie mniejszości, 
zrozumienie społecznego kontekstu 
swojej pozycji jako grupa

Partycypacja Uczestnictwo w podstawowych 
sprawach państwa i społeczeństwa

Uczestnictwo w swoich sprawach

Instytucja Wszechogarniająca – komunikacja 
wewnatrzwspólnotowa

Własne instytucje jako środek 
eliminacji dyskryminacji i promowania 
równości

Zakres (cel, pole 
działania)

Wspieranie wzajemnego zrozumienia 
i tolerancji

Promocja języka, kultury i religii 
mniejszości

Tożsamość Ekspresja odrębnych tożsamości 
kulturowych i zmiana negatywnych 
stereotypów

Walidacja historii, dziedzictwa i twór-
czego działania mniejszości

Promocja Promocja i walidacja sposobów życia 
i tradycji mniejszości

Pozytywny wpływ na społeczności 
mniejszościowe – stworzenie sieci wy-
miany informacji, społecznego kapitału

Spin off Możliwości zatrudnienia i ekonomicz-
nych spin off 

Źródło: T. Moring, Access Of National Minorities To Th e Media: New Challenges, DH-MIN(2006)015, 
Strasbourg, 20 November 2006, s. 12.

Podsumowując zauważmy, że media stały się w grupie nieodzownym elementem 
przekazu i budowy własnego wizerunku. Wykazując zdolność łączenia rozproszo-
nych jednostek w jednym etnicznym audytorium, integrowanym poprzez propa-
gowanie wspólnego systemu wartości, idei i wiadomości, wspomagają wytworzenie 
(bądź utrzymanie) zbiorowej tożsamości etnicznej25. Dokonujące się procesy, 
zwłaszcza globalne i lokalne przemiany związane z rozwojem rynków mediów, 
korporacji i technologii zmieniają środowisko mediów. W ich wyniku pojawiają 
się nowe możliwości uwzględniające w produkcji, obiegu i konsumpcji interesy 
medialne mniejszości. Przemiany strukturalne, polityczne i technologiczne świa-
towego rynku mediów stwarzają sytuację zmiany – związanej z rozrostem syste-
mów mediów, produkcji, wzrostem fragmentyzacji publiczności czy ujawniającą 
się niszą związaną z przekraczaniem granic państw narodowych26.

25 T. Goban-Klas, op.cit., s. 121.
26 S. Cottle, Introduction. Media Research and Ethnic minorities: Mapping the Field, [w:] Ethnic 

Minorities and the Media, red. S. Cottle, Buckingham-Philadelphia 2000, s. 3.
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Sytuacja ta stanowi szansę dla rozwoju dostępu mniejszości do mediów. Coraz 
częściej podkreśla się, iż media (zwłaszcza elektroniczne) to najlepszy środek 
zapewniający przetrwanie grup etnicznych i pomagający pielęgnować porozumie-
nie pomiędzy ludźmi mówiącymi różnymi językami. Programy w nich wytworzone 
dają możliwość podtrzymania tożsamości przez mniejszości i nauki „tolerancji, 
dialogu międzykulturowego, sztuki akceptacji i współistnienia nie tylko obok 
siebie, ale i ze sobą”27 dla większości.

Media mniejszości upowszechniając określone standardy zachowań, norm czy 
modeli współtworzą konkretną rzeczywistość społeczną, będąc zaporą przeciwko 
procesom asymilacji. Jednocześnie zapewniają miejsce dla mniejszości do projek-
towania i utrzymania własnej kultury. Media stanowią istotne narzędzie dla pro-
mowania tożsamości, języka, kultury i praw człowieka. Mogą także sprzyjać 
demokratyzacji stosunków społecznych w państwie ułatwiając wzajemne poznanie 
i zrozumienie swoich racji przez przedstawicieli poszczególnych grup.

27 M. Ratajczak, Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, 
[w:] Kształtowanie wizerunku, red. B. Ociepka, Wrocław 2005, s. 159–160.
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Media-Minorities-Ethnic Identity: 
Mutual Implications

THE ARTICLE DISCUSSES the models of the relationship between media and minorities. 
Minority Media promulgating certain standards of behavior or norms contribute to a con-
crete social reality, being a barrier against the processes of assimilation. At the same 
time provide a place for minorities to design and maintain their own culture. Media are an 
important tool for promoting the identity, language, culture and human rights. Th ey can 
also contribute to the democratization of social relations in the country by facilitating the 
mutual knowledge and understanding of their views by the representatives of each group.
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RELIGIJNE PIERWIASTKI, JAKO podbudowa i składowa nacjonalizmu, nie są 
niczym niezwykłym i incydentalnym w dziejach nowożytnych nacjonalizmów1. 
Zakładając, że ze względu na stosunek do religii wyróżniamy nacjonalizmy indy-
ferentne, ateistyczne, pogańskie i religijne2, to nacjonalizm rosyjski sytuuje się 
najbliżej właśnie ostatniego typu. Rosja jako organizm państwowy może z kolei 
uchodzić za modelowy wręcz przykład państwa, w którym twierdzenia religijne są 
„źródłem obowiązującego w danej społeczności systemu wartości, który determi-
nuje charakter norm obyczajowych, etycznych, prawnych, ideologii i doktryn 
politycznych”3. Związek z religią i tradycją prawosławną wśród rosyjskich nacjo-
nalistów nie jest jednocześnie równoznaczny z „całkowitą wiernością teologii tej 
religii”4, a inspiracje pogańskie (w związku z podkreślaną tożsamością słowiańską) 
są również wyraźnie zauważalne. Zasadna wydaje się uwaga, że motywy religijne 
w nacjonalizmie rosyjskim są więc nie tylko wyraziste, ale i wielowątkowe. Odnie-
sień religijnych (pozytywnych i negatywnych) jest w tym przypadku co najmniej 
kilka: fundamentalna dla rosyjskiej tożsamości idea Trzeciego Rzymu i Świętej Rusi 
z jednej strony5 oraz nacjonalizm kształtowany we wrogim odniesieniu do katoli-

1 Zob. Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008; R. Zenderowski, Etnicyzacja religii 
i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, „Athenaeum” 2010, vol. 24, 
s. 36–50.

2 Por. R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 31.
3 M. Nizioł, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004, s. 18.
4 R. Bäcker, op.cit., s. 31.
5 Zob. A. de Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, 

Katowice 1996; P. Evdokimow, Prawosławie, Warszawa 1986; J. Bardach, Trzeci Rzym w myśli rosyjskiej 
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cyzmu, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Ponadto trzeba zauważyć, że dosłowne 
manifestacje postaw nacjonalistycznych oraz zdarzeń stricte religijnych są często 
zbieżne. Wystarczy przywołać główne święto państwowe Rosji – Dzień Jedności 
Narodowej obchodzone 4 listopada. Zostało ono ustanowione w grudniu 2004 r., 
z inicjatywy ówczesnego prezydenta Władimira Putina, dla upamiętnienia wyzwo-
lenia Moskwy spod polskich rządów w 1612 r. i zakończenia okresu „wielkiej 
smuty”. Święto to zbiega się z obchodzonym 4 listopada przez rosyjską Cerkiew 
prawosławną Dniem Ikony Matki Boskiej Kazańskiej. To „cudownemu wpływowi” 
tego obrazu, przyniesionego z Niżniego Nowogrodu do Moskwy przez oddziały 
kupca Kuźmy Minina i księcia Dymitra Pożarskiego, przypisuje się wypędzenie 
w 1612 r. polskiej załogi z Kremla6.

W obu tych świętach uwidaczniają się szczególnie dwa nurty rosyjskiego nacjo-
nalizmu: główny (państwowy i umiarkowany) – sterowany przez Kreml i jego 
polityczne zaplecze partię Jedna Rosja oraz radykalny7, za którym stoją liczne 
organizacje i grupy (niektóre formalnie zdelegalizowane), między innymi: Sojusz 
Słowiański Dmitrija Diomuszkina, Narodowo-Socjalistyczna Organizacja Lwa 
Mołotkowa, Czarna Sotnia Aleksandra Sztilmarka, Unia Chrześcijańskiego Odro-
dzenia Wladimira Osipowa, ruch „Wiara, Car i Ojczyzna” mnicha Nikona, Bractwo 
Opryczninowe Anatolija Makiejewa, Rosyjska Jedność Narodowa Aleksandra 
Barkaszowa, Narodowo-Republikańska Partia Rosji Jurija Bielajewa, Narodowo-
-Socjalistyczna Partia Rosji Jurija Kotowa, Narodowo-Socjalistyczna Rosyjska 

(schyłek XIX–XX wiek), [w:] Historia – idee – polityka, red. F. Ryszka, Warszawa 1995; A. Andrusie-
wicz, Eklezjologia megaidei Trzeciego Rzymu, [w:] Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiań-
skich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Warszawa 1997; N.W. Sinicinej, Trietij Rim. Istoki i ewolucya 
sredniewiekowoj koncepcyi (XV–XVI w.), Moskwa 1998. O współczesnych odwołaniach do idei 
Trzeciego Rzymu zob. R. Michalak, Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu, „Doctrina – Międzynarodowy 
Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 1, s. 91–105.

6 http://www.kosciolnawschodzie.pl/wiadomosci/wschod/item/215-dzień-jedności-narodowej-
-w-rosji, odczyt z dn. 7.11.2011.

7 W odniesieniu do opisywanego w artykule środowiska używam określenia „radykalni nacjo-
naliści”, którym jego przedstawiciele najczęściej charakteryzują swoją tożsamość. W literaturze 
przedmiotu (a jeszcze częściej w publicystyce) występują określenia: „faszyści” bądź „neonaziści”, 
którymi opisywany jest ten nurt nacjonalizmu, a które nie uwzględniają przez to rosyjskiej specyfi ki 
i różnorodności, często dalekiej tak od faszyzmu, jak i neonazizmu (np. formacje narodowo-bolsze-
wickie), zob. uwagi dotyczące terminologii w tym zakresie w: R. Bäcker, op.cit., s. 167–168. Opisywane 
środowiska nie są też określane w artykule mianem „skrajnej prawicy”, jako że w większości swoich 
programów dystansują się one od tego terminu podkreślając (jak ruchy radykalno-nacjonalistyczne 
w Europie), że ich nacjonalizm to „trzecia pozycja”, pomiędzy lewicą i prawicą (koncepcja Roberto 
Fiore), por. P.J. Sieradzan, Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej, War-
szawa 2008, s. 150.
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Partia Robotnicza Michaiła Głuchowa, Partia Narodowo-Bolszewicka Eduarda 
Limonowa, Ruch Przeciwko Nielegalnej Imigracji Aleksandra Potkina, Rosyjski 
Ruch Społeczny Konstantina Kryłowa, Towarzystwo Narodowo-Socjalistyczne 
Siergieja Maluty, Unia Narodowa Siergieja Baburina, Partia Obrony Rosyjskiej 
Konstytucji „Ruś” Jurija Wasina, czy Rosyjski Prawosławny Ruch Narodowo-
-Socjalistyczny8. Część tych ugrupowań – w opinii przytaczanych przez Romana 
Bäckera badaczy amerykańskich – to swego rodzaju polityczne formy „bastionu 
faszystowskich tendencji” (Stephen D. Shenfi eld) jaką ma być rosyjska Cerkiew 
prawosławna – nośnik „rosyjskiego prawosławnego faszyzmu” (Paul D. Steevens)9. 
Sama Cerkiew ofi cjalnie nie popiera ruchów i formacji radykalnych nacjonalistów, 
ale – jak przekonuje Andrzej Wierzbicki – „nieofi cjalnie akceptuje ich działalność, 
obawiając się aktywizacji w niej samej orientacji liberalno-reformatorskiej”10. 
Oczywistym, z punktu widzenia interesów Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi, 
konkurentem religijnym dla prawosławia jest rosnący w siłę – poprzez imigrację 
wyznawców i konwersje – islam. Radykalni nacjonaliści wydają się być i w tym 
przypadku naturalnym sojusznikiem Cerkwi.

W podmiotowym nurcie mieszczą się również liczne grupy nie w pełni formalne, 
jak choćby skinheadzi związani z ruchem kibicowskim. W tym środowisku naj-
większym prestiżem cieszą się masowe bojówki takich grup, jak „Gladiators”, „Th e 
Flint’s Crew”, „Independent Crowd”, „Th e Union”, „Boxer’s Band”, „Young Firm”, 
„Pride” (związane ze Spartakiem Moskwa), „Red Blue Warriors”, „Yaroslavka”, 
„Kick Insult Destroy Supress”, „Gallant Steeds”, „Shaddy Horses”, „Red Blue Suport”, 
„Kats”, „Yugend Firm”, „Stalions”, „N-troop”, „Hunters”, „Jugends” czy „Zarya 18” 
(związane z CSKA Moskwa), „Capitals”, „Patriots” (związane z Dynamem Moskwa), 
„Trains Team” (związana z Lokomotivem Moskwa) oraz „Music Hall” (związana 

 8 Por. R. Bäcker, op.cit., s. 163–193; zob. J. Bratkiewicz, Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992–1996. 
Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Warszawa 1998; R. Paradowski, Faszystowskie tendencje 
w Rosji – historia i współczesność, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1; H. Łatkowski, Współczesne ro-
syjskie nurty nacjonalistyczne, [w:] Nacjonalizm: konfl ikty narodowościowe w Europie Środkowej 
i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 2001; P.J. Sieradzan, op.cit..; A. Dubas, Widmo brunatnej Rosji. 
Ksenofobia na tle etnicznym – przejawy, przyczyny i prognozy, „Prace OSW”, Warszawa listopad 2008, 
s. 6; A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.

 9 Por. R. Bäcker, op.cit., s. 168, 173.
10 A. Wierzbicki, op.cit., s. 113. Ten sam badacz podkreśla istnienie w rosyjskiej Cerkwi „frakcji 

ultraprawicowej”, która „otwarcie opowiada się za wzmocnieniem pozycji Cerkwi w państwie i re-
stauracją monarchii oraz ścisłym powiązaniem idei narodowej z prawosławiem. Przedstawiciele tej 
frakcji wprowadzają do nauczania Cerkwi idee nacjonalistyczne, faszystowskie i ksenofobiczne”, 
ibidem, s. 129. Zob. także: А. Верховский, Православный национализм, http://magazines.russ.ru/
nz/2003/6/ver4.html, oczyt z dn. 14.11.2011.
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z Zenitem Sankt Petersburg). To głównie te grupy stały za wydarzeniami 11 grud-
nia 2010 r. w Moskwie. Wówczas to na Placu Maneżowym zebrało się według 
różnych danych od 5 do 7 tysięcy osób, by uczcić pamięć Jegora Swiridowa kibica 
Spartaka, zamordowanego na początku grudnia przez kaukaskich imigrantów. 
Starcia zaczęły się od polowania na „niesłowiańskich” imigrantów, a po nich doszło 
do trwających wiele godzin walk z oddziałami OMON-u11.

Skinheadzi związani ze Spartakiem Moskwa otwarcie podkreślają swoją tożsa-
mość jako rosyjską, słowiańską i prawosławną zarazem. Oni to są współtwórcami 
niemającego precedensu ścisłego współdziałania kibiców (tzw. „mocna zgoda”) 
największych klubów świata prawosławnego. Mowa o pakcie „Prawosławni Bracia” 
(Orthodox Brothers), zawiązanym przez kibiców Spartaka (grupa „Fratria”), 
serbskiej Crveny Zvezdy Belgrad12 (grupa „Delije Sever”) i greckiego Olympiakosu 
Pireus (grupa „Gate 7”)13.

Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, które 
pozwalają określić dzisiejszy stosunek największych środowisk radykalnego nurtu 
nacjonalizmu rosyjskiego wobec islamu. Jako że radykalni nacjonaliści i przedsta-
wiciele fundamentalistycznego nurtu w islamie powszechnie już czynią siebie 
wrogami, a ich rosnące znaczenie, to w dużej mierze skutek antagonistycznych 
relacji względem siebie, zasadne jest mówienie o efekcie i modelu „wzajemnego 
wpływu i sprzężenia zwrotnego”14. Jest to względnie nowa sytuacja. Jeszcze kilka-
naście lat temu radykalni nacjonaliści podkreślali potrzebę ścisłej współpracy 
pomiędzy prawosławiem a islamem w imię wspólnego dla nich etosu „komunalnej 
wspólnoty” oraz kontestacji demo-liberalnego porządku15. Proces sądowy z 2010 r., 
w trakcie którego przeprowadzono delegalizację Sojuszu Słowiańskiego, przyniósł 
jednak przyznanie się Diomuszkina do organizowania licznych cyberataków na 
portale internetowe prowadzone przez rosyjskich muzułmanów16. Już nie tylko 

11 http://www.nacjonalista.pl/2010/12/15/moskwa-nacjonalisci-vs-milicja/, odczyt z dn. 13.11.2011.
12 O wyjątkowo silnej zależności tego klubu i jego kibiców z radykalnym nacjonalizmem zob. 

Ł. Wojtkowski, Futbol – tożsamość i nacjonalizm, [w:] Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. 
M. Jeziński, Toruń 2008, s. 127–128. 

13 Informacje pochodzą z internetowych tych grup oraz forum strony http://www.kibice.net/. 
Zob. fi lm http://www.youtube.com/watch?v=aPNKhX50AhY, odczyt z dn. 13.11.2011.

14 Model ten w relacjach radykalni nacjonaliści – radykalni muzułmanie, występuje w niektórych 
państwach Europy Zachodniej. Najlepszą jego ilustracją jest sytuacja w Niemczech, por. B. Bolechów, 
Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2003, s. 269.

15 R. Bäcker, op.cit., s. 147.
16 Rosja: zakaz działalności organizacji ultranacjonalistów, „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2010.
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odmienny etnos, ale także czynnik religijny determinuje więc wyrażaną otwarcie 
przez radykalnych nacjonalistów wrogość do „obcych”.

Geneza sprzężenia zwrotnego, o którym mowa w artykule, związana jest z drugą 
wojną czeczeńską (1999–2003)17. Już w trakcie jej trwania narodziły się ugrupo-
wania postulujące radykalne rozwiązania względem Czeczenów, zarzucające 
Kremlowi zbyt łagodną politykę wobec „buntującej się ludności Kaukazu”. W tych 
okolicznościach powstał m.in. Sojusz Słowiański. Z kolei przegrana Czeczenów 
spowodowała wśród nich wybór nowej metody, jak i samego celu walki z Rosją. 
Wyborem tym były liczne akcje terrorystyczne oraz obranie nowej tożsamości, 
jako że walkę o charakterze niepodległościowym defi nitywnie zastąpiła walka 
o suwerenność islamu na obszarze całego Kaukazu. Warto przypomnieć, że źródła 
samej wojny związane były z reorientacją celów sformułowanych przez Czeczenów. 
Rosyjska inwazja była odpowiedzią na wkroczenie oddziałów Szamila Basajewa18 
i jordańskiego mudżahedina Chattaba do Dagestanu pod hasłem ustanowienia na 
Kaukazie wahhabickiego kalifatu. W trakcie trwania wojny, a w szczególności po 
jej zakończeniu, Czeczeni coraz częściej stawiali na rozwiązania terrorystyczne. 
Portal euroislam.pl wylicza dwadzieścia takich zdarzeń w latach 1999–200319. 
W większości przypadków Czeczeni przyznali się do ich przeprowadzenia. Zama-
chy terrorystyczne w 2004 r. (już po zakończeniu wojny) były jeszcze bardziej 
spektakularne i niosły większe straty wśród ludności cywilnej. 6 lutego 2004 r.
wybuch w pociągu moskiewskiego metra zabił 41 osób i ranił ponad 100. 9 maja 
2004 r. 6 osób, w tym promoskiewski Prezydent Czeczenii Achmad Kadyrow, 
zginęło na stadionie w Groznym. 21 czerwca 2004 r. atak oddziałów Basajewa na 
Nazrań, największe miasto Inguszetii, przyniósł śmierć około 100 osób. 24 sierpnia 
2004 r. kobiety-samobójczynie z Czeczenii zdetonowały bomby na pokładach 
dwóch rosyjskich samolotów pasażerskich. Zginęło wówczas 89 osób. 1 września 
2004 r. kaukascy terroryści zajęli szkołę podstawową w Biesłanie, w Północnej 
Osetii, biorąc ponad 1100 zakładników, głównie dzieci, które uczestniczyły w inau-
guracji roku szkolnego. 3 września 2004 r. siły specjalne wzięły budynek szturmem. 
Zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Rannych zostało około 700 osób20.

17 Zob. A. Politkowska, Druga wojna czeczeńska, Kraków 2006.
18 Zob. W. Jagielski, Wieże z kamienia, Warszawa 2004; M. Kuleba, Szamil Basajew. Rycerski etos 

a powinność żołnierska, Warszawa 2007.
19 http://www.euroislam.pl/index.php/2009/11/zobacz-liste-zamachow-w-rosji-w-ostatnich-la-

tach/, odczyt z dn. 06.11.2011.
20 Ibidem.
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Równolegle radykalizowała się myśl osób najbardziej wpływowych wśród 
Czeczenów wokół oblicza i charakteru samego państwa. 31 października 2007 r. 
Prezydent Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, Doku Umarow, ogłosił likwidację 
państwa i powstanie Emiratu Kaukaskiego, który docelowo ma być państwem 
opartym o prawo szariatu, w skład którego oprócz Czeczenii mają wejść również 
Dagestan, Inguszetia, Osetia, Kabardo-Bałkaria i Karaczajo-Czerkiesja. Czeczeni 
wsparci arabskimi mudżahedinami w następnych latach dokonali serii kolejnych 
ataków. 29 marca 2010 r. dwie bomby eksplodowały w zatłoczonych pociągach 
moskiewskiego metra w godzinach porannego szczytu. Zginęło 38 osób21. Do 
organizacji i przeprowadzenia zamachu przyznał się następnego dnia Doku Uma-
row22. Również on wziął na siebie odpowiedzialność za całą listę innych tego typu 
zamachów. Chociaż sprawców największego z nich – na lotnisku Domodiedowo 
w Moskwie 24 stycznia 2011 r. (zginęło 36 osób, a 180 było rannych)23 – długo nie 
można było ustalić, to ostatecznie Umarow przyznał się do niego po kilkunastu 
dniach24. Zwłoka podyktowana była zapewne chęcią rzucenia podejrzeń na rady-
kalnych nacjonalistów bądź Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Takie spekulacje 
w istocie pojawiały się w mediach i licznych komentarzach25.

Terrorystyczna działalność Basajewa i Umarowa, a także wielki napływ emi-
grantów (najczęściej muzułmanów) do Rosji sprawiły, że nacjonalizm rosyjski nie 
był już tylko ksenofobiczny i postimperialny. Zyskał on nowe cechy stając się 
również wegetatywnym i eliminatorskim26. W związku z zagrożeniem ze strony 
Emiratu Kaukaskiego stawał się również wyraźnie osadzonym na gruncie tożsa-
mości prawosławnej.

Powyższe fakty oraz coraz większe ustępstwa Kremla – w opinii rosyjskich 
radykałów – wobec rosnącej populacji muzułmanów w Rosji (20% w 2011 r.), 

21 J. Prus, Zamach na metro w Moskwie, „Rzeczpospolita”, 30.03.2010.
22 Czeczeni przyznają się do zamachów, „Rzeczpospolita”, 31.03.2010.
23 M. Szymaniak, Masakra na lotnisku w Moskwie, „Rzeczpospolita”, 24.01.2011.
24 W. Radziwinowicz, Zamach na Domodiedowie: Doku Umarow się przyznaje, „Gazeta Wyborcza”, 

08.02.2011.
25 P. Skwieciński, W. Lorenz, Kto odpowiada za masakrę w Moskwie, „Rzeczpospolita”, 25.01.2011. 

Warto przypomnieć, że o organizację zamachu na pociąg „Newskij Ekspress” w 2009 r. podejrzewano 
rosyjską odnogę neonazistowskiej organizacji Combat 18 (zbrojne ramię organizacji Blood&Honour). 
Rosyjskie media podały jednak informację, że zamachowcem był Paweł Kosołapow, były wojskowy, 
który przyjął islam i przeszedł na stronę kaukaskich ekstremistów. Ostatecznie ten trop potwierdził 
się, gdy do zamachu przyznała się kaukaska grupa „Rijad-us-Saliheen”, Islamiści wzięli odpowiedzial-
ność za atak na „Newski Ekspres”, „Gazeta Wyborcza”, 02.12.2009.

26 R. Bäcker, op.cit., s. 130.
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przyczyniły się również do tego, że dla radykalnych nacjonalistów przybył kolejny 
powód wrogości wobec rządzących. Środowiska te oskarżają decydentów o zdradę 
interesów narodowych, a jednocześnie o zdradę prawosławia jako fundamentu 
rosyjskiej tożsamości. Wypominają rządzącym patologiczną, ich zdaniem, sytuację 
z powodu niekontrolowanej imigracji muzułmanów. Zdaniem liderów Ruchu 
Przeciw Nielegalnej Imigracji polityka Kremla jest „zbyt łagodna wobec wspólnot 
etnicznych, a Moskwa próbuje pieniędzmi kupić spokój w takich zapalnych regio-
nach jak Czeczenia. Do tego dochodzi liberalne, czy nawet ultraliberalne prawo 
imigracyjne, które pozwala uchodźcom z krajów Azji Centralnej i republik kau-
kaskich milionowymi strumieniami napływać do Rosji. Ta imigracja jest przede 
wszystkim muzułmańska i w zdecydowanej większości nielegalna. Często organi-
zuje się w przestępcze grupy. Nie asymiluje się, żyje w świecie własnych norm 
kulturowych i nie ma najmniejszego zamiaru przestrzegać reguł rosyjskiego spo-
łeczeństwa”27.

Patologia ma dotyczyć również rzeczywistości w rosyjskiej armii, w której sze-
regach systematycznie przybywa muzułmanów, a  w  efekcie tego armia jest 
wewnętrznie podzielona i narażona na liczne konfl ikty. Żołnierze muzułmanie, 
kierowani dotychczas do najprostszych i najcięższych prac (pododdziały piechoty, 
budowlane, kolejowe itp.), zaczęli piąć się po szczeblach wojskowej kariery i z cza-
sem, wykorzystując liczebną przewagę i zorganizowanie, zmuszali do wykonywa-
nia mniej chlubnych zadań słowiańskich kolegów. Kadra ofi cerska nie reagowała 
na to zjawisko, podobnie jak w przypadkach diedowszcziny („fala” w wojsku), 
uznając je za element utrzymywania nieformalnego „porządku”. W rejonach Rosji, 
gdzie większość stanowili muzułmanie, obawiano się także odwetu ze strony 
lokalnych grup przestępczych, z którymi powiązani byli niektórzy żołnierze. 
Dochodziło do sytuacji, w których przełożeni dowodzili tylko „rosyjską” częścią 
pododdziału, a muzułmanów zostawiali w spokoju. Kiedy w ostatnich latach 
wyszło na jaw kilka drastycznych przypadków naruszenia zasad stosunków mię-
dzyludzkich na tle etnicznym i religijnym (w sierpniu 2009 r. w jednostce Floty 
Północnej poborowi z Dagestanu zmusili słowiańskich kolegów do ułożenia się 
w kształt liter tworzących wyraz Kaukaz, a latem 2010 r. w koszarach pod Naro-
-Fomińskiem doszło do wielkiej bijatyki między żołnierzami pochodzącymi 

27 D. Ciosk, Niewidoczna wojna. Zamachy w Rosji – terror spodziewany, „Polityka”, 30.11.2009.
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z Dagestanu i Rosji)28, radykalni nacjonaliści rosyjscy określili sytuację w armii 
jako katastrofalną. Ich wzburzenie potęgowały także inne sytuacje.

W czerwcu 2011 r. najwyższy muft i Rosji Talgat Tadzhuddin ogłosił, że już 
niedługo muft i znajdą zatrudnienie jako kapelani w armii i w ten sposób przeła-
many zostanie duszpasterski monopol duchownych prawosławnych. W wywiadzie 
dla radia Echo of Moscow, Tadzhuddin przyznał, że Rosyjski Uniwersytet Islamski 
wprowadzi specjalne kursy przygotowawcze dla duchownych, którzy podejmą 
pracę w armii. W ten oto sposób ujawnił kolejne ustępstwa Kremla wobec muzuł-
manów, wyraźnie różnicującego jego składowe nurty29. Trzeba podkreślić, że 
władze rosyjskie wykazały się w tym względzie wieloletnią konsekwencją. Ujaw-
niony przed laty przez dziennikarzy (2002 r.) „Tajny raport o ekstremizmie religij-
nym” (przygotowany na zamówienie Kremla przez 30-osobowy zespól ekspertów) 
mówił o tym, że nie cały islam, a jedynie jego fundamentalistyczny nurt (obok 
katolicyzmu i ewangelikalnego protestantyzmu) stanowi zjawisko społecznie 
destrukcyjne30.

O kolejnym ustępstwie Kremla wobec rosnącej siły islamu w Rosji świadczyć 
ma również zgoda prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, ogłoszona w sierpniu 
2009 r., na uruchomienie pierwszej w Rosji telewizji islamskiej. Prezydent uzasad-
niał swoje stanowisko tym, że to właśnie duchowni islamscy „powinni za pośred-
nictwem środków masowego przekazu tłumaczyć, na czym polega tradycyjny 
islam”. „Telewizja islamska powinna docierać tam, gdzie są duże skupiska rosyjskich 
muzułmanów” – przekonywał Miedwiediew. Uznał, że działalność stacji pomoże 
w kształceniu islamskiej młodzieży w „duchu patriotyzmu” i zaapelował, by dzien-
nikarze nie nazywali terrorystów „islamskimi ekstremistami”31. Telewizja rozpo-
częła emisję w lutym 2011 r. Dla radykalnych nacjonalistów nie miało większego 

28 http://www.euroislam.pl/index.php/2011/04/muzulmanie-zdominuja-rosyjska-armie/, odczyt 
z dn. 07.11.2011.

29 Zob. R. Dannreuther, L. March, Russia and Islam: state, society and radicalism, [London] 2009.
30 Ocenianym jako „zagrożenie islamskie” podmiotem byli przede wszystkim wahhabici: „fi nan-

sowane przez centra zagraniczne islamskie organizacje ekstremistyczne, działając formalnie na rzecz 
odrodzenia tradycyjnych wartości muzułmańskich, umacniają swoje wpływy w kluczowych regionach 
Rosji; dążą do prowokowania sprzeczności pomiędzy rosyjskimi muzułmanami, a resztą rosyjskiego 
społeczeństwa i rosyjskiego państwa; są winni destabilizacji politycznej na Północnym Kaukazie; 
szkolą obecnie przeszło 2 tysiące rosyjskich obywateli w zagranicznych szkołach islamskich”, R. Mi-
chalak, Państwo, Cerkiew i Kościół Rzymskokatolicki w Rosji w 2002 roku. Tajny raport „O ekstremizmie 
religijnym w Federacji Rosyjskiej”, [w:] W kręgu historii, prawa i nauki o polityce, red. W. Hładkiewicz, 
Zielona Góra 2004, s. 239.

31 T. Serwetnyk, Rosja: nadaje pierwsza islamska telewizja, „Rzeczpospolita”, 14.02.2011.
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znaczenia to, że jednocześnie Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa nasiliła 
akcje wymierzone w komórki zakazanego islamskiego ugrupowania Hizbi Tahrir 
(Partia Wolności)32. Kreml obierając politykę „appeasementu” wobec islamu, 
a uderzając jedynie selektywnie w niektóre środowiska, popełniał nie tylko błąd, 
ale dopuszczał się zdrady interesów prawosławnej Rosji. Jej wrogiem – twierdzą 
radykalni nacjonaliści – są nie tylko pojedyncze ugrupowania, ale islam w całości. 
Na poparcie swoich ocen przywołują przykłady wrogości wobec Rosjan wyrażane 
nie tylko przez muzułmanów kaukaskich. Ostatnia bulwersujące te środowiska 
sprawa dotyczy muzułmanów pochodzących spoza obszaru Federacji Rosyjskiej, 
a konkretnie Kurdów i Azerów, którzy w sierpniu 2011 r. dokonali serii pobić 
Rosjan w licznych miejscowościach w okolicach Petersburga. Kurdowie demolujący 
skwer w Celinnym mieli przy tym obwieszczać: „Tu będzie stolica Kurdystanu! 
Wszystko będzie nasze!”33. Opinia radykalnych nacjonalistów głosząca, iż „przy-
bysze z Kaukazu i Azji przywożą ze sobą przestępczość i islam, tworzą etniczno-
-kryminalne klany, współpracujące ze skorumpowaną administracją”34, nie jest 
jednocześnie oderwana od rzeczywistości35.

W atmosferze mnożących się ataków islamskich terrorystów oraz akceptacji 
władz dla islamu jako religii, część środowisk radykalnego nacjonalizmu zaczęło 
również sięgać do metod bezpośredniej przemocy wobec muzułmanów imigran-
tów. Często ta przemoc oznacza zabijanie. W lipcu 2010 r. w Moskwie odbył się 
proces trzynastu członków (od 17 do 28 lat) ultranacjonalistycznej grupy „NSO-
-Siewier”, oskarżonych o zabicie co najmniej 27 osób. Liderem grupy był 27-letni 
Maksim Bazyliow, pseudonim „Adolf”, który 2008 r. ogłosił „rokiem białego ter-
roru”. Pięciu członków grupy skazano na dożywocie, reszta dostała od 10 do 23 lat 
więzienia. Radykalni nacjonaliści wpisali ich na listę „więźniów wolności”. W tym 
samym czasie innymi bohaterami ultranacjonalistów stali się również Nikita 
Tichonow i Jewgienia Chasis. W 2008 r. ta para z zimną krwią popełniła podwójne 
morderstwo. Tichonow i Chasis w biały dzień zastrzelili znanego obrońcę praw 
człowieka Stasa Markiełowa i jego koleżankę Anastasję Baboruwą, dziennikarkę 
opozycyjnej „Nowej Gazety” i działaczkę tzw. „ruchu antyfaszystowskiego”. Ticho-
nowa podejrzewano wcześniej o zabójstwo „antyfaszysty” Aleksandra Riuchina. 

32 http://www.euroislam.pl/index.php/2011/09/rosja-zwolennicy-sariatu-do-wiezienia/, odczyt 
z dn. 07.11. 2011.

33 P. Skwieciński, Muzułmanie biją Rosjan, „Rzeczpospolita”, 13.08.2011.
34 D. Ciosk, Koktail Mołotowa. Rosyjski nacjonalizm trzyma się mocno, „Polityka”, 15.02.2008.
35 Według danych prokuratury moskiewskiej z 2008 r., 44,5% wszystkich przestępstw w stolicy 

popełniają przybysze, por. ibidem.
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Nikitę Tichonowa skazano na dożywocie, jego partnerkę na osiemnaście lat 
kolonii karnej36. Według danych ogłoszonych w 2010 r. liczba zabójstw na tle 
rasistowskim w Rosji wzrosła wówczas o 20% w porównaniu z 2009 r.37

Podstawowym środkiem wyrażania poglądów przez rosyjskich radykalnych 
nacjonalistów są publikacje internetowe oraz udział w ulicznych manifestacjach. 
We wspomnianym Dniu Jedności Narodowej obchodzonym 4 listopada 2011 r. 
w „Rosyjskim Marszu” wzięło udział ponad 10 tysięcy zwolenników Sojuszu Sło-
wiańskiego i  innych ugrupowań radykalnie nacjonalistycznych. Pod hasłami 
„Rosjanie naprzód!”, „Rosja – dla Rosjan!”, „Przyszłość należy do nas!” i „Moskwa 
– to rosyjskie miasto!” przemaszerowali oni w kolumnach przez dzielnicę Lublino, 
w południowo-wschodniej części stolicy Rosji. Wznosili również hasła nawiązujące 
do wyznaczonych na 4 grudnia wyborów do Dumy Państwowej: „Chcemy uczci-
wych i wolnych wyborów!” oraz „Jedna Rosja – to partia oszustów i złodziei”. 
Wśród uczestników dominowali młodzi ludzie. Wielu co chwila wyciągało rękę 
w nazistowskim pozdrowieniu. Część miała zakryte twarze. Manifestacja zakoń-
czyła się koncertem ultranacjonalistycznych grup rockowych. Znaczenie święta 
4 listopada podkreślił też zwierzchnik Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi Cyryl, 
który rano celebrował uroczystą liturgię w Soborze Kazańskim przy Placu Czer-
wonym w Moskwie. Porównał on wypędzenie Polaków z Moskwy do zwycięstwa 
nad hitlerowskimi Niemcami: „Jeśli to, co wydarzyło się wtedy, w dalekim XVII 
wieku, porówna się z tym, co miało miejsce w XX wieku, to z przekonaniem można 
powiedzieć, że były to wydarzenia tego samego rzędu; jedno nie jest ważniejsze od 
drugiego”38. Po zakończeniu nabożeństwa patriarcha poprowadził procesję przez 
Plac Czerwony wzdłuż murów Kremla do Maneżu, gdzie otworzył wystawę „Pra-
wosławna Ruś”.

Wydaje się, że uprawniona jest prognoza dla Rosji zakładająca, że konfl ikt świata 
rosyjsko-prawosławnego i islamskiego będzie się nasilać. Zaledwie dwa dni po 
manifestacji własnej wielkości przez radykalnych nacjonalistów podczas obchodów 
Dnia Jedności Narodowej (w Moskwie i we wszystkich dużych miastach), muzuł-
manie urządzili wielokrotnie większą manifestację na ulicach samej Moskwy. 
Ponad 170 tysięcy muzułmanów obchodziło w stolicy Rosji wielkie święto islamu 

36 K. Kwiatkowska, Bez skrupułów zabili 29 osób, zbrodnie wstrząsnęły krajem, http://wiadomosci.
wp.pl/title,Bez-skrupulow-zabili-29-osob-zbrodnie-wstrzasnely-krajem,wid,13724776,wiadomosc.
html?ticaid=1d56d, odczyt z dn. 07.11.2011.

37 http://konfl ikty.wp.pl/title,Wyroki-dla-neonazistow-zabijali-za-wyglad,wid,13587081,wiadomosc. 
html?ticaid=1d573, odczyt z dn. 07.11.2011.

38 Dzień Jedności Narodowej w Rosji, „Rzeczpospolita”, 05.11.2011.
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Święto Ofi ar (Id al-Adha – Kurban-Bajram). Ludzie ci masowo modlili się na 
ulicach Moskwy, chociaż temperatura wynosiła ok. 8 stopni poniżej zera39. Uliczny 
pokaz siły to bezpośredni dowód na to, że konfl ikt znacząco przekracza powszechne 
wyobrażenie o nim i nie ogranicza się wyłącznie do antagonizmu skinheadów 
z kaukaskimi ekstremistami. Ponieważ większość imigrantów, to zarazem muzuł-
manie, należy spodziewać się, że radykalni nacjonaliści coraz częściej identyfi kować 
będą „obcych” także przez pryzmat ich religii, postrzeganej nierzadko jako „islam-
ska zaraza”40, a hasła „Muzułmanie precz z Rosji” wznoszone przez skinheadów 
przerywających modlitwy w moskiewskich meczetach41, wznoszone będą coraz 
częściej. Jak przekonuje Andrzej Wierzbicki, nawet w tych narodowo-radykalnych 
środowiskach, które u źródeł (powstały jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XX w.) 
miały charakter neopogański, nie neguje się już prawosławia jako spoiwa narodu 
rosyjskiego, a coraz częściej i w większości ugrupowania te wybierają kompromis, 
tj. synkretyzm pogańsko-prawosławny42, wymierzony w islam. Takiego scenariusza 
obawia się Przewodniczący Rady Muft ich, Rawil Gajnutdin, który oświadczył, że 
mnożące się rozruchy na tle religijnym mogą doprowadzić „do rozpadu kraju”. 
W opinii Julii Łatyniny, dziennikarki radia Echo Moskwy, „konfl ikt między rosyj-
skimi muzułmanami i rosyjskimi nacjonalistami to podstawowy problem funk-
cjonowania państwa”43.

Inna prognoza dotyczy możliwości zmian w partyjnym układzie sił. Tak jak 
odniesienia do islamu zagrażają dotychczasowym partiom w Niemczech44 i we 

39 http://wiadomosci.wp.pl/title,RosjaPonad-170-tys-muzulmanow-w-Moskwie-obchodzilo-
Swieto-Ofi ar,wid,13963357,wiadomosc.html, odczyt z dn. 07.11.2011.

40 Por. E. Wyciszkiewicz, Współczesna Rosja wobec Zachodu, Łódź 2003, s. 32. Wyjątkiem w tym 
względzie pozostaną zapewne Eurazjaci z czołowym swoim ideologiem Aleksandrem Duginem, 
którzy dostrzegają pozytywną rolę islamu w kontestowaniu ładu demokratyczno-liberalnego, a sam 
Dugin przekonuje, że można być zarówno „eurazjatyckim prawosławnym fundamentalistą”, jak 
i „eurazjatyckim ekumenistą”, R. Paradowski, Eurazjatycki imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001, 
s. 229; por. S. Hunter, J.L. Th omas, A. Melikishvili, Islam in Russia: the politics of identity and security, 
[Wien] 2004 , s. 183–187.

41 G. Ślubowski, Rosja pod sztandarem proroka, „Wprost” 2011, nr 8.
42 Por. A. Werzbicki, op.cit., s. 113.
43 G. Ślubowski, op.cit.
44 Według sondaży przeprowadzonych wkrótce po powstaniu antyislamskiej Partii Wolności 

(początek 2011 r.), już wówczas mogła liczyć ona na 20% poparcia, http://www.euroislam.pl/index.
php/2011/02/niemiecka-partia-wolnosci-islam-to-system-totalitarny/, odczyt z dn. 13.11.2011. 
O rosnącej niechęci Niemców do islamu i możliwych tego konsekwencjach politycznych, zob. 
P. Buras, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011.
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Francji45, podobny efekt wystąpić może i w Rosji. Partia rządząca w wielu regionach 
może liczyć tylko na 20–22% głosów, jak podaje opozycyjny rosyjski tygodnik „Th e 
New Times”. Tygodnik twierdzi, że znaczący spadek notowań partii związany jest 
z tym, że pierwsze miejsce na liście kandydatów zajął urzędujący prezydent Dmi-
trij Miedwiediew, który nie będzie kandydował na drugą kadencję. Na mocy 
porozumienia z Władimirem Putinem na stanowisko szefa państwa ma powrócić 
obecny premier. Według „Th e New Times”, Rosjanie nie chcą głosować na „kulawą 
kaczkę”, polityka, o którym wiadomo, że odchodzi46. Wytłumaczenie spadku 
poparcia może jednak wiązać się ze wzrostem sympatii dla ugrupowań radykal-
nych, które w niedalekiej przyszłości (na przykład w perspektywie kolejnych 
wyborów do Dumy) wcale nie muszą być na marginesie rosyjskiej sceny politycz-
nej. Opisane i dobrze udokumentowane przez Agatę Dubas zjawiska: wzrost 
nastrojów ksenofobicznych wśród Rosjan, eskalacja przemocy wobec nie-Rosjan 
oraz wzmożona aktywność radykalnych ruchów i ugrupowań nacjonalistycznych, 
wydają się być wystarczającą przesłanką do oceny, według której „nacjonalizm, 
mający oparcie w ksenofobicznych nastrojach Rosjan może stanowić jedną z bar-
dziej wyrazistych propozycji ideologicznych organizujących na nowo rosyjskie 
państwo w chwili kryzysu, zaś marginalne do tej pory ruchy nacjonalistyczne mogą 
zyskać bardziej znaczącą pozycję na scenie politycznej Rosji”47.

45 Wyniki niektórych sondaży francuskich mówią o tym, że pierwszą turę wyborów prezydenc-
kich wygra Marine Le Pen, szefowa antyislamskiego Frontu Narodowego, por. J. Pawlicki, Le Pen 
lepsza od Sarkozy’ego?, „Gazeta Wyborcza”, 07.03.2011. 

46 P. Skwieciński, Jedna Rosja może przegrać wybory?, „Rzeczpospolita”, 08.11.2011.
47 A. Dubas, op.cit., s. 6.
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Religious Determinants of a Radical Russian Nationalism. 
Th e Identity of the Russian-Orthodox 

versus Islam – the Question of the Feedback

THE AIM OF this article is a presentation of the most important events of recent years that 
allows to specify today’s relation between the most radical environments of Russian nation-
alism and Islam. As the radical nationalists and representatives of the fundamentalistic 
trend in Islam generally already make themselves enemies, and their growing importance 
is largely the result of the antagonistic relationship towards each other, obviously it makes 
sense to talk about eff ect and the model of “mutual infl uence and feedback.” Th is is a rela-
tively new situation. Several years ago, radical nationalists emphasized the need for close 
cooperation between Orthodox Church and Islam in the name of their common ethos of 
“municipal community” and the contestation of the liberal-democratic order. In the light 
of recent events the prognosis for Russia, assuming that the confl ict the Russian-Orthodox 
and Islamic world will be increasing, is surely entitled. Because most immigrants are also 
Muslims, it should be expected that the radical nationalists will more oft en identify “strang-
ers” also throughout their religion, which is not rarely seen as “Islamic plague”, and slogans 
such as “Muslims get out from Russia” raised by skinheads interrupting prayers in Moscow 
mosques, will be happening more frequently. Even in these national-radical environments 
which sources were originally neo-pagan, there is no longer any denial of Orthodoxy as 
the link between Russian nation, but more oft en and in most cases these groups choose 
a compromise, namely f.e. pagan-orthodox syncretism directed at Islam.
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IRAK TO PAŃSTWO położone nad Zatoką Perską, w dolinach dwóch rzek: Eufratu 
i Tygrysu. Swoim terytorium na północy sięga Gór Kurdystańskich, graniczy 
z  sześcioma państwami: Kuwejtem, Arabią Saudyjską, Jordanią, Syrią, Turcją 
i Iranem. Irak powstał w 1921 r. jako terytorium objęte mandatem Ligi Narodów 
pod nadzorem Wielkiej Brytanii, a  w  1932  r. uzyskał ofi cjalną niezależność. 
W latach 1921–1958 rządziła w nim arabska dynastia Haszemitów, która została 
obalona w 1958 r. w wyniku buntu wojskowych. W latach 60. XX w. władzę w kraju 
udaje się przejąć partii Baas1, a z biegiem lat kluczową rolę w niej zaczął odgrywać 
Saddam Husajn2. Irak od początku utworzenia był państwem z silną władzą cen-
tralną, cechującą się dominacją ideologii panarabizmu, a zmiany rządów czy 
ustrojów nie miały prawie żadnego znaczenia dla odmiennego kursu tej polityki. 
Mimo iż zamieszkiwany jest przez szereg społeczności, do których można zaliczyć: 
Arabów-szyitów, Arabów-sunnitów, Kurdów, Turkomenów, Asyryjczyków czy 
Chaldejczyków3, próby decentralizacji władzy nie zyskiwały szerszej aprobaty. 
Dominującą religią jest islam w wersji szyickiej, ale przeszło 1/3 mieszkańców 
wyznaje sunnizm. Co ciekawe, do 2003 r. szyicka większość nigdy nie rządziła 

1 Partia założona w 1943 r. w Syrii, miała zasięg panarabski. Od 1966 r. pozbawiona wspólnego 
kierownictwa. Posiadała odłamy w Iraku, Syrii, Libanie i Jordanii. W 1963 r., w wyniku zamachu 
stanu, zdobyła władzę w Syrii i rządzi tam do dziś. W ten sam sposób przejęła władzę w Iraku 
w 1968 r. Obalona przez wojska koalicji antyirackiej w 2003 r. Zob. J. Miller, L. Mylroie, Saddam 
Husajn. Wojna w Zatoce, Warszawa 1991, s. 90–109.

2 Polityk-despota, przez wielu widziany jako współczesny król Arabów. Miał odzyskać godność 
i dumę dla krajów arabskich, a także zatrzymać rozwój „wojowniczego islamu” z terenu Iranu. Dlatego 
wspierany był przez szereg państw Zachodu, z USA na czele.

3 Zob. Th e World Factbook: Iraq – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/iz.html, odczyt z dn. 14.11.2011.
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krajem, a centralizacja władzy służyć miała właśnie opanowaniu kraju przez 
mniejszość, jaką stanowią Arabowie-sunnici. Potrafi li sprawować władzę odpo-
wiednio oddziałując na inne społeczności, a także cieszyli się poparciem sąsiednich 
państw arabskich i mocarstw (Wielka Brytania, USA czy ZSRR), dla których silny 
panarabizm był najdogodniejszym rozwiązaniem.

Kurdowie od wieków zamieszkują terytoria utożsamiane ze współczesnymi 
granicami Iraku, jego północną częścią, stanowią też liczną grupę mieszkańców 
w Bagdadzie. Nigdy nie udało się im stworzyć własnego państwa, mimo że kilka-
krotnie byli blisko powodzenia4. Często nazywani są najliczniejszym narodem na 
świecie bez państwa. Szacuje się, że na świecie żyje od 30 do nawet 45 mln Kurdów5, 
z czego około 4–5 mln w samym Iraku6. Silna władza centralna często wykluczała 
możliwość deklaracji tożsamości narodowej przez mniejszości etniczne, co skut-
kowało próbami usamodzielnienia się Kurdów. W 1991 r., kiedy Amerykanie wraz 
z koalicjantami przeprowadzili operację „Pustynna burza”, Kurdowie na północy 
Iraku a Arabowie-szyici na południu wywołali lokalne powstania, których jednym 
z celów było obalenie Saddama Husajna. Jednak z powodu braku pomocy ze strony 
USA skończyły się one niepowodzeniem i falą represji ze strony władz. Skala 
odwetu na Kurdach przyniosła tysiące zabitych, a około 1,5–2 mln z nich uciekło 
do Turcji i Iranu. W wyniku tych niekontrolowanych ruchów migracyjnych opinia 
międzynarodowa oraz sąsiedzi Iraku wzmogli presję na USA, Wielką Brytanię czy 
Francję, by rozwiązać w humanitarny sposób kwestię uchodźców kurdyjskich. 
W ten sposób powstała Autonomia Kurdyjska w Iraku7, terytorium chronione 
przez siły sprzymierzone, ale nieuznawane ofi cjalnie jako odrębna część Iraku. 
Wyznaczono także strefy zakazu lotów dla lotnictwa irackiego. Wydarzenia te 
pozwoliły m.in. na eksperyment z elementami demokracji, możliwością przepro-
wadzenia wolnych wyborów parlamentarnych do Zgromadzenia Kurdyjskiego, 
stworzenia konstytucji czy rządu. Mimo wielu problemów natury gospodarczej 

4 Szczególnie po I wojnie światowej, kiedy to Kurdowie otrzymali w Traktacie z Sevres możliwość 
utworzenia państwa, ale sprawa nie doczekała się pozytywnego dla nich rozwiązania. W latach 
1945–1946 r. funkcjonowała na terenie Iranu kurdyjska Republika Mahabadzka, która powstała pod 
osłoną wojsk sowieckich, ale Józef Stalin szybko wycofał swoje poparcie, a Persowie przywrócili 
kontrolę nad tym ziemiami.

5 Z uwagi na rozproszenie Kurdów trudno jest przytaczać dokładne dane, choć większość obser-
watorów skłania się ku podawaniu ok. 30–40 mln, zob. K. Yildiz, S. Breau, Th e Kurdish Confl ict: In-
ternational Humanitarian Law and Post-Confl ict Mechanisms, New York 2010, s. 4. 

6 Stanowią około 20% populacji kraju.
7 Składała się z trzech północnych prowincji, w przeważającej większości zamieszkanych przez 

Kurdów.
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czy ambicjonalnej (rywalizacji dwóch najważniejszych rodzin: Talabanich i Barza-
nich), udało się w przeciągu kilkunastu lat stworzyć namiastkę realnej demokracji 
na Bliskim Wschodzie. Kurdowie od lat jako receptę na rozwiązanie problemu 
koegzystencji w państwie wieloetnicznym proponują utworzenie federacji w Iraku, 
choć sama jej forma pozostawała sprawą drugorzędną8. Generalnie zależało im na 
zdobyciu praw, poszanowaniu ich egzystencji, możliwości funkcjonowania we 
własnych, regionalnych strukturach społeczno-politycznych.

W toku debaty politycznej toczącej się jeszcze w XX w. termin „federacja” 
pojawiał się jako model przyszłego państwa irackiego. Miał zapobiec rozpadowi 
kraju, gdyż po zakładanym upadku silnej władzy centralnej Saddama Husajna 
trudno było wyobrazić sobie zgodę na ponowne dyktatorskie rządy. Termin „fede-
racja” stawał się od lat 90. XX w. swoistym remedium dla irackiej opozycji, choć 
wydawało się, że nie poświęcano specjalnej uwagi szczegółom tego zagadnienia9. 
Wyglądało to na stosowanie tylko prezentacji „luźnego hasła”, które traktowano 
jako odpowiedź na płynące pytania od zagranicznych obserwatorów, polityków 
obawiających się o przyszły kształt Iraku, a szczególnie stworzenia kopii teokracji 
irańskiej oraz presji Kurdów10. Dodatkowo samo złagodzenie tradycyjnej na Bli-
skim Wschodzie centralizacji państwa byłoby niepożądanym przez wielu sygnałem 
dla ruchów opozycyjnych we wszystkich krajach regionu. Należy pamiętać, że 
wielu przywódców na świecie zadowoliłaby się zapewne „łagodniejszą” wersją 
Saddama Husajna czy rządami wysokiej rangi przedstawiciela wojska11 niż zdecy-
dowałoby się na poparcie bardziej reformatorskich rozwiązań. Federacja byłaby 
też elementem demokratyzacji na Bliskim Wschodzie, co nie leżało w interesie 
sąsiadów Iraku, których władza w  zdecydowanej większości nie pochodziła 
z wyboru albo ich legalność była wątpliwa. Realnie istniejąca federacja byłaby 
w stanie zatrzymać proces zmierzania ku państwu wyznaniowemu. Z kolei Kur-
dowie wielokrotnie otrzymywali zapewnienia od innych członków opozycji, że 
mogą w przyszłości liczyć na taką formę rządów, a był to dla nich, mówiąc kolo-

 8 Podobne postulaty prezentowali politycy kurdyjscy przez lata także w Turcji.
 9 D. Brancati, Can Federalism Stabilize Iraq?, „Th e Washington Quarterly”, Wiosna 2004.
10 Kurdowie uchodzili za najlepiej zorganizowaną część opozycji, posiadającą w latach 1991–2003 

Autonomię Kurdyjską, a przez sąsiadów Iraku traktowani jako największe zagrożenie stabilności 
wewnętrznej, gdyż Turcja, Iran czy Syria mają znaczących rozmiarów populacje Kurdów, szczególnie 
w rejonach przygranicznych z Irakiem. Istnieje koncepcja „Wielkiego Kurdystanu”, ojczyzny wszyst-
kich Kurdów, który rozprzestrzeniać się ma na około 500 tys. km², a współcześnie obejmować tereny 
Turcji, Iranu, Iraku, Syrii i Armenii.

11 Taką ewentualność przez długi okres rozważali nawet Amerykanie.
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kwialnie, warunek „być albo nie być” w nowym Iraku. Bez gwarancji federacji byli 
gotowi znów schronić się w górach i walczyć o swoje prawa12, gdyż nie istniała dla 
nich inna forma rządów do zaakceptowania. Liczyli na szereg swobód wiążących 
się z jej wprowadzeniem (posiadanie stanowiska premiera lub prezydenta Iraku, 
własne wojsko, sądownictwo, rząd regionalny, możliwość pobierania podatków, 
wydawania koncesji koncernom naft owym).

Zmiany, jakie nastąpiły na irackiej scenie politycznej po obaleniu Saddama 
Husajna, wymusiły współpracę w odbudowie kraju na wszystkich społeczno-
ściach13. W toku transformacji zalegalizowano działanie partii politycznych, a do 
kraju przybyło wielu polityków z przymusowej emigracji. Rządy miały być spra-
wowane przez władców pochodzących z legalnych wyborów. Trwała konstytucja 
z 2005 r. miała przynieść stabilizację. Jednym ze środków jej sprzyjających było 
założenie możliwości utworzenia federacji w Iraku pozwalającej na polityczne 
porozumienie.

Generalnie istniały trzy „podstawowe” koncepcje, które wciąż podlegają dyskusji:
Pierwsza: pozostawienie istniejących osiemnastu prowincji zależnych od władzy 

centralnej, który to system działał przed obaleniem Saddama Husajna. Taki podział 
nie faworyzowałby żadnej społeczności (teoretycznie), a dla Kurdów byłby „poli-
tycznym samobójstwem”. Wiązałoby się to z końcem istnienia Autonomii Kurdyj-
skiej, gdyż w założeniu nie mogłyby istnieć związki polityczne kilku prowincji 
(trzy wchodzące dotychczas w jej skład uzyskałyby oddzielny status). Taki system 
ograniczałby możliwości separatystów. W założeniu miał służyć utrzymaniu nie-
podzielności Iraku. Słabe prowincje nie zagrażałyby nikomu. Z drugiej strony, 
stworzenie państwa w tym kształcie dawałoby nadzieję na odrodzenie się irackiej 
potęgi w regionie i przywrócenie w dużej mierze status quo sprzed „Pustynnej 
burzy”, ale jej warunkiem byłoby ustanowienie silnej władzy, np. w postaci premiera 
cieszącego się poparciem jednej partii posiadającej ponad 50% mandatów w par-
lamencie. Amerykanie mocno naciskali na tę opcję14, ponieważ dawałaby możli-
wości utrzymania kontroli nad próbami defragmentacji państwa, przede wszystkim 

12 Kurdowie lubią sami o sobie mówić, że nie mają przyjaciół poza górami. Chodzi o Góry 
Kurdystańskie, które wielokrotnie stanowiły dla nich jedyne miejsce schronienia.

13 Nawet na Arabach-sunnitach, którzy początkowo bojkotowali większość amerykańskich ini-
cjatyw, w tym wybory do tymczasowego parlamentu w styczniu 2005 r., ale później zaczęli brać 
czynny udział w życiu politycznym kraju.

14 Szczególnie do wyborów parlamentarnych w 2005 r., kiedy przegrała partia Iyada Allawiego, 
który miał zagwarantować silną władzę centralną. Pozycja Kurdów i Nouri al-Malikiego – przeciw-
ników tego rozwiązania, zmusiła USA do częściowej rewizji tych założeń.
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ze strony Kurdów, a  także byłby to ukłon wobec sąsiadów Iraku, szczególnie 
Arabii Saudyjskiej, Turcji czy Iranu, które mogły obawiać się wpływu rozpadu na 
sytuację wewnętrzną u siebie.

Druga: podział kraju na trzy regiony (kurdyjski na północy, sunnicki w centrum 
i szyicki na południu). Można powiedzieć, że to najbardziej „klasyczna” z koncep-
cji, o której debatowano już od kilkunastu lat na spotkaniach kół opozycyjnych, 
a szczególnie często przywoływana w wypowiedziach kurdyjskich polityków. 
Zresztą podział na trzy prowincje był już utrwalony historycznie. Za czasów 
panowania tureckiego Mezopotamia (Irak) dzieliła się na Basrę, Bagdad i Mosul, 
co mniej więcej odpowiadało współczesnym strefom wpływów Kurdów, Arabów-
-sunnitów i Arabów-szyitów. Projekt takiego rozwiązania był także obecny w ame-
rykańskiej debacie politycznej jako najczęściej rozważany obok utrzymania cen-
tralizacji władzy15.

15 L.H. Gelb, Th e Th ree-State Solution, „Th e New York Times”, 25.11.2003.

Mapa 1 . Historyczny podział na trzy prowincje

Źródło: Th e Future of Kurdistan in Iraq, red. B. O’Leary, J. Mc 
Garry, K. Salih, Philadelphia 2006, s. 18.
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Dla Kurdów koncepcja ta wciąż pozostaje korzystna, gdyż od początku zakła-
dałaby czytelną sytuację kraju posiadającego autonomiczne regiony dając gwaran-
cję utrzymania status quo Autonomii, a także była dobrym punktem wyjścia do 
poszerzenia granic z czasów przed inwazją. Według proponowanego podziału 
Region kurdyjski16 obejmowałby swoim obszarem praktycznie wszystkie ziemie 
zamieszkane przez Kurdów, poza Mosulem. Strata miasta byłaby ukłonem wobec 
sunnitów. Poza stworzeniem wyłomu na Mosul granica między regionami kurdyj-
skim i sunnickim przebiegałaby prawie w równej linii od granicy z Syrią po granicę 
z Iranem. Kluczowe było oddanie Kurdom nie tylko Kirkuku, ale i roponośnych 
terenów wokół niego. W skład kurdyjskiego Regionu weszłyby w całości cztery 
prowincje (Dahuk, Irbil, As-Sulajmanijja, Kirkuk) oraz części innych (Niniwa, 
Salah-ad-din, Dijala). W porównaniu z wielkością Autonomii w latach 1991–2003 
Region byłby znacznie większy i generalnie spełniałby kurdyjskie oczekiwania. 
Oddanie sunnitom Mosulu i Bagdadu pozwoliłoby uniknąć lub przynajmniej 
ograniczyć pretensje o pozbawienie dochodów i odebrania im historycznie bliskich 
terenów, a obserwując zachowanie kurdyjskich elit można wysunąć wniosek, że na 
Mosulu najmniej im zależało. Obszar przypadający sunnitom daje złudne poczu-
cie pozorów potęgi, ale należy wziąć pod uwagę, że większość terytorium prowin-
cji Anbar jest pustynna i słabo zaludniona, pozbawiona znaczenia gospodarczego 
(poza możliwościami tranzytu handlowego z sąsiadami). Posiadanie Bagdadu przez 
sunnitów dawałoby im w dużej mierze kontrolę nad krajem. Z pewnością jednak 
kwestią dużego sporu pozostawałby Kirkuk. Ostatni region – szyicki, kontrolo-
wałby zdecydowaną większość irackiej ropy, strategiczne dla gospodarki wybrzeże 
Zatoki Perskiej oraz przeszło dziewięć prowincji. Proponowany podział spowodo-
wałby rozczłonkowanie prowincji Dijala na trzy części, tworząc z niej rodzaj 
sworznia państwa. Konstrukcja oparta na trzech regionach ma jedną zasadniczą 
wadę. Przez pesymistów widziana jest jako najprostsza droga do fragmentaryzacji 
kraju, utratę szans na odbudowę pozycji mocarstwa regionalnego przez skoncen-
trowanie się na interesie lokalnym poszczególnych społeczności oraz rychły upadek 
Iraku. Kurdowie ogłosiliby własne państwo i oddziaływali na południowo-wschod-
nią Turcję, Sunnistan połączyłby się z Jordanią17, a Shi’astan zostałby wchłonięty 
przez Iran lub stał się kolejnym bogatym emiratem znad Zatoki. Z drugiej strony 

16 Nazwa „Region kurdyjski” jest jednym z określeń dla terytorium Autonomii Kurdyjskiej po 
1991 r.

17 Scenariusz rozważany już przed wojną w 2003 r., umożliwiłoby to dostęp do Morza Czerwo-
nego, dodatkowo w tym kraju wciąż rządzi dynastia Haszemitów, dlatego mogłoby dojść do restauracji 
monarchii.
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jeśli tak trudno o porozumienie, być może zgoda na trzy silne regiony wydaje się 
i tak nieunikniona18.

Być może należałoby rozważyć propozycję federacji skonstruowanej na zasadzie 
„3 i pół” lub „3 + Kirkuk”19, w której jako subregion lub osobna prowincja funk-
cjonowałby Kirkuk. Stabilizacja sytuacji na terytorium tego miasta, nazywanego 
z uwagi na podobieństwo sporu „nową Jerozolimą”, do którego słuszne prawa rości 
sobie kilka społeczności (Kurdowie, Arabowie-sunnici, Turkomeni i chrześcija-
nie)20. Takie rozwiązanie wymagałoby wielu zabiegów politycznych i nie miało 
szans na powodzenie bez międzynarodowej mediacji, ale oddanie władzy miesz-
kańcom Kirkuku, którzy potrafi li przez lata żyć w zgodzie mogłoby przynieść 
wymierne korzyści. Oprócz podziału złóż naft owych między Arabów-szyitów, 
Arabów-sunnitów a  Kurdów największe problemy w  unormowaniu kwestii 
podziału terytorialnego Iraku i kształtowaniu jego polityki wewnętrznej.

Analizując poparcie wyborcze dla poszczególnych sił politycznych w Iraku 
w  latach 2005–2010 można wysnuć kilka interesujących wniosków. W dużej 
mierze odzwierciedlają one trójpodział Iraku przedstawiony na mapie nr 2. 
W styczniu 2005 r. obserwujemy znaczące poparcie dla Kurdów, ale należy pamię-
tać o bierności politycznej zarówno wyborców, jak i partii sunnickich, co pozwoliło 
Kurdom przy zmobilizowaniu elektoratu zdobyć wysokie poparcie w prowincjach 
Niniwa i Kirkuk, a szyitom większość głosów w dwóch prowincjach ponad Bag-
dadem, gdzie ich wpływy normalnie ulegały wyhamowaniu (Salah-ad-Din i Dijala). 

18 W czerwcu 2011 r. kurdyjscy deputowani do parlamentu Iraku udzielili czytelnego poparcia 
dla podziału na trzy regiony autonomiczne, zob. F. Mohammed, Kurds support for the three-region 
Iraq – http://www.aknews.com/en/aknews/4/249093/, odczyt z dn. 14.09.2011. W 2006 r. obecny 
wiceprezydent USA Joe Biden opublikował artykuł, w którym opowiedział się za utrzymaniem władzy 
centralnej w Iraku, ale z silną pozycją trzech regionów: szyickiego, sunnickiego i kurdyjskiego. Od 
tego okresu można zauważyć zwyciężanie tej koncepcji wśród Amerykanów jako pomysłu na Irak 
po wycofaniu lub znacznym ograniczeniu kontyngentu amerykańskiego, choć nie tylko Joe Biden 
popierał to rozwiązanie. Jego wagę podkreślał fakt, że polityk ten od lat był autorytetem i rzeczywi-
stym znawcą polityki zagranicznej, zob. J. Biden, Iraq: A Way Forward. Artykuł pochodzi ze strony 
internetowej: http://www.PlanForIraq.com, odczyt z dn. 30.09.2011.

19 Propozycja własna autora, kwestia nazwy jest jak najbardziej umowna.
20 Artykuł 140 Konstytucji Iraku zakłada rozwiązanie problem Kirkuku w formie referendum do 

końca 2007 r., ale w wyniku braku porozumienia kwestia ta wciąż pozostaje nierozwiązana zob. 
S. Hamish, Th e Kirkuk Problem and Article 140 of the Iraqi Constitution, „Digest of Middle East 
Studies”, Wiosna 2010; A.H. Cordesman, Pandora’s box: Iraqi Federalism, Separatism, „Hard” Parti-
tioning, and US Policy, „Center for Strategic and International Studies”, 9.102007; Iraq and the kurds: 
the brewing battle over Kirkuk, „ICG Middle East Report”, 16.07.2006, nr 56; Iraq and the kurds: 
Resolving the Kirkuk crisis, „ICG Middle East Report”, 19.04.2007, nr 64.
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Proces ten został odwrócony już w wyborach z grudnia 2005 r. W 2010 r. zauwa-
żalne jest krystalizowanie się wpływu dwóch, a nie jak wcześniej, jednej partii 
szyitów, co mogłoby pomóc w agitacji na rzecz podziału Iraku na więcej niż trzy 
regiony (patrz koncepcja trzecia), a Kurdowie uzyskali tylko większość na obsza-
rach utożsamianych od 20 lat z Autonomią Kurdyjską21.

Trzecia: podział na cztery (kurdyjski na północy, sunnicki w centrum, Bagdad 
jako osobny region oraz szyicki na południu), a popularniejszą jej wersją jest 
podział na pięć regionów. Podobnie jak podział na cztery, tylko region szyicki 
miałby być podzielony na dwa odrębne z uwagi na nieporozumienia między ple-

21 I. al-Marashi – Boycotts, Coalitions and the Th reat of Violence: Th e Run-Up to the January 2005, 
Iraqi Elections, http://meria.idc.ac.il/news/2005/05news1.html, odczyt z dn. 29.09.2011; A. Kireev, 
Iraq. Legislative Election 2005 (December), http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/i/
iraq/iraq-legislative-election-2005.html, odczyt z dn. 30.09.2011; R. Visser, Th e Uncertifi ed Election 
results: Allawi Comes Out on Top, http://historiae.org/uncertifi ed.asp, odczyt z dn. 08.10.2011.

Mapa 2. Możliwy podział na trzy prowincje

Źródło: Th e Future of Kurdistan in Iraq, op.cit., s. 126. Przytoczony 
podział jest tylko jednym z możliwych, jednakże wydaje się rozsądną 
propozycją do zaakceptowania dla wszystkich społeczności.
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miona zachodniej – przy granicy z Arabią Saudyjską i wschodniej (Iran) części. 
Celem takiego posunięcia miało być uniknięcie walk między zwaśnionymi 
i odwrócenie trendu wśród większości ekspertów forsowania idei 18 prowincji. 
Znamienne, że za tym rozwiązaniem opowiadali się tylko eksperci, znający dosko-
nale sytuację wewnętrzną w Iraku. Istnieje kilka możliwości takiego podziału. 
Generalnie Kurdowie i Arabowie-sunnici powinni byli utrzymać swój stan posia-
dania. Osobną kwestią było wyodrębnienie Bagdadu jako suwerennego regionu. 
Zaletą tej formuły według analityków mógł być równomierny rozkład ludności, 
ponieważ każda z części Iraku zamieszkiwana byłaby przez ok. 5 mln mieszkańców. 
Podział na trzy regiony powodowałby nadmierną dominację Arabów-szyitów. 
Utworzenie dwóch regionów szyickich mogłoby pogodzić odmienne oczekiwania 
środowisk zainteresowanych z jednej strony rozwojem gospodarczym opartym na 
wydobyciu surowców22, a z drugiej marzących o tworzeniu ośrodków kultu religij-
nego. Południowo-wschodnia część Iraku obejmuje większość irackiego sektora 
naft owego. To obszar o ogromnych możliwościach rozwoju. Im dalej na zachód, 
w stronę granicy z Arabią Saudyjską, tym złóż naft owych coraz mniej, a wpływy 
przywódców duchowych są jeszcze większe. Pomysł rozdzielenia szyickich pro-
wincji cieszył się poparciem ajatollaha Ali al-Sistaniego23. Istnieje kilka wersji 
podziału na pięć regionów, ale generalnie są zbieżne.

Proponowany poniżej jeden z możliwych scenariuszy podziału wydaje się roz-
wiązaniem kompromisowym, który mogłyby zaakceptować wszystkie siły poli-
tyczne. Oprócz terenu zarządzanego przez KRG24 zauważyć można ogromny 
terytorialnie region sunnicki – centralna część mapy. Sunnitom przypadłaby rola 
integracji kraju. Terytorium przez nich kontrolowane sięgałoby granic Syrii, Jor-
danii, Arabii Saudyjskiej i Iranu, a Kurdystan i oba regiony szyickie nie miały 
żadnej wspólnej granicy. W wyodrębnieniu Bagdadu doszukać możemy się zna-
nego w Europie kreowania stolicy kraju jako osobnej prowincji, województwa25. 
Niewątpliwym atutem Bagdadu jest jego centralne położenie oraz rzeka Tygrys, 
która przepływałaby przez cztery regiony (możliwość zysków z żeglugi). Jednakże 
podstawowym pytaniem jest, do którego z regionów: Bagdadu lub jednego z szy-

22 Ch.M. Blanchard, Iraq: Oil and Gas Legislation, Revenue Sharing, and U.S. Policy, „Congressio-
nal Research Service”, 17.07.2009, s. 2.

23 L. Anderson, G. Stansfi eld, Th e Implications of Elections for Federalism in Iraq: Toward a Five-
-Region Model, „Publius”, lato 2005, s. 18.

24 Kurdistan Regional Government – regionalny rząd Kurdystanu irackiego.
25 Berlin, Paryż, w Polsce często wspomina się o powołaniu siedemnastego województwa – 

warszawskiego.
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ickich, miałoby należeć super pole naft owe „Bagdad-Wschód”26, gdyż przecież nie 
można oddzielać relacji demografi cznych od interesów, które akurat wypadłyby 
na styku tych prowincji.

Znamienne, że z zainteresowaniem lub poparciem nie spotkał się forsowany 
wcześniej mocno przez Kurdów (np. w projekcie konstytucji z 2002 r.)27 projekt 
Iraku dwóch regionów: kurdyjskiego i arabskiego. Wydaje się, że jego koncepcja 

26 Jedno z najważniejszych działających pól naft owych, położone centralnie, połączone ze stra-
tegicznym dla gospodarki kraju ropociągiem Kirkuk-Ceyhan. Umożliwienie władzom regionów 
podpisywania kontraktów na wydobycie nowo odkrytych lub nieeksploatowanych wcześniej złóż 
potęguje pokusy takiego planowania podziału kraju, by jak najlepiej akcentować interesy ekonomicz-
ne poszczególnych społeczności nie uwzględniając potrzeb kraju. 

27 Projekt konstytucji dla Iraku został przygotowany w 2002 r. przez konstytucjonalistów kurdyj-
skich. Zakładał podział kraju na dwa regiony: kurdyjski i arabski. Gwarantował Kurdom jedno 
z dwóch najważniejszych stanowisk w państwie, ustanawiał język kurdyjski jednym z ofi cjalnych 
w kraju. Dokument ten był formą nacisku na inne grupy opozycyjne oraz Amerykanów, formą 
prezentacji kurdyjskich żądań w przypadku obalenia Saddama Husajna, zob. Constitution of the fe-
deral republic of Iraqi, http://old.krg.org/docs/Federal_Const.asp, odczyt z dn.13.11.2011.

Mapa 3. Możliwy podział Iraku na pięć regionów

Źródło: Th e Future of Kurdistan in Iraq, op.cit., s. 127.
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była zbyt radykalna dla pogodzenia zwaśnionych stron w Iraku, w szczególny 
sposób nie odzwierciedlając w żaden sposób interesów Arabów-sunnitów, których 
zresztą wedle statystyk jest więcej w Iraku niż Kurdów.

Konstytucja Iraku z 2005 r. zakłada stworzenie w Iraku federacji, choć nie pre-
cyzuje sposobu podziału, skupiając się na możliwościach swobodnego łączenia 
poszczególnych prowincji w regiony. Pomysł federacji w Iraku w założeniu miał 
pogodzić wszystkich, pomóc w utrzymaniu kraju w dotychczasowych granicach. 
Próbuje się przywoływać doświadczenia państw, które w pomyślny sposób zreali-
zowały ten projekt, jak USA, Niemcy, Kanada czy Hiszpania28. Jednak w XXI w. 
proces ten powieść się ma, według założeń, na obszarach o znikomych lub żadnych 
doświadczeniach z demokracją. Proces ten nie będzie zjawiskiem prostym, a oby-
watele takich krajów, jak Irak mogą potrzebować wielu lat, by „nauczyć się” zasad 
demokracji. Dodatkowo na terenach i wśród społeczności, które niewiele łączy, 
a więcej dzieli, szczególnie właśnie na Bliskim Wschodzie29. Kwestia utworzenia 
federacji w Iraku miała dwa podstawowe znaczenia: z jednej strony umożliwić 
uniknięcie wojny domowej, a z drugiej uspokoić sąsiadów obawiających się roz-
padu Iraku na kilka części lub przynajmniej oddzielenie się jednej, tej najbardziej 
„niebezpiecznej” – Kurdystanu. Wciąż „otwarty” projekt kształtowania się polityki 
regionalnej w Iraku daje możliwości subiektywnej interpretacji konstytucji, ustaw, 
wypowiedzi rządzących, a także prób wpływu na Amerykanów, którzy do momentu 
całkowitego wycofania swoich sił będą ważnym, a może i najważniejszym organem 
decyzyjnym30. Zresztą, czy w politycznej wyobraźni najbliższych 20 lat całkowite 
wycofanie się wojsk USA z  Iraku jest możliwe? Mimo sukcesu przeobrażeń 
w Niemczech czy Japonii, upadku „żelaznej kurtyny”, kontyngenty tego państwa 
wciąż w nich stacjonują, a mówimy o krajach o znaczących tradycjach państwo-
wości31. Jak pogodzić zwaśnionych i zrealizować konstytucyjne założenia federa-
cyjne, a  jednocześnie nie doprowadzić do wojny? Z  tymi zadaniami muszą 
w najbliższej przyszłości zmierzyć się politycy iraccy. Może wyjściem z sytuacji jest 

28 Na przykład już w preambule Konstytucji Kurdystanu irackiego z 1992 r. powoływano się na 
udane doświadczenia USA, Niemiec i Belgii zob. Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI 
wieku, red. A. Abbas, P. Siwiec, Poznań 2009, s. 336.

29 Podobny pomysł federacji lub konfederacji forsuje się od 2011 r. dla Libii.
30 Pozostawienie kilku tysięcy żołnierzy i baz w strategicznych rejonach Iraku pozwoli Amery-

kanom kontrolować sytuację i oddziaływać na sąsiadów tego kraju, a także zapewni możliwość 
szybkiego zwiększenia kontyngentu wojskowego gdyby zaszła taka potrzeba.

31 Oczywiście pozostawienie baz i kontyngentów, m.in. w tych krajach służy także amerykańskiej 
obronności i polityce zagranicznej.



47Federacja w Iraku a kwestia kurdyjska 

trwanie w zawieszeniu, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej oraz 
doprowadzenie do ustanowienia porozumień i regulacji w sektorze naft owym 
kraju.

Oczywiście niemożliwym jest rozpatrywanie jakichkolwiek scenariuszy rozwoju 
sytuacji w polityce wewnętrznej Iraku bez wzięcia pod uwagę wydarzeń pierwszej 
połowy 2011 r. w świecie arabskim. Dotychczas Irak był jednym z niewielu krajów 
regionu, w którym próbowano wdrożyć projekt demokracji32. Wymuszony proces 
demokratyzacji, popularyzacja haseł wolnościowych w Egipcie, Tunezji czy Libii 
oraz możliwość uczestnictwa w tym procesie kolejnych państw nakazuje USA 
i Unii Europejskiej dalekowzroczną ostrożność w kreowaniu polityki bliskow-
schodniej, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo przejęcia władzy przez 
partie skrajnie islamskie, co mogłoby zagrozić interesom tych państw i przyczynić 
się do eskalacji konfl iktów o charakterze religijnym, choć z drugiej strony dojście 
do władzy polityków otwarcie deklarujących przywiązanie do religii czy prawa 
szariatu może być demokratycznym odzwierciedleniem poglądów większości 
obywateli tych krajów. Państwom Zachodu przyjdzie zmierzyć się z ewentualnym 
zaakceptowaniem demokracji (przynajmniej jej części w postaci wolnych wyborów 
parlamentarnych czy prezydenckich), kiedy przez lata wygodniej było popierać 
rządy dyktatorów, w tym także Saddama Husajna. Wydaje się, że wciąż aktualne 
są poglądy mówiące, że jeśli oczekujemy od krajów arabskich przyjęcia demokra-
cji, to musimy wykazać się cierpliwością. „Demokracja to także prawo do popeł-
niania błędów, do szukania swojej własnej drogi, do uczenia się na swoich własnych 
błędach. Iran jest krajem w coraz większym stopniu demokratycznym i wolnym 
mimo władzy mułłów lub właśnie dzięki mułłom. Bo ludzie już spróbowali państwa 
islamskiego i coraz większa grupa ma dziś przekonanie, że nie był to dobry wybór. 
To jest ich własne zdanie wynikające z własnego doświadczenia. Jeżeli byśmy 
spróbowali siłą obalić mułłów, tobyśmy ich wzmocnili. Musimy być cierpliwi 
i pozwolić innym społeczeństwom szukać własnej drogi. Jeśli Irakijczycy zechcą 
dać władzę mułłom, to proszę, niech tego spróbują”33.

Być może doczekamy się arabskiego lub bliskowschodniego modelu demokracji, 
specyfi cznego dla regionu, bo tak jak demokracja ma być „nowością” w tym 
rejonie świata, tak samo ustanowienie federacji w Iraku byłoby wprowadzeniem 
zachodnich doświadczeń na bliskowschodnią scenę polityczną i w obu przypad-

32 Na ocenę długofalowych skutków tego procesu jest zdecydowanie za wcześnie. 
33 J. Żakowski, Demokracja prewencyjna – rozmowa z Benjaminem R. Barberem, „Polityka”, 

19.04.2003, nr 16 (2397).
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kach będzie wymagało to wielu lat cierpliwości, by móc rzetelnie ocenić długofa-
lowe skutki tych procesów. Wydawać się może, iż jesteśmy obserwatorami zjawisk, 
których skutków nie sposób do końca przewidzieć, aczkolwiek będą one budzić 
żywe zainteresowanie swoją nieprzewidywalnością i dynamiką.

Sytuacja Kurdów w Iraku, którzy z każdym rokiem rozwijają gospodarczo 
obszary przez siebie kontrolowane, wydaje się poprawiać, jednakże wciąż muszą 
umacniać pozycję w Bagdadzie, gdyż bez angażowania się w politykę centralną ich 
pozycja ulegnie marginalizacji i mogłaby się skończyć ograniczeniem ich praw, 
a także wdrożeniem niekorzystnego podziału administracyjnego Iraku.
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Federal State in Iraq and the Kurdish Question

THE IDEA OF federalism in Iraq is one of very interesting and controversial question. Aft er 
operation “Iraqi Freedom” we can see, that Americans prepared transition to democracy 
in this country. Constitution of Iraq from 2005 concludes, that in Iraq will prepared 
project of federal state. Iraq is a multicultural and multiethnic state, where are living shia 
and sunni Arabs, Kurds, Turkomens, Chaldeans and Assyrians. One of key elements of 
federal system have to be Kurds, who have good experiences in functioning Kurdish 
autonomy in Iraq aft er 1991. Th ey wanted from years, that Iraq must be the federal state, 
where two nations: Arabs and Kurds will coexist and govern together in the country. Aft er 
2003 we have a few projects federal structure of Iraq. Th e one – Iraq will be a state of 
18 provinces, with strong power in Baghdad. Th e second – 3 great regions (shia, sunni and 
Kurds) they will have a more autonomy, but will theoretical in good relations. Th e third 
– Iraq would be divided to 4 or 5 regions, where Baghdad will one of the key province and 
we will see two regions of shia. Now we can only wait, because no one want to make the 
next step in process of building a federal state in Iraq.
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FAKT POZOSTANIA W GRANICACH Niemiec – po oderwaniu od nich szeregu 
terytoriów w wyniku I wojny światowej – znacznej ilości etnicznych Polaków nie 
był – co jest truizmem – rzeczą w Polsce nieznaną1. Widziano Polaków za zachod-
nimi i północnymi granicami, rozprawiano o nich, ale też – w sferze ofi cjalnej – nie 
upominano się o terytoria przez nich zamieszkane. W chwili wybuchu II wojny 
światowej, pomimo spektakularnej wrześniowej klęski poniesionej ze strony dwóch 
sprzymierzonych agresorów – nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, pojawiła 
się hipotetyczna możliwość skorygowania dotychczasowych polskich granic 
zachodnich i północnych. Termin „ziemie postulowane” coraz mocniej zaznaczał 
się w ówczesnej polskiej myśli politycznej na emigracji i w okupowanym kraju. 
Jednym z zasadniczych problemów, które należałoby rozwiązać w przypadku 
przesunięcia granic Rzeczypospolitej kosztem pokonanych Niemiec – co było 

* Artykuł ten stanowi swoiste resume moich wieloletnich dociekań tyczących się zagadnienia tzw. 
autochtonów polskich, obywateli niemieckich, których państwo polskie „przejęło” wraz ziemiami 
dotychczas niemieckimi w 1945 r. Por. G. Strauchold, Polska ludność rodzima ziem zachodnich 
i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944–1948, Olsztyn 1995; idem, Autochtoni polscy, nie-
mieccy, czy… Od nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001; idem, Myśl zachodnia i jej 
realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003; idem, Między Poznaniem a Warszawą. 
Z dziejów krajowej myśli zachodniej lat 1945–1971, „Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości, Jednostka Uczelniana we Wrocławiu” 2003, t. IV, s. 201–262; idem, Powrót na „zagi-
niony” Zachód. Polityka Władysława Gomułki wobec ziem Zachodnich i Północnych w latach 1956–
1957, [w:] Clio via et invia. Księga jubileuszowa dla Prof. Marka Cetwińskiego, red. A. Odrzywolska-
-Kidawa, Warszawa 2010, s. 449–463.

1 Por. na ten temat absolutnie pionierską, fundamentalną i bynajmniej niezdezaktualizowaną 
rozprawę W. Wrzesińskiego, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922–1939, Poznań 1970.
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warunkiem sine qua non przetrwania narodu i państwa polskiego – było zaplano-
wanie odpowiedniej polityki wobec tych „niemieckich Polaków”.

Faktyczne objęcie władzy w Polsce przez komunistów popieranych słowem 
i czynem (Armią Czerwoną) przez Moskwę, stworzyło sytuację, gdy to właśnie ta 
opcja polityczna stanęła w obliczu arcytrudnego zadania zintegrowania z resztą 
państwa terytoriów, które – jak planowano i jak przeprowadzono – zostaną ode-
rwane od Niemiec i włączone do Polski2. W latach 1945–1947 nie bez zahamowań 
stworzono i przeprowadzono – bynajmniej niedoskonałą (a czyż mogło być ina-
czej?) politykę wobec tzw. polskiej ludności autochtonicznej. Pod tą nazwą rozu-
miano wówczas tych dotychczasowych obywateli niemieckich, którzy byli pocho-
dzenia etnicznego polskiego. Fakt ten przyjmowano wówczas – i państwo polskie 
przejęło w tej sprawie dorobek przedwojennej jeszcze myśli zachodniej o endeckiej 
przeważnie proweniencji – za powód do uznawania tych ludzi za Polaków. By 
jednak wyeliminować wszelkie wątpliwości w tej sprawie przeprowadzono tzw. 
akcję weryfi kacyjną autochtonów, dla oddzielenia ich od rdzennych Niemców, 
którzy byli przymusowo wysiedlani za Odrę. Jednocześnie wobec tej populacji 
(pozytywnie, jako Polaków, do końca lat 40. XX w., zweryfi kowano ponad milion 
ludzi) prowadzono tzw. akcję repolonizacyjną. Była ona – w rzeczywistości – nader 
często – akcja polonizacyjną. Te dwa główne elementy polityki państwa wobec 
ludności rodzimej miały miejsce w niekorzystnych warunkach, gdy – obok wysie-
dlania Niemców – miała miejsce pospieszna i chaotyczna akcja osadnicza polska. 
Na ziemie „odzyskane” przybywali ludzie, którzy – poza mieszkańcami przedwo-
jennej polskiej Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i polskiej części Śląska Górnego 
– o specyfi ce ziem inkorporowanych i ich dotychczasowych mieszkańcach nie 
wiedzieli wiele albo nie widzieli nic.

* * *
W początkach 1947 r. komunistyczna Polska Partia Robotnicza osiągnęła swój 

podstawowy cel, dla którego w ciągu lat ostatnich podejmowała wielkie wysiłki. 
W wyniku sfałszowanych, dokonywanych w atmosferze terroru wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego komuniści zdobyli – poprzez formalny zabieg „wyborczy” – 
pełnię władzy w państwie. Legalna opozycja polityczna dogorywała, nielegalna 

2 Wśród nowszej literatury na ten temat, por. M. Hejger, Przekształcenia narodowościowe na 
ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1959, Słupsk 2008; Z „archiwum Pawła 
Cierpioła »Makopola«” 1941–1948. Wybór źródeł, wstęp A. Badura, wyb. i oprac. A. Badura, Warsza-
wa–Katowice 2008.
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opozycja, w tym zbrojna, nie była w stanie wpływać na sytuację w Polsce3. Zaś 
sojusznicy PPR w postaci przede wszystkim Polskiej Partii Socjalistycznej, robiąc 
nierzadko dobrą minę do złej gry, bezwolnie podporządkowywali się woli komu-
nistów. W tej sytuacji rzeczywista jedynopartia rządząca rozpoczęła intensywny 
marsz ku zsowietyzowaniu coraz większych obszarów życia społecznego w Polsce. 
Tzw. zjazd zjednoczeniowy PPR i PPS w grudniu 1948 r. był w rzeczywistości 
zamknięciem procesu przyspieszonej sowietyzacji, a nie końcem okresu przejścio-
wego – jak niekiedy jeszcze się go jeszcze w nauce historycznej określa – rozpo-
czętego latem 1944 r. na ziemiach polskich.

Nowa polityka znalazła również swe odzwierciedlenie w stosunku państwa 
(coraz bardziej tożsamego z PPR) wobec tzw. ludności autochtonicznej. Dotych-
czasowe główne jej ryty – przypomnę – stanowiło oddzielanie Polaków od Niem-
ców przez weryfi kację narodowościową; obdarzanie pozytywnie zweryfi kowanych 
polskim obywatelstwem (co miało – w myśl polskich założeń – automatycznie 
potwierdzać utracenie przez nich obywatelstwa niemieckiego); tzw. repolonizację 
w celu całkowitego ukształtowania świadomego Polaka, „odzyskanego” z „niewoli 
niemieckiej”. Nacisk zatem w latach 1945–1947 stawiany był o wiele bardziej na 
charakter narodowy (koniecznie polski) jednostki i grupy niż na jej wizerunek 
ideologiczny. W ciągu lat 1947–1949 polityka wobec ludności rodzimej poszła już 
w bardzo zmienionym kierunku. Coraz mniej liczyło się narodowo polskie „nawra-
canie” przejętych wraz ze wschodnimi prowincjami niemieckimi ludzi pochodze-
nia etnicznego polskiego, a coraz bardziej liczyło się ich zamienianie w element 
socjalistycznego społeczeństwa, formowanego według sowieckich (stalinowskich) 
wzorców. Ponieważ wszystko, co zbytnio „zanurzało” się w narodowym sosie 
pachniało „nacjonalizmem”, tak przecież przeciwnym „internacjonalizmowi”, 
komunistyczne władze w końcu lata 40. XX w. polską nacjonalizację autochtonów 
uznały za sprawę wykonaną i ostatecznie zamkniętą, zaś zagadnienie optymalnej 
integracji Ziem Odzyskanych z resztą kraju za zrealizowaną. W ślad za tym – co 
znakomicie wykazał wrocławski historyk Jakub Tyszkiewicz – poszło zanikanie 
tematyki „zachodniej” w ówczesnej propagandzie i publicystyce4. Całkiem nie-

3 Wśród najnowszej literatury na ten temat por. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Mu-
siał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010, s. 226–230.

4 Por. J. Tyszkiewicz, Propaganda Ziem Odzyskanych w prasie Polskiej Partii Robotniczej w latach 
1945–1948, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4; idem, Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Od-
zyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1948, 
Wrocław 1997.
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dawno na ten temat wypowiedział się też młody zielonogórski badacz Radosław 
Domke5.

Integrowanie nie było jednak procesem ani bardzo gwałtownym, ani bardzo 
szybkim. Sowietyzacja społeczeństwa, sterowana przez licznych „doradców” 
z Moskwy, doświadczonych dziejami Związku Sowieckiego w latach 30. i 40. XX w., 
narastała stopniowo, od dziedziny do dziedziny, od szczegółu do ogółu.

* * *
Wbrew oczekiwaniom i propagandowym zaklęciom komunistów sytuacja na 

ziemiach inkorporowanych była w początkach 1947 r. daleka od normalności. 
Znawcy problemu wskazywali – dopóki jeszcze mogli, to także publicznie – na 
łamach ówczesnych wydawnictw, że walka z  tzw. niemczyzną nie była dotąd 
przeprowadzona dość efektywnie. Oznaczało to niezrealizowanie repolonizacji – 
głównego założenia polskiej myśli i polityki zachodniej. Sprawa ta szczególnie 
leżała na sercu Polskiemu Związkowi Zachodniemu6. Pozytywnie (czyli jako pol-
ska) zweryfi kowana ludność miejscowa była obiektem walki z tzw. naleciałościami 
niemieckimi. Efektem tej kampanii miało być nie tylko oczyszczenie języka 
z wszelkich naleciałości niemieckich, ale również gruntowne przekształcenie 
psychiki autochtonów w kierunku pozytywnego (i bezkrytycznego) akceptowania 
polskości7. W ciągu 1947 r., w obliczu napływających od końca 1946 r. informacji 
wskazujących na silne nadal wpływy niemieckie, ta kampania została wzmożona8. 

5 Por. R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 
2010.

6 Jak napisał Zenon Romanow: „Oczekiwano (…) od autochtonów zerwania wszelkich związków 
z rodzinami w Niemczech, z kulturą niemiecką i poddania się intensywnej repolonizacji”. Por. 
Z. Romanow, Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 
1945–1960, Słupsk 1999, s. 105.

7 M. Ujdak, Polski Związek Zachodni wobec problemów narodowościowych w latach 1944–1950, 
Katowice 1988, s. 148–151.

8 Jak napisał Leszek Olejnik: „Zwalczanie owego »ducha niemieckiego« przybierało nierzadko 
skrajne formy. Za używanie języka niemieckiego zalecano stosowanie środków odstraszających, od 
odcięcia dopływu gazu dla sporadycznie mówiących po niemiecku, poprzez szeroki zestaw kar dla 
innych – grzywny w różnej wysokości, zamknięcie w obozie o trzech stopniach reedukacji, a nawet 
pozbawienie zweryfi kowanego autochtona praw obywatelskich i wysiedlenie z Polski”. Por. L. Olejnik, 
Ziemie Odzyskane w polityce narodowościowej państwa polskiego w latach 1945–1949, [w:] Władze 
komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łach, Słupsk 1997, s. 154. 
Bernard Linek zarysował metody stosowane na Opolszczyźnie zalecane przez wojewodę. Polecił on 
starostom by – dla przeciwdziałania grania utworów kompozytorów niemieckich – czujnie obser-
wowali „»lokale nocne, restauracyjne, rozrywkowe i wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, 
jak też i rodzinne, w których biorą udział zespoły muzyczne amatorskie i zawodowe i w programie 
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Zresztą ze skutkiem odwrotnym do zamierzonego, gdyż likwidowanie elementów 
życia i krajobrazu, do których przywykła ludność rodzima budziło u tej ostatniej 
co najmniej niechęć do intencji polskich. W kręgach aktywistów i znawców zagad-
nienia niewątpliwie zdawano sobie z tego sprawę. Niemniej kwestia wyeliminowa-
nia wpływów obcych stanowiła nadal jeden z celów PZZ jeszcze jesienią 1948 r. 
Gdy wyraźnie już widać było postępujące przesilenie polityczne. Jednym z sygna-
łów nowego kursu, już bezpośrednio po wyborach sejmowych z początku 1947 r., 
było rozwiązanie 31 marca 1947 r. Biura Ziem Odzyskanych przy Ministerstwie 
Oświaty. Uznane ono zostało za niepotrzebne wobec przyjęcia, a priori, poglądu 
o pełnej integracji ziem zachodnich z resztą Rzeczypospolitej9. Coraz wyraźniej 
artykułowana w ciągu 1947 r. teza o zakończonym dziele integrowania ziem 
zachodnich z resztą kraju stanowiła niebezpieczny sygnał, świadczący nie tyle 
o błędzie w realnej ocenie sytuacji, ile o „wypadaniu” problematyki zachodniej 
z priorytetów władzy. Oznaczało to w niedalekiej przyszłości jałowienie wypowie-
dzi o tzw. ludności autochtonicznej, a potem niemal całkowite ich zniknięcie 
z mediów publicznych.

W poglądach wyrażanych publicznie coraz częściej artykułowano – mocno 
mijające się rzeczywistością – osądy o dokonanym już jakoby zespoleniu wszyst-
kich grup polskich zamieszkujących ziemie włączone w jeden naród polski, „jed-
nolitą, zwartą grupę społeczną”. Zatem i kwestia autochtoniczna zdawała się być 
pomyślnie rozwiązana. Ofi cjalnie potwierdził to związany z komunistami wicemi-
nister Ziem Odzyskanych Józef Dubiel wskazując w końcu 1947 r. na „coraz 
szybciej się zacierające” początkowe różnice pomiędzy poszczególnymi grupami 
ludności polskiej10.

swym uwzględniają w muzyce lekkiej i tanecznej utwory-przeboje niemieckie”. Por. B. Linek, „Od-
niemczanie” województwa śląskiego w latach 1945–1950, Opole 2000, s. 82.

9 Dyrektor Biura Ziem Odzyskanych Michał Pollak napisał na temat tej kontrowersyjnej decyzji: 
„Uznano po prostu, że [BZO] jest niepotrzebne, bo Ziemie Odzyskane już się zrosły z resztą Polski 
i w obrębie Ministerstwa [Oświaty] nie należy utrzymywać organizacyjnie odrębnej komórki, która 
specjalnie i wyłącznie czuwa nad sprawami Ziem Odzyskanych, oraz, w głębokim odczuciu i zrozu-
mieniu ich potrzeb, z całą troskliwością występuje z inicjatywą w różnych dziedzinach życia szkolnego 
i kulturalno-oświatowego. Uważano widocznie, że wszelkie różnice w zakresie stosunków ekono-
micznych, cywilizacyjnych i kulturalno-oświatowych, jakie wyraźnie występowały na Ziemiach 
Odzyskanych (zwłaszcza na Śląsku, Warmii i Mazurach), już się zatarły, że współżycie grup ludno-
ściowych już się należycie ułożyło. Była to pomyłka i dziwne niezrozumienie sytuacji. Lata następne 
stały się wyraźnym zaprzeczeniem owych przypuszczeń czy rzekomych twierdzeń”. Por. M. Pollak, 
Biuro Ziem Odzyskanych w Ministerstwie Oświaty, Poznań 1958.

10 Por. Archiwum Państwowe [dalej AP] Poznań, Polski Związek Zachodni [dalej PZZ], 726, s. 6; 
ibidem, 959, s. 129; Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], Komitet Centralny Polskiej Partii Robot-
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Jednak, pomimo iż w oczach władzy politycznej, podstawowa kwestia narodo-
wościowo-ludnościowa została już pozytywnie rozwiązana, prominenci PZZ – 
w tym sekretarz generalny Czesław Pilichowski – liczyli na dalszą możliwość 
funkcjonowania Związku. W 1947 r. – gdy zakres działania PZZ stopniowo się 
zawężał, choćby przez zmniejszanie państwowych dotacji fi nansowych – Pilichow-
ski zapowiedział zwiększenie ilości kursów repolonizacyjnych11.

Bo przecież problematyka ziem zachodnich, w którym to sformułowaniu kryło 
się szereg zagadnień, w tym także narodowo-demografi cznych, bynajmniej nie 
została pozytywnie zakończona. Jednakże realia geopolityczne drugiej połowy lat 
40. XX w. nie dawały szans na to, by polityczni, komunistyczni czynownicy zajmo-
wali się takimi „drobiazgami”, jak niezakończone przyciąganie do polskości ponad 
miliona byłych obywateli niemieckich polskiego pochodzenia etnicznego.

Przygrywkę do decyzji podjętych w tej sprawie na Walnym Zjeździe Polskiego 
Związku Zachodniego odbytym w grudniu 1947 r. stanowiła wypowiedź Józefa 
Dubiela, wiceministra Ziem Odzyskanych, członka prezydium Zarządu Głównego 
PZZ, ale nade wszystko prominentnego jeszcze nadal członka PPR, kształtującego 
w dużym stopniu politykę zachodnią. Wywarł on mocny nacisk na zgromadzonych 
delegatów, niejako od początku narzucając im wizję świata, w której realizacja 
założeń myśli zachodniej w coraz pełniejszym stopniu miała być związana z trium-
fującą ideologią marksistowską.

Coraz wyraźniejsza ideologizacja12 odsunęła stopniowo w cień najważniejszy 
początkowo cel: repolonizację. Formalnie nigdy nie została ona zakończona. Jed-
nakże ulegały zmianie dotychczasowe metody pracy. Na przykład w przypadku 
terenów zamieszkanych przez ludność autochtoniczną pochodzenia polskiego 

niczej [dalej KC PPR], 295/VII-59, komentarz na temat zbliżających się obchodów 1 maja w 1947 r., 
s. 12.

11 Por. AP Poznań, PZZ, 959, s. 471–474; W. Barcikowski, Sprawa zachodnia – sprawą człowieka, 
„Polska Zachodnia” 1947, nr 49–50; J. Izydorczyk, Przed Zjazdem PZZ, ibidem; Cz. Pilichowski, 
Sprawozdanie z działalności P.Z.Z. za okres 1944–1947, „Strażnica Zachodnia” 1948, nr 3–4, s. 78; 
AAN, KC PPR, 295/X-18, protokół z posiedzenia „Komisji do spraw Polskiego Związku Zachodniego” 
1947, s. 82.

12 W komunikacie Ministerstwa Oświaty z 10 grudnia 1947 r. przypomniano, że: „1. Naukę 
o Polsce i świecie współczesnym należy otoczyć specjalną troską. 2. Nauczanie tego przedmiotu 
należy powierzyć wyłącznie tym nauczycielom, którzy łączą odpowiednie przygotowanie naukowe 
i dydaktyczne z aktywną postawą w życiu społecznym, z należytą orientacją polityczną. 3. Do lekcji 
włączyć stałe materiały i fakty z prasy i życia, ilustrujące wszechstronne osiągnięcia Polski w dziele 
odbudowy i utrwalania gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego demokracji ludo-
wej”. Por. Cz. Lewandowski, Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce 
i szkołach wyższych w latach 1944–1948, Wrocław 1993, s. 114.
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poczyniono starania o wyeliminowanie z procesów nauczania i wychowania naj-
mniejszych nawet elementów regionalizmu13.

Przygotowywane do przyspieszonej budowy socjalizmu państwo i naród miały 
być monolitem. A przecież – w istocie – praca na polu repolonizacji nie została 
zakończona. Świadczył o tym tajny okólnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
z 26 kwietnia 1948 r. o wzmożeniu akcji repolonizacyjnej. W podpisanym przez 
wiceministra Józefa Dubiela dokumencie stwierdzono, że akcja repolonizacyjna 
„nie wszędzie dała zadowalające wyniki.” Propozycje ministerstwa akcentowały 
zaostrzenie i wzmożenie kontroli dla usunięcia wszelkich śladów niemczyzny, ale 
i wszelkich przejawów pozostałości w mentalności autochtonów ideologii nazi-
stowskiej14. Oznaczało to skupienie się na doraźnych, represyjnych poczynaniach 
administracji. Nie poruszono natomiast problematyki długofalowej akcji repolo-
nizacyjnej, nastawionej na stopniowe przekształcanie psychiki ludności pochodze-
nia polskiego zastanej na ziemiach zachodnich. A przecież taka długoletnia akcja 
była niezbędna, gdyż antagonizmy międzygrupowe na ziemiach zachodnich 
utrzymywały się nadal15. Na przekór faktom prominentny działacz PPR, Aleksan-
der Zawadzki, ustępując ze stanowiska wojewody katowickiego w końcu 1948 r., 
wyraził w przemówieniu pożegnalnym opinię o niedługim zaniknięciu pojęć: 
„autochton” i „repatriant”. W ich miejsce miał powstać jeden naród „wychowany 
na zasadach demokracji polskiej”16.

Na dokonujące się zmiany polityki realizowanej dotychczas wobec ludności 
rodzimej wskazywały wyraźnie obrady zjazdu okręgu śląsko-dąbrowskiego PZZ 
31 października 1948 r. w Katowicach. Na uwagę zasługuje mowa sekretarza 
generalnego PZZ, członka Polskiej Partii Robotniczej, Czesława Pilichowskiego na 
temat ludności miejscowej pochodzenia polskiego. Jego zdaniem w procesie włą-
czania do narodu polskiego nie były już najważniejsze zasługi dla sprawy polskiej 
w przeszłości pod rządami niemieckimi. Choć nadal doceniane, ustępowały jednak 

13 Por. T. Musioł, W służbie oświaty na Śląsku. Wybór prac, Opole 1979, s. 181–182.
14 AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanym, sygn. 118, Okólnik MZO z 26 kwietnia 1948 r. pt. 

„Wzmożenie akcji repolonizacyjnej na obszarze Ziem Odzyskanych”, s. 273–275.
15 Por. R. Hajduk, Nie wyrządzajcie krzywdy Ślązakowi, „Słowo Polskie”, 7.07.1947, nr 184; 

S. Stomma, Problemy polskiej Alzacji, „Tygodnik Powszechny”, 5.10.1947, nr 40; S. Sulima [Władysław 
Ogrodziński], Cienie nad ugorem, „Odra”, 4–17.01.1948, nr 1–2; P. Jasienica, Rodaków rozmowy, „Gość 
Niedzielny” 1948, nr 9.

16 Por. Jesteśmy jednej krwi. Rozmowa z wicewojewodą olsztyńskim Bohdanem Korolewicz-Wila-
mowskim, „Rzeczpospolita”, 30.09.1947, nr 269; Cała Polska święciła dożynki w Opolu, „Nowiny 
Opolskie” 1947, nr 37; Opolszczyzna pożegnała ukochanego włodarza ziemi śląskiej, ibidem, 1948, 
nr 44.
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wobec podstawowego kryterium „uaktywnienia” się autochtonów i ich pozytyw-
nego stosunku do „Polski Ludowej”. Poglądy te stanowiły całkowitą zmianę formy 
pracy wśród ludności miejscowej. Były – de facto – zanegowaniem opracowanych 
wcześniej i wcielanych w życie metod działania. Ludowy, robotniczy i chłopski 
charakter autochtonów polskich, uznawany dawniej (bardzo „na wyrost”) za 
czynnik ułatwiający przetrwanie w polskości, obecnie miał ułatwić wprowadzenie 
tych ludzi w orbitę przemian socjalistycznych. Biorąc pod uwagę nadal istniejące 
poczucie obcości tej grupy wobec polskiej rzeczywistości, przyjęte w 1948 r. kry-
teria źle wróżyły szansom repolonizacji. Tym bardziej, że sam Pilichowski przyznał 
dalsze istnienie ludzi o „nieskrystalizowanej” świadomości narodowej17.

* * *
W okresie przyspieszającego zwrotu ideologicznego, w ciągu lat 1947 i 1948, 

kwestia ziem zachodnich i północnych tylko z pozoru nadal cieszyła się formalnym 
zainteresowaniem centralnych gremiów politycznych. Jednocześnie w  latach 
1947–1948 problematyka ZZiP poczęła być podnoszona jako swego rodzaju 
platforma, punkt startu dla krytycznego komentowania aktualnych wydarzeń na 
linii Wschód–Zachód, jak: „zakusy imperializmu amerykańskiego”, działalność 
„prawicy” socjalistycznej (na zachodzie Europy) czy antypolska, występująca 
przeciw polskim Ziemiom Odzyskanym polityka Watykanu18. Ale zarazem też 
wielka polityka (w skali daleko szerszej niż polska, lokalna perspektywa) zaczęła 
oddziaływać coraz bardziej na kwestie ziem nowych. W tej ocenie zgodni są 
badacze Hieronim Szczegóła z Zielonej Góry i Jakub Tyszkiewicz z Wrocławia 
spostrzegający „wyciszanie” problematyki zachodniej, poczynając od końca 1947 r. 
oraz zapadłe na kilka miesięcy w tej sprawie milczenie propagandy PPR w pierw-
szych miesiącach roku następnego. Wśród jednych z pierwszych posunięć ozna-
czających nowy kurs było rozwiązanie 1 listopada 1947 r. Biura Rady Społecznej 
Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego. Jak wskazał H. Szczegóła, polityka ta 
wiązała się z narastającą wewnątrzpartyjną (ale nie tylko) krytyką Gomułki w kon-
tekście wzrastającego nacisku Moskwy na przeprowadzenie kolektywizacji w kra-

17 Por. Zagadnienie repolonizacji na obecnym etapie, „Polska Zachodnia” 1948, nr 45; (Kr.), Polski 
Związek Zachodni w oparciu o masy ludowe na wsi i w mieście włącza się do walki o realizację ustroju 
socjalistycznego w Polsce, „Trybuna Robotnicza” 1948, nr 282.

18 Archiwum Państwowe Wrocław [dalej APW], Komitet Wojewódzki [dalej KW] Polskiej Partii 
Robotniczej, 1/VII/47, instrukcja z 1948 r. w sprawie obchodów 22 lipca, s. 11.
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jach satelickich19. Co, z kolei, związane było z zacieśniającą się kontrolą protekto-
ratów przez ZSRS po powstaniu jesienią 1947 r. Biura Informacyjnego Partii 
Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu), której to inicjatywie W. Gomułka 
był przeciwny.

W ciągu 1948 r. o ile politycy komunistyczni interesowali się w ogóle zagadnie-
niami ZZiP, to coraz mniej zajmowała ich problematyka tych terenów w kontekście 
narodowym. A zatem i w kontekście popierania dotychczasowej działalności takich 
instytucji, jak PZZ czy poznański Instytut Zachodni. Wiceminister Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych i zarazem prezes Zarządu Głównego PZZ Józef Dubiel wska-
zywał w artykułach publikowanych w ciągu 1948 r. na prawdziwe źródła „powrotu” 
na ziemie zachodnie. „Odzyskanie” miało być zatem efektem sojuszu polsko-
-sowieckiego oraz skutkiem odsunięcia od władzy w Polsce antysowieckich kapi-
talistów i obszarników, podporządkowanych „interesom anglosaskiego imperiali-
zmu i międzynarodowej reakcji”20.

* * *
W ramach ideologicznych rozrachunków realnego wpływu na sytuację w Polsce 

został pozbawiony dotychczasowy lider PPR i minister Ziem Odzyskanych Wła-
dysław Gomułka. Decyzje – co do likwidacji MZO – powzięte w zaciszu gabinetów 
zostały potwierdzone odnośną ustawą sejmową o scaleniu zarządu na Ziemiami 
Odzyskanymi. Jak dobitnie stwierdził na forum Sejmu poseł L. Dura (11 stycznia 
1949 r.), relacjonując rządowy projekt ustawy o scaleniu zarządu Ziem Odzyska-
nych, „problem ziem odzyskanych jako odrębne zagadnienie w Polsce Ludowej 
przestał istnieć”21.

19 Por. H. Szczegóła, Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956, [w:] Ziemie 
Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. Cz. Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 20; 
J. Tyszkiewicz, Sto…, s. 53. 

20 Por. J. Dubiel, Nasz powrót na zachód, „Polska Zachodnia” 1948, nr 18; idem, U podstaw po-
wrotu na odzyskane Ziemie Zachodnie, ibidem, 1948, nr 34–35; Z. Izdebski, Trzy lata pracy polskiej 
w województwie śląsko-dąbrowskim, Komunikat nr 15 Instytutu Śląskiego, s. 3.

21 Treść ustawy z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną admi-
nistracją państwową: „Art. 1. Znosi się Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Art. 2. 1. Sprawy, należące 
według dotychczasowych przepisów do właściwości Ministerstwa Ziem Odzyskanych, przechodzą 
do zakresu działania odpowiednich ministrów. 2. Sprawy uwłaszczeniowe na Ziemiach Odzyskanych, 
sprawy planów ich zagospodarowania, akcji osiedleńczej oraz wywozu ruchomości z Ziem Odzy-
skanych i inne sprawy specjalne, dotyczące Ziem Odzyskanych, przechodzą do zakresu działania 
Ministerstwa Administracji Publicznej. Art. 3. Państwowy Urząd Repatriacyjny podlega Ministrowi 
Administracji Publicznej. Budżet tego urzędu jest obecnym budżetem Ministerstwa Administracji 
Publicznej. Art. 4. Prezes Rady Ministrów wyda w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy, 
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J. Tyszkiewicz zauważył, iż „przyjęto za fakt oczywisty pełną już [jakoby] – zale-
dwie po trzech latach – integrację tych ziem z resztą kraju”. W sytuacji, gdy nadal 
notowano niepowodzenia w akcji osadniczej („kolonizacyjnej”), nie ustały prze-
śladowania ludności rodzimej i trwała rabunkowa eksploatacja bogactw mineral-
nych22. Hieronim Szczegóła zwrócił uwagę na fakt, iż w następstwie przyjętej linii 
postępowania „w propagandzie, ale także w polityce gospodarczej i kulturalnej 
starannie wyciszano problematykę Ziem Odzyskanych, tak jakby to była tylko 
sprawa Gomułki, a nie ważna kwestia państwowa”23.

* * *
U schyłku dekady lat 40. i na początku lat 50. XX w. niemal zupełnie zanikły 

w Polsce możliwości teoretycznego podejmowania problematyki zachodniej, 
skupiającej się na nadal nierozwiązanych problemach ziem zachodnich i północ-
nych. Bezsporną winą komunistów było „zamrożenie” na lat kilka możliwości 
analizowania sytuacji na ZZiP pod kątem istniejących tam nadal bolączek.

Nad zagadnieniem autochtonicznym zapadła medialna i praktyczna noc. Co 
więcej, władza co jakiś czas dawała publicznie do zrozumienia, iż wszelkie pro-
blemy na tym polu zostały pomyślnie rozwiązane. Przede wszystkim dzięki dzia-
łaniom podejmowanym przez komunistów. Apogeum samochwalstwa ekipy 
Bolesława Bieruta (następcy Gomułki na stanowisku lidera komunistów), przypi-
sującej sobie wszelkie możliwe zasługi (prawdziwe i fałszywe) na ziemiach zachod-
nich, stanowił referat wygłoszony na II zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii 

rozgraniczające właściwość ministrów w sprawach objętych art. 2. Art. 5. Pracownicy, zatrudnieni 
w działach służby, podległych Ministrowi Ziem Odzyskanych, przechodzą do odpowiednich działów 
administracji państwowej. Art. 6. Przepisy dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem 
Odzyskanych (Dz.U. R.P. Nr 51, poz. 295) pozostają w mocy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą dzisiej-
szą. Art. 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Admi-
nistracji Publicznej i odpowiednim ministrom. Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia”. Por.: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 4 z 21 I 1949 r., poz. 22. Por. też: AAN, 
Biuro Sejmu Ustawodawczego [dalej BSU], 325, uzasadnienie projektu ustawy o scaleniu zarządu 
ZO, s. 313; AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, XI A/171, prośby 
Gomułki o dymisję ze stanowiska ministra ZO i wicepremiera, s. 89–90; AAN, BSU, 302, protokół 
z 8 stycznia 1949 r. ze wspólnego posiedzenia sejmowych komisji Administracji i Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Ziem Odzyskanych, s. 453 a; AAN, Prezydium Rady Ministrów, mf [mikrofi lm] 
23168, protokół nr 20 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 29 XII 1948 r., s. 1793, 1927–1928; Bi-
blioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 110197 III, sesja 
zwyczajna jesienna 1948/49, posiedzenie 52, 11 I 1949, s. 163. 

22 J. Tyszkiewicz, Propaganda…, s. 132.
23 H. Szczegóła, Ziemie…, s. 19–20.
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Robotniczej odbytym w dniach 10–17 III 1954 r.24 Został on przez Bieruta zapre-
zentowany już po śmierci Stalina, gdy w Polsce nadal nakręcała się spirala anty-
społecznego terroru, ale też, gdy w sprawie ZZiP zaczęły jakby wiać nowe wiatry. 
Wszak to jesienią tego roku rozpoczęto – z błogosławieństwem Warszawy – we 
Wrocławiu przygotowania do uroczystych (pierwszych od lat) obchodów 10-lecia 
zwycięstwa, ale i przyłączenia do Polski nowych ziem na zachodzie i północy. 
W 1955 r. fala obchodów rozlała się szerzej, obejmując szczególnie uroczyście także 
Śląsk Górny.

We wspomnianej powyżej wypowiedzi B. Bierut przedstawił omalże sielankowo 
problematykę tzw. ludności rodzimej, jej – jego zdaniem – niezmiennie pozytywny 
stosunek do polskości, państwa polskiego i jej czynne zaangażowanie w odbudowę 
i zagospodarowanie ziem zachodnich. Obraz ten dalece odbiegał od rzeczywisto-
ści. Można się zastanowić, czy w tym okresie wreszcie do władz gruntownie dotarły 
alarmujące zewsząd informacje o klęsce polskiej polityki integracyjnej wobec tej 
grupy nowych obywateli. Niewątpliwie niepowodzenie polityki państwowej w tej 

24 Por. Uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie 10-lecia Polskiej Partii Robotniczej, 
„Nowe Drogi” 1951, nr 6; T. Szafar, Cień Targowicy nad Śląskiem, Warszawa 1955; Referat sprawoz-
dawczy Komitetu Centralnego PZPR na II zjeździe Partii. Referat towarzysza Bolesława Bieruta, 
ibidem, 1954, nr 3. Bierut podkreślił, iż: „Szczególnym i bardzo doniosłym w Polsce zadaniem władzy 
ludowej już w pierwszym okresie po wyzwoleniu było zaludnienie opuszczonych i wyludnionych 
przez najeźdźców hitlerowskich Ziem Odzyskanych nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Państwo ludowe 
podjęło na Ziemiach Odzyskanych już od pierwszej chwili trudne organizacyjno-gospodarcze zadanie 
przywrócenia niemal od nowa na tych terenach życia gospodarczego we wszystkich dziedzinach. 
Było to wielkie, historyczne, niezwykle trudne zadanie w ówczesnych warunkach zniszczeń i ruiny 
powojennej. Trzeba było nie tylko dopomóc w przesiedleniu milionów ludzi – w przeważającej liczbie 
chłopów bezrolnych, małorolnych i średniorolnych – ale zaopatrzyć ich w najniezbędniejszy inwen-
tarz żywy i sprzęt, aby umożliwić im zagospodarowanie. Trzeba było zorganizować na niezagospo-
darowanych gruntach państwowe gospodarstwa rolne, uruchomić porzucone i zdewastowane zakłady 
przemysłowe, zorganizować transport, komunikację, wymianę towarową, najniezbędniejsze warunki 
życia ludności. Wszystkie te niezmiernie trudne zadania władza ludowa wypełniła w czasie stosun-
kowo krótkim dzięki olbrzymiej ofi arności i twórczej inicjatywie robotników, chłopów, rzemieślni-
ków, inteligencji polskiej, wespół z przeszło milionową rdzennie polską autochtoniczną ludnością 
chłopską i robotniczą, która przetrwała na tych ziemiach mimo wielowiekowej akcji germanizacyjnej, 
prowadzonej z całą bezwzględnością przez niemieckich feudałów, junkrów pruskich i imperialistów. 
Po wyzwoleniu miejscowa ludność polska włączyła się do twórczej pracy, stanowiąc niesłychanie 
cenne ogniska odradzania polskości tych ziem i jej rozkwitu. Niezwykle szybkie i sprawne zorgani-
zowanie gospodarki i normalnego życia społeczeństwa na Ziemiach Odzyskanych, podobnie jak 
szybka odbudowa kraju i stolicy państwa – Warszawy ze zgliszcz wojennych jest przedmiotem naszej 
w pełni zasłużonej chluby narodowej, a zarazem przykładem wielkiej, nieocenionej siły przyjaźni 
międzynarodowej, której doświadczyliśmy również i w tym dziele – jak w wielu innych – ze strony 
państwa radzieckiego”. Ibidem, s. 14.
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kwestii było wyraźnie widoczne. Wszak na przełomie dekad doszło do takich 
wydarzeń, jak stosowanie przymusu polonizacyjnego wobec opornych tym zamie-
rzeniom Mazurów, kolektywizacja wsi na terenach zamieszkanych przez ludność 
rodzimą (uderzająca w rodzimych „kułaków”), odsuwanie – a i represjonowanie – 
propolskich, zasłużonych liderów tych grup, wywodzących się jeszcze z polskiego 
ruchu mniejszościowego w Niemczech cesarskich i Republice Weimarskiej. Co 
więcej – szkody przynosiło narzucanie na przełomie dekad ludności miejscowej 
liderów bez autorytetu, za to posłusznych swym marksistowskim mocodawcom. 
Niekiedy zresztą reprezentujących niemiecki (ale za to komunistyczny) narodowo 
punkt widzenia. Zresztą – wbrew gromko prowadzonej walce „z niemczyzną” – 
nastroje proniemieckie wśród ludności rodzimej utrzymywały się nadal. Co więcej, 
ogarniały – trudną do sprecyzowania – grupę po wojnie wahających się pomiędzy 
polskością a niemieckością. Naturalnie nie można też nie zauważyć następstw 
komunistycznego terroru, tyczącego np. zwykłych Ślązaków w stopniu nieporów-
nywalnie okrutniejszym, niż ich przeżycia doświadczane w czasach III Rzeszy. 
Efektem tego były narastające przez lata – poczynając od 1945 r. – tendencje do 
wyemigrowania z Polski za Odrę i kolejne – w ciągu lat 50., i później – fale wyjaz-
dów25. Pozostali na miejscu, w latach 40. pozytywnie zweryfi kowani jako Polacy, 
stawali się podporą mniejszości niemieckiej. Już wówczas, w latach 50., zauważanej, 
lecz ofi cjalnie nieuznawanej do końca lat 80. XX w.

Podejmowane – w sposób na ogół nieupubliczniany – próby przeciwdziałania 
wysoce niekorzystnym zjawiskom ze strony PZPR nie przynosiły oczekiwanych 
skutków26. Wobec powyższego przemówienie wygłoszone przez Bolesława Bieruta 

25 Por. Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956. Procesy 
integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994; Z. Romanow, op.cit.; B. Linek, Polityka antyniemiecka 
na Górnym Śląsku w latach 1945–1950, Opole 2000; G. Strauchold, Autochtoni…; B. Cimała, Stalini-
zacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim, „Studia Śląskie” 1997, t. 66; F. Serafi n, Arkadiusz Bożek 
(12 I 1899–28 XII 1954), „Studia i Materiały z Dziejów Województwa Katowickiego w Polsce Ludowej” 
1969, t. 3. 

26 Por.: APW, KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [dalej PZPR], 74/V/21, dokument 
z lipca 1950 r. „O zadaniach pracy wśród ludności autochtonicznej i o walce z wypaczeniami linii 
partyjnej w tej dziedzinie”, s. 166–172; Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], KC PZPR, V-28, doku-
ment z marca 1954 r. pt. „Niektóre wnioski dla pracy wśród ludności autochtonicznej”, s. 220–223. 
W tym samym miesiącu, w którym „Nowe Drogi” zamieściły wypowiedź Bieruta na II zjeździe PZPR 
z jego różową wizją postaw ludności rodzimej, dokument wewnętrzny sygnowany przez Wydział 
Organizacyjny KC stwierdził, że należy „Zwalczyć nastroje samozadowolenia w niektórych organi-
zacjach partyjnych odnośnie pracy wśród ludności autochtonicznej, zwłaszcza w woj. opolskim, gdzie 
szerzą się niesłuszne teorie, że problem autochtoniczny już zanika. Również w woj. stalinogrodzkim 
[katowickim] i olsztyńskim problem ten nie jest dostatecznie ostro stawiany w toku codziennej pracy, 
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na II zjeździe PZPR w 1954 r. było kłamstwem maskującym niepowodzenie pol-
skich dokonań na polu „przywracania” tzw. autochtonów polskości. Dla kreatorów 
ówczesnej propagandy państwowej nie miało to znaczenia. Podczas uroczystych 
obchodów dziesiątej rocznicy zwycięstwa, w maju 1955 r. we Wrocławiu, tenże 
B. Bierut w wygłoszonym przemówieniu przywoływał mieszkańców Ziem Odzy-
skanych, w tym również „ludność autochtoniczną”, którzy „dobrze zasłużyli się 
ojczyźnie”27.

Niejako na marginesie tych rozważań, trzeba przypomnieć – co najpewniej nie 
było kwestią przypadku – iż atmosfera wokół problematyki ziem zachodnich 
zaczęła się zwolna zmieniać pod koniec pierwszej połowy lat 50. Już po śmierci 
Stalina z inicjatywy środowiska PAX rozpoczęto w sierpniu 1953 r. we Wrocławiu 
wydawanie „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”, podejmującego m.in. zagad-
nienia kulturalne ziem zachodnich i północnych.

Stowarzyszenie „PAX” – kontrowersyjna instytucja, kojarzona w tych latach 
z czynną współpracą z komunistami, położyło niemałe zasługi w procesie przypo-
minania społeczeństwu problematyki ziem wcielonych po wojnie do Polski. 
W strukturze tej nie brakowało przedstawicieli polskiej przedwojennej prawicy 
wywodzącej się, nawet w skrajnych odłamach, z szeroko pojętego nurtu narodowej 
demokracji. Endecy powiązani z myślą zachodnią „uprawianą” przez PZZ czy 
Instytut Zachodni po koniec lat 40. zostali pozbawieni możliwości faktycznego 
artykułowania swych poglądów. Natomiast grupa PAX-u, spełniająca – przynaj-
mniej w założeniu centrum politycznego – określoną rolę w procesie zmiękczania 
polskiego katolicyzmu, działała nadal. Dlatego też w chwili pierwszej, łagodniej 
jeszcze bardzo „odwilży” to właśnie grupa Bolesława Piaseckiego mogła podjąć 
zarzuconą przed kilku laty problematykę zachodnią.

Od 1953 r. poczynając PAX starał się usilnie podkreślać swą zgodność z polską 
racją stanu na ziemiach zachodnich. Przez – choćby – szerokie omawianie kwestii 
obsadzania stolic biskupich na tych terytoriach28. Co zresztą miało miejsce w kilka 
lat później, już po „przełomie” październikowym 1956 r.

* * *

a powraca jedynie w związku z określonymi kampaniami lub określonymi wydarzeniami na arenie 
międzynarodowej”. Ibidem, s. 220.

27 Śmierć Bolesław Bieruta, „Przegląd Zachodni” 1956, nr 1–2, s. 3.
28 Por. S. Ciesielski, Wrocław 1956, Wrocław 1999, s. 52; Stolica Apostolska ustanowiła na Ziemiach 

Zachodnich pięciu nowych biskupów, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1956, nr 50; Witamy Arcypa-
sterza, ibidem, 1956, nr 51.
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Po powrocie W. Gomułki do władzy w 1956 r., z jego inspiracji – ale i w odpo-
wiedzi na inicjatywy dawnych działaczy zachodnich – wzmożone działania 
podejmowało założone w 1957 r. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich29. Jego 
powstanie było w dużym stopniu motywowane wysoce niekorzystną – z polskiego 
punktu widzenia – sytuacją panującą wśród ludności rodzimej.

29 Por. G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, rozdział 
VIII „Polski »Zachód« na nowo odkryty”, Toruń 2003, s. 400–438; idem, Między Poznaniem a War-
szawą…; idem, Powrót na „zaginiony”…
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Twilight. Th e Désintéressement of Communists Towards 
the Issue of so Called Polish Autochthons at the End of the 1940’s.

Th e article tackles the matter of the diminishing interest on the part of Polish 
communists in the so-called autochthonous Polish population –citizens of Ger-
many who, aft er the incorporation of east German land into Poland in 1945, were 
not repatriated across the Oder together with Germans. As these were people of 
Polish ethnic origin, Polish state authorities undertook measures to mold them 
into wilful Poles. On the whole, this policy did not bring the expected results. In 
spite of that, commencing from 1947, the communists began to lose interest in this 
population. Upon taking complete power in the country, they became unconcerned 
with the eff orts of so-called repolonization of the autochtons. Between the late 
forties and early fi ft ies, it was not ethnicity but ideological views which counted in 
the eyes of the authorities. Th e communists’ interests lay in the quickest possible 
ideologizing of all social groups. People recognised by them as ‘ideologically 
uncertain’, including pro-Polish autochthonous activists, were repressed. Th is 
constituted a crushing defeat for the policy of repolonization. Th e social damage 
done at that time has never been corrected.
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SPOGLĄDAJĄC NA WIEK XX można dojść do wniosku, że Polacy należą do bar-
dziej rozproszonych nacji na świecie. Zjawiska, które legły u podstaw tej sytuacji 
były przez znawców zagadnienia określane w różnoraki sposób. Spośród najczęściej 
pojawiających się terminów należy wymienić: wychodźstwo i emigrację. Kolejna 
trudność jawi się przy pojęciowym określeniu skupisk ludności polskiego pocho-
dzenia. Najczęściej przyjmowanym współcześnie pojęciem jest Polonia. Jednak 
część przedstawicieli tych środowisk zdecydowanie odrzucało i odrzuca, a nawet 
protestuje przeciw przyjmowaniu takiego określenia. To może jednak dziwić, gdyż 
termin ten defi niowany jest pozytywnie jako „ogół ludzi mieszkających poza 
granicami Polski, którzy bez względu na kraj urodzenia i stopień znajomości języka 
polskiego zachowali polskie tradycje, przejawiając zainteresowanie polską kulturą 
i zrozumienie dla polskich interesów narodowych”1.

W XX w., a zwłaszcza w drugiej jego połowie popularność zaczął zyskiwać 
termin diaspora. Pojęcie to pojawiło się na określenie greckiej migracji i koloniza-
cji śródziemnomorskiej lat 800–600 p.n.e. Według Słownika PWN diaspora to: 
„rozproszenie jakiegoś narodu wśród innych narodów lub wyznawców jakiejś 
religii, wśród wyznawców innych religii”2. Natomiast współcześnie: „pojęcie dia-
spory obejmuje nie tylko skupiska i społeczności żyjące w rozproszeniu w wyniku 
sytuacji przymusowej, ale również te, które powstały skutkiem dobrowolnego 
wyboru i wiązały się z poszukiwaniem pracy, działalnością handlową, ekspansją 
imperialną”3.

1 Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2008, s. 320.
2 Ibidem, s. 610.
3 Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 8.
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Oprócz kwestii terminologicznych należy zasygnalizować skalę zjawiska. Polskę 
już w okresie odradzania swych struktur państwowych po 1918 r. cechował etos 
emigracyjny. Wynikało to z głębokich doświadczeń historycznych w tym zakresie. 
Pierwsze fale emigracji z ziem polskich wystąpiły w okresie poprzedzającym roz-
biory, nasiliła ten proces utrata państwowości oraz kolejne zrywy niepodległo-
ściowe. Można więc wskazać na następujące fale emigracji: barską – w 1772 r., 
trzeciomajową – po 1793 r., po III rozbiorze z 1795 r. oraz kolejne, następujące po 
nieudanych zrywach niepodległościowych: po powstaniu listopadowym (1831 r.) 
tzw. Wielka Emigracja oraz po powstaniu styczniowym z 1863 r. Te fale emigracji 
miały w głównej mierze charakter polityczny, ale już w pierwszej połowie XIX w. 
pojawiła się emigracja o charakterze ekonomicznym. Wśród rzesz emigrantów 
znaleźli się wtedy głównie chłopi. W przeciwieństwie do emigracji politycznej, 
emigracja ekonomiczna miała charakter kontynentalny. Kolejne fale Polaków 
kierowały się do: Argentyny, Brazylii, Kanady oraz USA4. Następne strumienie 
migracyjne, o charakterze politycznym i ekonomicznym, nastąpiły po zakończeniu 
II wojny światowej i trwają do dziś.

Patrząc na skalę zjawiska, należy odnotować, że około 10 mln osób opuściło 
ziemie polskie w okresie od 1860 do 1914 r. Kolejna fala migracji miała miejsce już 
po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i trwała do 1939 r. Objęła ona ponad 
2 miliony osób. W wyniku II wojny światowej z różnych względów opuściło Polskę 
5 milionów osób. Następnie w latach 1944–1990 bezpowrotnie wyemigrowało 
1,2 miliona5. Liczby te robią olbrzymie wrażenie. Przyczyny, którymi kierowano 
się przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe (jeżeli rzeczywiście te decyzje były 
dobrowolne) były bardzo zróżnicowane. Pozwalają one jednak wyodrębnić w spo-
łeczności polskiej, która znalazła się poza granicami państwa polskiego tzw. dia-
sporę ofi ar oraz diasporę pracy6.

Wymienione wyżej liczby świadczą nie tylko o skali zjawiska, ale również 
o potencjale, którym te społeczności dysponowały, bądź stopniowo go nabywały.

W wypadku Polski Ludowej kluczową rolę w realizacji polityki wobec Polonii 
odgrywało Towarzystwo „Polonia”. Jego pierwowzorem stało się funkcjonujące 
w ZSRR Towarzystwo „Rodina”. Decyzja o jego utworzeniu zapadła 17 maja 1955 r. 
na zebraniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Miało ono fi rmować 

4 A. Kicinger, Polityka emigracyjna II Rzeczpospolitej, „Central European Forum For Migration 
Research. Working Paper” 2005, nr 4, s. 5.

5 Polska diaspora…, s. 9.
6 Ibidem, s. 9.
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„zarówno reemigrację, a w dłuższej perspektywie politykę PRL wobec Polonii 
i uchodźstwa”7. Zebranie założycielskie odbyło się w Warszawie 18 października 
1955 r. Wtedy powstała organizacja pod nazwą Towarzystwo Łączności z Wychodź-
stwem „Polonia”. Natomiast na drugim zjeździe Towarzystwa w 1959 r. podjęto 
uchwałę o zmianie nazwy na Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną 
„Polonia”8.

Od samego początku Towarzystwo „Polonia” znalazło się pod ścisłym nadzorem 
Departamentu I i Departamentu III Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicz-
nego, choć jego twórcom „(…) chodziło o nadanie stowarzyszeniu form instytu-
cjonalnych z  jednoczesnym zaakcentowaniem jego rzekomej bezpartyjności 
i niezależności od władz PRL”9. Podkreślano, że „Polska ze swej strony zawsze 
przejawiała zainteresowanie życiem i działalnością środowisk polonijnych, a losy 
emigrantów na obczyźnie nigdy nie były jej obce. Powstanie Polski Ludowej 
stworzyło nowe warunki dla ukształtowania stosunków między środowiskami 
polonijnymi a Polską. Dynamicznie i wszechstronnie rozwijająca się Polska stała 
się dla wychodźców i ich potomków nie tylko źródłem tradycji, lecz także przed-
miotem dumy ze współczesnych dokonań. W odpowiedzi na życzenia licznych 
organizacji polonijnych dążących do rozwoju współpracy z Krajem (…) z inicja-
tywy przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych powołano do 
życia Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem »Polonia« – organizację społeczną 
nawiązującą do bogatych tradycji ruchu polonijnego w Polsce”10.

Towarzystwo pełniło funkcje typowo wykonawcze, stanowiąc swoistą przy-
krywkę właściwych ośrodków decyzyjnych11. Aby uwiarygodnić Towarzystwo 
w oczach Polonii Sekretariat KC zaakceptował wniosek Wydziału Propagandy 
dotyczący składu osobowego Zarządu Towarzystwa na czele z wicemarszałkiem 
Sejmu – profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego Stanisławem Kulczyńskim, który 
przewodniczył zebraniu założycielskiemu12.

  7 S. Cenckiewicz, Oczami Bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, 
Kraków 2008, s. 45, 50. 

  8 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią zagraniczną „Polonia”, sygn. 6/223, 30 lat Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia, Warszawa 1985, s. 3.

  9 Ibidem, s. 51.
10 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 11/25, Łączność Polonii 

Zagranicznej z Krajem (z doświadczeń Towarzystwa „Polonia”), s. 1.
11 Zob. A. Zaćmiński, Działalność zagraniczna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 

1957–1970, Bydgoszcz 1995, s. 43–54.
12 J. Lenczarowicz, Rola Towarzystwa „Polonia” w polityce PRL wobec Polonii w krajach zachodnich, 

„Przegląd Polonijny” 1996, z. 1 (79), s. 47. W Zarządzie Głównym Towarzystwa znaleźli się: Zofi a 
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Z punktu widzenia polityki wobec Polonii kluczową rolę odgrywał Wydział 
Zagraniczny KC PZPR, który powstał już w 1949 r. z połączenia Wydziałów 
Zagranicznych istniejących w Komitecie Centralnym Polskiej Partii Robotniczej 
i Centralnym Komitecie Wykonawczym Polskiej Partii Socjalistycznej13. Do jego 
podstawowych zadań należała: praca z organizacjami partyjnymi na placówkach 
zagranicznych PRL (przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe, przedsiębior-
stwa produkcyjne, skupiska młodzieży studiującej), współpraca z MSZ, zbieranie 
dokumentacji i przygotowywanie informacji o działalności partii komunistycznych 
i robotniczych oraz opracowywanie w formie biuletynu materiałów obrazujących 
aktywność PZPR dla potrzeb partnerów zewnętrznych, utrzymywanie łączności 
z innymi partiami lewicowymi (delegacje, wczasy partyjne), praca z emigracją 
polityczną, zwłaszcza grecką, współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakre-
sie ich kontaktów zagranicznych, jak również sprawy usługowe związane z zała-
twianiem formalności paszportowych i przejazdowych. Wydział obejmował cztery 
sektory merytoryczne: organizacji partyjnych i kadr oraz spraw polonijnych, 
dokumentacji i informacji partyjnych, kontaktów z bratnimi partiami i z emigra-
cją oraz organizacji społecznych14.

Jak podkreśla W. Borodziej, stopień samodzielności Wydziału Zagranicznego 
(podobnie, jak i innych wydziałów) był znikomy, bowiem jego kompetencje ogra-
niczały się do przygotowywania materiałów do decyzji najwyższych gremiów 
a najważniejsze sprawy zarezerwowane były dla sekretarza KC i Biura Politycznego. 

Wasilkowska (sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych), Hugon Hanke (były premier rządu 
na uchodźstwie), Czesław Wycech (wiceprezes Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego), Szczepan 
Stec (były przewodniczący Rady Narodowej Polaków we Francji), Andrzej Biernacki (członek Ko-
mitetu Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk), Irena Romańska (prezes Polskiego Czerwonego 
Krzyża), Arkady Fiedler (literat), Bolesław Gebert (były działacz komunistyczny w Stanach Zjedno-
czonych), Dominik Horodyński (poseł na Sejm PRL, działacz Stowarzyszenia „PAX”), Edward Ko-
walski (dyrektor wydawnictwa „Polonia”), Stanislaw Kowalski (lektor języków obcych Szkoły Głównej 
Służby Zagranicznej, były członek „Świadpolu”, reemigrant z Argentyny), Roman Kozłowski (członek 
PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), ks. Bolesław Kulawik (były duszpasterz Polonii fran-
cuskiej), Oskar Lange (były działacz komunistyczny w Stanach Zjednoczonych, członek Rady Pań-
stwa, poseł, rektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki), Czesław Modrzyk (dziennikarz, były 
współpracownik „Nardowca” a następnie „Gazety Polskiej” we Francji), Edmund Osmańczyk (poseł 
i publicysta), Antoni Słonimski (literat) i Wojciech Świętosławski (chemik, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego).

13 W. Bordodziej, Wydział zagraniczny KC PZPR, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. 
A. Paczkowski, Warszawa 2003, s. 51.

14 W. Janowski, Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR, [w:] Informator 
o strukturze i obsadzie personalnej aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 32.
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Zresztą już od 1950 r. członkowie Biura Politycznego sprawowali bezpośredni 
nadzór nad pracą konkretnych wydziałów. Przy przydziale brano pod uwagę: 
doświadczenie polityczne i organizacyjne sekretarzy, ich przygotowanie meryto-
ryczne, zainteresowania, czy też życzenia. „Niezmienna pozostawała – natomiast 
według W. Borodzieja – aura tajemniczości otaczająca sprawy zagraniczne, co 
skądinąd nie było specjalnością gmachu KC, lecz cechą charakterystyczną całego 
aparatu władzy”15.

Merytoryczna zależność polskiej służby dyplomatycznej od KC PPR, a następnie 
KC PZPR była bezspornym faktem. Struktura resortu od 1945 r. ulegała systema-
tycznej rozbudowie i specjalizacji. Sprawy Polonii znalazły się w gestii Departa-
mentu Konsularnego, który dzielił się na pięć Wydziałów: ds. Polonii, Paszpor-
towo-Wizowy, Prawno-Konsularny, Organizacyjno-Sprawozdawczy oraz 
Spadków16. MSZ, będąc bezpośrednim wykonawcą polityki wobec Polonii, przejął 
w 1964 r. od Ministerstwa Kultury i Sztuki bezpośredni nadzór nad Towarzystwem 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”17.

Podobnie było także w okresie Polski Ludowej. Początkowo w polityce władz 
PRL wobec Polonii dominowało oddziaływanie na tzw. starą emigrację, czyli 
drugie albo trzecie pokolenie emigrantów. Dla nich bojkot kraju pochodzenia był 
czymś zupełnie niezrozumiałym. Widoczne to było zwłaszcza wśród Polonii 
amerykańskiej, której w większości zależało na utrzymaniu bliskich kontaktów 
z Polską. Takie postawy były widoczne nawet w Kongresie Polonii Amerykańskiej18. 
Tą słabość, a właściwie początkowy brak zrozumienia sytuacji w Polsce potrafi ło 
wykorzystać Towarzystwo „Polonia”, a za jego pośrednictwem organy bezpieczeń-
stwa, które zaktywizowały swoje działania w USA oraz we wszystkich środowiskach 
polonijnych, do których docierało Towarzystwo. W jednym z pierwszych tzw. 
Planów pracy Towarzystwa „Polonia” podkreślano wagę kontaktów indywidual-
nych „(…) między niektórymi dzielnicami Polski a organizacjami ziomkowskimi 
w krajach osiedlenia; chodzi tu głównie o istniejące w Stanach Zjednoczonych 
organizacje ziomkowskie, utrzymujące bardzo żywy i skuteczny kontakt z rodzin-
nymi wioskami, gminami, parafi ami szczególnie małopolskimi i podhalańskimi. 
Należałoby również zatroszczyć się o nawiązanie kontaktu między miastami Polski 

15 W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych, 
Londyn 1990, s. 12.

16 K Szczepanik, Dyplomacja Polski 198–2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005, 
s. 138–139.

17 Ibidem.
18 S. Cenckiewicz, Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografi a polityczna, Warszawa 2005, s. 539.
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a miastami, względnie miasteczkami i osadami o tych samych nazwach. Wiemy, 
że istnieje w Stanach Zjednoczonych kilka miast o nazwie Warszaw, istnieje rów-
nież miasteczko (może nawet kilka) o nazwie Częstochowa. Z pewnością znala-
złoby się jeszcze więcej takich nazw, nawiązujących do polskich miast i osiedli. 
Wynalezienie tych miast nie nastręcza wielkich trudności jeśli niebezpośrednio 
w kraju to przy pomocy polskich placówek konsularnych lub dyplomatycznych”19. 
Analiza tych słów prowadzi do wniosku, że dostrzegano wagę i znaczenie związków 
z krajem pochodzenia, a zwłaszcza z „małą ojczyzną”. Starano się to w miarę 
możliwości wykorzystać20. Wielu przedstawicielom Polonii, głównie starszego 
pokolenia trudno się było oprzeć nostalgii wobec kraju dzieciństwa, często także 
młodości i wspomnień z tym związanych. Dostrzegano również wagę pozyskania 
młodego pokolenia, które nie czuło już takich związków z krajem pochodzenia 
rodziców. W tym celu akcentowano konieczność organizowania dla tych dzieci 
i młodzieży kolonii i obozów sportowych w kraju. Chciano też pozyskać studentów 
z tych środowisk, poprzez zachęty fi nansowe w postaci stypendiów21.

W planach pracy Towarzystwa „Polonia” dominował cel zaktywizowania działań 
skierowanych wobec Polaków rozsianych w świecie. Nie było w tym wypadku 
żadnych motywów altruistycznych, nacechowanych empatią. Była to gra, która 
miała na celu maksymalne wykorzystanie Polonii do celów zgodnych z kierunkiem 
polityki wypracowanej przez gremia partyjne. Przeznaczono na nią olbrzymie 
środki fi nansowe. Było to widoczne zwłaszcza w latach 70. Realizowano w ten 
sposób zmiany zapowiedziane przez Edwarda Gierka w orędziu noworocznym 
z grudnia 1970 r., kiedy to złożył Polakom przebywającym poza granicami życze-
nia słowami: „Naszym licznym rodakom na obczyźnie, aby ich serca biły wspólnym 
rytmem z sercami całego narodu polskiego, aby mogli być dumni ze swego kraju 
i szczycić się jego osiągnięciami. Wierzymy głęboko, że w Nowym Roku dzięki 
naszemu zespolonemu wysiłkowi – Polska Ludowa będzie umacniać swą pozycję 
międzynarodową w świecie”22.

19 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, O planie pracy 
„Polonii” na najbliższy okres z dnia 29.07.1958, s. 14.

20 Zob. J. Wojdon, „W imieniu sześciu milionów…” . Kongres Polonii Amerykańskiej 1944–1968, 
Toruń 2005, s. 177–209; idem, „W jedności siła”. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968–1988, 
Toruń 2008, s. 327–347.

21 Ibidem, s. 15–16.
22 Zespolonym wysiłkiem całego narodu będziemy umacniać nasz dom ojczysty – Polskę Ludową. 

Przemówienie noworoczne I sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka w radio i TV, „Trybuna Ludu” 
01.01.1971, nr 1 (8019), s. 1.
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Pierwsze dokumenty programowe dotyczące polityki wobec Polonii zaczęły się 
pojawiać w PRL dopiero w latach 70. 12 lutego 1972 r. został przyjęty „Plan pracy 
z Polonią w krajach kapitalistycznych”. Opracowała go na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów międzyresortowa komisja na czele z  wicepremierem Wincentym 
Kraśko. Podkreślano w nim, że: „Po raz pierwszy kierownictwo partyjne oceniło 
sytuację w środowiskach polonijnych i wytyczyło zasadnicze kierunki w odniesie-
niu do szerokich rzesz Polonii zagranicznej. Dokonując tego Biuro Polityczne 
wzięło pod uwagę fakt, że Polska posiada ilościowo jedną z największych emigra-
cji za granicą. Polonia obejmuje ogół osób zarówno obywateli polskich, jak 
i obywateli obcych zamieszkałych stale za granicą, których wiąże z Polską świado-
mość polskiego pochodzenia oraz poczucie więzi duchowej i kulturalnej z Polską. 
Analiza istniejącej sytuacji w środowiskach polonijnych pozwala stwierdzić, iż 
w ciągu ostatnich lat nastąpiło wyraźne zbliżenie szerokich mas polonii do kraju. 
Proces ten ma charakter postępujący i trwały. Obserwujemy coraz silniejszy wpływ, 
jaki masy polonijne wywierają na opinię miejscowych społeczeństw o Polsce 
Ludowej. (…). Chcemy, by rosła wśród Polonii sympatia dla starego kraju, dla jego 
wkładu do nauki i kultury światowej, by umacniała się sympatia do Polski Ludowej 
i jej nowoczesnego rozwoju; pragniemy, by Polonia broniła dobrego imienia Polski, 
szerzyła w kraju zamieszkania obiektywne informacje o rozwoju swojej ojczyzny 
i kraju swoich przodków, a także współdziałała w rozwoju stosunków pomiędzy 
jej krajem zamieszkania a Polską we wszystkich dziedzinach a zwłaszcza handlowo-
-ekonomicznej, kooperacji technicznej i przemysłowej oraz wymiany naukowej 
i kulturalnej”23.

Kolejnym krokiem do zaktywizowania polityki wobec Polonii stała się uchwała 
Biura Politycznego KC PZPR „O zasadach koordynacji i organizacji stosunków PRL 
z zagranicą” przyjęta w styczniu 1973 r.24 Uchwała stanowiła swego rodzaju wezwa-
nie, a nawet wręcz apel do aktywizacji działań Polski na arenie międzynarodowej. 
Podkreślano, że: „Konsekwentnie realizując uchwały VI Zjazdu PZPR, Polska 
Ludowa aktywnie rozwija stosunki polityczne, ekonomiczne, naukowo-techniczne 
i kulturalne z zagranicą. Celem dalszego dynamicznego rozwoju stosunków naszego 
kraju z zagranicą jest umocnienie wspólnoty socjalistycznej, utrwalenie bezpieczeń-
stwa i pokoju, zapewnienie korzystnych warunków zewnętrznych dla pomyślnej 

23 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią zagraniczną „Polonia”, sygn. 6/1, Plan pracy z Polonią 
w krajach kapitalistycznych, s. 1, 3.

24 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią zagraniczną „Polonia”, sygn. 11/65, Uchwała Biura 
Politycznego KC PZPR „O zasadach koordynacji i organizacji stosunków PRL z zagranicą”, Warszawa, 
styczeń 1973.
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realizacji społeczno-gospodarczego programu, wzrostu siły i międzynarodowego 
autorytetu Polski”25. Bardzo dużą wagę przywiązywano do kreowania odpowied-
niego wizerunku Polski poza granicami, stwierdzając dobitnie: „Należy w sposób 
zdecydowany ulepszyć działalność w dziedzinie propagandy i informacji na zagra-
nicę. Biuro Polityczne zobowiązuje Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw, 
Wydział Zagraniczny oraz MSZ do ścisłego koorydnowania informacji i propagandy 
polskiej na zagranicę oraz informacji o sprawach międzynarodowych i związanych 
ze stosunkami PRL z zagranicą na terenie kraju. Konieczne jest opracowywanie 
kompleksowego systemu zadań i kompetencji w tej dziedzinie, aby zapewnić zgod-
ność informacji i propagandy ze strategicznymi celami i potrzebami taktyki w roz-
woju stosunków PRL z zagranicą”26.

Swoistą „tubą” propagandową na zagranicę stało się w tym okresie Towarzystwo 
„Polonia”, którego wpływ i rola były nie do przecenienia. Znalazło to odzwiercie-
dlenie na konferencji poświęconej realizacji rządowego „Planu pracy z Polonią 
w krajach kapitalistycznych”, która odbyła się 19 kwietnia 1973 r. Po krytyce 
dotychczasowej realizacji planu stwierdzono, że: „Plan ten stanowi nadal obowią-
zujący, rządowy i partyjny program współpracy z Polonią zagraniczną. Zaintere-
sowane resorty, urzędy i instytucje powinny przyspieszyć tempo realizacji zawar-
tych w  nim zadań”27. Jednocześnie koordynację działań w  tym zakresie na 
płaszczyźnie rządowej powierzono Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a na 
płaszczyźnie społecznej Towarzystwu „Polonia”28.

W wypadku PRL-u uwaga władz była skupiona na Polonii, która w wyniku 
wojny oraz jej następstw znalazła się na terenie Europy Zachodniej, w tym szcze-
gólnie Wielkiej Brytanii, Francji i Republice Federalnej Niemiec. Dużą wagę 
przywiązywano również do utrzymywania kontaktów z polskimi organizacjami 
w USA. Programowo natomiast zapominano o Polonii w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Nie dopuszczano zwłaszcza myśli o istnieniu polskiej grupy 
narodowej w ZSRR i NRD. 

Z dzisiejszego punktu widzenia ciekawie brzmią zasady, którymi rzekomo kie-
rowało się w swej działalności Towarzystwo „Polonia”. Na pierwszym miejscu 
stawiano nieingerowanie „(…) w sprawy wewnętrzne środowisk polonijnych oraz 

25 Ibidem, s. 5.
26 Ibidem, s. 44.
27 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią zagraniczną „Polonia”, sygn. 11/24, Wykaz ustaleń 

przyjętych na konferencji w dniu 19 kwietnia 1973 r., s. 1.
28 Ibidem.
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ich organizacji”29. Sformułowanie to było dalekie od prawdy, już od samego 
początku działalności Towarzystwa. Równie wątpliwie brzmi „zasada poszanowa-
nia lojalności Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących stale poza 
granicami Polski wobec władz i porządku prawnego krajów ich osiedlenia”30. Inny 
wymiar natomiast miała niewątpliwie kwestia „uspołecznienia działań Towarzy-
stwa, przede wszystkim w postaci pozyskania do współpracy w komisjach proble-
mowych wielu wybitnych znawców zagadnień polonijnych, w tym naukowców, 
przedstawicieli sztuki i literatury, działaczy społecznych, politycznych, kulturalnych 
oraz duchownych i  świeckich działaczy katolickich, chrześcijańskich z Kraju 
i z zagranicy”31. Ta szeroka platforma społeczna osób związanych w sposób bez-
pośredni i pośredni z Towarzystwem pozostawała faktem. Jednak były to tylko 
pozory, a faktyczny stan rzeczy był inny. Kierunki działań podejmowanych wobec 
Polonii nakreślało Biuro Polityczne, a Towarzystwo miało za zadanie je wykonywać 
– tym samym je legitymizując. Podobny charakter miała „zasada szerokiego 
otwarcia na skupiska polonijne, niezależnie od występujących zróżnicowań, tak 
w zakresie struktur organizacyjnych, pokoleniowych, kulturowych czy socjalnych, 
jak i niezwykle ostrych odmienności światopoglądowych i politycznych. Działania 
Towarzystwa kierowane są do wszystkich, którzy z racji pochodzenia polskiego, 
bez względu na kraj urodzenia lub znajomość języka, czują się związani z macierzą 
i okazują zainteresowanie polską kulturą, historią i tradycją, przejawiając chęć 
współdziałania na rzecz dobra Polski. Naszą działalność określamy również jako 
powinność obywatelską i patriotyczną, traktujemy ją więc jako realizację tych 
nurtów polityki wewnętrznej, w których urzeczywistnia się porozumienia naro-
dowe i budowanie oraz umacniane są platformy współpracy politycznej, a także 
gospodarczej kraju ze skupiskami polonijnymi”32.

Analiza planów działalności Towarzystwa „Polonia” w latach 60. prowadzi do 
jednoznacznego wniosku, że w środowisku tym dominowało przekonanie o grun-
townej zmianie postrzegania kraju przez Polonię. Wyrażało się to m.in. w stwier-
dzeniach, że: „Dynamiczna rozbudowa naszego kraju, wkład Polski w pokojowe 
współżycie narodów i znaczenie polskich inicjatyw w życiu międzynarodowym, 
pozytywne informacje o Polsce ukazujące się w prasie zagranicznej, zwiększone 

29 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 6/223, 30 lat Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, Warszawa 1985, s. 5.

30 Ibidem, s. 5.
31 Ibidem, s. 5.
32 Ibidem, s. 5–6.
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przyjazdy turystów polonijnych do kraju – spowodowały zwrot w opinii Polonii 
zagranicznej o Polsce Ludowej”33.

Z tego względu na pierwszy plan w działalności Towarzystwa w tym okresie 
czasu wysunęło się popularyzowanie wiedzy o Polsce. W kolejnych programach 
działalności Towarzystwa „Polonia” akcentowano, że: „Przy opracowywaniu 
materiałów dla prasy polonijnej, organizacji, Towarzystwo Polonia w szerszym niż 
dotychczas stopniu uwzględniać będzie osiągnięcia gospodarcze kraju w dziedzinie 
politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i kulturalnej. W realizacji tego 
zadania wykorzystane będą przede wszystkim materiały i wydawnictwa znajdujące 
się na rynku księgarskim”34. Koncentrowano się więc wówczas w pierwszym rzędzie 
na: prowadzeniu działalności wydawniczej oraz wspieraniu szkolnictwa polonij-
nego i rozwijaniu ruchu turystycznego.

Działalność wydawnicza skupiała się na upowszechnianiu w środowiskach 
polonijnych wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych. Do tych pierwszych 
należy zaliczyć: biuletyn Krajowej Agencji Informacyjnej oraz miesięczniki – 
„Wisełka” i „Nasza Ojczyzna”. Szczególna rola przypadła w tym zakresie biuletynowi 
KAI, który miał stanowić źródło bieżących informacji dla redakcji gazet polonij-
nych i działaczy organizacji polonijnych35.

W wypadku wydawnictw nieperiodycznych na uwagę zasługuje kalendarz 
książkowy, który miał jednocześnie formę informatora o Polsce i problemach 
Polonii zagranicznej. Nie miał on stałego nakładu. Jednak starania o jego upo-
wszechnienie doprowadziły do tego, iż kalendarz z 1962 r. ukazał się w nakładzie 
15 tys. egzemplarzy, a w 1969 r. – 20 tys. egzemplarzy36. Taki charakter miał także 
wydany w 1968 r. folder, stanowiący vademecum wiedzy o Polsce dla polonijnego 
turysty. Zawierał on informacje i praktyczne wskazówki turystyczne i usługowe 
oraz wiadomości o ośrodkach i skupiskach polonijnych na świecie37. W 1965 r. 
rozpoczęto wydawanie pamiętników emigrantów, które można uznać za niezwykle 
wartościową inicjatywę. Dużą wagę merytoryczną przedstawiało również wydane 

33 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan działalności 
Towarzystwa Łączności z Polonią zagraniczną na rok 1965, s. 1.

34 Ibidem, s. 3.
35 Ibidem, s. 5. Biuletyn KAI wysyłano m.in. do „Głosu Ludowego” w USA, „Kroniki Tygodnio-

wej” w Kanadzie, „Kroniki” i „Oblicza Tygodnia” w Wielkiej Brytanii oraz „Głosu Polskiego” w RFN. 
36 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan pracy Towa-

rzystwa „Polonia” na rok 1969, s. 17.
37 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Wytyczne do pracy 

Towarzystwa „Polonia” na 1968 rok, s. 11.
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z inicjatywy Komisji Polonii Zagranicznej Polskiej Akademii Nauk opracowanie 
o charakterze naukowym „Problemy Polonii Zagranicznej”38.

Ściśle związane z działalnością wydawniczą były zabiegi mające na celu wspie-
ranie szkolnictwa polonijnego. Duża waga działań skierowanych na rzecz polonij-
nej oświaty wynikała z obawy, iż: „Coraz mniej dzieci wynosi z domów znajomość 
języka polskiego, dlatego też będziemy nasilać zaopatrywanie szkółek polonijnych 
w materiały o Polsce w językach krajów zamieszkania. (…) położymy szczególny 
nacisk na polonijne szkółki parafi alne w USA, W. Brytanii, Australii, Francji, 
Belgii, NRF”39. Wskazywano na słabe przygotowanie nauczycieli, którzy z reguły 
nie mieli wykształcenia pedagogicznego. Z tego względu zalecano przygotowanie 
dla nich materiałów pomocniczych w postaci: przykładowych lekcji, pogadanek, 
zestawów pomocy szkolnej, czy też płyt z nagraniami. Organizowano też dla nich 
w kraju w sezonie letnim specjalne seminaria z uwzględnieniem metodyki naucza-
nia40. Natomiast szkoły zaopatrywano w: podręczniki, książki i czasopisma mło-
dzieżowe, atlasy, przeźrocza oraz gry41. Wydano nawet podręcznik do nauki języka 
polskiego w czterech wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej 
i niemieckiej). Było to przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że w 1969 r. do instytucji polonijnych oraz odbiorców indywidu-
alnych wysłano z kraju za pośrednictwem Towarzystwa „Polonia” około 5 tys. 
książek42. Specjalnie na potrzeby szkół polonijnych Towarzystwo „Polonia” wspól-
nie z Polskim Radiem opracowało na taśmach magnetofonowych cykl audycji, 
mających charakter słuchowisk, które koncentrowały się głównie na historii 
i kulturze Polski43. Na rzecz szkół polonijnych przekazywano również: rzutniki, 
przeźrocza, fi lmy oraz płyty. Natomiast z okazji: Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, 

38 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan działalności 
Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną na rok 1965, s. 5.

39 Ibidem, s. 7.
40 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan pracy Towa-

rzystwa „Polonia” na rok 1969, s. 7. Seminaria takie zwykle kończyły się kilkudniowymi wycieczkami 
po Polsce, które obejmowały zwiedzanie obiektów przemysłowych, jak również nowoczesnych pla-
cówek oświatowych. Program wzbogacano dodatkowo o prelekcje poświęcone osiągnięciom Polski 
Ludowej. Często grupy takie włączano do obchodów rocznicowych, które akurat miały miejsce.

41 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan działalności 
Towarzystwa Łączności z Polonią zagraniczną na rok 1965, s. 7.

42 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Wytyczne do planu 
pracy Towarzystwa „Polonia” na 1968 r., s. 4.

43 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Podstawowe zadania 
Towarzystwa „Polonia” w roku 1967, s. 8.
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na gwiazdkę i na zakończenie roku szkolnego wysyłano dla dzieci drobne poda-
runki, które bardzo często zawierały książki44.

Dużą wagę przywiązywano do programów nauczania, które miały być wręcz 
przesycone elementami patriotyczno-ideologicznymi. Stąd wynikała wielość 
informacji o rocznicach obchodzonych w PRL i organizowane ku ich czci wieczor-
nice. Inną formą podkreślania wagi rocznic były konkursy. W tym wypadku warto 
wskazać chociażby na konkurs pod nazwą „Co wiem o dzisiejszej Polsce”, który 
ogłoszono z okazji 25-lecia PRL. Objęto nim wyłącznie dzieci i młodzież polonijną 
przebywającą w krajach zamieszkania oraz na wycieczkach i koloniach w Polsce. 
Nie ograniczano form wypowiedzi, bowiem na konkurs mogły wpływać wypraco-
wania pisemne, wiersze oraz rysunki. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w 1970 r.45.

Młodzież polonijną zachęcano m.in. w ten sposób do podejmowania studiów 
w Polsce. W latach 60. nie osiągnięto na tym polu zbyt wielu sukcesów. Według 
danych z 1968 r. w Polsce studiowało siedemdziesięcioro takich studentów46. 
Towarzystwo „Polonia” poświęcało im w swych działaniach wiele uwagi. Wspólnie 
z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego organizowało 
regularne wizyty na uczelniach, w których studiowali. Uruchomiono również 
ogólnopolskie spotkania studentów polonijnych, celem omówienia wyników 
studiów, wymiany doświadczeń i poglądów.

Towarzystwo „Polonia” w swych oddziaływaniach na środowisko polonijne nie 
trzymało się ściśle utartych schematów działań. Poszukiwano nowych form wpły-
wania na tą społeczność. Niewątpliwie jedną z ciekawszych propozycji była szeroka 
oferta turystyczna. Oczywiście chodziło tutaj o propagowanie turystyki krajowej. 
Koncentrowano się zwłaszcza na wycieczkach zorganizowanych, ale wskazywano 
również na możliwość korzystania z usług polskich uzdrowisk i sanatoriów. Dzia-
łania te podyktowane były chęcią zbliżenia Polonii do kraju i kreowania wizji 
Polski, jako kraju nowoczesnego i stale rozwijającego się. Wskazywano na szcze-
gólne znaczenie wyjazdów grupowych, których uczestnicy „(…) mają możliwość 
bezpośredniego zapoznania się z naszym dorobkiem, budownictwem przemysło-
wym i mieszkaniowym z ogólnymi osiągnięciami na każdym odcinku naszego 
życia. Wycieczkowicze mają możność skonfrontowania tego co widzą z tym co 
pozostawili w kraju przed dziesiątkami lat, gdy zmuszeni warunkami ekonomicz-

44 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Plan pracy Towa-
rzystwa „Polonia” na rok 1969, s. 12.

45 Ibidem, s. 12.
46 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Wytyczne do planu 

pracy Towarzystwa „Polonia” na rok 1968, s. 9.
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nymi musieli opuszczać rodzinne strony w pogoni za chlebem. Wreszcie mają 
możność porównania obecnego stanu faktycznego z tym co pisze o nas prasa 
polonijna, która jeszcze w swej większości nie żywiąc do nas entuzjazmu informuje 
swych czytelników przede wszystkim o naszych brakach i potknięciach zasłaniając 
kurtyną milczenia nasze decydujące osiągnięcia”47. Z tego względu rozpoczęto 
kompleksową politykę, którą realizowano w porozumieniu z Biurem Podróży 
„Orbis”. Adresatami turystycznych ofert stały się organizacje polonijne, które za 
pośrednictwem swoich członków miały dużą siłę oddziaływania na środowisko. 
Programy wycieczek oferowanych Polonii nie miały wyłącznie turystycznego 
charakteru. Bardzo ważną rolę odgrywało w nich uczestnictwo w różnego rodzaju 
obchodach jubileuszy i rocznic.

Zachęcanie do udziału w uroczystościach rocznicowych i związanych z nimi 
obchodach, było jedną z form oddziaływania na środowiska polonijne. Nie wszyst-
kie rocznice miały jednak „słuszny” z punktu widzenia ideologicznego charakter. 
Natomiast te, które uzyskały ten status należy podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, 
popularyzowano rocznice wywodzące się z głębokiej historii. W tym wypadku 
można przywołać chociażby rocznicę powstania państwa polskiego, czy też bitwy 
pod Grunwaldem. Po drugie, czerpano z tradycji najnowszej. Tym samym starano 
się utrwalić w pamięci społecznej np. ogłoszenie manifestu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego (rocznica ta nosiła znamienną nazwę Święta Odrodzenia 
Polski), czy też dzień Zwycięstwa (obchodzony 9 maja)48.

Można zadać sobie pytanie czemu te działania miały służyć. Odpowiedź odnaj-
dujemy w planie pracy Towarzystwa z 1963 r., w którym podkreślano: „Nasza 
inicjatywa w tej dziedzinie oraz odpowiednie historyczne, naukowe i dokumenta-
cyjne naświetlenie wymienionych rocznic utrudni niechętnym krajowi ośrodkom 
emigracyjnym wykorzystanie tych rocznic dla swych celów”49. Była to więc pew-
nego rodzaju polityka historyczna. Początkowo prowadzona w stosunkowo nie-
poradny, przesycony ideologią i naiwny sposób, ale lata doświadczeń zaczęły 
przynosić efekty. Najczęściej przewijającym się słowem, którego używano przy 
charakterystyce obchodów rocznicowych było sformułowanie „wykorzystać”. 
Oddaje ono najlepiej również stosunek wobec Polonii. Ponadto był to jeden ze 

47 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, sygn. 4/2, Założenia do 
działalności Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną na rok 1966, s. 2.

48 G. Strauchold, Wrocław okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów rocznic hi-
storycznych, Wrocław 2003, s. 8.

49 AAN, Towarzystwo Łączności z Polonią zagraniczna „Polonia”, sygn. 4/2, Kierunki działania 
Towarzystwa Łączności z Polonią zagraniczną na rok 1963, s. 4.
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sposobów kreowania obrazu ówczesnej Polski. W wyniku takich zabiegów w świa-
domości Polaków w kraju i poza granicami Polska była potęgą. Propagandowe 
ceremoniały spełniły więc pokładane w nich nadzieje.

Działania państwa polskiego w celu kultywowania polskości wśród Polonii miały 
więc na celu wytworzenie wspólnoty pamięci, którą cechuje przede wszystkim 
świadomość wspólnej przeszłości grupy i jej trwania w czasie, przekonanie o pozy-
tywnym wydźwięku, że oto przez wieki byliśmy razem, dzieliliśmy wspólną 
przestrzeń polityczną i geografi czną i nadal w tej wspólnej przestrzeni chcemy 
trwać. Równie istotny wydaje się zespół wyobrażeń dotyczących przeszłości grupy, 
czyli treści pamięci zbiorowej. Elementami, na które kładzie się szczególny nacisk 
instytucjonalny są natomiast formy i sposoby upamiętniania i kultywowania tra-
dycji i przeszłości.
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Fight for Polish Diaspora Souls. 
Th e Ways of Winning Over the Polish Emigration Environment 

at the Time of People’s Republic of Poland

THE POLISH PEOPLE belong to one of the most dispersed nations in the world. Th e so-
called emigration ethos characterized Poland aft er the year 1918. It resulted from their 
profound historical experiences. In the years 1860–1990, 18.8 million people emigrated 
from the Polish land. Th e reasons, which led them to undertake such a decision, varied 
a lot. Nevertheless, the martyr Diasporas and the labour Diasporas can be distinguished 
among the Polish society which emigrated and could be found overseas.

In this situation we should not be surprised that the Polish people, who made their home 
abroad, were of great interest to the party of the People’s Republic of Poland. Th e key role 
in the realization of this political course was played by “Polonia”, a society which was cre-
ated in 1955 in Warsaw. It carried out only executive tasks, which was a cover to the true 
decisive centers. Th e fi rst programmed documents relating to the policy towards the Polish 
Diaspora appeared in People’s Republic of Poland in the 70ties.

Th e actions towards Polish Diaspora focused on dissemination of various editorial forms 
beginning from the press ongoing to brochures, calendars and books. Moreover, Polish 
schooling abroad was supported on it merits as well as fi nancially. Th e young people were 
encouraged to study in Poland by various ways of fi nancial help. Th e tourism to Poland 
was also promoted. Th e addressees of the off ers were the cooperating Polish Diaspora 
organizations. All these actions were undertaken to create a modern and rich impression 
of Poland.
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Kościół prawosławny w Polsce jest jednym z niewielu związków wyznaniowych, 
które skupia wiernych różnych narodowości. We wspólnocie tej można wyróżnić 
Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Rosjan, Polaków, Greków, Macedończyków, 
Serbów, a nawet niewielkie ilości Niemców i Romów. Część kwestii spornych 
dotyczących poszczególnych mniejszości narodowych funkcjonujących w ramach 
Cerkwi, a występujących w okresie międzywojennym, znalazło swoją kontynuację 
także po 1945 r. Ze względu na zmiany granic powojennej Polski oraz znaczne 
zmniejszenie liczebności poszczególnych mniejszości, a przede wszystkim ich 
rozproszenie, również akcenty narodowościowe w Kościele prawosławnym uległy 
zmianie. Inaczej kształtowały się w „sercu prawosławia” na terenie Białostocczyzny, 
inaczej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu (szczególnie od drugiej połowy lat pięć-
dziesiątych), a zupełnie odmiennie na ziemiach odzyskanych. Należy podkreślić, 
że Cerkiew nie stała się bazą dla życia społecznego czy politycznego danej mniej-
szości narodowej. Nie była ani białoruska, ani ukraińska, czy łemkowska, była 
prawosławna. Cerkiew stoi na stanowisku nadrzędności wiary w stosunku do 
narodowości i w sytuacji zróżnicowania narodowego wiernych nie różnicuje ich 
etnicznie1. Jest wspólnotą ponadnarodową.

W zagadnieniu narodowościowym w Kościele prawosławnym na obszarze 
diecezji wrocławsko-szczecińskie2 należy wymienić przede wszystkim występujący 

1 E. Czykwin, Między ziemią a wiarą, „Przegląd Prawosławny” 1995, nr 7, s. 25.
2 Diecezja wrocławsko-szczecińska została erygowana w 1951 r. Terytorialnie obejmowała ów-

czesne województwa: koszalińskie, szczecińskie, wrocławskie i zielonogórskie. Powstające po 1945 r. 
na ziemiach zachodnich parafi e prawosławne wchodziły w skład Administratury dla Parafi i Prawo-
sławnych na Ziemiach Odzyskanych, a następnie Diecezji Ziem Odzyskanych, o kształtowaniu się 
prawosławnego życia religijnego na ziemiach zachodnich, zob. K. Urban, Kościół prawosławny 
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kontekst ukraiński i łemkowski. W mniejszym natomiast stopniu rosyjski, biało-
ruski i  polski. W  wielu przypadkach placówki prawosławne na omawianym 
obszarze były i często są nadal wielonarodowościowe. Parafi ę w Szczecinie tworzyli 
Ukraińcy, Białorusini, Łemkowie, Polacy, Rosjanie, Grecy i Asyryjczycy. Społecz-
ność prawosławna w Zielonej Górze to Łemkowie, Ukraińcy i Białorusini. Parafi a 
prawosławna w Legnicy skupiała: Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, 
Greków, Macedończyków i Polaków z rodzin mieszanych3. W skład parafi i w Słu-
bicach, liczącej ok. 50 wiernych, wchodzą Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Niemcy.

Trudności sprawia natomiast określenie składu narodowościowego duchowień-
stwa prawosławnego pełniącego posługę na ziemiach zachodnich. Wynika to 
z fragmentarycznych danych. Z 24 zachowanych formularzy osobowych księży, 
obsługujących w latach 1951–1962 parafi e diecezji wrocławsko-szczecińskiej, 
9 określiło swoją narodowość jako białoruską, 7 – polską, 4 – ukraińską, 2 – rosyj-
ską i 2 łemkowską4. W 1970 r. z 17 księży obsługujących parafi e na Dolnym Śląsku 
9 określiło swoją narodowość jako polską, 6 – ukraińską i tylko 2 – białoruską5. 
Dane dotyczące narodowości księży budzą wątpliwości. Część duchownych, która 
podała narodowość polską w rzeczywistości była narodowości ukraińskiej lub 
białoruskiej. Sytuacja taka wynikała z obaw związanych z dyskryminacją czy 
utrudnieniami w  prowadzeniu działalności religijnej. Dotyczyło to zarówno 
parafi i na Ziemiach Odzyskanych, jak również na terenach o największym skupi-
sku prawosławnych (Białostocczyzna)6.

Problemy narodowościowe dały o osobie znać już bezpośrednio po przesiedle-
niu i wraz z tworzeniem nowych placówek duszpasterskich. Ludność ukraińska 
domagała się zapewnienia opieki religijnej w ojczystym języku oraz zachowania 
„swoich” zwyczajów kościelnych. Było to utrudnione m.in. ze względu na brak 

w Polsce 1945–1970, Kraków 1996; S. Dudra, Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północ-
nych Polski po II wojnie światowej, Zielona Góra 2004; P. Gerent, Prawosławie na Dolnym Śląsku 
w latach 1945–1989, Toruń 2007. 

3 W pierwszych latach istnienia parafi i legnickiej skład narodowościowy wiernych przedstawiał 
się następująco: 15–17% Białorusinów, 15–17% Ukraińców i 66–70% Łemków, zob. Kronika Parafi i 
Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy za okres 1948–1994, Legnica 1994, s. 34.

4 Archiwum Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej (dalej: APDWSz), Formularze 
osobowe duchowieństwa diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

5 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd do spraw Wyznań (dalej: UdsW), Wydz. III 
Nierzymskokatolicki, sygn. 139/34, Pismo Kancelarii Metropolitarnej do Urzędu do Spraw Wyznań 
z 18 grudnia 1970 r.

6 W 2003 r. z 31 duchownych pełniących posługę duszpasterską na terenie diecezji wrocławsko-
-szczecińskiej 17 określało swoją narodowość jako białoruską, 11 – ukraińską (w tym 5 łemkowską), 
2 – polską i 1 – rosyjską.



82 Stefan Dudra

odpowiedniej ilości księży prawosławnych znających język ukraiński, jak i sprzeciw 
części ludności łemkowskiej, która nie identyfi kowała się z narodowością ukraiń-
ską i była przywiązana do własnych zwyczajów i form liturgicznych7.

Czynnikiem utrudniającym dążenia Ukraińców był funkcjonujący negatywny 
stereotyp tej ludności w całości identyfi kowanej z działalnością UPA i zabójstwem 
gen. Świerczewskiego pod Baligrodem. Był on jeszcze dodatkowo wzmacniany 
przez władze, zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego. Bez wątpienia stereo-
typ ten został bezkrytycznie przeniesiony na całą ludność przesiedloną w ramach 
akcji „Wisła” (w zachowanych archiwaliach określana była m.in. „jako karnie 
przesiedlona”). Zapewne z tych względów większość duchowieństwa nie przyzna-
wała się do narodowości ukraińskiej, która w okresie Polski Ludowej była czynni-
kiem dyskredytującym (także w równym stopniu ludność świecką). W wypowie-
dziach księży zawartych w kwestionariuszach rejestracyjnych z lat 1953–1954 
spośród 153 duchownych tylko ośmiu określiło swoją narodowość jako ukraińską8.

Kwestia ukraińska w Kościele miała swoje odzwierciedlenie w polityce władz 
wobec tej mniejszości narodowej. Przełożyło się to na stosunek hierarchii cerkiew-
nej do tego zagadnienia (w 1951 r. metropolita Makary usunął język ukraiński jako 
przedmiot nauczania w Seminarium Duchownym w Warszawie)9. Język ukraiński 
był sporadycznie obecny w ofi cjalnych wydawnictwach kościelnych10. Sprzyjało to 
tworzeniu się opinii o antyukraińskiej polityce władz kościelnych. W zachowanej 
dokumentacji brakuje materiałów potwierdzających powyższe stwierdzenia. 
Można jednak przypuszczać, że takie posunięcia były inspirowane decyzjami 
państwowymi11. Uwidoczniło się to szczególnie w kontekście podjętej na początku 
lat pięćdziesiątych akcji misyjnej wśród grekokatolików. Kościół ten uznawany był 

 7 Konfl ikty parafi alne między ludnością ukraińską i łemkowską miały miejsce w wielu ośrodkach 
duszpasterskich, prowadziły do podziału wiernych, zmian personalnych na stanowisku proboszczów 
(np. konfl ikty w Lubinie, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim), dokumentacja w APDWSz, Akta po-
szczególnych parafi i.

 8 K. Urban, Weryfi kacja duchowieństwa prawosławnego w 1953 roku, „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie” 1992, nr 358.

 9 Ponownie j. ukraiński jako przedmiot nauczania został wprowadzony w 1956 r., Archiwum 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej (dalej: AWMP), Pismo Urzędu do spraw Wyznań w sprawie 
nauczania języka ukraińskiego z 15 listopada 1956 r. 

10 Sporadycznie ukazywały się artykuły w języku ukraińskim w miesięczniku „Cerkiewny Wiest-
nik”. Pojawiały się natomiast w „Kalendarzach Prawosławnych”, por.: roczniki 1968–1977 i od 1985 r. 
Od końca lat 90. język ukraiński jest obecny w kwartalniku „Cerkiewny Wiestnik”, jak również pu-
blikacje w języku rosyjskim i białoruskim.

11 Nie należy również odrzucać inicjatywy samej hierarchii cerkiewnej, np. działalność bpa Ba-
zylego w okresie zarządzania diecezją wrocławsko-szczecińską (1961–1970).
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przez władze za ostoję „nacjonalizmu ukraińskiego”12. Hierarchia prawosławna 
widziała natomiast szansę na „odzyskanie utraconych dusz”13.

Podjęte, z inspiracji władz, a jednocześnie akceptowane prze hierarchię Kościoła 
prawosławnego działania, stały się przyczyną wielu konfl iktów międzywyznanio-
wych, w których często uczestniczył również Kościół rzymskokatolicki. Praca 
duszpasterska duchowieństwa prawosławnego, obsługującego ludność ukraińską 
i łemkowską, miała sprowadzać się do utrzymania wszystkich zewnętrznych form 
obrządku greckokatolickiego jako wspólnych dla prawosławia (np. teksty litur-
giczne z wymową ukraińską), wygłaszanie kazań w języku wiernych i prowadzenia 
katechizacji dzieci według miejscowych zwyczajów wyznawców. Ponadto księża 
prawosławni nie mieli się wyróżniać swoim zewnętrznym strojem od księży grec-
kokatolickich. Działania podjęte przez hierarchię i duchowieństwo prawosławne 
doprowadziły do powstania po 1952 r. wielu parafi i prawosławnych na terenach, 
na których mieszkała ludność greckokatolicka. Trudno określić, jaki był ich efekt. 
W wielu miejscowościach dochodziło do tworzenia parafi i prawosławnych, w któ-
rych aktywnie uczestniczyli grekokatolicy (przykładem może być utworzenie 
parafi i w Lesznie Górnym, Ołużnej i Drzonowie). Proces ten uległ zahamowaniu 
po 1956 r., kiedy zaistniały możliwości erygowania parafi i greckokatolickich 
(dodatkowym czynnikiem były powroty ludności na dawne miejsca zamieszkania). 
Tworzenie parafi i greckokatolickich spowodowało w wielu przypadkach znaczne 
osłabienie działających parafi i prawosławnych14. Stało się to przyczyną wielu 
konfl iktów między grekokatolikami i  prawosławnymi zarówno na Ziemiach 
Odzyskanych, jak i na Podkarpaciu15.

Wszelkie przejawy inicjatyw ludności ukraińskiej były przyjmowane przez 
czynniki administracyjne jako wymierzone w bezpieczeństwo funkcjonowania 

12 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej: APZG), Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej (dalej: PWRN), Urząd Spraw Wewnętrznych (dalej: USW), sygn. 577, k. 89, akcja przycią-
gnięcia grekokatolików do Cerkwi prawosławnej znalazła swoje umocowanie prawne w uchwale 
Biura Politycznego KC PZPR z kwietnia 1952 r.

13 Należy przypuszczać, że obsadzenie zwierzchnika Kościoła prawosławnego przez metropolitę 
Makarego związane było właśnie z przygotowywaną akcją wśród grekokatolików (metropolita Ma-
kary był m.in. jednym z uczestników tzw. soboru lwowskiego w 1946 r., na którym został zlikwido-
wany Kościół greckokatolicki w ZSRR), por. K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970…, 
s. 314–315. 

14 Sytuacja taka miała miejsce m.in. w Wołowie Starym, gdzie w momencie rozpoczęcia liturgii 
greckokatolickich większość wiernych opuściła cerkiew, APDWSz, Parafi a Wołów Stary.

15 Konfl ikty między grekokatolikami i prawosławnymi występowały m.in. w Legnicy, Koszalinie, 
Słupsku, Zielonej Górze, obszerna dokumentacja w APDWSz, Akta poszczególnych parafi i.
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państwa. Dotyczyło to często tak błahych spraw, jak rozmowy wiernych z duchow-
nymi czy czytanie prasy w języku ukraińskim16. Szczególną uwagę zwracano na 
młodzież. Stwierdzano, iż „(…) zbiera się ona w prywatnych domach. Śpiewa tam 
piosenki, często o zabarwieniu nacjonalistycznym (w języku ukraińskim – S.D. ) 
oraz słucha radiowych audycji z zagranicy”17.

Z niechęcią części duchowieństwa prawosławnego spotykała się także działal-
ność Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK)18, słusznie 
identyfi kowanego z mniejszością ukraińską. Wielu wyznawców prawosławia, 
szczególnie ludność łemkowska, która nie utożsamiała się z ukraińską świadomo-
ścią narodową, widziała w powstaniu UTSK zagrożenie dla własnej tożsamości. 
Łemkowie w niewielkim stopniu interesowali się działalnością Towarzystwa. 
W wielu przypadkach nieuczestniczenie w strukturach UTSK było, jak to podkre-
ślano, procesem manifestowania przez ludność łemkowską swej odrębności 
narodowej. Krytyce poddawano ogólne założenia programowe i cele Towarzystwa, 
uznając, że nie uwzględniają one „(…) rzeczywistych potrzeb narodu łemkowskie-
go”19. Niechęć do UTSK wypływała również ze świadomości oraz kształtującego 
się poczucia narodowego wśród Łemków. Postawa tej grupy ludności, jej stosunek 
do UTSK, a także późniejsza działalność na polu kulturalnym, jak i społeczno-
-politycznym wykazały, że Łemkowie są społecznością o bardzo silnym poczuciu 
narodowościowym20.

Po 1956 r. powstające koła Towarzystwa rzadko mogły liczyć na przychylność 
hierarchii i duchowieństwa prawosławnego. Wywoływały również sprzeciw części 
wiernych. Charakterystyczna była sytuacja zaistniała w 1978 r. w Lubinie (dekanat 
wrocławski). Z inicjatywy miejscowego proboszcza prawosławnego na terenie 
plebanii miała zostać umieszczona siedziba Zarządu Koła UTSK. Opór grupy 
wiernych spowodował interwencję biskupa diecezjalnego, który w piśmie do 

16 Odnotowywane były rozmowy w języku ukraińskim m.in. ks. M. Pronińskiego z Zielonej Góry, 
M. Kochańskiego z Ług, APDWSz, Akta osobowe ks. ks. M. Pronińskiego i M. Kochańskiego.

17 APZG, PWRN, USW, sygn. 578, k. 115, Notatka z odcinka pracy kulturalno-oświatowej wśród 
ludności ukraińskiej na terenie województwa zielonogórskiego.

18 Należy podkreślić, że UTSK w swojej uchwale programowej wsparło starania o legalizację 
wyznania greckokatolickiego i jednocześnie opowiedziało się za stworzeniem lepszych możliwości 
dla dalszego rozwoju prawosławia.

19 K. Pudło, Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985, Wrocław 
1987, s. 95.

20 Przejawem tego było m.in. powołanie w 1989 r. Stowarzyszenia Łemków, o stosunku Łemków 
wobec UTSK zob.: S. Dudra, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław 2008, 
s. 87–98.
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proboszcza stwierdzał, że „(…) plebania jest obiektem parafi alnym przeznaczonym 
do zamieszkania wyłącznie proboszczowi sprawującemu czynności sakralne. 
Dlatego też UTSK ze względu na swój charakter nie może prowadzić tam swojej 
działalności”21. W powyższym przypadku ujawnił się istniejący i funkcjonujący 
w wielu parafi ach konfl ikt między wiernymi utożsamiającymi się z narodowością 
ukraińską a łemkowską.

Kwestia ukraińska w Kościele prawosławnym była (i  jest) obecna w całym 
powojennym okresie. Wprowadzanie języka ukraińskiego do nabożeństw przez 
poszczególnych duchownych napotykało w wielu przypadkach na sprzeciwy 
wiernych. Według relacji proboszcza parafi i prawosławnej w Koszalinie ks. Wło-
dzimierza Sawczuka „(…) od czasu gdy wprowadzono nabożeństwa w języku 
ukraińskim dla grekokatolików, prawosławni w ogóle zrezygnowali z uczęszczania 
na msze. Św. Liturgia w języku cerkiewno-słowiańskim nie jest odprawiana”22. 
Jednocześnie niewprowadzanie nabożeństw z „ukraińską wymową” przez ks. 
Mikołaja Pronińskiego, proboszcza parafi i prawosławnej w Zielonej Górze, stało 
się przyczyną przejścia części wiernych do parafi i greckokatolickiej23.

Charakterystyczna dla omawianej problematyki była sytuacja, jaka zaistniała 
w parafi i w Legnicy. Od 1982 r. nabożeństwa celebrowane były przez ks. Eugeniu-
sza Cybulskiego i biskupa Aleksego. Związane to było z konfl iktem, jaki powstał 
w parafi i na tle śpiewu cerkiewnego (podział wiernych na zwolenników tradycji 
synodalnych i halickich wystąpił już w okresie proboszczostwa ks. Jerzego Krysiaka 
[1972–1982]). Powołanie ks. Jana Romańczuka spotkało się ze sprzeciwem części 
wiernych tradycji synodalnych. Spowodowało to jego odwołanie z pełnionej 
funkcji.

Od kwietnia 1982 r. parafi ę legnicką obsługiwał ks. Bazyli Litwiniuk. Jednocze-
śnie ustalono, że nabożeństwa będą odprawiane w dwóch tradycjach: jedna nie-
dziela – synodalna, druga – z wymową halicką. Również chór cerkiewny podzielił 
się na dwie części: synodalny pod dyrekcją Ireny Kozioł i halicki z dyrygentem 
Michałem Dudą. Działalność ks. Litwiniuka doprowadziła do uspokojenia anta-
gonizmów narosłych wśród wiernych. Nabożeństwa zaspakajały potrzeby obrzę-

21 APDWSz, Parafi a Lubin, Pismo Prawosławnego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego 
Aleksego do ks. M. Żuka z 11 grudnia 1978 r.

22 Ibidem, Pismo ks. W. Sawczuka do Kancelarii Biskupiej we Wrocławiu z 23 listopada 1970 r.
23 W związku z zaistniałą sytuacją w 1971 r. bp Aleksy wystąpił do Urzędu do spraw Wyznań 

z pismem o zgodę na odprawianie nabożeństw w języku łemkowskim, miało to m.in. doprowadzić 
do pozyskania dla Cerkwi prawosławnej grekokatolików, AAN, UdsW, Wydz. III Nierzymskokato-
licki, sygn. 139/38, Pismo bpa Aleksego do Urzędu do spraw Wyznań z 5 kwietnia 1971 r.
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dowe wszystkich parafi an, eliminując tym samym wcześniejsze sytuacje konfl ik-
towe.

Postulaty ludności ukraińskiej skupionej w Kościele prawosławnym koncentro-
wały się m.in. wokół zapewnienia przez władze Cerkwi posługi duszpasterskiej 
w jej języku narodowym, przywrócenia wykładania języka ukraińskiego w Prawo-
sławnym Seminarium Duchownym oraz zapewnienia modlitewników i wydaw-
nictw cerkiewnych w języku ukraińskim24. Wychodząc naprzeciw propozycjom 
społeczności ukraińskiej w 2002 r. erygowano we Wrocławiu parafi ę prawosławną 
pw. św. Piotra Mohyły.

Istotnym zagadnieniem dotyczącym spraw narodowościowych w Kościele 
prawosławnym po II wojnie światowej była kwestia rosyjska. Wiele środowisk 
przypisywało działalności Cerkwi (szczególnie jej hierarchii) tendencje rusyfi ka-
cyjne. Związane to było po części z sytuacją, jaka istniała w okresie międzywojen-
nym25, jak również ze zmienionym układem politycznym w Polsce po 1945 r. 
Nadawanie rosyjskiego charakteru Kościołowi miało się przejawiać m.in. w kwe-
stionowaniu autokefalii z 1924 r. i przyjęciu jej w 1948 r., wyborze na stanowisko 
metropolity duchownego ze Związku Radzieckiego, dominacji języka rosyjskiego 
zarówno w duszpasterstwie, jak i w administracji oraz publikacjach kościelnych26. 
O nadawaniu rosyjskiego charakteru Kościołowi miało również świadczyć używa-
nie języka rosyjskiego jako wykładowego w Seminarium Duchownym w Warsza-
wie. Trudno określić, jaką rolę w  całym procesie odgrywało reaktywowane 
w 1946 r. Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności (przekształcone następnie 
w Rosyjskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe)27. Aktywną działalność przeja-

24 Raport UTSK pt. „Ukraińcy w Polsce Ludowej” z 26 lutego 1989 r., [w:] Ukraińcy w Polsce 
1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, Warszawa 1993, s. 97.

25 W pierwszych latach II RP Kościół prawosławny odbudowywał się jako kontynuacja Kościoła 
rosyjskiego (zarówno co do charakteru ustrojowego, jak i narodowego), poza tym duchowieństwo 
było w zasadzie rosyjskie, w szczególności rosyjska była hierarchia kościelna, zob. M. Papierzyńska-
-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939, Warszawa 1989, 
s. 197.

26 Metropolita Makary wprowadził język rosyjski do korespondencji wewnątrzkościelnej. Sytuacja 
w tej kwestii była jednak złożona. Jak stwierdza K. Urban, odbywało się to bez bliżej ustalonych reguł, 
por. K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970…, s. 322–323. Pisma wewnątrzkościelne 
wychodzące zarówno z Kancelarii Metropolitalnej, jak i z Kancelarii Diecezjalnych były zarówno 
w języku rosyjskim, jak i polskim. Korespondencja parafi alna była w języku polskim, rosyjskim, 
ukraińskim lub z dodatkami języków ojczystych poszczególnych wiernych, bogata dokumentacja 
tego typu w: AWMP w Warszawie, APDWSz we Wrocławiu oraz w archiwach parafi alnych.

27 O działalności RTD i RTKO zob. L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–
–1960, Łódź 2003, s. 533–538.
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wiał jego pierwszy przewodniczący Mikołaj Sierebriennikow, który był m.in. 
autorem memoriału dotyczącego odsunięcia metropolity Dionizego od zarządza-
nia Kościołem28. Należy przypuszczać, że działania M. Sierebriennikowa były 
inspirowane i popierane przez władze państwowe. W późniejszym okresie został 
on powołany w skład Tymczasowego Kolegium Rządzącego oraz był członkiem 
„(…) jako reprezentant czynnika świeckiego” delegacji Kościoła prawosławnego 
w 1948 r. do Moskwy w sprawie nadania autokefalii29.

Odnotować należy, że w nabożeństwach prawosławnych, szczególnie na terenie 
diecezji wrocławsko-szczecińskiej, sporadycznie (przy okazji większych świąt: 
Bożego Narodzenia, Wielkanocy) uczestniczyła niewielka grupa żołnierzy (ofi ce-
rów) i ich rodzin stacjonujących w garnizonach radzieckich. Dotyczyło to m.in. 
parafi i w Legnicy, Lubinie, Szczecinie, Wrocławiu, Lesznie Górnym, Przemkowie. 
Zjawisko to nasiliło się po 1985 r. Związane było z przemianami politycznymi 
dokonującymi się w Związku Radzieckim. W omawianym okresie zagadnienie 
rosyjskie w Kościele, aczkolwiek nieadekwatne do jego bazy społecznej30, było 
obecne w wydawnictwach kościelnych. Z braku zachowanych materiałów źródło-
wych trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na to miały relacje państwowe 
między Związkiem Radzieckim i Polską oraz pojawiające się tendencje rusyfi ka-
cyjne w gronie hierarchii kościelnej.

Istotnym elementem w kwestii narodowościowej Kościoła prawosławnego była 
sprawa polonizacji prawosławia. Zagadnienie to odgrywało znamienną rolę w poli-
tyce rządów polskich w okresie międzywojennym31. W powojennej Polsce władze, 
szczególnie w początkowym czasie, zmierzały do nadania Kościołowi „rosyjskiego 
oblicza”. W wyniku przemian politycznych w 1956 r., uaktywnienia się mniejszości 
narodowych (powstanie UTSK, BTSK), starano się wykorzystać postulat poloni-
zacji jako formę nacisku i presji na władze kościelne. Znalazło to wyraz już 
w grudniu 1956 r. w memoriale ks. Jerzego Klingera. W jednym z postulatów 
wskazywał na potrzebę utworzenia eksperymentalnej placówki polskiej (w War-

28 AAN, MAP, sygn. 1042, Memoriał z 29 czerwca 1947 r., w którym wskazywał na konieczność 
przeprowadzenia reform w  Kościele oraz odsunięcia z  zajmowanego stanowiska metropolity 
Dionizego. 

29 Por. Podróż delegacji Kościoła prawosławnego do Moskwy, „Wiadomości Metropolii Prawo-
sławnej w Polsce” 1948, nr 6–12. 

30 Trudno określić liczbę Rosjan w Kościele, według danych K. Urbana było ich zaledwie 19 tys., 
K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970…, s. 321.

31 Por. A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979; E. Mironowicz, Stowarzyszenie Polaków prawosławnych, 
„Białostocczyzna” 1989, nr 4.
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szawie), w której cała liturgia odbywałaby się w języku polskim. Proponował 
przydzielenie „(…) w Warszawie choćby jakiegoś baraku, w którym by można było 
urządzić polską cerkiew prawosławną, a kiedy by opinia większości prawosławnych 
do tego przywykła, wówczas polskie nabożeństwa można byłoby przenieść do 
którejś z istniejących już cerkwi”32. Jednocześnie ks. Klinger przestrzegał przed 
tworzeniem polskich placówek na zasadzie przekazywania prawosławnym Polakom 
parafi i już istniejących, co mogłoby doprowadzić do „(…) rozgoryczenia wśród 
Rosjan, Białorusinów czy Ukraińców”33.

W wyniku podjętych działań pod koniec lat pięćdziesiątych próbowano uru-
chomić polską parafi ę w Łodzi34. W styczniu 1961 r. doszło do erygowania polskiej 
parafi i prawosławnej w Warszawie. Po kilku miesiącach z powodu braku wiernych 
placówka została zamknięta35. Próby utworzenia parafi i prawosławnych z polskim 
językiem liturgicznym podejmowane były także w Szczecinie, Koszalinie i we 
Wrocławiu36. Intensywnie starał się o to bp Bazyli. Postulował on „(…) utworzenie 
pionu polskiego prawosławia”37. Miało być ono skierowane do ludności, która 
dotychczas z różnych względów nie uczestniczyła w życiu kościelnym (polonizu-
jący się Łemkowie, Ukraińcy, Rosjanie i  Białorusini) oraz licznych Polaków 
wyznania prawosławnego38. Jego działania nie spotkały się z aprobatą podległego 
mu duchowieństwa, które stwierdzało, że „(…) liturgie w języku polskim się nie 

32 AAN, UdsW, Wydz. III Nierzymskokatolicki, sygn. 139/31, Memoriał ks. J. Klingera z grudnia 
1956 r.

33 Ibidem.
34 Podjęte przez bpa Jerzego działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji doprowadziły 

do interwencji Urzędu do spraw Wyznań. Jednocześnie polska parafi a nie została utworzona z powodu 
„…braku chętnych do brania udziału w tego typu nabożeństwach”, AAN, UdsW, Wydz. III Nierzym-
skokatolicki, sygn. 131/391, Pismo bpa Jerzego do Urzędu do spraw Wyznań z 12 kwietnia 1959 r. 

35 AWMP, Dekret abpa Tymoteusza z 14 stycznia 1961 r. 
36 Por. dokumentacja w APDWSz, Akta parafi i w Szczecinie i Koszalinie. Początkiem tworzenia 

takich parafi i miały być odprawiane raz w miesiącu nabożeństwa w języku polskim. Celowi temu 
służyło m.in. mianowanie przez bpa Bazylego w 1964 r. ks. Jan Napierały proboszczem duszpasterskiej 
placówki Obrządku Zachodniego przy Katedrze Wrocławskiej.

37 AAN, UdsW, Wydz. III Nierzymskokatolicki, sygn. 131/391, Pismo bpa Bazylego do Urzędu 
do Spraw Wyznań z 14 czerwca 1962 r. Bp Bazyli powoływał się jednocześnie na akceptację całej 
sprawy przez Patriarchę Moskiewskiego i całej Rusi Aleksego, K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 
1945–1970…, s. 329.

38 AAN, UdsW, Wydz. III Nierzymskokatolicki, sygn. 131/391, Pismo bpa Bazylego do Urzędu 
do spraw Wyznań z 26 lutego 1963 r. Bp Bazyli z dużą dozą przesady szacował liczbę ludności polskiej 
wyznania prawosławnego w podległej mu diecezji na ok. 5 tys. osób, ibidem, Pismo bpa Bazylego do 
Urzędu do spraw Wyznań z 27 czerwca 1968 r.
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przyjmą, a wierni będą odsuwać się od Cerkwi”39. Pojawiały się również zarzuty 
wobec bpa Bazylego o dążenie do „(…) spoloszczenia wiary prawosławnej”40.

Trudno jednoznacznie ocenić podjęte przez bpa Bazylego działania: na ile 
wynikały one z inspiracji władz wyznaniowych, a na ile z troski o zatrzymanie 
w Kościele jak największej liczby wiernych. Należy pamiętać o narastającym, 
szczególnie w latach sześćdziesiątych, zjawisku odchodzenia (z wielu przyczyn) 
wiernych od prawosławia41. Zapewne sam bp Bazyli zdawał sobie sprawę z nie-
przygotowania Kościoła do całej akcji (niechęć duchowieństwa, a przede wszystkim 
brak odpowiedniego przygotowania do prowadzenia nabożeństw w  języku 
 polskim). Czynnikiem hamującym był również niechętny stosunek wiernych 
(wynikający z przyzwyczajenia do używanego dotychczas języka cerkiewnosło-
wiańskiego, własnych zwyczajów), który mógł doprowadzić do konfl iktów naro-
dowościowych42.

Prace związane z tworzeniem prawosławnych placówek duszpasterskich z pol-
skim językiem liturgicznym ostatecznie zaowocowały utworzeniem 12 paździer-
nika 1970 r. placówki we Wrocławiu. Parafi ę pw. śww. Cyryla i Metodego powołał 
do życia, już jako metropolita, bp Bazyli, udzielając misji kanonicznej na jej two-
rzenie ks. Eugeniuszowi Cybulskiemu. Na cerkiew przeznaczono, po długich 
i uporczywych staraniach, dawny kościół św. Anny, który został przekazany dla 
parafi i prawosławnej 10 maja 1970 r. Obiekt był zniszczony i  zdewastowany 
w takim stopniu, że pierwsze nabożeństwo zostało odprawione dopiero 17 czerwca 
1973 r. w tymczasowo przygotowanym przedsionku43.

Kwestia białoruska występowała w Kościele prawosławnym, ale dotyczyła przede 
wszystkim terenu Białostocczyzny. Cechą charakterystyczną było dążenie władz 
państwowych do eliminowania wszelkich przejawów białoruskości z życia kościel-
nego. Miało się to odbywać m.in. poprzez pomijanie języka białoruskiego w ofi -
cjalnych wydawnictwach kościelnych, w korespondencji (szczególnie szczebla 
dekanalnego i diecezjalnego)44. Władze państwowe dążyły do sprowadzenia języka 

39 APDWSz, Pismo proboszcza parafi i w Przemkowie ks. M. Poleszczuka z 12 marca 1968 r. 
40 AAN, UdsW, Wydz. III Nierzymskokatolicki, sygn. 131/391, Pismo wiernych z parafi i Lubin 

do metropolity Stefana z 12 sierpnia 1968 r.
41 Por.: dokumentacja z poszczególnych parafi i diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Księża wielu 

parafi i monitowali o odchodzeniu od Cerkwi, przechodzeniu na katolicyzm lub laicyzacji życia. 
Zagadnienie to ze względu na złożoność przyczyn wymaga odrębnych badań.

42 APDWSz, Pismo metropolity Stefana do bpa Bazylego z 23 lipca 1969 r. 
43 D. Wysocka, Wzorem Cyryla i Metodego, „Przegląd Prawosławny” 1999, nr 7, s. 14–15. 
44 Proces ten ilustruje lektura „Cerkiewnych Wiestników” i „Kalendarza Prawosławnego”, w któ-

rych dominował język rosyjski lub polski.
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białoruskiego tylko do poziomu parafi alnego, co przez wiele lat się udawało. 
Zapewne obawiano się rozwoju białoruskiej świadomości narodowej, co przy 
ześrodkowaniu tej ludności na zwartym terytorium mogło w opinii władz stwarzać 
niepotrzebne zagrożenie i rodzić różnego rodzaju konfl ikty45.

Zagadnienie białoruskie w Kościele prawosławnym miało duże znaczenie dla 
państwa. Zdawano sobie sprawę, że centrum prawosławia w Polsce stanowią tereny 
Białostocczyzny (na ziemiach zachodnich Polski ludność prawosławna zamiesz-
kiwała w rozproszeniu), gdzie prawosławni żyli w dużych skupiskach i gdzie 
wywierali wpływ, w początkowym okresie szczególnie na poziomie życia parafi al-
nego, na sytuację w Kościele. Dominowała, słuszna zresztą, obawa, ażeby Kościół 
prawosławny nie stał się czynnikiem odrodzenia narodowego Białorusinów 
w Polsce. Dotyczyło to przede wszystkim ziem wschodnich Polski, na terenach 
zachodnich wspomniane problemy występowały sporadycznie. Wynikało to ze 
znikomej liczby Białorusinów w tych parafi ach, np. w Legnicy wg szacunkowych 
danych w 1949 r. było 20 rodzin białoruskich, a w 1994 r. tylko 1246. Nieliczne 
grupy Białorusinów wchodziły w skład parafi i we Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej 
Górze47.

Małe grupy narodowościowe w diecezji wrocławsko-szczecińskiej stanowili: 
Romowie, Grecy, Macedończycy, Asyryjczycy, Ormianie i Serbowie48. Charakte-
rystyczna była sytuacja wiernych narodowości greckiej i macedońskiej obecnych 
w życiu Cerkwi prawosławnej49. Podjęli oni już w pierwszej połowie lat pięćdzie-
siątych starania o utworzenie parafi i prawosławnej. W sprawie tej występował 
w czerwcu 1952 r. ks. Stefan Biegun (proboszcz parafi i w Jeleniej Górze), który 
informował metropolitę Makarego o istnieniu znacznego skupiska tej ludności 
m.in. w Zgorzelcu, Bogatyni i Bolesławcu. Ponadto w Zgorzelcu mieszkał także 
grecki prawosławny ksiądz Antonios Papadopulos. Zdaniem ks. Bieguna erygo-

45 O Białorusinach w Polsce, zob. A. Sadowski, Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków 
1991; E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944–1949, Warszawa 1993.

46 Zob. Kronika Parafi i Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy…, op.cit., s. 53. 
47 W drugiej połowie lat 60. bp Bazyli szacował liczbę Białorusinów w podległej mu diecezji na 

25 tys., ale były to dane zdecydowanie zawyżone. Początkowo mogło przebywać tam kilka tysięcy tej 
ludności. W wyniku powrotów po 1956 r. udział procentowy Białorusinów w poszczególnych para-
fi ach był znikomy.

48 Ormianie i Serbowie stanowią m.in. część społeczności prawosławnej w Zielonej Górze, 
Asyryjczycy w Szczecinie.

49 O ludności greckiej i macedońskiej w Polsce zob. M. Wojecki, Uchodźcy polityczni z Grecji 
w Polsce 1948–1975, Jelenia Góra 1989; K. Pudło, Grecy i Macedończycy w Polsce 1948–1993. Imigra-
cja, przemiany i zanikanie grupy, „Sprawy Narodowościowe” 1995, t. IV, z. 1.
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wanie punktu duszpasterskiego w Zgorzelcu zapewniłoby posługę religijną dla 
ludności greckiej i „(…) mogłoby również przyciągnąć innych prawosławnych 
ukrywających swoje wyznanie”50.

Podjęte działania służące utworzeniu parafi i prawosławnej dla ludności greckiej 
zamieszkującej w Zgorzelcu zakończyły się niepowodzeniem. Urząd do spraw 
Wyznań stwierdzał, iż „(…) nie znajduje sprzyjających rozwojowi prawosławnej 
placówki duszpasterskiej w Zgorzelcu warunków, ponieważ nie tylko miasto, lecz 
i cały powiat zgorzelecki posiadają bardzo nikłą ilość osób, które korzystając 
z usług placówki, mogłyby przyczynić się do jej rozwoju”51.

Pomimo niewyrażenia zgody na erygowanie oddzielnej parafi i prawosławnej 
dla ludności greckiej i macedońskiej, od 1955 r. w cerkwi w Jeleniej Górze liturgię 
w języku greckim odprawiał (raz w miesiącu) ks. Th eodor Tsaldikas52. Odbywały 
się one za wiedzą i zgodą metropolity Makarego. Udzielane były również śluby dla 
tej ludności zamieszkałej w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. 28 lipca 1967 r. bp Bazyli 
dokonał wyświęcenia na kapłana Joanidisa Dimitriosa Panajotisowicza. Miał on 
objąć opieką duszpasterską emigrantów greckich przebywających w Polsce.

W późniejszym okresie nastąpił proces odchodzenia Greków od Cerkwi. Zwią-
zane to było m.in. ze zmianami miejsca zamieszkania (m.in. powrotami do Grecji), 
jak również częściowo postępującą wśród tej społeczności laicyzacją życia. Według 
relacji ks. Stefana Bieguna z 1971 r. „(…) zamieszkująca u nas znaczna ilość Greków 
w ogóle ignoruje Cerkiew”53. Elementem odrodzenia religijnego ludności greckiej 
było utworzenie w 2002 r. parafi i prawosławnej w Zgorzelcu. Jej powstanie było 
możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności greckiej (m.in. 
S. Takuridisa i N. Rusketosa)54.

50 AWMP, sygn. RV-4C 579, Raporty ks. S. Bieguna do metropolity Makarego z 8 czerwca 1952 r. 
i 10 stycznia 1953 r.

51 Ibidem, Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do metropolity Makarego z 29 kwietnia 1953 r.
52 23 lipca 1955 r. Kancelaria Metropolitalna w Warszawie wydała zezwolenie na odprawianie 

przez ks. Tsaldikasa prawosławnych nabożeństw. Były one celebrowane do połowy lat 70., APDWSz, 
Pismo Kancelarii Metropolitarnej w Warszawie do Kancelarii Biskupiej we Wrocławiu z 23 lipca 
1955 r.

53 Ibidem, Parafi a Jelenia Góra, Pismo ks. S. Bieguna do Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego 
z lutego 1971 r.

54 Cerkiew pw. śww. Konstantyna i Heleny została wyświęcona przez abpa Jeremiasza 26 maja 
2002 r., D. Wysocka, W stylu (nie tylko) greckim, „Przegląd Prawosławny” 2002, nr 9, s. 10–11. Po-
nadto społeczność grecka uczestniczy w życiu religijnym parafi i prawosławnych w Legnicy, Szczecinie 
i Wrocławiu.
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Kwestia narodowościowa w Kościele prawosławnym na obszarze diecezji wro-
cławsko-szczecińskiej była aktualna w całym powojennym okresie. Nie determi-
nowała jednak jego działalności, ani nie stanowiła w niej zasadniczego problemu. 
Społeczności te, ze względu na znikomy odsetek wiernych, nie stwarzały poważ-
niejszych problemów w stosunkach narodowościowych Kościoła prawosławnego 
na ziemiach zachodnich. W przygotowanym w 1992 r. na Sobór Lokalny55 opra-
cowaniu postulowano zintensyfi kowanie prac nad przekładem tekstów liturgicz-
nych na języki narodowe. W opinii Komisji miało to zapobiec odchodzeniu 
z Kościoła osób nierozumiejących języka liturgicznego oraz stworzyć dogodne 
warunki tym, którzy zechcą korzystać z prawosławnych nabożeństw. Zalecano 
również pozostawienie wiernym swobody oraz możliwości wyboru języka kazań. 
Stwierdzano, że sztuczna unifi kacja stwarza pozory jedności, może natomiast 
przeszkadzać w wypełnianiu podstawowej misji Cerkwi56. Do zwołania Soboru 
Lokalnego jednak nie doszło, a większość postulatów nie została zrealizowana.

55 Sobór Lokalny miał być zwołany w 1992 r. Zgodnie z prawem kanonicznym jest on najwyższą 
władzą w Cerkwi. W jego skład mieli wejść zarówno hierarchowie, duchowni, jak i przedstawiciele 
laikatu. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę przygotowań (przeprowadzenie wyborów delegatów, 
prace komisji problemowych, strona techniczno-organizacyjna, zabezpieczenie fi nansowe) Sobór 
nie został zwołany. Chociaż nie odbył się w przewidzianym terminie wywołał żywe reakcje wśród 
społeczności prawosławnej. Przygotowane przez poszczególne komisje materiały dotyczyły cało-
kształtu funkcjonowania Cerkwi. Zawierały szereg postulatów, wskazywały wiele problemów do 
rozwiązania, przed którymi stoi Kościół prawosławny w Polsce.

56 Sposoby podnoszenia świadomości religijnej wiernych i ożywienia działalności duszpasterskiej – 
życie liturgiczne, katechizacja dzieci i młodzieży, praca środowiskowa, środki masowego komunikowania 
się. Raport przygotowany przez komisję ks. Serafi na Żeleźniakowicza z 1992 r. (w posiadaniu 
autora).
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Th e Nationality Issue in the Orthodox Church 
in Wrocław–Szczecin Diocese

THE ORTHODOX CHURCH IN Poland is one of the few religious associations, which gath-
ers the faithful of diff erent nationalities. We can distinguish in this community Belarusians, 
Ukrainians, Lemkos, Russians, Poles, Greeks, Macedonians, Serbs, and even small number 
of the Germans and Romani people. Some contentious issues concerning the functioning of 
individual  national minorities  within the Church, and  occurring  in the interwar 
period, also found its continuation aft er 1945. It should be emphasized that the Church did 
not become a base for social or political life of a specifi c national minority. It was nei-
ther Belarusian nor Ukrainian, or Lemko. It was just Orthodox. Th e Church is of the pri-
macy of faith in relation to national diversity and in case of the situation of the faithful does 
not diff erentiate them ethnically. According to the issue of nationality in the Orthodox 
Church in the Diocese of Wroclaw-Szczecin it should be mentioned fi rst of all that Ukrai-
nian and Lemko context and to a lesser extent, the Russian, Belarusian and Polish.
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TERMIN „SŁOWIANOFILSTWO” ZMIENIA swoje znaczenie w zależności od kraju, 
w którym jest używany. Dla Rosjan jest on przede wszystkim związany z konkretną 
epoką i osobami. To prace i postacie Aleksego Chomiakowa, Iwana Kiriejewskiego 
i kilku innych myślicieli drugiej ćwierci XIX wieku. Doktryna ich gloryfi kowała 
przeszłość, zwłaszcza Rosję sprzed reform Piotra I, i nasycona była mistycyzmem. 
Innymi słowy stanowiła swoistą reakcję na Oświecenie. Natomiast w Polsce termin 
ten związany jest z szeroko rozumianą „ideą słowiańską”. Z jednej strony, oznacza 
to „wiarę we wzajemną solidarność i wspólne przeznaczenie historyczne wszystkich 
Słowian”, z drugiej – „przeświadczenie o szczególnej wartości dziedzictwa słowiań-
skiego w dziejach własnego narodu”1. Początki idei słowiańskiej w Polsce związane 
są zaś właśnie z Oświeceniem. Skutkiem była dominacja pierwiastka rozumowego, 
niechęć do politycznego marzycielstwa i konstruowanie wizji przyszłości, przynaj-
mniej w początkowej fazie. Istotną rolę odegrała recepcja myśli J.G. Herdera i jego 
rozważania o roli ludów słowiańskich w dziejach Europy. Zainteresowanie słowiań-
ską tożsamością poskutkowało rozpoczęciem wszechstronnych badań słowiano-
znawczych, a stąd niedaleko już było do formułowania idei o charakterze politycz-
nym. Zatem program słowiański, nie jako mglista wizja, ale polityczna ideologia, 
zrodził się w Polsce wcześniej niż w Rosji i na innych podstawach.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN) powstało w 1800 r. w Warszawie. Działało 
przez trzy dekady, w czasie których sytuacja Warszawy zmieniała się jak w kalej-
doskopie. Niedawna stolica wielkiej Rzeczypospolitej stała się pogranicznym 
miastem Prus, potem stolicą zależnego od Francji Księstwa Warszawskiego, następ-
nie połączonego z Rosją Królestwa Polskiego, ośrodkiem powstania i miastem 

1 A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002, s. 363.
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okupowanym przez wojska carskie. Pomimo tych ciągłych przemian prace Towa-
rzystwa trwały nieprzerwanie, kres działalności przyniosła dopiero decyzja 
Mikołaja I, który zlikwidował je w ramach represji popowstaniowych.

Towarzystwo, założone przez przedstawicieli polskiego Oświecenia skupiło 
w sobie elitę dawnej Rzeczypospolitej. Jego członkami byli nie tylko uczeni, ale też 
artyści i pisarze. W krótkim czasie stało się głównym ośrodkiem życia intelektu-
alnego i kulturalnego narodu, który utracił własną państwowość. Co prawda 
w ciągu swojego istnienia miało trzech prezesów – Jana Albertrandiego, Stanisława 
Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza, ale to przede wszystkim osobowość Sta-
szica, kierującego Towarzystwem przez 18 lat, określiła kierunek jego rozwoju. 
Pozbawieni państwowości, członkowie TPN, widzieli w zachowaniu kultury szansę 
przetrwania narodu. Tadeusz Czacki pisał – „Nad Dniestrem i nad Dnieprem, nad 
Dźwiną i nad Wisłą wszyscy wołają: »Przez nauki żyć będziem!«”2. Stąd też pie-
czołowita opieka nad spuścizną czasów stanisławowskich. Zarazem żywe było 
przekonanie o konieczności udziału w życiu publicznym i kształtowaniu opinii 
społecznym. Towarzystwo nie chciało istnieć jako zgromadzenie fi lozofów gabi-
netowych lub uczonych oderwanych rzeczywistości narodowej. Trwał w nim duch 
czasów stanisławowskich i wyrosła zeń świadomość, że, choć ograniczone cenzurą, 
to jednak „wypowiadanie się na tematy publiczne było nie tylko prawem, ale 
i obowiązkiem wolnego obywatela”3. Innymi słowy w mniejszym lub większym 
stopniu kierowało się ideą swojego wieloletniego prezesa, by „być narodowi uży-
tecznym”.

Rząd pruski z niechęcią tolerował istnienie Towarzystwa. Liczył po części na to, 
że w ten sposób powstrzyma społeczeństwo polskie przed sympatiami prorosyj-
skimi. Z trzech bowiem państw zaborczych, Rosja, zwłaszcza od wstąpienia na tron 
Aleksandra I, dawała Polakom największy zakres swobód. Pod panowaniem 
młodego cara rozwijało się polskie szkolnictwo na ziemiach włączonych do Rosji, 
dość wspomnieć Uniwersytet w Wilnie i Liceum w Krzemieńcu4.

Skłonności słowianofi lskie możemy zaobserwować juz na początku działalności 
TPN prezes Jan Albertrandi, otwierając 9 maja 1801 r. pierwsze posiedzenie 
Towarzystwa, akcentował konieczność dbania o język polski. Zarazem zwracał 
uwagę na jego pobratymstwo z językami rozciągającymi się „od Nowej Ziemi do 

2 W.A. Francew, Polskoje sławianowiedienije konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st., Praga 1906, s. 4.
3 A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz. Publicystyka polityczna Sejmu 

Czteroletniego, Warszawa 2000, s. 17.
4 Jak pisał Hugo Kołłątaj – „muzy Polskie ledwie znalazły przytulenie pod panowaniem Aleksan-

dra I” – Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej, t. I, red. S. Krzemiński, Warszawa 1906, s. 114.
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Weneckiego kraju, od Raguzy do granic chińskich”5. Podobne poglądy zaprezen-
tował Stanisław Potocki, który opiewanie zalet języka ojczystego połączył z pod-
kreśleniem jego związków z grupą „tylu języków, pochodzących ze słowiańskiego 
źródła, z tylu narodów, które nimi od Śródziemnego morza mówią do Północnego, 
od niemieckiej do azyatyckiej granicy”6. Towarzystwo szukało też kontaktów 
z innymi słowiańskimi uczonymi, wybierając jesienią 1802 r. na członków hono-
rowych czeskiego uczonego Józefa Dobrovsky’ego i rosyjskiego poetę Gabriela 
Dierżawina. Zwłaszcza ten pierwszy pozostawał przez wiele lat w bliskich związ-
kach z TPN , szczególnie w okresie prezesury Staszica.

Rozwijane wśród warszawskich uczonych zainteresowania lingwistyczne i lite-
raturoznawcze stały się sposobem podkreślenia wspólnoty ludów spokrewnionych 
językowo. Obiektem pierwszych badań Towarzystwa stał się, najbliższy polszczyź-
nie, język czeski. Rozprawę o literaturze i języku południowych sąsiadów przygo-
tował Jan Kossakowski. Słowiańszczyzna w jego ujęciu stanowiła odrębną grupę 
ludnościową, zasiedlającą olbrzymi obszar „Od Rakuzów i Morza Adryatytckiego 
aż do lodowatego a stamtąd aż do Kamczatki i Japonii”, sam autor przedstawiał się 
jako „Słowianin przed Słowianami o rzeczy Słowiańskiey mówiący”. Kończył 
panegirykiem ku czci Aleksandra I, widząc w nim przede wszystkim opiekuna 
nauk, tak obcego panującemu w Prusach duchowi militaryzmu – „Monarcha 
naypotężniejszych na północy narodów Słowiańskich powszechną ich szczęśliwość 
na oświeceniu gruntuje”7. Bardziej na południe zwrócił swoją uwagę Aleksander 
Sapieha. Podróże, które odbył w latach 1802 i 1803 zaowocowały rozprawą poświę-
coną Słowianom zamieszkującym Bałkany i  wybrzeże Morza Adriatyckiego. 
Uwieńczeniem badań językoznawczych Towarzystwa był pierwszy słownik języka 
polskiego przygotowany przez Samuela Bogumiła Lindego. Edycja słownika, 
notabene dedykowanego carowi Aleksandrowi I, zajęła kilka lat, pierwszy tom 
ukazał się w 1807 r. Przedmowa wyjaśniała odrębności języka słowiańskiego. Choć 
obejmuje on olbrzymi obszar „od Kamczatki do Elby/Łaby”, ma wiele odgałęzień 
i odmian, to stanowi „jeden i ten sam język”. Miejsce osiedlenia, odmienność 
religii, rządu, tradycji ani nawet upływ czasu nie zatarły „spólnictwa rodu Słowiań-
skiego”8. W ten sposób, co było oczywistym ukłonem w stronę młodego cara, 

5 Z. Klarnerówna, Slowianofi lstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1848, Warszawa 1926, s. 12.
6 Cyt. za: E. Kołodziejczyk, Słowianofi lstwo Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Świat 

Słowiański” 1909, z. 58, nr 9, s. 202.
7 „Roczniki T.W.P.N.” 1804, t. III, s. 13, 19, 33.
8 S.B. Linde, Wstęp do Słownika Polskiego, [w:] idem, Słownik Języka Polskiego, t. I, Warszawa 

1994, s. 3.
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status ziemi słowiańskiej uzyskiwała cała Rosja, wraz ze swoimi syberyjskimi 
podbojami. Obok nauk lingwistycznych rozwijały się historyczne. Utrata państwo-
wości i  swoiste zmęczenie klęskami skłaniały do większego zainteresowania 
historią. Przeszłość słowiańską, obyczaje i ustrój dawnych Słowian idealizował 
Tadeusz Czacki. Jego dzieło O prawach polskich i litewskich, ich duchu, źródłach 
itd., wydane zostało w 1802 r.

Tendencje słowianofi lskie przejawiać się zaczęły również w literaturze. Szcze-
gólną uwagę przyciąga oda Jana Pawła Woronicza Assarmoth. Abstrahując od jej 
wartości poetyckiej, warto zwrócić uwagę na zawarte w niej treści ideowe, wyni-
kające z Woroniczowej koncepcji poezji, którą wyłożył w swojej Rozprawie o pie-
śniach narodowych. Chciał jej nadać wymiar ogólnosłowiański, skierować „czułe 
i nieobojętne oko na te mrowiska ludów po przestrzeni krajów Słowiańskich, 
jednym językiem przemawiających [aby] rozciągnąć dobroczynne dary poezyi na 
wszystkie wieki, krainy i pokolenia Słowiańskie”9. W efekcie jego tytułowy Assar-
moth był przodkiem narodów słowiańskich, które zasiedliwszy wielkie obszary 
Eurazji, „rozrojeni w tysiące narodów” nie powinny zapominać „wspólnego rodu” 
i wspierać się wzajemnie jako „Jednego ojca dzieci”. Wtedy „ród Assarmotha (…) 
złączony (…) Ludów i ziemi przetrwa ostatek”10. Poezja zatem stała się miejscem 
wyrażania posłannictwa Słowiańszczyzny w duchu już nie tyle sentymentalnym, 
co raczej wczesnoromantycznym. Koncepcja Woronicza zbliża się do swoistego 
mesjanizmu, w którym historia staje się realizacją przeznaczenia każdego z naro-
dów. W tym wypadku los wszystkich Słowian jest wspólny i dla jego spełnienia 
konieczne jest połączenie się ich pod wspólną władzą. Jedność narodów słowiań-
skich otworzy bowiem przed nimi wielką przyszłość. Choć Woronicz unikał jed-
noznacznych haseł politycznych, które mogłyby zostać źle odebrane przez rządzą-
cych w Warszawie Prusaków, to panslawistyczny sens utworu nie mógł budzić 
wątpliwości. W zawoalowany sposób wyrażony został program zjednoczenia 
politycznego Słowiańszczyzny, co w ówczesnej sytuacji zrealizowane mogłoby być 
wyłącznie przez Rosję i oczywiście kosztem Prus.

Kształtowała się w tym okresie też słowianofi lska ideologia Stanisława Staszica. 
Zwłaszcza jego ówczesne podróże, skutkowała przemyśleniami wskazującymi na 
powstawanie słowiańskiego programu. Podróż do Saksonii zrodziła smutne refl ek-
sje nad losem dawnych mieszkańców tej krainy – Słowian Połabskich – „I to była 

 9 „Roczniki T.W.P.N.” 1803, t. II, s. 376.
10 J.P. Woronicz, Pisma wybrane, Wrocław 2002, s. 154–160.
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kiedyś siedź Słowian (…) Niemcy postępują coraz bardziej na siedziby Słowian”11. 
Mamy więc wyraźnie wskazanego wroga Słowiańszczyzny – są nim Niemcy, wystę-
pujący jako odwieczne zagrożenie. Niebezpieczeństwo z ich strony było dla Staszica 
szczególnie wyraziste także z przyczyn autobiografi cznych – Piła, w której się urodził 
przeszła we władanie Prus już po pierwszym rozbiorze. Po kolejnej podróży 
powstaje rozprawa geologiczna poświęcona Karpatom. Góry leżące pośrodku krain 
słowiańskich rodzą przemyślenia – „sadowiły się tu plemiona wielkiego narodu 
Sławian”12. Słowianie występują zatem jako rdzenni mieszkańcy zasiedlonych przez 
siebie terytoriów, a zarazem jako pewna całość wyraziście przeciwstawiona Niem-
com. Stanowią pewną całość, swoistą wspólnotę, ale zarazem są podzieleni – 
„Z szczepu słowiańskiego narodów, Morawców, Polaków, Rusinów”13. Pojawia się 
określenie jednostki nadrzędnej w stosunku do narodu – jest nim „szczep”. Teoria 
relacji między tymi podmiotami została przez Staszica rozwinięta w okresie nieco 
późniejszym, tworząc zrąb politycznego programu Słowiańszczyzny.

Obserwowano z Warszawy karierę Adama Jerzego Czartoryskiego u boku cara, 
widziano też wyraźny rozwój placówek oświatowych. Ośrodek polskości szukał 
pomocy w obliczu zagrożenia ze strony postępującej germanizacji. W pierwszej 
kolejności zwracał się ku Rosji, nawiązując do osiemnastowiecznych jeszcze planów 
trwałego z nią aliansu. Badania lingwistyczne czy historyczne były wygodnym 
przykryciem dla upowszechniania idei prorosyjskich. Służyły one pokazaniu potęgi 
narodów słowiańskich, ich wielkości i szansy na współdziałanie. Odwołanie do 
chwalebnej przeszłości, pozwalało patrzeć z większa nadzieją w przyszłości. Poza 
tym „Polacy, utraciwszy niepodległość, pragnęli odegrać wybitną rolę kulturalną 
w świecie słowiańskim i przygotować jego zbliżenie, a nawet połączenie”14. Prace 
Towarzystwa budziły szeroki odzew w społeczeństwie, co pokazał entuzjazm 
wywołany nadzieją na zrealizowanie planów politycznych Czartoryskiego – odbu-
dowy Polski w sojuszu z Rosją. Nawet osoby dotąd niechętne Petersburgowi mu 
uległy. „Cała Polska na dane hasło gotowa była powstać przeciw Prusom i pomno-
żyć szeregi armii cesarza Aleksandra”15.

Jak wiadomo, historia potoczyła się nieco inaczej. Rola wskrzesiciela Polski 
przypadła Napoleonowi, który z części ziem zaboru pruskiego, a potem i austriac-

11 B. Szacka, Stanisław Staszic, Warszawa 1965, s. 109.
12 S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, Warszawa 1953, s. 112.
13 Ibidem, s. 351.
14 J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969, s. 186.
15 A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografi a na źródłach 

oparta, Warszawa–Kraków 1900–1907, księga I: Czasy pruskie 1800–1807, s. 294.
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kiego, utworzył wasalne Księstwo Warszawskie. Tymczasem w TPN kontynuowane 
były badania nad historią i językami Słowian. Początkami Słowiańszczyzny zajął 
się Wawrzyniec Surowiecki (O sposobach dopełniania historyi i znajomości dawnych 
Słowian). Określiwszy zasięg terytorialny wspólnoty słowiańskiej „niezmierne 
krainy Wołgi, Bałtyku, Elby / Łaby, Sali aż do Morza Adryatyckiego”(tym razem 
bez Syberii, wyłącznie terytoria europejskie), zwracał uwagę na odrębność men-
talności Słowian, która może być niezrozumiała dla innych „trzeba być Słowiani-
nem żeby poznać i odmalować Słowianina”16. Zarysowuje się tu, tak popularne 
w XIX w., przeciwstawienie Słowiańszczyzny (a potem wyłącznie Rosji) i Europy, 
jako dwóch odmiennych mentalnie zbiorowości. Obok orientacji prorosyjskiej 
pojawiła się także w Towarzystwie idea związania sprawy słowiańskiej z Francją. 
W myśl tej koncepcji państwo carów jako uczestnik rozbiorów Polski stało się 
wyrodkiem wspólnoty słowiańskiej. Wina udziału w unicestwieniu sąsiedniego 
słowiańskiego państwa stawia ją poza nawiasem Słowiańszczyzny. Jak widzimy, to 
nie zawsze Polacy zajmowali miejsce zdrajców sprawy słowiańskiej. Wspólnota 
słowiańska, bez Rosji, i z uwypukloną rolą części zachodniej powinna oprzeć się 
na Polsce. Ta z kolei byłaby łącznikiem Słowiańszczyzny z napoleońską Francją. 
W osobie cesarza Francuzów widziano „uosobienie tego wszystkiego, co od dawna 
łączy różne zachodnie plemiona słowiańskie – cywilizacji i religii katolickiej”17. 
Z kolei według Staszica szczególna ranga Polski wynika z jej umiejscowienia 
w samym środku Słowiańszczyzny. Przez wieki była ona przedmurzem Europy, 
czyli zaporą dla wschodniego zagrożenia. Osłaniając Europę napoleońską przed 
zagrożeniem ze strony Rosji, Polska powinna stanąć na czele federacji środkowo-
europejskich krajów słowiańskich. Współdziałając ściśle z Francją „rozrzucałaby 
światło na inne ludy (…) prowadząc je do (…) wnijścia w federację powszechną”18. 
W ten sposób pojawia się nowy model politycznego związku Słowian – tym razem 
jako jednego z elementów ogólnoeuropejskiej wspólnoty. Znika bariera między 
Słowianami a resztą kontynentu, natomiast na zewnątrz pozostaje Rosja, będąca 
zagrożeniem dla pokoju w Starym Świecie. Dominowała zatem w tym czasie 
w Towarzystwie opcja profrancuska, co wynikało z sytuacji politycznej Księstwa 
Warszawskiego. Należy jednak wspomnieć o swoistej „trzeciej drodze”, zapropo-
nowanej przez Józefa Kalasantego Szaniawskiego. Polska według niego dyspono-

16 „Roczniki T.W.P. N.” 1812, t. VIII, cz. 1, s. 96–97.
17 D. Beauvois, U źródeł panslawizmu. Polskie Oświecenie i Słowiańszczyzna (1795–1820), „Revue 

des Etudes Slaves” 1978, nr 1–2, s. 38; W.A. Francew, op.cit., s. 78–100.
18 S. Staszic, O statystyce Polski, [w:] idem, Pisma fi lozofi cze i społeczne, t. II, Warszawa 1954, s. 299.
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wała wystarczającym potencjałem, aby niezależnie od Francji i od Rosji, nie 
zwracając uwagi na żadnego z cesarzy, stanąć na czele narodów słowiańskich 
i utworzyć słowiańskie państwo w środku Europy. Miałaby zatem zjednoczyć 
ziemie dawnej Rzeczypospolitej i Słowian monarchii habsburskiej19. Koncepcja ta, 
zaprezentowana po zwycięstwie Napoleona nad Austrią w 1809 r., nie zyskała 
jednak szerokiego rozgłosu. Wynikało to przede wszystkim z wielkich nadziei, jakie 
łączono w tym czasie z osobą cesarza Francuzów.

Podtrzymywane stale kontakty z Józefem Dobrovskym i Towarzystwem Literac-
kim w Pradze zaowocowały projektem ujednolicenia pisowni języka polskiego 
i czeskiego. Pomysł, zgłoszony jesienią 1812 r. w postaci odezwy przez Wacława 
Hankę (sekretarz Towarzystwa praskiego) wzbudził żywe zainteresowanie Stani-
sława Staszica. Prezes TPN miał nadzieję, że do wspólnego przedsięwzięcia polsko-
-czeskiego dołączą również uczeni rosyjscy i w rezultacie zrezygnują z cyrylicy na 
rzecz alfabetu łacińskiego – „Ileżby przez to nie ułatwiło się naukach i umiejętno-
ściach wspólnej pracy, wspólnego oświecenia i zrozumienia w tym wielkim na tej 
ziemi, najobszerniejszym w Europie, ogromnym Sławian narodzie”20. To że Sło-
wianie stanowią wspólnotę, „jeden naród” można było zaobserwować w myśli 
Staszica już wcześniej, ale pojawia się koncepcja interesującej drogi do osiągnięcia 
jedności. Wiedzie ona poprzez zbliżenie w sferze nauki i edukacji. Staszic rozbu-
dował tę teorię w czasach Królestwa Kongresowego.

Upadek Napoleona i kongres wiedeński zakreśliły na nowo mapę Europy. 
Z większości ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, zwią-
zane z Rosja unią personalną. Królem polskim został zatem car Aleksander I, który 
dzięki temu „przygarnął do siebie Polaków i wszystkie serca polskie do siebie 
przyciągnął”, jak skomentował to wydarzenie Kajetan Koźmian, polityk i poeta, 
członek TPN21. Powstanie Królestwa Polskiego, obdarzonego konstytucją i auto-
nomią wywołało rozmaite reakcje wśród poddanych rosyjskiego cara. Część elit 
petersburskich widziała w tym nawet zagrożenie dla samodzierżawia i początek 
drogi Rosji ku federalizmowi. Nawet jeśli myśl taka nie była obca carowi, to nie 
pociągnęła za sobą dalszych praktycznych następstw22. Z kolei wśród nowych 
poddanych zarówno osoba władcy, jak i przyjęte rozwiązania wywołały sympatię, 

19 T. Kizwalter, Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Warszawa 1987, s. 36 i n.
20 Cyt. za: E. Kołodziejczyk, op.cit., s. 205.
21 K. Koźmian, Pamiętniki, t. II, Wrocław 1972, s. 348.
22 I.I. Cymbajew, Idiei fi edieralizma i fi edieratiwnogo ustrojstwa Rossii w obszczestwiennoj mysli, 

[w:] Oczerki russkoj kultury XIX wieka, red. A.W. Koszman, t. 4: Obszczestwiennaja mysl, Moskwa 
2003, s. 463.
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a często i entuzjazm. Obawiano się bowiem w Warszawie powrotu do stanu sprzed 
1807 r., zamiast tego uzyskano niewielkie co prawda, ale zawsze państwo, z własną 
konstytucją, autonomią, a co najważniejsze nazwą „Polska” – na co się nie ważył 
wcześniej nawet Napoleon. Choć obawiano się na ile praktyka będzie zgodna 
z teorią, i czy konstytucja nie pozostanie ostatecznie martwą literą, to dominował 
w Warszawie nastrój optymistyczny.

Nowa sytuacja polityczna, stała się potężnym impulsem do wzrostu nastrojów 
prorosyjskich w całym społeczeństwie. „Zmienił się na koniec okropny los wojny 
a zwycięstwa wspaniałomyślnego Aleksandra wróżyć świata pokój zaczęły”23. 
W carze Aleksandrze I widziano „Anioła pokoju” przeciwstawionego Napoleonowi 
– „bogowi wojny”. Ziemie polskie złożyły wielką daninę krwi podczas minionych 
walk i wydawało się, że nadchodzą długo oczekiwane czasu spokoju i połączenia 
„dwóch braterskich ludów pod jedno berło”, jak pisał w swoim Hymnie Alojzy 
Feliński. Elity polityczne i wojskowe Księstwa Warszawskiego mogły bez większych 
trudności odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zachowały bowiem swoje znaczenie. 
Do rangi symbolu urósł pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, którego zwłoki 
sprowadzono z Saksonii. Car oddał w ten sposób hołd niedawnemu przeciwnikowi, 
okazując wspaniałomyślność swoim nowym poddanym. Wystąpił tym samym nie 
jako zdobywca, ale „młody Rycerz, którego Bóg litościwy wybrał jako oczywiste 
narzędzie potęgi swoiey, aby z łona burz wywiódł spokojność świata (…), aby 
pogodził ludzi z ich szczęściem”24. O wspólnocie i bliskości Polaków i Rosjan 
w okolicznościowym kazaniu mówił Jan Paweł Woronicz – „Jedyne czucia honoru 
i sławy udzieliła natura obydwom pobratymczym narodom, jako z pnia jednego 
Sławiańszczyzny wzrosłym i rozkrzewionym”25. W trakcie pierwszej wizyty nowego 
króla w Warszawie, gdy władze miejskie wręczały mu symboliczne klucze do 
miasta, Aleksander I odrzekł: „Nie przyjmuję kluczy. Nie przychodzę tu jako 
zdobywca, lecz jako Opiekun i Przyjaciel wasz, pragnąc wszystkich widzieć szczę-
śliwymi”26. Nadzieje na przełamanie wielowiekowej wrogości polsko-rosyjskiej 
wiązały się ze swoistym przestawieniem polskiego patriotyzmu. Z napoleońskiego, 
siłą rzeczy wrogiego Rosji, zmieniał swój kierunek na antypruski. Pojawiła się 
w Królestwie Polskim nadzieja na odzyskanie ziem zaboru austriackiego i pru-

23 S. Potocki, Pochwała Tadeusza Czackiego…, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1818, t. XII, s. 32.
24 Mowa wygłoszona na pogrzebie księcia Józefa Poniatowskiego przez Stanisława Potockiego 

– „Roczniki T.K.W.P.N.” 1817, t. XI, s. 428. 
25 J.P. Woronicz, op.cit., s. 232.
26 Cyt za: A. Kraushar, Towarzystwo…, Księga II: Czasy Księstwa Warszawskiego 1807–1815, t. II, 

s. 142.
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skiego i połączenie ich pod władzą Aleksandra I. „Coraz wyraźniej rozbrzmiewało 
hasło: polsko-rosyjskie państwo słowiańskie przeciwko Niemcom!”27.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk uzyskało potwierdzenie swojego statutu i praw. 
Gwarancję opieki i protekcji wzbogacono potwierdzeniem tytułu „Królewskie”, 
otrzymanego w Księstwie Warszawskim od Fryderyka Augusta. Towarzystwo 
miało nadal skupiać elitę narodu polskiego. Odegrało też decydującą rolę w utwo-
rzeniu w 1816 r., za zgodą cara, uniwersytetu w Warszawie. Stanisław Potocki, 
nieodrodny syn swojej epoki mógł napisać, że „Zaledwie zajaśniały na Rosyjskim 
tronie dobroczynne Aleksandra cnoty (…) widzi Aleksander w oświacie swych 
poddanych jedno z najobfi tszych źródeł ich szczęścia”28. Jako minister wyznań 
religijnych i oświecenia się niejako urzędowym przedstawicielem Towarzystwa 
przy najwyższych władzach Królestwa. Występując w tej dwojakiej, naukowej 
u urzędowej, roli niejednokrotnie dawał wyraz swoim słowianofi lskim poglądom, 
wyprowadzając je właśnie z ducha epoki świateł, dalekiego od rodzącego się w tym 
okresie, romantyzmu. Tym bardziej zwracał więc uwagę na polityczny aspekt 
sytuacji Królestwa Polskiego, łącząc jego istnienie z realizowaniem idei słowiańskiej 
przez Aleksandra I: „Łączą się pod berłem jego dwa bratnie narody, których miłość 
i zaufanie wiecznym być powinny węzłem, a Polska oparta o ogromną Państwa 
Rosyjskiego potęgę już odtąd niewzruszoną stoi”29.

Z wielką energią TPN wróciło do swoich badań słowianofi lskich i słowiano-
znawczych. Jan Paweł Woronicz, choć opuścił Warszawę (został biskupem krakow-
skim) podtrzymywał związki z Towarzystwem i zainteresowania fi lologiczne, 
nawołując do „zbliżenia do siebie wszystkich gałęzi mowy słowiańskiej”30. Nie-
rzadko pojawiały się też elementy panegiryczne w stosunku do Aleksandra I – 
„Monarchy, którego imię samo wspomnienie pokoju i szczęścia ludów wiecznie 
na pamięć przywoływać będzie”31, „Obroniciela i Nadawcy Imienia Polaków, 
ukochanego króla naszego”32. Dla członków Towarzystwa car Aleksander stał się 

27 E. Woroniecki, Słowianofi lstwo Królestwa kongresowego, „Świat Słowiański” 1910, nr 8, s. 78.
28 „Roczniki T.K.W.P.N.” 1818, t. XII, s. 23.
29 S. Potocki, Pochwała Tadeusza Matuszewicza, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1821, t. XIV, s. 121.
30 E. Kołodziejczyk, op.cit., s. 208.
31 Wystąpienie Karola Skrodzkiego na posiedzeniu T.P.N. w maju 1818 r. – „Roczniki T.K.W.P.N.” 

1818, t. XII, s. 220.
32 Wystąpienie Jakuba Falkowskiego na posiedzeniu T.P.N. w listopadzie 1820 r. – „Roczniki 

T.K.W.P.N.” 1821, t. XIV, s. 290.
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legalnym panującym, spadkobiercą dawnych polskich królów, odkąd gdy jako 
„Wskrzesiciel Polski, Anioł pokoju osiadł tron Piastów i Jagiełłów”33.

Coraz większą rolę w pracach TPN zaczęli odgrywać uczeni z nowego pokolenia, 
nie pamiętającego już Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Szczególne ich zaintere-
sowanie budziła historia dawnych Słowian, nie wyłączając okresu przedpaństwo-
wego. Przeszłość znów stawała się punktem wyjścia do refl eksji nad teraźniejszością 
i przyszłością krajów słowiańskich. W ten sposób unia Królestwa Polskiego z Rosją 
jawiła się jako powrót do stanu początkowego, odtworzenie dawnej jedności sło-
wiańskiej. Ignacy Benedykt Rakowiecki napisał rozprawę O stanie cywilnym 
dawnych Słowian, w której wychodząc od zarysu przeszłości, dochodził do wnio-
sku, że „ani czas, ani srogie wrogów usiłowania, nie zdołają zniszczyć plemienia 
Słowiańskiego, które (…) doczekało się pod wielkiem i łaskawem berłem Aleksan-
dra I, jedney z najszczęśliwszych epoki”34. Jako pierwszy w Polsce zajął się badaniem 
dawnego prawa ruskiego, spod jego pióra wyszły pionierskie analizy Prawdy 
Ruskiej. Z rozważań nad charakterem i prawem dawnych Słowian wyprowadzał 
wnioski o bliskości Polaków i Rosjan. Podkreślanie słowiańskości służyło zaciera-
niu granic i różnic między oboma narodami. We wspólnym obu krajom „duchu 
słowiańskim” dopatrywał się źródeł patriotyzmu i poczucia obywatelskości, któ-
rych nie zatarła odmienna tradycja polityczna35. Wawrzyniec Surowiecki badając 
runy i języki słowiańskie (Śledzenie początków narodów słowiańskich i O Charak-
terach Pisma Runicznego i dawnych Barbarzyńców Europejskich) udowadniał ich 
jedność i odrębność: „Język słowiański jest inny i nie pochodzi od żadnego innego 
języka Europejskiego”36. Doprowadziło go to do przekonania o istnieniu pewnych 
cech zewnętrznych, wyglądu typowego dla Słowian. Opisując plemienny ustrój 
i dawne obyczaje, konkludował, że nawet w sytuacjach konfl iktowych i spornych 
Słowianie potrafi li zawsze dochodzić do zgody i jedności. Odwoływał się też do 
dziejów Połabszczyzny, co dawało możliwość podkreślenia konfl iktu słowiańsko-
-germańskiego, a zarazem wskazywało na zgubny wpływ podziałów i rozdrobnie-
nia w obliczu zagrożenia ze strony Niemców37. Przebijało się tu rozgoryczenie i żal 
z powodu rozbiorów i zaboru znacznej części ziem polskich przez Prusy i Austrię. 
Najaktywniejszą działalność prowadził Zorian Dołęga-Chodakowski (Adam 

33 A. Osiński, Pochwała X. Onufrego Kopczyńskiego, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1818, t. XII, s. 286. 
34 „Roczniki T.K.W.P.N.” 1821, t. XIV, s. 35.
35 I.B. Rakowiecki, Prawda Ruska czyli Prawa Wielkiego Księcia Jarosława…, t. I, Warszawa 1820, 

s. 3 i n.
36 „Roczniki T.K.W.P.N.” 1824, t. XVII, s. 288.
37 Ibidem, s. 286; Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej…, s. 340 i n.
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Czarnocki), przez pewien czas nawet podróżujący po Rosji w poszukiwaniu śladów 
kultury dawnych, przedpaństwowych Słowian. Jego dzieło O Słowiańszczyźnie 
przed chrześcijaństwem ukazało się w 1818 r. Idealizując przeszłość twierdził, że do 
przyjęcia chrześcijaństwa Słowianie stanowili oryginalny byt, odmienny od 
zachodnioeuropejskiego. Ten pełen harmonii świat, żyjąc w symbiozie z przyrodą, 
nie rozdzielał władzy duchowej i świeckiej, nie stosował hierarchii. Czarnocki 
przeprowadził pierwszą w naszej historiografi i próbę rehabilitacji pogaństwa. 
W jego mniemaniu Słowianie zasadniczo różnili się od innych narodów Europy 
i przyjęcie obcej, chrześcijańskiej wiary było gwałtem na ich obyczajowości. 
W dodatku zostali wciągnięci w spór w istocie im obojętny – między zachodnią 
i wschodnią odmianą nowej religii. Rozdzieleni między katolicyzm i prawosławie 
wykrwawiali się w bratobójczych walkach38. Szczególnie negatywną rolę odegrało 
związanie się z  katolicyzmem, który pociągnął za sobą deslawizację. Bliższe 
duchowi słowiańskiemu jest natomiast prawosławie. Stąd też o wiele więcej ele-
mentów dawnego świata ocalało w Rosji niż w Polsce. Słowianie jako „lud jedno-
słowny” powinni, dla zachowania chociażby resztek swojego naturalnego dziedzic-
twa, zjednoczyć się pod władzą cara „bo on sam jest tylko pośród nas miłym 
gościem, szczodrym hospodarem i najstarszym starostą słowiańskim”39. Praca 
Chodakowskiego wzbudziła wiele kontrowersji, zarówno w  Królestwie, jak 
i w samej Rosji. Odbiorcy polscy zarzucali jej antykatolicyzm, rosyjscy – niezgod-
ność z teoriami Mikołaja Karamzina. Z drugiej strony właśnie jemu przypada 
w zasłudze położenie podwalin pod słowiańską etnologię, a także badanie folklo-
rystyczne i odkrywanie śladów dawnej obyczajowości zarówno w Polsce, jak 
i w Rosji. W swojej nieco idyllicznej wizji przedchrześcijańskiego świata słowiań-
skiego Chodakowski oddalał się już od oświeceniowej tradycji, bliżej mu raczej 
było do wyobraźni rosyjskich słowianofi lów i ich doktryn idealizujących (bliższą 
niż u Polaka) przeszłość.

Zainteresowanie słowiańską przeszłością Polski pojawiło się także w pracach 
Franciszka Czajkowskiego O początkach ludów słowiańskich i narodu Polaków 
i Adama Prażmowskiego Zwrot myśli na przeszłe czasy w Polszcze. Zwieńczeniem 
był projekt utworzenia Archiwum Słowiańskiego – swoistego wydziału w ramach 
Towarzystwa, który zająłby się właśnie badaniem historii Słowiańszczyzny. Idea 
zgłoszona przez Walentego Skorochoda-Majewskiego (on sam badał m.in. związki 
języków słowiańskich z sanskrytem) w kwietniu 1821 r., choć przyjęta z entuzja-

38 Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej…, s. 388 i n.
39 D. Beauvois, op.cit., s. 40–41.
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zmem, pozostała w sferze planów. Reaumując – powstały na gruncie TPN kierunek 
słowianofi lski odegrał istotną rolę w rozwoju myśli historycznej w Polsce. Otworzył 
przed uczonymi najstarszą, słowiańską przeszłość Polski a także rozszerzył hory-
zonty badań na sąsiednie kraje i  ludy słowiańskie, zarówno zachodnie, jak 
i wschodnie czy południowe40. Prace członków Towarzystwa pokazały, że dzieje 
Polski nie zaczynają się z przyjęciem chrześcijaństwa, innymi słowy, że ludy sło-
wiańskie nie pojawiły się znikąd. Sfera, dotychczas zarezerwowana dla legend, stała 
się tym samym obiektem poważnych badań historycznych.

W sferze literackiej miejsce Woronicza w pewnym stopniu zajął Kazimierz 
Brodziński. Jego Rozprawa o Elegii ukazywała na związki poezji różnych krajów 
słowiańskich. Bliskość przejawiała się szczególnie w tym gatunku literackim, jako 
pokazującym „stan uczucia (które) zwiemy dumaniem. Takowem uczuciem tchnie 
narodowa wszystkich Słowian poezya”41. Brodziński, już w nieco wczesnoroman-
tyczny sposób, postrzegał rolę poety. Tym niemniej odnosił ją, a więc przede 
wszystkim swoją własną, jako nieograniczoną li tylko do jednego narodu, lecz 
ogólnosłowiańską. Wskazywał, że „wszystkie ludy Słowiańskie, więcej może niż 
inne narody, odznaczają się szczególną do poezji skłonnością”42. Miała więc poezja 
połączyć Słowian prędzej niż polityka, wystarczy tylko, że inni poeci słowiańscy 
uświadomią sobie swoje cele. Przykładem takiego „świadomego” poety był dlań 
Franciszek Karpiński, którego utwory „tchną duchem Elegicznym i Sielskim. 
Pierwsze był winien swoim i narodu okolicznościom, drugie powszechnemu 
smakowi Polaków i wszystkich Sławian”43.

Program słowiański Towarzystwa Przyjaciół Nauk najpełniej przedstawił Stani-
sław Staszic. O ile do 1815 r. mamy do czynienia raczej z luźnymi refl eksjami, 
kształtowaniem się myśli słowianofi lskiej, to następne lata przynoszą spójną ideolo-
gię. Jej wykład znajdujemy w rozprawie Myśli o równowadze politycznej w Europie 
(1815) i testamencie politycznym Ostatnie moje do spółrodaków słowa (1816). 
„Poczucie słowiańskości stale w nim rosło (…) całą nadzieję pokładał w Rosji i jej 
imperatorze, widząc w narodzie rosyjskim jednoczyciela wszystkich Słowian”44. 
W jego ujęciu ludy europejskie dzieliły się na trzy wielkie grupy, które określał 
mianem „szczepów”. Miana Gaulolatynów, Teutonów i Sławian oznaczały narody 
romańskie, germańskie i słowiańskie. Jednoznacznie rozstrzygnięty został problem 

40 Szerzej: A.F. Grabski, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976, s. 335–336.
41 „Roczniki T.K.W.P.N.” 1823, t. XVI, s. 85.
42 K. Brodziński, O wymowie u dawnych Polaków, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1828, t. XX, s. 181.
43 K. Brodziński, O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego, ibidem, s. 78.
44 I.I. Pierwolf, Impierator Aleksandr I i sławianie, „Driewniaja i Nowaja Rossija” 1877, nr 12, s. 327.
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Rosji – jest ona częścią Europy, z racji swojej słowiańskości. Staszic uznał, że właśnie 
owe zbiorowości są właściwym podmiotem historii, nie zaś poszczególne narody, 
będące wyłącznie tworami czasowymi. Siły intelektualne i fi zyczne mogą się pojawić 
u danego narodu, a potem zaniknąć, poszczególne państwa mogą powstawać albo 
upadać, jednakże nie zakłóca to w najmniejszym stopniu procesu historycznego. 
Narody pojawiają się i znikają, ale trzy europejskie „szczepy” trwają, wytwarzając 
kolejne narody i państwa. Szczepy pełnią rolę podłoża dziejów, zaś narody i państwa 
są zaledwie „czasowymi tworami historii”45. Ważny dla historiozofi i problem relacji 
między narodem a „szczepem” Staszic rozstrzyga jednoznacznie na korzyść tego 
ostatniego46. Wartością nadrzędną staje się ów „szczep”, w stosunku do którego 
naród jest, podobnie jak państwo, chwilową aktualizacją ukrytego potencjału. 
W związku z tym narody danego „szczepu” powinny łączyć się ze sobą. Kwestia, 
który naród będzie stał na czele danego szczepu, miała charakter drugorzędny47.

Zdaniem Staszica historyczne okoliczności umieściły Rosję na czele Słowiańsz-
czyzny. Na terenie Rosji udało się bowiem stworzyć połączenie narodów. Uważał, 
że Rosja rozszerzała się nie w drodze podboju, lecz pokojowego przyłączania. Unia 
Królestwa Polskiego z Rosją była zatem dowodem na przełamanie wielowiekowego 
sporu dwóch największych narodów słowiańskich. Podkreślał, zwracając się do 
Rosjan – „Polacy są niezdolni być waszymi niewolnikami, ale są przygotowani stać 
się braćmi”48. Autonomia i swobody polskie były dlań gwarancją trwałości przy-
jętego rozwiązania. Wspólne słowiańskie państwo miało być federacją, stąd też 
warunkiem sine qua non przyjęcia takiego rozwiązania było zagwarantowanie 
Polakom własnych praw, języka, edukacji i obyczajów, ale zarazem silnej i sprawnej 
władzy centralnej, której tak brakło w Rzeczpospolitej szlacheckiej. Gwarantowałby 
zarazem bezpieczeństwo i całość państwa. Zresztą Staszic już wcześniej „przeciw-
stawił niepodległość anarchicznej wolności”49, uważając, że ilość swobód 
wewnętrznych jest bezpośrednio zależna od sytuacji międzynarodowej. Podobnie 
myśleli i inni, niemniej jednak to właśnie u Staszica znajdujemy najdalej posunięta 
refl eksję na tym polu, jako jeden z pierwszych polskich myślicieli brał pod uwagę 
czynniki, które dziś nazywamy geopolitycznymi. Tym samym, sugerowany przezeń 

45 S. Staszic, Myśli o równowadze politycznej w Europie, [w:] idem, Pisma fi lozofi czne i społeczne, 
tom II, Warszawa 1954, s. 302–304.

46 Z. Klarnerówna, op.cit., s. 58.
47 S. Staszic, Myśli…, s. 302–306.
48 Idem, Ostatnie moje do spółrodaków słowa, [w:] idem, Dzieła, t. IV, Warszawa 1816, s. 15.
49 A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, 

Gdańsk 2006, s. 232–233.
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system polityczny można uznać za „pierwszy krok w stronę ideału – sprawiedli-
wego ustroju wywiedzionego z praw natury”50. Wydawało się to możliwe, dzięki 
polityce Aleksandra I wobec Polaków. Staszic widział w nim przede wszystkim 
„nieśmiertelnego Dawcy pokoju Europie i Utworzyciela Polskiego Królestwa”51. 
Zaś Polaków i Rosjan zachęcał do jedności i współpracy, szczególną uwagę zwra-
cając na edukację, widząc w niej nadzieję na budowanie lepszego świata – „Łączcie 
się i oświecajcie się!”52. Przyszłość widział jako powstanie potężnego państwa 
Słowian, największego jego zdaniem narodu na świecie. Podobny duch rozważań 
przenikał Staszicowskie opus vitae, czyli poemat historiozofi czny Ród ludzki.

Połowa lat dwudziestych XIX w. przyniosła diametralne zmiany. W Taganrogu, 
w grudniu 1825 r. zmarł Aleksander I, z którym elity polskie wiązały tak wielkie 
nadzieje, a w styczniu następnego roku – Stanisław Staszic, czyli główny rzecznik 
politycznego słowianofi lstwa w Warszawie. Ich miejsce zajęli Mikołaj I i Julian Ursyn 
Niemcewicz. W Królestwie Polskim panował nieukrywany i nieudawany żal po 
śmierci „nieśmiertelnego Wskrzesiciela naszego Aleksandra I”53. Obawy, które 
zrodziła w społeczeństwie polskim zmiana panującego, miał rozwiać manifest 
nowego imperatora wydany 25 grudnia. Głosił, że panowanie nowego władcy „będzie 
jedynie przedłużeniem Rządów wiekopomnej pamięci Cesarza i Króla Alexandra I, 
i że instytucye, które nadał, zachowane zostaną”54. Chciano w Warszawie w to wierzyć 
i stąd nowy prezes TPN na sesji grudniowej w 1827 r., przemawiał: „Pod tarczą 
i opieką naypotężniejszego z władców, czegóż obawiać się możem”55. Zwłaszcza 
wybuch wojny rosyjsko-tureckiej spowodował przejściowy wzrost sympatii do 
Mikołaja I, który jako „Cezar Sławianów potężną prawicą swoją karze wiarołomnych 
Partów”56. Celem tej wojny miało wyzwolenie Słowian i Greków spod jarzma turec-
kiego, stąd „cała Grecya wysławiać będzie oswobodziciela swego”57.

50 B. Wolska, Związki twórczości Stanisława Staszica z sentymentalizmem, [w:]  Literatura. Histo-
ria. Dziedzictwo. Prace ofi arowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski i A. Grześko-
wiak-Krwawicz,Warszawa 2006, s. 321.

51 St. Staszic, Pochwała Stanisława Potockiego…, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1825, t. XVIII, s. 126.
52 Idem, Ostatnie…, s. 16.
53 J.U. Niemcewicz, Obraz życia i czynów Stanisława Staszica…, „Roczniki T.K.W.P.N.” 1828, 

t. XX, s. 55.
54 A. Kraushar, Towarzystwo…, Księga III: Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie przedostat-

nie 1824–1828, s. 187–189.
55 Zagajenie z 4 grudnia 1827 r., „Roczniki T.K.W.P.N.” 1828, t. XX, s. 98.
56 Zagajenie z 4 maja 1830 r., „Roczniki T.K.W.P.N.” 1830, t. XXI, s. 14.
57 A. Kraushar, Towarzystwo…, Księga III: Czasy Królestwa Kongresowego. Lata ostatnie 1828–

–1830, s. 214.
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Były to jednak już ostatnie przebłyski programu zakreślonego tak ambitnie przez 
Staszica. Wybuch powstania listopadowego, wzrost nastrojów nacjonalistycznych 
w obu narodach zepchnęły na bok słowianofi lskie idee wypracowane w Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk. Jego likwidacja w 1832 r. była widomym przejawem, że nowy 
car nie zamierza iść w stosunku do Polaków drogą poprzednika. Rozbito tym 
samym ważną płaszczyznę porozumienia obu słowiańskich narodów, odpychając 
je wyraźnie od siebie. „Powstanie nie miało żadnych szans. Było czynem nieodpo-
wiedzialnym, głupim, który – jak pisał Aleksander Brückner – „kraj materialnie 
i moralnie zniszczyło”. (…), zapoczątkowało stuletnie antyrosyjskie szaleństwa, 
pchnęło na barykady młodzież, która mogła Polsce służyć w sposób bardziej realny 
zamiast „zwycięstw duchowych”58. Współcześni bywali jeszcze bardziej krytyczni 
(np. Kajetan Koźmian) widząc ruinę szans na współżycie dwu słowiańskich naro-
dów – (rewolucja) „wypłynęła, wybuchła i żyjąc w sekrecie inne cele przez małpiar-
stwo Paryża natchnięte według wyobrażeń, żądz i ambicji naczelników płaszczem 
się tylko patriotycznym okryła (…) wszystkich oszukała i zwiodła. (…) Gwałt, 
przymus, postrach, kuglarstwo wszystkim władało”59.

Słowianofi lstwo w TPN miało dobre warunki do rozwoju. Tym bardziej, że na 
tle innych państw rozbiorczych Rosja wydawała się w tym czasie najbardziej libe-
ralna. Z przytoczonych fragmentów wyłania się zupełnie inny obraz państwa carów 
niż ten ukształtowany przez Romantyzm i tradycje powstańcze. Elity pooświece-
niowe miały całkiem odmienny pomysł na Rosję. Liczyły na to, że uda się dzięki jej 
potędze odzyskać ziemie zabrane przez Austrię i Prusy. Połączenie z Rosją, właśnie 
połączenie, a nie podbój, czy zaparcie się własnej tożsamości, miało otworzyć przed 
Polakami nowe perspektywy. Stawało się nie tragedią, ale wielką historyczna szansą 
na odegranie w stosunku do Rosji takiej roli, jaka miała Grecja w Imperium Rzym-
skim. Cytując na koniec Prezesa Towarzystwa, Stanisława Staszica – „(…) nie 
zgadujesz jeszcze przeznaczenia Warszawy pod berłem rosyjskim? To miasto przez 
swoje położenie geografi czne i polityczne jest przeznaczone być trzecią, a może 
główną stolicą wielkiego w jedno ciało zrzeszonego pod jednym berłem słowiańskim 
rodu. Tu rozstrzygną się losy Europy zachodniej. (…) Spajajmy się z Rosją i oświe-
cajmy się, bierzmy od niej potęgę, ona niech bierze od nas oświecenie”60.

58 A. Andrusiewicz, Carowie i cesarze Rosji, Warszawa 2001, s. 339.
59 K. Koźmian, op.cit., t. III, s. 354 i n.
60 Rozmowa z Kajetanem Koźmianem. K. Koźmian, op.cit., t. II, s. 196–197.
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Slavic ideas in Warsaw Society of Friends of Learning 
(1800–1830)

THE WARSAW SOCIETY of Friends of Learning (1800–1832) united polish intellectual élite 
aft er the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its members were interested 
in history and languages of Slaves, then Slavophil ideas appeared among them. It had also 
political importance. It was considered, that Russia can help to get back polish lands, which 
was controlled by Austria and Prussia. Th e members of Society had great expectancies, 
which were connected with the person of Alexander I, Emperor of Russia (1801–1825). In 
1815 he became the King of the Kingdom of Poland. Th e author of the political Pan-Slav 
program was Stanisław Staszic (1755–1826), the longtime president of Th e Society. He 
formulated it in his work Myśli o równowadze politycznej Europie (Th e Refl ections about 
Political Balance in Europe). He thought that Russia must make Pan-Slavic Federation.
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„MYŚL NARODOWA” UKAZUJĄCA się od 1921 aż do 1939 r. jako tygodnik, a od 
lipca 1926 do grudnia 1928 r. jako dwutygodnik, była organem teoretyczno-pro-
gramowym obozu narodowego1. Stanowiła pismo elitarne, szczególnie po 1925 r. 
kierowane do inteligencji, do sympatyka idei narodowej, jak i politycznie wyro-
bionego odbiorcy wszystkich odłamów politycznych2. Do 1925 r. „Myśl Narodowa” 
pozostawała nieofi cjalnym organem prasowym Związku Ludowo-Narodowego 
(ZLN). W październiku 1925 r. w skutek reorganizacji zmieniła się z tygodnika 
polityczno-społecznego w tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej, 
którego zadaniem miała być dbałość o życie duchowe narodu. W efekcie na czele 
periodyku stanął Zygmunt Wasilewski, który w niebagatelny sposób wpłynął na 
dalsze losy i rozwój pisma. 1 VII 1926 r., po likwidacji „Przeglądu Wszechpol-
skiego” i połączeniu go z „Myślą Narodową” ta ostatnia ostatecznie przejęła rolę 
ofi cjalnego organu ideowo-politycznego obozu narodowego. W dużym przybliże-
niu poglądy wyrażane na łamach „Myśli Narodowej” możemy uznać za reprezen-

1 Pierwszy numer „Myśli Narodowej” ukazał się 22 X 1921 r. Pełny tytuł tygodnika brzmiał: „Myśl 
Narodowa. Tygodnik polityczno społeczny”. Po odnowieniu pisma od 3 X 1925 r. nosił on podtytuł 
„Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej”. Zob.: „Myśl Narodowa” (dalej: „MN”), 
22.10.1921, nr 1; „MN”, 3.10.1925, nr 40 (10). W całym tekście zachowano oryginalną pisownię dla 
tytułów oraz podpisów autorskich poszczególnych artykułów. Por.: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, 
Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 96–98; A. Paczkowski, Prasa Polska w latach 1918–1939, 
Warszawa 1980, s. 265; G. Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości naro-
dowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926, Toruń 2001, s. 5.

2 Odpowiedzi redakcji, „MN”, 16.01.1926, nr 3, s. 47; Od redakcji, „MN”, 20.03.1926, nr 12, s. 177; 
K.H. Rostworowski, Głosy. Do czytelników o czytelnikach, „MN”, 3.10.1925, nr 40(1), s. 9; Prof. Pigoń 
o „Myśli Narodowej”, „MN”, 9.01.1926, nr 2, s. 25; Prof. T. Grabowski o „Myśli Narodowej”, „MN”, 
30.01.1926, nr 5, s. 75.
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tatywne dla całej Narodowej Demokracji, szczególnie po 1925 r., kiedy to periodyk 
uzyskał ofi cjalną partyjną rekomendację. Twierdzenie takie jest tym bardziej 
zasadne, że redakcję czasopisma tworzyli liderzy, jak i autorzy oblicza ideowego 
politycznych emanacji endecji: ZLN, a po 1928 r. Stronnictwa Narodowego (SN). 
Dlatego też „Myśl Narodowa” w całym okresie swojego istnienia, a szczególnie od 
1926 r. posiadała niepodważalną rolę w upowszechnianiu, jak i tworzeniu naro-
dowo-demokratycznych założeń ideowo-politycznych. Tygodnik przez cały okres 
II RP pozostawał jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym periodykiem 
narodowym posiadającym najsilniejszy wpływ ideowy na kształt myśli politycznej 
endecji. Skład redakcji stanowił o sile pisma określając jego opiniotwórczy charak-
ter promieniujący na cały, szeroko rozumiany, obóz narodowy3. Cechą charakte-
rystyczną było członkostwo publicystów periodyku w  LN w  odniesieniu do 
twórców związanych z endecją ideowo lub, w przypadku aktywnych działaczy 
politycznych, udział w strukturach ZLN czy później SN. Szeroki profi l ideowy 
pisma, grupujący poglądy osób także luźno związanych lub tylko sympatyzujących 
z Narodową Demokracją powodował, że niekiedy widoczne były różnice w poj-
mowaniu treści programowych. Jednocześnie w latach 30. XX w. pismo było już 
raczej, pomimo znacznego dopływu do redakcji „młodych” endeków np. Jędrzeja 
Giertycha czy Wojciecha Wasiutyńskiego, wyrazicielem poglądów „starej” endecji, 
gdyż tzw. „młodzi” szukali innych form społeczno-politycznej a więc i publicy-
stycznej aktywności4.

3 W pierwszej kolejności mamy tu na myśli polityczne emanacje obozu narodowego: ZLN oraz 
po 1928 r. SN. Obóz narodowo-demokratyczny: endecja, Narodowa Demokracja, obóz narodowy, 
ruch narodowy, w okresie międzywojennym to także pozostające w ideowym i organizacyjnym z nim 
związku: Liga Narodowa (LN) czy Obóz Wielkiej Polski (OWP). Por.: K. Kawalec, Narodowa Demo-
kracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, 
Warszwa 1989, s. 10. Zob.: J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodo-
wego, Kraków 1995, s. 14–18; J.J. Terej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, 
Warszawa 1971, s. 33; idem, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej 
Demokracji, Warszawa 1979, s. 11; A. Wątor, Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 
w zaborze austriackim do roku 1914, Szczecin 1993, s. 51; idem, Działalność Związku Ludowo-Naro-
dowego w latach 1919–1922, Szczecin 1992, s. 14–19, 32–37, 42–46.

4 Trzon redakcji pisma do października 1925 r. tworzyli Adolf Nowaczyński, Ignacy Oksza 
Grabowski, Stanisław Pieńkowski – ludzie świata kultury i sztuki, powiązani z obozem narodowym 
ideowo. Polityczną podstawę redakcji stanowili: Jan Zamorski i ksiądz Kazimierz Lutosławski. Wśród 
najważniejszych autorów stale współpracujących z periodykiem do 1925 r. należy wymienić: Zyg-
munta Wasilewskiego, Romana Rybarskiego, Jana Lutosławskiego, Kazimierza Smogorzewskiego, 
Stanisława Strońskiego, Władysława Jabłonowskiego, Mariana Kiniorskiego, Jana Gałuszkę, Alek-
sandra Świętochowskiego, Władysława Reymonta. Swoje teksty zamieszczał też Roman Dmowski. 
Od października 1925 r. do współpracy pozyskano m.in.: Stanisława Głąbińskiego, Józefa Hłasko, 
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W świetle zachowanych zasobów archiwalnych nie można w sposób jednoznacz-
nie zadowalający ustalić pełnej genezy powstania „Myśli Narodowej”. Z największą 
pomocą w tym względzie przychodzi nam analiza zawartości treści czasopisma, 
jednakże nieukazująca z pewnością pełnych, interesujących nas mechanizmów 
formalno-wydawniczych. Zgodnie z tym możemy stwierdzić, że pismo założone 
zostało w oparciu o skromny, jak zaznaczano „maleńki”, fundusz uzbierany z wła-
snych środków przez grupę działaczy i publicystów w różnym stopniu powiązanych 
lub sympatyzujących z endecją, a pochodzących ze Lwowa lub też mających 
w przeszłości styczność z tym miastem5.

Korzenie grupy, która w 1921 r. zainicjuje w Warszawie powstanie „Myśli Naro-
dowej”, sięgały wspólnej społeczno-politycznej aktywności na przełomie XIX 
i XX w. we Lwowie. W okresie tym miasto to w szerokim stopniu umożliwiające 
publiczną działalność było doskonałą jej szkołą dla wielu przyszłych znamienitych 
członków Narodowej Demokracji6. Lwowski okres tworzenia się zrębów endecji 
związany z przybyciem do miasta emigrantów z Królestwa, a więc tzw. „kolonii 
warszawskiej”, szczególnie zaś obecnych w nim od 1895 r. Romana Dmowskiego 
i Jana Ludwika Popławskiego, powodował, że na przełomie XIX i XX w. Lwów 
i Galicja stanowił bardzo żywy ośrodek raczkującego ruchu narodowego, stając się 
centrum organizacyjnym LN. We Lwowie skupiało się życie polityczne i kulturalne 
kraju pod zaborami. Dzięki temu endecja uzyskała szeroki wpływ na narodową 
kulturę, a przede wszystkim bezcenne i bardzo silne wpływy wśród inteligencji. 
Tam też kształtowały się późniejsze elity narodowodemokratycznej publicystyki. 
Nawiązane wówczas kontakty, znajomości i przyjaźnie w znakomitej większości 
przetrwają w okresie Polski międzywojennej. Od 1895 r. we Lwowie wydawany był 
„Przegląd Wszechpolski”. W mieście tym powstawały zręby systemu prasowego 

Jana Kasprowicza, Stanisława Kozickiego, Antoniego Marylskiego, Karola Huberta Rostworowskiego, 
Antoniego Sadzewicza, Wacława Sobieskiego, Edwarda Taylora, Mieczysława Trajdosa, Bohdana 
Wasiutyńskiego, Józefa Weyssenhoff a, Karola Wierczaka, Jana Załuskę, Emila Zegadłowicza, Jerzego 
Zdziechowskiego. W późniejszym czasie do redakcji dołączyli: Joachim Bartoszewicz, Bolesław Bator, 
Władysław Konopczyński, Wacław Mejbaum, Marian Seyda, Stanisław Pigoń, Ludwik Jaxa-Bykowski, 
Tadeusz Bielecki, Stefan Żeromski. W skład redakcji wchodziły więc gwiazdy ówczesnego świata 
polityki, kultury i nauki. Zob.: P. Jastrzębski, Kwestia żydowska w publicystyce Myśli Narodowej 
w latach 1921–1926, Toruń 2005, s. 12–14; idem, Twórcy Myśli Narodowej w latach 1921–1926, „Dzieje 
Najnowsze” 2008, nr 2, s. 19–36. 

5 A. Nowaczyński, Trzechlecie Myśli Narodowej, „MN”, 15.11.1924, nr 46, s. 1–7. 
6 S. Grabski, Pamiętniki, t. I, do druku przygotował i wstępem opatrzył W. Stankiewicz, Warszawa 

1989, s. 175; U. Jakubowska, Udział Zygmunta Wasilewskiego w tworzeniu systemu prasowego Naro-
dowej Demokracji, [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX w., 
red. M. Mroczek, Gdańsk 2001, s. 137. 



116 Przemysław Jastrzębski

ruchu narodowego, tworzonego przez przebywających wówczas w Galicji liderów 
endecji: Zygmunta Balickiego, Popławskiego i Dmowskiego. Od 1901 r. na prośbę 
dwóch ostatnich do Lwowa przeniósł się Zygmunt Wasilewski, gdzie w latach 
1903–1915 pod czujnym okiem Popławskiego, który w największym stopniu 
ukształtował go jako dziennikarza i wydawcę, kierował „Słowem Polskim”. Zdoby-
wane wówczas przez endecję doświadczenia w prowadzeniu pierwszego własnego 
dziennika zaowocowały wytworzeniem kadrowej i duchowej jedności elity naro-
dowych publicystów. To ówcześni najbliżsi współpracownicy Popławskiego będą 
w Drugiej Rzeczypospolitej stawać na czele najważniejszych pism obozu. Wśród 
ich środowiska i tego otoczenia należy także szukać przyszłych założycieli intere-
sującego nas tygodnika. Nie bez powodu więc ówczesny Lwów stanowił doskonałe 
miejsce do formowania się „środowisk prasotwórczych”, nie tylko obozu narodo-
wego, ale i przyszłej Niepodległej7.

Bardzo istotne dla kształtowania się przyszłego środowiska „Myśli Narodowej” 
była także działalność lwowskiego Związku Naukowo-Literackiego, posiadającego 
charakter swoistego salonu literackiego organizującego odczyty, dyskusje i poga-
danki, jak i prowadzącego własną bibliotekę oraz czytelnię. Związek ów, reaktywo-
wany w 1898 r. i prowadzony przez lwowską LN, działał do 1914 r. Jego inicjatorem 
i prezesem był Jan Gwalbert Pawlikowski, zaś w zarządzie znajdowali się Popław-
ski i Wasilewski. W 1902 r. skupiał w sumie 106 przedstawicieli środowisk literac-
kich i artystycznych. Związek Naukowo-Literacki był prawdopodobnie miejscem, 
gdzie nawiązywały się znajomości i zażyłości późniejszych inicjatorów „Myśli 
Narodowej”, co od 1925 r. będzie wykorzystywał Wasilewski, kompletując współ-

7 Wspomniana „opieka” Jana Ludwika Popławskiego nad Zygmuntem Wasilewskim trwała do 
1906 r., kiedy to Popławski wyjechał do Królestwa Polskiego. Wystarczyło to, aby Wasilewski okrzepł 
jako wydawca zdobywając bezcenne później doświadczenie doskonale wywiązując się z roli prowa-
dzenia „Słowa Polskiego” tworząc z pisma najpoczytniejszy dziennik w całej Galicji i najpoważniejszą, 
najszerszą trybunę wyrażania poglądów kształtującego się obozu narodowego. Już wtedy Wasilewski 
ujawnił swoje zalety, z których będzie słynął do końca służby dla obozu narodowego: pracowitość 
oraz umiejętność pozyskiwania szerokiego grona współpracowników w tym także ludzi nauki, kultury 
i sztuki. T. Bielecki, W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, Londyn 1968, s. 234–235; K. Hrabyk, 
Ostatni fragment zamkniętej epoki, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, z. 4, s. 36; M. Kułakow-
ski, Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t. I, Londyn 1968, s. 171–172; U. Jakubowska, 
Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991, s. 134–135; 
eadem, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1988, s. 11–12, 34, 37; 
J. Kornaś, Wybrane aspekty działalności i myśli politycznej Zygmunta Wasilewskiego, [w:] Zygmunt 
Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista, red. M. Meducka, Kielce 2002, s. 13–14; S. Rudnicki, 
Lwowska grupa Ligii Narodowej w świetle własnych protokołów z lata 1918–1919, „Przegląd Histo-
ryczny” 1977, z. 4, s. 712.
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pracowników pisma do jego nowej edycji a sięgając po głośne nazwiska polskich 
literatów namawiając ich, na mocy dawnych sympatii, do współpracy z tygodni-
kiem8.

W dużym przybliżeniu możemy, więc stwierdzić, że znaczna część założycieli 
interesującego nas periodyku rekrutowała się spośród lwowskiej grupy LN. Świad-
czy o tym chociażby obecność w tej grupie Jana Zamorskiego, postaci niezwykle 
istotnej dla genezy „Myśli Narodowej”9. W grupie inicjującej pismo była także inna, 
równie fundamentalna dla działań publicystycznych i politycznych obozu naro-
dowego postać – Jan Załuska, który dzięki działalności w LN w czasie lwowskiego 
okresu swojego życia miał okazję zawrzeć przyjaźnie i znajomości z Dmowskim, 
braćmi Lutosławskimi oraz Wasilewskiem10. Ważną postacią musiał być także 
przyszły pierwszy redaktor naczelny tygodnika Józef Wierzejski – współzałożyciel 
ukazującego się od 1895 r., sympatyzującego z ruchem narodowym „Kuriera 
Stanisławowskiego” i  korespondent lwowskich dzienników11. Bezpośrednimi 
założycielami „Myśli Narodowej” była grupa przyjaciół, aktywistów – pasjonatów, 
krzewicieli „idei i sprawy” narodowej, wśród której, już w Warszawie, pierwszo-
planową rolę odegrał Adolf Nowaczyński pełniący do 1925 r. rolę nieformalnego 
lidera redakcji pisma. To on był głównym inicjatorem powołania tygodnika 
w 1921 r.12 Niezbędną pomocą organizacyjno-logistyczną służył mu, cieszący się 
opinią jednego z „najruchliwszych” działaczy endeckich, Jan Zamorski. Możemy 
uznać go za drugiego z „ojców – założycieli” tygodnika. W pierwszym okresie jego 
istnienia, wespół z Nowaczyńskim, współredagował periodyk oraz decydował 

8 Por.: R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893—1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjona-
listycznej, Wrocław 1980, s. 74–75; A. Wątor, Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 
2002, s. 24–25.

9 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dalej: APAN Warszawa), Materiały Stanisława 
Kozickiego, Wspomnienia o pracy w Lidze Narodowej 1929–1933, Zdzisław Próchnicki (wspomnienie 
z 1932 r.), sygn. 30, k. 127–128. 

10 Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (dalej: PAU Kraków), Teki Józefa 
Zielińskiego, Materiały do biografi i członków Ligi Narodowej zebrane przez Józefa Zielińskiego, Życiorys 
doktora Jana Załuski oparty na osobistych wspomnieniach i wiadomościach zachowanych w tradycji 
ustnej w rodzinie spisany przez córkę Jana Załuski Krystynę Marię Marcelnię z Załusków Opalską. 
Część II z 26 V 1971, mikrofi lm 1422, k. 48 (dalej: „mf”). 

11 PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Józef Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, mf 
1432, k. 8–9, 13–14, 16, 24; ibidem, Materiały do dziejów prasy ruchu narodowego w latach 1900–1939, 
mf 1457, k. 61.

12 APAN Warszawa, Materiały Zygmunta Wasilewskiego, Zygmunt Wasilewski, Życiorys 1865–
1939, część trzecia: „Do końca” 1914–1939, sygn. 127, s. 94; A. Nowaczyński, Trzechlecie…, s. 1–7.



118 Przemysław Jastrzębski

o jego zasadniczym obliczu13. We lwowskiej grupie inicjatywnej, mającej udział 
w inauguracji „Myśli Narodowej” znajdował się także, obecny w piśmie od samego 
jego początku i należący w latach 1921–1924 do grona stałych jego współpracow-
ników, Franciszek Rawita-Gawroński. Prawdopodobnie, co nie było dla niego 
nowością, służył on przy zakładaniu redakcji niezbędnym wsparciem fi nanso-
wym14. Pewną rolę z racji posiadanego już wówczas bogatego doświadczenia 
w organizowaniu i prowadzeniu pism narodowych musiał odegrać także Wasilew-
ski, który pojawia się wśród współpracowników tygodnika już w pierwszym 
okresie jego istnienia. Wszyscy wskazani wyżej, a więc: Pawlikowski, Zamorski, 
Załuska i Wasilewski w większym lub mniejszym stopniu posiadali w swoich 
życiorysach związki z galicyjską endecją15. Podwaliny pisma tworzyli także Ignacy 
Oksza-Grabowski, ks. Kazimierz Lutosławski będący od 1903 r. członkiem LN 
i Stanisław Pieńkowski współpracujący we Lwowie z narodowymi periodykami16. 
Przy założeniu „Myśli Narodowej” współdziałał także Mieczysław Niklewicz, który 
udzielił powstającemu pismu zasadniczego wsparcia fi nansowego, logistycznego 
oraz administracyjnego. Był on wybitnym fachowcem poligrafi i, który już przed, 
w czasie I wojny światowej, jak i w okresie międzywojennym, pełnił rolę admini-
stratora oraz wydawcy czasopism oraz publicystyki obozu narodowego i bez któ-
rego udziału oraz wsparcia de facto nie mógł ukazać się żaden ważny endecki organ 
prasowy17. W 1921 r. swoje zasługi dla powstania pisma miał także Antoni Sadze-
wicz wraz z Mieczysławem Niklewiczem współwłaściciel najważniejszej spółki 
wydawniczej obozu narodowego. Sadzewicz jest dla nas o tyle istotny, że prawdo-
podobnie, jako członek lwowskiej grupy LN wchodził w skład grupy bezpośrednio 
inicjującej pismo18.

13 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: Ossolineum), Klau-
diusz Hrabyk, Z drugiej strony barykady. Spowiedź klęski. Lata 1902–1959. Wspomnienia i dzienniki, 
t. I: Lata 1902–1923, mf 6058, k. 222; PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Materiały do biografi i…, 
Życiorys Jana Zamorskiego, mf 1422, k. 118.  

14 Franciszek Rawita-Gawroński był zięciem Zygmunta Miłkowskiego. W 1901 r. jako człowiek 
zamożny, zakupił dla Jana Ludwika Popławskiego pismo „Wiek XX” przeznaczone dla Galicji i je 
fi nansował. Zob.: A. Wątor, Słownik działaczy Narodowej Demokracji w Galicji, Szczecin 2008, 
s. 61–62. Por.: U. Jakubowska, Prasa Narodowej Demokracji…, s. 42.

15 A. Wątor, Narodowa Demokracja w Galicji…, s. 49.
16 Nazwiska te Adolf Nowaczyński wymienia wśród stałych współpracowników pisma za lata 

1921–1924. A. Nowaczyński, Trzechlecie Myśli Narodowej. (Dokończenie), „MN”, 22.11.1924, nr 47, 
s. 10–13. Zob.: Kto był kim w II Rzeczypospolitej, t. II, red. J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 349. 

17 PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Materiały do biografi i…, mf 1418, k. 423, 426–427.
18 APAN Warszawa, Materiały Stanisława Kozickiego, Wspomnienia o pracy w Lidze Narodowej…, 

sygn. 30, k. 127–128.
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„Myśl Narodowa” była więc prywatną inicjatywą grupy narodowych publicy-
stów, działaczy i sympatyków endecji, której korzenie w różnym stopniu związane 
były z lwowskim okresem kształtowania się podstaw obozu narodowego i jego 
późniejszej działalności w tym mieście. Taka metoda powoływania organów pra-
sowych była typowa dla niejednolitego i zdecentralizowanego prasowego systemu 
endecji w Drugiej Rzeczypospolitej19.

Pierwszy numer pisma ukazał się 22 X 1921 r.20 Bezpośrednim wzorem dla 
tygodnika obozu narodowego przy jego narodzinach była „Myśl Niepodległa” 
Andrzeja Niemojewskiego, na której wzorowano szatę grafi czną oraz strukturę 
pisma. Oba periodyki posiadały podobny format i objętość21. Było to efektem 
kontaktów narodowych publicystów z Niemojewskim w założonym po zakończe-
niu I wojny światowej stowarzyszeniu pisarzy „Orzeł Biały”. Organizował on pod 
hasłem „dobra dla Polski” spotkania literackie, wydawał także wobec nadciągają-
cego w 1920 r. niebezpieczeństwa bolszewickiego odezwy wzywające do obrony 
Kresów. Jego członkami byli m.in.: Zdzisław Dębicki, Władysław Jabłonowski, 
Andrzej Niemojewski, Włodzimierz Perzyński, Adam Grzymała-Siedlecki, Alek-
sander Świętochowski, Zygmunt Wasilewski i Józef Weyssenhoff 22.

Ideowym wzorem dla powstającej „Myśli Narodowej” był przede wszystkim 
„Głos” pod redakcją Jana Ludwika Popławskiego. Sam tygodnik po latach uznawał 
się za ostatnie ogniwo łańcuchu wielkich wydawnictw obozu narodowego: „Głos” 
– „Przegląd Wszechpolski” – „Przegląd Narodowy”23. W odniesieniu do sposobu 
redagowania, tonu dyskursu oraz pewnych założeń ideowych, szczególnie w kon-
tekście zwalczania elementów rozumianych jako antypolskie i antynarodowe, 

19 T. Mielczarek, Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Sosnowiec 
2009, s. 40.

20 W swoim fundamentalnym opracowaniu Ewa Maj powiela bardzo często spotykany w litera-
turze przedmiotu niezrozumiały błąd podający datę ukazania się pierwszego numeru pisma na 22 X 
1922 r. E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1918–1928. Studium dziejów myśli politycznej, Lublin 
2000, s. 157.

21 APAN Warszawa, Materiały Zygmunta Wasilewskiego, Zygmunt Wasilewski, Życiorys…, s. 94; 
Z prasy. („Myśl Narodowa” – walka z frazesem socjalistycznym), „Gazeta Warszawska” (dalej „GW”), 
27.10.1921, nr 294, s. 3.

22 APAN Warszawa, Materiały Zygmunta Wasilewskiego, Zygmunt Wasilewski, Życiorys…, 
s. 90–91; M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu 
w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997, s. 11.

23 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Stanisława Rymara, Podanie S. Rymara i Z. Wasi-
lewskiego do Ministerstwa Informacji i Propagandy w Warszawie w sprawie zezwolenia na wydawanie 
w Krakowie tygodnika „Myśl Narodowa” z 24 IX 1945 r., sygn. 27; Redakcja „O Myśli Narodowej”, 
„MN”, 29.11.1931, nr 56, s. 329–330.
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wzorowano się także na organach prasowych, takich jak: „Th e Dearborn Indepen-
dent” Henrego Forda24, „Gentiles Review” z Chicago25 szerzącego, jak podkreślano, 
anglosaski nacjonalizm integralny oraz dwóch, jak stwierdzano, „bojowych” 

24 „Th e Dearborn Independent” – tygodnik założony w 1900 r., był pierwszym tytułem prasowym 
miasta Dearborn w stanie Michigan, w 1918 r. przejęty przez Henrego Forda po wykupieniu tytułu 
z rąk Marcusa Woodruff a. Ford fi nansował i nadzorował pismo w latach 1919–1927 za pomocą 
specjalnie ku temu założonej „Dearborn Publishing Company”. Redaktorem naczelnym tygodnika 
był najbliższy doradca i osobisty sekretarz Forda, Ernest G. Liebold. Pismo słynęło z sensacyjnego 
i skrajnie antysemickiego charakteru, na swoich łamach publikowało m.in. „Protokoły Mędrców 
Syjonu”. Periodyk usiłował także dowieść, że za zabójstwem Prezydenta USA Abrahama Lincolna 
w 1865 r. stały grupy żydowskich bankierów. Tygodnik podejmował także kwestie zagrożenia cywi-
lizacji zachodniej przez komunizm. Jako siły sprawcze rządzące światem pismo wskazywało spisek 
żydo-komuny. Agresywny ton nadany periodyku w celu uzyskania odpowiedniego rozgłosu skutko-
wał wieloma głośnymi bataliami sądowymi jak chociażby procesem o zniesławienie pomiędzy Henry 
Fordem a „Chicago Tribune” z 1919 r. W efekcie Ford w ówczesnym amerykańskim życiu publicznym 
odgrywał rolę rzecznika prawicowego ekstremizmu. Sam Ford unikał zabierania głosu na łamach 
pisma, czuwał jednakże bezpośrednio nad jego kształtem. Od maja 1920 r. periodyk przybierał coraz 
silniejszy profi l antysemicki. Głównie dzięki jego aktywności okres do końca lat 20. XX w. określany 
jest najbardziej antysemicką dekadą w całej historii USA. Na łamach pisma rozpoczęto publikację 
regularnego cyklu „Międzynarodowy Żyd”, który obnażać miał wszechświatowy spisek żydowski 
dążący do zdobycia kontroli nad światem. Publikacje te, zebrane później w czterotomowym wydaw-
nictwie, zdobyły znaczącą popularność w kręgach antysemickich w Europie. Ich dystrybucji zaprze-
stano dopiero w 1942 r. Jednym z wielkich ich miłośników był Adolf Hitler, który pozostawał po 
wielkim wrażeniem działalności Forda. W późniejszej działalności Hitlera z lat 30. XX w. doszuki-
wano się głębokiej inspiracji założeniami Forda w odniesieniu do teorii antysemickich, jak i prze-
szczepieniem na grunt niemiecki, pod postacią marki Volkswagen, idei masowej motoryzacji. 
W 1938 r. w uznaniu zasług Forda, z okazji jego 75 urodzin, Hitler uhonorował go Wielkim Krzyżem 
Orła Niemieckiego – najwyższym ówczesnym niemieckim odznaczeniem wręczanym cudzoziemcom. 
„Th e Dearborn Independent”, hojnie subsydiowany przez Forda, osiągnął bardzo szeroki zakres, do 
połowy lat 20. XX w., uzyskując potężny nakład wynoszący blisko 1 mln egz., ustępując wówczas pod 
tym względem jedynie „New York Daily News”. W efekcie uzyskał spore grono odbiorców także 
w Europie. W 1926 r. gazeta została pozwana za szereg antysemickich artykułów naruszających dobra 
publiczne osób przedstawianych w tekstach. Procesy te spowodowały, że od 1928 r. Ford zdecydował 
o zaprzestaniu edycji pisma i przeniesieniu praw własności do tytułu na „Fordson Independent” 
będący jednym z dzienników w Dearborn. Zob.: In Danger Undaunted. Th e Anti-Interventionist 
Movement of 1940–1941 As Revealed in the Papers of the America First Committee, J.D. Doenecke, 
Stanford 1990, s. 15; Michigan. A Guide to the Volverine State, New York 1941, s. 215; Antisemitism: 
a historical encyclopedia of prejudice and persecution. A-K, t. 1, red. R.S. Levy, Santa Barbara 2005, s. 
406; B.M. Weissman, Herbert Hoover and famine relief to Soviet Russia, 1921–1923, Stanford 1974, s. 
72.

25 „Gentiles Review” – amerykańskie pismo o charakterze antysemickim ukazujące się w okresie 
międzywojennym w Chicago będące ofi cjalnym organem skrajnie prawicowego Universal Gentiles 
Club. P. Cowen, Memories of an American Jew, New York 1975, s. 167.
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pismach angielskich: „Th e Patriot”26 i „Plain English”27. Przy uwzględnieniu spe-
cyfi ki systemu prasowego obozu narodowego w pierwszych latach okresu między-
wojennego możemy więc stwierdzić, że u podstaw powołania do życia „Myśli 
Narodowej” leżała konieczność wypełnienia luki występującej w ówczesnym 
endeckim aparacie prasowym. Rolę centralnego dziennika spełniała wówczas 
wznowiona w 1918 r. „Gazeta Warszawska”28. Funkcję organu ideowo-teoretycz-

26 „Th e Patriot” – angielski skrajnie prawicowy tygodnik o antysemickim i profaszystowskim 
charakterze. Został założony w 1922 r. przez Alana Iana Percy, VII Księcia Northumberland, który 
zapewniał fi nansowanie pisma oraz osobiście nim kierował. Wydawany przez „Boswell Publishing 
Company”. Wokół tytułu w latach 20. XX w. skupiali się brytyjscy sympatycy faszyzmu, w latach 30. 
XX w. organ prasowy wspierający British Union of Fascists (Brytyjska Unia Faszystów) powstałej 
w 1932 r. Periodyk ukazywał się nieprzerwanie do 1950 r. Z pismem tym związana była m.in. Nesta 
Helen Webster, brytyjska pisarka i poetka, w latach 20. XX w. współtwórczyni programu antykomu-
nistycznej organizacji National Citizens Union (Unii Obywatelskiej), była członkinią Th e British 
Fascisti – pierwszej, działającej od 1923 r. paramilitarnej brytyjskiej organizacji o charakterze para-
faszystowskim (od 1924 r. jako British Fascist), następnie zaś British Union of Fascists. Webster 
uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych teoretyków spisku w XX w., który ze strony socja-
lizmu, komunizmu i żydostwa miał zagrażać brytyjskiej religii, moralności i państwu oraz całej cy-
wilizacji chrześcijańskiej w celu wprowadzenia chaosu. Webster krytykowała napływ cudzoziemców 
na Wyspy Brytyjskie, który w jej opinii miał odbierać prawdziwym „Brytom” kontrolę nad własnym 
narodem i państwem. W swojej twórczości akcentowała wpływ tajnych stowarzyszeń i ruchów wy-
wrotowych, w tym przede wszystkim Żydów, którzy stale mieli dążyć do zniszczenia chrześcijaństwa 
i uzyskania dominacji nad światem. Na łamach „Th e Patriot” dokonywała potępienia Żydów jako 
antychrześcijan oraz ruchów lewicowych w jakiejkolwiek formie, deklarowała pogardę dla innych 
niż angielski narodów i kultur wyrażając jednocześnie uznanie dla włoskiego faszyzmu. Pod wpływem 
jej poglądów znajdowali się nie tylko brytyjscy faszyści ale także członkowie radykalnej prawicy 
brytyjskiej, w tym Winston Churchill. W późniejszym okresie legitymizowała antysemicką politykę 
Adolfa Hitlera, w której widziała walkę z wszechświatowym spiskiem żydowskim. Zob.: M. Cesarz, 
Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 
2006, s. 75, 111–112; B. Glassman, Benjamin Disraeli. Th e Fabricated Jew in Myth and Memory, 
Oxford 2002, s. 173; J.V. Gottlieb, Feminine fascism. Women in Britain’s fascist movement, London 
2000, s. 13, 16–17, 22; T.P. Linehan, British fascism, 1918–39. Parties, ideology and culture, Manchester 
2000, s. 49; R.C. Th urlow, Fascism in Britain. From Oswald Mosley’s Blackshirts to the National Front, 
London 2006, s. 137.

27 A. Nowaczyński, Trzechlecie…, s. 1–7. „Plain English – angielski tygodnik ukazujący się 
w latach 1920–1922 będący własnością lorda Alfreda Douglasa, wydawany przez „North British 
Publishing Company” o skrajnie radykalnym i antysemickim charakterze. Jako pierwszy opublikował 
angielski przekład Protokołów Mędrców Syjonu utrzymując twierdzenie o ich autentyczności. Pismo 
było wyrazicielem brytyjskiego antysemityzmu okresu międzywojennego stanowiącego przejaw 
radykalizmu związanego z osłabieniem tendencji liberalnych i sprzeciwem wobec bolszewizmu. 
M. Cesarz, op.cit., s. 66; T.P. Linehan, op.cit., s. 167. 

28 „Gazeta Warszawska” – najstarszy dziennik stołeczny, założony w 1774 r. Ukazywał się w stolicy 
do 1915 r. i od 16 XI 1918 do 17 V 1935 r. Od 1906 r. w rękach Maurycego Zamoyskiego. Od 1909 r. 
organ obozu narodowego i własność „Spółki Wydawniczej Warszawskiej A. Sadzewicz, M. Niklewicz 
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nego w latach 1919 do 1921 dzierżył, wydawany w Poznaniu pod kierunkiem 
Bohdana Wasiutyńskiego, miesięcznik „Przegląd Narodowy” poświęcony zagad-
nieniom życia narodowego w zakresie politycznym, naukowym, społecznym, 
literackim i artystycznym29. Wobec konieczności przebudowy narodowego aparatu 
prasowego w obliczu nowych zadań życia publicznego podjęto decyzję o jego 
likwidacji. Efektem tego była reaktywacja w 1922 r. „Przeglądu Wszechpolskiego” 
ukazującego się do czerwca 1926 r.30 Miał on stanowić ostateczne zakończenie 
okresu przejściowego w dziejach endeckiej prasy w warunkach nowo odrodzonego 
państwa31. Stąd miesięcznik „Przegląd Wszechpolski”, poświęcony polityce naro-

i S-ka”. W latach 1910–1916 kierowana przez Romana Dmowskiego. W okresie międzywojennym 
stała się czołowym pismem endecji mając charakter centralnego dziennika obozu narodowego. 
W 1925 r. została połączona z „Gazetą Poranną Dwa Grosze” i do 1926 r. wydawana była pod nazwą 
„Gazeta Poranna Warszawska Poranna”, zaś od stycznia tego roku do 1928 r. ukazywała się jako 
„Gazeta Warszawska Poranna”. W 1928 r. powrócono do tytułu „Gazeta Warszawska”. Z 1935 r. 
w związku z materiałami opublikowanymi przez dziennik po śmierci Józefa Piłsudskiego władze 
sanacyjne, ciągłymi konfi skatami, doprowadziły do zamknięcia gazety. Jej bezpośrednią kontynuacją 
aż do 1939 r. był „Warszawski Dziennik Narodowy”. W latach 1918–1925 redaktorem naczelnym 
dziennika był Zygmunt Wasilewski. W 1930 r. „Gazeta Warszawska” posiadała nakład w wysokości 
30 tys. egz. Nakład „Warszawskiego Dziennika Narodowego” w 1937 r. oscylował wokół 8,5 tys. egz. 
Zob.: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, 
P. Stawecki, J. Tomaszewski, Warszawa 1999, s. 100–101; E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy…, 
s. 148–151; A. Paczkowski, Prasa polska…, s. 34–35.

29 „Przegląd Narodowy” – miesięcznik ruchu narodowego, organ LN, poświęcony zagadnieniom 
życia narodowego w zakresie politycznym, naukowym, społecznym, literackim i artystycznym. Za-
łożony w 1908 r. przez Zygmunta Balickiego w Warszawie, ukazywał się w swojej I edycji do 1915 r. 
jako kontynuacja „Przeglądu Wszechpolskiego” po przeniesieniu redakcji z Krakowa. Pismo zostało 
wznowione jako miesięcznik ideowo-teoretyczny obozu narodowego w 1919 r. w Warszawie pod 
redakcją Bohdana Wasiutyńskiego. W 1921 r. redakcję pisma przeniesiono do Poznania. Miesięcznik 
ukazywał się do końca 1921 r., kiedy to zdecydowano się go zlikwidować i reaktywować w jego 
miejsce II edycję „Przeglądu Wszechpolskiego”. E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy…, s. 155–156.

30 Od redakcji, „Przegląd Narodowy” (dalej: „PN”), grudzień 1921, nr 6, t. XXI, s. 631 i 755; 
„Słowo Pomorskie” (dalej: „SP”), 12.01.1922, nr 9, s. 7. Por.: PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, 
Stanisław Kozicki, Pamiętniki. Pół stulecia życia politycznego, t. III, część VII: W Polsce niepodległej 
(1921–1939), mf 1477, k. 522.

31 „Przegląd Wszechpolski” – organ LN, dwutygodnik wydawany pod redakcją Romana Dmow-
skiego w okresie 1895–1902 we Lwowie i w latach 1902–1905 w Krakowie. Od 1897 r. pismo było 
naczelnym organem prasowym kształtującego się ruchu narodowego redagowanym przez Zygmunta 
Balickiego, Romana Dmowskiego i Jana Ludwika Popławskiego. Od 1899 r. ukazywał się jako mie-
sięcznik. W 1902 r. „Przegląd Wszechpolski” został przeniesiony do Krakowa, z uwagi na korzystne 
położenie tego miasta, w szczególności bliskość granic pozostałych dwóch zaborów. Główną treść 
„Przeglądu Wszechpolskiego” stanowiły artykuły Dmowskiego i Popławskiego, ujmujące całość 
zagadnienia polskiego w sposób oparty na zasadzie niepodzielności sprawy polskiej oraz realnego 
dążenia do odbudowania państwa. „Przegląd Wszechpolski” stał się niebawem głównym pismem, 
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dowej oraz zagadnieniom życia społecznego, ekonomicznego i umysłowego jako 
organ „myśli narodowej i  państwowej”, odpowiadał za jej koncentrację oraz 
pogłębienie w celu inspiracji do prac nad wytworzeniem silnego prądu umysłowego 
niezbędnego, jak zaznaczano, dla potrzeb niepodległego państwa oraz wykształ-
cenia nowych pokoleń na potrzeby wskrzeszonej ojczyzny. Bezpośrednio nad 
pismem pieczę sprawował Roman Dmowski32. Całość przemian zachodzących 
w endeckiej prasie pod koniec 1921 r. i na początku 1922 r. uzupełniona została 
powołaniem w 1921 r. „Myśli Narodowej”33. Endecji brakowało, bowiem organu 
o charakterze tygodniowym, w szerszym niż dziennik charakterze ujmującego 
kwestie ideowe a posiadającego bieżący i bardziej elastyczny niż miesięcznik 
kontakt z czytelnikami. Tygodnik stanowił więc uzupełnienie systemu prasowego 
Narodowej Demokracji o niezbędny, brakujący element w odniesieniu do perio-
dyków centralnych34. „Myśl Narodowa” z założenia więc nie stanowiła konkuren-

które za cel postawiło sobie zadanie szerzenia myśli politycznej i ideologii narodowej. Główne nurty 
to solidaryzm narodowy, negacja walki klas, walka z germanizacją i rusyfi kacją, rozwijanie świado-
mości narodowej we wszystkich zaborach, wszechstronny rozwój sił narodu polskiego. Na łamach 
„Przeglądu Wszechpolskiego” drukowano programy SDN z lat 1897 i 1903. W 1902 r. ukazał się cykl 
artykułów Myśli nowoczesnego Polaka pióra Romana Dmowskiego jeszcze pod pseudonimem 
„R. Skrzycki”, które w 1903 r. ukazały się jako wydanie książkowe, już pod własnym nazwiskiem. Po 
wybuchu w 1905 r. rewolucji w Rosji Dmowski zamknął wydawanie „Przeglądu Wszechpolskiego” 
i wrócił do Warszawy. Z początkiem 1922 r. w Poznaniu pod kierunkiem Bohdana Wasiutyńskiego 
i inicjatywy Romana Dmowskiego pismo zostało reaktywowane jako miesięcznik ideowo-teoretyczny 
pełniąc rolę ofi cjalnego organu ZLN i odgrywając zasadniczą rolę w formułowaniu i upowszechnianiu 
założeń ideowych obozu narodowego. Publikowali na jego łamach: Joachim Bartoszewicz, Roman 
Dmowski, Jerzy Drobnik, Tadeusz Gluziński, Stanisław Głąbiński, Władysław Konopczyński, Stani-
sław Kozicki, Antoni Peretiatkowicz, Ryszard Piestrzyński, Roman Rybarski, Edward Taylor, Jerzy 
Zdziechowski czy Zygmunt Wasilewski. Jako miesięcznik poświęcony polityce narodowej oraz za-
gadnieniom życia społecznego, ekonomicznego i umysłowego zawierał on materiały mające cechy 
rozpraw politycznych i naukowych. W styczniu 1924 r. redakcję pisma przeniesiono do Warszawy, 
gdzie od nr 11 kierownictwo periodyku przejął Stefan Olszewski. 1 VII 1926 r. został połączony 
z „Myślą Narodową”. Encyklopedia historii…, s. 35; E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy…, s. 156. 

32 Por.: „PN”, grudzień 1921, t. XXI, nr 6, s. 631, 755; „Przegląd Wszechpolski” (dalej: „PW”), 
styczeń 1922, nr 1, s. 1–6. W grudniu 1921 r. Roman Dmowski donosił o zaplanowanym na pojutrze 
spotkaniu z redaktorami pisma, którzy mieli zaprezentować mu gotowe artykuły do pierwszego 
numeru II edycji „Przeglądu Wszechpolskiego”. PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Listy Romana 
Dmowskiego do Marii i Mieczysława Niklewiczów, List z 16 XII 1921 r. do Mieczysława Niklewicza, 
mf 1436, k. 252.

33 Od redakcji, „PN”, grudzień 1921, t. XXI, nr 6, s. 631, 755; „SP”, 1.12.1922, nr 9, s. 7.
34 Kwestię tę po latach w ten sposób widziało samo pismo. Zob.: Redakcja, O „Myśli Narodowej”…, 

s. 329–330.
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cji dla prasy codziennej w kwestii dostarczania przez nią informacji, ale pracując 
z nią równolegle, miała uzupełniać ją wnioskami natury ogólnej w celu syntetyzo-
wania „sensu bieżącego życia”35. Ideowe oddziaływanie tygodnika politycznego 
było bowiem znacznie skuteczniejsze niż dziennika36. Ponadto pismo tygodniowe 
mogło stosunkowo szybko reagować oraz ustosunkowywać się do bieżących 
wydarzeń życia publicznego, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego 
dystansu i unikaniu wikłania się w bezpośrednią walkę polityczną. Pojawienie się 
„Myśli Narodowej” było ponadto o tyle wskazane i cenne, że jej charakter wyraźnie 
odróżniał się od „Przeglądu Narodowego”, a potem „Przeglądu Wszechpolskiego” 
pozbawionego działu łączności z czytelnikami i zawierającego wyłącznie rozbu-
dowane enuncjacje teoretyczne. Pisma te posiadały całkowicie odmienny od „Myśli 
Narodowej” charakter, przypominały raczej endeckie organy prasowe z XIX w. Na 
tym tle interesujący nas tygodnik był pismem stosunkowo nowoczesnym i dyna-
micznym, znakomicie uzupełniając role miesięcznika ideowo-teoretycznego. 
Wydawnictwo posiadało stosunkowo uniwersalną, pośrednią formę wpasowującą 
się pomiędzy dziennik a miesięcznik. Głównym więc powodem powołania do życia 
„Myśli Narodowej” była konieczność sprawniejszego, niż miało to miejsce do 
1921 r. za pomocą istniejącego centralnego endeckiego dziennika i miesięcznika, 
zespolenia sił ideowych w celu wypracowania, jak zaznaczała endecja, jasnego 
programu narodowego37.

W znacznym stopniu powody powołania „Myśli Narodowej” ilustrują cele 
zakreślone przed periodykiem przez samych jego autorów. Wśród nich na pierw-
sze miejsce wysuwa się chęć wzmocnienia wpływu obozu narodowego na życie 
publiczne, czego kwintesencją jest stwierdzenie wyrażone na łamach pisma: 
„płyniemy, ale nie sterujemy”38. Sam tygodnik po latach zasadniczy cel swojego 
działania widział w „urabianiu” ideologii narodowej dla pokoleń poczuwających 
się do kierunku narodowego w czuciu, myśleniu i działaniu39. Wszystko to miało 
służyć uzyskaniu przez ruch narodowy dominującego wpływu na polską politykę 

35 Por.: Z.W., Od wydawnictwa, „MN”, 27.06.1937, nr 26, s. 407.
36 S. Cywiński, „Myśl Narodowa”, Dziennik Wileński (dalej: „DW”), 19.01.1938, nr 18, s. 4. 

„Dziennik Wileński” – dziennik informacyjno-polityczny w 1920 r. wykupiony od ks. Józefa Songina 
i Aleksandra Rutkowskiego. Pismem kierowali Aleksander Zwierzyński i Aleksander Hryniewski. 
W 1922 r. tytuł wchłonął „Gazetę Wileńską” wykupioną z Towarzystwa Straży Kresowej. A. Paczkow-
ski, Prasa polska…, s. 40.

37 Z naszych czasopism, „Kurier Poznański” (dalej: „KP”), 30.10.1921, nr 250, s. 6. 
38 Od redakcji, „MN”, 22.10.1921, nr 1, s. 1.
39 Redakcja, O „Myśli Narodowej”…, s. 329–330. Zob.: R. Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczypo-

spolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 242–278.
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i rozstrzygnięciu na własną korzyść rywalizacji o rząd dusz z lewicą niepodległo-
ściową. Za pośrednictwem nowo powoływanego periodyku Narodowa Demokra-
cja pragnęła również prowadzić walkę z szeroko rozumianym „radykalizmem”, 
„przewrotem socjalnym”, rewolucją a nade wszystko komunizmem, socjalizmem 
i, jak zaznaczano, „żydowską międzynarodówką”. Mocno akcentowana konieczność 
naprawy państwa i uwolnienia go od „obcych wpływów” stanowiła zasadniczy 
element leżący u podstawy założenia pisma, na co bez wątpienia wpływ miał Adolf 
Nowaczyński, słynący ze swoich zdecydowanych i jednoznacznych poglądów, 
wsparty przez grono cenionych w obozie narodowym publicystów40.

Pojawienie się na rynku polskiej prasy okresu międzywojennego „Myśli Naro-
dowej” było dla obozu narodowego, mając na uwadze trwałość i ciągłość wydaw-
nictwa, wydarzeniem bardzo ważnym. Nie bez powodu uznano je za jeden z klu-
czowych momentów w dziejach całej Narodowej Demokracji41. Dlatego też „Gazeta 
Warszawska” nie omieszkała dokonać zapowiedzi pierwszego numeru „Myśli 
Narodowej” wyrażając satysfakcję z pojawienia się tygodnika i wiążąc z jego roz-
wojem duże nadzieje42. Czyniono tak nie bez przyczyny, bowiem od 1921 r. obóz 
narodowy dysponował pełną prasową triadą posiadając centralny dziennik, 
tygodnik i miesięcznik, co znacząco wzmacniało siłę jego ideowego oddziaływania 
nieocenionego dla zdobywania nowych zwolenników endecji, jak i umacniania 
więzi z dotychczasowymi sympatykami. Tygodnik o formie znacznie przystępniej-
szej niż miesięcznik, pomimo swojego stosunkowo niewielkiego nakładu, który 
zgodnie z dostępnymi danymi dla okresu 1926–1939 wynosił średnio 4,8 tys. egz., 
miał także tę zaletę, że mógł dotrzeć częściej i szybciej do szerszego grona odbior-
ców niż miesięcznik o wyłącznie teoretycznym charakterze. Dlatego też, zabiegając 
o zwiększenie skali swojego oddziaływania, od momentu pojawienia się „Myśli 
Narodowej” obóz narodowy mógł apelować do swoich członków i sympatyków 
o regularne prenumerowanie zarówno prasy codziennej, jak i tygodniowej43.

40 Por.: Z prasy…, op.cit., s. 3.
41 PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Materiały do dziejów Stronnictwa Narodowego. Organi-

zacja i propaganda w latach 1928–1939, Z dziejów ruchu narodowego (chronologia dziejów ruchu 
narodowego, autor nieznany), mf 1448, k. 182.

42 GW”, 20.10.1921, nr 287, s. 8; Z prasy…, op.cit., s. 3.
43 PAU Kraków, Teki Józefa Zielińskiego, Programy i statuty Stronnictwa Narodowego i Związku 

Ludowo-Narodowego z lat 1897–1937, Nasz program. Przemówienia R. Dmowskiego, R. Rybarskiego 
i S. Kozickiego na konferencji krajowej Związku Ludowo-Narodowego w Warszawie 18 X 1925 r. 
Przemówienie posła Karola Wierczaka, sygn. 7825, t. 42, k. 390; Od redakcji, „PN”, grudzień 1921, 
t. XXI, nr 6, s. 631, 755; „SP”, 01.12.1922, nr 9, s. 7.
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Prasa w  życiu obozu narodowego odgrywała w  okresie międzywojennym 
zasadniczą rolę, będąc instrumentem kształtowania opinii publicznej, jak i utrzy-
mywania jednolitości poglądów wśród członków i  zwolenników Narodowej 
Demokracji. Głos prasy w okresie II RP dla publicznego dyskursu był niezwykle 
ważny i często posiadał decydujący wpływ na wydarzenia polityczne czy społeczne 
rozgrywające się w kraju. Specyfi ką polskiej prasy tego okresu była zależność od 
głównych stronnictw politycznych44. Wszechstronny, rozbudowany i różnorodny 
aparat prasowy stanowił dla obozu narodowego istotny argument w prowadzonej 
grze politycznej. W gestii endecji przez cały okres dwudziestolecia pozostawały 
opiniotwórcze organy prasowe: dzienniki, tygodniki i miesięczniki45. Dzięki temu 
obóz narodowy posiadał najsilniejsze ze wszystkich stronnictw politycznych 
prasowe zaplecze mogąc posługiwać się lub też licząc na wsparcie największej liczby 
posiadanych lub sympatyzujących z nim pism. Umożliwiało to stronnictwu nie-
zbędną kontrolę zasięgu swoich wpływów oraz dynamiki wewnętrznej posiadanych 
struktur46. Środki masowego przekazu informacji, na czele z najważniejszą spośród 
nich w okresie międzywojennym – prasą, odgrywały podstawową formę rozprze-
strzeniania poglądów ówczesnych elit. Chociaż wobec ideowo-politycznej specyfi ki 
obozu narodowego trudno mówić o  jednolitym systemie prasowym endecji 
w  okresie Drugiej Rzeczypospolitej, co znacznie komplikowało występujące 
zależności „prasa – partia”, to bez wątpienia endeckie periodyki, poprzez szeroki 

44 K. Hrabyk. Ostatni fragment…, s. 38–39.
45 E. Maj, Narodowa Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, 

red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 130; eadem, Regionalny dziennik polityczny: przykład 
,,Głosu Lubelskiego’’ w latach 1928–1935, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, 
2007, vol. XIV, s. 211.

46 Endecja miała zagwarantowany wpływ na sporą liczbę wydawnictw, także dzięki powiązaniom 
personalnym poprzez obecność w nich swoich członków lub sympatyków, przy jednoczesnym braku 
ofi cjalnych powiązań z partią, w niektórych zaś mając swoje udziały. Dzięki temu obóz narodowy 
dysponował największą w II RP ilością periodyków bezpośrednio lub pośrednio od niego zależnych. 
W 1924 r. ZLN dysponował 27 pismami o rocznym nakładzie 44,5 mln egz., co stanowiło 10,3% 
tytułów i 18,6% nakładów z 261 ukazujących się wówczas polskich pism politycznych. W 1930 r. SN 
miało wpływy w 81 z 286 pism politycznych w kraju, których nakład wynosił 294,7 ty.s egz. (dla 
całkowitego nakładu: 1,3 mln egz.) Por.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 
L. Chaberski, Moje wspomnienia, sygn. 358, k. 26; R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce 
w XX wieku, Warszawa 2009, s. 39; A. Paczkowski, Prasa w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, 
„Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3, s. 38–39.
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zakres rozprzestrzeniania idei, były jednym z najważniejszych elementów ówcze-
snego polskiego systemu prasowego47.

Na przestrzeni nie tylko dziejów obozu narodowego, ale z punktu widzenia 
historii prasy polskiej Drugiej Rzeczypospolitej „Myśl Narodowa” zajmuje w niej 
jedno z naczelnych miejsc48. Warunkowane to było faktem, że interesujący nas 
tygodnik był jednym z ciekawszych pism opiniotwórczych, jakie pojawiły się 

47 Przykładem specyfi ki systemu prasowego Narodowej Demokracji w latach 1918–1939 może 
być fakt, że lokalne tytuły prasowe, takie jak: „Kurier Poznański”, „Słowo Polskie” we Lwowie (do 
1928 r.) czy „Dziennik Wileński” posiadały znaczącą autonomię wobec władz partyjnych i własną 
specyfi kę. Ponadto najsilniejszy ośrodek prasowy obozu narodowego, za sprawą koncernu „Drukarnia 
Polska”, ulokowany był w Poznaniu, pomimo że to w Warszawie znajdowała się siedziba władz na-
czelnych najpierw ZLN a potem SN. W 1925 r. na 1237 pism ukazujących się w całym kraju, aż 230 
wydawane było w Poznaniu. Ośrodek poznański posiadał także sporą niezależność wobec władz 
centralnych partii. Sięgał on poza Wielkopolskę, w 1920 r. zainicjował powstanie „Słowa Pomorskie-
go” w Toruniu. Szczególną rolę w tym środowisku odgrywał Roman Dmowski, wówczas formalnie 
znajdujący się na uboczu politycznego kierownictwa ZLN. Po powrocie z konferencji wersalskiej nie 
wyrażał on zainteresowania pozostaniem w Warszawie, w Sejmie Ustawodawczym pozostał posłem 
niezależnym nie zgłaszając przynależności klubowej, po zjeździe Zarządu Głównego ZLN w lipcu 
1920 r. wyjechał ze stolicy do Poznania gdzie swoje czynności uważał za owocniejsze uznając dzia-
łaczy w Warszawie za „przemęczonych”. Nawiązał bliskie kontakty z „grupą wielkopolską” endecji 
(Marian Seyda, Stanisław Kozicki, Jan Marweg, Antoni Peretiatkowicz, Czesław Meissner), przyczynił 
się do utworzenia w 1922 r. w Poznaniu redakcji II „Przeglądu Wszechpolskiego” nawiązującego do 
tego z lat 1895–1905. Wynikało to z niechęci Dmowskiego do ZLN, jego nazwy, charakteru partii 
parlamentarnej, nie był on zainteresowany związkami formalnymi z partią, co było też na rękę ów-
czesnemu kierownictwu ZLN (Stanisław Grabski, Stanisław Głąbiński, Stanisław Rymar, Jan Załuska, 
Jan Zamorski, Juliusz Zdanowski). Chciało ono widzieć w Dmowskim symbol i ojca endecji niż 
aktywnego polityka, tym samym mając gwarancję władzy w partii. Krótkotrwały powrót do polityki 
Dmowskiego nastąpił dopiero w 1923 r., kiedy to na sześć tygodni objął tekę ministra spraw zagra-
nicznych. Jego działalność w MSZ przyniosła w  łonie ZLN szczególne rozczarowanie, wobec 
znacznych oczekiwań wobec Dmowskiego na tym stanowisku. Mimo tego w dalszym ciągu zabiegano 
o związanie Dmowskiego z partią i udział w spotkaniach jej władz, z uwagą przyjmowano jego opinie 
personalne jak chociażby forsowanie kontrowersyjnego ministra Władysława Kucharskiego, czy 
zalecenia dotyczące obsady redakcji czołowych periodyków „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Naro-
dowej”, których łamy były dla niego zawsze otwarte. Dmowski także nie wyrzekł się zamiarów 
wpływania na cały obóz narodowy. Por. U. Jakubowska, Monografi a dziennika partyjnego (na przy-
kładzie prasy endeckiej), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, nr 2, s. 99; Z. Kaczmarek, Z historii 
endeckiej prasy politycznej Poznania (1922–1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 
1976, z. 1, passim; E. Maj, Upadek partii politycznej na przykładzie Związku Ludowo-Narodowego 
(1919–1928), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, 1995/1996, vol. II/III, 
s. 254; eadem, Związek Ludowo-Narodowy…, s. 137–139; T. Mielczarek, op.cit., s. 21 i 41; A. Pacz-
kowski, Prasa polska…, s. 35–36; idem, Prasa w życiu politycznym…, s. 38; W. Pepliński, Oblicze 
społeczno-polityczne „Słowa Pomorskiego” w latach 1920—1939, Gdańsk 1978, s. 10–11.

48 Ossolineum, S. Kozicki, Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887–1939) t. 2, mf 
45191–45193, k. 510.
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w okresie międzywojennym wśród periodyków teoretycznych wszystkich odcieni 
ówczesnej polskiej sceny politycznej. Dokonując analizy roli i miejsce „Myśli 
Narodowej” w systemie prasy Narodowej Demokracji dla okresu Drugiej Rzeczy-
pospolitej możemy wyróżnić cztery zasadnicze etapy rozwoju i funkcjonowania 
pisma:

a) Lata 1921–1925 to szukanie zasadniczego oblicza ideowego tytułu, który nie 
został ściśle określony do końca trwania tego okresu. Pojawienie się w 1921 r. 
tygodnika uzupełniło triadę systemu prasy endeckiej, która od tej pory opierała 
się na centralnym dzienniku („Gazeta Warszawska”), tygodniku („Myśl Naro-
dowa”) oraz miesięczniku („Przegląd Narodowy”, a od 1922 r. „Przegląd Wszech-
polski”). W okresie tym „Myśl Narodowa” była tygodnikiem o charakterze poli-
tyczno-społecznym bez wprost i formalnie artykułowanych związków z Narodową 
Demokracją. Jednakże nie ulega wątpliwości, że pismo poprzez ideowe i personalne 
związki było periodykiem obozu narodowego. Widoczne były jednak pewne 
różnice i  rozbieżności w  pojmowaniu niektórych kwestii przez czasopismo 
w odniesieniu do ofi cjalnej linii ZLN49. Początek omawianego okresu to stosun-
kowo niska pozycja „Myśli Narodowej” w systemie prasy endeckiej, co wynikało 
z konieczności ukształtowania podstaw redakcji, jak i bazy materialno-logistycznej 
czasopisma. Wraz z krzepnięciem tygodnika, pod koniec wskazanego przedziału, 
jego znaczenie stopniowo i systematycznie wzrastało.

b) Lata 1925–1926, a w szczególności okres od 3 X 1925 do 1 VII 1926 r., to czas 
zasadniczych przemian w piśmie. Wtedy do nastąpiła jego reedycja, powiększenie 
rozmiaru i zmiana szaty grafi cznej, nadanie mu nowego profi lu – z tygodnika 
społeczno-politycznego na „tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej”, 
objęcie kierownictwa w piśmie przez Zygmunta Wasilewskiego, znaczące ilościowo 
i jakościowo rozszerzenie składu redakcji, połączenie w lipcu 1926 r. ze zlikwido-
wanym „Przeglądem Wszechpolskim” i wreszcie uzyskanie statusu ofi cjalnego 
periodyku teoretyczn-politycznego, który (z pewnymi zastrzeżeniami, o których 
poniżej) został jednak utrzymany do 1939 r.

c) Lata 1926 – do II poł. lat 30. XX w. to okres świetności redaktorskiej i publi-
cystycznej oraz maksymalny rozwój pisma pod kierunkiem Wasilewskiego. W tym 
okresie tygodnik uzyskuje kształt i profi l, którego rozmach był podziwiany nie 
tylko przez obóz narodowy, ale nie przeszedł bez echa także w innych, niezwiąza-

49 Zob.: E. Maj, Asemityzm czy antysemityzm? Próba dyskusji na łamach „Myśli Narodowej” 
w latach 1921–1925, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, 2000, Vol. VII,  
s. 23.
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nych z endecją, środowiskach. Pierwszym symptomem kryzysu pisma w tym 
czasie jest 1934 r. i secesja „młodych”, którzy osłabiając cały ruch narodowy zadali 
także bolesne straty dla redakcji pisma, które straciło kilku ważnych, obiecujących 
i zdolnych publicystów.

d) Lata 1935–1939 to powolny zmierzch świetności pisma, które nadal utrzy-
muje, chociaż z widocznym trudem, swoją rolę i znaczenie. Nie jest to już jednak 
pozycja tak klarowna, bezdyskusyjna i niepodważalna jak wcześniej. Stanowiło to 
funkcję kryzysu całego obozu narodowego targanego i osłabionego podziałami 
oraz secesjami. Na domiar złego periodyk borykał się z chronicznymi problemami 
materialnymi. Niezwykle ważnym aspektem był pogarszający się stan wzroku 
Wasilewskiego niezdolnego już z powodu upływu lat do tak wydajnej i efektywnej 
jak niegdyś pracy. Wreszcie odejście w 1936 r. z tygodnika Jana Rembielińskiego, 
dotychczasowego zastępcy i prawej ręki redaktora naczelnego, wywołało wyraźnie 
redakcyjne niedomaganie w piśmie. W okresie tym „Myśl Narodowa” znajduje na 
rynku prasowym szeroko rozumianego obozu narodowego silną i bardzo poważną 
konkurencję w postaci powołanego w 1935 r. „Prosto z Mostu” i przede wszystkim 
powstałej w 1937 r. „Polityki Narodowej”. Okres ten zamyka data 3 IX 1939 r., kiedy 
to w efekcie rozpoczęcia działań wojennych ukazuje się ostatni numer „Myśli 
Narodowej”.

PODSUMOWANIE

„MYŚL NARODOWA” BYŁA organem ideowo-teoretycznym Narodowej Demokra-
cji w okresie międzywojennym. Było to pismo elitarne kierowane do elit i odgry-
wające niezwykle ważną rolę w upowszechnianiu oraz kształtowaniu założeń 
ideowych obozu narodowego. Pismo powstało w 1921 r. w Warszawie z inicjatywy 
grupy lwowskich działaczy i publicystów w różnym stopniu powiązanych lub 
sympatyzujących z endecją. Znaczna część założycieli interesującego nas periodyku 
rekrutowała się spośród lwowskiej grupy Ligi Narodowej (LN). „Myśl Narodowa” 
była więc prywatną inicjatywą grupy narodowych publicystów, działaczy i sympa-
tyków endecji w różny sposób związanych ze Lwowem, co było typowe dla ówcze-
snego zdecentralizowanego systemu prasowego Narodowej Demokracji. „Myśl 
Narodowa” nawiązywała do „Głosu” pod redakcją Jana Ludwika Popławskiego 
uznając się za ostatnie ogniwo łańcuchu wielkich wydawnictw obozu narodowego: 
„Głos” – „Przegląd Wszechpolski” – „Przegląd Narodowy”. U podstaw powołania 
do życia „Myśli Narodowej” leżała konieczność wypełnienia luki występującej 
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w ówczesnym endeckim aparacie prasowym nieposiadającym tytułu tygodnio-
wego. Z punktu widzenia historii prasy polskiej Drugiej Rzeczypospolitej i dziejów 
polskiej myśli politycznej tygodnik zajmuje w niej jedno z naczelnych miejsc będąc 
jednym z ciekawszych pism opiniotwórczych, jakie pojawiły się w okresie między-
wojennym wśród periodyków teoretycznych wszystkich odcieni ówczesnej polskiej 
sceny politycznej.
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Ideological Press of Second Polish Republic – Origins and 
Development Stages of the “National Th ought” (1921–1939)

THE „NATIONAL THOUGHT” was the ideological organ – theoretical of National Democ-
racy in the interwar period. Th is elite letter was referred to elites and playing an important 
role extremely in disseminating and shaping ideological layouts of the national camp. Th e 
letter rose in 1921 in Warsaw from the initiative group of Lvov activists and journalists in 
the diff erent degree related or sympathetic with the National Democratic Party. Th e con-
siderable part founders of our interest periodical recruited of the Lvov National League 
(LN). „National Th ought” was so the private initiative of the group national journalists, 
activists and supporters of the National Democratic Party in the various ways related with 
Lvov what was typical of the contemporary decentralized press system of the National 
Democracy. “National Th ought” established to “the Voice” edited by Jan Ludwik Popławski 
recognizing itself as the last cell chain of the national camp large publishing companies: 
“the Voice” – “Polish Review” – “National Review”. A need was fundamental to appoint life 
“the National Th ought” of fi lling up the appearing gap in contemporary National Demo-
cratic press apparatus not having a week’s title. From a point of the history view the press 
of the Polish second Republic and the history of the Polish political thought the weekly 
magazine takes one of the principal places in it being with one of more interesting opinion-
forming letters which appeared in the interwar period amongst theoretical periodicals of 
all shades of the contemporary Polish political landscape.
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UWAGI WPROWADZAJĄCE

OBÓZ NARODOWORADYKALNY „ABC” powstał w wyniku rozłamu wewnątrz 
jednolitego pod względem strukturalnym Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). 
Nastąpiło to w kwietniu 1935 r. Wówczas to grupa związana z Bolesławem Piasec-
kim dokonała secesji z ONR. Powodami rozłamu były różnice: w stosunku do 
Stronnictwa Narodowego; sprzeciw wobec istnienia tajnej organizacji w ONR; 
różnice w podejściu do gospodarki planistycznej oraz ambicje polityczne poszcze-
gólnych działaczy1.

Zwolennicy Bolesława Piaseckiego rekrutujący się głównie z Oddziału Akade-
mickiego Obozu Wielkiej Polski oraz redakcji „Akademika Polskiego” utworzyli 
Ruch Narodowo-Radykalny ,,Falanga”, który w późniejszym okresie działalności 
został dotknięty procesem dekompozycji2. Do czołowych działaczy tej grupy 

1 Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat 30. XX wieku, red. A. Meller, 
P. Tomaszewski, wyd. II, Warszawa 2011, s. 47–48; Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza 
i działalność, Warszawa 1985, s. 261–262; B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka 
formacja ideowa w  II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Krzeszowice 1999, s.  103; 
J.M. Majchrowski, Obóz Narodowo-Radykalny – okres działalności – okres działalności legalnej, „Dzieje 
Najnowsze” 1976, t. 3, s. 69; B. Grott, Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych 
do 1939 roku, Kraków 1987, s. 83–87.

2 Pod koniec 1938 r. struktury Ruchu Narodowo-Radykalnego opuścili m.in.: Wojciech Wasiu-
tyński, Stanisław Cimoszyński, zob. Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny…, s. 329; A. Dudek, 
G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografi i politycznej, Londyn 1990, s. 97. W styczniu 1939 r. Wa-
siutyński założył pismo ,,Wielka Polska” podkreślając, że nie jest one związane z Falangą. Na temat 
samego czasopisma zob. P. Tomaszewski, Oblicze ideowo-polityczne miesięcznika „Wielka Polska”, 
„Historia i Polityka” 2004, nr 1, s. 97–110.
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należeli m.in.: Wojciech Wasiutyński3, Witold Staniszkis, Marian Reutt4, Wojciech 
Kwasieborski.

Z kolej zwolennicy Henryka Rossmana, do których należeli m.in.: Jan Korolec, 
Tadeusz Gluziński, Tadeusz Todtleban, tworzyli nadal ONR nazywany także 
Obozem Narodowo-Radykalnym ,,ABC”. Warto zaznaczyć, że Jan Mosdorf, będący 
w okresie legalnej działalności Obozu jego przywódcą, po delegalizacji ofi cjalnie 
nie wsparł żadnej z rywalizujących ze sobą grup5. Należy podkreślić, że wewnętrzna 
struktura organizacyjna ONR „ABC”, którą kierowała Organizacji Polskiej6, 
w przeciwieństwie do Ruchu Narodowo-Radykalnego ,,Falanga” miała charakter 
wielopoziomowy i była utajona.

Działalności tej grupy narodowo-radykalnej, której liczebność określa się na 
około 500 osób7 ograniczała się do prowadzenia działalności ideowo-wychowaw-
czej. Obóz Narodowo-Radykalny ,,ABC” swoją aktywność organizacyjną koncen-
trował na środowisku studenckim. W 1936 r. narodowi-radykałowie z Warszawie 
utworzyli organizację – Narodowy Związek Polskiej Młodzieży Radykalnej8, która 
skupiała studentów ze stołecznych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego9. Ponadto starano 
się pozyskać robotników i w tym celu zaangażowano się w działalność Związku 
Zawodowego ,,Praca Polska”10. Należy zauważyć, że aktywność organizacyjna 
interesującego nas ruchu politycznego uległa stopniowemu zahamowaniu po 
śmierci, w lutym 1937 r. lidera ONR ,,ABC”, Henryka Rossmanna oraz po rozwią-
zaniu przez władze sanacyjne w marcu tego samego roku Narodowego Związku 

 3 Zob. W. Turek, Arka Przymierza: Wojciech Wasiutyński 1910–1994. Biografi a polityczna, Kra-
ków 2008; B. Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Toruń 2004; P. Tomaszewski, Kon-
cepcje ustroju państwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach 
trzydziestych XX wieku, „Studenckie Zapiski Historyczne” 2005, z. 2, s. 91–103.

 4 Zob. A. Meller, Ku „Nowemu Średniowieczu”. Myśl społeczno-polityczna Mariana Reutta 
w latach 30. XX wieku, Warszawa 2011.

 5 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny…, s. 262.
 6 Więcej na temat Organizacji Polskiej zob. W.J. Muszyński, Duch młodych. Organizacja Polska 

i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległo-
ściowej, Warszawa 2011.

 7 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny…, s. 283.
 8 Zob. Deklaracja Ideowa Narodowego Związku Polskiej Młodzieży Radykalnej, [w:] Życie 

i śmierć…, s. 113–115.
9 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny…, s. 284.
10 W.J. Muszyński, Narodowcy w ruchu związkowym II RP. Geneza, działalność i znaczenie 

Zjednoczenia Zawodowego „Praca Polska” (1925–1939), [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. 
Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 715–729
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Polskiej Młodzieży Radykalnej. Mimo tych faktów interesujący nas ruch polityczny 
osiągał pewne sukcesy, np. w stołecznych wyborach municypalnych z grudnia 
1938 r. ONR ,,ABC” zdobył cztery mandaty, podczas gdy Stronnictwo Narodowe 
jedenaście miejsc w radzie miejskiej11.

Zaprezentowane w poniższym tekście zagadnienia, a więc ocena monarchii oraz 
analiza wątków monarchistycznych występujących w publicystyce działaczy ONR 
„ABC”, w literaturze sekundarnej nie znalazły, jak do tej pory, szerszego omówie-
nia poza wzmiankami w publikacji wybitnego znawcy ruchu narodowego – Bogu-
miła Grotta12. Z kolei w opublikowanej dysertacji doktorskiej autorstwa Krzysztofa 
Kawęckiego poświęconej Obozowi Narodowo-Radykalnemu „ABC”, mimo obec-
ności w niej kwestii ustrojowych nie znalazły się w niej wątki monarchistyczne13.

NARODOWIRADYKAŁOWIE WOBEC POLSKICH TRADYCJI 
USTROJOWYCH

HISTORIOZOFIA, JAK TO zauważył znany badacz myśli narodowej Bogumił Grott, 
stanowiła istotny element ideologii ruchu narodowego. W kultywowanym przez 
„młodych” endeków obrazie dziejów dostrzec można akceptację dla prawie całego 
dziedzictwa duchowego chrześcijańskiego średniowiecza14, w którym panowały 
rządy monarchiczne. Stąd wynikała popularność koncepcji Nowego Średniowiecza 
(książkę pod tym samym tytułem autorstwa Mikołaja Bierdiajewa przetłumaczył 
działacz Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, Marian Reutt), które miało 
oznaczać prymat sfery ducha nad materią. Opinie ferowane na łamach czołowego 
organu programowego ONR „ABC”, tj. „Nowego Ładu”15 były w tym wypadku 
bardziej zróżnicowane. Jeden z czołowych ideologów interesującego nas ruchu 

11 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny…, s. 329; G. Radomski, Samorząd terytorialny w myśli 
politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939, Toruń 2009, s. 258; zob. Klub radnych ONR walczy 
o  odżydzenie stolicy. Wywiad z  prezesem Klubu adw. J.  Kurcyuszem [w:] Życie i  śmierć…, 
s. 418–422.

12 B. Grott, Katolicyzm w doktrynach…, s. 41–43, 46.
13 K. Kawęcki, Działalność i myśl społeczno-polityczna Obozu Narodowo-Radykalnemu ABC 

1934–1939, Warszawa 2008, s. 76–82.
14 B. Grott, Katolicyzm w doktrynach…, s. 102–103.
15 Na temat koncepcji ustrojowych głoszonych na łamach „Nowego Ładu” zob. A. Meller, G. Ra-

domski, Narodowo-radykalny model państwa. Koncepcje ustrojowe Obozu Narodowo-Radykalnego 
„ABC” w publicystyce politycznej „Nowego Ładu” (1933–1939), [w:] Prasa Narodowej Demokracji 
1886–1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 435–450.
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politycznego Jan Korolec uznawał, iż średniowiecze tak jak każda inna epoka 
posiadała swoje wady, a ponadto niemożliwym był powrót do rozwiązań ustro-
jowo-społecznych panujących w czasie wieków średnich. Jednak według niego: 
,,średniowiecze, jako przeciwstawienie świata, w którym myśmy żyli, może niejed-
nokrotnie dać nam szereg pożytecznych wskazówek”16.

Pochlebnie na temat monarchii stanowej wypowiadał się, główny intelektualista 
ONR „ABC”, Tadeusz Gluziński. Wyraźnie przeciwstawiał sobie okres rządów 
królewskich w okresie średniowiecza z rządami monarchów doby oświecenia. 
Według niego władcy średniowieczni posiadali „tytuł moralny” do sprawowania 
władzy, co znajdowało swój wyraz w akcie koronacji będącym dla podanych oznaką 
prawomocnej władzy nad ludem. Legitymizacja władzy monarszej zakończyła się 
wraz z upadkiem znaczenia religii. Pierwsze symptomy takiego załamania autor 
Odrodzenia idealizmu politycznego upatrywał w reformacji podważającej autorytet 
papieski. Jednakże ostateczny upadek autorytetu monarchii nastąpił wraz z nasta-
niem epoki Oświecenia, kiedy to zgodnie z panującym duchem epoki monarcho-
wie, jak i otaczająca ich elita władzy, stracili wiarę w „tytuł moralnych” swych 
rządów. W taki oto sposób nastąpiło przejście z epoki kierującej się wskazaniami 
moralnymi Kościoła do epoki liberalizmu, racjonalizmu, ateizmu, którego to 
podwaliny zostały zbudowane przez monarchie absolutne. Władcy „oświeceniowi”, 
zdając sobie sprawę z kruchości podstaw, na których zbudowany był fundament 
ich rządów, zaczęli kierować się w polityce siłą by wymusić na swoich poddanych 
posłuch. Jednocześnie monarchowie tracąc wiarę w prawomocność swoich rządów, 
czyli to że są władcami z łaski boskiej, ulegali wpływom swojego najbliższego 
otoczenia należącego do masonerii17.

Następująca po monarchii epoka demokracji18 spotykała się ze strony ideologów 
ONR „ABC” z krytyką. Według Tadeusza Gluzińskiego demokracja nie spełniła 
oczekiwań, które wytworzyła wśród społeczeństwa. Mimo wypisania na swoich 
sztandarach: równości, wolności i braterstwa żadne z tych haseł nie zostało zreali-
zowane. Demokracja zastępując rządy absolutystyczne nie wprowadziła znaczącej 
różnicy. Istotą demokracji było zastąpienie elity skupionej na dworze królewskim 

16 J. Korolec, Szukanie własnych dróg, „Nowy Ład” 1935, nr 1, s. 1.
17 T. Gluziński, Odrodzenie idealizmu politycznego, Warszawa 1935, s. 46–51.
18 Na temat oceny demokracji przez narodowych-radykałów, zob. A. Meller, Między odrzuceniem 

a akceptacją – Obóz Narodowo-Radykalny „ABC” i Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” wobec de-
mokracji, [w:] Demokracja w polskiej myśli politycznej w XX w., red. M. Strzelecki, Olsztyn 2011 
(w druku).
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przez plutokrację. Demokracja mimo szczytnych ideałów zaprowadziła nowe 
niewolnictwo, zwykłego, ,,szarego” człowieka19.

Wobec odrzucenia wspomnianych rozwiązań ustrojowych, według ideologów 
Obozu Narodowo-Radykalnego ,,ABC” należało się wrócić do polskich tradycji 
ustrojowych, które nieodłącznie wiązały się z monarchią20. Nie oznaczało to jednak 
kopiowania rozwiązań panujących w okresie średniowiecza czy w czasach Polski 
szlacheckiej21. Zresztą ten ostatni okres krytykowano za doprowadzenie do upadku 
Polski oraz za podporządkowanie interesów państwa jednej klasie społecznej 
(możnowładztwu). Mimo tych zastrzeżeń twierdzono, że: Polska przeżywała swój 
rozkwit gospodarczo-kulturalny, była zdolna do podejmowania wielkich, przeło-
mowych działań, ustrój stanowił punkt odniesienia dla innych krajów europejskich, 
a obywatele okazali się zdolni do podjęcia prób ratowania kraju przed upadkiem. 
Wobec powyższego dochodzono do wniosku, że nawet w ustroju obarczonym 
pewnymi wadami istnieje możliwość realizacji wielkich, wzniosłych celów22.

W konsekwencji ustrój przyszłego państwa polskiego w zamyśle narodowych-
-radykałów miał być syntezą zarówno monarchii stanowej, Rzeczpospolitej szla-
checkiej, elementów XIX-wiecznej demokracji, jak i pojawiających się ówcześnie 
nowych prądów ustrojowych, czyli tendencji totalistycznych23. Jak przekonywał 
Przemysław Warmiński: ,,Nowoczesny nacjonalizm nie jest ani trochę w swym 
nastawieniu konserwatywny, zbyt wiele ma w sobie dynamiki i pędu do ulepszenia, 
zbyt wiele wiary w możliwości swoje i swego narodu. Ale równocześnie, jako ruch 
ideowo-polityczny, najściślej związany jest z narodem, a więc z jego przeszłością, 
z jego psychiką i wartościami charakteru, właśnie w tej przeszłości najzupełniej 
znajdującymi odbicie. I dla tego liczyć się musi i z dorobkiem narodowej przeszło-
ści i z ciężko nieraz okupionymi jej doświadczeniami”24.

19 T. Gluziński, Elita, czy szary człowiek, „Nowy Ład” 1935, nr 1, s. 4. Prekursorem krytycznego 
stosunku do liberalizmu w obozie narodowym był Zygmunt Balicki. Zob. A. Dawidowicz, Zygmunt 
Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006.

20 J. Korolec, Szukanie własnych…, s. 2.
21 J. Sas-Wisłocki, Odpowiedz p. dr. Juljusza Sas-Wisłockiego, „Głos Monarchisty” 1936, nr 1, s. 8.
22 P. Warmiński, Od Liberum Veto do Monopartii, „Nowy Ład” 1937, nr 5, s. 1.
23 J. Korolec, Szukanie własnych…, s. 1.
24 P. Warmiński, Od Liberum Veto…, s. 1.
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ORGANIZACJA POLITYCZNA NARODU  
MIĘDZY REPUBLIKĄ A MONARCHIĄ

Według narodowych-radykałów skupionych wokół Henryka Rossmana polski 
charakter narodowy predestynował Polskę do ustroju gwarantującego wolność 
narodowi, który zawsze w swojej historii stawiał opór wszelkim odgórnym naka-
zom: ,,Przy dużej (…) »dezorganizacji« i pewnej trudności w kierowaniu, przy 
buńczucznym nieraz i szkodliwym indywidualizmie stać nas na dokonywanie 
wspólnymi siłami rzeczy wielkich, jednak nigdy na rozkaz i nigdy pod groźbą kary 
czy represji, ale zawsze dobrowolnie i ochoczo przy odwoływaniu się do bez-
sprzecznie w najszerszych masach tkwiącego patriotyzmu i idealizmu. Nie bez 
znaczenia jest tu i istniejący w naszym charakterze narodowym duch pewnej 
przekory, przeciwstawiającej się nie tylko wszelkim arbitralnie z góry narzuconym 
zleceniom i rozkazom, ale i wszelkim zbyt równym i szablonowym formom. Tak 
samo i owa dziś nadal istniejąca polska fantazja i barwność duchowa sprzeciwia 
się silnie wszelkim zbyt ograniczonym ramom i narzuconym więzom”25.

Ofi cjalną wytyczną dla państwa miał być katolicyzm. Jak pisano: ,,Jesteśmy (…) 
katolikami nietylko z nazwy, nietylko z przyzwyczajenia, ale z samego uznawanego 
przez nas światopoglądu. (…) Będąc katolikami jesteśmy przeciwnikami wprowa-
dzenia tzw. polityki katolickiej, polegającej na głośnem deklamowaniu frazeologii 
katolickiej. Polityka narodu katolickiego musi być katolicka z ducha, a nie ze swego 
szyldu”26. Warto zwrócić uwagę na powyższy ustęp. Jednoznacznie był on skiero-
wany przeciw Ruchowi Narodowo-Radykalnemu ,,Falanga”, który jak zauważa 
Bogumił Grott nieustannie podkreślał swoje przywiązanie do katolicyzmu, ale 
według tego wybitnego badacza ,,szczegółowe koncepcje, jak i praktyka codzien-
nego działania czyniły ją ugrupowaniem najmniej katolickim spośród nurtów 
politycznych wywodzących się z byłego Obozu Wielkiej Polski”27.

Za nie mniej istotne uznawano zapewnienie stabilności politycznej, która miała 
być zagwarantowana poprzez społeczną aprobatę dla poczynań władz państwo-
wych. Według narodowych-radykałów bez poparcia szerokich rzesz społecznych 
każda władza prędzej czy później upadała. Finalnym efektem tego procesu była 
rewolucja, wraz z którą każda władza traciła swoją prawomocność. Według jednego 

25 Ibidem, s. 3.
26 J. Korolec, Wizja nowego…, s. 2.
27 B. Grott, Myśl społeczno-państwowa ugrupowań rozłamowych obozu narodowego (1934–1939), 

„Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 6, s. 17.
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z publicystów ,,Nowego Ładu” silną władzą może być jedynie ta, która cieszyła się 
autorytetem i poparciem społeczeństwa28.

Za istotny wyznacznik projektowanej konstrukcji ustrojowej uznawano zapew-
nienie stabilności prawodawstwa29, a także zagwarantowanie przez państwo jed-
nostkom prawa do nieskrępowanej przez biurokrację aktywności na polu spo-
łeczno-gospodarczym. Za patologiczną uznawano sytuację, w której większość 
młodych ludzi zaczynających swoją aktywność zawodową wiązała swoje losy 
z karierą urzędniczą, gdyż w ten sposób wspierano państwowy system biurokra-
tyczny oduczając się samodzielności i inicjatywy. Jak pisał Tadeusz Gluziński: 
,,Dominująca rola państwa, ciężary podatkowe, bezrobocie itd. wytworzyły z jed-
nej strony stan głuchego niezadowolenia, z drugiej zaś przyczyniły się do powsta-
wania swoistego kultu »posady«. (…) Zanika coraz bardziej typ człowieka mającego 
odwagę do przeprowadzenia życia samodzielnego, mnoży się typ ludzi, składają-
cych na państwo i społeczeństwo troskę o ich utrzymanie”30.

Według enuncjacji narodowych-radykałów głowa państwa powinna symboli-
zować jedność narodu oraz być gwarantem jego niezależności, stabilności władzy, 
a także zachowania polskich tradycji. Wśród publicystów występował brak zgody 
na określenie tytułu, jakim powinna posługiwać się głowa państwa. Odrzucano 
zarówno tytuł wodza, prezydenta czy króla31.

Jan Korolec w swojej broszurze Ustrój polityczny narodu kreślił wizję ustroju 
quasi-monarchistycznego. Uważał, że docelowo władzę powinna sprawować 
obejmująca swym oddziaływaniem wszystkich Polaków Organizacja Polityczna 
Narodu. Jednak w okresie przejściowym ustrój miał opierać się na trzech instytu-
cjach: Naczelniku Państwa, Senacie i Radzie Ministrów. Z uwagi na interesujące 
nas wątki monarchistyczne skoncentrujemy się na osobie Naczelnika. Otóż głowa 
państwa powinna według niego sprawować swój urząd jak najdłużej z możliwością 
dożywotniej kadencji. Naczelnik miał czerpać legitymizację dla swoich rządów 
z akceptacji całego narodu. W ten sposób zagwarantowana zostałaby jego nieza-
leżność od partii politycznych. Stąd też można domniemywać, że jeden z głównych 
ideologów ONR „ABC” opowiadał się za powszechnym wyborem przyszłego 
Naczelnika Państwa32. Jan Korolec kreśląc, w sposób dość zdawkowy, kompetencje 

28 A. Borkowski, Władza a opinia powszechna, „Nowy Ład” 1935, nr 3, s. 8.
29 J. Korolec, Wizja nowego ładu, „Nowy Ład” 1935, nr 2, s. 1.
30 T. Gluziński, Rząd a przedstawicielstwo ludności, „Nowy Ład” 1935, nr 2, s. 4.
31 J. Korolec, Ani dyktatura, ani monarchia, „Nowy Ład” 1936, nr 5, s. 5–6; Organizacja narodu, 

„Nowy Ład” 1936, nr 8, s. 7.
32 J. Korolec, Ustrój polityczny narodu, Warszawa 1938, s. 16–17.
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głowy państwa ograniczał je do funkcji czysto symbolicznych (jednoczących 
naród) podobnych do współczesnych monarchii konstytucyjny, gdzie „król panuje, 
a nie rządzi”. Otóż jak pisał: „Naczelnik państwa będzie reprezentantem majestatu 
Rzeczypospolitej. Będzie on wyrazicielem tradycji i ciągłości politycznej. Natomiast 
nie będzie on brał udziału bezpośredniego w codziennym życiu politycznym 
państwa”33.

Wybrany władca uzyskiwałby dodatkowy autorytet poprzez akt koronacji, gdyż: 
,,koronacja, połączona z obrzędami religijnymi, dodałaby autorytetu elektowi 
w szerokich warstwach społeczeństwa. Zwłaszcza zaś na wsi naczelnik państwa 
w koronie będzie miał większy autorytet od głowy państwa w cylindrze”34. Jak 
widzimy przyszły przywódca Polski stałby się de facto monarchą, zresztą autor 
przytoczonej wypowiedzi wyraził to wprost: ,,Właściwym więc dla Polski ustrojem 
będzie tradycyjny dla nas ustrój: Rzeczpospolita z królem na czele”35. Co interesu-
jące, ten sam autor w artykule z tego samego roku zaprzeczał sam sobie sprzeci-
wiając się powrotowi monarchii: ,,Dziedziczenie urzędu głowy państwa – to 
monarchia. W Polsce brak jest tradycji monarchistycznych, gdyż od czasu śmierci 
Kazimierza Wielkiego stanowisko głowy państwa, zwanego królem, obsadzono nie 
w drodze dziedziczenia, ale w drodze elekcji. (…) W Polsce więc nie ma dziś 
miejsca na monarchię”36.

Jan Korolec zaznaczał, że władcze uprawnienia głowy państwa w narodowo-
-radykalnym państwie nie posiadałby charakteru omnipotentnego, lecz byłyby 
ograniczone i sprowadzałyby się do pełnienia funkcji symbolu oraz autorytetu 
jednoczącego naród. Władca miał wyróżniać się wybitnym intelektem, powszech-
nym szacunkiem i uchodzić za autorytet wśród społeczeństwa37.

Zdecydowanie krytycznie wobec monarchii wypowiadali się działacze Ruchu 
Narodowo-Radykalnego „Falanga”38. Zajmowali także nieprzychylne stanowisko 
wobec rodzimego ruchu monarchistycznego. Otóż Zygmunt Dziarmaga zarzucał 
redakcji nacjonalistycznego pisma „Stalowy Miecz”, w którym pojawiały się wątki 
rojalistyczne, podszywanie się pod koncepcje głoszone przez narodowych-rady-
kałów i bezprawne posługiwanie się symbolem ruchu narodowego jakim był 
Szczerbiec. Wspomniany czołowy działacz „Falangi” nie szczędził słów krytyki, 

33 Ibidem, s. 16.
34 Ibidem, s. 3.
35 Ibidem.
36 J. Korolec, Ani dyktatura, ani monarchia…, s. 5.
37 Ibidem.
38 Z. Dziarmaga, Oświadczenie, „Falanga” 1936, nr 5, s. 1.
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pisząc m.in. pod adres wzmiankowanego periodyku następujące słowa: „właśnie 
w takiej chwili zjawiają się różni kombinatorzy i aferzyści polityczni, różne cwa-
niaki i macherzy z pod najciemniejszej gwiazdy. (…) Ale w tych <<obozach>> nie 
ma rzetelnych żołnierzy – obozowców a są jedynie ciury obozowe, dezerterzy 
z pola walki, odpadki z szeregów, wybierki i wypędki. Na czele tych <<obozów>> 
stoją ludzie w typie akwizytorów ogłoszeniowych z mizernych brukowych pisemek, 
różni założyciele „redut”, „szturmów”, „stalowych mieczy”, różni szantażyści 
i zwykle kanalje”39.

Wojciech Wasiutyński także zajął w kwestii możliwości restauracji monarchii 
nieprzychylne stanowisko twierdząc, że w współczesnej Europie nie ma ani kla-
sycznych ustrojów królewskich ani republikańskich. Ich miejsce w  wyniku 
upodmiotowienia mas zajęły dwie formy państwowe tj. „arystokratyczne republiki” 
oraz „demokratyczne monarchie”. Ten pierwszy model miał wyrażać się w panu-
jącym w społeczeństwie sentymencie do monarchii, co znajdowało swój wyraz 
chociażby w zainteresowaniu wszelkimi doniesieniami z życia panujących dynastii. 
Z kolej ta druga forma ustrojowa to republika, w której obowiązywała niepodwa-
żalna władza wodza darzonego przez ogół prestiżem iście królewskim. Zdaniem 
działacza „Falangi” współczesnymi, nowoczesnymi formami dynastii stawały się 
totalitarne partie polityczne, które spośród grona swoich członków rekrutowały 
swoich „prywatnych” władców. Taki proces według niego był analogiczny do 
genezy monarchii, która jego zdaniem brała swe początki od podboju jednego 
plemienia przez drugie i objęcia władzy przez zwycięskiego wodza, który z czasem 
zyskiwał religijną sakrę40.

KONCEPCJE JULIUSZA SASA  WISŁOCKIEGO  AUTORSKA 
NARODOWORADYKALNA WIZJA MONARCHII

PIERWSZĄ POWAŻNĄ ROZPRAWĄ programową dotyczącą kształtu ustrojowego 
przyszłego państwa polskiego, która wyszła spod pióra działacza ONR była praca 
wydana w 1934 r. autorstwa Juliusza Sasa-Wisłockiego41 pt. Wizja Wielkiej Polski 

39 Idem, Ci, co żerują na Idei, „Falanga” 1936, nr 4, s. 1.
40 W. Wasiutyński, Z duchem czasu, Warszawa 1936, s. 76–80.
41 Juliusz Józef Stanisław Sas-Wisłocki (1909–1973) – z wykształcenia był prawnikiem. Pochodził 

z rodziny o prawniczych korzeniach (dziadek był profesorem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ojciec był z kolei sędzią sądów okręgowych w Rzeszowie i Krakowie). W 1931 r. ukończył studia 
prawnicze na UJ. W międzyczasie podejmował także studia zagraniczne: w Genewie i Bukareszcie. 
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(fragmenty ustrojowe). W literaturze przedmiotu przywołany wyżej autor jest 
utożsamiany z Obozem Narodowo-Radykalnym ,,ABC”42. Należy zaznaczyć, że 
J. Sas-Wisłocki traktował poglądy przez siebie głoszone jako niereprezentatywne 
dla całego grona ówczesnego Obozu Narodowo-Radykalnego43, choć zaznaczał, że 
poglądy przedstawione w broszurze Wizja Wielkiej Polski wyrażały pewne tenden-
cje panujące wśród ,,kierownictwa grupy warszawskiej Narodowych Radykałów”44. 
Z powyższych względów koncepcje przywołanego działacza ONR „ABC” zasługują 
na odrębne potraktowanie.

Określenie doktrynalne interesującego nas działacza ONR jest ułatwione, gdyż 
wprost autodefi niował się jako katolicki nacjonalista z  wyraźną predylekcją 
o monarchizmu. Jak pisał w 1936 r.: „Jestem przedewszystkiem katolikiem i nacjo-
nalistą, następnie dopiero monarchistą. Gdybym miał do wyboru nacjonalistyczną 
republikę i demo-liberalną monarchję, wybrałbym republikę, ale tylko dlatego, że 
monarchja opierająca się na tajnych mafj ach partyjnych, a nie na siłach zorgani-
zowanego narodu nie jest prawdziwą monarchją, lecz i nacjonalistów republikan 
nie uważałbym za prawdziwych i konsekwentnych nacjonalistów”45. Jak można 
zauważyć bohaterowi poniższego fragmentu pracy blisko było do francuskiego 

Władał biegle kilkonastoma językami obcymi (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, he-
brajski, rumuński, bułgarski, czeski, węgierski, czeski, ukraiński, ponadto pisząc doktorat pt. Opieka 
Kobiet w Prawie Papirusów korzystał z oryginalnych tekstów staroegipskich). Obok aktywności za-
wodowej (od 1936 r. prowadził kancelarię adwokacką) udzielał się także społecznie był: członkiem 
Bratniej Pomocy na UJ, prezesem Solidacji Mariańskiej oraz Związku Akademickich Stowarzyszeń 
Katolickich. W momencie wybuchu II wojny światowej przebywał w Turcji, z której poprzez Rumunię 
i Zaleszczyki przedarł się do kraju (w odwrotnym kierunku niż polski rząd). W czasie okupacji 
niemieckiej w Krakowie podejmował konspiracyjną pracę wykładowcy na tajnych kompletach. Po 
1945 r. pozostał w kraju, kontynuując pracę naukową na UJ i UW oraz angażując się w życie poli-
tyczne (był członkiem Stronnictwa Pracy, a później Stronnictwa Demokratycznego. W swoich pu-
blikacjach podejmował przeważnie zagadnienia z zakresu prawa. Sprawom związanym z życiem 
akademickim poświęcił kilka prac, m.in.: Akademicki statut ramowy i akademicka ordynacja wybor-
cza, Akademicki kodeks honorowy, Ustawa o szkołach akademickich. Wszystkie informacje dotyczące 
biogramu Wisłockiego pochodzą z artykułu Katarzyny Wisłockiej-Sieprawskiej, Adw. dr Juliusz 
Sas-Wisłocki. Wisłoki 30. rocznicę śmierci, www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1177 (powyż-
szy tekst ukazał się pierwotnie w „Palestrze” 2003, nr 11–12).

42 Zob. J. Bartyzel, Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej 
w Polsce w XX wieku, Toruń 2002, s. 139; B. Grott, Katolicyzm w doktrynach ugrupowań…, s. 38. 

43 J. Sas-Wisłocki, Odpowiedz p. dr Juljusza Sasa-Wisłockiego, „Głos Monarchisty” 1936, nr 1, s. 8; 
idem, Kilka uwag w sprawie broszury „Wizja Wielkiej Polski”, „Głos Monarchisty” 1934, nr 11–12, 
s. 15.

44 Idem, Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934, s. 5.
45 Idem, Odpowiedz…, s. 8.
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nacjonalizmu integralnego, zresztą sam uznawał jako wzór dla polskiego rojalizmu 
francuską Action Francaise46. Jego akceptacja dla ustroju monarchicznego była 
wprost wyrażana, gdyż określił „królowładztwo” za ustrój, „który w sposób moż-
liwie najdoskonalszy odzwierciedla porządek Boży na ziemi (…). Oczywiście 
monarchja prawdziwa, a więc: 1) narodowa, 2) dziedziczna, 3) praworządna 
i 4) autorytarna”47.

Należy zauważyć, że monarchizm J. Sasa-Wisłockiego nie ograniczał się do 
sfery deklaratywnej, lecz przybrał czynną formę. Brał udział w animowaniu ruchu 
monarchistycznego w drugiej połowie lat trzydziestych podejmując się próby 
rejestracji w 1937 r., wspólnie m.in. z „polskim Maurrasem” Leszkiem Adolfem 
Gembarzewskim, Kazimierzem Watrakiewiczem, Związku Monarchistów, 
a następnie Klubu Dyskusyjnego im. Króla Bolesława Chrobrego. Obie inicjatywy 
aktywizacji rodzimych monarchistów zostały zablokowane przez sanacyjne 
władze48.

Punktem wyjścia dla rozważań ustrojowych interesującego nas autora było 
przyjęcie założenia, charakterystycznego dla katolickich myślicieli, o boskim 
pochodzeniu władzy państwowej49, a nie o jej kontraktualnym charakterze. Pod-
stawowym dążeniem dla J. Sasa-Wisłockiego było stworzenie państwa narodowego, 
czyli takiego ,,w którym tylko Polacy mogą być obywatelami państwa polskiego, 
przyczym na równi z Polakami traktuje się wszystkie odrębności szczepowe sło-
wiańskie”50. Pozostałe mniejszości narodowe, a więc Niemcy i Żydzi miały zostać 
wykluczone z przynależności do narodu polskiego51.

Odwieczna dychotomia państwo-naród miała zostać pokonana przez powołanie 
do życia Organizacji Politycznej Narodu, która przejęłaby „funkcje, które dzisiaj 
spełniają: Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, Senat, Izba Poselska 
i wojewodowie”52. Organizacja ta posiadałaby charakter hierarchiczny i wielooso-
bowy. Członkowie przynależni do tej struktury byliby powoływani na okres 
dożywotni na zasadzie kooptacji i nominacji. Najwyższym organem władczym 

46 Idem, Kilka uwag w  sprawie broszury „Wizja Wielkiej Polski”, „Głos Monarchisty” 1934, 
nr 11–12, s. 16.

47 Idem, Odpowiedz…, s. 8–9.
48 Odwołanie od decyzji Komisarjatu Rządu m. ST.W., „Głos Monarchisty” 1937, nr 8, s. 10–13; 

Odmowy i zakazy, „Głos Monarchisty” 1937, nr 13, s. 5.
49 J. Sas-Wisłocki, Wizja Wielkiej…, s. 9.
50 Ibidem, s. 10.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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miał być Senat, który składałby się z 300–500 osób (powoływanych na zasadzie 
kooptacji na okres dożywotni) zajmujących najwyższe miejsce w hierarchii Orga-
nizacji Politycznej Narodu. W skład Senatu dodatkowo wchodziliby z mocy prawa 
arcybiskupi katolicy oraz głowy Kościoła prawosławnego i  protestanckiego. 
Posiadałby on wyłącznie kompetencje ustawodawcze53.

W tym miejscu pojawia się problem zwierzchnictwa nad wspomnianą „organi-
zacją polityczną”. Juliusz Sas-Wisłocki przewidywał, że funkcję przełożonego 
pełniłaby osoba wyłoniona przez Senat, która musiałaby wyróżniać się charyzmą, 
autorytetem oraz dynamizmem. Po wyborze jednostka taka stałaby się automa-
tycznie przewodniczącym Senatu, z prawem do nominacji Kanclerza (któryby 
pełniłby funkcje Prezesa Rady Ministrów). Jako przewodniczący Senatu miałby 
zdecydowanie większe kompetencje niż dotychczasowy Marszałek tej izby. Dlatego 
też charakter jego kompetencji, według działacza ONR, najlepiej oddawałby tytuł 
regenta, który z czasem, jeżeli byłaby tylko taka jego wola, stałby się monarchą 
dziedzicznym.

Problemem była także sprawa wyboru dynastii. Idealnym kandydatem do tronu 
byłby zwycięski wódz armii powiększającej terytorium kraju, jednak z racji braku 
realności powodzenia takiej możliwości, Juliusz Wisłocki proponował powołanie 
na urząd regenta, a w przyszłości także króla, przedstawiciela rodu Czartoryskich, 
który to ród był związany z Wielkim Księciem Litewskim Giedyminem. Taki wybór 
w 1934 r. motywował względami geopolitycznymi, gdyż – jak uzasadniał – „kon-
cepcja powyższa pozwoliłaby nam pozytywnie załatwić sprawę ewentualnej unii 
z dzisiejszą republiką litewską, oskrzydlić Prusy Wschodnie i uzyskać szeroki 
dostęp do morza”54. W dalszych latach skonkretyzował swoje stanowisko wskazu-
jąc na konieczność objęcia rządów królewskich przez ordynata sieniawskiego oraz 
wnuka księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, tj. księcia Adama Ludwika Czarto-
ryskiego tytułowanego przez niego jako król Ludwik II55. Po śmierci w czerwcu 
1937 r. wspomnianego pretendenta uważał za jego naturalnego następcę księcia 
Augusta Czartoryskiego, którego dodatkowym atutem było skoligacenie z portu-
galskimi, hiszpańskimi, francuskimi oraz bułgarskimi rodami królewskimi, 
poprzez okoliczność zawarcia w 1937 r. związku małżeńskiego z Dolores Wiktorią 
księżniczką Burbońsko-Sycylijską56.

53 Ibidem, s. 11–12.
54 Ibidem, s. 28.
55 Idem, Odpowiedz…, s. 9.
56 Idem, Zagadnienie dynastii, „Głos Monarchisty” 1937, nr 13, s. 6–7.
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Szerzej cechy, jakie miała posiadać rodzima dynastia J. Sas-Wisłocki przedstawił 
na łamach „Głosu Monarchisty” będącego w latach trzydziestych czołowym orga-
nem prasowym polskich monarchistów. Otóż w 1935 r., zastrzegając, że zaprezen-
towane opinie mają charakter wyłącznie prywatny i stanowią syntezę tez wygła-
szanych przez rodzimych rojalistów, nakreślił swoistego rodzaju „warunki 
brzegowe”, jakie musiała spełnić przyszła polska dynastia, by mogła uchodzić za 
prawowitą. Mianowicie musiała ona:

a) być związana i reprezentować cywilizację łacińską;
b) legitymować się związkami łączącymi ją z jedną z historycznych dynastii 

rządzących Polską lub jedną z dynastii europejskich, by w ten sposób móc 
zapewnić skuteczne i profesjonalne rządy oraz przyjazne relacje z krajami 
europejskimi;

c) odznaczać się nienaganną i zaszczytną przeszłością w zasługach dla Polski
d) być wyznania rzymskokatolickiego57.

Uzupełniającymi wymogami dla przyszłej polskiej dynastii była konieczność 
skorelowania polityki rodowej z interesem narodowym. Dalej, według J. Sasa-
-Wisłockiego, ów ród zobowiązany byłby prowadzić politykę zagraniczną będącą 
w zgodzie z polską racją stanu, polegającą na odtworzeniu unii dynastycznej 
z Litwą oraz ułożeniu możliwie jak najlepszych, przyjacielskich i sojusznicy sto-
sunków z krajami Europy Środkowej-Wschodniej, rozumianymi jako: Bałkany, 
kraje bałtyckie, Czechosłowacja, państwa naddunajskie. Ostatnim wymogiem była 
konieczność zjednoczenia z Polską ludu rusińskiego58.

Należy podkreślić, że w koncepcjach ustrojowych działacza ONR „ABC” za 
strategiczną uchodziła konieczność ułożenia jak najlepszych relacji z Litwą, co 
miało docelowo nastąpić po restytucji w kraju monarchii, a następnie odtworzeniu 
unii personalnej pomiędzy wspomnianymi państwami. Natomiast do chwili 
odtworzenia unii rząd polski miał wobec władz kowieńskich podjąć następujące 
kroki:

a) zażądanie od rządu kowieńskiego anulowanie wszelkich aktów prawnych 
wymierzonych przeciw Polakom zamieszkującym Litwę oraz rozwiązanie 
organizacji litewskich podejmujących wrogie działania wobec Polaków;

b) przywrócenie wzajemnych stosunków dyplomatycznych oraz uruchomienie 
komunikacji pocztowej, kolejowej i żeglugi;

c) wprowadzenia unii celnej i monetarnej;

57 Idem, Zagadnienie wyboru dynastji, „Głos Monarchisty” 1935, nr 1–2, s. 3–5.
58 Ibidem, s. 5.
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d) zawarcie przymierza wojskowego;
e) umożliwienie polskim komisjom prowadzenie śledztw przeciw osobom 

pochodzenia litewskiego szkodzącym Polsce59.
W przywołanej pracy Wizja Wielkiej Polski odnajdujemy reminiscencje ducha 

Konstytucji 3 Maja. Mianowicie autor proponował powołanie Straży Praw, której 
powstanie przewidywał wyżej wspomniany akt prawny. Instytucji tej autor przy-
pisywał duże znaczenie. Byłaby zdolna ,,do przeciwstawienia się nawet woli Senatu 
i Zwierzchnika Państwa Polskiego”60. Straż łączyłaby funkcje spełniane w państwie 
demokratycznym zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i Trybunał Stanu. 
Członkami mogliby być wyłącznie pretorzy, czyli sędziowie zajmujący najwyższą 
pozycję w korporacjach sędziowskich. Pierwszy pretor miałby pozycję równo-
rzędną z Marszałkiem Senatu. Straż wspólnie z Senatem miała być podstawą 
ustroju państwa narodowo-radykalnego. Obie te instytucje miały raz do roku 
zwoływać Sejm Stanowy będący reprezentacją korporacji zawodowych o kompe-
tencjach ustawodawczych oraz raz na pięć lat wyłonione w wyborach powszech-
nych Zgromadzenie Narodowe61.

Należy wspomnieć o zarzutach kierowanych przez monarchistów w stronę 
programu politycznego Juliusza Sasa-Wisłockiego. Przede wszystkim krytykowano 
przecenienie roli i znaczenia oligarchii w przyszłym ustroju, co jak przewidywano 
mogło grozić powrotem anarchii charakterystycznym dla Rzeczpospolitej szla-
checkiej62. Rojaliści o ile pozytywnie odnosili się do powstania ONRu widząc 
w nim zdrowy odruch młodzież w kierunku wzmocnienia państwa63, to jednak już 
sceptycznie wyrażali się o ONR „ABC” i ich krytycznym stosunku do angielskiej 
monarchii, zarzucając im niedostrzeganie w monarchii strażnika narodowych 
tradycji, obrońcy narodowego interesu i chrześcijańskiego ładu64.

59 Idem, Marchia wschodnia i Polska, „Głos Monarchisty” 1938, nr 4, s. 2–3.
60 Idem, Wizja…, s. 38.
61 Ibidem, s. 55.
62 Sk. Wizja Wielkiej Polski, „Głos Monarchisty” 1934, nr 8, s. 13–16.
63 D. Szreń, Narodowo-radykalni, „Głos Monarchisty” 1934, nr 7, s. 5–7.
64 Sk. O prymitywizmie politycznym, „Głos Monarchisty” 1937, nr 7, s. 7–8.
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UWAGI KOŃCZĄCE

NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE w rozważaniach narodowych-radykałów dotyczących 
monarchii nie odnajdujemy żadnego argumentu o charakterze metafi zycznym, 
lecz jedynie argumentację o charakterze utylitarystycznym. Zresztą już sam fakt, 
iż ,,monarcha” byłby wybierany, a w zasadzie aklamowany przez lud, świadczy 
o tym, że nie mamy do czynienia z tradycyjną monarchią charakterystyczną dla 
cywilizacji łacińskiej, lecz bardziej ze sposobem wyboru bazileusa w Cesarstwie 
Bizantyjskim, gdzie to lud poprzez spontaniczne aklamcio wyrażał swoją zgodę na 
objęcie władzy przez nowego cesarza. Fakt ten może świadczyć, że faktycznie 
narodowi-radykałowie chcieli budować nowy ład społeczny w oparciu zarówno 
o tradycyjne, sprawdzone metody, jak i też o metody charakterystyczne dla czasów 
im współczesnych. W efekcie czego miała powstać swoistego rodzaju hybryda 
ustrojowa, łącząca to, co starożytni myśliciele greccy zwykli nazywać politeą, czyli 
rządem mieszanym jednoczącym w sobie zalety i wady ustrojów dobrych (takich 
jak monarchia, arystokracja, demokracja), jak i złych (oligarchia, ochlokracja, 
tyrania), a co w polskiej myśli politycznej doby przedrozbiorowej u księdza Stani-
sława Orzechowskiego (1513–1566) przybrało nazwę Quincunx.
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In Quest for Ideal System of the Great Poland: Monarchical Th reads 
in Political Th ought of National Radical Camp „ABC”

THE AUTHOR PRESENTED views of the National Radical Camp (NRC) “ABC” on the 
monarchy system. Th ere has been presented the attitude of activists of NRC “ABC” to 
Polish tradition of monarchy, considering it as inspiring. Th ere has been shown the views 
of people with positive views on monarchy, especially those of Tadeusz Gluziński and Jan 
Korolc. Juliusz Sas-Wisłocki’s concepts have been presented separately. In addition to being 
a member of NRC “ABC”, he was also an activist of monarchy group. Th e views of the 
above-mentioned persons have been confronted with activists of National Radical Move-
ment “Falanga”, which stayed critical towards monarchy. Th e author of the article described 
the way of bringing back monarchy to Poland. Th e author also reconstructs argumentation 
on monarchy restitution, mainly tradition, stability of governing institution, low costs of 
functioning, eff ectiveness and professionalism. Some of NRC “ABC” suggested reform of 
system instead of monarchy restoration, which would be characterised by hierarchy and 
elitism and would be antidemocratic. Th e author used a wide source base, mainly using 
programme brochures and articles published in NRC press.
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UBIEGŁY, XX W., charakteryzował się mnogością nowych idei i doktryn politycz-
nych, które z lepszym lub gorszym skutkiem starano się wcielić w życie. Wśród 
tych po trosze zapomnianych, a mieszczących się na skrajnej lewicy należy wymie-
nić trockizm. Twórcą tego „rewolucyjnego marksizmu” był Lew Trocki1. Planował 
on przenieść już zaczętą rewolucję na wschodzie Europy do innych państw na 
świecie. Wykorzystując działaczy komunistycznych w różnych państwach pos-
tanowił wspomóc ich starania siłą kilkumilionowej Armii Czerwonej w celu 
zwycięstwa wszechświatowej rewolucji, która miała opanować cały glob. Trocki 
propagował radykalne hasła, rozmijając się jednocześnie z poczuciem realizmu 
politycznego, występując przy tym często wbrew woli Lenina i bezpieczeństwa 
„młodego” państwa komunistycznego2. Idei światowej rewolucji mieli m.in. 
doświadczyć Polacy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919–1920. Rodzące 
się wtedy po ponadwiekowej niewoli państwo polskie czynem swoich obywateli 
pod komendą Józefa Piłsudskiego zdołało zatrzymać rewolucyjną ideę pod War-
szawą w sierpniu 1920 r. i na kilkanaście lat zahamować komunistyczny imperia-
lizm ZSRR. Pokłosiem tych wydarzeń było z pewnością zdecydowane odrzucenie 
idei trockizmu, kojarzonego przez większość Polaków z tym traumatycznym i nad 

1 Właściwe nazwisko: Lejb Bronstein (1879–1940). To on dowodził Komitetem Wojskowo-Re-
wolucyjnym w Piotrogrodzie, który doprowadził do zwycięskiego zbrojnego przewrotu (z 24 na 25 
X 1917 r.), ofi cjalnie nazywanego rewolucją październikową i przejęcia władzy przez bolszewików 
na czele z W. Leninem.

2 Z premedytacją przeciągał m.in. rokowania pokojowe w Brześciu z początku 1918 r., prowa-
dzone ze stroną niemiecką i austriacką, wprowadzając w błąd W. Lenina, aby uaktywnić wystąpienia 
rewolucyjne w zachodniej Europie, a zwłaszcza w Berlinie. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny po-
lityczne, Lublin 1984, s. 111–112; L. Trocki, Życie moje, Warszawa 1930, s. 163.
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wyraz niebezpiecznym wydarzeniem. Tylko w  środowiskach komunizującej 
skrajnej lewicy (w tym okresie Komunistycznej Partii Polskiej) byli zwolennicy tej 
radykalnej koncepcji. Polskie grupy trockistowskie ujawniły się na początku lat 30. 
XX w. pod szyldem „Opozycja KPP”. Rekrutowali się na ogół spośród warszawskich 
robotników pochodzenia żydowskiego, stąd ich pisma wydawano w języku jidysz3. 
Przejściowo, co mało znane, o ich środowiska otarli się spragnieni „autentycznej” 
lewicowości młodzi polscy intelektualiści, w tym: Krzysztof Kamil Baczyński 
i Konstanty Aleksander Jeleński. Jednak działania podjęte przez sanacyjną policję 
doprowadziły do aresztowań i wyroków pozbawiających ich wolności. Jeszcze 
gorszy los czekał te grupy po wkroczeniu na wschodnie tereny II RP Armii Czer-
wonej. Byli aresztowani oraz na ogół pozbawiani życia, jako niezwykle groźni 
przedstawiciele zakazanej idei godzącej w podstawy stalinowskiego systemu 
państwowego4.

W międzyczasie w ZSRR zaszły gwałtowne zmiany polityczne, po śmierci 
Włodzimierza Lenina w 1924 r., prym w partii i na szczytach władzy przejął Józef 
Stalin, który zaczął rozprawiać się z wszelką opozycją polityczną. Sam Trocki był 
przeciwnikiem rozrastającej się w ZSRR biurokracji partyjnej (wyrastającej na 
„nową” kastę stojącą ponad proletariatem) oraz narastającej w jego opinii degene-
racji ideowej w partii bolszewickiej, której członkowie odchodzili od dawnych 
ideałów socjalistycznych5. Za tę krytykę uniknął, co prawda, pozbawienia życia, 
ale wykluczony z szeregów partii (w grudniu 1927 r.), został zmuszony do opusz-
czenia kraju i  przymusowej emigracji. Nieporównywalnie surowsze represje 
dotknęły „grupę opozycyjną” popierającą tego komunistycznego dysydenta6. 
Ostatecznie osiadł w Meksyku, gdzie z rozkazu wydanego na Kremlu został zabity 
w dniu 21 sierpnia 1940 r., jednak jego dorobek literacki i polityczny zyskały 
uznanie w kręgach postępowej oraz lewackiej opozycji w Europie, a także w Ame-
ryce Łacińskiej7. Fundamentalnym założeniem w jego teorii było pojęcie „perma-

3 Do grupy tej należał m.in. Izaak Deutscher, po II wojnie światowej przebywający na zachodzie 
znany pisarz i publicysta, będący dla wielu autorytetem w zrozumieniu marksizmu.

4 Zob. L. Hass, Trockizm w Polsce (do 1945 r.), [w:] Oblicza lewicy, losy idei i ludzi, Warszawa 1992.
5 L. Trocki, Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza, Pruszków 1991 (pierwsze 

wyd. z 1936 r.); U. Ługowska, A. Grabski, Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003, 
s. 21 i n.

6 L. Hass, Trockizm, Warszawa 1990, s. 17–25.
7 Miejsce zamieszkania L. Trockiego oraz późniejsza rewolucja na Kubie (chociaż była powiązana 

z ofi cjalną doktryną marksistowską obowiązującą w ZSRR) przyspieszyły rozwój tego kierunku na 
tym kontynencie. Zob. J.P. Canzon, Th e History of American Trotskyism, New York 1972; J. Hansen, 
Dynamics of the Cuban Revolution, New York 1978; F. Charpier, Histoire de l’extréme gauche trotskyiste. 
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nentnej rewolucji”, o której to wspominał już w trakcie I wojny światowej, zyskując 
poparcie m.in. niemieckich przywódców socjalistycznych na czele z Karolem 
Kautskym i Franciszkiem Mehringiem. Twierdził, iż trudno wywołać rewolucję 
i utrzymać ustrój socjalistyczny w danym państwie, gdyż nierównomierny i często 
niedostateczny rozwój gospodarczy nie gwarantuje zwycięstwa w zderzeniu z glo-
balnym systemem kapitalistycznym. Wskazywał na potrzebę wywołania wszech-
światowej nieustającej rewolucji, która wciągnie w system socjalistyczny kolejne 
kraje przy odpowiednim współdziałaniu dojrzałych do tego elit: intelektualnej 
i robotniczej8. Koncepcja ta była przeciwstawna do wizji stalinowskiej zakładającej 
budowanie socjalizmu w jednym kraju – tj. ZSRR9.

Idea rewolucyjna na nowo odżyła i  to w umysłach zachodnioeuropejskich 
intelektualistów po 1938 r. w ramach tzw. IV Międzynarodówki, założonej jeszcze 
z inicjatywy Lwa Trockiego, w nawiązaniu do rozbitej przez stalinowski terror 
z końca lat 30. wcześniejszej III Międzynarodówki, mającej być forpocztą rewolu-
cyjnych przemian na całym świecie10. Nowa wykładnia trockizmu została zawarta 
w „Programie przejściowym” mającym być pomostem pomiędzy aktualnymi 
żądaniami mas a programem socjalistycznej rewolucji11.

W realiach polskich po II wojnie światowej, dopiero po przełomowym paździer-
niku 1956 r. zaistniały w rzeczywistości politycznej PRL-u warunki do podjęcia 
rozmów ideologicznych na marginesie rządzącej niepodzielnie PZPR. Liderem 
i kreatorem odrodzenia trockistowskiej idei był Ludwik Hass, który dopiero 
w 1957 r. powrócił z wieloletniego zesłania z ZSRR (gdzie przebywał ze względu 
na wyznawane przez siebie poglądy trockistowskie datujące się od lat 30. XX w., 

De 1929 à nos jours, Paris 2002; M. Löwy, Th e Marxism of Che Guevara: philosophy, economics, revo-
lutionary warfare, Lanham 2007; J.S. Sándor, Bolivia´s radical tradition: permanent revolution in the 
Andes, Tuscon 2009.

 8 Teoria „permanentnej rewolucji” została omówiona m.in. w pracach: M. Löwy, Uneven and 
Combined Development: Th e Th eory of Permanent Revolution, London 1981; D. Hallas, Trotsky’s 
Marxism, London–Chicago–Melbourne 1987; B. Dunn, H. Radice,100 years of permanent revolution: 
results and prospects, London 2006.

 9 Zob. próbę porównania liderów rewolucji sowieckiej oraz zakładanych przez nich idei: 
B.D. Wolfe, Lenin, Trotzki, Stalin. Drei die eine Revolution machten. Eine biographische Geschichte, 
Frankfurt a. Main 1965.

10 L. Trocki, Agonia kapitalizmu a zadania Czwartej Międzynarodówki. (Program przejściowy), 
Warszawa 1990 (pierwsze wyd. z 1938 r.); P. Naville, Trotsky vivant, Paris 1962, s. 87 i n.

11 W oryginalnym brzmieniu program ten nazwano: „Świetlana agonia kapitalizmu i zadania 
Czwartej Międzynarodówki”. U. Ługowska, A. Grabski, Trockizm…, s. 75–86; Inprekor. Wydanie 
specjalne. Czwarta Międzynarodówka. Wybrane aspekty historii, doświadczeń, teorii i programu, 
b.d., Montreuil, s. 82–96. 
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tj. od jego studiów we Lwowie). Wspomniany aktywnie zaangażował się w dzia-
łalność polityczną w kraju uczestnicząc m.in. w spotkaniach klubu dyskusyjnego 
przy Komitecie Warszawskim PZPR (nazywanego Klubem Życie), a później został 
członkiem bardziej znanego Klubu Krzywego Koła. Tam w gronie twórczo myślą-
cych marksistów starał się „przywracać oryginalny kształt fi lozofi i społecznego 
buntu”12. Jednak „grupa Hassa” liczyła zaledwie kilkanaście osób, a poza twórcą 
wyróżniali się w niej Kazimierz Badowski (weteran polskiego trockizmu) i młody 
historyk oraz socjolog Romuald Śmiech. W końcu kilkumiesięczny okres tzw. 
„odnowy” zakończył się ponownym ograniczeniem obszarów „wolności myśli 
politycznej” i dokuczliwymi represjami podjętymi przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Komunistyczna władza, również w epoce Władysława Gomułki, nie mogła sobie 
pozwolić na złamanie partyjnego monopolu politycznego. W latach 60. XX w. 
uaktywniła się grupa młodych działaczy komunistycznych, działających w ramach 
tzw. „frakcji puławskiej” w PZPR, którzy zostali wykluczeni z partii (lub sami 
opuścili jej szeregi). I tu, co ciekawe, za liderów tego kierunku należy uznać Karola 
Modzelewskiego i Jacka Kuronia13. Fascynacja w tym wypadku akurat trockizmem 
brała się z tego, że kojarzył się on młodym działaczom partyjnym z czymś „czystym 
i nieskażonym”, jak socjalizm w wersji sowieckiej nomenklatury (używając fraze-
ologii trockistowskiej oparty na wszechwładnej „centralnej politycznej biurokra-
cji”), gdzie zniszczono czystość pierwotnych i sprawiedliwych idei. W tym proce-
derze uczestniczył aktywnie, wspomniany już Ludwik Hass, który nawiązał za 
pośrednictwem Modzelewskiego i Kuronia (i stojącymi przy nim radykalnymi 
aktywistami ze ZMS) kontakty z Sekretariatem IV Międzynarodówki, który poży-
czył wspomnianym autorom „Listu” sprzęt drukarski14. Jednak grupa trockistow-

12 Relacja L. Hassa w: G. Sołtysiak, Trockiści, „Karta” 1992, nr 7, s. 58–61. O okresie tym wspo-
mina Witold Jedlicki na łamach paryskiej „Kultury” – zob. W. Jedlicki, Klub Krzywego Koła, „Kultura”, 
Paryż 1963. Wydarzenia te doczekały się nawet satyrycznego wspomnienia w operze napisanej przez 
Janusza Szpotańskiego, a  zatytułowanej „Cisi i  gęgacze”, gdzie L.  Hass został utrwalony jako 
„Gęgacz–trockista”.

13 Por. J. Kuroń, K. Modzelewski, List otwarty do Partii, Paryż 1966; J. Kuroń, Wiara i wina. Do 
i od komunizmu, Wrocław 1995, s. 205 i n. Dokument ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
ze strony zachodnich trockistów, w tym przywódcy Sekretariatu Międzynarodowego IV Międzyna-
rodówki – Pierre Franka, który stwierdził we wstępie do francuskiego wydania „Listu”, że „jest to 
pierwszy od czasu unicestwienia Opozycji Lewicowej i zamordowania Trockiego rewolucyjny doku-
ment marksistowski pochodzący z państwa robotniczego”. Cyt. za: D. Zalega, Zapomniana opozycja: 
trockizm w PRL, „Lewą Nogą” 2001, nr 13, s. 68. List został przetłumaczony nie tylko na język 
francuski, ale także: niemiecki, włoski, hiszpański, czeski i japoński.

14 W 1957 r. Modzelewski nawiązał kontakt z francuskim dziennikarzem posługującym się 
pseudonimem „Privas”, dzięki któremu otrzymywał francuskie wydania pism L. Trockiego. Następnie 
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ska została w istocie rozbita po dwóch latach działalności w 1964 r., za „rozpo-
wszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny”. 
Proces sądowy „grupy Hassa” zyskał duży rozgłos nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza 
za granicą, a w zachodniej Europie liderzy ruchu organizowali akcje protestacyjne 
i wysyłali petycje do władz polskich w ich obronie. Ostatecznie przywódca ruchu 
Ludwik Hass dostał trzy lata (na wolność wyszedł po półtorarocznym osadzeniu 
w więzieniu), a podjęta próba reaktywacji samodzielnego nurtu na obrzeżach 
ofi cjalnego marksizmu okazała się nieudana15.

Trockizm miał w tym okresie wielu propagatorów na zachodzie Europy, w gro-
nie elit i to nie tylko politycznych. A działo się to podczas majowych wystąpień 
w Paryżu w 1968 r., kiedy to doprowadzono do masowego zrywu młodzieży 
(studentów zauroczonych skrajnymi ideami lewicowymi – m.in. trockizmem 
i  maoizmem) oraz strajku powszechnego robotników, przy silnym impulsie 
z obszaru rewolucji antykolonialnej oraz wojny w Wietnamie. Co znamienne, 
trockizm pozostawał raczej na marginesie ruchu robotniczego, za to stał się nie-
zwykle popularny w gronie inteligencji i młodzieży studenckiej (mającej odegrać 
rolę detonatora przyszłych wydarzeń rewolucyjnych, która chętnie posługiwała się 
ultralewackimi frazesami skrywając zarazem swój neofi tyzm społeczny16. Dla wielu 
Polaków, chcących zerwać z monopolem rządzącej partii, trockizm pozostawał 
jedyną znaną im alternatywą komunizmu (przy niedocenianiu liberalnych i kon-
serwatywnych idei). Zaliczał się do nich m.in. Adam Michnik i środowisko nieza-
leżnej lewicującej młodzieży tzw. „komandosów”17. Wielu polskich emigrantów 
(na ogół pochodzenia żydowskiego) z 1968 r. przenosiło tę fascynację na zachód 

kontakty te rozwinięto za pośrednictwem Georgesa Dobbelera (przyjeżdżającego do Polski kilka-
krotnie na zaproszenie kierownictwa ZMS). Oprócz tego Modzelewski podczas swojej podróży do 
Włoch w III 1961 r. spotkał się z sekretarzem IV Międzynarodówki – Livio Maitanem. Por. Relacja 
K. Modzelewskiego z IX 1988 r., za: J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 60.

15 W. Jedlicki, Kajdany Ludwika Hassa, „Kultura”, kwiecień 1966, s. 3–21; Relacja L. Hassa, 
s. 62–75; I. Deutscher, List otwarty do Władysława Gomułki i Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej z 24 IV 1966 r., [w:] G. Sołtysiak, op.cit., s. 74–77; D. Zalega, op.cit., s. 66.

16 W działaniach tych wyróżniała się francuska sekcja Ligue Communiste na czele z Alain Krivine 
i Pierre Rousset. Zob. U. Ługowska, A. Grabski, Trockizm…, s. 144–147; R. Tokarczyk, op.cit., s. 121; 
Revolutionary Marxist Students in Poland Sapek Out (1964–1968), New York 1969; J. Woddis, New 
Th eories of Revolution. A commentary on the views of Frantz Fanon, Régis Debray and Herbert Marcuse, 
London 1972, s. 346–355.

17 Mianem „komandosów” określano niepokorną grupę opozycyjnej młodzieży działającą od 
połowy lat 60. XX w. na Uniwersytecie Warszawskim, mających rodziców w komunistycznym esta-
blishmencie i występujących publicznie przeciw ofi cjalnej linii partii rządzącej. J. Eisler, op.cit., s. 56.



153Trockizm – zapomniana idea w dziejach polskiej myśli politycznej

Europy, tym bardziej, że tam stykali się z legalnie działającymi formacjami wyzna-
jącymi idee tego lewicowego nurtu18.

W latach 70. XX w. wyodrębniły się w Polsce dwie zasadnicze grupy zrzeszające 
ludzi o poglądach trockistowskich. Oba nurty posiadały samodzielne powiązania 
międzynarodowe. Jedna zgrupowała środowisko skupione wokół „Walki Klas”, była 
związana z odłamem IV Międzynarodówki kierowanym przez Michela Varga (tzw. 
„wargiści”). Druga grupa była związana ze Zjednoczonym Sekretariatem IV Mię-
dzynarodówki, której przewodził Ernest Mandel19. Jej organem prasowym był 
wydawany we Francji „Inprekor”, nielegalnie rozprowadzany w wąskim gronie 
zwolenników ruchu na terenie Polski. W skład tej formacji wchodziły niewielkie 
ugrupowania na czele z: Porozumieniem Opozycji Robotniczej, Warszawską Grupą 
Lewicy Rewolucyjnej oraz Nurtem Lewicy Rewolucyjnej.

Pierwszy ze wspomnianych nurtów był związany z emigracyjną formacją zało-
żoną we Francji w 1971 r. przez: Stefana Bekiera i Henryka Goldberga20. Ci młodzi 
działacze (powiązani wcześniej z grupą Henryka Szlajfera) zmuszeni po 1968 r., za 
swoje poglądy i pochodzenie, do opuszczenia kraju przez reżim Władysława 
Gomułki założyli tzw. Rewolucyjną Ligę Robotniczą Polski (RLRP). Od początku 
byli oni inspirowani i formalnie związani z IV Międzynarodówką (początkowo 
z grupą lambertystów, by ostatecznie przylgnąć do frakcji wargistów21. Ich trybuną 
polityczną stał się organ prasowy „Walka Klas” drukowany na emigracji i nielegal-
nie przemycany do Polski do znajomych z ich okresu studenckiego. Wspomniani 
działacze liczyli na rozwój wewnętrznego konfl iktu w łonie PZPR, który przyspie-
szy przewrót społeczny w kraju i doprowadzi do pożądanych przemian. Sami 

18 Nie należy zapominać o świadomej nagonce antysemickiej rozpoczętej przez władze w Polsce 
po 1968 r. Ibidem, s. 116–127; D. Stola, Antyżydowski nurt Marca 1968, [w:] Oblicza Marca 1968, 
red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004, s. 65–72.

19 Por. E. Mandel, Marx, the fi rst hundred years, London 1983; idem, Power and money: a Marxist 
theory of bureaucracy, London 1992; idem, Trotzki als Alternative, Berlin 1992; G. Achcar, Th e legacy 
of Ernest Mandel, London 1999.

20 Jeszcze w XII 1970 r. zawiązali w RFN „Komitet Organizacji Studentów Europy Wschodniej”, 
gdzie istniała „sekcja polska”. Ta z kolei posiadała bliskie kontakty ze Związkiem Rewolucyjnych 
Marksistów z siedzibą w Göteborgu, posiadającym duże wpływy wśród młodzieży studenckiej 
w krajach skandynawskich. 

21 Właściwie organizacja M. Vargi (Nagy), która wyłoniła się po rozłamie w kierowanym przez 
P. Lamberta Międzynarodowym Komitecie (później Międzynarodowy Ośrodek Odbudowy Czwartej 
Międzynarodówki) używała nadal nazwy IV Międzynarodówka, chociaż stała się osobną frakcją – 
odłamem w ruchu trockistowskim. Zob: Inprekor. Wydanie specjalne. Czwarta Międzynarodówka – 
wybrane aspekty historii, doświadczeń teorii i  programu, Montreuil, b.d.w.; D.  Zalega, op.cit., 
s. 64–65. 
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pragnęli założyć w kraju „Partię Rewolucyjną” w oparciu o robotników i „osoby 
zasłużone w walce opozycyjnej”. Poza tym zalecano organizowanie konspiracyjnych 
kół rewolucyjnych i „sieci korespondentów” dla informowania ośrodka emigra-
cyjnego o aktualnej sytuacji w kraju oraz wykorzystania elementów opozycyjnych 
dla wywołania nastrojów wszechobecnego zwątpienia w zapowiadane przez władzę 
przemiany polityczne22. Poza Francją ważnym ośrodkiem grupującym kilkuty-
sięczną rzeszę, na ogół ludzi młodych i wykształconych (przybyłych z Polski po 
wydarzeniach 1968 r.), była Szwecja i Dania23. Do tutejszych aktywnych trockistów 
działających na uniwersytecie w Göteborgu należeli: Stefan Bekier (pełniący 
funkcję łącznika pomiędzy Francją a krajami skandynawskimi), Kazimierz Alster, 
Karol Żyto, Adam Ringer, Michał Moszkowicz, Ewa Herbst, Artur Halmin i Hen-
ryk Rubinsztajn. Natomiast na uczelni w Uppsali skupiła się grupa trockistów 
„komandosów”: Natan Tenenbaum, Eugeniusz Smolar, Juliusz Pilipel, Witold 
Drukier, Krzysztof Litwin, Piotr Billig i Paweł Alster24. I właśnie w Szwecji bracia 
Smolarowie założyli w 1973 r. czasopismo „Aneks”, powiązane ideowo z twórczo-
ścią wybitnego fi lozofa Leszka Kołakowskiego. Początkowo lansowało ono kieru-
nek zarówno francuskich, jak i szwedzkich trockistów, ale później na wniosek 
przywódcy znad Sekwany Huberta Krivine’a  wycofano się z  tej współpracy, 
a periodyk zaczął przechodzić na pozycje reformistycznego socjalizmu, odchodząc 
od skrajnej koncepcji lewackiej. Za to kierunkowym organem ortodoksyjnym idei 
był organ prasowy „Na Lewo”. Faktyczne ożywienie w ruchu nastąpiło na fali 
wydarzeń z czerwca 1976 r., czyli wystąpień w: Radomiu, Ursusie i Płocku, nagło-
śnionych przez trockistów na łamach prasy oraz widocznych na wielkich (groma-
dzących kilkutysięczną publikę) wiecach poparcia z robotnikami polskimi we 
Francji25.

W kraju ich liderem pozostawał, wspomniany powyżej, historyk (autorytet 
w sprawach związanych z masonerią oraz ruchami lewicowymi) Ludwik Hass, 
który inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa, starał się jednak przemycać 
treści z  ideologii trockistowskiej nie tylko w ujęciu zawodowym – czyli przy 

22 Informacja o aktywnej dywersyjnej działalności opozycji socjalistycznej i trockistowskiej wobec 
Polski w celu służbowego wykorzystania, Warszawa dn. 18 VII 1972 r., [w:] IPN BU, sygn. 0236/290, 
t. 1, k. 10–11.

23 E. Olszewski, Polska emigracja do Skandynawii w XX wieku, Toruń 2008, s. 19, 23.
24 Por. Zadanie dla TW „Potocka” – zbadanie powiązań polskich socjalistów i trockistów na 

emigracji, Warszawa, dn. 14 X 1973 r., [w:] IPN BU, sygn. 0236/289, k. 77.
25 D. Zalega, op.cit., s. 70–71.
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opracowywaniu historycznych artykułów, ale także w praktycznych działaniach 
mających skupić i reaktywować konkretną formację polityczną26.

Co znamienne, wśród „słynnych” postulatów stoczniowych z sierpnia 1980 r. 
występują silne akcenty zapożyczone z koncepcji trockistowskiej, jak chociażby 
propozycja zarządzania przez robotników fabrykami. Jak należy mniemać świad-
czy to nie tyle o silnych strukturach tego kierunku w gronie strajkujących, ile 
o aktualności tej radykalnej myśli w szeregach robotniczych, a zwłaszcza wśród 
doradców z grona niezależnej inteligencji. Do tego należy przypomnieć o wielu 
działaczach PZPR odchodzących z partii i wstępujących do niezależnych związków 
„Solidarność”, co wzmacniało ten kierunek w gronie opozycyjnej do rządu siły. Po 
przełomowym sierpniu 1980 r., RLRP uaktywniła się na terenie kraju. Rozpozna-
wana była w środowiskach warszawskiej inteligencji, ale także na terenie robotni-
czego Śląska. Była to zasługa Stefana Pałka, wiceprzewodniczącego jastrzębskiego 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Docierał tu dwumiesięcznik („Walka 
Klas”) drukowany w nakładzie ponad tysiąca egzemplarzy. W tych okolicznościach 
nie zdołano zdominować robotniczych struktur NZSS „Solidarności”, jednak 
upowszechniono idee rewolucji społecznej w  bardzo aktywnym środowisku 
robotniczym27. Sprzyjało temu duże zaangażowanie związkowców i trockistów 
z Niemiec, Szwecji i Francji, którzy entuzjastycznie odebrali robotniczy bunt 
w Polsce, starając się zarazem jeszcze bardziej pobudzić miejscową klasę pracującą 
i inteligencję do kolejnych wyzwań w duchu rewolucji trockistowskiej28. Wprowa-
dzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. zaważyło także na dalszych losach tej 
formacji. Wydawano nadal „Walkę Klas” oraz okazjonalnie pismo „Metro” i „Jed-
ność Robotniczą”, jednak wywiązały się wyraźne sprzeczności na linii ideologicz-

26 Znany z monografi i poświęconych masonerii: L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środko-
wo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982; idem, Masoneria polska XX wieku: losy, loże, 
ludzie, Warszawa 1996; idem, Świat wolnomularski. Konkrety (lata trzydzieste – lata dziewięćdziesiąte 
XX w.). Geografi a – liczebność – odłamy – nurty – ponadpaństwowe porozumienia i organizacje, t. 1 
i 2, Warszawa 2004 i 2006, ale także prac poświęconych nurtom lewicowym (w tym trockistom), 
artykułów zamieszczanych na łamach „Kwartalnika Historycznego” i „Z pola walki” (w latach 70. 
i 80. XX w.). 

27 W opinii Tomasza Szczepańskiego, zważywszy na wielomilionowe struktury związku w tym 
okresie, idee te dotarły w istocie tylko do nielicznych robotników i stanowiły raczej marginalny odłam 
w ofi cjalnej koncepcji NSZZ „ Solidarność” w momencie dokonującej się polskiej rewolucji w latach 
1980–1981. T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 
1980–1989, Toruń 2008, s. 186.

28 „Wolontariusze” z zachodniej Europy przeprowadzali wywiady z działaczami związkowymi, 
spotykali się z zarządami regionów i komisjami zakładowymi na terenie Polski, a w swoich krajach 
organizowali komitety wspomagające „Solidarność”. D. Zalega, op.cit., s. 76–77.
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nej oraz praktycznej walki z władzą. Formacja ta lansowała pomysł rozwinięcia 
nowej rewolucji socjalistycznej, której celem byłaby likwidacja biurokratycznej 
struktury władzy w Bloku Wschodnim (utożsamianej z imperializmem sowiec-
kim)29. W podobnej tonacji na łamach „Metra” postawiono fundamentalną tezę, 
iż: „ostateczne zwycięstwo robotników polskich nie jest możliwe bez zwycięstwa 
klasy robotniczej w krajach europejskich, a przede wszystkim w Europie Wschod-
niej. Tak więc warunkiem zwycięstwa jest wyjście rewolucji polskiej z izolacji”30. 
Tymczasem liderzy „Solidarności” świadomie odchodzili od radykalnych haseł 
proletariackiej rewolucji i wybierali umiarkowany program, określany przez 
członków RLRP „uleganiem wpływom drobnomieszczaństwa”. Zrażeni postawą 
przywódców związkowych postulowali szukania sojuszników do tak daleko idą-
cych reform światopoglądowych wśród członków (…) PZPR i opanowanych przez 
nich struktur OPZZ lub ZSMP31. Kierunek ten podjął m.in. Ludwik Hass, który 
zamieszczał swoje artykuły na łamach pisma „Sprawy i Ludzie”, pod pseudonimem 
L. Zając). Strategia ta okazała się ślepym zaułkiem dla formacji trockistowskiej, 
która rozmyła swe koncepcje wchodząc w alians z komunistycznymi frakcjami 
partii, ulegającej wewnętrznemu rozkładowi i unicestwieniu w styczniu 1990 r. 
Dawni sprzymierzeńcy i „towarzysze broni” (z NZSS „Solidarność”) nie zamierzali 
na progu III RP powracać do radykalnych postulatów, odrzucając trockizm, 
podobnie jak generalnie marksizm. Tak degradacji politycznej uległo krajowe 
środowisko RLRP, partii, która przestała właściwie istnieć.

Drugą znaczącą w warunkach polskich grupą trockistowską było porozumienie 
kilku mniejszych formacji: Porozumienia Opozycji Robotniczej, Warszawskiej 
Grupy Lewicy Rewolucyjnej oraz Nurtu Lewicy Rewolucyjnej. W 1985 r. grupy te 
utworzyły „Porozumienie Prasowe Opozycji Robotniczej” (występujące w publi-
kacjach pod skrótem POR) i były powiązane w ujęciu międzynarodowym ze 
Zjednoczonym Sekretariatem IV Międzynarodówki. Ich trybunę propagandową 
tworzyły redakcje „Frontu Robotniczego” i „Sprawy Robotniczej”. U genezy tej 
formacji stanął Zbigniew Marcin Kowalewski, były delegat ziemi łódzkiej na 

29 Z. Wolski, Przerwane okrążenie, „Walka Klas” 1981, nr 26 – autor popiera „Posłanie do ludzi 
pracy Europy Wschodniej” z I KZD NSZZ „S”, traktując je jako początek drogi, która może dopro-
wadzić do rewolucji wywołanej przez robotników z Europy Wschodniej w celu obalenia wspólnego 
wroga – tj. stalinowskiej biurokracji.

30 [b.a.], Do przemyślenia, „Metro” maj–czerwiec 1982, nr 2–3. 
31 Obie formacje: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Związek Socjali-

stycznej Młodzieży Polskiej były podporządkowane ofi cjalnej i przewodniej roli PZPR, jednak istniały 
w nich grupy, które mogły ulec ideom zaczerpniętym z klasycznego trockizmu.
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I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”, który pracował w redakcji pisma „Inprekor” 
wydawanego we Francji (również w języku polskim od 1981 r.). Wspomniany był 
zwolennikiem rozbudowanej samorządności robotniczej rozumianej jako system 
władzy rad od szczebla zakładowego po poziom ogólnokrajowy. Był również 
zwolennikiem radykalizacji akcji strajkowych, polegającej na odejściu od biernego 
strajku powszechnego, na rzecz czynnego strajku okupacyjnego, co z czasem mogło 
doprowadzić do faktycznego przejęcia władzy w państwie przez system rad robot-
niczych i pracowniczych. Jego zdaniem „komitety strajkowe miały nakazywać 
wznowienie produkcji, zachowując kontrolę nad nią i w ogóle nad całą działalno-
ścią gospodarczą przedsiębiorstw”. Tak mogła dokonać się faktyczna oddolna 
rewolucja w duchu iście trockistowskim32. Przy współudziale Stefana Piekarczyka 
zamieszkałego w Polsce obywatela brytyjskiego, francuska centrala dotarła do 
sympatyków antystalinowskiej lewicy w PRL-u. Wśród nich znaleźli się, ponownie 
jak to miało miejsce w latach sześćdziesiątych tamtego wieku, studenci Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wśród których wyróżniał się Robert Dymkowski. To właśnie 
środowisko powołało w 1984 r. pismo „Front Robotniczy” oraz teoretyczny organ 
„Sprawa Robotnicza”. Rozpoczęto działalność wydawniczą w kręgach niezależnej 
warszawskiej inteligencji, propagując idee nawiązujące do pierwotnego marksizmu 
oraz trockizmu33. Ideowym dokumentem programowym POR miał być: „Projekt 
Platformy Porozumienia Opozycji Robotniczej”. Zwracano w nim na odzyskanie 
niepodległości przez Polskę oraz nawiązywano ponownie do zarysowanej wcześniej 
tezy, iż klasa robotnicza w swojej walce o wyzwolenie, tak narodowe, jak i spo-
łeczne, powinna szukać sojuszników wśród klasy robotniczej innych krajów, nie 
wyłączając należących do ZSRR (nie tylko Rosjan, ale także Ukraińców i Białoru-
sinów)34. Taka jedność proletariacka we wspólnej walce z biurokracją socjalistyczną 
miała doprowadzić do obalenia dotychczasowego ustroju i osiągnięcia prawdziwej 
wizji socjalizmu.

Jednak wspomniany związek POR uległ rozpadowi jesienią 1986 r., z powodu 
przewrotnej działalności Eugeniusza Kondraciuka „Kowala” z Gliwic, który kie-
rując wcześniej formacją nazywaną Związkiem Rad Pracowniczych – Polski Ruch 

32 Cyt. za: Z.M. Kowalewski, O taktyce strajku czynnego, Łódź, Zarząd Regionalny NSZZ „Soli-
darność” Ziemi Łódzkiej 1981.

33 T. Szczepański, Epizod warszawskiego anarchizmu i trockizmu w latach 80-tych, „Inny świat”, 
zima 2000/2001, nr 13. 

34 „Projekt Platformy Porozumienia Opozycji Robotniczej” został zamieszczony we: „Froncie 
Robotniczym”, czerwiec 1985, nr 9 oraz w „Przełomie” 1985, nr 1; T. Szczepański, Mniejszości naro-
dowe…, s. 190–193. 
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Oporu i wydając pismo „Wolny Robotnik” związał się z trockistami i jak się okazało 
później był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Liczne denuncjacje oraz 
aresztowania, a zwłaszcza zdefraudowanie przez niego i  jego brata pieniędzy 
organizacyjnych, spowodowało ostateczny rozpad POR35. Należy zauważyć, iż 
w ocenie komunistycznej władzy (podobnie jak w państwie sowieckim) przedsta-
wiciele tej idei pozostawali szczególnie niebezpieczni, gdyż stanowili opozycję 
wywodzącą się z tej samej doktryny pierwotnej, a więc podważali sens i czystość 
intencji tejże władzy wobec społeczeństwa36. Tymczasem pozostali członkowie 
POR, którzy kontynuowali swoją działalność polityczną zawiązując tzw. Warszaw-
ską Grupę Lewicy Rewolucyjnej oraz wydawali (od 1987 r.) własny periodyk 
zatytułowany „Kret”. Formacja ta w następnym roku związała się (na zasadach 
autonomicznej formacji) z Polską Partią Socjalistyczną – Rewolucja Demokra-
tyczna (PPS–RD), prowadzoną przez Piotra Ikonowicza37. Jednak i ten związek nie 
był zbyt stabilny, gdyż liderzy Grupy (nazywanej niekiedy Nurtem) Lewicy Rewo-
lucyjnej, tj. prof. Ludwik Hass i Zbigniew M. Kowalewski krytykowali PPS–RD za 
zbyt mały ich zdaniem radykalizm. Wspomniani powołali do życia czasopismo 
„Dalej!”, w którym zamieszczano na ogół przedruki z prasy zagranicznej (powią-
zanej z trockizmem) oraz artykuły omawiające aktualne problemy społeczne 
i gospodarcze w Polsce będącej w okresie transformacji ustrojowej. Szczególnie 
piętnowano bezwzględny „nowy” kapitalizm oraz działania Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego prowadzące do dewastacji rodzimej gospodarki i wyzysku 
ludzi pracy. Najbardziej spektakularną akcją Grupy było rozwieszenie w sierpniu 
1998 r., w rocznicę bitwy warszawskiej z 1920 r., klepsydr upamiętniających pole-
głych żołnierzy … bolszewickich, ze sformułowaniem: „Z głębokim żalem przy-
pominamy, że pochód Rewolucji Sowieckiej został zatrzymany na przedpolach 

35 O grupie Kondraciuka (zwanej tam „grupą śląską”), zob. Komunikat Zjednoczonego Sekretariatu 
IV Międzynarodówki, „Inprekor”, lato 1988, nr 24. 

36 Por. w opracowaniu autorów radzieckich: B. Ponomariow, Trockizm narzędziem antykomuni-
zmu. Aktualne zadania walki ideowo-politycznej, Moskwa 1972; S. Ogurcow, Prawdziwe oblicze 
neotrockizmu, Moskwa 1973 oraz polskich: Ideologia i polityka współczesnego lewactwa, red. J. Janic-
ki, J. Muszyński, Warszawa 1976; J. Janicki, Lewacy. Historia i współczesność ekstremistycznej lewicy, 
Warszawa 1981.

37 Sam P. Ikonowicz jeszcze w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” działając w ruchu 
studenckim propagował idee zapożyczone z twórczości trockistów, doprowadzając do wydania dwóch 
publikacji: E. Mandel, O biurokracji, tł. P. Ikonowicz oraz idem, Dlaczego biurokracja nie jest klasą 
panującą. Obie wydane przez Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” RU SZSP UW [Rada Uczelniana 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich UW] 1981.
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Warszawy”38. Wspomniany powyżej Zbigniew Kowalewski starał się podnosić 
w dyskursie światopoglądowym idee lewackie i skrajnie nastawione do kapitali-
stycznej koncepcji współczesnego świata. Był m.in. współtłumaczem książki 
Samira Armina wydanej w 2004 r. staraniem warszawskiego Wydawnictwa Aka-
demickiego, wieszczącej globalny kryzys kapitalizmu opartego na imperialistycznej 
koncepcji podboju i militaryzmu, wskazując na paradygmat rozwojowy oraz 
„zacieranie się projektu europejskiego zjednoczenia39.

Należy nadmienić, iż sekcje IV Międzynarodówki podjęły walkę w ramach 
ruchu związkowego w celu przejęcia central robotniczych, dotąd zbiurokratyzo-
wanych kierownictw współpracujących na ogół z partiami socjaldemokratycznymi. 
Dążyli do stworzenia zdemokratyzowanych wewnętrznie organizacji związkowych 
wyrażających większy jak dotąd radykalizm klasowy, co było zgodne z zaleceniami 
„Programu przejściowego” z 1938 r. Działania podjęte przez trockistów z drugiej 
połowy XX w. doprowadziły do przejściowego sukcesu wyraźnego zwłaszcza 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tego stulecia40. I tak przebywający 
na zachodzie Europy polski działacz robotniczy Edmund Bałuka w połowie lat 
siedemdziesiątych nawiązał bliskie kontakty z francuskimi trockistami z grupy 
lambertystów, wpisując kolejny polski akcent w historii tego nurtu41. Na emigracji 
wspierała go francuska centrala związkowa (Force Ouvriere) powiązana z trocki-
stami. Bałuka zyskał pomoc organizacyjną i fi nansową, która pozwoliła na wyda-
wanie we Francji kwartalnika „Biuletyn Informacyjny Szerszeń” (wydawanego 
również w języku francuskim i duńskim). Pismo cieszyło się wielkim wzięciem na 
robotniczych wiecach, i na spotkaniach ze studentami renomowanych uczelni, 
wyznającymi lewackie zapatrywania polityczne42. Wspomniany działacz zaanga-

38 E. Olszewski i M. Wolski, Organizacje ekstremistyczne i radykalne w Polsce. Wybór. Aneks II, 
[w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, 
s. 414–415.

39 S. Armin, Zmurszały kapitalizm, przekład R. Wojna i Z.M. Kowalewski, Warszawa 2004, s. 127 i n.
40 M.in. we francuskiej centrali CFDP nurt ten uzyskał około 30% mandatów. Duży sukces od-

niesiono także w hiszpańskich Komisjach Robotniczych, we Włoszech i Belgii, a nawet w boliwijskiej 
Centrali Robotniczej. Zob. L. Hass, Trockizm, s. 74.

41 Zaimponował on Francuzom swoją dotychczasową bezkompromisową postawą rewolucjonisty 
walczącego nieomal samotnie z systemem komunistycznego zbiurokratyzowanego państwa chcąc 
oddolnie tworzyć zakładowe rady pracownicze, mające reprezentować idee robotnicze, jako sekre-
tarza Rady Zakładowej związków zawodowych, po strajkach w szczecińskiej Stoczni im. A. Warskiego 
ze stycznia 1971 r.

42 Stenogram z wywiadu przeprowadzonego przez Waldemara Potkańskiego z Edmundem Bałuką 
w dn. 25 V 2009 r. w Warszawie, k. 8 i n. (w posiadaniu autora artykułu); Biogram E. Bałuki sporzą-
dzony przez M. Paziewskiego, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biografi czny 1956–89, t. 1, red. J. Skó-
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żował się w pomoc represjonowanym przywódcom robotniczym w Polsce, jak 
w innych krajach Bloku Wschodniego43. W końcu wiosną przełomowego 1980 r. 
Bałuka założył Polską Socjalistyczną Partię Pracy, mającą przynależeć do Komitetu 
Organizacyjnego Lamberta jako „grupa polska”. Już po wydarzeniach sierpniowych 
ten związkowy przywódca postanowił przenieść swoją partię do kraju, gdzie 
przyjechał nielegalnie w kwietniu 1981 r. Centrum PSPP miało się znajdować 
w „mateczniku” Bałuki, tj. w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie (gdzie 13 wrze-
śnia założono nową partię), ale podjęto również próby zawiązania lokalnych for-
macji na terenie Krakowa, Warszawy i Stalowej Woli. Inicjatywa ta miała poparcie 
części znanych działaczy „Solidarności”, w tym pośrednio Jacka Kuronia. Jednak 
kadrowa nadal partia (liczyła w tym okresie około 60 członków) została szybko 
rozbita na początku stanu wojennego, a jej działacze zostali aresztowani44. Sam 
Bałuka podczas pokazowego procesu w Bydgoszczy w 1983 r. został skazany na 
5 lat pozbawienia wolności45. Podobnie zakończyła się próba powrotu do kraju 
innego działacza emigracyjnego Stefana Bekiera (związanego z wargistami), który 
co prawda zdołał z fałszywym paszportem dostać się do Polski i założyć jesienią 
1981 r. Rewolucyjną Robotniczą Partię Polski, jednak już 11 listopada został 
aresztowany i odstawiony na granicę niemiecką.

Próba reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej (ugrupowania mogącego 
wcielić część haseł trockistowskich w sformalizowanym ruchu) na przełomie lat 
80. i 90. w Polsce faktycznie się nie powiodła, pomimo wsparcia ze strony emigra-
cyjnych ośrodków polonijnych na czele z Lidią Ciołkosz (żoną Adama Ciołkosza 
oraz honorową przewodniczącą partii). W pracach tych uczestniczył ponownie 

rzyński, P. Sowiński, M. Strasz, t. I, Warszawa 2000, s. 21–22; K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie 
w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007, 
s. 551–553; E. Krasucki, Unikając szablonu. Wokół biografi i Edmunda Bałuki, szczeciński dodatek do 
„Gazety Wyborczej”, 19.01.2007 r. 

43 Od kwietnia 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obrony Wolnych Związków 
Zawodowych w ZSRR i Europie Wschodniej.

44 Zob. Komunikat nr 1, z dn. 11 XI 1981 r., PSPP w Szczecinie. Przedmioty zakwestionowane 
w mieszkaniu E. Bałuki podczas przeszukania w dn. 1 XII 1981 r., [w:] IPN Sz., sygn. 200/1/1, 
k. 42–43; PSPP, [w:] Korespondencja dotycząca „Informatora” o nielegalnych organizacjach i ugrupo-
waniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944–1985, 
w: IPN BU 0326/558/4, k. 248–249 oraz 260.

45 Odsiedział 1,5 roku w więzieniu (uwolniony ze względu na zły stan zdrowia) i w kwietniu 
1985 r. wyjechał do Francji. Por. Proces Bałuki. Kalendarium wydarzeń, „Biuletyn Informacyjny 
Szerszeń” lipiec–sierpień 1983, nr 1/15, s. 6–9 oraz Akt oskarżenia – gwałtem na obywatelskie prawa, 
ibidem, s. 10–13; A. Paczkowski, Wojna polsko–jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981–22 VII 
1983, Warszawa 2007, s. 271.
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Edmund Bałuka, a jego francuscy współpracownicy – trockiści oraz żona Françise 
Breton-Barre-Bałuka pomagali w wydawaniu i przerzucaniu do kraju nielegalnej 
literatury (na czele z „Biuletynem Informacyjnym Szerszeń”). Jednak nie zawsze 
kończyły się te wypady powodzeniem, jak chociażby w przypadku Jacquesa Saugny 
i Jeana Telgenes zatrzymanych przez Urząd Celny w Świecku w dniu 26 lipca 
1983 r., gdy nielegalnie próbowali wwieźć do Polski dwieście egzemplarzy tego 
periodyku46. Bałuka był również pomysłodawcą wydania biuletynu „Robotnik” 
(w języku francuskim) z dokumentami nowej odradzającej się w trakcie nielegal-
nego spotkania w Warszawie, w dniu 15 listopada 1987 r., PPS (wydanego w kwiet-
niu 1988 r. w Paryżu). Jednak nie on został liderem tej partii, pomimo tego że 
powrócił do kraju w 1990 r. i uczestniczył w tzw. XXV kongresie PPS, który miał 
miejsce w Warszawie w dniach od 27 do 29 października tego roku. Jego głos 
w partii był raczej niedoceniany47. Tymczasem po nagłej śmierci przywódcy Jana 
Józefa Lipskiego (10 września 1991 r.), schedę nad partią przejął Piotr Ikonowicz, 
który postanowił wejść formalnie do koalicji partii lewicowych z Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej, co doprowadziło do marginalizacji tej formacji na polskiej scenie 
politycznej. Także wyróżniający się wcześniej działacz związkowy z okręgu wro-
cławskiego Józef Pinior, lansujący idee trockistowskie w ruchu związkowym, PPS 
oraz w oparciu o Socjalistyczny Ośrodek Polityczny, związał się w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych z parlamentarną Unią Pracy, a w latach 2004–2009 był 
eurodeputowanym z ramienia Socjaldemokracji Polskiej48.

Jednak po przełomowym 1989 r., gdy zapoczątkowano budowanie tzw. „trzeciej 
RP” zainteresowanie kierunkiem trockistowskim zaczęło nagle gwałtownie maleć, 
a dawny radykalizm społeczny nie zjednywał zwolenników w rodzących się nowych 
partiach politycznych, które z założenia chciały jak najmniej mieć wspólnego 
z nurtem lewicowym, a zwłaszcza marksistowskim. Przyczyniła się do tego również 
tzw. „czarna legenda” stworzona jeszcze w epoce realnego socjalizmu przez dok-

46 Pismo z Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza do WUSW w Szczecinie z dn. 23 VIII 1983 r., 
[w:] IPN Sz., sygn. 0054/15, k. 7. Z reguły łącznikami byli dwaj mężczyźni, jadący jednorazowo w tym 
celu do Polski, obywatele francuscy (z zawodu nauczyciele lub pracownicy naukowi uczelni wyższych 
w wieku od 24 do 40 lat), posiadający wizę wydaną w Konsulacie Generalnym PRL w Paryżu, samo-
chodem prywatnym na zagranicznych numerach. Por. Charakterystyka osób przerzucających do 
Polski nielegalną literaturę z Francji, [w:] Pismo WUSW w Szczecinie do Szefa Zarządu Związku 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie z dn. 11 X 1983 r., [w:] ibidem, k. 8–9.

47 Por. XXV Kongres PPS. Referat polityczny, Warszawa 27–29 X 1990 oraz XXV Kongres PPS. Sta-
tut. Projekt przygotowany przez Komisję Statutową, Warszawa 27–29 X 1990.

48 U. Ługowska, Die PPS und die radykale Linke, „Ost–West Gegeninformationen” 2000, nr 2, 
s. 41–44.
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trynerów peerelowskich (postępujących tutaj zgodnie z linią radziecką) lokującą 
trockistów w gronie największych awanturników i ekstremistów politycznych. 
Z drugiej strony ich działalność spotkała się z bezpardonową krytyką kręgów 
konserwatywnych i klerykalnych, gdy spojrzymy chociażby na prace księdza 
Michała Poradowskiego, uosabiającego trockistów z grupą laickiej lewicy (grupu-
jącą ludzi na ogół pochodzenia żydowskiego), zwalczającą chrześcijaństwo w stylu 
sekty satanistycznej lub loży masońskiej, chcącej (w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX w.) opanować niezależną opozycję skupioną w KOR i w póź-
niejszej „Solidarności” oraz doprowadzić do nowego wybuchu społecznego gwa-
rantującego chaos moralny i religijny, znany z epoki rewolucji francuskiej z końca 
XVIII wieku49.

Tymczasem w zachodniej Europie wielu znanych polityków przyznaje się do 
lewackiej przeszłości i bliskich kontaktów z grupami trockistowskimi (z reguły 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.). Wśród nich m.in. były 
socjalistyczny premier Francji (z lat 1997–2002) Lionel Jospin (ofi cjalnie działacz 
socjaldemokratyczny i jednocześnie powiązany z komunistami chcącymi odebrać 
przedsiębiorstwa biznesmenom oraz obalić V Republikę) i bez słowa zażenowania 
dodaje, że kontakty te bardzo go „wzbogaciły intelektualnie”50. Podobną przeszło-
ścią może się „pochwalić” były minister spraw zagranicznych oraz wicekanclerz 
RFN Joschka Fischer, w młodości aktywny członek lewackich bojówek (Frakcji 
Czerwonej Armii – RAF) walczących z policją, przewożący zdobytą nielegalnie 
broń, ukrywający poszukiwaną terrorystkę oraz chcący zniszczyć podstawy demo-
kratycznego państwa51. Ale nie tylko znani politycy z zachodniej Europy przyznają 
się do kontaktów z trockistami. Zdarza się, że i nasi rodzimi odsłaniają rąbka 
tajemnicy, jak chociażby Barbara Labuda, była minister w Kancelarii Prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego, która przyznała się do swoich fascynacji młodzień-
czych ruchem trockistowskim w trakcie studiów w Paryżu52.

Radykalne lewackie idee niekiedy pojawiają się w Polsce, ale raczej w wirtualnej 
przestrzeni internetowej. Dość „górnolotne” są deklaracje na przykład o reakty-
wowaniu Spartakusowskiej Grupy Polski (w dniu 1 maja 2007 r.), która postuluje 

49 Por. M. Poradowski, Aktualizacja marksizmu przez trockizm, Poznań 1998 oraz idem, Dzie-
dzictwo rewolucji francuskiej, Wrocław 2001.

50 G. Dobiecki, Bez rumieńca wstydu, „Rzeczpospolita”, 19.07.2001, nr 167.
51 J. Fischer, Die Linke nach dem Sozialismus, Hamburg 1992; A. Krzemiński, Który Joschka jest 

prawdziwy?, „Polityka” 2001, nr 6, s. 41–43. 
52 Por. Wywiad z B. Labudą przeprowadzony przez Jarosława Kurskiego, „Wysokie Obcasy”, do-

datek „Gazety Wyborczej”, 11.03.2000, s. 6.
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walkę o „nową Rewolucję Październikową na całym świecie, walkę o międzynaro-
dowe, socjalistyczne społeczeństwo, które odda bogactwo całego świata w ręce 
ludzkości”53. Formacja ta powstała po raz pierwszy w  październiku 1990  r., 
w wyniku fuzji Ruchu Młodej Lewicy (RML) z Polski i Międzynarodowej Ligi 
Komunistycznej (MLK), niedługo po zjednoczeniu Niemiec (jak sami to nazwali 
kapitalistycznej reunifi kacji państwa), przeciw któremu MLK stanowczo walczyła. 
Formacja interpretowała koncepcję socjalizmu tylko w nowym bezklasowym, 
egalitarnym społeczeństwie, które można ustanowić jedynie na bazie wyższego 
poziomu rozwoju gospodarczego (oznaczającego wyższą jakość) i międzynarodo-
wego podziału pracy. Wymaga to szeregu rewolucji socjalistycznych na świecie, 
zgodnie z ideą trockistowską54.

Trudno mówić o dominującej roli tych radykalnych grup w Polsce, ale bywają 
niekiedy dość zaskakujące informacje, jak chociażby epizod związany z poparciem 
przez światowe elity intelektualistów, na czele z amerykańskim myślicielem lewi-
cowym Noamem Chomskym (profesorem lingwistyki)55 oraz Olivierem Besançe-
notem (byłym kandydatem na Prezydenta Francji z 2007 r.). Wspomniani w spe-
cjalnym liście poparli startującego w  ostatnich czerwcowych wyborach 
prezydenckich w 2010 r. w Polsce … Bogusława Ziętka, reprezentującego ofi cjalnie 
Polską Partię Pracy, ale jak się zdaje ponadto lewicowe idee i to bliskie szacownym 
światowym trockistom, powiązanym w  ramach Zjednoczonego Sekretariatu 
IV Międzynarodówki56.

53 www.icl-fi .org/polski/listek/odbudowana.html.
54 Ibidem.
55 Prof. Noam Chomsky, według „New York Timesa” – „najczęściej cytowany Amerykanin, znany 

jest ze swych sympatii do anarchosyndykalizmu, głośno krytykuje wolny rynek i jest guru dla alter-
globalistów. Zob. N. Chomsky, Chomsky on anarchism, Edinburgh 2005; idem, Failed states: the abuse 
of power and the assault on democracy, New York 2006; A. Edgley, Th e social and political thought of 
Noam Chomsky, London 2000; W.B. Sperlich, Noam Chomsky, London 2006.

56 Należy nadmienić, iż członkiem PPP jest również wspominany w tym artykule kilkukrotnie 
Z.M. Kowalewski. Zob. Nawet Chosky i Loach popierają Bogusława Ziętka, „Gazeta Wyborcza”, 
9.06.2010.
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Trotskyism – the Forgotten Idea in the History 
of Polish Political Th ought

EVEN THOUGH POLISH followers of Trotskyism before World War II recruited themselves 
from the members of Communist Party of Poland, they were fought off  by national police 
and Soviet powers. Not until 1956, thanks to Ludwik Hass and members of debating 
Croocked Circle Club, did they return to the former trend. Within this group, an “Open 
Letter to the Party” was written by Jacek Kuroń and Karol Modzelewski. In the wake of 
March 1968 events, many student activist once again undertook these ideas and fostered 
them on emigration. Another revival of the trend took place aft er August 1980 in the bosom 
of Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”. Nevertheless, introducing the 
martial law on December 13th 1981 led to faltering of emerging Trotskyist opposition. 
Moreover, aft er 1989, at the time of forming so called “3rd Republic of Poland”, most of the 
politicians rejected this radical doctrine, following rather liberal or democratic concepts.
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Wszystko musicie stale rewidować, aby nie popaść 
w anachronizm;

Wszystko oprócz Polski. Jej trzeba służyć i  wierzyć, 
że Opatrzność jest po naszej stronie1.

Henryk Krzeczkowski

 1 

HENRYK KRZECZKOWSKI 19211986 należał do tych intelektualistów, o których 
wiemy ciągle niewiele. Nie jest to postać, która byłaby nadmiernie „eksploatowana” 
przez współczesnych badaczy myśli politycznej, a i wśród publicystów (przynaj-
mniej niektórych) nie cieszy się jakoś szczególną atencją. Pisać o Krzeczkowskim, 
jako mistrzu – nauczycielu politycznej refl eksji jest trudno, bo i złożony był to 
człowiek. Więcej w nim było krytyka literackiego, rozczytanego w literaturze 
brytyjskiej, aniżeli myśliciela politycznego. W swojej spuściźnie pozostawił kilka-
dziesiąt przekładów klasyki angielskiej, mnóstwo recenzji oraz kilka ważnych 
tekstów politycznych. Jego dorobek jest bardzo bogaty, aczkolwiek nieuporządko-
wany i rozproszony. Choć uprawiał refl eksję polityczną, to czynił to niejako na 
uboczu rozważań o literaturze i kulturze. Jak mawiali jego najbliżsi przyjaciele był 
jednym z niewielu reprezentantów inteligencji, którzy podtrzymywali nieco zapo-
mnianą tradycję słowa mówionego – żywego. „Najważniejszym zajęciem w życiu 

1 A. Hall, Henryk Krzeczkowski, „Przegląd Katolicki”, 19.01.1986, nr 3.

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM . 
HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO ĆWICZENIA 

NA TEMATY GEOPOLITYCZNE

Tomasz Sikorski
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Henryka były rozmowy. Rozmawiać lubił u siebie w domu i rozmawiać lubił 
w cztery oczy” – wspominał M. Król2

H. Krzeczkowski był intelektualistą dość nietypowym. Pomimo iż należał do 
„warszawskiego salonu”, nigdy się do niego nie pchał, nie ulegał pokusie władzy 
i „politycznym fajerwerkom”, na które łase były warszawskie elity. Był do niego 
przynależny „z drugiej linii”, trochę poprzez towarzyskie związki, trochę poprzez 
swoją oryginalność i niezależność. Zawsze pozostawał nieco na uboczu, nie zabie-
gał o wpływy i popularność, jeśli ją miał zawdzięczał to osobistemu urokowi, który 
przyciągał oraz sile intelektu. T. Wołek, który pozostawał pod niewątpliwym 
wpływem H. Krzeczkowskiego pisał krótko, po jego śmierci: „Zawsze pozostawał 
jakby w półcieniu, nie zabiegając o poklask opinii, o tanią popularność. Jednakże 
wpływ, jaki wywierał na wielu ludzi, na całe środowisko – był zupełnie wyjątko-
wy”3. To, co bez wątpienia wyróżniało jego typ umysłowości to „niezależne sądy 
i samodzielność w myśleniu”4. Przekładały się one zarówno na krytykę literacką, 
jak i polityczne poglądy. Zawsze stronił od kulturalnej giełdy, gardził listami 
bestselerów, nie ulegał opinii publicznej i klakierom. O genotypie politycznym 

2 M. Król, Wspomnienie o Henryku Krzeczkowskim, „Ruch Muzyczny”, 16.02.1986, nr 4, s. 9. 
W wydanych niedawno wspomnieniach M. Król pisał: „Henryk prowadził zawsze na zasadzie 
równego z równym, chociaż wszystkie były podszyte jego naturalną skłonnością wychowawczą. (…) 
A przy tym mówił zawsze rzeczy roztropne i zarazem niekonwencjonalne. Na tym chyba polegał 
jego zdumiewający talent i umiejętność pośredniego pobudzania, pomagania ludziom, którzy – 
wydawała się – mieli o wiele większe od niego pisarskie czy artystyczne osiągnięcia. Czule słuchał. 
Każdy człowiek ma w życiu bardzo wielu rozmówców, a zwłaszcza, kiedy skończy się dwadzieścia 
kilka lat. Z dawnymi przyjaciółmi rzadko prowadzi się długie i już nie młodzieńcze rozmowy po 
nocach a nowi są bardzo nieliczni, zaś stosunki z nimi wyjątkowo osiągają stadium rozmowy. 
Rozmowa zaś jest zawsze, ale zwłaszcza na początku historii duchowego rozwoju niesłychanie 
potrzebna. Rozmowa jest naturalnym konserwatywnym sposobem na wychowanie, na budowanie 
samego siebie. Bardzo trudno jest tego dokonać bez rozmowy i chociaż oczywiście jedną z form 
rozmowy jest czytanie, to samo czytanie może doprowadzić do stanu, kiedy rzeczywistość fi kcji, 
staje się jedyną rzeczywistością, co już jest formą rozstania się z światem. Rozmowa polega na tym 
właśnie, że ktoś słucha. Z powodów naturalnych mamy skłonność do oszczędzania cudzego czasu 
i uszu, nie chcemy zmuszać do słuchania, natomiast Henryk do tego prowokował. Nie umiem teraz 
powiedzieć, ile dały mi jego słowa, a ile moje do niego kierowane. Dzięki niemu było to wielu 
momentach nierozdzielne i dlatego czasami jego zbyt ostre lub jawnie niesprawiedliwe sądy wyda-
wały się tak zaskakujące. Potem niejednokrotnie przekonywałem się że ma rację (…). W przeci-
wieństwie dl wielu ludzi, którzy rozprawiają nad naturą polskości, Henryk po prostu Polskę lubił, 
świetnie się czuł w każdym miejscu i od razu zyskiwał sobie życzliwych ludzi”, za: M. Król, Nieco 
z boku. Autobiografi a niepolityczna, Warszawa 2008, s. 89–80.

3 T. Wołek, Artykuły Henrykowskie, „Polityka Polska” 1986, nr 8, s. 4.
4 S. Kisielewski, Warto go było słuchać, [w:] Proste prawdy. Szkice wybrane. O Henryku Krzecz-

kowskim, red. W. Gasper, P. Hertz, Warszawa 1994, s. 408.
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Krzeczkowskiego pisać jest jeszcze trudniej. Jedni widzieli w nim „polskiego 
Disraeliego”5 inni „zapomnianego polskiego Oakeshotta”6. Dla wielu pozostawał 
politycznym konsekwentnym realistą, czy jak pisał M. Jurek „prawdziwym ugo-
dowcem”7. Był jednym z niewielu w Polsce Ludowej estetów, dystyngowanym, 
rozsmakowanym w dobrym winie i klasycznej literaturze, arystokratą ducha, 
szukającym własnej enklawy dla świata, który już nie dawno nie istniał, a jego 
namiastki, widzialne gdzieś daleko na horyzoncie pozostawały w sprzeczności 
z „ludowym”, zglajszachtowanym PRL-em. Obok Pawła Hertza bez wątpienia 
reprezentował nurt kulturowego konserwatyzmu wzmocnionego etycznym kość-
cem8. Faktycznie jednak wymykał się prostym, czytelnym klasyfi kacjom i podzia-
łom. W gruncie rzeczy to, o czym pisał nie było nowatorskie, odkrywcze. Sam 
przyznawał, że „wszystko zostało już dawno wymyślone”9. Teraz należało tylko całą 
tradycję na nowo odczytać i zrewidować. Nie ulegać anachronizmowi przyszłości 
i  powściągliwie dozować postęp. Krzeczkowski był zawsze krytyczny wobec 
dogmatyzmu i wszelkich „izmów”. Jego konserwatyzm, tradycjonalizm, parafi ań-
ski katolicyzm i nacjonalizm („zdrowa myśl narodowa”) był daleki od zaślepienia. 
Krzeczkowski ciągle poszukiwał stąpając śmiało po ścieżkach polskiej tradycji. Nie 
bez racji pisał J. Bartyzel, że „był jak T.S. Eliott – katolikiem w religii, konserwaty-
stą w polityce i klasykiem w literaturze”10. Był nauczycielem zarówno dla „niety-
powych narodowców” z Ruchu Młodej Polski, jak i późniejszych młodych „war-
szawskich konserwatystów” ze środowiska „Debaty” i „Frondy”.

 2 

PUNKTEM ODNIESIENIA DLA pisarstwa politycznego Krzeczkowskiego był uni-
wersalizm chrześcijański, który stanowił o istnieniu ładu, niezmiennej rzeczywi-
stości. W tej rzeczywistości człowiek był jedynie elementem szerszego planu 

 5 J. Bartyzel, Henryk Krzeczkowski, [w:] Proste prawdy…, s. 428.
 6 A. Wołek, Zapomniany polski Oaeshott, za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FD/rec_za-

pomniany_oakeshott.html
 7 M. Jurek, Krzeczkowski, czyli o nostalgii i nadziei, [w:] Proste prawdy…, s. 465.
 8 Por. H. Krzeczkowski, Kazania sejmowe Piotra Skargi, „Tygodnik Powszechny”, 10.12.1972, 

nr 50; idem, Religijność Krasińskiego, „Znak” 1974, nr 244; J. Bartyzel, Henryk Krzeczkowski…, 
s. 429–430.

9 H. Krzeczkowski, Moja kronika kulturalna, [w:] Proste prawdy…, s. 62.
10 J. Bartyzel, Henryk Krzeczkowski…, s. 431.



168 Tomasz Sikorski

bożego. Uniwersalistyczne credo Krzeczkowski zawarł w artykule poświęconym 
religijności Z. Krasińskiego, który można traktować jako osobiste „wyznanie wiary” 
pisarza. Wyjaśniał, że uniwersalizm jest celem ostatecznym. „Człowiek stworzony 
na podobieństwo Boże, posiadający duszę nieśmiertelną, jest sam w sobie warto-
ścią, wymierną jedynie w planie stworzenia. Ludzie są równi, ale tylko w tym, że 
dana im wszystkim jest taka sama szansa zbawienia i taka sama wolna wola stara-
nia się o nie podczas swego krótkiego ziemskiego bytu. Są równi w nakazie prak-
tykowania miłości bliźniego i w prawie do tej miłości. Są jednak różni ex hypho-
tesis, ponieważ zostały im wyznaczone różne miejsca w planie stworzenia, i są 
różni, ponieważ wolną wola pozwala im w rożny sposób realizować wyznaczone 
sobie cele, a nawet zaniechać ich realizowania”11. Refl eksja Krezczkowskiego nad 
jednostkowym bytem, istnieniem idzie w parze z próbą wyjaśnienia konstrukcji 
historii stworzonej wpisanej w „historię świętą”. Jako chrześcijanin uważam, że 
zamknięta jest tylko historia sacra zawarta w Objawieniu, historia zamykająca się 
w cyklu stworzenia świata, grzechu pierworodnego, objawienia i odkupienia. W tę 
świętą historię wpisana jest nasza doczesna historia cerata i ona pozbawiona jest 
naszej woli”12. Owa zależność uświadamia Krzeczkowskiemu, który stąpa po 
ścieżkach historiozofi cznych, że fundamentem wszelkiej rzeczywistości ziemskiej 
są narody, będące „kreacją Boga”. Wyjaśnienie sporu o właściwe, sensowne rozu-
mienie wartości ilustruje doskonale rozmowa między Pankracym a Henrykiem 
w Nieboskiej Komedii Krasińskiego. Krzeczkowski, ustami Henryka, odpowiada 
wówczas: „Świat już dzisiaj pojmuje ku czemu garnie się Historia; wie, że nią 
rządzi mądrość Boża, i celem jest ludzkość, czyli cała powszechność zgodna z wolą 
Bożą, znajdująca i wypełniająca prawo, które Bóg jej nadał! Środkami zaś do tego 
celu, członkami żywymi są narodowości, w których odbiły się jako w najwyższym 
rozkwicie swoim, wszystkich plemion różnice. Czym nuty są w akordzie, tym one 
w społeczeństwie; rozmaitością i zgodą zarazem. Państwa są utworu ludzkiego, są 
zbiorem porozsypywanych cząstek. Jedne narodowości są kreacji Bożej i dlatego 
właśnie nie państwa bez narodowości, ale narodowości upaństwowione jedynie 
tylko mogą być chrześcijańskimi, czyli należeć do składu ludzkości”13. Zatem mamy 
tutaj do czynienia z jakże czytelnym, w istocie prostym uporządkowaniem pojęć, 
nadaniu im pierwotnego znaczenia.

11 H. Krzeczkowski, Religijność Krasińskiego, „Znak” 1974, nr 244, s. 1310.
12 Idem, Polska – próby przetrwania, [w:] Proste prawdy…, s. 393; idem, Odrodzenie w upadku, 

[w:] Proste prawdy…., s. 246.
13 Idem, Religijność Krasińskiego, „Znak” 1974, nr 244, s. 1313.
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W kwestii interpretacji pojęcia narodu Krzeczkowski nie bał się sięgać do spu-
ścizny Narodowej Demokracji. Wielokrotnie nie ukrywał swojej fascynacji 
„Myślami nowoczesnego Polaka”. Pierwsze pokolenie narodowców uważał za dzieci 
swojej epoki. W ich umysłach ścierały się wypływające na wierzch idee roman-
tyczne i pozytywistyczne. Oni wychowywani w polskiej katolickiej tradycji zostali 
poddani intelektualnej próbie w konfrontacji z darwinizmem, naukową otoczką 
pozytywizmu. Wyszli z tej próby – przekonywał Krzeczkowski – zwycięsko, pozo-
stawiając bogaty dorobek edukatorski dla kolejnych pokoleń. Penetrując publicy-
stykę wszechpolską Krzeczkowski zwracał uwagę na przedstawioną tam defi nicję 
nowoczesnego narodu. Uważał, że postrzeganie narodu, jako „podstawową formę 
współżycia określonej zbiorowości ludzkiej w konkretnej rzeczywistości historycz-
nej” nie traci na aktualności. Omawiając syntezę Narodowej Demokracji pióra 
nieodżałowanego Romana Wapińskiego pisał: „Uznanie narodu za podstawową 
formę współżycia określonej zbiorowości, wynika nie tylko z refl eksji nad historią, 
lecz z konsekwentnego przemyślenia naszych doświadczeń najnowszych. Wspól-
nota narodowa jest niewątpliwie tę właśnie, która najpewniej zabezpiecza prawa 
autonomicznej jednostki ludzkiej do pewnego rozwoju, chroniąc ją jednocześnie 
przed pokusami naruszania granic tej autonomii”14. Tak więc, Krzeczkowskiemu 
bliskie było rozumienia narodu, jakie wypracowała myśl narodowa. Również 
w kwestii relacji pomiędzy narodem a państwem, atrybut nadrzędności przyzwał 
wspólnocie narodowej. Postrzegał państwo jako czynnik scalający naród, z drugiej 
jednak strony uważał, że zdrowy i sprawnie funkcjonujący organizm państwowy 
musi być zgodny z oczekiwaniami członków narodu, a zatem powinien stanowić 
wytwór świadomości narodowej, zgodnej woli. Państwo samo w sobie nie mogło 
być, jak pisał Krzeczkowski, celem samym w sobie15. Dążenie do niepodległości, 
formułowanie postulatów politycznych zbliżających do niej miało iść w parze 
z „wychowaniem do suwerenności”, czyli ciągłym pogłębianiem świadomości 
narodowej. Oczywiście dla Krzeczkowskiego nie ulegało wątpliwości, że w publi-
cystyce polskiej najogólniej rzecz ujmując występowały dwa warianty suwerenno-
ści. Pierwszy opierał się na przekonaniu, że możliwe będzie wskrzeszenie Rzeczy-
pospolitej w przedwojennym kształcie. Drugi łudził się „cudownym odmieniniem” 

14 Idem, Z historii myślenia realistycznego, [w:] Proste prawdy…, s. 255.
15 Idealny model państwa charakteryzował H. Krzeczkowski pisząc za I. Chrzanowskim: „(…) 

na sześciu głównych podstawach powinien się wznosić gmach państwa, którymi są: miłość ojczyzny, 
płynąca z mniej zgoda współobywateli, religia katolicka, silny rząd, prawa sprawiedliwe płynąca z nich 
moralność poddanych”, za: H. Krzeczkowski, Kazania Sejmowe Piotra Skargi, „Tygodnik Powszechny”, 
10.12.1972, nr 50, s. 5.
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rządzącej elity władzy, która za pomocą „aniołów naprawy sama się zlikwiduje”. 
Dla Krzeczkowskiego suwerenność nie jest celem samym sobie, ale czynnikiem 
służebnym wobec państwa, umożliwiającym, ale nie gwarantującym ochronę 
niezbywalnych praw człowieka i obywatela. W eseju pt. Konieczności i obowiązki 
(1977) pisał: „Marzenia o suwerenności, praca dla jej odzyskania, walka o nią – 
wszystko to wymaga określenia celu do którego zmierza. Polska myśl polityczna, 
która nie będzie narzędziem walki o władzę samozwańczych grup lub jednostek, 
która wyzwoli się z grzechów nacjonalistycznego partykularyzmu i marksistow-
skiego pseudouniwersalizmu, musi budowana fundamencie fi lozofi cznie samo-
dzielnej i historycznie umotywowanej idei życia narodowego i społecznego, idei 
której podporządkowany będzie kształt suwerenności państwowej. Tylko programy 
oparte o takie idee mają prawo walczyć o dusze narodu”16. Ten sposób rozumowa-
nia stał się później punktem wyjścia dla realistycznej fi lozofi i politycznej H. Krzecz-
kowskiego. Ale o tym nieco później.

 3 

KRZECZKOWSKI NALEŻAŁ DO tych myślicieli, którzy porządkując przestrzeń 
aksjologiczną szukał odpowiedzi na trudne pytania stawiane przez historię. Całe 
półwiecze od upadku powstania styczniowego do uzyskania niepodległości było 
według niego okresem przyśpieszonej edukacji w politycznym myśleniu i działaniu. 
Każdemu pokoleniu bez względu na różnice poglądów, odmienne strategie wybi-
cia się na niepodległość towarzyszyło przekonanie o  przemijalności niewoli 
i żywotności świadomości narodowej. Narodowe doświadczenie uczyło, że pod-
trzymanie świadomości narodowej i wewnętrznej suwerenności jest aktualne 
również w Polsce Ludowej. Z drugiej jednak strony Krzeczkowski napominał przed 
bezwiedną kalkomanią, instrumentalnym traktowaniem historii. Za Cyceronem 
powtarzał wielokrotnie, że historia jest nauczycielką życia, a więc na jej podstawie 
(przebiegu dziejów) można się nie tylko uczyć, ale i uczciwie wyciągać wnioski. 
W szkicu traktującym o polskiej historiografi i po 1863 r. pisał: „Historia nie jest 
zbiorem mechanicznych analogii, a w jeszcze mniejszym stopniu podręcznikiem 
strategii lub taktyki politycznej. Jest natomiast, a przynajmniej być może, kroniką 
zmagań człowieka usiłującego realizować swoją wizję współżycia społecznego 
w wyznaczonej mu rzeczywistości historycznej. Jest nauczycielską życia w tym 

16 H. Krzeczkowski, Konieczności i obowiązki, [w:] Proste prawdy…, s. 356.
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sensie, że pomaga nam rozumieć siebie samych, umożliwia kontrolowania wła-
snych motywacji i postaw, wreszcie ułatwia oddzielenia myśli i poczynań, dykto-
wanych przez ułomność naszej natury, od tych idei i działań, których urzeczywist-
nienie wymaga przełamania wrodzonych i nabytych wartości”17.

Przywołana w  nieco zgeneralizowanej formie wykładnia historiozofi czna 
Krzeczkowskiego, jego osobisty sens dziejów miał swoje odniesienie do ideowo-
-politycznego zakorzenienia. Krzeczkowski uważał tradycję (również polityczną) 
jako niezbędny składnik świadomości narodowej. Przestrzegał jednak przez ide-
owym dyletanctwem i bezrefl eksyjnym epigoństwem. Refl eksję nad polityką nie 
można było jego zdaniem zamykać w swoistym antykwariacie. Świat idei pozosta-
wał, bowiem żywy, dynamiczny i to, co dla myślicieli XIX wieku stanowiło punkt 
odniesienia w rzeczywistości Polski Ludowej mogło być po prostu nieprzydatne. 
Na polskim myśleniu politycznym ciążyła w przekonaniu Krzeczkowskiego „skłon-
ność do operowania mechanicznymi analogiami historycznymi, zastępowania 
analizy doświadczeń anachronicznymi koncepcjami oraz do powielania gotowych 
diagnoz i recept bez trzeźwego rozważenia, w jakiej mierze pasują one do polskiej 
rzeczywistości”18. Stąd też nie ma jednej miary, którą można by było opisać poglądy 
Krzeczkowskiego. Był bez wątpienia zafascynowany geniuszem politycznym 
R. Dmowskiego. Z rezerwuaru narodowo-demokratycznego najczęściej sięgał po 
idee egoizmu narodowego, realizmu i geopolityki19. Skłonny był również czerpać 
z postawy Piłsudskiego, walczącego o podstawowe prawa uciskanych narodów20. 
Z estymą pisał o Stanisławie Mackiewiczu21, zaś w twórczości Evelyna Waughta22 
doszukiwał się enklaw „arystokracji i dworu”. J. Bartyzel uważał Krzeczkowskigo 
za intelektualistę szukającego ideowej syntezy23. Sam H. Krzeczkowski w interesu-
jącym szkicu Stefana Kisielewskiego traktat o metodzie realistyczny program poli-
tyczny, „prawdziwą” politykę polską wiązał z przezwyciężeniem wielowiekowego 
rozdwojenia politycznego, konfl iktu między marzycielstwem a realizmem. Pisał 

17 Idem, Odrodzenie w upadku, [w:] Proste prawdy. Szkice wybrane. O Henryku Krzeczkowskim, 
red. W. Gasper, P. Hertz, Warszawa 1994, s. 246.

18 Idem, Konieczności i przestrogi, [w:] Proste prawdy. Szkice wybrane. O Henryku Krzeczkowskim, 
red. W. Gasper, P. Hertz, Warszawa 1994, s. 347.

19 Idem, (rec.) Roman Wapiński, Narodowa Demokracja, „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 1/2. 
20 XYZ, Pokusy i przestrogi, „Kultura” 1974, nr 10 (325), s. 4–5.
21 H. Krzeczkowski, Stanisław Mackiewicz – uroki postawy zachowawczej, „Tygodnik Powszechny”, 

22.08.1976, nr 34, s. 8.
22 Idem, Pisarz z zasadami, [w:] Proste prawdy…, s. 159–164; idem, Brideshead: przemijanie 

i trwanie, [w:] ibidem, s. 165.
23 J. Bartyzel, Henryk Krzeczkowski…., s. 428–431.
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wówczas: „Walka o realizację (…) programu politycznego musi być prowadzona 
realistycznie, przy czym realizm polityczny rozumiany jako przezwyciężenie (…) 
odwiecznego konfl iktu między dwoma postawami i temperamentami, pomiędzy 
Trauguttem a Wielopolskim, pomiędzy Piłsudskim a Dmowskim i doprowadzenie 
do »syntezy«. Jest ona możliwa, bowiem można połączyć patriotyzm z umiarko-
waniem i cierpliwością, pragnieniem czynu z rozsądkiem, miłość Ojczyzny ze 
zdolnością do trzeźwego politycznego myślenia, odwagę z ostrożnością”24.

H. Krzeczkowski był bez wątpienia konsekwentnym realistą zarówno w meto-
dzie myślenia, jak i formułowaniu politycznych programów. Postrzegał rzeczywi-
stość polityczną jako pochodną zmiennych prawd historycznych oraz geopolityki. 
Obie metody myślenia politycznego nakładały się u niego tworząc czytelny obraz 
położenia narodu i państwa. Z uznaniem wypowiadał się o metodzie politycznej 
analizy S. Kisielewskiego, która w wielu punktach wykazywała analogię do jego 
sposobu myślenia. Obu łączyło antydoktrynerstwo i niechęć do admiracji wszel-
kich „izmów”. Przed działaniem rewolucyjnym, przynoszącym szybkie, niekoniecz-
nie pożądane zmiany, przedkładali myślenie długofalowe. Zamiast doraźnego 
uśmierzenia bólu woleli likwidację schorzenia. Tak czy inaczej u obu góruje zdrowy 
rozsądek. Kisielewskiego „ćwiczenia na tematy geopolityczne”, jak mawiał Krzecz-
kowski, w dużej mierze jemu również imponowały, choć wiele diagnoz i propozy-
cji Kisiela uważał za nierealne. Dla Krzeczkowskiego ważne było przede wszystkim 
zachowanie suwerenności narodu w państwie, które tej suwerenności było pozba-
wione, a na pewno obdarzone w minimalnym stopniu. Niewątpliwie naczelne 
miejsce wśród rezerwuaru różnych narzędzie politycznych przypisywał rozum-
nemu egoizmowi narodowemu. Zresztą, pośród pisarzy politycznych II połowy 
XX w. Krzeczkowskiego można bez wątpienia uznać za tego publicystę, który 
wyciągnął tę formułę z całkowitego niebytu. Po raz pierwszy została użyta jeszcze 
w XIX w. przez Z. Balickiego (Egoizm narodowy wobec etyki) dla określenia nad-
rzędnego interesu narodowego, jaki się powinna kierować polityka, później, kiedy 
kolejne pokolenia narodowców ewoluowały w kierunku myślenia narodowo-kato-
lickiego, z recepcji Balickiego, który pozostawał w opozycji do ewangelicznej 
zasady miłosierdzia chrześcijańskiego skrzętnie zrezygnowano25. U Krzeczkow-
skiego jest podobnie, nie kopiuje jednak tej formuły bezkrytycznie, ale stara się 

24 M. Sawulak (H. Krzeczkowski), Stefana Kisielewskiego traktat o metodzie, „Polityka Polska” 
1985, nr 7, s. 69.

25 H. Krzeczkowski, Polska, Niemcy, inni, „Res Publica” 1979, nr 2, s. 92–93; T. Wołek, Artykuły 
Henrykowskie, „Polityka Polska” 1986, nr 8, s. 8.
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nadać jej aktualności. Można powiedzieć, że dostosowując ją do istniejącej rzeczy-
wistości, modernizuje ją – unowocześnia. Najpełniej daje temu wyraz w tekście: 
Polska, Niemcy, inni (1979). Pisze wówczas: „Rozumny egoizm narodowy umoż-
liwia jasne sprecyzowanie celów, wyraźne wytyczenie strategii i taktyki działania 
politycznego, wybór sojuszników i rozpoznanie wrogów. Zapobiega on złudnemu 
identyfi kowaniu interesów własnych z obcymi, lecz równocześnie pozwala dostrzec 
ich realne zbieżności. Ten właśnie rozumny egoizm narodowy kazał przed wiekami 
dokonać opcji na rzecz kultury śródziemnomorskiej i w ten sposób zapewnił nam 
zachowanie własnej tożsamości w nieustannym starciu z dwiema ościennymi 
kulturami. Czasy nowożytne sprzyjały zaciemnieniu tego faktu do rzekomo spraw-
dzalnych formułek, interpretowanie konfl iktów kultur przy pomocy naukowopo-
dobnych deterministycznych historiozofi i, sprowadzanie interesów narodowych 
do kupieckiej buchalterii doraźnych zysków i strat – wszystko to służy wypaczaniu 
polskiej myśli politycznej”26. W tak rozumianym racjonalnym egoizmie narodo-
wym imponowała rzeczowa analiza wniosków z historii, odejście od megalomanii, 
ale i niechowanie się pod pokrywą własnych narodowych fobii, kompleksów 
i uprzedzeń. Dla Krzeczkowskiego egoizm narodowy był metodą ponadczasową, 
„wolną od chciejstwa i sentymentalizmu”, przydatną do konstruowania realistycz-
nych propozycji politycznych.

 4 

Krzeczkowski w takim samym stopniu był Polakiem, co Europejczykiem. Jego 
europejskość, czy raczej europocentryzm składał się z dwóch płaszczyzn. Pierwsza, 
którą nazwać możemy aksjologiczną wywodził z procesu realizacji ideałów chrze-
ścijańskich, „które z chwilą ustanowienia Stolicy Piotrowej promieniują na cały 
świat właśnie z Europy i na tym kontynencie poddawane są najważniejszym pró-
bom. W historii narodów europejskich w wytwarzanych przez te narody kulturo-
wych strukturach społecznych i  politycznych widzielibyśmy wówczas obraz 
przełamywania się ludzkich myśli i poczynań przepuszczanych przez prymat 
chrześcijaństwa, zaś w skomplikowanej i zmiennej kalejdoskopicznie mozaice 
całości dostrzegalibyśmy możliwości odczytania słusznych lub słusznych rozumień 
i interpretacji Objawienia, „przyjętego jako podstawa ludzkiego działania”27. Druga 

26 H. Krzeczkowski, Polska, Niemcy, inni, „Res Publica” 1979, nr 2, s. 92.
27 XYZ, Pokusy i przestrogi, „Kultura” 1974, nr 10 (325), s. 47.
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płaszczyzna, którą nazwać możemy praktyczną, sprowadzała się do interpretacji 
podziałów w Europie, zarówno cywilizacyjnych, jak i politycznych, jakie miały 
miejsce po zakończeniu II wojny światowej. W tym miejscu analiza Krzeczkowkiego 
wzbogacona była metodą geopolityczną. Nie ulegało wątpliwości, że szansa na 
odzyskanie niepodległości leżała w rozwiązaniu węzła gordyjskiego polskiej historii, 
czyli wyjścia z trudnego położenia pomiędzy Niemcami a Rosją. Z tym tyko, że 
Krzeczkowski krytycznie patrzył na dość uproszczony podział w rodzimej refl eksji 
politycznej na „niepodległościowców” i „komunistów”. Pierwsi domagali się całko-
witego rozbicia PRL-u, drudzy do przekształcenia systemu. Niemniej oba nurty 
tkwiły głęboko w przedwojennej rzeczywistości. W obu nurtach „zdawała się obo-
wiązywać zasada nie liczenia się z faktami oraz dufne przeświadczenie, że niewy-
godne fakty można zmusić do podporządkowania się wymyślonym koncepcjom”28. 

W refl eksji Krzeczkowskiego sprawa pełnej suwerenności i obrona bytu naro-
dowego rzeczywiście stanowiła punkt odniesienia do dalszych rozważań geopoli-
tycznych. Uważał, że bez wątpienia czynnikiem stałym polskiej polityki była zawsze 
Rosja. Wskazywał zresztą jak wielu znawców problemu, że Rosję charakteryzują 
pewne cywilizacyjno-kulturowe niezmienne czynniki, które były aktualne we 
wszystkich systemach (od caratu do państwa komunistycznego). Stąd kultura 
polityczna Rosjan w odróżnieniu od państw należących do cywilizacji śródziem-
nomorskiej, w tym także Polski różniła się zwłaszcza w kwestii relacji pomiędzy 
jednostką a władzą państwową. W Europie łacińskiej jednostka obdarzona była 
przyrodzoną wolnością, którą władza świecka uznawała za nienaruszalną, zaś 
w Rosji (cywilizacja bizantyjska) jednostka w pełni poddana była państwu. Stąd, 
gdy od czasów Katarzyny II Rzeczypospolita została włączona w orbitę wpływów 
rosyjskich, była traktowana w Imperium jako „ciało obce”. Wszelkie odruchy 
niezadowolenia, porywy wolności wywoływały niezrozumienie wśród samych 
Rosjan. Polska była zatem dość niewygodną częścią Imperium carskiego, ze 
względu na odmienne cechy cywilizacyjne29. „Odtąd – pisał Krzeczkowski, nie 
mógł już carat uniknąć konsekwencji tego pęknięcia monolitycznego dotąd sys-
temu. Cykliczne ewolucje polityki wewnętrznej raz na zawsze przestał być wyłącz-
nym następstwem przemyśleń i kaprysów samodzrżawnego cara, lecz stały się 
również koniecznościami narzucanymi przez nieobecny dotąd element, który 
z przedmiotu rządzenia mógł w wyniku jakiegoś kataklizmu przeobrazić się 

28 Ibidem, s. 7.
29 XYZ, Nocne Polaków rozmowy, „Kultura” 1973, nr 6 (309), s. 38–39; idem, Pokusy i przestrogi, 

ibidem, 1974, nr 10 (325), s. 37.
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w podmiot rządów”30. W polityce rosyjskiej „odwilże” od czasów carów charakte-
ryzowały tradycyjne metody rozładowania napięć społecznych. Ich cechą wspólną 
była niemal zawsze przejściowość i nie pełność. To z kolei zależało od wielu 
czynników, jak choćby sytuacji międzynarodowej, intryg pałacowych, czy starcia 
koncepcji w łonie bardzo wąskich grup elity władzy. We wszystkich układach 
społeczeństwo pozbawione było wpływu na proces decyzyjny. Metody polityki 
rosyjskiej po zwycięstwie bolszewików zasadniczo nie uległy większym zmianom 
od czasów nowożytnych. Terror rewolucyjny, likwidacja przeciwników politycz-
nych, uniformizacja społeczeństwa stanowiły jedynie kontynuację taktyki politycz-
nej Iwana Groźnego. Historycznych analogii doszukiwał się także Krzeczkowski 
w polityce rosyjskiej wobec Polski. Uważał, że „polityka sowiecka w stosunku do 
Polski opierała się na przesłankach tradycyjnej rosyjskiej myśli strategicznej, 
postulującej systematyczne przesuwanie się na zachód przedpola ewentualnych 
działań wojennych. Przesunięcia takie stwarzały oczywiste korzyści zarówno 
w wariancie ofensywnym, jak i defensywnym. Koncepcja ta podporządkowana 
była nadrzędnemu celowi polityki sowieckiej, którym było zachowanie wszystkich 
zdobyczy uzyskanych w rozgrywce o powojenny podział Europy”31. Oparta na 
„czyszczeniu przedpola” strategia, choć załamała się w chwili wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 r. to znalazła swój skuteczny fi nał w operacji na żywym organizmie 
23 VIII 1939 r. (pakt Ribentrop–Mołotow). Dla Polaków – pisał Krzeczkowski – 
lata 1939–1941 oznaczały otwarcie oczu na nową rzeczywistość geopolityczną”. 
W XX w. zanik państwowości musiał oznaczać przede wszystkim obumarcie tkanki 
narodowej. Jednak po raz kolejny w dziejach Polacy mieli instynktownie wykorzy-
stać wszystkie pokłady realizmu i zdrowego rozsądku powołując do życia obok 
istniejącego na emigracji rządu, polskiego państwa podziemnego ze wszystkimi 
atrybutami.

Paradoksalnie zdaniem Krzeczkowskiego przesłanką nowego podziału Europy 
i wyodrębnienie sowieckiej strefy wpływów było podpisanie przez rząd emigra-
cyjny gen. W. Sikorskiego paktu moskiewskiego. Porozumienia z Sowietami nie 
można było bowiem interpretować w kategoriach porozumienia. Układ w opinii 
Krzeczkowskiego był jednostronny, był równoznaczny z uznaniem faktów doko-
nanych z września 1939 r. Wreszcie zawarty był z państwem, z którym Polska 
formalnie była w stanie wojny. „Rząd generała Sikorskiego mógł być odtąd trak-
towany przez Związek Radziecki, a co za tym idzie jako doraźna reprezentacja 

30 XYZ, Pokusy i przestrogi, „Kultura” 1974, nr 10 (325), s. 37.
31 H. Krzeczkowski, Konieczności i obowiązki, [w:] Proste prawdy…, s. 346.
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narodu walczącego z najazdem hitlerowskim, ten zaś naród, po zakończeniu wojny, 
w granicach wyznaczonych mu przez zwycięskich sojuszników, stworzy nowe 
państwo, które nie będzie kontynuacją państwa istniejącego przed wojną, a tylko 
historycznego trwania narodu”– konstatował32. Porozumienia jałtańsko-poczdam-
skie nakreślające rękoma „koncertu mocarstw” bardzo precyzyjne kontury nowych 
bloków politycznych i ekonomicznych Krzeczkowski uznał za równie ważne, jak 
zmiany cywilizacyjne. Po pierwsze, w perspektywie historiozofi cznej druga wojna 
światowa stanowiła w refl eksji Krzeczkowskiego kolejny etap konfl iktu cywiliza-
cyjnego pomiędzy bizantyjskim Wschodem a światem śródziemnomorskim. Starły 
się cywilizacje, w której jednostka jest w pełni odpowiedzialna za swoją wolność, 
świadoma swoich praw i powinności wobec cywilizacji i wspólnoty z cywilizacją 
kolektywną, masową, w które jednostka z jej przyrodzoną wolnością jest zdegra-
dowana do roli ślepego wykonawcy poleceń i nakazów władzy33. Paradoks chwili 
polegał w przekonaniu Krzeczkowskiego na porozumieniu przedstawicieli cywi-
lizacji bizantyjskiej z obrońcami cywilizacji śródziemnomorskiej. Sprzymierzenie 
się z ZSRR było jednak mniejszym złem, hamowało bowiem pojawienie się tota-
lizmu w sercu Europy. Totalizm komunistyczny nie okazał się jedynie peryferyjnym 
– wyjaśniał Krzeczkowski. Zagrażał zarówno poszczególnym państwom europej-
skim, jak i utrudniał zjednoczenie kontynentu.

Zmiany geopolityczne po 1945 r., co zrozumiałe, interesowały Krzeczkowskiego 
głównie w obszarze tzw. sprawy polskiej. Punktem, który wyznaczał horyzonty 
myślenia było uznanie państwowości PRL. Podzielał pogląd prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, że Polska Ludowa jest państwem niesuwerennym, kalekim, ułom-
nym z rozbudowanym aparatem represji, centralistyczną gospodarką, kolektywnym 
modelem rolnictwa. Pomimo to stanowił lepszy „stan wyjściowy” do walki 
o naprawę i samostanowienie, aniżeli brak bytu państwowego34. Z tej perspektywy 
był realistą i państwowcem szukającym w  istniejących warunkach minimum 
suwerenności, autonomii instytucjonalnej. W całości odrzucał zaś materialistyczne, 
marksistowskie, antycywilizacyjne ofl agowanie tego państwa. W tej płaszczyźnie 
politycznej refl eksji można Krzeczkowskiego nazwać konsekwentnym antykomu-
nistą. Punktem zwrotnym w budowie nowej formuły państwowej było powołanie 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który od samego początku istnienia 

32 XYZ, Nocne Polaków rozmowy, „Kultura” 1973, nr 6 (309), s. 5.
33 Ibidem, s. 15.
34 M. Sawulak, Książka o Kardynale Wyszyńskim Andrzeja Micewskiego, „Kultura” 1983, nr 6; 

H. Krzeczkowski, Polska – sposób przetrwania, [w:] Proste prawdy…, s. 389–390; idem, (M. Sawulak), 
Polskie zmartwienia, Londyn 1980, s. 6–8, 20.
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uważany był za narzucony z zewnątrz. Znajdował się w całkowitej izolacji społecz-
nej. Nowym władzom w szybkim tempie udało się przeprowadzić „reformy” 
w rolnictwie, gospodarce, aparacie władzy. Natomiast klęskę poniesiono w zago-
spodarowywaniu Ziem Zachodnich i  Północnych. Krzeczkowski, jak wielu 
myślicieli przyznających się do szkoły narodowo-demokratycznego myślenia 
politycznego, za największe osiągnięcie zmian powojennych uznawał właśnie 
przesunięcie granic za zachód oraz homogeniczną, jednolicie narodowościową 
strukturę Polski Ludowej35. Jednocześnie za nasz atut narodowy uważał położenie 
geopolityczne i świadomość historycznych relacji w trójkącie: Polska–Niemcy–
–Rosja. Dostrzegał sowieckie plany wskrzeszenia „Trzeciego Rzymu”, w nowej 
formie, za pomocą nowych haseł, ale uważał je za nierealne. Na drodze stawała 
bowiem Polska, nie tylko największe z satelickich państw, ale i kraj o największych 
tradycjach politycznych i „rosyjskim doświadczeniu”. „Swoisty charakter geopoli-
tyczny tego imperium (ZSRR – przyp. autora) uniemożliwiał podjęcie jakichkol-
wiek prób przekształcenia go w federację czy wspólnotę narodów. Zastąpienie idei 
»trzeciego Rzymu«, względnie zaborczych koncepcji panslawistycznych, doktryną 
międzynarodowej solidarności, już nie tylko proletariatu, a wszystkich warstw 
upośledzonych ekonomicznie i politycznie, okazało się w systemie po-cesarskim 
nieskutecznym środkiem politycznego przeciwdziałania tendencjom wolnościo-
wym, wzmagającym się w poszczególnych krajach zagarniętych lub podbitych” – 
pisał Krzeczkowski36.

Stałym czynnikiem fi lozofi i Krzeczkowskiego pozostawało przekonanie, że 
Polska jest „ciałem obcym”, dezintegrującym procesy zjednoczeniowe w ramach 
imperium. Teoretyczne warianty dotyczące rozwiązania tzw. problemów narodo-
wych w ramach imperium stanowiły jedynie wypadkową ścierania się frakcji 
politycznych, pacyfi kacji nastrojów, łagodzenia kolejnych przesileń. Dostrzegał 
także fakt, iż imperializm rosyjski jest oparty tradycyjnie na kruchych podstawach. 
Imperium rosyjskie we wszystkich swoich mutacjach powstało, nie tyle w wyniku 
hegemonicznych podbojów, jako wyraz aspiracji narodowych, lecz jako konieczny 
warunek utrzymania się państwa, graniczącego kulturze narodami o wyższej 
kulturze i dojrzalszej organizacji politycznej. Krzeczkowski był bez wątpienia 
bardzo surowym, ale i obiektywnym recenzentem imperializmu rosyjskiego. 
Podzielał pogląd wielu historiozofów, że imperium rosyjskie rodziło się w chwili 

35 XYZ, Pokusy i przestrogi…, s. 27–34; idem, Nocne Polaków…, s. 23 i n.; idem, Polska – sposób 
przetrwania, [w:] Proste prawdy…, s. 389–390.

36 XYZ, Pokusy i przestrogi…, s.16.



178 Tomasz Sikorski

słabości przeciwników, nie zaś w wyniku siły oręża, czy genialnych strategii mili-
tarno-politycznych. Poza tym Rosji od XIX wieku, kiedy próbowała się unowocze-
śnić brakowało fundamentów narodowej samoistności, świadomości historycznej, 
czy wreszcie kształtnego typu kultury, który mógłby być atrakcyjny dla narodów 
podbitych. Rosji od XIX, po wiek XX nie udało się stworzyć warunków do rozwoju 
procesów asymilacyjnych. „(…) dominującą cechą rosyjskiej świadomości poli-
tycznej była jej defensywność oraz wypływające z niej kompleksy, prowadzące 
z kolei do maniakalnych idei w rodzaju „trzeciego Rzymu”, panslawistycznych 
rojeń i wreszcie do głębokiej nienawiści podszytej poczuciem mniejszej wartości 
w stosunku do wszystkich, nawet najbardziej zacofanych – narodów podbitych” 
– stwierdzał37. Właśnie ten czynnik powodował, że powojenna koncepcja organi-
zacji państwowości w  ramach „demokracji ludowych” była prowizoryczna, 
a w dużej mierze także iluzoryczna. Dodatkowo o jej tymczasowości świadczył 
fakt, że dla Rosji ważne było wywołanie przeświadczenia w międzynarodowej 
opinii publicznej o „niezależności” demoludów. Z drugiej strony postawa decy-
dentów rosyjskich była asekuracyjna i wynikała z poglądu, iż niektórych narodów 
nie da się całkowicie podporządkować. Proces „obumierania” tych fasadowych 
form nastąpił po śmierci Stalina. Punktem kulminacyjnym była połowa lat pięć-
dziesiątych, powstanie węgierskie i Polski Październik. Pozorna liberalizacja, 
uwalniająca narodowe pokłady optymizmu i wiary w naprawę socjalizmu, nie 
oznaczała jednak zasadniczych zmian strategii politycznej ZSRR wobec obozu. 
Niewątpliwie również postawa zachodnich czynników miarodajnych wobec tych 
wydarzeń oznaczała, że nie będzie szans na rewizję ładu jałtańsko-poczdamskiego. 
ZSRR zaczął prowadzić politykę bardzo pragmatyczną, odideologizowaną, która 
po kolejno następujących „odwilżach” i „przymrozkach” uwieczniona została 
w doktrynie Breżniewa. Krzeczkowski przekonywał, że polityka deklarowanego 
współistnienia między ZSRR a USA, przebiegała równolegle z przyśpieszonymi 
odgórnie procesami integracyjnymi, eliminującymi wszelkie ośrodki niezależności 
w ramach Imperium, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i duchowej. W prezen-
towanej przez Krzeczkowskiego analizie ład powojenny jest niezmienny, a jedy-
nymi jego gwarantami pozostaje „Święte Przymierze Ameryki i Rosji”. Nawet 
dostrzegalne procesy detente lat siedemdziesiątych Krzeczkowski oceniał z dużym 
dystansem i pesymizmem. Nie wierzył, że Konferencja Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie może przynieść znaczące zmiany w systemie międzynarodowym. 
Wręcz przeciwnie, ta „krótkowzroczna formuła” nie mogła zapewnić, nawet 

37 Ibidem, s. 19.



179Między Wschodem a Zachodem

minimalnej liberalizacji, poluzowania więzów w ramach obozu państw socjali-
stycznych. System międzynarodowy odzwierciedlał bowiem klasyczną równowagę 
sił na kontynencie. Krzeczkowski pisał: „Pozornie pragmatyczne myślenie polity-
ków, przygotowujących formalne potwierdzenie takiego status quo, dowodzi 
jedynie, że ich postawa podyktowana jest niemożnością oderwania się od anachro-
nicznych dogmatów. Nie może bowiem być przesłanką trwałego pokoju stan 
rzeczy, który będzie ciągłym balansowaniem na linie, nieprzerwanym okresem 
zimnej wojny toczącym się nie – jak to się usiłuje wmówić społeczeństwom i naro-
dom – między Zachodem a Rosją, ale prowadzonej przez Zachód i ZSRR przeciw 
ujarzmionym narodom Europy. Pokoju nie zapewnią żadne koogzystencyjne 
układy między Ameryką i Europą Zachodnią a Rosją Sowiecką, z takim, bowiem 
pokojem nigdy nie pogodzą się narody, których kosztem miałby on być zawarty”38. 
Pozycję Polski w systemie równowagi miała chronić wysuwana konsekwentnie 
przez Krzeczkowskiego idea „obrotowego przedmurza chrześcijańskiego”, zrewi-
dowana, złagodzona i pozbawiona negatywnych skojarzeń. U jej źródeł leżały dwa 
założenia geopolityczne. Po pierwsze, Polska była najdalej na wschód wysuniętą 
fl anką bloku wschodniego o czytelnej wyraźnej specyfi ce kulturowej (mocno 
ugruntowane wpływy świata śródziemnomorskiego). Po drugie, niezwykle ważne 
były argumenty natury politycznej. A mianowicie, po utworzeniu Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej i deregulacji Niemiec, we wschodnich Niemczech 
upatrywano najbardziej ortodoksyjną ideologicznie część bloku o wyraźnie mili-
tarnym charakterze (baza dla wojsk radzieckich). W istocie powstanie NRD 
oznaczało, że Polska jest „»militarnie«, oczyszczone z wszelkich konotacji agre-
sywnych, odzyskało w tym okresie swą właściwą treść, zgodną z tradycyjnym 
polskim myśleniem politycznym, którego podstawowa zasadą była tolerancja 
i poszanowanie prawa ludzi do stanowienia o sobie. Stworzenie po wojnie państwa 
polskiego pozbawionego suwerenności doprowadziło jedynie do pogłębiania się 
poczucia zagrożenia bytu narodowego, a tego poczucia zagrożenia nie można 
usunąć przez najdalej idące ustępstwa na rzecz »specyfi ki narodowej i najbardziej 
intensywne podnoszenie standardu życiowego« (…) W Europie skutecznie podzie-
lonej na amerykańską i sowiecką strefę wpływów, Niemcy podzielone muszą stać 
się głównym czynnikiem uniemożliwiającym integrację Europy, a z czasem pre-
tendentem do roli hegemona, takim bowiem dążeniom, jeśli nawet chwilowo 

38 HYZ, Nocne Polaków rozmowy, ibidem, 1973, nr 6 (309), s. 3–4; idem (M. Sawulak), Polskie…, 
s. 9–10.
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uśpionym, przywróci wigor nie dające się uśpić i domagające się realizacji poczu-
cie jedności całych Niemiec”39.

Odrzucał zatem Krzeczkowski wszelkie półśrodki i programy minimalistyczne, 
postulując odrodzenie myśli politycznej i organicznej pracy na rzecz rewindykacji 
państwa. Analizując wszystkie wektory i styczne przecinających się wpływów 
politycznych i siły nacisku poszczególnych grup wysuwał tezę, że jedynym stałym 
elementem zabezpieczającym narodowy byt był Kościół. W opinii Krzeczkow-
skiego linia Kościoła, a przede wszystkim prymasa Wyszyńskiego charakteryzowała 
się pragmatyzmem, realną oceną możliwości, niezacieraniem różnic pomiędzy 
aspiracjami narodu a rzeczywistymi możliwościami. Jednocześnie Kościół pełnił 
rolę „interrexa” pobudzającego świadomość narodową, działającego w „okresie 
bezkrólewia” na rzecz utrzymania możliwie najszerszej autonomii i suwerenności 
wewnętrznej. Całkowicie nie wierzył w ludzi reżimu. Zdawał sobie sprawę, że 
zarówno „gomułkowszczycy” („narodowi komuniści”), jak i pragmatycy partyjni 
z dekady E. Gierka w mniejszym lub większym stopniu uzależnieni są od Kremla. 
Ich „zaprzeczny” system myślenia był wynikiem stawania na opak polskiej trady-
cji, zaprzeczaniu przeszłości, nieliczenia się z polskim dzidzictwem. Z drugiej 
strony, wszelkie „wiosny” i „odwilże” były wynikiem nie tyle społecznej presji, ile 
wewnętrznych rozgrywek w partii, makiawelicznych planach doskonałej intrygi, 
często także sporów ideologicznych, za którymi kryły się cyklicznie następujące 
wymiany ekip. Krzeczkowski, który na fali „październikowego prima aprilisu” miał 
zostać redaktorem „Europy”, jak większość intelektualistów krótki czas wierzył 
w Gomułkę. Żywił przekonanie, że reprezentuje on podobną do międzywojennego 
obozu narodowego koncepcję geopolityki i stosunek do Niemiec. Rozumiał, że 
naiwnie pojmowany realizm polityczny Gomułki miał „wydrapać” w ramach 
sowieckiego imperium jak najszerszą autonomię. Być może w konsekwencji – pisał 
Krzeszowski – doprowadziłby Polskę do pełnej suwerenności, ale poddał się presji 
aparatu partyjnego i Moskwy, chcąc zachować władzę i pozory niezależności. 
Krzeczkowski wiedział doskonale, że wszelkie próby polityki ugodowej wobec 
Moskwy podejmowane z pozycji zależności skazane są na niepowodzenie. Jedno-
cześnie jako państwowiec i  realista rozumiał, że rosyjskie elity władzy także 
postępują w myśl własnej racji stanu. W konsekwencji Gomułka pozostał osamot-
niony. „Despotyzm nawet oświecony i  kierujący się najlepszymi intencjami, 
wymaga suwerenności. Zaczarowany krąg się zamykał”40.

39 XYZ, Pokusy i przestrogi, „Kultura” 1974, nr 10 (325), s. 48.
40 XYZ, Nocne Polaków rozmowy, ibidem, 1973, nr 6 (309), s. 25. 
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Jeszcze bardziej krytyczny był Krzeczkowski wobec inteligencji – warstwy, 
z którą się identyfi kował i do której bezsprzecznie przynależał. Była to jednak 
identyfi kacja dość nietypowa. Autor Polskich zmartwień nie był ani klasycznym 
racjonalistą, ani liberałem, postępowcem. Jego natura katolika – tradycjonalisty, 
konserwatywnego realisty nie bardzo wpisywała się w etos inteligencji polskiej. 
Krzeczkowski uważał, że w czasie powojennej próby znaczna część inteligencji 
systematycznie zacierała, już tak dość zamazaną granicę między ugodą a zaprzań-
stwem. Kompromitujące „akcesy zawstydzające hołdy, złowrogie deklaracje, 
apostazje” były wprost zaprzeczeniem powołania klerków41. Postawy intelektuali-
stów w latach powojennych, ich rys szczególny przypominał w różnym stopniu 
„orwellowską deprawację. Mógł więc przykładowo biorąc wygłaszać historyk 
poglądy, które uważał za bzdurne czy nawet szkodliwe, starając się jednocześnie 
zachować swój warsztat i kształcić nielicznych adeptów, którzy we właściwym 
czasie wskrzesza na pozór zapomnianą dyscyplinę. Podobnie mógł postępować 
każdy uczony i wychowawca, kierując się dobrze i źle rozumianymi hasłami pracy 
organicznej. Zjawiskiem jednak znamiennym tego okresu, że tak wielu znalazło 
się intelektualistów, całkowicie i bez zastrzeżeń zaprzedali się idei tworzenia 
»nowego szczęśliwego świata«”42. Inteligencji zabrakło charakteru, kręgosłupa 
moralnego, co uwidoczniło się w marcu 1968 r. i buncie robotniczym w grudniu 
1970 r. Grudniowe mgły Krzeczkowski interpretował w kategoriach kolejnego 
kryzysu, po którym nastąpi wymiana rządzącej ekipy i pozorna odwilż. Jednocze-
śnie obawiał się, czy klasa robotnicza myśląca w kategoriach marksistowskich, 
a jednocześnie pragmatyczna w działaniu będzie w stanie pozbyć się mentalności 
socjalistycznej. W tym względzie podzielał poglądy S. Kisielewskiego.

Kończąc należałoby postawić pytanie o program pozytywny Krzeczkowskiego. 
Zasadniczym doświadczeniem jest troska o byt narodowy, przetrwanie tkanki 
narodowej. Służebną rolę pełni tutaj literatura i myśl polityczna. Można powie-
dzieć, że „obsesja” Krzeczkowskiego tkwi w zaufaniu dla refl eksji politycznej, 
przestrzeni idei. W politykę praktyczną Krzeczkowski nie wierzył, stronił od 
politycznych deklaracji. Był zatem w pełni niezależny, poświęcając się całkowicie 
pisarstwu. Swoje powołanie wypełnił doskonale, wychowując trochę nieświadomie 
kolejnych epigonów – rewizjonistów polskiego dziedzictwa refl eksji politycznej. 
Krzeczkowski nie traktował myśli politycznej jedynie jako dogmatycznego rezer-
wuaru antykwarycznych pojęć, formuł i zachowań politycznych. W swoim pisar-

41 XYZ, Pokusy i przestrogi…, s. 34–35.
42 XYZ, Nocne Polaków…, s. 32–33.



182 Tomasz Sikorski

stwie politycznym uwalnia ją od „izmów”, zacietrzewienia, bezrefl eksyjnego 
kopiowania, kalkomanii. Henryk Krzeczkowski, w eseju Konieczności i obowiązki 
(1977) pisał: „Polska myśl polityczna, która nie będzie narzędziem walki o władzę 
samozwańczych grup lub jednostek, która wyzwoli się z grzechów nacjonalistycz-
nego partykularyzmu i marksistowskiego pseudouniwersalizmu, musi budować 
na fundamencie fi lozofi cznie samodzielnej i historycznie umotywowanej idei życia 
narodowego i społecznego idei, której podporządkowany będzie kształt suweren-
ności państwowej. Tylko programy oparte o takie idee mają prawo walczyć o duszę 
narodu. Myśl polityczna nie rodzi się w światopoglądowej próżni ani na ziemi 
niczyjej, rozdzielającej domeny różnych fi lozofi i politycznych i społecznych. Sama 
będąc historycznie uwarunkowana, odwołuje się do określonych tradycji, poczuwa 
się do sprawdzalnej genealogii. Nie oznacza to mechanicznego przejęcia spadku 
przeszłości względnie antykwarycznego do niej stosunku, który wyklucza rewizję 
dziedzictwa i nie dopuszcza nowych myśli. Twórcze nawiązywanie do spuścizny 
historycznej polega na znalezieniu sposobów chronienia i realizowania trwałych 
wartości w nowych warunkach i okolicznościach. Pozwala przełamać przestarzałe 
linie podziałów partykularnych, ale nie dopuszcza do zatarcia różnic, które stano-
wią o spójności idei przewodniej. (…) Myśl polityczna nie powstaje spontanicznie 
i nie bywa nigdy inspiracją chwili. Kształtuje się stopniowo w oparciu o rzetelne 
przemyślenia i badania, nieustannej analizie każdego przebytego etapu rozwoju, 
wykuwa się w ogniu rzetelnej dyskusji, nie uciekającej się od argumentów dema-
gogicznych. Doświadczenie uczy, że nie rodzi się ona nigdy w warunkach cieplar-
nianych czy laboratoryjnych, że wymaga ofi ar, że towarzyszą jej wszystkie skutki 
ludzkiej ułomności, po to jednak by nie uległa patologicznym zniekształceniom, 
musi ona stale przeglądać się w lustrze historycznego bytu swego narodu, w nim 
bowiem zawarte są wskazania i ostrzeżenia, kryteria umożliwiające zawczasu 
odkrycie zalążków degeneracji, nihilizmu i wykorzenienia z własnej rzeczywisto-
ści historycznej”43. Myśl polityczna nie powstaje spontanicznie, w oderwaniu od 
rzeczywistości. Kształtuje się w sposób ewolucyjny, w oparciu o narodowe moty-
wacje, rzetelne, zdroworozsądkowe przemyślenia. „Doświadczenie uczy, że nie 
rodzi się ona nigdy w warunkach cieplarnianych czy laboratoryjnych”, nie podlega 
schematom, przeglądając się w lustrze narodowej historii poszukując tam wskazań, 
ostrzeżeń, motywacji i kierunków działania. Tak odrodzoną myśl polityczną 
Krzeczkowski zamierzał wcielić w konkretne programy polityczne, nadać im 
instytucjonalne formy organizacyjne.

43 H. Krzeczkowski, Konieczności i obowiązki, [w:] idem, Proste prawdy…, s. 356.
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Z rozproszonej spuścizny Krzeczkowskiego wyłania się również rozwiązanie 
„geopolitycznej zagadki Polski”. Krzeczkowski, wzorem swojego ulubionego 
pisarza Waugha, wiedział, że świat z jego punktu widzenia idzie ku gorszemu44. 
Jako pesymista, polityczny realista nie wierzył w nagłą zmianę rzeczywistości. 
Oceniał, że ład jałtańsko-poczdamski na długo jeszcze będzie niezmienny. Uważał 
jednocześnie, że realistyczne programy polityczne powinny być „zrodzone z suwe-
rennych przemyśleń, realistycznych rzeczowego rozpoznania stanu moralnego 
i  fi zycznego narodu, z  podania skrupulatnej analizie potrzeb społeczeństwa 
i rzetelnej próby wytyczenia jego dróg rozwojowych, nade wszystko z głębokiego 
zamyślania się nad sensem naszego narodowego istnienia”45. Podzielał pogląd 
Kisielewskiego, że jedyną szansą na rewindykację państwa jest porozumienie 
z ZSRR. Ale w odróżnieniu od Kisiela nie wierzył, że jest możliwy dialog „ponad 
głowami” aparatu partyjnego. Do porozumienia potrzebne było przygotowanie, 
partnerstwo, podmiotowość, zrozumienie aspiracji celów obu stron46. W interesie 
Polski leżało również ustanowienie na przyszłość dobrosąsiedzkich stosunków 
z ZSRR. Pozbycie się mających swe źródła w przeszłości antagonizmów i nieporo-
zumień. Również czynniki decyzyjne w Moskwie powinny sobie uświadomić ist-
nienie bariery duchowej między oboma narodami (cywilizacjami), dojrzeć do 
decyzji o „prawdziwej ugodzie. Na sformułowanie, w jakich ta myśl się wyrazi, 
w niezwykle doniosłej mierze wpłynie postawa ośrodków politycznych w Związ-
kowi Sowieckim zarówno jeśli idzie o trzeźwą ocenę roszczeń narodu polskiego 
było do suwerenności, jak i uświadomienie sobie zagrożenia całości państwa 
rosyjskiego wynikającego i potęgującego się czy to na skutek niedostrzegania ist-
nienia tych roszczeń, czy też lekceważenia ich w przeświadczeniu, że zawsze będzie 
można je stłumić, nie naruszając jakże kruchej struktury pokoju europejskiego 
i światowego”47. Ośrodki polityczne w ZSRR – wyjaśniał Krzeczkowski, muszą 
uświadomić sobie, że podtrzymanie istniejącego stanu rzeczy po przeszło trzydzie-
stu latach administrowania w Polsce, bez zgody społeczeństwa polskiego jest tyleż 
nieopłacalne dla Kremla, co niemożliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie 
czasowej. Tak realizowana taktyka władz radzieckich, pomimo chwilowych suk-
cesów, opierała się na „kruchych podstawach, o czym świadczyło nieuchronne 
wysuwanie się na plan pierwszy całego kompleksu problemów, pośrednio lub 

44 H. Krzeczkowski, Stanisław Mackiewicz…, s. 8.
45 XYZ, Pokusy i przestrogi…, s. 50–51.
46 M. Sawulak, Polskie…, s. 16–17.
47 XYZ, Pokusy i przestrogi…, s. 49–50.
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bezpośrednio związanych z kwestią niepodległości Polski, przy każdym poważ-
niejszym kryzysie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej Rosji”48. Krzeczkow-
ski jednak spoglądał na tzw. kwestię polską w perspektywie szerszej. Wielokrotnie 
podkreślał, że nowa organizacja ładu europejskiego będzie możliwa po przezwy-
ciężeniu strategii militarnych i politycznych dwóch hegemonów – Ameryki i Rosji. 
W wyniku długiego, ewolucyjnego procesu reinterpretacji i reorientacji celów 
politycznych obu mocarstw pojawiłaby się szansa na zjednoczenie kontynentu. 
W nowej formule politycznej i geostrategicznej, ale również w nowym modelu ładu 
międzynarodowego stałym czynnikiem pozostawałaby suwerenna Polska, natu-
ralny sojusznik Rosji49.

48 Ibidem, s. 17.
49 Ibidem, s. 50.
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Between the East and the West. 
Henryk Krzeczkowski’s Exercies on Economic Issues

THE ARTICLE PRESENTS the geopolitical concepts of Henryk Krzeczkowski. Krzeczkowski 
was a translator of British literature, but addrresed also the political issues. Th e considerable 
part of his political or rather ideological and political refl ection dealt with international 
problems, namely the location between Germany and Russia. Th e direct inspiration of his 
work should be traced back to Roman Dmowski’s political thought and Feliks Koneczny’s 
philosophy of history. Th e fundaments of Krzeczkowski’s geopolitical concept were based 
on the assumption that because of the fatalism of history and Poland’s location “between 
Germany and Russia” the country needed to seek agreement (rational agreement) with 
Russia. As representative of compromise Krzeczkowski was a part of Polish realistic stream 
and alongside Aleksander Bocheński, Ksawery Pruszyński and Stefan Kisielewski was one 
of the most outstanding fi gures of political realism in the second half of the 20th century.
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FELIKS GROSS W TEKŚCIE Polski udział w unifi kacji Europy prezentuje stanowisko 
socjologa walk i wojny J. Novikowa. Ten rozsądny pacyfi sta pod koniec XIX w. i na 
początku XX w., powołując się na pracę J. Richeta1 zapowiadał, że Europa będzie 
już zjednoczoną federacją w 2000 r., federacją o wspólnej armii. A jeśli ten proces 
się przedłuży, to najdalej zostanie zrealizowany w 2100 lub ostatecznie w 2200 
roku2. Pogląd o tyle interesujący, co zaskakujący w kontekście dominacji w czasach 
Novikowa koncepcji darwinizmu społecznego w naukach politycznych i socjologii. 
Koncepcji zakładającej, że wojny są demografi czną koniecznością, są niezbędne 
dla utrzymania równowagi, higieny społecznej, stanowią mechanizm postępu – 
„najlepszy, najmocniejszy zwycięża”3.

Zjednoczenie Europy, z wizjonerskiej projekcji Novikowa w dużej mierze się 
ziściło. Zanim jednak doszło do niego, miały miejsce krwawe i okrutne wojny, 
które do dziś kładą się cieniem na kondycji nowo powstałego organizmu. Jak 
stwierdza Brent Scowcroft , XX w. potwornie osłabił Europę. Dwie wielkie wojny, 
późniejszy podział kontynentu oraz mniejsze, ale równie krwawe konfl ikty 
sprawiły, że Europa jest w stanie strategicznego wyczerpania. Dlatego Scowcroft  
uważa, że wyczerpanie Europy jest zrozumiałe, a krytyka jej za bierność, brak 
ambicji, niechęć do walki np. w Afganistanie nie uwzględnia rzeczywistości 

1 J. Novikow, Les Luttis Entre Societis Humaines, Paris 1904 (1893), s. 743; powołuje się na książkę 
J. Richet, Dans cent ans, s. 98 (nie podaje miejsca i daty wydania); por. F. Gross, Polski udział w uni-
fi kacji Europy, [w:] Europa i my, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 2000, s. 35.

2 F. Gross, op.cit., s. 34.
3 Ibidem.
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historycznej, z którą państwa tworzące obecnie Unię Europejską musiały się po 
drodze zmierzyć4.

Jednym z takich państw była Polska. Dziś członek UE, na początku XX w. roz-
darta terytorialnie i politycznie pomiędzy trzech zaborców stała się uczestnikiem 
I wojny światowej. Wojna w ostatecznym bilansie przyniosła jej po ponad stu latach 
niepodległość, ale kraj instytucjonalnie i organizacyjnie znalazł się na początku 
drogi. Dramat II wojny światowej nie ominął Polski, a może szczególnie ją dotknął, 
eliminując miliony ludzi, w tym intelektualistów, niszcząc zasoby kultury, sztuki, 
gospodarki. Wychodząc z pożogi wojennej, tracąc 1/3 swojego terytorium została 
włączona w obszar wpływu Związku Radzieckiego, który wprowadził na jej terenie 
komunistyczne rządy. Te trwały ponad czterdzieści lat, zaświadczając w wymowny 
sposób o tzw. status quo w Europie. Słowem – o podziale Europy, gdzie po jednej 
stronie „żelaznej kurtyny” znajdował się wolny świat Zachodu, po drugiej państwa 
ujarzmione, w tym Polska, pod dominacją Związku Radzieckiego.

Gdzie i kiedy zatem mogła się rodzić polska myśl federalistyczna XX w.? Pierw-
szym dobrym okresem dla tworzenia się wolnych, śmiałych koncepcji był czas 
dwudziestolecia międzywojennego. Jak wspomina współtwórca polskiej myśli 
federalistycznej, polski nowojorczyk Feliks Gross, same plany federacyjne w latach 
dwudziestych XX w. w Europie nie były już tylko projektami pojedynczych ludzi, 
czy też wizjonerów, znalazły swój wyraz w zorganizowanym politycznym, federa-
listycznym ruchu. Jakkolwiek nie był to ruch masowy, to poprzez czołowego jego 
twórcę i zarazem lidera Ryszarda Coudenhove-Kalergiego (przyjął nazwę geopo-
lityczną – ruch paneuropejski – przypis W.P.-S. ) znajdował zwolenników w wielu 
państwach. W Polsce idee federalizmu najłatwiej zaszczepiały się w kręgach 
młodzieży studenckiej.

„W Krakowie (…) – pisze Gross – nie mieliśmy wówczas żadnych powiązań 
z ogólnym ruchem paneuropejskim, ale jeśli używaliśmy tego właśnie terminu – 
»paneuropa« – to przyjął on się jako określenie zjednoczonej, czy sfederowanej 
Europy. Wydawał się wtedy wczesnym inicjatorom – a byłem jednym z nich – że to 
jest droga do budowania trwałego pokoju i wolnego demokratycznego systemu”5.

4 Ameryka bez fajerwerków, rozmowa z B. Scowcroft em przeprowadzona przez M. Boreckiego, 
„Gazeta Wyborcza”, 3–5.04.2010. 

5 F. Gross, op.cit., s. 36. Należy dodać, że polska teoria federalistyczna przedstawia wartościowy 
zbiór idei, jak pisze P. Wandycz, godnych swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników. W swoim 
szkicu pt. Polscy prekursorzy federalizmu kreśli skrótową historię dziedzictwa federalistycznego, 
akcentując wkład weń fi lozofi i m.in.: A. Czartoryskiego z jego fundamentalnym dziełem Memo-
randum, W. Jastrzębowskiego, z jego Traktatem o wiecznym przymierzu między narodami ucywi-
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Po II wojnie światowej odżyła dyskusja nad kształtem i przyszłością powojennej 
Europy. Sam fakt, że to w Europie rozpoczęły się dwie wojny światowe stanowił 
wystarczający argument dla poszukiwań rozwiązań budowy ogólnoświatowej 
struktury, która utrzymywałaby światowy pokój. Zagadnieniem jednak centralnym 
była Europa, czyli ten kontynent, gdzie w pierwszej kolejności należało poszukiwać 
praktycznych rozwiązań dla ustanowienia trwałego pokoju. Przedstawiciele pol-
skiej emigracji kładli jednak nacisk na rozwiązania regionalne, w nich upatrując 
możliwość stworzenia systemu bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście Niemiec. 
Za koncepcją stworzenia unii Europy Środkowej orędował już wcześniej premier 
rządu gen. Władysław Sikorski. Ideę tę popierał również ówczesny Prezydent 
Czechosłowacji Edvard Beneš. Tendencje federalistyczne znalazły wyraz w podpi-
saniu już w czasie trwania wojny (w latach 1940–1942) układów między Polską 
i Czechosłowacją. W 1940 r. rządy Polski i Czechosłowacji podpisały „układ sty-
mulujący utworzenie przyszłej konfederacji tych państw. Dalszym aktem zbliżenia 
było podpisanie drugiej umowy, zmierzającej do ścisłej współpracy obu republik, 
i co więcej, rozszerzenia konfederacji o sąsiednie narody, a więc utworzenia przy-
szłej konfederacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tymże roku dwa 
ówczesne królestwa (Grecja i Jugosławia) podpisały umowę o utworzeniu przyszłej 
Unii Państw Bałkańskich. Wreszcie na międzynarodowej konferencji Międzyna-
rodowego Biura Pracy cztery państwa: Czechosłowacja, Grecja, Jugosławia i Polska 
utworzyły jeden wspólny Zespół Planowania Środkowej i Wschodniej Europy 
(Central and Eastern Europe Planning Board). (…) Przewodniczącym Zespołu 
został Sawa Kosanowicz, jugosłowiański minister rekonstrukcji, na wiceprezesa 
wybrano czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych Jana Masaryka, stano-
wisko sekretarza objął Feliks Gross. Polskę reprezentował minister pracy (z PPS) 
Jan Stańczyk”6.

lizowanymi. Konstytucja dla Europy, czy S. Buszczyńskiego, tworzącego plan ponadnarodowej 
federacji państw europejskich. Dziedzictwo to inspirowało zwolenników rozwiązań federalnych, 
kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Miało zasadniczy wpływ na politykę zarówno 
J. Piłsudskiego, jak i W. Sikorskiego, a następnie na ruch federalistyczny polskiej emigracji na 
Zachodzie. Zobacz więcej na temat myśli federalistycznej m.in.: P. Wandycz, Polscy prekursorzy 
federalizmu, [w:] P. Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i bła-
hych, rozmowy przeprowadził S. Łukasiewicz, Lublin 2003, s. 97–113; również: R. Piłsudski, Pisma 
wybrane 1972–1982, z serii – Myśl społeczna i polityczna na emigracji, tom III, Warszawa 1998, 
s. 33 i n.; S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 
1940–1971, Warszawa–Lublin 2010. 

6 Ibidem, s. 43; por. P. Wandycz, Polska a zagranica, Paryż 1986, s. 109 i n. 
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Za ideą i wysiłkami rządów stworzenia konfederacji stało poparcie części emi-
gracji. Generalnie jednak w kontekście polityki ekspansji Związku Radzieckiego 
zwyciężył na Zachodzie funkcjonalny plan gospodarczy integracji węgła i stali 
J. Moneta. Koncepcja regionalnego zjednoczenia straciła na znaczeniu.

Jednak na łamach londyńskiej „Trybuny” – pisma Polskiego Ruchu Wolnościo-
wego „Niepodległość i Demokracja” (dalej NiD, przypis W.P.-S. ) z 1948 r. czytamy 
m.in.: „Polska powinna szukać zabezpieczenia swego niepodległego bytu w ramach 
powszechnej, ponadpaństwowej organizacji wolnych narodów. (…) W dziedzinie 
międzynarodowej polityka polska powinna dążyć do utworzenia: a) Federacji 
Państw Europy Środkowo-Wschodniej (międzymorza bałtycko-czarnomor-
sko-adriatyckiego), jako reprezentanta ich interesów regionalnych w Konfederacji 
Europejskiej; b) Konfederacji Europejskiej, jako reprezentanta wspólnoty kultu-
ralnej i gospodarczej narodów Europy w ramach Państwa Światowego; c) Państwa 
Światowego, jako gwaranta wolności wszystkich narodów. (…) Polityka polska 
powinna dążyć do tego, aby wyzwolone narody Estonii, Litwy, Białorusi i Ukrainy 
weszły w skład przyszłej Federacji Europy Środkowo-Wschodniej, a poprzez nią 
do Konfederacji Europejskiej. Narody te z rejonem środkowo-wschodnim zespala 
zbieżność interesów, a z Europą łączą tradycyjne węzły kulturowe. Gdy powstanie 
Federacja państw Europy Środkowo-Wschodniej, granice państwowe uczestników 
Federacji utracą dotychczasowe zasadnicze znaczenie i będą miały charakter raczej 
wewnętrzno-administracyjny”7.

Sami nidowcy od początku istnienia Ruchu utrzymywali kontakty z międzyna-
rodowymi centralami ruchów federalnych, szczególnie z federalistami europej-
skimi. W latach 1948 i 1953 NiD był reprezentowany na pierwszym i drugim 
kongresie Ruchu Europejskiego w Hadze, w 1950 r. na kongresie społecznym 
w Rzymie, a przedstawiciele Sekcji Młodzieżowej NiD wzięli udział w światowym 
kongresie młodzieży federalnej w Hastings (sierpień 1948 r.)8.

W celu nadania polskiej idei federalnej większego znaczenia, a akcji zjednocze-
niowej charakteru jednolitego i ogólnonarodowego, starano się scalić różne polskie 
inicjatywy federalne. W wyniku tych zabiegów doszło do powołania w paździer-
niku 1949 r. na zjeździe w Paryżu Związku Polskich Federalistów (ZPF) – ogólno-
polskiej organizacji federalnej reprezentującej polski federalizm na terenie mię-
dzynarodowym przez udział w Europejskiej Unii Federalistów9. Inicjatorami 

7 Karta Wolnego Polaka, „Trybuna”, Londyn, marzec 1948, nr 13/14; R. Piłsudski, op.cit., s. 145.
8 S. Grocholski, Pierwsze dziesięciolecie (1945–1955), „Trybuna”, Londyn 1955, nr 55/56.
9 Ibidem. 
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powołania Związku byli działacze NiD-u. ZPF najpierw tworzył się w Paryżu, gdzie 
był organizowany przez Jerzego Jankowskiego i Tadeusza Parczewskiego. Następ-
nie rozwinął się w Londynie i na terenie USA, szczególnie w Nowym Jorku 
i Chicago. Prezesem Związku w Europie został Rowmund Piłsudski. Celem nowo 
utworzonej organizacji było skupienie wszystkich federalistów polskich, niezależ-
nie od ich przekonań wewnętrznopolitycznych i reprezentowanie idei polskiego 
federalizmu na arenie międzynarodowej. W tym momencie ważne było również 
to, by czuwać nad tym, aby Niemcy, których udział w międzynarodowym ruchu 
federacyjnym był bardzo żywy, nie zdołali przeforsować swoich koncepcji, sprzecz-
nych z interesami Polski.

Podstawą dla wypracowania polskiego programu federalizmu regionalnego – 
wielostopniowego były Zasady Programowe NiD-u z 1947 r. W dokumencie tym 
czytamy m.in.: „Dla zapewnienia krajom, leżącym między Rosją a Niemcami 
trwałej niepodległości, rozwoju gospodarczego oraz skutecznego wpływu w życiu 
międzynarodowym, konieczne jest ich zjednoczenie w ramach Federacji Regio-
nalnej Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt, że na terytorium Polski, Czechosło-
wacji i Węgier znajduje się baza przemysłowa tej części Europy, czyni z tych krajów 
naturalny ośrodek krystalizacyjny dla federacji całego obszaru i dlatego w pierw-
szym rzędzie winny one wejść między sobą w związki federalne. Aby Federacja 
Europy Środkowo-Wschodniej mogła spełniać swoje zadania, konieczne jest, by 
na jej obszarze znajdowała się cała baza przemysłowa czesko-sudecka, Śląska 
Górnego i Dolnego oraz droga wodna Odry do portów bałtyckich. Stąd granica 
polska na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz czeska przed monachijska, stanowią pod-
stawowy warunek powstania i utrwalenie bytu Federacji Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Względy bezpieczeństwa wymagają, aby Federacja Regionalna Europy Środ-
kowo-Wschodniej wchodziła w skład szerszego systemu federalnego. Dopiero 
bowiem Federacja Europejska może stworzyć warunki dla trwałego usunięcia 
niebezpieczeństwa niemieckiego, a Światowa Organizacja Federalna – niebezpie-
czeństwa rosyjskiego. Poza tym, tylko w ramach systemu federalnego o zasięgu 
światowym możliwe jest przeprowadzenie powszechnego rozbrojenia i poddania 
skutecznej kontroli międzynarodowej produkcji”10.

10 Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”, Zasady Programowe uchwalone na 
I Walnym Zjeździe PRW NiD 8 XII 1947 w Londynie i uzupełnione na III Walnym Zjeździe 6/7 X 
1956, Londyn, s. 10. 
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Polskie koncepcje federalne stanowiły zatem z jednej strony oręż walki niepod-
ległościowej, z drugiej obronę granic na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wyrażały też 
konieczność zachowania wewnętrznej równowagi gospodarczej przyszłej zjedno-
czonej Europy oraz niezbędny warunek powstania związku regionalnego wyzwo-
lonych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Takie też głosy pojawiły się na 
pierwszym Zjeździe Związku Polskich Federalistów, który odbył się w Polish 
Research Centre w Londynie w styczniu 1951 r.11

Jeden z głównych twórców ZPF – profesor Piotr Wandycz mówił m.in.: „Zagad-
nienie federacji europejskiej przestało być w dobie obecnej przedmiotem wyłącz-
nie teoretycznych rozważań. Z dziedziny teorii przeszło ono do życia politycznego 
i zajęło swe miejsce w rzędzie tych problemów polityki międzynarodowej, których 
rozwiązania domaga się dzisiejsza rzeczywistość. W stosunku do zagadnienia 
jedności europejskiej polski ruch federalistyczny zajmuje zupełnie wyraźną 
postawę. Jako cel stawia on zjednoczenie Europy w ramach związku federalnego, 
obejmującego wszystkie narody przynależne do europejskiej wspólnoty kulturalnej. 
Związek taki rozumiany jest jako zgrupowanie związków regionalnych o mniej 
więcej równym potencjale demografi cznym i gospodarczym.

Przystępując do szerszego omówienia tej koncepcji i rozpatrzenia jej pod kątem 
zarówno realizmu politycznego jak i ogólnych przesłanek światopoglądowych, 
musimy przede wszystkim wyjaśnić, co rozumiemy pod mianem Europy, której 
zjednoczenie uważamy za konieczne. (…) Defi nicja Europy jako jedności kultu-
rowej jest najbliższa stanowi rzeczy (wcześniej została przeprowadzona analiza 
geografi czna i historyczna, przypis – W.P.-S.), gdyż kultura europejska inaczej 
zwana zachodnią, wywodząc się z tradycji Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa stanowi 
główną spójnię rzeczywistości europejskiej. Defi niując Europę, jako jedność kul-
turalną nie mamy na myśli jakiegoś determinizmu kulturalnego, ale raczej świa-
domość wspólnoty, która objawiając się na przestrzeni historii i na pewnym 
obszarze geografi cznym spowodowała istnienie poczucia przynależności kulturo-
wej do tego obszaru, zwanego Europą. Tak pojęta Europa, której integralną częścią 
jest naród polski i której losy zdecydują w dużej mierze o jego przynależności, 
przedstawia wartości ogólnoludzkie, których zachowanie jest niemożliwe we 

11 W skład prezydium pierwszego zjazdu wchodzili: B. Wielkopolski, Z. Firyn, prof. W. Sukien-
nicki (przewodniczący), dr A. Szczypiorski, inż. K. Mochliński (sekretarz), por. P. Wandycz, O fede-
ralizmie…, wkładka zdjęciowa, s. 36.
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współczesnym świecie przy obecnym stanie politycznym i gospodarczym konty-
nentu europejskiego”12.

Jeden z wybitnych polskich federalistów – Zbigniew Jordan dążność do zjedno-
czenia stwierdzał, że federacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie byłaby 
wymierzona przeciwko żadnemu z wielkich sąsiadów – ani przeciw Niemcom, ani 
przeciw Rosji. Główną podstawą utworzenia federacji była obrona niepodległości 
każdego z narodów, które mają prawo do jej posiadania i umacniania, bez naru-
szania słusznych interesów stron innych. Akcentował również, że federacja ogól-
noeuropejska, w ramach światowego porządku prawnego, zapewniałaby Polsce 
i innym krajom Europy regionu środkowo-wschodniego bezpieczeństwo przed 
agresją z zewnątrz Europy, jednak nie dawałaby gwarancji przed zagrożeniem 
niepodległości od wewnątrz Europy. Dlatego – jak podkreślał – jest wymagany 
zrównoważony układ sił wewnątrz federacji, uniemożliwiający najsilniejszemu 
partnerowi federacji narzucanie swojej woli innym. Dlatego nie tyle federacja 
jednostopniowa – oparta na indywidualnym członkostwie, co połączenie się 
narodów słabszych w związki regionalne w ramach federacji ogólnoeuropejskiej 
pozwoli zachować zrównoważony układ sił. A ponieważ różnice poziomu życia 
w poszczególnych częściach Europy są spore, zjednoczenie autonomicznych jed-
nostek w jeden większy obszar gospodarczy było by znacznie utrudnione. Jordan 
akcentował, że receptą na ten stan rzeczy byłaby federacja, która przyspieszyłaby 
rozwój ekonomiczny regionu. Uznawał, że niezależnie od tego, jakie kraje zechcą 
przystąpić do związku federalnego, jego naturalnym zalążkiem są Polska i Czecho-
słowacja, jako że na ich terytorium leży baza przemysłowa całego regionu, mająca 
swe organiczne uzupełnienie w przemyśle węgierskim13.

Jordan przedstawiał tę ideę zjednoczeniową uznając w 1955 r., że stanęła w mar-
twym punkcie, a trzeba działać i tworzyć zręby związku regionalnego Europy 
Środkowo-Wschodniej już na emigracji, podobnie jak na emigracji w Londynie 
położone zostały podwaliny pod unię Benelux, gdy Belgia, Holandia i Luksemburg 
znajdowały się pod okupacją hitlerowską. Dlatego przed wolnymi przedstawiciel-
stwami politycznymi narodów Europy Środkowo-Wschodniej stoi zadanie przy-
gotowania koncepcji, by w momencie odzyskania wolności móc przystąpić do 
realizacji zjednoczenia. Żeby sprawa przyszłego związku regionalnego ruszyła, 

12 Polska koncepcja Zjednoczonej Europy, referat P. Wandycza wygłoszony podczas pierwszego 
Zjazdu Związku Polskich Federalistów, Londyn, styczeń 1951. P. Wandycz, O federalizmie…, wkładka 
zdjęciowa, s. 40. 

13 Z. Jordan, Niepodległość a federalizm, „Trybuna”, Londyn 1955, nr 55/56.
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konieczne jest, jak podkreślał, pilotażowe przedstawicielstwo jednego z większych 
narodów zza żelaznej kurtyny, które oparłoby swą ofi cjalną politykę zagraniczną 
na zasadach federalnych. Tym krajem mogłaby być Polska14.

Podstawowym założeniem polskiego federalizmu, artykułowanym m.in. przez 
Jordana, również – Rowmunda Piłsudskiego15 było zatem jego stopniowanie. 
Zakładano, że powstać winny federacje regionalne, połączone w federacje konty-
nentalne. Ostatnim stopniem winna być federacja wszechświatowa, w ramach 
przekształconych Narodów Zjednoczonych lub innej organizacji. Najważniejszym 
jej celem winno być utrzymanie światowego pokoju. Warto dodać, że z koncepcją 
stopniowego federalizmu zgadzali się Brytyjczycy. Niemcy natomiast wysuwali 
zasadę indywidualnego członkostwa wszystkich państw w federacji ogólnoeuro-
pejskiej. Polscy federaliści obawiali się, że w takim ujęciu Niemcy staliby się 
w federacji czynnikiem decydującym16.

Słuszność polskiej koncepcji federalizmu regionalnego, opartego na założeniach 
gospodarczych, została również wykazana poprzez fakt, że próby włączenia do 
Rady Europy wszystkich państw wolnej Europy przy nadaniu jej szerokich kom-
petencji zawiodły. Zarysowały się interesy regionalne, jak np. skandynawskie, oraz 
konieczność gospodarczego podmurowania powiązań federalnych, co znalazło 
wyraz w utworzeniu Wspólnoty Węgla i Stali17.

28 października 1952 r. Rada Naczelna związku Polskich Federalistów powzięła 
rezolucję: „Uchwała ministrów spraw zagranicznych Belgii, Francji, Holandii, 
Luksemburga, Niemieckiej Republiki Federalnej i Włoch, zlecająca Zgromadzeniu 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Sali przygotowanie do 10 marca 1953 roku pro-
jektu umowy w sprawie utworzenia wspólnej władzy politycznej dla tych krajów 
– stanowi nowy etap w pracach nad zjednoczeniem Europy.

W świetle prób, jakie w ciągu ostatnich kilku lat były podejmowane na terenie 
Rady Europejskiej w celu bezpośredniego zjednoczenia wszystkich piętnastu 
państw Rady, uchwała powyższa wskazuje na nieskuteczność tej metody. Potwier-

14 Ibidem.
15 R. Piłsudski zdecydowanie podkreślał, że silnym czynnikiem scalającym są potrzeby gospo-

darcze. Stąd ośrodkiem federacji Środkowej Europy winna być Polska, Czechosłowacja i Węgry, ze 
względów gospodarczych, kulturowych i historycznych. Por. Odczyt R. Piłsudskiego wygłoszony 
podczas zebrania Polskiego Związku Współpracy Środkowo-Wschodniej Europy 7 III 1952 r. 
w mieszkaniu konsula gen. J. Szygowskiego, Chicago, [w:] Protokół Walnego Zebrania Związku, 
15 II 1953, arch. Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, (dalej IJP), teczka: Federalizm.

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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dza ona słuszność poglądu, że w praktyce nie tylko integracja całej Europy, ale 
nawet jej części zachodniej, nie może być realizowana w formie jednostopniowego 
systemu federacyjnego. Proces zjednoczenia Europy musi uwzględniać różnorod-
ność potrzeb poszczególnych jej części, łącząc leżące w nich kraje w związki 
regionalne. Dopiero takie związki będą zdolne wytworzyć federalną wspólnotę 
ogólnoeuropejską, dostosowaną do skomplikowanej struktury Europy oraz 
wewnętrznie zrównoważoną pod względem politycznym i gospodarczym.

Widząc w uchwale ministrów spraw zagranicznych krajów Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali, zatwierdzonej przez zgromadzenie Wspólnoty, zapowiedź 
pierwszej federacji regionalnej w  Europie, Rada Naczelna Związku Polskich 
Federalistów uważa, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie mogą pozostać 
obojętne wobec tego wydarzenia. Ponieważ są one pozbawione wolności, więc 
obowiązek wyciągnięcia z niego praktycznych wniosków spada na ich kierownic-
two polityczne w wolnym świecie.

Rada naczelna ZPF zwraca się z apelem do przebywających na wychodźstwie 
kierownictw politycznych tych krajów o podjęcie prac nad planem ich przyszłego 
zjednoczenia w ramach regionalnej federacji Europy Środkowo-Wschodniej. 
Federacja ta razem z innymi związkami regionalnymi będzie podstawą wolnej 
i zjednoczonej Europy, zapewniającej swym ludom pokój i dobrobyt”18.

Stanowisko to otwierało drogę do zintensyfi kowania działań Związku zarówno 
w Europie, jak i w Nowym Świecie.

Piotr Wandycz, współtwórca ruchu federalistycznego, znakomity historyk, 
laureat prestiżowej nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, zapytany na 
początku lat 2000, tuż przed Polską akcesją do Unii Europejskiej, czy czuje się 
współuczestnikiem zjednoczenia Europy, odpowiedział: „W jakimś maleńkim 
stopniu, bardzo maleńkim”19. Optymistycznie patrząc na proces zjednoczenia 
Europy dodał: „Uważam, że próby tworzenia regionalnego związku nie są realne, 
jakkolwiek kiedyś federaliści i NiD bardzo w to wierzyli. Zarówno na Węgrzech, 
jak i w Czechach używa się argumentu, że ich jest po 10 mil., a Polaków prawie 
40 mil., z czego wynika, że Polska będzie chciała dominować, itd. I to trzeba brać 
pod uwagę. Natomiast uważam, że ma sens tworzenie pewnych nieformalnych czy 
niekonstytucyjnych więzów. (…) Mówiąc w skrócie: w stworzenie formalnej 
federacji Europy Środkowo-Wschodniej nie wierzę i nie bardzo wydaje mi się to 
realne. Natomiast widzę powolne wzmacnianie się więzów między tymi trzema 

18 Polscy Federaliści wobec projektu „Małej Europy”, dokument, arch. IJP, teczka: Federalizm.
19 P. Wandycz, O federalizmie…, s. 89. 
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krajami, z tym, że będą kroki naprzód i kroki do tyłu. I tutaj należy uzbroić się 
w cierpliwość, bowiem jest bardzo dużo do zrobienia. (…) Z drugiej strony nie 
bardzo wierzę, żeby wszystkie negatywne mity, przesądy i nastawienia nacjonali-
styczne szybko poznikały. Kiedy studiowałem w Brugii, Belgia już była w Beneluk-
sie, czyli należała do konkretnego ugrupowania regionalnego. Następnie zaczęła 
stopniowo wchodzić w proces integracji europejskiej. Równocześnie pamiętam 
świetnie awanturę na ulicy w Brugii pomiędzy Flamandem a Walonem, kiedy ten 
pierwszy zwracał się do drugiego per cudzoziemiec. Małe ojczyzny! Małe ojczyzny 
mają duże szanse egzystowania i rozwijania się. I nie sądzę, aby w najbliższym 
stuleciu proces stopienia się UE poszedł tak daleko, że nie będzie różnicy pomiędzy 
Niemcem, Francuzem czy Polakiem”20.

FEDERALIŚCI W NOWYM ŚWIECIE

DŁUGOFALOWY PLAN AKCJI niepodległościowej zarysowany przez NiD w Ame-
ryce w czterech zasadniczych płaszczyznach: – jednoczenia Polaków; koordyno-
wania działalności nowych emigracji i Polonii; – współpracy politycznej niepod-
ległościowych przedstawicielstw narodów zza żelaznej kurtyny; – zacieśniania 
współpracy Polonii z  jej odpowiednikami innych grup narodowych naszego 
regionu, by wspólnie wytworzyć silny blok wyborczy, zainteresowany sprawą 
wolności Europy Środkowo-Wschodniej miał tworzyć tzw. pressure group na 
amerykańskie władze.

Warto podkreślić, że na gruncie amerykańskim nie dało się mechanicznie 
przenieść metod działania wypróbowanych w Anglii. Trzeba je było samemu 
wypracowywać, przy niewielkich w początkowej fazie kontaktach politycznych ze 
światem amerykańskiej polityki. Jakkolwiek spośród federalistów pewne kontakty 
polityczne mieli tacy działacze, jak J. Lerski, A. Rudzki, czy B. Wierzbiański, ale 
w istocie sytuacja w Nowym Jorku była krańcowo odmienna od londyńskiej. Piotr 
Wandycz dodawał: „(…) oddział amerykański wyrósł osobno, ale NiD (Pawłowicz, 
ja i Rudzki) w dużej mierze go przejął”21.

Grupa nidowa i federalistyczna nowojorczyków posiłkowała się jednak doświad-
czeniem europejskim. Powołując Związek Polskich Federalistów w USA czerpała 
z doświadczeń federacyjnych we Francji i Wielkiej Brytanii. Tworząc analogiczną 

20 Ibidem, s. 95–96.
21 P. Wandycz, O federalizmie…, s. 56; por. S. Łukasiewicz, op.cit., s. 86 i n.
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organizację o identycznej nazwie, zachowano jednak dystans do europejskiej 
imienniczki. Uznając swoją odrębność, organizacja nie chciała się podporządkować 
organizacyjnie ośrodkowi londyńskiemu, bowiem musiałaby wtedy rejestrować 
się jako foreign agent. To stanowiło też jedną z trudności przeniesienia metod pracy 
czy działalności politycznej z Europy do USA.

Na konstytucyjnym zebraniu Związku, które miało miejsce 6 września 1950 r. 
w Nowym Jorku powołano statut określający jego cele i zadania. Uznając, że sprawy 
zjednoczenia decydować się będą w USA, Związek Polskich Federalistów w Stanach 
Zjednoczonych – Polish Federalist Association (bo taką nazwę przyjął) postanawiał 
współdziałać w wypracowaniu polskiej koncepcji związku narodów w myśl wytycz-
nych, że bezpieczeństwo i pokój mogą być trwale zespolone jedynie w ramach 
światowego systemu opartego na równych prawach wszystkich narodów i odpo-
wiednim podziale odpowiedzialności. Te równe prawa winny wyrażać się w gwa-
rancji wolności politycznej i sprawiedliwości społecznej. Na straży tych praw 
i obowiązków winna stać powszechna ponadpaństwowa organizacja, wyposażona 
we władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Jednym z członków tej 
organizacji powinien być związek narodów europejskich, przynależnych do euro-
pejskiej wspólnoty kulturalnej a jednym ze związków regionalnych, wchodzących 
w skład związku europejskiego powinien być Związek Narodów Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Na zjeździe ustalono również strukturę organizacyjną Związku uznając jedno-
cześnie, że jego siedziba mieścić się będzie w Nowym Jorku, a Związki Polskich 
Federalistów istniejące na terenie Stanów Zjednoczonych będą afi liacjami22.

Jeśli założyć, że działalność polityczna jest funkcją dwóch elementów – ideolo-
gii i pieniędzy, to Związek posiadał wielki ładunek ideologiczny, brak było mu 
jednak elementu drugiego – środków fi nansowych. Organizacja, poza składkami 
członkowskimi i donacjami, nie mogła liczyć na szersze wsparcie fi nansowe ze 
strony władz amerykańskich. To dopiero utworzone z inicjatywy Komitetu Wolnej 
Europy Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN – Assembly 
of Captive European Nations) uzyskało – w pierwszym okresie działania – spore 
subsydia.

22 Statut Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych uchwalony przez Zebranie 
Konstytucyjne Związku 6 IX 1950 r. w Nowym Jorku z poprawkami wprowadzonymi przez Walne 
Zebranie 8 XII 1950 i 28 III 1952, arch. IJP, teczka: Federalism.
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Ustalenie składki członkowskiej 3 $ rocznie, stanowiło de facto symboliczne 
źródło funduszów organizacji, wysoce niewystarczające na szersze rozwinięcie 
działalności informacyjnej, odczytowej i innej.

Mimo tych ograniczeń Związek dla spopularyzowania swojej koncepcji wydawał 
krótkie informacyjne broszury w języku polskim i angielskim, organizował odczyty 
i spotkania towarzyskie z przedstawicielami emigracji politycznej z innych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Celem zainteresowania kół amerykańskich impre-
zami organizowanymi przez Związek zapraszano też na przewodniczących tych 
imprez szereg wybitnych osobistości, szczególnie amerykańskiego świata polityki 
i nauki.

Na początku lat 50., kiedy zarysowywały się kształty przyszłych instytucji zjed-
noczeniowej Europy, polscy federaliści w Ameryce uznali, że jest to szczególnie 
korzystny czas dla nawiązania bardziej efektywnej współpracy z partnerami Europy 
Środkowo-Wschodniej, która stanowić będzie o skutecznej realizacji idei włącze-
nia tej części Europy do „Europejskiej Wspólnoty”. Polscy federaliści mieli nadzieję 
na stworzenie w USA wspólnego Związku, obejmującego przedstawicieli emigra-
cyjnych wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej23. Myśl była o tyle 
istotna, że – jak podkreślano podczas obrad Walnego Zebrania Związku w 1952 r. 
– inne grupy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej organizacji federa-
listycznych na terenie Ameryki nie miały24. W Europie taką rolę konsolidacyjną 
pełniła m.in. działająca w Wielkiej Brytanii, a następnie w Paryżu Komisja Środ-
kowo-Wschodnio-Europejska, która skupiała przedstawicieli wszystkich emigracji 
politycznych i reprezentantów krajów zachodnich.

Z czasem na gruncie amerykańskim rolę tę przejął Komitet Wolnej Europy 
i powołany z jego inicjatywy ACEN25. Sztandarową postacią w ACEN stał się 

23 Sprawozdanie z obrad Walnego Zebrania Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjedno-
czonych z 28 III 1952 r. w Nowym Jorku, arch. IJP, teczka: Federalism.

24 Ibidem.
25 Do pierwszej wspólnej polskiej 11-osobowej delegacji do ACEN wyłonionej przez Oddział 

Tymczasowej Rady Jedności Narodowej weszli m.in.: Stefan Korboński – przewodniczący, Stanisław 
Bańczyk, Bolesław Biega, Feliks Gadomski, Bolesław Łaszewski, Michał Mościcki, Adam Niebiesz-
czański, Otton Pehr, Jerzy Panciewicz, Stanisław Wójcik, Bolesław Wierzbiański. Sztandarową po-
stacią w ACEN stał się mecenas Stefan Korboński (od 1971 r. prezes Polskiej Rady Jedności Narodowej 
w Stanach Zjednoczonych). Bez popełnienia większego błędu można powiedzieć, że w dużej mierze 
to z jego inicjatywy Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych przez wiele lat trwało 
i aktywnie działało, F. Gadomski, Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych, Nowy Jork 
1995, s. 20.
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mecenas Stefan Korboński (od 1971 r. prezes Polskiej Rady Jedności Narodowej 
w Stanach Zjednoczonych)26.

Stworzenie organizacji stricte federalistycznej nie było rzeczą prostą. Z jednej 
strony wewnętrzne spory ideologiczne w łonie narodowościowych grup, czego 
efektem były zmiany personalne w naczelnych organizacjach politycznych zarówno 
w obrębie krajów bałtyckich, wśród Białorusinów, Ukraińców, Czechów i Słowa-
ków, Rumunów, Bułgarów, Węgrów i in., co nie sprzyjało zjednoczeniu. Z drugiej 
– ewolucja ideologiczna w wielu obozach emigracyjnych, która przesuwała się 
w kierunku pozycji nacjonalistycznych – jak na przykład w obozie ukraińskim, 
gdzie przewagę zdobywali Melnykowcy i Banderowcy – zaczynała zrażać do siebie 
Kozaków, Czechów, Słowaków i inne narody27.

Dlatego Związek Polskich Federalistów w Ameryce z przedstawicielami poli-
tycznych emigracyjnych ośrodków utrzymywał lepsze lub gorsze stosunki, wyni-
kające m.in. z rozbieżności ideologicznych, stanowisk, co do granic państwowych 
określonych w powojennych umowach, czy chociażby oskarżeń Polaków o zapędy 
imperialne28.

Sam Związek Polskich Federalistów na początku lat 50. nie był jeszcze zareje-
strowany ofi cjalnie w USA, co automatycznie przekładało się na mniejszą skutecz-
ność działań. Stąd w 1952 r. zostało sformułowane zalecenie Walnego Zebrania 
Związku dla Zarządu organizacji, o jak najszybsze przeprowadzenie rejestracji 
ZPF. Nowo powołany Zarząd w osobach dr. Zygmunta Nagórskiego seniora – 
prezesa, sekretarza zarządu Piotra Wandycza oraz członków: Michała Budnego, 
dr. Jerzego Krzywickiego, Henryka Kucharzyka, Tadeusza Pawłowicza oraz dr. Jana 
Miszelskiego miał zatem zadbać o ugruntowanie pozycji Związku i jego większą 
skuteczność.

Należy zaznaczyć, że Związek Polskich Federalistów, jakkolwiek działał samo-
dzielnie, w wielu kwestiach utrzymywał stałą łączność ze Związkiem Polskich 
Federalistów w Europie, wypracowując z nim wspólne stanowiska.

Nowojorczycy, którzy w 1952 r. tworzyli Radę Związku, to m.in.: Roman Micha-
łowski – przewodniczący, prof. Oskar Halecki, Janusz Kazimirski, Stefan Korboń-
ski, Jan Lechoń, Jerzy Lerski, amb. Józef Lipski, red. Ignacy Morawski, Otton Pehr, 
amb. Tadeusz Romer, Adam Rudzki, Władysław Zachariasiewicz. W skład Komi-

26 W. Zachariasiewicz, Etos niepodległościowy Polonii Amerykańskiej, Warszawa 2005, s. 207 i n.
27 Zagadnienia Środkowo-Wschodniej Europy na Emigracji, wrzesień 1949–kwiecień 1951, 

opracowanie wrzesień 1951, arch. IJP, teczka: Federalizm.
28 Ibidem.
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sji Rewizyjnej weszli: prof. Ludwik Krzyżanowski, dr Aleksander Mełeń i Stanisław 
Jordanowski. Osoby, które konstytuowały skład Rady, Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej, to w większości członkowie NiD-u, którzy przez kolejne lata stanowili o kształ-
cie Związku, jego działaniach i aktywności.

Rok później Walne Zebranie zatwierdziło zarząd w składzie: prezes Zygmunt 
Nagórski senior, wiceprezes – Tadeusz Pawłowicz, sekretarz – Piotr Wandycz, 
skarbnik – Aniela Mieczysławska oraz członkowie: Michał Budny, Jerzy Krzywicki, 
Jan Wszelaki29.

W latach 1953–1954 i następnych we władzach Związku byli również m.in.: dr 
Jan Wszelaki, Aniela Mieczysławska, Stanisław Skrzypek, Stanisław Gierat, Lesław 
Bodeński, Bernard Ziff er, Ewa Mieroszewska, Ludwik S. Teclaff , Aleksander Mełeń, 
Bolesław Łaszewski, Bolesław Wierzbiański30.

Przede wszystkim to grono zastanawiało się jak dotrzeć z koncepcją federacyjną 
do szerszego odbiorcy, zarówno przedstawicieli amerykańskich kręgów politycz-
nych, jak i przedstawicieli emigracyjnych narodów ujarzmionych. Skuteczny 
sposób realizacji działalności informacyjnej (dotarcie do mediów, spotkania, 
odczyty itp.) mógł być spełniony jedynie przy czynnej współpracy członków 
i zwiększeniu zwolenników myśli federacyjnej. A to nie zawsze przebiegało tak, jak 
sobie zakładały władze organizacji.

W 1953 r. Piotr Wandycz w liście do ambasadora Józefa Lipskiego dzielił się 
swoimi obawami, co do poczynań zmierzających do tworzenia faktów dokonanych 
Komitetu Wolnej Europy, który nie porozumiewając się z żadnymi ośrodkami 
politycznymi, czy też zajmującymi się federalizmem stworzył – jak pisał – „9 panels 
pod kierunkiem Th orbekke’a” o tendencjach antyregionalnych i ewentualnie pro-
-niemieckich wśród kierowników amerykańskich tej całej imprezy”31. I dodaje 

29 Sprawozdanie z Walnego Zebrania z 27 V 1953 r., które odbyło się w Sali Woodrow Wilson 
Memorial Librery, 45 East 65 Street w Nowym Jorku. Arch. IJP, teczka: Federalizm.

30 W „Komunikacie” nr 1 z czerwca 1954 r. dotyczącego obrad Walnego Zebrania Polskiego 
Związku Federalistów czytamy m.in., że w skład nowego zarządu w 1954 r. weszli: prezes – Bolesław 
Łaszewski, wiceprezes – Tadeusz Pawłowicz, skarbnik – Aniela Kieczysławska, sekretarz – Ewa 
Mieroszewska, oraz członkowie – Michał Budny, Jerzy Krzywicki i Stanisław Skrzypek. Skład Rady 
tworzyli: prezes – Roman Michałowski, wiceprezesi – Jan Wszelaki, Oskar Halecki, sekretarz – Adam 
Rudzki oraz członkowie: Stefan Korboński, Ludwik Krzyżanowski, Jerzy Lerski, Józef Lipski, Zygmunt 
Nagórski – senior, Otton Pehr, Antoni Brzenk, Lesław Bodeński, Bernard Ziff er, Władysław Zacha-
riasiewicz i Piotr Wandycz. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani Aleksander Mełeń, Stanisław 
Jordanowski i Ludwik S. Teclaff . Por. Związek Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych, 
„Komunikat” nr 1, z czerwca 1954 r. Arch. IJP, teczka: Federalizm. 

31 List P. Wandycza do ambasadora J. Lipskiego z 15 X 1953 r. Arch. IJP., teczka: Federalizm.
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„Zarząd ZPF postanowił śledzić rozwój wypadków, wzmocnić pozycje polskiego 
federalizmu przez parę wystąpień zewnętrznych i próbować wywierać pośrednią 
presję (o ile się uda) na prace KWE. Planujemy także jakieś wspólne zebranie 
polsko-czeskie, żeby podkreślić żywotność naszych koncepcji federalnych-regio-
nalnych. Czesi są zresztą bardzo zaniepokojeni obrotem, jaki przybiera cała akcja. 
Są też podobno presje na Radę Czech, idące w kierunku podbudowania pozycji 
Osusky`ego, co oni tłumaczą tym, że KWE chce, żeby kierownicy tych 9 komisji 
byli „reprezentatywni”. Oczywiście cała akcja KWE może się rozpłynie w komisjach 
i papierkach, ale jeżeli wypracowano by jakiś program integracji pod dyktandem 
p. Th orbekke`a, a fi rmowany nazwiskami środkowo-europejskimi, to mogłoby to 
poważnie osłabić całą naszą akcję federalną”32.

Polacy przekonując w 1954 r. zwłaszcza kręgi polityczne do koncepcji regiona-
lizmu w Europie Środkowo-Wschodniej posiłkowali się argumentami, że istnieje 
wyraźny regionalny „trend” w Europie Zachodniej i że widać już w praktyce rozwój 
grup regionalnych o różnym charakterze (utworzenie państw Benelux, Rady 
Skandynawskiej etc.). Podkreślali, że regionalizm a zjednoczenie europejskie nie 
jest sprzeczne, lecz wprost przeciwnie, uzupełnia się. Podkreślali pewną logikę 
wydarzeń w Europie, która powinna sprowadzić dyskusję z teoretycznych rozważań 
za lub przeciw regionalizmowi na realną analizę rzeczywistości33.

Dlatego w pierwszej kolejności działalność nowojorskich federalistów skupiała 
się na konkretnej współpracy polsko-czechosłowackiej. Stąd nidowcy – federaliści 
zainicjowali utworzenie polsko-czechosłowackiej grupy studiów w Nowym Jorku. 
Grupa, która powstała już w 1951 r., rozpoczęła wydawanie w metropolii wspól-
nego polsko-czechosłowackiego pisma. Profesjonalne, stojące na wysokim pozio-
mie pismo (kwartalnik) w języku angielskim pt. Th e Central European Federalist 
(CEF) zaczęło się ukazywać od 1953 r.. Stronę polską reprezentowali w nim m.in.: 
B. Łaszewski, Z. Nagórski, T. Pawłowicz, A. Rudzki, L.S. Teclaff , P. Wandycz. 
Współredaktorem pisma został jego pomysłodawca, nidowiec, członek Rady 
Politycznej w latach 1949–1954 – Adam Rudzki (ze strony czechosłowackiej Vil 
Brzorad, przypis W.P.-S.). Sekretarzem redakcji polskiej grupy został również 
nidowiec – Piotr Wandycz. Po wyjeździe Wandycza w 1954 roku z Nowego Jorku 
jego funkcję przejął kolejny działacz NiD-u Ludwik S. Teclaff .

32 Ibidem.
33 Por. m.in.: List P. Wandycza do ambasadora J. Lipskiego z 16 III 1954 r. Arch. IJP, teczka: 

Federalizm.
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Grupa polsko-czechosłowacka tworząca pismo postawiła sobie za cel badanie 
i propagowanie idei federacji w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, przede 
wszystkim między Czechosłowacją a Polską. Jednocześnie pragnęła wypełnić lukę 
informacyjną i stworzyć większą skuteczność działań na arenie polityki amerykań-
skiej. Pismo miało też konsolidować członków Związku na terenie USA. Wandycz, 
wspominając grupę współtworzącą pismo podkreślał, że „rzeczywiście dobrze 
funkcjonowała i trochę się zazębiała nieformalnie z „salonem”, który prowadził 
H. Ripka34 i drugim „salonem” G. Gafencu,35 rumuńskiego eks-ministra spraw 
zagranicznych”36.

Było to pismo niezależne, nie korzystało z żadnych subsydiów, utrzymywało się 
wyłącznie z prenumerat i dotacji, przede wszystkim członków NiD-u. Zamówienie 
prenumeraty rocznej, która wynosiła 1 dolara, można było wysyłać na adres: Th e 
Central European Federalist, P.O. Box 205, Jackson Heights, N.Y. Pismo składało 
się z artykułu wstępnego, tekstów publicystycznych, notatek, kronik, recenzji 
książek poświeconych sprawom zjednoczeniowym, informacji. Przykładowo trzeci 
numer pisma zawierał artykuł wstępny, poświęcony zagadnieniom niemieckim, 
pióra prawnika czeskiego V. Kabesa. O federacji regionalnej pisali: Czechosłowak 
– J. Zak i Polak – Z. Jordan, kondycję portów polskich prezentował L.S. Teclaff , 
kwestie rozwoju integracji europejskiej poruszał m.in. P. Korbel i F. Gross. Ten 
ostatni w tekście Why East European Federalism stawiał fundamentalne dla zjed-
noczenia Europy kwestie Europy Wschodniej. Wśród recenzji zwracały uwagę 
szczególnie teksty poświęcone broszurom Piotra Zenkla: Tomas Masaryk a idea 
federalisatce Europy a sveta i Damiana S. Wandycza: Zapomniany list Piłsudskiego 
do Masaryka, oraz recenzja książki o federacji Europy Środkowej autorstwa b. 
ministra czechosłowackiego Huberta Ripki – pt. A Federation of Central Europe. 
Studium to zaprezentowane na łamach pisma było szczególnie ważne, bowiem 
wykazywało wielką zgodność poglądów autora z głównymi koncepcjami polskiego 
ruchu federalnego. H. Ripka widząc zagrożenia dla Europy Środkowo-Wschodniej 
od dwóch potężnych sąsiadów ze wschodu i zachodu, stawiał tezę o konieczności 
stworzenia federacji regionalnej tej części Europy. Autor podkreślał znaczenie 

34 Hubert Ripka (1895–1945), polityk czechosłowacki, bliski współpracownik E. Beneša. Autor 
m.in. opracowania: A Federation of Central Europe, New York 1953. 

35 Grigore Gafencu (1892–1957), rumuński polityk i publicysta, w latach 1939–1940 minister 
spraw zagranicznych, a później ambasador w Związku Radzieckim do 1941 r. Wyemigrował na znak 
protestu wobec zbliżenia Rumunii z hitlerowskimi Niemcami. Por. P. Wandycz, O federalizmie…, 
s. 40.

36 Piotr Wandycz, O federalizmie…, s. 40–41.
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Polski dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz znaczenie zagłębia śląskiego dla 
Polski, a tym samym dla całego regionu. W swoim dziele autor sugerował dwa 
możliwe rozwiązania federalne – pierwsze – federacji całego obszaru Europy 
Środkowo-Wschodniej, drugie – dwu powiązanych ze sobą federacji: polsko-nad-
dunajskiej i bałkańskiej37.

CEF przestało wychodzić w 1972 r., bo jak mówi Piotr Wandycz, skończyły się 
wtedy zarówno możliwości fi nansowe, jak i wszelkie inne. „Pod koniec edycji 
pisma zostali wciągnięci Węgrzy, generał Bela Kiraly (…). Brzorad chyba trochę 
się odsunął, Rudzki zaczął chorować, no i nie bardzo kto miał to robić”38. Był to 
też moment schyłku działalności Związku, choć formalnie organizacja ta nigdy się 
nie rozwiązała.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do początków działalności. Związek Polskich 
Federalistów utworzony w Nowym Jorku z prezesem Rady – płk. Romanem 
Michałowskim, prezesem Zarządu – mec. Zygmuntem Nagórskim seniorem oraz 
wiceprezesem Tadeuszem Pawłowiczem na czele, z oddziałami w innych miastach 
USA39 przejął również na siebie obowiązek organizowania spotkań dyskusyjnych 
z udziałem ludzi nauki i polityki reprezentujących zarówno środowiska emigra-
cyjne państw ujarzmionych, jak i też amerykańskich, wydawanie broszur (m.in. 
w 1954 r. wydano broszurę pt. Federalizm a niepodległość40) i okolicznościowych 
informatorów, reklamujących ideę zjednoczeniową, organizowanie wystaw, ale 
również międzynarodowych spotkań towarzyskich, w celu wzajemnego bliższego 
poznania się, również od strony kulinarnej. Za cel priorytetowy uznano zakotwi-
czenie idei federalnej w amerykańskich masowych mediach. Cel ten z powodze-
niem zaczęli realizować m.in.: Zygmunt Nagórski, Bolesław Wierzbiański, Piotr 
Wandycz, L.S. Teclaff , Adam Rudzki, Stanisław Jordanowski.

37 Th e Central European Federalist, New York 1954, nr 3; por. Komitet Wykonawczy PRW “NiD 
w Ameryce, „Biuletyn Informacyjny”, Nowy Jork, styczeń 1954, nr 9. 

38 P. Wandycz, O federalizmie…, s. 57.
39 W listopadzie 1952 r. na podstawie jednomyślnej uchwały Walnego Zebrania Związku w Chi-

cago zmieniona została nazwa Związku Polskich Federalistów na Związek Współpracy Środkowo-
-Wschodniej Europy. Przyczyną zmiany – jak argumentowano – była chęć uniknięcia nieporozumień, 
jakie powstawały z powodu używania wyrazu „Federacja” zarówno wśród niektórych sfer społeczeń-
stwa polskiego, a także chęć podkreślenia głównego zainteresowania Związku: Europy Środkowo-
-Wschodniej. Związek w Chicago był afi liowany do Związku Federalistów Polskich w Nowym Jorku. 
Sama zmiana nazwy, choć nie była w pełni akceptowana przez działaczy nowojorskich nie przyczyniła 
się jednak do rozbicia Związku. Por.: Protokół Walnego Zebrania Polskiego Związku Współpracy 
Środkowo-Wschodniej Europy, 15 II 1953 r., arch. IJP, teczka: Federalizm.

40 Por. Komitet Wykonawczy PRW „NiD w Ameryce, „Biuletyn Informacyjny”, Nowy Jork, 
grudzień1954, nr 19.
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Wyjście bowiem poza kręgi emigracyjne i instytucję jaką był Komitet Wolnej 
Europy wydawało się sprawą konieczną. Mówił o tym Z. Nagórski podczas zebra-
nia członków zarządu okręgu i Rady Naczelnej NiD w Nowym Jorku 25 września 
1952 r. Podkreślał, że w Ameryce w tym czasie mieszkało już tysiące ludzi należą-
cych do tak zwanej emigracji politycznej. W Nowym Jorku mieszkało kilkudzie-
sięciu, którzy mienili się być przywódcami tej emigracji rozrzuconej po całych 
Stanach Zjednoczonych. Od nich polska grupa oczekiwała wskazówek. A ponieważ 
uznawano, że w Ameryce zdecydują się losy Polski na długie lata, Nagórski apelo-
wał do znalezienia formuły politycznej, która tworzyłaby dla spraw polskich 
i federalnych pomost pomiędzy władzami amerykańskimi a polską emigracją. 
Powołana do tych zadań – jak twierdził – Rada Polityczna nie spełniała ich nale-
życie. Nie był pewien, czy jakiekolwiek ciało polityczne na emigracji byłoby zdolne 
do zrywu, by wyrobić sobie i prestiż i dobre imię i markę rzetelności, odzwiercie-
dlające dążenia kraju i Europy Środkowo-Wschodniej. „To odzwierciedlenie 
przejawiać się winno w opracowaniach przyszłego ustroju Rzeczypospolitej, 
w planowaniu współpracy na platformie federalnej, w zastanawianiu się nad 
ustawodawstwem społecznym, nad reformą oświaty, nad uzdrowieniem narodu 
schorzałego przez wojny i okupacje”41. Taki ośrodek planowania miałby zatem 
zadanie stworzenia i wyartykułowania koncepcji i idei w formie dostępnej dla 
siebie i obcych, które otworzyłyby drogę sal konferencyjnych (a tym samym do 
amerykańskich mediów), na których kiedyś powzięta będzie ostateczna decyzja 
w sprawie Polski i ujarzmionych państw42.

Mimo podkreśleń Nagórskiego, że sprawy polskie i państw Europy Środkowo-
-Wschodniej były skanalizowane w kierunku Komitetu Wolnej Europy i przez to 
nie oglądają światła dziennego poza gmachem i wpływami tej instytucji, to jednak 
utworzona przez nią platforma Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmio-
nych stała się wkrótce jednym z najistotniejszych forum działania43.

Tematy federalne prezentowane przez Nagórskiego w dyskusjach radiowych i na 
łamach amerykańskiej prasy, obok wartości merytorycznej miały również walor 
powszechności dotarcia do amerykańskiego społeczeństwa, a to znaczyło szersze 
oddziaływanie na opinię publiczną. Dlatego gdy w 1953 r. w majowym numerze 
wychodzącego w  Nowym Jorku miesięcznika „Esquire” opublikował artykuł 

41 Z. Nagórski, Uwagi wygłoszone na zebraniu członków Zarządu Okręgowego i Rady Naczelnej 
NiD w Nowym Jorku, 25.09.1952, arch. IJP, teczka: NiD. 

42 Ibidem.
43 Por. F. Gadomski, op.cit.; W. Jędrzejewicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia 

Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Nowy Jork 1954, wyd. II, 2006.
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Missing G.Z. s in Siberia został zaproszony na szereg występów radiowych i tele-
wizyjnych w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Podobnie owocowało jego wystąpienie 
wiosną tego samego roku na dorocznym posiedzeniu American Academy of Poli-
tical and Social Science w Filadelfi i na temat NATO and World Peace. Nagórski 
wygłaszając referat pt. NATO and Th e Captive Countries stawiał wtedy tezę, że 
Wspólnota Północno-Atlantycka, utworzona w zasadzie dla celów defensywnych – 
dla powstrzymania groźnej agresji sowieckiej – stać się powinna instrumentem 
nacisku w ofensywnej polityce wobec Rosji, której celem winno być wyzwolenie 
narodów ujarzmionych44.

Temat wpisywał się zatem w szeroko rozumianą geopolitykę w kontekście 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Do strategicznych celów zaliczał Nagórski 
m.in. wspieranie narodów w dążeniu do odzyskania niepodległości, stabilność oraz 
bezpieczeństwo w Europie i na świecie. Strategia miała sprzyjać integracji europej-
skiej oraz umacniać europejską tożsamość państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Po kilkudziesięciu latach wolna już Polska, przyjmując kurs na Unię Europejską 
akcentowała trzy zasadnicze założenia. Po pierwsze, członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej wynika z europejskości Polski, która jednakowoż z przyczyn geopo-
litycznych nie miała możliwości rozwinąć się w stopniu analogicznym do państw, 
które po II wojnie światowej znalazły się po zachodniej stronie kurtyny. Po drugie, 
integracja z UE leży w żywotnych interesach Polski i po trzecie, członkostwo 
Polski miało skutkować pozytywnie nie tylko dla niej ale i dla samej Unii Europej-
skiej45. W polskim współczesnym credo politycznym pobrzmiewały dawne myśli 
artykułowane przez polskich federalistów dotyczące tożsamości, stabilizacji 
i bezpieczeństwa.

44 Wystąpienia publiczne Z. Nagórskiego, „Komunikat”, Nowy Jork, 1.05.1953, nr 4.
45 M. Ostrowski, Ze scyzorykiem na Moskwę, „Polityka”, 20.03.2010.
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Polish Federalists Assotiation
(From the History of Polish Political Th ought)

THE PAPER RELATES to the concept of the Polish federalist thought, which has its long-
standing history. In the aft ermath of the World War II a discussion on the shape and future 
of post-war Europe was revitalized. In October 1949 on the convent in Paris there was 
founded Th e Association of Polish Federalists – an organization gathering the Poles all over 
the country in order to represent Polish federalism in international relations throughout 
the membership in Th e European Union of Federalists. Firstly established in Paris, then 
developed in London, it fi nally worked in the United States, particularly in New York and 
Chicago. Th e aim of newly established association was to group all Polish federalists, regard-
less of their political viewpoints and represent the idea of Polish federalism in international 
scene. Th e postulated intrinsic concept was not a one-step federalism based on individual 
membership but rather a gathering of relatively weak nations in regional associations in 
the framework of European federation, what would allow to maintain a balanced order of 
powers. So that the most fundamental rule of Polish federalism was its gradual character.
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WEDŁUG DANUTY KARNOWSKIEJ polski ruch liberalny lat 80. krystalizował się 
w wyniku zanegowania tradycji myślowej stworzonej przez główny nurt „Solidar-
ności”. Miała ona polegać na domaganiu się pełni wolności obywatelskich oraz 
dążeniu do kreowania w PRL instytucji politycznych i możliwości osiągnięcia 
poziomu życia znanego z modeli zachodnioeuropejskich, a równocześnie negowała 
kapitalizm jako możliwość realizacji wyżej wymienionych dążeń1. Taki sposób 
myślenia wynikał z utożsamiania przez część podziemia wolnego rynku z pozba-
wioną reguł i nieograniczoną walką o zysk. Stąd brały się postulaty niektórych 
opozycyjnych grup, podkreślające kluczową rolę państwa jako strażnika „zasad 
sprawiedliwego, względnie właściwego [tzn. uwzględniającego zarówno wymogi 
liberalnej gospodarki, jak i ochronę naturalnych praw jednostek] podziału dochodu 
narodowego między wszystkich obywateli”2. Można zatem powiedzieć, że kręgi 
liberalne tego okresu pojawiły się w PRL z potrzeby sprzeciwu wobec sposobu 
myślenia stawiającemu znak równości pomiędzy kapitalizmem a grabieżą i nie-
sprawiedliwością. Być może właśnie to miał na myśli Janusz Lewandowski, kiedy 
podczas odczytu w Gdańskim Klubie Naukowym pod koniec 1987 r. domniemy-
wał, że bezpośrednim bodźcem do narodzin tego środowiska w Polsce było 
z  jednej strony uleganie pewnej modzie z Zachodu, ale z drugiej, jak to ujął, 
„liberalny ferment miał (…) swoje źródło [w PRL] w osobistych przewartościo-

1 D. Karnowska, Środowisko liberalne w opozycji lat 80-tych w Polsce, [w:] Opozycja w systemach 
demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 406.

2 Cyt. za: K. Łabędź, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej 
w Polsce w latach 1981–1989, Kraków 1997, s. 265.
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waniach i poszukiwaniach grupki dawnych działaczy NZS-u i ekspertów Solidar-
ności”3.

Najogólniej rzecz biorąc, nurt ten w dekadzie poprzedzającej okrągłostołowy 
kompromis można było podzielić na trzy główne ośrodki: warszawski, w którym 
dominowali Janusz Korwin-Mikke i Stefan Kisielewski, gdański na czele z Lechem 
Mażewskim, Janem Krzysztofem Bieleckim, Donaldem Tuskiem i wspomnianym 
już Januszem Lewandowskim, oraz krakowski4.

Szczególnie interesująco i specyfi cznie pod względem programowym oraz 
faktycznych działań wyglądało ostatnie z tych środowisk. Główną rolę i pozycję 
bezsprzecznego lidera tej formacji niewątpliwie pełnił Mirosław Dzielski – fi zyk 
z wykształcenia, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1975 r. 
doktor fi lozofi i5. Pierwsze kroki w działalności publicznej stawiał on na początku 
lat siedemdziesiątych, jednak najbardziej intensywny okres jego aktywności 
przypadł na ostatnie dziesięciolecie istnienia PRL. To wówczas, od stycznia 1982 
r. w drugim obiegu zaczął wychodzić w Krakowie miesięcznik „13 grudnia” (od 
1984  r. „13. Pismo chrześcijańsko-liberalne”)6, na łamach którego Dzielski 
regularnie publikował i którego został redaktorem naczelnym. W krótkim czasie 
wokół gazety zaczęło gromadzić się grono opozycjonistów o bardzo charaktery-
stycznych poglądach, a pismo stało się swoistą tubą przekaźnikową głoszonych 
przez nich tez.

Ideową autoidentyfi kacją Mirosława Dzielskiego był liberalizm wyznaczony 
nazwiskami takich teoretyków, jak Alexis de Tocqueville, lord John Acton, John 
Stuart Mill, Friedrich August von Hayek oraz Karl Raimund Popper. Na jego 
ideowe credo z kolei składały się m.in.: optymistyczna wiara w rozumnie pojmo-
waną wolność; przekonanie o dobrej naturze człowieka; indywidualizm; kompro-
misowość; humanizm o  chrześcijańskich podstawach, a  zarazem pluralizm 
i tolerancja religijna oraz uznanie konieczności istnienia państwa7.

3 J. Lewandowski, Gdańskie aktywa. Liberałowie i przedsiębiorcy, „Przegląd Polityczny” 1988, 
nr 10, s. 4.

4 Zob. S. Sowiński, Na śmierć liberała, „Rzeczpospolita” 2006, nr 24, s. 5.
5 Zob. J. Misiek, Biogram doktora Mirosława Dzielskiego, adiunkta w Zakładzie Filozofi i Nauk 

Przyrodniczych Instytutu Filozofi i UJ, [w:] Widzieć mądrość w wolności. Księga pamięci Mirosława 
Dzielskiego, red. B. Chrabota, Kraków 1991, s. 27–29; W.W. Wiśniewski, Biogram Mirosława Dziel-
skiego, Kraków 1995.

6 Na jego łamach pisali m.in. Grzegorz Łuczkiewicz, Henryk Woźniakowski, Tadeusz Syryjczyk, 
Piotr Wierzbicki, Stefan Kisielewski, Ryszard Legutko, Janusz Korwin-Mikke. 

7 Zob. J. Bartyzel, Mirosław Dzielski, [w:] Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. II, red. A. Mary-
niarczyk, Lublin 2001, s. 810.



208 Paweł Wierzbicki

Według Anny Barycz, to właśnie wspomniana powyżej „wolność”, będąca 
„jądrem” i „fascynacją” liberalizmu, determinowała u ówczesnych zwolenników 
tego podejścia przekonanie o fundamentalnym charakterze takich wartości, jak: 
osobiste bezpieczeństwo, swoboda przekonań i pluralizm ideowy8. W programie 
środowiska krakowskiego idee te realizowane były w trzech głównych sferach, 
w odniesieniu do których jego uczestnicy formułowali swoje postulaty. Były to 
cywilizacja, polityka i moralność. Gruntowne zmiany w każdej z tych dziedzin 
stanowiły cel ich działalności opozycyjnej.

CELE CYWILIZACYJNE

ANALIZĘ POGLĄDÓW TEGO środowiska należy rozpocząć od tekstu jego lidera pt. 
Kim są liberałowie, który ukazał się w jednej z drugoobiegowych gazet, pod koniec 
lat 70. Swobodę produkowania Dzielski uznał w nim za fundamentalny punkt 
swojego programu. „Sądzę [pisał], że działalność gospodarcza, prywatna, spółdziel-
cza czy jakakolwiek inna nie powinna podlegać państwowej kontroli”. Według niego 
tylko wolny rynek mógł być stymulatorem ludzkiej przedsiębiorczości, bowiem 
wyłącznie on stanowi „dźwignię ekonomicznego i społecznego postępu”9. Takie 
rozumienie liberalizmu determinowało poglądy Mirosława Dzielskiego na chłopów, 
których ze względu na panujące na wsi stosunki własnościowe uważał za „awan-
gardę” i „przodującą część społeczeństwa polskiego”10.

Zatem kwestie gospodarcze ze szczególnym naciskiem na rozwiązania kapitali-
styczne w tym sektorze były jednym z nieodzownych elementów programowych 
środowiska krakowskich liberałów. Posługując się terminologią Lesława Maleszki 
grupę tę można by więc nazwać opozycją „realistyczną”, czyli taką, dla której 
sednem wysiłków pozostawało „miejsce Polski na mapie cywilizacyjnej Europy 
i świata”. Według tak zorientowanych działaczy podziemia Polacy powinni skupić 
się przede wszystkim na powstrzymaniu procesu degeneracji ekonomicznej, spy-
chającego PRL „do grupy państw trzeciego świata”. Za główny punkt swojego 

 8 Zob. A. Barycz, Refl eksje nad liberalizmem, „Przegląd Polityczny” 1984, nr 3, s. 19–22.
 9 Adolf Romański (pseudonim Mirosława Dzielskiego; wyjaśnienie wszystkich obecnych w ar-

tykule pseudonimów dokonane zostało w oparciu o Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. V: 
1971–1995, red. D. Świerczyńska, Wrocław 1998), Kim są liberałowie, „Merkuryusz Krakowski 
i Światowy” 1979, nr 4, s. 36.

10 M. Dzielski, Samorząd mieszkańców wsi – tak, „13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1984, 
nr 4, s. 4.



209„Twórczy antykomunizm” w służbie wolności

programu uważali dążenie do liberalnej reformy gospodarczej, urynkowienia, 
reprywatyzacji własności produkcyjnej oraz „wyzwolenia inicjatyw i przedsiębior-
czości społeczeństwa”11.

Środowisko krakowskie w powyższy opis szczególnie wyraźnie wpisywało się 
w kontekst owych społecznych inicjatyw. Program jego działaczy pod tym wzglę-
dem był niezwykle bogaty. Grupa postulowała organizowanie Polaków wokół 
trzech kręgów: instytucji niezależnych (np. Kościół, środowiska zawodowe), 
instytucji samokształceniowych oraz instytucji konspiracyjnych12. Bardzo duże 
znaczenie liberałowie ze stolicy Małopolski przykładali zwłaszcza do tej ostatniej 
kategorii, wśród której wyróżniali prasę drugiego obiegu13. Dzielski i jego towa-
rzysze postulowali wykorzystanie niezależnych wydawnictw jako głównego 
narzędzia do pomnażania wiedzy mieszkańców PRL, gdyż ich zdaniem, „dzięki jej 
posiadaniu staną się oni podmiotami procesów społecznych. Uodporni ich ona na 
demagogię tych wszystkich, którzy zechcą ich uwieść i oszukać”14.

W dziedzinie niezależnych inicjatyw liberałowie z tego ośrodka dopracowali się 
także namacalnego i pionierskiego sukcesu. Była nim rejestracja w 1987 r., po 
dwóch latach konspiracyjnej działalności, Krakowskiego Towarzystwa Przemysło-
wego. W zamyśle miała to być struktura „o ograniczonych statutowo, niepolitycz-
nych celach”15, należąca do systemu, ale autentycznie społeczna i spełniająca cztery 
grupy zadań. Pierwsza, nazwana duchowymi, zakładała propagowanie opartej 
o zasady moralne aktywności gospodarczej obywateli, prowadzącej do ich zamoż-
ności uzyskanej w efekcie uczciwej pracy. Kolejna, realizowana na polu oświaty, 
polegała na organizowaniu różnorodnych szkoleń z zakresu ekonomii i wiedzy 
o życiu gospodarczym. Cele naukowo-badawcze, stanowiące trzecią grupę założeń 
programowych KTP skupiały się natomiast na prowadzeniu wszelakiego rodzaju 

11 L. Maleszka, Opozycja: rozważania o metodzie, „Arka” 1987, nr 20, s. 4. Można podawać 
w wątpliwość rzetelność typologii autorstwa Maleszki, mając w pamięci jego długoletnią współpracę 
z SB. Jednak wydaje się, że odzwierciedla ona ówczesne podziały w podziemiu pod względem strategii 
działania wobec władz PRL. Świadczą o tym chociażby podobne klasyfi kacje przygotowywane na 
łamach drugiego obiegu. Zob. P. Wierzbicki, Strategie polityczne opozycji demokratycznej wobec władz 
PRL w latach 1986–1989, „Acana” 2009, nr 86–87, s. 116–117.

12 Zob. Opór, ale jak, „13 grudnia” 1982, nr 6, s. 10.
13 Jak podaje Andrzej Paczkowski, w latach 80. co roku ukazywało się średnio nie mniej niż od 

350 do 380 stałych opozycyjnych tytułów. Zob. A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny 
w Polsce 13.XII. 1981–22.VII. 1983, Warszawa 2006, s. 231.

14 M. Dzielski, Potrzeba polityki związkowej „Goniec Małopolski” 1981, nr 16, s. 19.
15 Nasza pozycja jest wobec władz ugodowa. Rozmowa z Mirosławem Dzielskim, publicystą kra-

kowskiego pisma „13”, autorem książki „Duch nadchodzącego czasu”, „Przegląd Wiadomości Agen-
cyjnych” 1987, nr 86, s. 3.
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badań promujących w PRL działalność prywatną i system wolnorynkowy. Inicja-
tywa stawiała przed sobą także cele cywilizacyjne polegające na dążeniu do 
poprawy wyników ekonomicznych krajowych przedsiębiorstw16.

Aby skuteczniej realizować wszystkie powyżej wymienione zadania Krakowskie 
Towarzystwo Przemysłowe organizowało cotygodniowe spotkania z ludźmi zwią-
zanymi z opozycją, na których poruszano zagadnienia z dziedziny ekonomii 
i polityki. Gośćmi tzw. Obiadów Poniedziałkowych byli m.in. Stanisław Stomma, 
Aleksander Hall, Stefan Kisielewski i Antoni Macierewicz. Miały one na celu, jak 
pisał Mirosław Dzielski, „propagowanie samodzielnej aktywności gospodarczej 
obywateli, budzenie przedsiębiorczości, pomysłowości, pracowitości”17.

Warto także zaznaczyć, że legalizacja KTP rozpoczęła proces, który był konty-
nuowany w innych częściach kraju. W przeciągu kilku miesięcy w całej Polsce 
zaczęły powstawać podobne twory. We wrześniu 1987 r. w Warszawie zainicjowano 
Towarzystwo Gospodarcze18, w którego działalność czynnie włączył się także 
Dzielski. W listopadzie w Gdańsku powstał Klub Polityczny im. Lecha Bądkow-
skiego19, a w następnym roku utworzono Wielkopolski Klub Polityczny „Ład 
i Wolność”20 oraz warszawski Klub Myśli Politycznej „Dziekania”21.

Zatem własność prywatna, wolny rynek, edukacja i niezależne społeczne inicja-
tywy były głównymi postulatami środowiska krakowskich liberałów na drodze do 
upodmiotowienia i ekonomicznego uniezależnienia mieszkańców PRL od struktur 
państwa. Dzielski i jego grupa żądali odpolitycznienia gospodarki, urynkowienia 
jej i oparcia na zasadach zgodnych z prawami ekonomii, poprzez zagwarantowanie 
możliwości tworzenia niepaństwowych przedsiębiorstw. Miało to doprowadzić do 
racjonalizacji działalności gospodarczej, do wzrostu jej efektywności, a fi nalnie 
powinno skutkować poprawą położenia materialnego społeczeństwa, i co najważ-
niejsze, wydatnie podnieść poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski i Polaków. 
Między innymi w tym celu na łamach popularnej „Trzynastki” publikowano 
wywiady z prywatnymi przedsiębiorcami, z ludźmi, których redakcja pisma uwa-

16 Zob. idem, Czy będzie Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe? „13. Pismo chrześcijańsko-libe-
ralne” 1985, nr 4, s. 1–2.

17 Idem, „Od składkowych kolacji do Towarzystwa Przemysłowego”, [w:] Odrodzenie ducha – bu-
dowa wolności. Pisma zebrane, Kraków 1995, s. 468.

18 Zob. Towarzystwo Gospodarcze, „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 220, s. 1.
19 Zob. Deklaracja założycielska gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, „Przegląd 

Polityczny” 1988, nr 10, s. 19–20.
20 Zob. „Ład i wolność” z Markiem Jurkiem – prezesem Wielkopolskiego Klubu Politycznego „Ład 

i wolność”, rozmawia Marian Piłka, „Polityka Polska” 1989, nr 12, s. 16–17.
21 Zob. T. Wołek, Dziekania, „Polityka Polska” 1989, nr 12, s. 12–14.
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żała za „herosów postępu cywilizacyjnego, za <bohaterów pracy kapitalistycznej>”, 
postrzegając ich jako „pewnego rodzaju wzorce osobowe” dla Polaków22.

CELE POLITYCZNE

PROGRAM ŚRODOWISKA KRAKOWSKIEGO w dziedzinie gospodarki bezpośred-
nio wiązał się z poglądami grupy na kwestie polityki. Przeniesienie punktu cięż-
kości z tej ostatniej na ekonomię miało, zdaniem Mirosława Dzielskiego i jemu 
podobnych, doprowadzić do całkowitej zmiany charakteru władzy w PRL. Dzięki 
temu liczyli oni na osiągnięcie kompromisu, w którym rządzący w zamian za 
tymczasowe zaniechanie przez społeczeństwo dążeń w zakresie wolności politycz-
nych mieli pozwolić na ich rozwój w dziedzinie gospodarki. Naturalnym tego 
efektem w dalszej perspektywie powinno być uzyskanie, tak oczekiwanych przez 
Polaków, swobód politycznych i obywatelskich. To natomiast decydowało w opinii 
krakowskich liberałów o niepodejmowaniu przez komunistów reform w tym 
obszarze. Według nich ekipa Jaruzelskiego obawiała się, że metamorfoza w dzie-
dzinie własności wytworzy grupę przedsiębiorców, którzy mieliby predyspozycje 
zostać „siłą rewolucyjną”, zdolną do samodzielnego, z pominięciem struktur 
państwa, „wyprowadzania gospodarki i społeczeństwa z (…) upadku, w jakim się 
(…) znajduje”23. Jacek Kuroń o tak zorientowanych opozycjonistach pisał, że chcieli 
oni swoje dążenie do zmiany ustroju realizować, decydując się na działanie na polu 
gospodarczym i obywatelskim, poprzez tworzenie „inicjatyw społecznych nasta-
wionych na urzeczywistnianie narodowych aspiracji”24.

Krakowscy liberałowie przekonywali zatem, że sferą, w której powinny się 
rozpocząć przekształcenia w PRL, była właśnie gospodarka, że poprzez jej uryn-
kowienie wiodła najkrótsza droga do demokracji w polityce25. W tym kontekście 
nie może dziwić bardzo przychylny stosunek Mirosława Dzielskiego do przemian 
systemu ekonomicznego, jakie zachodziły wówczas w Chinach. Jego zdaniem 
taktyka wybrana przez władze tego kraju, a więc postawienie przede wszystkim na 
reformy gospodarcze, kosztem tych w polityce, w warunkach systemu totalitarnego, 

22 Jak urządzić się w PRL, „13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, nr 4, s. 3.
23 A. Jędraszczyk, Model prywatnego przedsiębiorstwa w otoczeniu państwowo-socjalistycznym, 

„13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1987, nr 4, s. 11.
24 J. Kuroń, Tej szansy nie wolno nam zmarnować, „Tygodnik Mazowsze” 1986, nr 182, s. 4.
25 Zob. D. Karnowska, W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach 

transformacji ustrojowej, Toruń 2005, s. 30.
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była bardzo słuszna. Uważał on, że demokracja nie była „środkiem do osiągnięcia 
cywilizacji (…) a w warunkach braku kultury obywatelskiej [jak w PRL] demokra-
cja może łatwo stać się dla cywilizacji grobem”26. „Myślę, że zanim będziemy 
w Polsce mogli mówić o demokracji, kraj nasz musi przejść przez fazę budowy klas 
średnich żyjących nie na etacie państwowym, ale z własnej przedsiębiorczości27, 
precyzował Dzielski. Było to konieczne, gdyż ewentualna metamorfoza polskiego 
systemu politycznego w kierunku bardziej liberalnym miała zrodzić w jego opinii 
liczne problemy socjalne wśród społeczeństwa, których, jak pisał ów liberał, 
„demokracja (…) nie rozwiąże (…) jak czarodziejska różdżka”28.

Mirosław Dzielski i jego środowisko zdawali sobie sprawę, że proces budowania 
społeczeństwa wolnych właścicieli miał charakter długofalowy, dlatego aby zakoń-
czył się powodzeniem, niezbędne było poparcie ze strony przynajmniej części elit 
sprawujących władzę. Z tego powodu dopuszczano możliwość, że przejściowo 
system mógłby mieć charakter autorytarny. Jak słusznie stwierdza Krystyna 
Maruszczak, liberałowie uważali, że na początku metamorfozy gospodarczej 
demokracja może „hamować lub kierować na niewłaściwą drogę”29 przekształcenia 
własnościowe w Polsce, toteż postrzegano ją dopiero jako efekt końcowy, uwień-
czenie całego procesu.

W sprawie pryncypialności reform ekonomicznych nad politycznymi w polskich 
środowiskach liberalnych lat osiemdziesiątych panowała względna zgoda30. Na 
przykład Stefan Kisielewski twierdził, że „nie może być demokracji politycznej bez 
demokracji gospodarczej”31. Lech Mażewski z kolei uważał, iż przedwczesna 
demokratyzacja ustroju niosłaby za sobą groźbę „totalitarnej recydywy”, dlatego 
w zamian proponował „ewolucyjną liberalizację, której dopiero ukoronowaniem 
będzie powstanie instytucji demokratycznych”. Według niego przemiany w ekono-
mii stanowiły warunek sine qua non, aby „sen o demokracji liberalnej, demokra-
cji typu zachodniego, miał się w Polsce spełnić”32.

26 M. Dzielski, Podróż do Chin, „13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, nr 3, s. 6.
27 Idem, Nasza pozycja jest wobec władz ugodowa, [w:] Odrodzenie ducha…, s. 285.
28 Idem, Demokracja nie jest czarodziejską różdżką, [w:] Odrodzenie ducha…, s. 289.
29 K. Maruszczak, Od realnego socjalizmu do kapitalizmu. Mirosława Dzielskiego koncepcja zmiany 

politycznej, „Świat Idei i Polityki” 2007, t. 7, s. 148. 
30 Andrzej Walicki na przykład głosił konieczności liberalizacji, ale życia społeczno-politycznego, 

jako warunku zaistnienia w Polsce jakichkolwiek zmian. Zob. A. Walicki, Polskie zmagania z wolno-
ścią, widziane z boku, Kraków 2000, s. 405.

31 S. Kisielewski, Co przemyka się między cyframi, [w:] Felietony zdjęte przez cenzurę, Warszawa 
1998, s. 536.

32  L. Mażewski, Czy PRL jest nadal państwem totalitarnym?, „Przegląd Polityczny” 1988, nr 10, s. 58.
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Takie podejście krakowskich liberałów do polityki wynikało także z ich stosunku 
do komunistów, znajdujących się wówczas u steru państwa. Dzielski i jego współ-
pracownicy nie opowiadali się za natychmiastowym odsunięciem ekipy Jaruzel-
skiego od władzy. Wręcz przeciwnie, twierdzili, że ich postawa względem rządzących 
jest „a priori życzliwa”33 i opowiadali się za czymś, co nazywali „miękką konfron-
tacją”. Koncepcja ta polegała na propagowaniu wspomnianej już idei samoorgani-
zacji społecznej, podnoszącej poziom samoświadomości Polaków. Miało to sprzyjać 
rozwojowi cywilizacyjnemu obywateli PRL, którzy dzięki temu staliby się atrakcyj-
nym partnerem politycznym dla rządzących. W dalszej perspektywie owocowałoby 
to konfrontacją z władzą polegającą na „rozpowszechnianiu postaw (…) kompro-
misowych”, co przy wytrwałych wysiłkach powinno przynieść „historyczny kom-
promis” z komunistami oraz podstawę „wolnościowej demokracji”34.

Trzeba również podkreślić, że zarysowana powyżej wizja porozumienia oparta 
była o przesłanki natury etycznej, stanowiące fundament ugody z władzą. Miłowit 
Kuniński, rozwijający ten wątek myśli Mirosława Dzielskiego, tłumaczy, że dzięki 
takiemu rozumieniu stosunków reżim-społeczeństwo w rządzonych miały wytwo-
rzyć się podstawy solidarnego współdziałania, tonujące nastroje i popychające ich 
do „budowy zróżnicowanej i bogatej rzeczywistości”35. Rządzący natomiast zagro-
żeni w swej egzystencji staliby się udziałowcami w kreowanych wspólnym wysił-
kiem realiach.

Charakterystyka postawy Mirosława Dzielskiego i jego otoczenia wobec ewen-
tualnej ugody z władzami i zmiany ustroju PRL, w sposób bardzo obrazowy została 
zaprezentowana na łamach ukazującego się w drugim obiegu „Stańczyka”. Jeden 
z podziemnych publicystów zauważył tam, że lider krakowskiej formacji zbudował 
w tym kontekście własną, alegoryczną teorię „podziału pracy na opozycji”. Porów-
nując ustrój ówczesnej Polski do wypełnionego wodą „kotła”, a zmagające się z nim 
środowiska do otaczających go „żywiołów”, Dzielski miał wyróżnić w swoim 
pomyśle trzy rodzaje postaw antykomunistycznych występujących wówczas 
w podziemiu. Pierwszy nazywał „antykomunizmem zewnętrznym”, który symbo-
lizował w tej koncepcji ogień podgrzewający kocioł PRL od zewnątrz. Drugi, 
określony przez niego „wewnętrznym”, to energia zasilająca ów kocioł od środka. 

33 M. Dzielski, Naszym zadaniem statutowym jest wprowadzenie kapitalizmu w Polsce, [w:] Od-
rodzenie ducha…, s. 423.

34 Adolf Romański (pseudonim Mirosława Dzielskiego), Budowa historycznego kompromisu, 
„Merkuryusz Krakowski i Światowy” 1980, nr 8–9, s. 52.

35 M. Kuniński, Etyczne podstawy kompromisu politycznego. O liberalizmie chrześcijańskim Miro-
sława Dzielskiego, [w:] Kołakowski i inni, red. J. Skoczyński, Kraków 1995, s. 110–111.
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Pod oboma ukrywały się odpowiednio radykalnie i ugodowo nastawione części 
podziemia. Ostatnim, i najważniejszym w modelu Dzielskiego, był „antykomunizm 
twórczy”. W tym obrazowym paradygmacie był on odpowiedzialny za schładzanie 
wydobywającej się z peerelowskiego kotła pary, powstałej na skutek działań dwóch 
poprzednich czynników i zmuszanie jej tym samym do wykonywania pożytecznej 
pracy. Dopiero współdziałanie tych trzech elementów przy szczególnym jednak 
uwzględnieniu niezawodności tego ostatniego, za którym kryły się dążenia cywi-
lizacyjne i obywatelskie takich grup, jak krakowska, mogły doprowadzić do osta-
tecznego zwycięstwa nad komunizmem36.

Andrzej Maśnica, który zaprezentował w „Stańczyku” powyższą metaforyczną 
interpretację poglądów Mirosława Dzielskiego uważał, że oparta ona była na 
jednym podstawowym założeniu. Można by je zdefi niować następująco: wymu-
szenie na władzy tak potrzebnych narodowi ustępstw w dziedzinie polityki było 
możliwe tylko poprzez działanie pozytywne (symbolizowanym w tej koncepcji 
przez wykonujący pożyteczną pracę „twórczy antykomunizm”), zmierzające do 
wzmocnienia ekonomicznego Polaków.

W sferze polityki, a dokładniej demokratyzacji ustroju PRL, krakowskie środo-
wisko liberalne było bardzo powściągliwe i nie wysuwało daleko idących żądań. 
Zgodnie z opinią Karla Poppera, że „liberalizm jest raczej wiarą w ewolucję niż 
rewolucję”37, opowiadali się za taktyką „długiego marszu”. Polegała ona na stopnio-
wych reformach systemowych wprowadzanych w pierwszej kolejności w gospo-
darce, które miały powodować powolną, ale permanentną metamorfozę w sferze 
sprawowania władzy i  swobód obywatelskich. Mirosław Dzielski pisał o  tym 
w następujący sposób: „Postulujemy radykalne odejście od socjalizmu. Nie doma-
gamy się jednak zmiany formuły politycznej. Sporo reform kapitalistycznych można 
bowiem przeprowadzić nie demokratyzując władzy. Jesteśmy skłonni pogodzić się 
z brakiem demokracji w Polsce jeszcze przez długi czas, ponieważ swobody ludzkie, 
w tym przede wszystkim swobody ekonomiczne cenimy wyżej od swobód politycz-
nych. Naszym zdaniem demokratyzacja powinna postępować bardzo powoli, od 
najniższych szczebli władzy, w miarę uczenia się przez naród wolności. (…) Jesteśmy 
więc ewolucjonistami już z zasadniczych, ideowych powodów”38.

36 Andrzej M. (pseudonim Andrzeja Maśnicy), Myśl o nowej prawicy, „Stańczyk” 1987, nr 6, s. 54.
37 K. Popper, Opinia publiczna a zasady liberalizmu, [w:] Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, 

Warszawa 1999, s. 585.
38 Drogi do Polski. Mirosław Dzielski, „Wolni i Solidarni” 1986, nr 24, s. 2. Na łamach „Kursu” 

swój ewolucjonizm Dzielski tłumaczył następująco: „Jestem ewolucjonistą, a nie rewolucjonistą. 
Jestem zdania, że nie ma nic bardziej szkodliwego dla naszego kraju niż radykalne postulaty, których 



215„Twórczy antykomunizm” w służbie wolności

CELE MORALNE

POGLĄDY KRAKOWSKICH LIBERAŁÓW na gospodarkę i politykę bezwzględnie 
powiązane były także z opiniami jej przedstawicieli na zagadnienie moralności 
oparte na kanonach katolickiej nauki społecznej. Przejawiało się to chociażby 
w przekonaniach Dzielskiego, o tym że liberalizm i chrześcijaństwo, wbrew pozo-
rom, posiadają wiele wspólnych cech. Tym, co jego zdaniem je łączyło, była 
„wolność”, postrzegana jako wartość fundamentalna przez oba te podejścia. Nie 
rozpatrywał on jej tak, jak gdańscy przedstawiciele nurtu liberalnego, którzy 
wolność łączyli głównie z dość szeroko pojętym uniezależnieniem obywatela od 
omnipotentnego państwa39. Raczej analizował to zagadnienie w sposób bardziej 
teoretyczny i wyróżniał trzy podstawowe jego znaczenia: wolność „od” jako brak 
przymusu ze strony państwa czy społeczeństwa w stosunku do jednostki, wolność 
„do” jako tytuł do otrzymywania dóbr w oderwaniu od twórczego wkładu w ich 
wytwarzanie oraz wolność egzystencjalną jako nieustający wybór, przed którym 
staje człowiek, a w szczególności ten pomiędzy dobrem i złem 40.

Pierwszy rodzaj omawianej wolności stanowił według lidera krakowskiej grupy 
istotę liberalizmu, gdyż stwarzał on człowiekowi warunki do aktywnej przedsię-
biorczości. Drugi z kolei był wypaczeniem tego pojęcia i będąc charakterystycznym 
dla socjalizmu, stanowił szyderstwo z demokratycznej „cywilizacji twórczej”. Trzeci 
natomiast dotyczył codziennych wyborów moralnych dokonywanych przez jed-
nostki i bezpośrednio odwoływał się do ludzkiej godności. Tak pojmowana wol-
ność, zdaniem Mirosława Dzielskiego, była wspólną cechą liberalizmu i chrześci-
jaństwa, a  tym samym decydowała o  bezpośrednim powiązaniu obu tych 
światopoglądów.

Inną wartością, która według niego łączyła te podejścia, była praca, a konkretniej 
brak akceptacji przez katolicką naukę społeczną i ofi cjalną wykładnię doktryny 
liberalnej możliwości użycia jej jako środka zniewolenia społecznego41. W tym 
kontekście Dzielski, w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał potrzebę 
uczciwego wykonywania przez obywateli PRL obowiązków nałożonych na nich 
z tytułu zatrudnienia. Zagadnienie to poruszał m.in. na łamach „Polityki Polskiej”. 

nie da się zrealizować, a które narazić nas mogą na gniew ZSRR, który gdy zechce, może nam bardzo 
zaszkodzić”. Jestem ewolucjonistą. Rozmowa z Mirosławem Dzielskim, publicystą krakowskiego pismo 
»13«, autorem książki »Duch nadchodzącego czasu«, „Kurs” 1987, nr 27, s. 4.

39 Zob. D. Tusk, Prawo do polityki, „Przegląd Polityczny” 1989, nr 12, s. 8.
40 M. Dzielski, Liberalizm a chrześcijaństwo, „13. Grudnia” 1983, nr 12, s. 1.
41 Idem, Czy istnieje chrześcijański liberalizm?, [w:] Odrodzenie…, s. 154.
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W jednym z zamieszczonych tam artykułów zauważył, iż w sferze pracy można 
zaobserwować w Polsce lat osiemdziesiątych upadek obyczajów, który określał 
mianem „cywilizacyjnej katastrofy zagrażającej kulturze państwa”42. Stało się tak, 
jego zdaniem dlatego, że w PRL socjalizm doprowadził do oddzielenia pracy od 
korzyści i przyjemności, stanowiących obok moralności i religii, główne motywa-
cje dla ludzi do rzetelnego i uczciwego wykonywania przez nich swoich zajęć. 
„W tej sytuacji [tłumaczył Dzielski] w oczach przeciętnego Polaka interes państwa 
przestał być utożsamiany z interesem społeczeństwa”43 i nie miał on świadomości, 
że dokonywał czynu przestępczego, gdy kradł przedmiot należący do tego państwa. 
W jego opinii „Polacy przerodzili się [wówczas] w znacznej mierze w izolowane 
hordy zbieracko-myśliwskie żyjące z grabieży mienia społecznego”44. Jedyne wyj-
ście z tego niepokojącego procederu widział on w „odideologizowaniu” gospo-
darki – uważał, że doprowadzi do polepszenia obyczajów w sferze pracy.

Bardzo ciekawie proces „godzenia” katolicyzmu z liberalizmem w koncepcji 
Dzielskiego wyjaśnił Adam Samojłowicz. Według niego doszło w tym przypadku 
do czegoś, co nazywa on „protestantyzacją”. Miało to polegać na zuniwersalizowa-
niu, wypełnionej duchem kapitalizmu, etyki protestanckiej, w taki sposób, „aby 
zmieściły się w niej postawy charakterystyczne dla polskiego katolicyzmu”45.

Cechą charakterystyczną środowiska krakowskiego było więc głoszenie potrzeby 
liberalizmu w ekonomii, ale nieodcinanie się przy tym od konserwatywnych 
społecznych wartości w sferze obyczajowej i religijnej. Co więcej, Dzielski jawnie 
opowiadał się na przykład za potrzebą czynnej obecności Kościoła katolickiego 
w życiu publicznym. Uważał, iż „religijność społeczeństwa jest warunkiem zacho-
wania jego wolności”. Nie wyobrażał sobie istnienia państwa prawa, za które przede 
wszystkim uważał państwo liberalne, „bez ludzi, którzy są moralni a w głębszym 
znaczeniu religijni”46. Dla niego bowiem moralność oparta na religii była warun-
kiem koniecznym dla funkcjonowania życia społeczno-polityczno-gospodarczego, 
zwłaszcza w warunkach systemu niedemokratycznego. Na dowód takiego stanu 

42 Idem, Kilka uwag o obyczaju złej pracy w Polsce, „Polityka Polska” 1987, nr 9, s. 20.
43 Ibidem, s. 24.
44 Ibidem. Zjawisko to dostrzegał również Janusz Korwin-Mikke. Jako przykład takiego właśnie 

nieprzemyślanego i szkodliwego działania Polaków, podawał 1974 r. i sytuację, kiedy to wprowadzono 
nowy Kodeks Pracy gwarantujący 100% zasiłku chorobowego i już po trzech miesiącach wymagał 
on zmiany, gdyż liczba zwolnień tak wzrosła, że za pół roku 85% Polaków byłoby na chorobowym. 
Zob. J. Korwin-Mikke, U progu wolności, „Stańczyk” 1987, nr 7, s. 12.

45 A. Samojłowicz, Mirosława Dzielskiego chrześcijański liberalizm, „Archiwum Historii Myśli 
Politycznej” 1998, t. 7, s. 50.

46 M. Dzielski, Credo, [w:] Odrodzenie…, s. 447.
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rzeczy Mirosław Dzielski przytaczał argument, iż jedynie Kościół zawsze, nawet 
w latach głębokiego komunizmu, popierał koncepcję liberalnej kultury politycznej 
jako tej właściwej, do której Polacy powinni dążyć47.

Jak widać, moralność wsparta na fundamentach katolickiej nauki społecznej 
stanowiła punkt odniesienie dla środowiska krakowskiego i poglądów jego przed-
stawicieli na gospodarkę i politykę. Mirosław Dzielski wielokrotnie powtarzał, że 
jest chrześcijańskim liberałem. „Słowo liberalizm (…) u nas oznaczało przede 
wszystkim gospodarkę wolnorynkową. W sprawach rodziny, w kwestiach obycza-
jowych byliśmy i jesteśmy konserwatystami”48, charakteryzował siebie i swoich 
współtowarzyszy. Ten sposób postrzegania rzeczywistości ujawniał się również 
w odniesieniu do Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Przede wszystkim 
miało się ono bowiem skupiać na tym, jak nadać „prywatnej przedsiębiorczości 
pewien ton moralny tak niezbędny dla jej uzdrowienia”49. Oznaczało to, jak kon-
kludował Dzielski, wytłumaczenie Polakom różnic między zamożnością, u której 
podstaw leżą przywileje a zamożnością wynikającą z solidnej i inteligentnej pracy.

* * *
Podsumowując, postulaty programowe środowiska krakowskich liberałów 

należy jeszcze raz podkreślić, że głównie w uniezależnieniu gospodarczym Polaków 
i odbudowie ich potencjału ekonomicznego jego przedstawiciele upatrywali szansy 
na przełamanie w kraju monopolistycznych rządów PZPR i zdobycie pełnej nie-
zależności politycznej50. Niezależność ta miała być nie tylko drogą do zaprowadze-
nia w Polsce społeczeństwa liberalnego z jego swobodą i samowystarczalnością, 
ale przede wszystkim powinna służyć likwidacji komunizmu, który postrzegali oni 
jako niezwykle szkodliwy dla systemu gospodarczego oraz cywilizacji w ogóle.

Postulowali także potrzebę zaprowadzenia w PRL demokracji politycznej jako 
celu ostatecznego, do którego jedyna droga wiodła, jak już wspomniano, przez 
samodzielność ekonomiczną obywateli, uzyskaną w efekcie zdobycia prawa do 

47 Zob. idem, Kultura polityczna a sytuacja polska, „13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, 
nr 6, s. 8.

48 Idem, Od składkowych kolacji do Towarzystwa Przemysłowego, [w:] Odrodzenie ducha…, s. 467. 
49 Idem, Odrodzenie ducha – budowa wolności, [w:] Odrodzenie ducha…, s. 116.
50 Zob. J. Skórzyński, Solidarność w drodze do Okrągłego Stołu. Strategia polityczna opozycji 

1985–1989, [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu, t. I: Referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002, 
s. 61; J. Skórzyński, Od Solidarności do wolności, Warszawa 2005, s. 242; Pionier liberalizmu – i spad-
kobiercy. Rozważania nad myślą Mirosława Dzielskiego, „Gazeta Wyborcza Kraków” 1994, nr 242, 
s. 2.
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wolnej i nieskrępowanej centralnym sterowaniem prywatnej działalności. To 
właśnie ten pogląd zrodził ideę Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, 
wcieloną w życie przez jego inicjatorów w 1987 r.

W prywatnej przedsiębiorczości liberałowie dostrzegali możliwość aktywizacji 
społeczeństwa oraz zmobilizowania go do przemyślanej i służącej całej ojczyźnie 
działalności. Równocześnie zaznaczali, że aktywność owa nie mogła się odbywać 
w sprzeczności z nauką Kościoła katolickiego, któremu przypisywali kluczową rolę 
w życiu całego narodu, postrzegając go jako drogowskaz będący desygnatem 
społecznego funkcjonowania. Podyktowane to było bardzo pozytywną oceną 
chrześcijaństwa i duchowieństwa za misję, jaką odegrały one w dziejach Polski. 
Nie oznacza to jednak, jak słusznie wskazuje Jerzy Szacki, że Mirosław Dzielski był 
całkowicie bezkrytycznym entuzjastą zinstytucjonalizowanego Kościoła, wchodzą-
cego w kompetencje państwa. Bardziej upatrywał w nim sojusznika w odbudowie 
moralnej społeczeństwa i restauracji kapitalizmu w Polsce51.

Ta specyfi czna wizja przekształceń ustrojowych PRL miała wielu entuzjastów. 
W III RP kontynuatorów znalazła wśród przedstawicieli chociażby Unii Demo-
kratycznej, a później Unii Wolności52. Doceniano także wkład Mirosława Dziel-
skiego w tradycję polskiej myśli politycznej. Szymon Drzyżdżyk uważa, że oma-
wiana koncepcja jest „czymś w  rodzaju pomostu pomiędzy bogatą tradycją 
liberalną a chrześcijaństwem, szczególnie katolicyzmem”53.

Jednak projekt ten doczekał się także licznych krytyków. Już w wolnej Polsce na 
łamach „Gazety Wyborczej” zamieszczony został obszerny artykuł bardzo negatyw-
nie nastawiony do jego podstawowych założeń. Autor tego tekstu próby łączenia 
liberalizmu i chrześcijaństwa w myśli Dzielskiego nazwał „czarami mistycyzmu”, 
a ich genezy doszukiwał się w rzekomej sympatii jaką ów krakowski działacz miał 
żywić dla „mobilizacyjnej skuteczności doktryny protestanckiej”54. Mniej więcej 
w tym samym czasie na kartach „Rzeczpospolitej” Aleksander Hall przytoczył 
pogląd Ryszarda Bugaja, który pomysł przekonywania władzy i społeczeństwa do 
budowy kapitalizmu w ramach systemu autorytarnego, w którym rządy miała 
sprawować peerelowska junta uznał za „zdyskwalifi kowany moralnie”55. „Choć jego 

51 Zob. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 221.
52 Zob. M. Zięba, Dwa, a nawet trzy liberalizmy, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 2, s. 7; J. Ti-

schner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 10–13.
53 S. Drzyżdżyk, Chrześcijaństwo i liberalizm. Mirosława Dzielskiego koncepcja liberalizmu chrze-

ścijańskiego, Bielsko-Biała 2000, s. 239.
54 R. Kaczmarek, Wolna myśl u realnego żłobu, „Gazeta Wyborcza Kraków” 2005, nr 210, s. 12.
55 Zob. A. Hall, Prawica, lewica, chaos, „Rzeczpospolita” 2005, nr 294, s. 7.
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myśl była radykalnie antykomunistyczna, dla opozycji Dzielski był – paradoksalnie 
– za mało antykomunistyczny”56, precyzował Tadeusz Syryjczyk.

Obok krytyki powodowanej pobudkami ideowymi do opisywanych koncepcji 
odnoszono się także sceptycznie z przyczyn czysto pragmatycznych. Część działa-
czy podziemia zwyczajnie nie wierzyła w skuteczność wpisującego się strategię 
„małych kroków” programu forsowanego przez krakowskich liberałów57. „Chrze-
ścijańskie organicznikostwo Dzielskiego jest dobrym programem na okres prze-
trwania, na czas odpływu rewolucyjnej fali, na miesiące, a może lata niewiary. 
Natomiast w perspektywie jest to program, który nie tylko nie złamie (…) [sys-
temu], ale uczyni go (…) mocniejszym”58, przekonywano na kartach „Miesięcznika 
Małopolskiego”.

Bez względu na te krytyczne oceny w ramach programu tego środowiska można 
wyróżnić trzy główne obszary, względem których postulowało ono konkretne 
rozwiązania. Były to cywilizacja, polityka i moralność. O powiązaniu tych płasz-
czyzn w poglądach samego lidera krakowskich liberałów przekonywał w jednym 
ze swoich esejów Miłowit Kumiński. Według niego wymieniona powyżej cywili-
zacja pojmowana przez Dzielskiego jako działanie przynoszące efekty duchowe 
i materialne, polegające na rozbudowie sfery niezależnej od państwa, poprzez 
tworzenie zrębów społeczeństwa obywatelskiego i wolnego rynku59, pełniła rolę 
spajającą jego koncepcje w odniesieniu do polityki i religii60.

Rafał Dobek natomiast nazywa Dzielskiego „marzycielskim realistą”61, co miało 
się przejawiać w łączeniu przez niego wartości ewangelicznych z rozważaniami 
dotyczącymi rzeczywistości, wśród których kwestie odnoszące się do polityki 
i cywilizacji zajmowały szczególną pozycję. Ten swoisty idealistyczny triumwirat 
został według Dobka zmaterializowany w postaci KTP. Tadeusz Syryjczyk z kolei 

56 T. Syryjczyk, Dzielski, czyli polityka bez polityków, „Nowe Państwo” 2000, nr 215, s. 4.
57 Zob. Kilka uwag na marginesie książki M. Dzielskiego „Odrodzenie ducha budowa wolności”, 

„Głos Wolny Wolność Ubezpieczający” 1983, nr 34, s. 5.
58 K. Jerzewski, Jak z tego wyjść?, „Miesięcznik Małopolski” 1984, nr 3, s. 81.
59 Zob. M. Kuniński, Mirosław Dzielski – polityka polska w perspektywie cywilizacyjnej, http://

www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=54#_ft n8, odczyt z dn. 
04.05.2009.

60 Powiązanie tych sfer w artykule: A. Rzegocki, Mirosława Dzielskiego rozważania o cywilizacji, 
http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=56, odczyt z dn. 
04.05.2009.

61 Zob. R. Dobek, Mirosław Dzielski – marzycielski realista, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji 
w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, 
Szczecin 2009, s. 568–576.
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napisał, że teksty Mirosława Dzielskiego cechują wiara i rozum62. Teza ta w połą-
czeniu z poglądami krakowskich liberałów na cywilizację, politykę i moralność 
wydaje się być doskonałą charakterystyką tego środowiska. Według ich programu 
bowiem usystematyzowane i przemyślane, albo po prostu rozumne przekształcenia 
zachodzące w dziedzinie gospodarki i w sferze sprawowania władzy (ze szczegól-
nym uwzględnieniem konieczności determinacji metamorfozy w polityce zmia-
nami w ekonomii) powinny odbywać się zgodnie z wiarą i kanonami nauki 
Kościoła. Wszystko to w ostatecznej perspektywie miało oczywiście prowadzić do 
pełnej demokratyzacji ustroju PRL. To właśnie ta niemalże romantyczna63 wizja 
przemian w kraju stanowiła fundament koncepcji „twórczego antykomunizmu”, 
którą można uznać za kwintesencję programu krakowskich liberałów u schyłku 
epoki PRL.

62 T. Syryjczyk, Wiara i rozum, [w:] M. Dzielski, Bóg, wolność, własność, Kraków 2000, s. 203.
63 O romantycznych wątkach w myśli Mirosława Dzielskiego zob. H. Woźniakowski, Dzielski – 

romantyk?, http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=57, odczyt 
z dn. 04.05.2009.
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Civilizational, Political and Moral Aims According 
to Mirosław Dzielski and Cracovian Liberals

IN THE DEMOCRATIC opposition of the Eighties, apart from the groups with an amicable 
and uncompromising attitude towards the authorities, there were also some groups with 
positive keynotes. Th ese formations believed that economic and public reforms were able 
to change communist regime binding in the People’s Republic of Poland. In the light of 
many diff erent opinions it was Mirosław Dzielski and Cracovian liberals who expressed 
uniquely interesting ideas. Th eir political program was based on three main issues, i.e. 
civilization, politics and morality. According to the liberals from Cracow economic 
autonomy of Poles with support from the social doctrine of the Polish Catholic Church 
was the fi rst step to independence.
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NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA należy patrzeć w dwóch wymiarach zewnętrz-
nym i wewnętrznym. Bezpieczeństwo rozumiane jest jako stan braku zagrożeń, 
czyli poczucie, że podstawowe wartości państwa, jak jego suwerenność, niepodziel-
ność terytorialna, ale także jego rozwój są zapewnione przez władze. Na bezpie-
czeństwo międzynarodowe składa się zespół warunków, norm i mechanizmów 
międzynarodowych oraz oddziaływań, które zapewniają państwom pewność ist-
nienia, przetrwania i swobód rozwojowych1. Bezpieczeństwo międzynarodowe 
w zakresie przedmiotowym obejmuje zespół uwarunkowań, w których państwa 
nie czują się zagrożone agresją militarną, a także presją polityczną czy ekono-
miczną2.

Pojmowanie bezpieczeństwa międzynarodowego poszczególnych krajów można 
rozpatrywać przynajmniej w trzech powiązanych aspektach:

 – bezpieczeństwa militarnego;
 – bezpieczeństwa politycznego;
 – bezpieczeństwa ekonomicznego.

Na bezpieczeństwo militarne państwa wpływ będzie miało jego położenie 
geopolityczne, udział w międzynarodowych systemach bezpieczeństwa zbiorowego 
oraz własny potencjał obronny, na który wpływa stan jakościowy i ilościowy sił 
zbrojnych.

Bezpieczeństwo polityczne uzależnione jest od pokojowego współistnienia, 
układów regionalnych, reżymów politycznych państw sąsiedzkich.

1 R. Zięba, Wprowadzenie. Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] 
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 20. 

2 D. Fischer, Non-Military aspects of security, New York 1993, s. 10.
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W ramach bezpieczeństwa ekonomicznego pod uwagę należy wziąć przede 
wszystkim możliwości dotyczące zapewnienia nieprzerwanych dostaw nośników 
energii, w przypadku Polski na podstawie długoterminowych stabilnych kontrak-
tów, a także ich dywersyfi kacji. Wpływ na bezpieczeństwo będzie również mieć 
odpowiednia polityka ekonomiczna, od której zależą tak istotne elementy, jak 
stabilność waluty, czy też wiarygodność na globalnym rynku ekonomicznym. 
W tekście poruszone zostaną refl eksje dotyczące przede wszystkim międzynaro-
dowego położenia Polski oraz związanych z nim koncepcji bezpieczeństwa.

W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa, a  także głównych jego 
komponentów, toczy się dyskusja między zwolennikami różnych orientacji 
 politycznych. Prezentowane przez nie programy dotyczące zapewnienia bezpie-
czeństwa bywają ze sobą sprzeczne. Taka sytuacja wynika z różnych ocen bezpie-
czeństwa oraz zwrócenia uwagi na inne jego dominanty. Nie bez znaczenia 
w postrzeganiu bezpieczeństwa państwa są też postawy aksjologiczne.

W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę wyłącznie na kilka różnic 
w postrzeganiu bezpieczeństwa międzynarodowego państwa w refl eksji polskich 
ugrupowań prawicowych po 1989 r. Rok 1989 potraktowany został jako przeło-
mowy w przywracaniu pluralizmu politycznego w Polsce. Data końcowa wiąże się 
z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co miało bezpośredni wpływ na pewne 
zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa zewnętrznego Polski przez głównych 
graczy politycznych.

Więcej uwagi w niniejszych rozważaniach poświęcone zostanie ugrupowaniom 
pozaparlamentarnym, pozostającym poza głównym nurtem dyskursu politycznego. 
Taka struktura artykułu wynika z faktu, iż to właśnie te ugrupowania miały zde-
cydowanie odmienną optykę postrzegania bezpieczeństwa międzynarodowego 
Polski, od ugrupowań parlamentarnych, a przede wszystkim tych uczestniczących 
w rządzeniu krajem.

W pierwszej dekadzie III RP, szczególnie od czasu rządów Jana Olszewskiego, 
większość liczących się ugrupowań politycznych w Polsce opowiedziało się za opcją 
euroatlantycką. We wcześniejszym okresie szczególnie polska dyplomacja, ale 
również ugrupowania polityczne obawiały się zbytniego zaostrzenia stosunków 
z ZSRR, a później Federacją Rosyjską, co wpływało na tworzenie alternatywnych 
koncepcji bezpieczeństwa Polski, przede wszystkim związanych ze współpracą 
międzynarodową w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie3. 

3 R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – 
wydarzenia, Poznań 2009, s. 174–175.



224 Patryk Tomaszewski

Jan Olszewski sytuację dotyczącą bezpieczeństwa Polski z początku lat 90. opisywał 
następująco: „System sowiecki rozpadł się, nie można było go utrzymać, a my przez 
cały 1990 r., a nawet jeszcze w 1991 składaliśmy oświadczenia – mówię o MSZ 
i MON – że ciągle jeszcze optujemy za Paktem Warszawskim, za utrzymaniem 
systemu bezpieczeństwa opartego na tym pakcie”4.

Ostatecznie jednak polski dyskurs polityczny zdominowała opcja atlantycka, za 
którą opowiedziało się także najważniejsze ugrupowanie lewicowe, reprezentowane 
przede wszystkim przez Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej5.

Opcja euroatalntycka opowiadała się za szybkim przystąpieniem Polski do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, z  drugiej zaś, oparcie się na współdziałaniu 
z innymi państwami Europy Zachodniej w ramach EWG (a od 1993 r. Unii Euro-
pejskiej). W części środowisk prawicowych zwracano uwagę na strategiczny sojusz 
ze Stanami Zjednoczonymi.

Oczywiście różne siły polityczne inaczej rozkładały akcenty w koncepcjach 
dotyczących polskiej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. Tak więc, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe zwracało szczególną uwagę na stosunki multilateralne, 
które miały zabezpieczać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Podkreślano 
więc znaczenie szerszej współpracy w ramach Grupy Wyszechrackiej oraz Rady 
Państw Morza Bałtyckiego. Polskie Stronnictwo Ludowe opowiadało się również 
za przystąpieniem Polski do NATO (na początku lat 90. za współpracą w ramach 
KBWE) oraz współdziałaniem w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych6. Środowisko neoliberalne, 
reprezentowane przede wszystkim przez Kongres Liberalno-Demokratyczny (oraz 
przez wywodzące się z KLD środowiska działające w ramach Unii Wolności) 
prezentowały liberalne (w ramach teorii stosunków międzynarodowych) koncep-
cje budowania bezpieczeństwa międzynarodowego, a więc oparte na współdziała-
niu różnego typu organizacji międzynarodowych. Stanowisko to było koherentne 

4 Olszewski. Przerwana premiera. Z Janem Olszewskim rozmawiają R. Januszewski, J. Kłosiński, 
J. Strękowski, Warszawa 1992, s. 57.

5 J.J. Wiatr, Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2000, s. 77. Odmienny pogląd 
wyrażały wyłącznie ugrupowania skrajnej lewicy, głosiły sprzeciw wobec integracji ze strukturami 
europejskimi i wyrażały poglądy antymilitarystyczne typu „jedzenie zamiast bomb”. Środowiska 
skrajnie lewicowe wierzyły w możliwość współpracy między narodami w imię haseł humanizmu 
i wzajemnego poszanowania suwerenności. Zob. P. Malendowicz, Ultralewica a współczesność. Idee, 
programy, praktyka, Piła 2006, s. 174–175. Szczególnie antymilitarystyczne oblicze przyjęli działacze 
anarchopacyfi styczni. Zob. R. Antonów, Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, 
Wrocław 2004, s. 259, 266. 

6 P. Paluch, PSL w systemie partyjnym Rzeczypospolitej, Toruń 1995, s. 71–72.
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z bardzo mocno podkreślanymi przez to środowisko ideami integracyjnymi, a jego 
dominantą było przekonanie, iż integracja europejska zapewnieni Polsce bezpie-
czeństwo w ramach struktur europejskich7.

Inne podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem Polski prezentowała 
i nadal prezentuje Unia Polityki Realnej. Z uwagą przyglądano się także procesowi 
federalizacji, który postępował w Unii Europejskiej. Stanisław Michalkiewicz, 
prezes UPR w latach 1997–1999, w swoich felietonach zwracał szczególnie uwagę 
na kwestie polityczne akcesji Polski do UE. Sądził, że przystąpienie Polski do UE 
doprowadzi do utraty przez Polskę suwerenności. Powoływał się przy tym na 
art. 908. W środowisku konserwatywno-liberalnym przez pewien czas zwracano 
uwagę na możliwość współpracy w ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wol-
nego Handlu, aby wzmocnić bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Unia Polityki 
Realnej mimo sprzeciwu w stosunku do integracji europejskiej, opowiadała się 
przed 1999 r. za wstąpieniem Polski do NATO, co wyróżniało UPR spośród ugru-
powań eurosceptycznych. UPR podkreślał również, iż to USA są najważniejszym 
graczem w ramach NATO i właśnie z tym krajem należy współpracować w celu 
poprawienia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski9. Publicyści związani z UPR 
zauważali, iż między europejską polityką bezpieczeństwa a NATO z dominującymi 
w sojuszu Stanami Zjednoczonymi dochodziło do konfl iktu interesów (choćby 
sprawa interwencji w Iraku), co zdaniem Stanisława Michalkiewicza stawiało pod 
znakiem zapytania realność utrzymania przez Polskę zarówno dobrych, partner-
skich stosunków z  UE, a  drugiej zaś strony, współpraca z  USA, co zdaniem 
publicysty sprawiało, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi stawał się egzotyczny10.

Również na początku lat dziewięćdziesiątych Konfederacja Polski Niepodległej 
opowiadała się za włączeniem Polski do struktur NATO. Natomiast w sprawach 
integracji europejskiej KPN była zwolennikiem stworzenia systemu opartego na 

 7 D. Karnowska, Koncepcje polityki zagranicznej liberalnych partii politycznych w Polsce na 
przełomie XX i XXI wieku, [w:] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna 
w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 29. Od 2001 r. 
ugrupowaniem odwołującym się do ideologii liberalnej stała się Platforma Obywatelska. Od samego 
początku swojego istnienia opowiadająca się za integracją Polski z UE, podkreślająca także znaczenie 
polskiego udziału w NATO. Zob. S. Sadowski, Bezpieczeństwo zewnętrzne w programach politycznych 
polskich liberałów, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Toruń 2006, 
s. 311–312.

 8 S. Michalkiewicz, Na niemieckim pograniczu, Warszawa 2003, s. 25.
 9 S. Sadowski, Bezpieczeństwo zewnętrzne w programach politycznych polskich liberałów, [w:] 

Polskie zbliżenia…, s. 319. 
10 S. Michalkiewicz, Dyplomacja wojsk łączności, „Najwyższy Czas”, 01.02.2003, nr 5, s. 9.
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współpracy niezależnych państw europejskich w ramach „Europy Ojczyzn”11. 
Działacze KPN odwoływali się do koncepcji międzymorza, oznaczającego współ-
pracę państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zakładano, iż wszystkie kraje 
postsowieckie, borykają się z podobnymi problemami, mają też wiele wspólnych 
cech, co przy korzystnych uwarunkowaniach międzynarodowych mogłoby dać 
asumpt do szerokiej współpracy gospodarczej i  politycznej. Krzysztof Król 
w wystąpieniu sejmowym na ten temat mówił: „Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, 
Estonia, kraje bałkańskie, kraje strefy jugosłowiańskiej. Znajdują się w podobnej 
sytuacji, to znaczy tak samo zniszczył nas komunizm, tak samo upodobnił sytuację 
tych krajów do naszej. Takie same mamy i szanse i zagrożenia. I tak naprawdę nie 
ma wielkich różnic między Polską a Ukrainą czy Białorusią, Litwą, Czecho-Słowa-
cją, Węgrami, Łotwą, Estonią krajami bałkańskimi w strefi e jugosłowiańskiej. 
Każdy z tych krajów z osobna jest słaby, zbyt mały, aby prowadzić ofensywną 
politykę zagraniczną, aby otwierać przed sobą nowe możliwości. Każdy narażony 
zarówno na parcie ze Wschodu, z tej Rosji, z której nie wiadomo, co w tej chwili 
będzie, jak również na instrumentalną politykę Zachodu. Natomiast razem – te 
wszystkie państwa, te wszystkie środkowoeuropejskie narody – stanowimy czy 
możemy stanowić system i polityczny i ekonomiczny: tak jak po II wojnie świato-
wej Europejska Wspólnota Gospodarcza, wykorzystując w ten sposób szansę 
szybkiego, bardziej efektywnego rozwoju”12. Współpraca w ramach „międzymorza” 
miała oczywiście zwiększyć również bezpieczeństwo Polski. Koncepcja bliskiej 
współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów byłej Jugosławii 
była pomysłem wychodzącym poza kanon najczęściej głoszonych w Sejmie kon-
cepcji integracji w ramach EWG oraz wzmocnienia militarnego poprzez udział 
w strukturach NATO. Także w latach bezpośrednio poprzedzających przystąpienie 
Polski do UE lider już wówczas efemerycznej Konfederacji Polski Niepodległej, 
Leszek Moczulski, pisał, iż Polska choćby ze względu na położenie i wielkość 
„powinna odgrywać ważną rolę zarówno w organizacji tej nowej, wschodniej 
przestrzeni integracyjnej, jak też zespolenia jej ze starszymi krajami Wspólnoty”13.

Ugrupowania chadeckie w latach 90., podobnie jak większość innych formacji 
politycznych, opowiadały się za wzmocnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego 
państwa poprzez integrację Polski z Europą Zachodnią oraz współpracę, a osta-

11 Partie i koalicje polityczne w III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wrocław 2004, s. 35.
12 Wystąpienie sejmowe Krzysztofa Króla w dniu 8 maja 1992 r. nt. polityki zagranicznej RP, [w:] 

Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna. Wybór dokumentów sejmowych, 
Warszawa 1993, s. 11. 

13 L. Moczulski, Europa Ojczyzn 2004. Geopolityka, gospodarka, cywilizacja, Warszawa 2003, s. 214. 
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tecznie przystąpienie do NATO. Porozumienie Centrum głosiło potrzebę integra-
cji Polski ze strukturami NATO i  EWG.  Uczestnictwo Polski w  strukturach 
euroatlantyckich miało zmniejszyć potencjalne zagrożenia płynące ze strony Rosji, 
a  także uregulować stosunki z Niemcami14. Również Porozumienie Polskich 
Chrześcijańskich Demokratów opowiadało się za przystąpieniem Polski do NATO 
oraz UE, choć odwoływało się do chadeckich tradycji „ojców założycieli” zjedno-
czonej Europy15. Zdaniem chrześcijańskich demokratów, wejście do struktur 
europejskich miało być gwarantem bezpieczeństwa Polski. Zwracali oni uwagę, iż 
integracja nie może naruszać polskiej racji stanu, w tym spraw tożsamościowych 
ważnych dla każdego narodu16.

Pogląd o przystąpieniu Polski do struktur europejskich w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa wyrażało także Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, które 
jednak artykułowało większy sceptycyzm od ugrupowań chadeckich wobec inte-
gracji politycznej.

Związany w 1999 r. ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym publicysta 
Konrad Szymański wypowiadał się w duchu teorii realnej w stosunkach między-
narodowych: „W czasie gdy świat jest skorupą międzynarodowych traktatowych 
zabezpieczeń i deklaracji współpracy – wyjątkowo wstrętne jest przekonanie, że 
polityka to przestrzeń rywalizacji i walki. Miejsce gdzie siła – ekonomiczna, 
demografi czna, społeczna, moralna i kulturowa – ma znacznie więcej do powie-
dzenia niż standardy praw człowieka, demokratyczna nowomowa, czy racja 
moralna. Ta najgłębiej rozpoznana niezmienna natura polityki przyniosła – i przy-
nosi dziś – ruchowi narodowemu jasne kryteria defi niowania tego, co w polityce 
jest obozem polityki polskiej. Obóz polityki polskiej to wszystkie te siły, które 
zamiast krzyczeć o Wielkiej Polsce i deklarować wzniosłe manifesty, prawdziwie 
dla pomnożenia sił moralnej, demografi cznej, ekonomicznej i co za tym idzie 
politycznej pracują”17. Na łamach związanej z ZChN „Sprawy Polskiej” pisano, iż 
Polska ze względu na swoje położenie musi być państwem wielkim18. Publicyści 
związani z ZChN-em pisali, że Polska powinna aktywnie uczestniczyć w polityce 

14 A. Mieczkowski, Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski w myśli politycznej Porozumienia Centrum 
(1990–1997), [w:] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej 
polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 302.

15 Partie i koalicje…, s. 107. 
16 P. Łyżwa, Myśl polityczna chrześcijańskiej demokracji w III RP, Toruń 2003, s. 243, 245.
17 K. Szymański, Ruch narodowy jako metoda polityczna, „Sprawa Polska”, 03.–04.1999, nr 2, s. 10.
18 A. Urban, Eskalacja niemieckiego szowinizmu a Polska, „Sprawa Polska”, 02.–03.1993, nr 14, 

s. 10. 
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regionalnej, szczególnie współpracując z państwami powstałymi po rozpadzie 
ZSRR. Polskę chciano widzieć jako lidera wśród krajów środkowoeuropejskich, 
gdyż tylko aktywna polityka zagraniczna naszego kraju – zdaniem działaczy 
ZChN – mogła przeciwdziałać dominacji niemieckiej w tej części Europy19. Marek 
Jurek zauważał, że to Niemcy prowadziły aktywną politykę w Europie Środkowej, 
gdzie mogą budować swoją strefę wpływów20, co było groźne dla Polski. ZChN 
mimo mniej optymistycznemu patrzeniu na możliwości budowania współpracy 
międzynarodowej na zasadach równorzędności z silnymi krajami, jednak uznawało 
wejście Polski do NATO jako czynnik wpływający pozytywnie na zwiększenie 
bezpieczeństwa kraju.

Zdecydowanie odmienne koncepcje budowania polskiej polityki bezpieczeństwa 
zewnętrznego głosiły ugrupowania pozostające poza głównym nurtem życia 
politycznego. Do takowych zaliczała się już wspomniana konserwatywno-liberalna 
Unia Polityki Realnej, ale także małe ugrupowania nacjonalistyczne, jak: Stronnic-
two Narodowe, Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”, Przymierze Ludowo-Naro-
dowe czy też narodowo-radykalne: Narodowe Odrodzenie Polski.

Koncepcje polskich nacjonalistów różniły się zdecydowanie od propozycji, które 
przedstawiali działacze głównych nurtów politycznych, ponieważ w sferze bezpie-
czeństwa międzynarodowego zdecydowanie przeciwstawiali się integracji Polski 
z  EWG (później UE) oraz NATO.  Stanowisko względem NATO odróżniało 
nacjonalistów, również od stronnictw będących sceptycznie nastawionych do 
integracji politycznej (KPN, UPR, częściowo także ZChN), ale za to akceptujących 
udział Polski w strukturach NATO. W środowiskach nacjonalistycznych nie 
podkreślano również ważkości sojuszu z USA.

Taka postawa implikowała inne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego 
Polski. Wśród polskich nacjonalistów dominowały opinie, że głównym elementem 
zapewniającym bezpieczeństwo Polsce jest własny potencjał militarny, w tym 
posiadanie broni atomowej. W otoczeniu międzynarodowym zakładano współ-
pracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, czasami odżywały też koncepcje 
prorosyjskie, pozytywnie odnoszące się do współpracy z Rosją. Szczególnie mocno 
rusofi lska była Polska Wspólnota Narodowa, partia założona przez bardzo kon-
trowersyjnego i niszowego polityka, jakim był w latach dziewięćdziesiątych – Bole-
sław Tejkowski. Jego partia nie była poważnie traktowana przez inne ugrupowania 

19 Wspólna Europa Narodu Niemieckiego – Nie! Rozmowa z wiceprezesem ZChN dr Henrykiem 
Goryszewskim, „Sprawa Polska”, 09–10.1991, nr 7, s. 22.

20 M. Jurek, Pierwszy polski krok ku Europie bez ojczyzn, „Sprawa Polska”, 07.–08.1992, nr 11, s. 12.
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nacjonalistyczne w Polsce. Polska Wspólnota Narodowa wyrażała pogląd, że 
w interesie Polski leży szeroka współpraca z Rosją. W tym środowisku odżywały 
też idee słowiańskie. W 1992 r. z inicjatywy PWN w Krakowie odbyła się Konfe-
rencja Bezpieczeństwa i Rozwoju Słowiańszczyzny, podczas której zgłoszono ideę 
powołania Wspólnoty Słowiańskiej będącej przymierzem polityczno-gospodarczo-
-wojskowym wszystkich narodów słowiańskich21. PWN było partią pozostającą na 
marginesie życia politycznego i jej koncepcje bloku słowiańskiego nie znalazły 
szerszego poparcia społecznego.

W organie jednej z partii nacjonalistycznych – Stronnictwa Narodowego „Ojczy-
zna” pisano, iż: „Polski ruch narodowy skupiony wokół redakcji „Ojczyzny” od 
początku stanowczo i konsekwentnie przeciwstawia się koncepcji wejścia Polski 
do NATO i UE. Jesteśmy obecnie jedynym ruchem politycznym, który niezmien-
nie stawia sobie cel pełnej neutralności Polski. Tylko neutralność jest wolnością 
prawdziwą. Jest to zupełnie możliwe politycznie i na ten cel trzeba stale pracować. 
Natomiast wejście do Unii i NATO, czyli tzw. Integracja z Europą Zachodnią, 
oznacza historyczną zgubę Polski (…)”22. Środowisko „Ojczyzny” oskarżało rów-
nież inne ugrupowania nacjonalistyczne o brak jednoznacznego sprzeciwu wobec 
wstąpienia Polski do NATO23.

Koncepcja Stronnictwa Narodowego „Ojczyzny” mówiąca o neutralności Polski, 
nie była szerzej podejmowana przez inne ugrupowania nacjonalistyczne.

Sceptycyzm wobec NATO prezentował również działacz Stronnictwa Narodo-
wego „Senioralnego” – Maciej Giertych, który powątpiewał w skuteczność sojuszu 
szczególnie w razie polskiego konfl iktu z Rosją. Pisał, iż o własne interesy powin-
niśmy dbać sami. W jego publicystyce zauważalne jednak było, iż chciał opierać 
współpracę Polski na arenie międzynarodowej w ramach stosunków bilateralnych, 
również takich umów z Rosją24. Jaką optykę w polityce zagranicznej ma przyjąć 
Polska pisał syn Macieja Giertycha, późniejszy wicepremier – Roman Giertych 
w książce Kontrrewolucja młodych. Wskazywał w niej: „Z powodów duchowych 

21 J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III RP, Toruń 2003, s. 185.
22 E. Jankowska, Psy zająca zjedzą?, „Ojczyzna”, 15.11.1998, nr 2, s. 12.
23 M. Głogoczewski, Smart’ NATO!, „Ojczyzna”, 15.04.2000, nr 8, s. 10.
24 M. Giertych, Nie przemogą. Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław 1995, s. 87. Maciej 

Giertych już po wstąpieniu Polski do NATO i UE trochę zrewidował swoje poglądy (podobnie jak 
nowa partia, jaką była Liga Polskich Rodzin), twierdząc, że Polska powinna stworzyć siły zbrojne 
mogące reagować w każdym miejscu, gdzie sojusznicy Polski są atakowani. Sprzeciwiał się wówczas 
stworzeniu Europejskich Sił Zbrojnych niezależnych od NATO. Zob. M. Giertych, Z nadzieją w przy-
szłość!, Warszawa 2005, s. 88, 92.
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i politycznych Polska powinna optować za koncepcją Europy Ojczyzn. Podstawo-
wym naszym celem jest więc kontynent państw trzymających się tradycji, współ-
pracujących ze sobą w dziedzinach gospodarczych, a wspólnie zwalczających 
przeciwne cywilizacji europejskiej (łacińskiej) trendy kosmopolityczne”25. Roman 
Giertych opowiadał się również za sojuszem z Rosją, który w jego ocenie nie był 
niebezpieczny, czy też kontrowersyjny. Roman Giertych pisał: „Sojusz rosyjsko-
-polski ma tę ogromną zaletę, że byłby korzystny dla obydwu stron. Polska uzy-
skałaby w  ten sposób bezpieczeństwo militarne, łatwy dostęp do wszystkich 
surowców, olbrzymi rynek zbytu, możliwości ekspansji ekonomicznej w oparciu 
o Rosję na kraje azjatyckie. Rosja natomiast uzyskałaby tak bardzo jej potrzebnego 
sojusznika w Europie”26. Ponadto, według R. Giertycha, Polska miała tworzyć 
sojusz państw Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim skierowany 
przeciw „zagrożeniu” niemieckiemu, które było często podkreślane zarówno przez 
Macieja, jak i Romana Giertycha. W skład państw środkowoeuropejskich będących 
w sojuszu wejść miały: Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Serbia i Czarnogóra, 
Chorwacja, Macedonia, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia oraz Białoruś i Ukraina 
(jeśli utrzymałyby suwerenność)27. Na temat sojuszu Roman Giertych pisał: „Kon-
cepcja zorganizowania Europy Środkowej w sojusz nastawiony na obronę przed 
wspólnymi wrogami przyjazny w stosunku do Rosji, można porównać do sposobu 
organizowania się Europy Zachodniej, która również była organizowana przeciw 
wspólnemu wrogowi – ZSRR – oraz z poparciem przyjaznego mocarstwa – USA28.

Koncepcja „międzymorza” prezentowana przez Romana Giertycha różniła się 
znacznie od koncepcji głoszonej chociażby przez środowiska piłsudczykowskie 
w II RP, czy też emigracyjne środowisko paryskiej „Kultury”. Międzymorze w rozu-
mieniu Giertycha, nie miało mieć ostrza antyrosyjskiego. Nacjonalistyczna wizja 
międzymorza, jak słusznie konstatuje Jarosław Tomasiewicz, ma jedną zaletę: 
„pozwala się odciąć od »spoganiałego« Zachodu jak i obcego cywilizacyjnie 
Wschodu”29, blok środkowoeuropejski miał być alternatywą dla Wspólnot Euro-
pejskich.

Koncepcje współpracy z Rosją wynikały z przeświadczenia środowisk nacjona-
listycznych o tym, iż największym zagrożeniem ekonomicznym, cywilizacyjnym 
i kulturowym są dla Polski Niemcy. Integracja europejska była traktowana przez 

25 R. Giertych, Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, s. 88.
26 Ibidem, s. 93–94.
27 Ibidem, s. 95.
28 Ibidem, s. 96.
29 J. Tomasiewicz, op.cit., s. 307.
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narodowców jako przejaw polityki niemieckiej mającej na celu uzyskanie wpływu 
na państwa byłego bloku socjalistycznego30. Z tego względu już po przystąpieniu 
Polski do NATO, powiązana z Stronnictwem Narodowym – Młodzież Wszechpol-
ska protestowała w Szczecinie przeciw defi ladzie wojsk sojuszu, w której brali 
udział żołnierze niemieccy31.

Także inne ugrupowania nacjonalistyczne wyrażały sprzeciw wobec dominującej 
koncepcji polskiej polityki bezpieczeństwa opartej na współpracy euroatlantyckiej. 
Narodowe Odrodzenie Polski wyrażało swój negatywny stosunek wobec akcesji 
Polski do UE, podkreślając, iż Polska powinna liczyć na własne siły32. W koncep-
cjach NOP pojawiała się też idea „trzeciej pozycji”, którą rozumiano jako dobro-
wolną współpracę narodów odwołujących się do idei narodowo-radykalnych33.

Natomiast działacze efemerycznej Polskiej Partii Narodowej z Gdańska, pisali, 
iż należy odejść od myślenia przez pryzmat „za Waszą i Naszą Wolność”, a skupić 
się na budowie silnej polskiej armii34. Również przedstawiciele Przymierza 
Ludowo-Narodowego odnosili się sceptycznie wobec opcji euroatlantyckiej35. Nie 
występowały jednak w programie tego stronnictwa akcenty prorosyjskie36, co 
odróżniało je od Stronnictwa Narodowego, czy też Stronnictwa Narodowo-Demo-
kratycznego. W koncepcjach bezpieczeństwa Przymierze Ludowo-Narodowe, 
postulowało utworzenie bloku państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Taka 
konfederacja miała zapewnić bezpieczeństwo Polsce i innym krajom leżącym 
w trójkącie Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne37. W przyjętej w 2000 r. podczas 
Kongresu Przymierza Ludowo-Narodowego deklaracji ideowo-politycznej zapi-
sano: „Przymierze Ludowo-Narodowe kategorycznie sprzeciwia się wchodzeniu 
Polski do Unii Europejskiej. Zamierza ono skupić wokół siebie wszystkich podob-
nie myślących Polaków i wymusić wypowiedzenie przez Polskę układu stowarzy-
szeniowego ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi (Unią 
Europejską). Nasze położenie geopolityczne wymaga od Polski zerwania wprost 
niewolniczej podległości z Zachodem i zawarcia ścisłego sojuszu politycznego, 

30 Ibidem, s. 293, 297.
31 S. Chruszcz, Młodzież Wszechpolska a NATO, „Ojczyzna”, 15.04.2000, nr 8, s. 12.
32 A. Gmurczyk, Rządy świń, „Nowa Sztafeta” 1998, nr 5, s. 1.
33 Cz. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Lublin 2007, s. 65.
34 R. Bukowski, NATO – kolejny pakt?, „Szaniec” 1996, nr 1, s. 9.
35 K. Murasiewicz, Nieodległe zaszłości, „Nowy Przegląd Wszechpolski” 1995, nr 3, s. 7.
36 E. Maj, Międzynarodowe położenie Polski w koncepcjach politycznych Przymierza Ludowo-

-Narodowego, [w:] Niepodległość, zależność…, s. 349.
37 Ibidem, s. 356–357.
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gospodarczego i militarnego z bratnimi narodami słowiańskimi, żyjącymi na 
obszarze międzymorza bałtycko-czarnomorskiego”38.

W polskiej refl eksji politycznej z lat 1989–2004, niezbyt wiele miejsca poświęcono 
bezpieczeństwu międzynarodowemu państwa. W omawianym okresie dominowała 
koncepcja przystąpienia Polski do NATO oraz integracji gospodarczej i politycznej 
z Europą Zachodnią. Ponadto podkreślano, iż ważnym elementem bezpieczeństwa 
jest współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, OBWE, 
Grupa Wyszechradzka, oraz współpraca z USA. Wśród ugrupowań prawicowych 
odwołujących się do różnych tradycji politycznych (niepodległościowej, chadeckiej, 
endeckiej, liberalnej, konserwatywnej), dominowało przeświadczenie o potrzebie 
przystąpienia Polski do Sojuszu Euroatlantyckiego, natomiast w sprawie przystą-
pienia do Unii Europejskiej stanowisko było znacznie bardziej zróżnicowane. 
Spośród ugrupowań prawicowych zdecydowany sprzeciw wobec NATO i UE 
wyrażały partie odwołujące się do tradycji obozu wszechpolskiego. Dominowała 
wśród nich tendencja do podkreślania własnych możliwości obronnych. Zauwa-
żalne było w tym środowisku mniej negatywne niż wśród reszty ugrupowań prawi-
cowych nastawienie w stosunku do Rosji oraz brak zainteresowania sojuszem 
z USA. Ta optyka uległa pewnej modyfi kacji w ramach powstałej w 2001 r. Ligi 
Polskich Rodzin, która akceptowała przynależność Polski do NATO39. Historia 
pokazała, iż ostatecznie wygrała opcja mówiąca o zapewnieniu bezpieczeństwa 
Polsce dzięki przystąpieniu Polski do NATO oraz integracji z UE. Program ścisłej 
współpracy z USA pozostał sztandarowym postulatem Prawa i Sprawiedliwości, 
choć ostatnie lata wskazują (po objęciu prezydentury przez B. Obamę), że zainte-
resowanie Stanów Zjednoczonych Europą Środkową znacznie zmalało.

Ugrupowania sceptyczne wobec wszelkich form integracji nie przekonały Pol-
sków do zajęcia podobnego stanowiska. W sprawach rozszerzenia współpracy 
w Europie Środkowo-Wschodniej największym orędownikiem tej koncepcji był 
ś.p. Lech Kaczyński.

W chwili obecnej w enuncjacjach odnoszących się do bezpieczeństwa między-
narodowego, dominuje koncepcja liberalna, mówiąca o multilateralizmie w sto-
sunkach międzynarodowych. Głównym zadaniem stojącym przed Polską jest 

38 Przymierze Ludowo-Narodowe nadzieją dla Polski, „Nowy Przegląd Wszechpolski” 2000, 
nr 5–6,  http://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2000_05_06/PIS-Red_PLN-nadzieja-dla-Polski.
htm, odczyt z dn. 21.08.2011.

39 Koncepcje programowe wybranych polskich organizacji i partii politycznych na początku XXI 
wieku. Przegląd materiałów źródłowych, wybór i opr. P. Malendowicz, Świecie 2007, s. 32.
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modernizacja sił zbrojnych, a w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego budowanie 
pozytywnych relacji z sąsiadami oraz współpraca w ramach istniejących organiza-
cji międzyrządowych. W koncepcjach politycznych nadal brak odpowiedzi na 
pytanie jaką strategię ma przyjąć w najbliższym czasie NATO i czy Europa będzie 
posiadała wspólne siły zbrojne.
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Polish International Security in the Political Th ought of Selected 
Right-wing Political Groups in the Years 1989–2004

THE BEHAVIOR OF the free development of the state is its vital foreign policy that aff ects 
national security. Th ere are no political parties, which would occupy no position on issues 
related to foreign policy, military alliances, or the geopolitical situation of the country. Th e 
author of this article has focused on explaining what concepts, in relation to international 
security, were presented primarily by extra-parliamentary groups, which oft en had diff er-
ent views on security issues than large and signifi cant parties. Th e article discusses the 
concepts of right-wing political groups since the democratic changes in Poland to Polish 
entry intro the UE.
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SYSTEMATYCZNE BADANIA NAD dziejami polskiej myśli politycznej zapocząt-
kowano blisko czterdzieści lat temu. Istotnym wydarzeniem było ukazanie się 
w 1975 r. z inicjatywy Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, 
wrocławskiego ośrodka naukowego oraz Zakładu Naukowego im. Ossolińskich 
pierwszego tomu periodycznego wydawnictwa pt. Polska myśl polityczna XIX i XX 
wieku. Sformułowany wówczas przez profesora Uniwersytetu Wrocławskiego 
Henryka Zielińskiego postulat realizowania stałych form badań nad polską myślą 
polityczną ciągle nie stracił na aktualności1. Studiowanie dziejów myśli politycz-
nej ma istotne znaczenie zarówno pod względem poznawczym, jak i społecznym. 
Przybliżenie koncepcji i programów wzbogaca wiedzę o zjawiskach i procesach 
politycznych, wskazuje na ich uwarunkowania, istotę i  znaczenie, nie tylko 
w aspekcie teoretycznym, ale i praktycznym. Inicjatywa wrocławskiego ośrodka 
naukowego znalazła odzwierciedlenie w pracach badawczych prowadzonych na 
terenie całego kraju. Obecnie historiografi a może poszczycić się znaczącymi 
osiągnięciami w tej dziedzinie. Efektem badań nad polską myślą polityczną są 
liczne opracowania (autorskie i zespołowe), zarówno na poziomie analizy, jak 
i syntezy2.

1 H. Zieliński, O potrzebie i trudnościach badania dziejów polskiej myśli politycznej, [w:] Polska 
myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, Wrocław 1975. 

2 R.R. Ludwikowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej 1815–1890, Warszawa 
1982; M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993; R. Wapiński, Historia 
polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997; K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje 
polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław 2000; K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939–1945. 
Zarys problematyki, Warszawa 2000; Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939,
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Narodowa Demokracja stanowiła główną, lecz nie jedyną, zorganizowaną siłę 
nurtu nacjonalistycznego w polskim życiu politycznym. Pełniła ważną rolę w dzie-
jach Polski, występując jako istotny czynnik polityczny i twórczy ośrodek polskiej 
myśli politycznej. Tworzyła rozległy, powiązany szeregiem związków ideowych, 
organizacyjnych i personalnych obóz polityczny, którego trzon stanowiły ugrupo-
wania polityczne. W obrębie Narodowej Demokracji funkcjonowały zarówno 
formalne struktury polityczne, jak i liczne organizacje, towarzystwa i stowarzysze-
nia gospodarcze, społeczne, kulturalne, kobiece, sportowe. Często ich skład oso-
bowy, ofi cjalne rezolucje czy postulaty były identyczne lub zbliżone do tych, które 
fi rmowały najważniejsze centralne endeckie ośrodki władzy. Trzon organizacyjny 
Narodowej Demokracji tworzyły – Związek Ludowo-Narodowy (1919–1928), 
Obóz Wielkiej Polski (1926–1933), Stronnictwo Narodowe (1928–1939). Podczas 
II wojny światowej ruch narodowy zorganizował własne oddziały partyzanckie – 
Narodową Organizację Wojskową, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednocze-
nie Wojskowe. Po II wojnie światowej rozbity przez okupantów niemieckich obóz 
narodowy nie miał możliwości kontynuowania legalnej działalności w kraju. Na 
emigracji działało Stronnictwo Narodowe, wydające w Londynie czasopismo „Myśl 
Polska”. Od 1989 r. ugrupowania polityczne o programie narodowym i nacjonali-
stycznym podejmowały działalność w postaci jawnej.

Początku badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji poszu-
kiwać należy jeszcze w latach międzywojennych. Badania prowadzili historycy 
związani bezpośrednio, obozem narodowym, jak na przykład Stanisław Kozicki, 
autor pracy pt. Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), Londyn 1964 oraz 
historycy reprezentujący formację piłsudczykowską, jak Władysław Pobóg-Mali-
nowski, autor opracowania: Narodowa Demokracja 1887–1918: fakty i dokumenty, 
Warszawa 1933. Ze względu na zaangażowanie ideowe powyższych autorów, 
przedstawiane w tych pracach ustalenia nie były wolne od ocen subiektywnych.

Po II wojnie światowej badania naukowe nad polską formacją nacjonalistyczną 
nie były prowadzone. W okresie PRL uwaga badaczy koncentrowała się przede 
wszystkim na działalności i programach ruchu robotniczego oraz ruchu ludowego. 
Wzrost zainteresowania tym obszarem badawczym zaznaczył się dopiero w latach 
60. XX w. Jedną z pierwszych prac była książka autorstwa Romana Wapińskiego 
pt. Endecja na Pomorzu 1922–1939, Gdańsk 1966. Od tego wydarzenia ukazało się 
wiele prac i artykułów (ponad 300) tego wybitnego uczonego, ukazujących zarówno 

red. nauk. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001; Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty 
ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008. 
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struktury działania, jak i idee oraz koncepcje programowe Narodowej Demokracji3. 
Publikacje Romana Wapińskiego stanowią nieodzowny składnik bibliografi i każdej 
pracy poświęconej endecji. Wydaje się, że jak dotąd próbę syntetycznego ujęcia tej 
problematyki najpełniej reprezentuje fundamentalne opracowanie jego autorstwa 
pt. Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonali-
stycznej (Wrocław 1980). Można mówić o istnieniu swoistej „szkoły historycznej” 
zainicjowanej przez profesora Romana Wapińskiego. Zapoczątkowane przez 
Wapińskiego badania podejmowali w okresie PRL historycy i fi lozofowie, a zwłasz-

3 Do najważniejszych prac Romana Wapińskiego poświęconych Narodowej Demokracji należą: 
R. Wapiński, „Przegląd Wszechpolski” (1895–1905, 1922–1926); [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX 
wieku, t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1980; 
idem, Badania nad dziejami polskiej myśli politycznej schyłku XIX i XX wieku, „Przegląd Humani-
styczny” 1987, nr 9; idem, Badania nad dziejami polskiej myśli politycznej schyłku XIX i XX wieku, 
[w:] Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania, red. J. Maternicki, Warszawa 1990; idem, 
Cywilizacyjne uwarunkowania ruchów i systemów totalitarnych, [w:] Studia nad faszyzmem i zbrod-
niami hitlerowskimi, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1998, t. 21, nr 2077; idem, Elita endecka. 
Przyczynek do dziejów kształtowania się grup przywódczych polskich partii politycznych, „Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis” 1981, nr 543; idem, Endecja wobec hitleryzmu i III Rzeszy, [w:] Polska, 
Niemcy, Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, Poznań 1977; 
idem, Endecja wobec problemów polskich ziem zachodnich w latach 1919–1939, „Zapiski Historyczne” 
1966, nr 4; idem, Endecka koncepcja państwa, „Dzieje Najnowsze” 1969, nr 2; idem, Endecka koncepcja 
polityki wschodniej w latach II Rzeczypospolitej, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1969, 
t. 5; idem, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997; idem, Kształtowanie się 
w Polsce w latach 1922–1939 poglądów na ruchy faszystowskie w Europie, [w:] Studia nad faszyzmem 
i zbrodniami hitlerowskimi, t. 9, Wrocław 1985, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 687; idem, 
Narodowa Demokracja w walce o władzę i „rząd dusz” w latach 1926–1939, [w:] Dzieje burżuazji 
w Polsce, t. 2, Wrocław 1980; idem, Niektóre problemy ewolucji ideowo-politycznej endecji w latach 
1919–1939, „Kwartalnik Historyczny” 1966, nr 4; idem, Obóz narodowy, [w:] Życie polityczne w Polsce 
1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1985; idem, Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 1991; idem, Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 2006; idem, Polska i małe ojczyzny Polaków: Z dziejów kształtowania się świa-
domości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław 1994; idem, Polska na 
styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, 
Gdańsk 2002; idem, Problem państwa w koncepcjach politycznych obozu narodowego, [w:] Polska myśl 
polityczna XIX i XX wieku, t. VII: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988; idem, Problemy kształtowania się elit politycznych II Rzeczypospo-
litej, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII–XIX wieku, t. 7: Studia o grupach elitarnych, red. J. Leskiewi-
czowa, Warszawa 1982; idem, Roman Dmowski, Lublin 1988; idem, Ruchy nacjonalistyczne 
a formowanie się tendencji faszystowskich i parafaszystowskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
1971, nr 366; idem, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989; idem, Z dziejów 
tendencji nacjonalistycznych. O stanowisku Narodowej Demokracji wobec kwestii narodowej w latach 
1893–1939, „Kwartalnik Historyczny” 1973, nr 4.
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cza – Roman Zimand4, Jerzy Janusz Terej5. Podjęto badania nad twórczością ideową 
i działalnością Romana Dmowskiego. Na początku lat 70. ukazała się pierwsza 
w kraju biografi a autorstwa Andrzeja Micewskiego pt. Roman Dmowski, Warszawa 
1971. Była to praca pionierska, choć jej wartość obniżały korekty dokonywane 
przez cenzurę prewencyjną.

Zapoczątkowane przez Wapińskiego badania nad dziejami polskiej formacji 
nacjonalistycznej, nierozerwalnie związanej z historią narodu i państwa polskiego 
wzbudzały zainteresowanie wielu środowisk naukowych po 1989 r. Narodowa 
Demokracja doczekała się bogatej i różnorodnej literatury. Po 1989 r. można 
zauważyć rozwój badań nad dziejami polskiej myśli politycznej, jak również 
znaczny wzrost zainteresowania badaczy szeroko pojętą prawą stroną sceny poli-
tycznej. Badania nad polskim ruchem nacjonalistycznym zintensyfi kowały się 
zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku XXI w. Dzieje i myśl 
polityczna Narodowej Demokracji stały się przedmiotem zainteresowań w różnych 
ośrodkach naukowych w Polsce. Intensywne studia były prowadzone w ośrodkach 
akademickich w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, 
Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu. Rezultatem tych badań były liczne 
monografi e, rozprawy, opracowania zbiorowe, artykuły przyczynkarskie, studia 
i szkice. Stosując różnorodne kryteria badawcze, o wielu aspektach praktyki i myśli 
politycznej ND, pisali liczni przedstawiciele nauk humanistycznych. Badacze 
polskiego nacjonalizmu przyjmowali różne układy badań – najczęściej chronolo-
giczne, bądź problemowe. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania badaczy 
była szeroko rozumiana problematyka narodowa, która stanowiła niezbędną 
osnowę każdej z prac poświęconych endecji. Biorąc pod uwagę kryterium chro-
nologiczne, największe zainteresowanie badaczy wzbudzał okres międzywojenny. 
Wydaje się, że było to zainteresowanie w pełni uzasadnione, bowiem lata 1918–1939 
były okresem intensywnego rozwoju polskiej myśli politycznej.

We współczesnej historiografi i dominują opracowania o charakterze problemo-
wym koncentrujące się na wybranej kategorii lub wartości. Badania nad myślą 
polityczną zmierzały do wyodrębnienia i opracowania podstawowych kategorii 
z zakresu myśli politycznej. W katalogu badawczym znajdowały się przede wszyst-
kim takie kategorie, jak: ustrój polityczny, naród, państwo, ojczyzna, patriotyzm, 

4 R. Zimand, Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu, „Studia 
Filozofi czne” 1967, nr 4.

5 J.J. Terej, Idee, mity, realia: szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971; idem, 
Rzeczywistość i polityka: ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 
1971. 
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niepodległość, problematyka mniejszości narodowych, zagadnienia związane 
z miejscem Polski w Europie i polityką zagraniczną. Główne kategorie badawcze 
z zakresu badań nad myślą polityczną Narodowej Demokracji wyodrębniła i opisała 
Ewa Maj w artykule o charakterze syntezy pt. Narodowa Demokracja zamieszczo-
nym w opracowaniu zbiorowym pod redakcją naukową Jana Jachymka i Waldemara 
Parucha Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939 (Lublin 2001). 
O wpływie jaki na ewolucję myśli politycznej endecji wywierała ideologia i praktyka 
faszyzmu pisali: Michał Andrzejczak, Krzysztof Kawalec, Maciej Marszał, Albert 
S. Kotowski6. Zainteresowanie wzbudzała prasa Narodowej Demokracji. Prace 
poświęcone endeckim organom prasowym opublikowali Władysław Hendzel, 
Urszula Jakubowska, Maria Królikowska, Ewa Maj7. Do opracowań zbiorowych 
podejmujących tematykę prasy obozu narodowodemokratycznego należy dwuto-
mowa praca zbiorowa pod redakcją naukową Ewy Maj i Anety Dawidowicz8. Pro-
blematyka wychowawcza i edukacyjna stała się tematem prac Stanisława Kiliana, 
Eugeniusza Paruzela, Witolda Wojdyło9. Stosunek ND wobec chłopów zgłębiał 
Tadeusz Wolsza10. Kwestie obszaru terytorialnego państwa i polityki zagranicznej 
stanowiły przedmiot zainteresowania prac: Władysława Bułhaka, Bohdana Hal-

6 M. Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 
1922–1939, Wrocław 2010; K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze stu-
diów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989; A.S. Kotowski, Narodowa 
Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń 2006; M. Marszał, Włoski faszyzm i niemiecki 
narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926–1939, Wrocław 2001; Obóz 
narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010. 

7 W. Hendzel, „Głos” (1886–1894). Literatura, krytyka, teatr, Opole 2000; U. Jakubowska, Oblicze 
ideowo-polityczne „Gazety Warszawskiej” i „Warszawskiego Dziennika Narodowego” w latach 1918–
1939, Warszawa 1984; eadem, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa 1988; 
M. Królikowska, Ideologia historyczna „Przeglądu Wszechpolskiego”, „Przegląd Humanistyczny” 1987, 
nr 6; E. Maj, Regionalny dziennik polityczny: przykład „Głosu Lubelskiego” w latach 1928–1935, 
„Annales UMCS” 2007, sectio K: Politologia, vol. XIV, s. 211–226. 

8 Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010; Prasa Na-
rodowej Demokracji. Od roku 1939 do początku XXI wieku, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2011.

9 S. Kilian, Myśl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Kraków 1987; E. Paruzel, 
Ideał wychowawczy Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Kraków 1997; W. Wojdyło, Wycho-
wanie jako forma działania politycznego w myśli społeczno-politycznej obozu narodowego na terenie 
zaboru pruskiego do 1914 r., [w:] Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, red. W. Wojdyło, 
M. Strzelecki, Toruń 1997; A. Dawidowicz, Zygmunt Balicki o wychowaniu narodowym, „Annales 
UMCS” 2003, sectio K, Politologia, vol. X. 

10 T. Wolsza, Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, 
działalność, Warszawa 1992. 
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czaka, Mateusza Niecia, Piotra Wandycza, Jana Waskana11. Zagadnieniu stosunków 
Polski z państwami sąsiednimi w myśli politycznej Narodowej Demokracji zostało 
poświęcone opracowanie Tomasza Koziełło12. Problematyka zagraniczna w naro-
dowej myśli politycznej stała się tematem artykułów przyczynkarskich13. W bada-
niach nad myślą polityczną endecji podejmowano zagadnienia ideowe, a w tym 
stosunek twórców myśli politycznej ND do wielkich ideologii, takich jak: socjalizm, 
liberalizm, konserwatyzm. O liberalizmie w poglądach ND pisali: Krzysztof Kawa-
lec, Aneta Dawidowicz14. Duże zainteresowanie wzbudzała problematyka mniej-
szości narodowych w myśli politycznej ND. Analizowano zwłaszcza stosunek 
endecji do ludności żydowskiej oraz do społeczności białoruskiej i ukraińskiej. Tej 
problematyce zostały poświęcone opracowania: Olafa Bergmanna, Małgorzaty 
Domagalskiej, Krystyny Gomółki, Bohdana Halczaka, Przemysława J. Jastrzęb-
skiego, Ewy Maj, Magdaleny Nowak, Mieczysława Sobczaka, Grzegorza Radom-
skiego15. Trudny, interesujący badawczo i poznawczo problem relacji pomiędzy 

11 P. Wandycz, Narodowa Demokracja a polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, „Więź” 1989, 
nr 7–8; M. Nieć, Niemcy w publicystyce Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym 1918–1939. 
Kwestie polityki międzynarodowej, Wrocław 1998; W. Bułhak, Dmowski – Rosja a kwestia polska. 
U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego1886–1908, Warszawa 2000; B. Halczak, Stany Zjed-
noczone w oczach endecji w latach 1919–1939, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3; J. Waskan, Problem 
przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej Obozu 
Narodowego 1893–1921, Bydgoszcz 2006. 

12 T. Koziełło, Trudne sąsiedztwo. Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej 
Narodowej Demokracji (1918–1939), Rzeszów 2008. 

13 J. Waskan, Zagadnienia polityki wschodniej w myśli politycznej ruchu narodowego w latach 
1917–1921; T. Koziełło, Narodowodemokratyczna krytyka piłsudczykowskiej polityki zagranicznej 
(1918–1939), [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej 
w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007; G. Radomski, Mit „mo-
carstwa anonimowego” w  publicystyce obozu narodowego w  XX wieku, [w:] Świat wokół 
Rzeczypospolitej… 

14 K. Kawalec, Elementy liberalne w myśli politycznej Narodowej Demokracji przed rokiem 1939, 
[w:] Materiały i rozprawy do teorii, dziejów i współczesności liberalizmu. Sympozjum historyczne: 
Tradycje liberalne w Polsce, Warszawa 1993; A. Dawidowicz, Liberalizm jako zagrożenie narodu 
w poglądach „wczesnej” endecji, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, Polityka – Religia – Etos, red. 
B. Grott, Kraków 2010. 

15 O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918–1929, 
Poznań 1998; K. Gomółka, Sprawa białoruska w koncepcjach Narodowej Demokracji w  latach 
1918–1922, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. VIII: Polska – Polacy – mniejszości naro-
dowe, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1992; E. Maj, Od „biernej masy plemiennej” do „komiwojażera”. 
Narodowa Demokracja (do 1939 roku), [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. 
Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, 
W. Paruch, Lublin 2001; M. Sobczak, Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce 
w latach 1918–1939, Wrocław 1998; P.J. Jastrzębski, Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodo-
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nacjonalizmem a katolicyzmem poddał badaniom Bogumił Grott16. Powyższą 
problematykę zgłębiali również Rafał Łętocha, Paweł Stachowiak17. Problem relacji 
między konserwatyzmem a nacjonalizmem stał się tematem badań Michała Jaskól-
skiego18. Natomiast Grzegorz Radomski opublikował opracowanie poświęcone 
problematyce samorządu terytorialnego w myśli politycznej ND19. Historiozofi czne 
koncepcje obecne w polskiej myśli narodowej zostały przedstawione w tekstach Ewy 
Maj i Lecha Zdybla20. Tematem pracy Tomasza Banacha stała się rzymska tradycja 

wej” w latach 1921–1926, Toruń 2005; M. Domagalska, Antysemityzm dla inteligencji?: kwestia żydow-
ska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921–1934) i „Prosto z mostu” 
(1935–1939), Warszawa 2004; B. Halczak, Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów 
narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej, Zielona Góra 2000; M. Nowak, Narodowcy i Ukra-
ińcy: Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922–1939, Gdańsk 2007; 
G. Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzecz-
pospolitej w latach 1918–1926, Toruń 2000.

16 B. Grott, Nacjonalizm i religia – proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość 
ideową w myśli Narodowej Demokracji, „Rozprawy Habilitacyjne” 1984, nr 85; idem, Katolicyzm 
w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków 1987; idem, Nacjonalizm 
chrześcijański, Kraków 1991; Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków 
1993; idem, Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1996; idem, Obóz narodowy a katolicyzm, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1979, nr 3; idem, Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w świetle pism jego 
ideologów i krytyki katolickiej. Zarys problematyki badawczej. „Dzieje Najnowsze” 1980, z. l; idem, 
Publicystyka „Zadrugi” jako jeden z przejawów krytyki kultury katolickiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe 
UJ. Studia Religiologica” 1981, z. 6; idem, Mediewalizm w koncepcjach Obozu Wielkiej Polski. Ze 
studiów nad religijnymi uwarunkowaniami myśli politycznej, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religio-
logica” 1982, z. 7; idem, Th e Conception of Roman-Catholic Totalizm in Poland before World War II, 
„Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica” 1982, z. 8; idem, Waloryzacja epok historycznych i nie-
których nurtów myśli europejskiej od średniowiecza po wiek XIX w ideologii obozu narodowego, jako 
wyraz jej katolicyzacji, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologia” 1983, z. 9; idem, Geneza i początki 
formowania się poglądów „młodych” obozu narodowego na zagadnienia ustrojowe. „Dzieje Najnow-
sze”1984, z. l; idem, Pojęcie narodu i jego miejsce w hierarchii wartości formacji młodoendeckiej, 
„Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4.

17 P. Stachowiak, Korzenie „katolicyzmu endeckiego”: nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła 
w Polsce w latach 1887–1927; Poznań 1999; R. Łętocha, Katolicyzm a idea narodowa: miejsce religii 
w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002.

18 M. Jaskólski, Konserwatyzm – nacjonalizm. Studia nad konfrontacjami ideowymi konserwaty-
zmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r., Kraków 1989. 

19 G. Radomski, Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939), 
Toruń 2009. 

20 L. Zdybel, Interpretacje procesu historycznego w polskiej myśli nacjonalistycznej 1900–1939, [w:] 
Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej fi lozofi i społecznej. Analiza wybranych koncepcji pierwszej 
połowy XX wieku, Lublin 1995. 
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prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji21. Postęp w badaniach prowadził 
do odkrywania nowych obszarów penetracji naukowej. Do opracowań o charakte-
rze innowacyjnym, interdyscyplinarnym otwierającym nowe obszary badawcze dla 
historyków, politologów, socjologów należy inicjująca nowe kierunki badań mono-
grafi a książkowa autorstwa lubelskiej uczonej Ewy Maj pt. Komunikowanie polityczne 
Narodowej Demokracji 1918–1939 (Lublin 2010). Opracowanie przedstawia proces 
kształtowania się, rozwoju i funkcjonowania procesów komunikacyjnych Narodo-
wej Demokracji.

Myśl polityczną Narodowej Demokracji analizowano w ujęciu podmiotowym. 
Powstały syntetyczne ujęcia działalności i myśli politycznej poszczególnych partii 
i organizacji wchodzących w skład Narodowej Demokracji. Opracowania docze-
kały się poszczególne partie endeckie, jak też ugrupowania sytuujące się na obrzeżu 
obozu narodowego. Przedstawiono w nich podstawowe wartości, sposoby myśle-
nia politycznego, stosowane modele decydowania politycznego – konstytutywne 
dla poszczególnych organizmów politycznych. Autorami monografi i poświęconych 
Związkowi Ludowo-Narodowemu byli: Ewa Maj, Jerzy Kornaś, Adam Wątor22. 
Opracowanie dotyczące myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego 
przygotował Jerzy Kornaś23. Zygmunt Kaczmarek podjął badania nad genezą 
i działalnością Obozu Wielkiej Polski24. Obóz Narodowo-Radykalny znalazł swo-
jego historyka w osobie Szymona Rudnickiego25. Zainteresowanie wzbudzała 
działalność i myśl społeczno-polityczna Obozu Narodowo-Radykalnego ABC, tej 
problematyce poświęcił monografi ę Krzysztof Kawęcki26. Antologię myśli naro-
dowo-radykalnej z lat 30. XX w. przygotowali Arkadiusz Meller i Patryk Toma-
szewski27. Struktury i funkcjonowanie „Młodzieży Wszechpolskiej” stanowiły 

21 T. Banach, Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939), 
Warszawa 2010. 

22 E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 
2000; A. Wątor, Działalność Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919–1922, Szczecin 1992; 
J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Kraków 1995. 

23 J. Kornaś, Stracone nadzieje. Szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego 
(1928–1945), Toruń 2009. 

24 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926–
1933, Poznań 1980. 

25 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985. 
26 K. Kawęcki, Działalność i myśl społeczno-polityczna Obozu Narodowo-Radykalnego ABC 

1934–1939, Warszawa 2009.
27 A. Meller, P. Tomaszewski, Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat 

30. XX wieku, Warszawa 2011. 
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przedmiot badań Lucyny Kulińskiej28. Dodać można, że marginalne formacje 
kierunku nacjonalistycznego w II RP – ugrupowania „faszystowskie” i „narodo-
wosocjalistyczne”, stały się tematem monografi i Olgierda Grotta29.

Istotne miejsce w dorobku badawczym zajmują liczne opracowania biografi czne 
teoretyków i polityków Narodowej Demokracji. Na przykładzie biografi i poszcze-
gólnych twórców, teoretyków, przywódców politycznych, analizowano skompliko-
wane procesy i zjawiska polityczne. W gronie ideologów narodowych największe 
zainteresowanie wzbudzała postać twórcy i  lidera Narodowej Demokracji – 
Romana Dmowskiego. O różnych aspektach bogatej myśli i aktywności politycznej 
pisali między innymi: Krzysztof Kawalec, Grzegorz Krzywiec, Andrzej Micewski, 
Roman Wapiński30. Nie sposób wymienić wszystkich opracowań, w  których 
występowało nazwisko Dmowskiego. Postać Dmowskiego pojawiała się niemal we 
wszystkich syntezach dziejów Polski obejmujących okres przełomu XIX i XX 
stulecia oraz historię najnowszą Polski.

Jan Ludwik Popławski, jako jeden z współtwórców ideologii i struktur organi-
zacyjnych Narodowej Demokracji, stał się tematem wielu artykułów oraz prac 
badawczych. Były to zarówno dzieła komplementarnie traktujące życie i myśl 
polityczną tej postaci, jak również wybrane zagadnienia. Autorkami monografi i 
poświęconych Popławskiemu były Ewa Maj (Jan Ludwik Popławski. Poglądy i dzia-
łalność polityczna, Lublin 1991) i Teresa Kulak (Jan Ludwik Popławski – biografi a 
polityczna, Wrocław 1994). Osoba Popławskiego stała się również główną osią 
rozważań Nikodema Bończy-Tomaszewskiego (Demokratyczna geneza nacjonali-
zmu, Warszawa 2001). Poświęcono mu także miejsce w opracowaniach dotyczących 
polskiej myśli politycznej i jej twórców. Tego przykładem jest pionierska praca 
Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, tom 5, pod redakcją profesora Henryka 
Zielińskiego, gdzie swój rozdział o tym ideologu zamieścił Jerzy Janusz Terej. 
Postać Jana Ludwika Popławskiego została uwzględniona w dziele Barbary Toruń-
czyk pt. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpol-

28 L. Kulińska, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” i Młodzież Wielkiej Polski w latach 
1922–1947. Struktury, funkcjonowanie i główni działacze, Warszawa 2004. 

29 O. Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007. 
30 W. Bułhak, Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 

1886–1908, Warszawa 2000; G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego, 
(1886–1905), Warszawa 2009; M. Łagoda, Dmowski, naród i państwo. Doktryna polityczna „Przeglądu 
Wszechpolskiego” (1895–1905), Poznań 2002; A. Micewski, Roman Dmowski…; R. Wapiński, Roman 
Dmowski….; K. Kawalec, Roman Dmowski, Warszawa 1996; J. Bielatowicz, Roman Dmowski jako 
pisarz polityczny, Londyn 1965.
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skiego” (1895–1905). Postać Popławskiego jako krytyka literackiego przedstawił 
Roman Zimand – Jan Ludwik Popławski 1854–1908, [w:] Obrazy literatury polskiej 
XIX i XX wieku, t. 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu (Warszawa 
1969).

Opracowania biografi czne teoretyków i polityków obozu narodowego prezen-
towały ich systemy wartości, różnorodne koncepcje i poglądy, płaszczyzny działa-
nia. Postać, myśl i działalność polityczną trzeciego z „ojców – założycieli” Naro-
dowej Demokracji (obok Popławskiego i Dmowskiego) – Zygmunta Balickiego 
– prezentowały monografi e Bogumiła Grotta, Anety Dawidowicz31. Na rynku 
wydawniczym pojawiły się biografi e poświęcone innym wybitnym postaciom 
ruchu narodowodemokratycznego. Opracowano dotąd monografi e prezentujące 
drogi myśli i działalność polityczną czołowych postaci Narodowej Demokracji: 
Joachima Bartoszewicza, Tadeusza Bieleckiego, Adama Doboszyńskiego, Jerzego 
Drobnika, Edwarda Dubanowicza, Stanisława Głąbińskiego, Stanisława Grab-
skiego, Ludwika Jaxa-Bykowskiego, Stanisława Kozickiego, Jana Mosdorf, Adolfa 
Nowaczyńskiego, Bolesława Piaseckiego, Romana Rybarskiego, Stanisława Stroń-
skiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego, Zygmunta Wasilewskiego, Wojciecha Wasiu-
tyńskiego, Maurycego Zamoyskiego32.

31 B. Grott, Zygmunt Balicki: Ideolog Narodowej Demokracji, Kraków 1995; A. Dawidowicz, 
Zygmunt Balicki 1858–1916. Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006.

32 B. Nitschke, Adam Doboszyński publicysta i polityk, Kraków 1993; T. Włudyka, „Trzecia droga” 
w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej: Koncepcje Adama Doboszyńskiego a program obozu narodo-
wego, Kraków 1994; J. Faryś, A. Wątor, Edward Dubanowicz, 1881–1943: Biografi a polityczna, Szczecin 
1994; J. Waskan, Koncepcje społeczno-polityczne Romana Rybarskiego, Toruń 1991; W. Wojdyło, 
Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Toruń 1993; idem, Stanisław Grabski (1871–
1949). Biografi a polityczna, Toruń 2004; J. Faryś, Stanisław Stroński: Biografi a polityczna do 1939 roku, 
Szczecin 1990; M. Mroczko, Stanisław Kozicki, (1876–1958). Biografi a polityczna, Gdańsk 1999; Ja-
nicka, Maurycy hrabia Zamoyski: Zarys losów życiowych i politycznych oraz wgląd w struktury gospo-
darcze ordynacji, Lublin 2000; U. Jakubowska, Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego, „Kwartalnik 
Historii Prasy Polskiej” 1994, z. 2; Z. Kaczmarek, Wojciech Trąmpczyński, Poznań 1993; M. Białokur, 
Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza, Toruń 2005; S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna 
Tadeusza Bieleckiego, Kraków 2000; B. Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Toruń 2004, 
P. Biliński, Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczpospolitej, (1880–1952), Warszawa 
1999; K. Kaczmarski, P. Tomasik, Adam Doboszyński 1904–1949, Rzeszów 2010; A. Dudek, G. Pytel, 
B. Piasecki, Próba biografi i politycznej, Londyn 1990; Z. Lenarczyk, Jerzy Drobnik między dziennikar-
stwem a polityką, Poznań 2001; Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista, red. M. Meducka, 
Kielce 2002; J.A. Malik, Adolf Nowaczyński. Między modernizmem z pozytywizmem, Lublin 2002; 
W. Plennikowski, Stanisław Kozicki. W kręgu propagandy idei i polityki Narodowej Demokracji, Toruń 
2008; E. Prokop-Janiec, Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, 
Kraków 2004; B. Jaxa-Kwiatkowska, Profesor Ludwik Jaxa-Bykowski 1881–1948: ostatnie lata życia, 



245Stan badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji

Podejmowano badania regionalne. Mają one zróżnicowany stopień penetracji 
naukowej zarówno w stosunku do regionów, jak i okresów historycznych. Bada-
niami regionalnymi zostały objęte różne obszary: województwo lubelskie, woje-
wództwo poznańskie, województwo pomorskie, Górny Śląsk, Galicja, Małopolska, 
Wielkopolska. Dziejom endecji w poszczególnych regionach kraju i w różnych 
okresach chronologicznych poświęcili monografi e: Przemysław Dąbrowski, Rafał 
Dobrowolski, Andrzej Dwojnych, Henryk Lisiak, Ewa Maj, Jerzy Marczewski, 
Krzysztof Osiński, Marian Orzechowski, Waldemar Potkański, Piotr Świercz, 
Adrian Tyszkiewicz, Adam Wątor, Szczepan Wierzchosławski33.

Dzieje i myśl polityczna Narodowej Demokracji stały się tematem opracowań 
zbiorowych34. Najnowsze efekty badań prowadzonych w  różnych ośrodkach 
naukowych na terenie całego kraju zawierają opracowania zbiorowe o charakterze 
parasyntez: Roman Dmowski i jego współpracownicy, pod redakcją M. Białokura, 
M. Patelskiego, A. Szczepaniaka, Toruń 2008; Narodowa Demokracja XIX i XX 
wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama 
Wątora, Szczecin 2008. Do inspirujących badawczo prac, prezentujących złożoność, 
skomplikowanie i bogactwo problematyki nacjonalizmu należą opracowania 
zbiorowe pod redakcją Bogumiła Grotta. Wymienić należy pracę pt. Nacjonalizm 
czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich 

Warszawa 1994; M. Kotas, Jan Mosdorf. Filozof, ideolog, polityk, Krzeszowice 2007; J. Chodorowski, 
Roman Rybarski, (1887–1942). Z historii polskiej myśli ekonomicznej i prawno-ustrojowej pierwszej 
połowy XX wieku, Wrocław 1997. 

33 P. Dąbrowski, Narodowa demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu 
myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–
–1918, Kraków 2010; R. Dobrowolski, Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 
1919–1939, Toruń 2006; A. Dwojnych, Endecja na Mazowszu Północnym a Kościół katolicki, 1898–
–1939, Kraków 2008; H. Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939, Poznań 
2006; E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918–1928, Lublin 2002; 
J. Marczewski, Narodowa Demokracja w Poznańskiem, 1900–1914, Warszawa 1967; K. Osiński, Walka 
o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego 
w latach 1926–1939, Toruń 2008; M. Orzechowski, Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 
1918 roku), Wrocław–Warszawa–Kraków 1965; W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy 
w Galicji przed 1914 rokiem, Warszawa 2002; P. Świercz, Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku 
w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1999; A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926–
–1933, Kraków 2004; A. Wątor, Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002; 
S. Wierzchosławski, Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Wschodnich 
w latach 1850–1914, Toruń 1992. 

34 Roman Dmowski i jego współpracownicy, red. M. Białokur, M. Patelski, A. Szczepaniak, Toruń 
2008; Narodowa Demokracja XIX i XX wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, 
A. Wątor, Szczecin 2008. 
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w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, pod red. B. Grotta, Kraków 2006 oraz pracę 
pt. Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos, pod red. B. Grotta, 
Kraków 2010. Problematykę obecności idei nacjonalistycznych we współczesnym 
myśleniu politycznym Polaków, w tym kwestie wielonurtowości idei nacjonali-
stycznych podjęto w opracowaniu Idee w procesie kształtowania współczesnej rze-
czywistości polskiej. Nacjonalizm, pod red. Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, 
Michała Śliwy, Kraków 2010.

Z zainteresowaniem badaczy spotkały się również dzieje i myśl polityczna obozu 
narodowego w okresie drugiej wojny światowej. Autorami opracowań obejmują-
cych dzieje i sferę koncepcyjną Stronnictwa Narodowego po 1939 r. byli między 
innymi: Jerzy Janusz Terej, Lucyna Kulińska, Mirosław Orłowski, Stanisław Kilian, 
Krzysztof Kaczmarski, Marzenna Giedrojć, Wojciech Turek, Wiesław Charczuk, 
Artur Paszko, Mariusz Bechta, Rafał Łętocha35.

W  różnych ośrodkach naukowych prowadzono badania nad poznaniem 
dorobku podziemnego Stronnictwa Narodowego36. Zgłębiano temat działalności 
organizacji narodowych zarówno w latach II wojny światowej, jak i w pierwszych 

35 L. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce 
w latach 1944–1947, Warszawa 2001; J.J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami 
najnowszymi…; L. Kulińska, Narodowcy: z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, 
Warszawa 1999; S. Kilian, Problematyka sąsiedztwa polsko-ukraińskiego w myśli politycznej emigra-
cyjnego Stronnictwa Narodowego, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2000, nr 4, s. 185–200; L. Kuliń-
ska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy: myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce 
w latach 1944–1947, Warszawa 2001; K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie, 
1939–1944, Rzeszów 2003; S. Kilian, Cele kształcenia obywatelsko-państwowego w myśli politycznej 
emigracyjnych narodowców, (1945–1989), „Państwo i Społeczeństwo” 2003, nr 1, s. 25–34; M. Gie-
drojć, Ustrój polityczny niepodległego państwa polskiego w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego 
w latach 1939–1945, „Przegląd Politologiczny” 1997, nr 3/4, s. 59–64; eadem, Rola mniejszości naro-
dowych w powojennej Polsce w świetle publicystyki Stronnictwa Narodowego w latach 1939–1945, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 1997, nr 10, s. 19–27; eadem, Zachodnia granica 
Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SP i SN w latach 1939–1945, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 
1996, z. 3, s. 15–28; W. Turek, Od Jałty do zjednoczonej Europy: polityka emigracyjnego Stronnictwa 
Narodowego w latach 1958–1968, „Arcana” 2003, nr 3/4, s. 217–227; „Myśl Polska” na emigracji, 
1941–1976: antologia tekstów, wybór i oprac. W. Turek, M. Urbanowski, Kraków 2005; W. Charczuk, 
Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939–1947, Siedlce 2003; 
M. Orłowski, Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939–1947, Poznań 2006; 
R. Łętocha, Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 
2002; A. Paszko, O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych 
grupy Szańca i Konfederacji Narodu, Kraków 2002; M. Bechta, Między Bolszewią a Niemcami, kon-
spiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939–1952, War-
szawa 2008. 

36 M. Orłowski, Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939–1947, Poznań 2006.
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latach powojennych. Opublikowane dotąd monografi e poruszały kwestie ideowe 
oraz podejmowały rekonstrukcję poszczególnych formacji narodowych37. Mirosław 
Orłowski przygotował antologię publicystyki podziemnego Stronnictwa Narodo-
wego38. Antologię publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego w latach 
1939–1950 przygotowali Marek Jan Chodakiewicz i Wojciech Jerzy Muszyński39.

Istnieje również literatura omawiająca dzieje ruchu narodowego na wychodź-
stwie po drugiej wojnie światowej40. Zainteresowanie badawcze wzbudzały dzieje 
tygodnika „Myśl Polska” wydawanego od marca 1941 r. w Londynie i pozostającego 
w ideowym związku ze Stronnictwem Narodowym na wychodźstwie41.

Podejmowano również badania nad problematyką współczesnego ruchu naro-
dowego w Polsce. Za pionierską monografi ę naukową poświęconą tej problematyce 
można uznać pracę Grzegorza Tokarza42. Praca ta omawia strukturę organizacyjną 
i program ideowo-polityczny ruchu narodowego w Polsce po transformacji ustro-
jowej w 1989 r. Przedstawiając stan badań w porządku chronologicznym trzeba 
dodać, iż problematykę ugrupowań neoendeckich w III Rzeczpospolitej eksplorował 

37 Zob. W.J. Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych 
Sił Zbrojnych 1939–1945, Biała-Podlaska, Warszawa 2000; B. Chrzanowski, Związek Jaszczurzy 
i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939–1947. Nieznane karty pomorskiej konspiracji, Toruń 1997; 
G. Ciura, Pełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie”), Warszawa 1998; K. Kacz-
marski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939–1944, Rzeszów 2002; K. Komorowski, Polityka 
i walka. Konspiracja zbrojna Ruchu Narodowego 1939–1945, Warszawa 2000; L. Kulińska, Narodowcy. 
Z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa–Kraków 1999; L. Kulińska, 
M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce 
w latach 1944–1947, Warszawa–Kraków 2001; K. Litwiejko, Narodowa Organizacja Wojskowa. Okręg 
białostocki 1941–1945, Białystok 2005; R. Łętocha, Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli 
Obozu Narodowego w latach okupacji, Lublin 2002; M. Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelsz-
czyźnie w latach 1944–1947, Lublin 2009. 

38 Broszury konspiracyjne Stronnictwa Narodowego z lat 1939–1946, wybór i oprac. M. Orłowski, 
Poznań 2010.

39 Żeby Polska była polska: antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego 1939–1950, 
wstęp, wybór i oprac. M.J. Chodakiewicz i W.J. Muszyński, Warszawa 2010. 

40 K. Kawalec, System polityczny Wojciecha Wasiutyńskiego, [w:] Myśl polityczna na wygnaniu. 
Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, red. A. Friszke, Warszawa 1995; J. Żaryn, Stronnic-
two Narodowe na emigracji (1945–1955). Zarys działalności, [w:] Warszawa nad Tamizą. Z dziejów 
polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, red. A. Friszke, Warszawa 1994. 

41 „Myśl Polska” na emigracji 1941–1976. Antologia tekstów, oprac. M. Urbanowski, Kraków 2005; 
E. Maj, Obraz Kościoła rzymskokatolickiego na łamach tygodnika „Myśl Polska” i „Nowa Myśl Polska” 
na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Politologia” 2003, 
sectio K, vol. X, s. 143–159; M. Siwiec, Problematyka społeczna i obraz Kościoła w kraju na łamach 
„Myśli Polskiej” w latach 1945–1985, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 1991/1992, nr 2. 

42 G. Tokarz, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989–1997, Wrocław 2002. 
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Jarosław Tomasiewicz43. Polityczne ugrupowania narodowe w Polsce w czasie od 
przemian ustrojowych w 1989 r. do wyborów parlamentarnych w 2001 r. stanowią 
przedmiot monografi i naukowej autorstwa Ewy Maj i Czesława Maja44. We współ-
czesnej historiografi i można znaleźć też liczne publikacje przyczynkarskie charak-
teryzujące polityczne ugrupowania narodowe. Odnosiły się one do organizacyjnego 
i ideowego procesu kształtowania się ruchu narodowego w Polsce oraz organów 
prasowych ugrupowań narodowych. Analizowano też stosunek ugrupowań naro-
dowych do kwestii integracji Polski z Unią Europejską45.

Trudno wymienić wszystkie monografi e, opracowania, artykuły poświęcone 
Narodowej Demokracji. Niemniej na podstawie powyższych ustaleń można 
wysnuć konkretne wnioski. Przedstawiona powyżej analiza wskazuje różnorodne 
kierunki badań nad tą problematyką. Można też poczynić próbę wskazania potrzeb 
i postulatów badawczych na przyszłość. Widać wyraźnie, iż studia nad dziejami 
i myślą polityczną Narodowej Demokracji niewątpliwie wzbogaciły się wieloma 
już osiągnięciami naukowymi. Nadal jednak, pomimo znacznego postępu badań, 
wiele ujęć wymaga głębszej refl eksji i weryfi kacji ocen. Wydaje się, że aktualny jest 
postulat opracowania syntez ukazujących dzieje i myśl polityczną całego ruchu 
endeckiego, jak również poszczególnych podmiotów politycznych funkcjonujących 
w ramach struktur Narodowej Demokracji.

Mimo postępu badań obraz uwarunkowań ideowych myśli narodowej nadal jest 
niepełny. Godne wysiłku naukowego byłyby studia komparatystyczne porównujące 

43 J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003. 
44 Cz. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Lublin 2007. 
45 M. Lewandowski, Na szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle analizy 

zawartości pisma „Szczerbiec”, Radzyń Podlaski 2004; M. Piskorski, Liga Polskich Rodzin, [w:] Polskie 
Partie Polityczne i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2004; B. Smolik, 
Narodowcy u zarania transformacji ustrojowej, [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce 
po 1989 roku, red. S. Dąbrowski, B. Rogowska, Wrocław 1998; L. Koćwin, „Narodowcy” i „Europej-
czycy” wobec problemu jedności europejskiej, [w:] Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane 
ośrodki, koncepcje, system wartości, red. B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz, Wrocław 1996; A. Szymański, 
Unia europejska w programach ugrupowań uczestniczących w wyborach parlamentarnych w 2001 roku 
[w:] Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze, „Studia Politologiczne. Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego”, vol. 6, red. E. Pietrzyk-Zieniewicz, Warszawa 2002; P. Tomasik, 
Ugrupowania narodowe wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Polska na nowej drodze. 
Tradycja i współczesność, red. A. Magierska, Warszawa 1997; G. Radomski, Liberalizm w interpreta-
cjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlew-
ski, D. Karnowska, Toruń 2006; T. Koziełło, Liga Polskich Rodzin wobec integracji Polski z Unią Eu-
ropejską, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. II, red. J. Faryś, 
T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007. 
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myśl polityczną Narodowej Demokracji z poglądami innych orientacji czy partii 
politycznych – zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Stwierdzić można, iż na 
marginesie zainteresowania pozostawały badania porównawcze nad myślą polityczną 
Narodowej Demokracji. Interesujące byłoby porównanie i pokazanie różnic i podo-
bieństw nacjonalizmu polskiego i europejskiego, a w tym zwłaszcza recepcji ideowych 
płynących z nacjonalizmu francuskiego czy nacjonalizmu włoskiego. Byłoby to 
podstawą dla wydobycia wspólnych cech myśli nacjonalizmu polskiego i nacjonali-
zmu formułowanego na zachodzie Europy. Potrzebne wydaje się również podjęcie 
badań porównawczych nad nacjonalizmem ukraińskim, rosyjskim i polskim.

W dalszym ciągu na polu badawczym dziejów i myśli politycznej Narodowej 
Demokracji znajduje się wiele niezbadanych problemów i pytań badawczych. 
Można zauważyć, iż problematyka ekonomiczna w myśli politycznej ND nie 
występowała dotąd jako odrębny problem badawczy. W niewielkim stopniu były 
podejmowane koncepcje terytorialne. W badaniach nad prasą narodową pożądane 
byłoby przygotowanie opracowań monografi cznych ważnych tytułów znajdujących 
się w gestii endecji oraz zaprezentowanie twórczości czołowych publicystów 
ND. Konieczne wydaje się kontynuowanie prac analitycznych nad organami 
centralnymi, pismami ideotwórczymi, jak np. „Myśl Narodowa”. Wydaje się, że 
wiele niezbadanych wątków zawiera też historia poszczególnych organizacji 
endeckich. W dotychczasowych badaniach słabo została też przedstawiona kwestia 
chłopska i rolna. W mniejszym stopniu podejmowano badania nad koncepcjami 
gospodarczymi, rolą warstw społecznych, prawami i wolnościami obywatelskimi. 
Dość słabo znane są dzieje obozu narodowego na emigracji.

Luki istnieją także w polu badań biografi cznych. Na gruntowną monografi ę 
w dalszym ciągu czeka postać lidera młodej generacji „obozu narodowego” Jędrzeja 
Giertycha. Wydaje się, że ponadto pożądane byłoby opracowanie biografi i poświę-
conych takim twórcom, jak np.: Zdzisław Dębicki, Adolf Dygasiński, Stanisław 
Pieńkowski, Edward Taylor, Erazm Majewski, Józef Karol Potocki, Karol Stefan 
Frycz, Marian Seyda, Józef Hłasko, Jan Zauska, Przemysław Warmiński, Michał 
Poradowski, Karol Ludwik Koniński. Wydaje się, że celowe byłoby, aby w badaniach 
nad biografi styką rekonstruować i analizować nie tylko drogę życiową, praktykę 
działania, ale i myśl polityczną. Dopiero bowiem poznanie obu płaszczyzn – kon-
cepcji i praktyki, pozwala bardziej wnikliwie wyjaśnić uwarunkowania faktów, 
przedstawić ewolucję, dynamikę procesów składających się na bogaty obraz rze-
czywistości politycznej w czasie i w przestrzeni.

Nadal więc na polu badawczym dziejów i myśli politycznej Narodowej Demo-
kracji znajduje się wiele otwartych problemów i kwestii. Badania te mają znaczenie 
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z kilku powodów. Postęp badań nad różnymi nurtami życia politycznego jest 
potrzebny dla poznania szeroko rozumianej polskiej myśli politycznej. Badania 
cząstkowe, przyczynkarskie, monografi czne są niezbędne dla opracowania syntezy 
polskiej myśli politycznej. Charakterystykę dotychczasowej historiografi i można 
podsumować stwierdzeniem, iż badania nad dziejami i myślą polityczną Narodo-
wej Demokracji koncentrują się głównie na opisie. W niewielkim stopniu prezen-
towane są ustalenia o charakterze teoretycznym. Pożądane byłoby więc przepro-
wadzenie poszerzonych badań także i w tym zakresie.
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Status of Research on the History 
and Political Th ought of National Democracy

THE BEGINNING OF research on the history and political thought of National Democracy 
should be sought as early as in the interwar years. Aft er World War II scientifi c studies on 
the Polish nationalist formation were not carried out. Th e increase of interest in this 
research area did not mark its presence until the sixties of the twentieth century. Th e 
precursor of these studies was Roman Wapiński. Research on the Polish nationalist move-
ment intensifi ed signifi cantly in the nineties of the twentieth century and early twenty-fi rst 
century. Th ese studies resulted in numerous monographs, dissertations, collective elabora-
tions and contributions. Researchers assumed diff erent approaches to reviewing the 
research – chronological and problem-based. However, in the research of history and 
political thought of National Democracy there are still many open problems and issues.



vol.  33/2012 ISSN  1505-2192

ZAGADNIENIE STWORZENIA USTROJU, w którym z jednej strony wszyscy oby-
watele mają rzeczywisty wpływ na rządy, a z drugiej strony jest on technicznie 
sprawny, stanowi jeden z najważniejszych i wciąż nierozstrzygniętych problemów 
w teorii demokracji. Większość współczesnych państw posiada legitymizację 
demokratyczną chcąc widzieć w ludziach prawdziwe źródło swojej władzy. Demo-
krację niemal powszechnie uważa się za coś dobrego. Popularność tego terminu 
sprawia, że często traktowany jest jako slogan, który przestaje być znaczącym 
pojęciem politycznym. Taka konstrukcja „rządu ludu” nie prowadzi nas jednak 
zbyt daleko. Słowo „demokracja” ma przecież różne znaczenia: może chodzić 
o system rządów, który chroni prawa i interesy mniejszości albo sposób obsadzania 
urzędów publicznych oparty na konkurencji w procesie wyborczym; formę rządów; 
społeczeństwo oparte na równości szans; system opieki społecznej i redystrybucji 
ukierunkowany na zmniejszenie nierówności społecznych; system podejmowania 
decyzji oparty na zasadzie większości. Kluczowe znaczenie dla demokracji ma 
zasada równości politycznej. Debaty dotyczące jej natury koncentrują się na trzech 
centralnych zagadnieniach: czym jest lud i jak daleko winna sięgać dystrybucja 
władzy; czy lud może i powinien rządzić samym sobą czy rządy powinny zostać 
w rękach reprezentujących go specjalistów; w jakich kwestiach podejmowanie 
kolektywnych decyzji, przy zastosowaniu procedur demokratycznych, jest uzasad-
nione? Wybierając podejście procesualne, które różni się od ujęć konstytucyjnych, 
rzeczowych i proceduralnych, Robert Dahl wyodrębnił minimalny zespół warun-
ków sytuacji demokratycznej: efektywne uczestnictwo; równość głosowania; 
poinformowane rozumienie; nadzór nad porządkiem obrad; włączenie dorosłych1. 

1 R. Dahl, On Democracy, New Haven 1998, s. 37–38.
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Ten ostatni punkt wyklucza wiele historycznych wzorców demokracji. Wszystkie 
one kształtowały swój namysł polityczny za pomocą masowego wykluczenia. 
Starożytni Grecy zaliczali pierwotnie do demos „biednych” lub „większość”2. 
Warunek włączenia wszystkich, lub prawie wszystkich dorosłych, ogranicza 
demokrację polityczną do kilku minionych stuleci. Przyjmując, że fundamentem 
demokracji jest suwerenne państwo, celem artykułu jest zweryfi kowanie hipotezy 
o fasadowości demokracji III RP. Demokracja i „państwa narodowe”

Atak terrorystów 11 września 2001 r. na bliźniacze wieże w Nowym Jorku 
ujawnił, że ludzkość charakteryzują coraz głębsze i trudne do przezwyciężenia 
podziały. Wydarzenia te potwierdziły istnienie wzajemnej nieprzenikalności 
wspólnot ludzkich, mimo zadziwiającej i wciąż rosnącej łatwości komunikacji. 
Pomimo oczekiwań wyrosłych na gruncie demokracji liberalnej, doskonałe narzę-
dzia handlu i komunikacji nie sprzyjały zjednoczeniu, nie komponowały ludzkiej 
wspólnoty, pozostając na zewnątrz narodów. Większość terrorystów pochodziła 
z Arabii Saudyjskiej, kraju będącego bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. 
Terroryści posługiwali się swobodnie językiem angielskim, podobnie jak rzecznicy 
rządów Izraela i Palestyńczycy, dyplomaci indyjscy i pakistańscy, czy dyplomaci 
zwaśnionych stron w Afryce Północnej. Instrument, jakim jest wspólny język nie 
tworzy zatem sam z siebie porozumienia. Jeśli nawet jutro zaczniemy wszyscy 
rozmawiać po angielsku, to wcale nie będzie oznaczać, że zrobiliśmy krok w kie-
runku jedności. Świadomość tego powinna być szczególnie żywa w Europie, gdzie 
poszczególne języki, odwołując się do narodowych historii politycznych, pozostają 
„destylatami wypracowanymi przez wielkiego syntetyzatora życia europejskiego, 
jakim było państwo-naród”3. To państwo-naród było dla Europy nowożytnej tym 
czym polis (forma miasta-państwa) w mikro demokracji Grecji antycznej, gdzie 
demos tworzony był przez obywateli akceptujących system rządów, snujących 
rozważania o wspólnocie, sensie życia i uczestnictwie w podejmowaniu decyzji 
politycznych4. Na tym tle europejskie państwo-naród dokonało czegoś niebywałego 
w ramach historycznego rozwoju. Rozciągnęło „życie w wolności”, które dotąd było 
przywilejem niewielu, na społeczności składające się z niezliczonych rzesz ludzi 
i wymyśliło niespotykane wcześniej narzędzia polityczne.

2 Wolności w Grecji zdławione zostały przez oligarchów. Republika rzymska chroniona była przez 
wiele subtelnych zabezpieczeń skierowanych przeciwko suwerenności większości. Lord Acton, 
W stronę wolności. Wybór esejów, wybór i prac. J. i A. Rzegoccy, Kraków 2006, s. 73–74.

3 P. Manent, Racja narodów. Refl eksje na temat demokracji w Europie, tłum. P. Gumola, Elbląg 
2008, s. 55.

4 G. Sartori, Elementi di teoria politica, Bologna 1995, s. 41.
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Jeśli zgadzamy się z twierdzeniem, że demokracja jest czymś dobrym i cennym, 
to powinno zależeć nam na jej sile i trwałości. Szczególne znaczenie dla realizacji 
tego celu ma zaangażowanie obywateli (demos). Teoretycy demokracji przywiązują 
do partycypacji dużą wagę niezależnie od tego, czy należą do nurtu klasycznego 
czy elitarystycznego. Pierwsi uważają, że z wielu elementów demokratycznego 
porządku najważniejszym jest zakres udziału demos w sprawowaniu władzy. 
Nawiązują do ideału greckiego miasta-państwa, gdzie każdy członek wspólnoty 
obywatelskiej miał możliwość rzeczywistego wpływania na jej polityczny los. 
W tym ujęciu wszelkie niedostatki demokracji zaczynają być traktowane jako 
efekt niedostatecznej demokratyzacji, a lekarstwem na demokrację jest więcej 
demokracji5. Dla zwolenników drugiej wizji, konstytutywnym elementem systemu 
demokratycznego jest współzawodnictwo między elitami, w którym rola demos 
ograniczona zostaje do udziału w wyborach. Wszyscy członkowie społeczeństwa 
świadomi celu jakim jest wspólne dobro, znający swoje poglądy, rozpoznający, co 
jest dobre, a co złe, uczestniczą aktywnie i odpowiedzialnie w realizacji owego 
celu. Wszyscy też kontrolują swe sprawy publiczne. Ale zarządzanie nimi wymaga 
specjalnych umiejętności i technik i z tego względu musi być powierzone odpo-
wiednim specjalistom, którzy działają jak lekarz6. Dla obu głównych nurtów 
teoretycznych uczestnictwo demos w  wyborach jest kluczowym elementem 
demokracji. Z tego powodu nie zyskują większego uznania koncepcje losowego 
wyłaniania przedstawicieli7, choć dałoby to jakościowo lepsze efekty i byłoby 
mniej kosztowne.

Kiedy świat nauki mocno wątpił czy istnieje coś takiego jak demokracja, Alexis 
de Tocqueville tworzył swoje dzieło O demokracji w Ameryce w oparciu o podwójne 
porównanie: z jednej strony demokracji francuskiej i amerykańskiej; z drugiej 
strony konfrontował demokrację w ogólności z ustrojem społecznym, który ją 
poprzedził. Zdaniem Tocqueville’a, współczesna demokracja narodziła się wraz 
z rewolucją amerykańską. Aby to zrozumieć, co wtedy działo się w Stanach Zjed-
noczonych, musimy skomplikować nieco podstawową zależność państwo-obywa-

5 R. Legutko, Demokracja i republika, [w:] Oblicza demokracji, red. R. Legutko, J. Kłoczowski,  
Kraków 2002, s. 145.

6 J.A.  Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M.  Rusiński, Warszawa 2009, 
s. 312–313.

7 Oparta na teorii gier analiza gry wetem (veto players), pozwoliła profesorowi włoskiemu 
Alessandro Pluchino udowodnić naukowo, że wprowadzenie do parlamentu posłów wybranych 
losowo poprawi jakość działania tej instytucji. Idem, Introduzione alla programmazione di simulazioni 
ad agenti, http://www.pluchino.it, odczyt z dn. 01.05.2011.
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tel pod trzema różnymi względami: z uwagi na zasoby polityczne, które wiążą 
obywateli z państwem; z uwagi na miejsce pośredników w zależności państwo-
-obywatel; z uwagi na stosunki polityczne sieci zaufania, które po raz pierwszy 
włączone zostały do polityki publicznej8. W ocenie Tocqueville`a, w Stanach 
Zjednoczonych doszło do zinstytucjonalizowania zasad legitymizacji oraz suwe-
renności narodu. W sposobach tej instytucjonalizacji kryła się zasadnicza różnica 
pomiędzy demokracją francuską a demokracją amerykańską, której następstwa 
szybko ujawniły rosnące rozbieżności orientacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a Europą, gdzie „rządzący nigdy nie pomyśleli o tym, by się przygotować na jej 
przyjęcie, i dlatego dokonała się bez ich zgody i bez ich wiedzy. Najsilniejsze, 
najrozumniejsze i najbardziej moralne warstwy narodu nie próbowały nią zawład-
nąć i pokierować”9. Była to jedna z głównych przyczyn powodująca, że (w skutek 
demokracji) doszło w Europie pod koniec poprzedniego tysiąclecia do podważenia 
warunków umożliwiających samą demokrację, mianowicie: „suwerennego państwa 
z jednej strony i ukonstytuowanego ludu, bardziej znanego pod nazwą narodu, 
z drugiej”10, jak trafnie ujmuje Pierre Manent. Kategoria państwo-naród nabiera 
obecnie nowego wymiaru, gdy Europejczycy stanęli na rozdrożu pomiędzy swoimi 
dawnymi narodami i nową Unią Europejską. Krąg suwerennego państwa-narodu, 
w którym Tomasz Hobbes i John Locke kreślili projekty architektoniczne nowo-
żytnego państwa, ustąpił miejsca innemu ustrojowi politycznemu, jeśli ten nowy 
projekt w ogóle kiedyś nastąpi11. Europejczycy stanęli na rozdrożu gubiąc sens 
polityczny demokracji jakim jest samo-rządzenie. Powracają do despotyzmu, 
budują niezliczoną liczbę agencji, administracji, komisji i sądów, które w bałaganie, 
ale w jednomyślności, tworzą nowe przepisy w sposób bardzo drobiazgowy12. 
W imię demokracji, a dokładniej „wartości demokratycznych”, na drodze drobia-
zgowych regulacji Europa dokonuje instytucjonalizacji politycznego paraliżu 
demokracji13. Gdy Stany Zjednoczone poświęcają znaczną część swojego autorytetu 
na rzecz „obrony narodowej” i suwerennego państwa-narodu (przy całej złożono-
ści etnicznej, o której pisze Michael Novak), jako narzędzia jednakowej wolności 
dla wszystkich.

8 Ch. Tilly, Demokracja, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 2008, s. 111; s. 113.
9 A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. I, tłum. B. Janicka, M. Król, Kraków 1996, t. I, 

s. 9.
10 P. Manent, op.cit., s. 36.
11 Ibidem, s. 37.
12 S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, tłum. A. Komasa, Warszawa 2010, s. 281 i n. 
13 D. Held, Modelli di democrazia, tłum. U. Livini, L. Verzichelli, R. Falcioni, Bologna 2007, s. 506.
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Często spotykamy się z opinią, że w Unii Europejskiej nie ma żadnych zagrożeń 
dla suwerenności narodowej. Jest nawet wręcz przeciwnie, ponieważ „istnieje tam 
tendencja pozostawiania najistotniejszych spraw w tym zakresie w rękach rządów 
narodowych”14. W rzeczywistości państwo narodowe ma przeżywać nieuchronny 
schyłek, który Karol Marks i Fryderyk Engels zapowiadali już w Manifeście komu-
nistycznym, a powołujący się na Hansa Kelsena niemiecki fi lozof prawa Carl 
Schmitt, uznał suwerenność za kwestie formy prawnej i decyzji15. Brzmi to para-
doksalnie, ale koniec epoki suwerenności państwa narodowego zapowiedziały 
również lewicujące elity intelektualne i polityczne Europy Zachodniej, którym 
chodzi przede wszystkim o tworzenie ponadnarodowej demokracji, w której 
obywatelami będą wszyscy Europejczycy, bez względu na narodowość czy pocho-
dzenie16. W takim ujęciu wydają się nieaktualne koncepcje zakładające pewien 
kontekst polis i państwa narodowego.

Trwanie europejskiego państwa-narodu rozciąga się na przestrzeń siedmiu lub 
ośmiu wieków. Suwerenne państwo powstało jako idea polityczna, gdy rozpadała 
się respublica christiana. Po okresie feudalnych rządów wymyślony został dobrze 
opisany przez Jeana Bodina, paradoks absolutnego suwerena sprawującego władzę 
nad wolnymi poddanymi. Bodin zauważył, że władza monarsza rozkwita, gdy lud 
i stany niższe przedkładają księciu petycje i nie mają żadnej władzy nakazania mu 
lub zakazania czegokolwiek17. Formuła ta wyczerpała swoje możliwości w wyniku 
rozwoju wielkich monarchii, które były dobrze zarządzane, lecz pozbawione 
powszechnej wolności politycznej. Zastosowany został wówczas instrument rządu 
przedstawicielskiego. Pod względem chronologii, kształtowanie się narodów i pań-
stwo suwerenne poprzedziło rząd przedstawicielski18. Wcześniej, w świecie chrze-
ścijańskiego Zachodu atrybuty władzy politycznej należały do innych form władzy 
społecznej. Jej praktykowanie było prerogatywą osób uprzywilejowanych19. W XVIII 

14 J. Grzywacz, Suwerenność państwowa i narodowa wobec globalizacji i integracji europejskiej, 
[w:] Globalizacja i My. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, M. Graban, 
Kraków 2003, s. 301.

15 C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Kraków 2000, s. 46.
16 Z. Krasnodębski, Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III, Kraków 2010, s. 88.
17 J. Bodin Andegaweńczyk, Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, tłum. zbiorowe, Warszawa 1958, 

s. 112–113.
18 J.J. Linz, Democrazia e autoritarismo. Problemi e sfi de tra XX e XXI secolo, tłum. G. Ieraci, 

M. Tarchi, Bologna 2006, s. 62.
19 G. Poggi, Państwo. Jego natura, rozwój i perspektywy, tłum. M. Sadowski, Warszawa 2010, 

s. 42–43.
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i XIX w., różnica między państwem a społeczeństwem obywatelskim była następ-
nym, szerszym sposobem wyodrębnienia państwa w Europie Zachodniej.

Kwestia suwerennego państwa i przedstawicielstwa wymaga ponownego wyja-
śnienia, ze względu na dwa powiązane procesy: radykalne ograniczenie suweren-
ności (autonomii) państwa wpływające na kondycje przedstawicielstwa. Tak jak 
pojęcie suwerenności, również znaczenie przedstawicielstwa ulegało zmianie. 
Obywatele czuli się źle reprezentowani, a dynamika przedstawicielstwa obracała 
się przeciwko państwu, które stawało się „niewystarczająco przedstawicielskie” 
i coraz mniej autonomiczne. Nieprzypadkowo obywatele odczuwają nadal, że 
własne problemy lepiej rozwiązywać na poziomie lokalnym, przy pomocy admi-
nistracji regionalnej, lub europejskiej, albo bez udziału jakiejkolwiek administracji. 
Żyjemy w ustroju, w którym poszczególne grupy obywateli funkcjonują w ramach 
własnego przedstawicielstwa, które zostało zdobyte przeciwko państwu. Nastąpiło 
coś, co można nazwać degradacją „stanu ogólnego”. Bezrobocie i fakt, że nie ma 
już „warstw ludowych” w znaczeniu społecznym i są jedynie „wykluczeni” będący 
statystycznym agregatem wymaga zmiany perspektywy w ocenie zjawiska coraz 
większej alienacji obywateli. Prowadzi to na plan odniesienia się do utraty zdolno-
ści przedstawicielskiej systemu politycznego. Wyjaśnienia wymaga budowla 
europejska, ponieważ od okresu, który określić można mianem „Maastricht”, 
przedsięwzięcie europejskie przeżywa gwałtowne załamanie. Narzędzie oddzieliło 
się od narodowych organizmów państwowych. Nie oznacza to, że znikły interesy 
narodowe, choć w Polsce pojawiły się pomysły „miękkiej kolonizacji” przez Unię 
Europejską20, w której to administracja europejska miałaby dokonywać moderni-
zacji naszego kraju wobec bezsilności własnej administracji i elit politycznych. Czy 
mamy zatem do czynienia ze schyłkiem pewnej metafi zyki państwa określającym 
jego suwerenność? Zauważyliśmy, że powstaniu suwerennych państw towarzyszył 
proces powstawania narodów. Nie mają problemów ze swoją identyfi kacją naro-
dową Francuzi, Rosjanie czy Niemcy. Obecna niechęć do uznania mniejszości 
polskiej w Niemczech jest wyrazem silnej świadomości narodowej Niemców21. 
Państwa narodowe nadal istnieją i nie są zupełnie neutralne kulturowo – dbają 
o swoją spoistość. Narody silne nie znikają, choć suwerenność typu westfalskiego 
przeszła do lamusa.

20 Z. Krasnodębski, op.cit., s. 90.
21 Idem, Nadzwyczaj śmiały krok, „Rzeczpospolita”, 20.06.2011.
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POLSKA PO 1989 R. MODEL GENETYCZNY SPORU 
O DEMOKRACJĘ

DYNAMIZM PROCESU PRZEDSTAWICIELSKIEGO zakłada, że demos jest reprezen-
towany w całej złożoności swoich części składowych, ale istnieje niezależnie od 
przedstawicielstwa i od państwa przedstawicielskiego. Spór o procedurę i treść 
demokracji w Polsce rozpoczął się już podczas obrad przy Okrągłym Stole, kiedy 
znaczna część elit postkomunistycznych porozumiała się z częścią elit postsolidar-
nościowych. Zdaniem wielu analityków uzgodniony został model demokracji 
odgórnej, która okazała się fasadowa: demokratyczne procedury są zachowane „ale 
treść, kultura demokracji oraz kontrola rządzących przez opozycję i  opinię 
publiczną nie odgrywają większej roli”22. Można zakładać partie polityczne i sto-
warzyszenia, jest wolna prasa, prywatne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, co cztery 
lata odbywają się wolne, tajne i powszechne wybory, ale treść demokracji, czyli 
autentyczna, merytoryczna rywalizacja elit, programów i partii politycznych nie 
istnieje23. Porównajmy tę diagnozę z modelem poliarchii, który odnosi się do 
instytucji i procesów politycznych w demokracji liberalnej24. Zdaniem Dahla, 
ustroje poliarchiczne wyróżniają się tym, że łączą dwie cechy ogólne. Po pierwsze, 
względnie dużą tolerancją wobec opozycji, która wystarcza przynajmniej do tego, 
aby kontrolować arbitralne skłonności rządu. W praktyce zapewniają to: oparty na 
współzawodnictwie system partyjny, gwarantowane i chronione przez instytucje 
swobody obywatelskie oraz prężne społeczeństwo obywatelskie. Drugą cechą 
poliarchii jest to, że szanse uczestnictwa w życiu politycznym powinny być wystar-
czająco rozpowszechnione, aby zagwarantować wysoki stopień zaangażowania 
obywateli25. Ważnym czynnikiem są regularne i rywalizacyjne wybory, funkcjonu-
jące jako narzędzie, przy pomocy którego ludzie mogą kontrolować rządzących. 
W tym sensie istnieje pewne podobieństwo między poliarchią a formą demokra-
tycznego elitaryzmu opisaną przez Josepha Schumpetera26. Dlatego Dahl uwzględ-

22 B. Fedyszak-Radziejowska, Naród i demokracja, http://www.rp.pl/artykul/6247555.html, odczyt 
z dn. 16.06.2011.

23 Ibidem.
24 Termin „poliarchia” został po raz pierwszy użyty przez Dahla oraz Charlesa Lindbloma do 

opisu systemu rządzenia w Politics, Economics, and Walfare (1953). Później był bardziej szczegółowo 
omawiany przez Dahla w jego kolejnych pracach. Zob. idem, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Am-
sterdamski, Kraków 1995, s. 315 i n.

25 Idem, A Preface to Democratic Th eory, Chicago 1956, s. 63–69.
26 J.A. Schumpeter, op.cit., s. 336 i n.
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nił również sytuację, kiedy nieproporcjonalnie duży wpływ na kształt poliarchii 
mają duże korporacje i  z  tego powodu wprowadził pojęcie „zdeformowanej 
poliarchii”. Odpowiada to sytuacji w Polsce po 1989 r., gdzie pokojowy charakter 
zmiany ustrojowej uwarunkowany był przez matrycę strukturalnego konfl iktu 
interesu o charakterze korporacyjnym. Fakt, że większość kadr uformowanych 
w starym systemie pozostała na swoich stanowiskach w podstawowych ogniwach 
państwa, często na stanowiskach kierowniczych, miał znaczący wpływ na przebieg 
transformacji. Do grona tego należał wymiar sprawiedliwości. Prokuratura działała 
nieskutecznie, gdyż na wszystkich jej szczeblach znajdowały się osoby, które – na 
gruncie zasad praworządności – winny zostać objęte ściganiem za przestępstwa 
popełnione w PRL27. Wystarczy podać przykład nieefektywnie prowadzonych 
spraw dotyczących wyjaśnienia śmierci zidentyfi kowanych przez tzw. Komisje 
Rokity. Także sędziowie byli na ogół postrzegani jako niechętni do zajmowania się 
lustracją swoich kolegów28, ponieważ ich korporacja skażona była przez swoje 
związki ze starym reżimem.

Kluczowym elementem w analizie poliarchii jest odniesienie do podziału socjo-
politycznego (cleavage). Stein Rokkan wyodrębnił cztery wymiary podziału: cen-
trum – peryferie; Kościół – państwo; rolnictwo – przemysł; pracodawcy – robot-
nicy. Politolog norweski sugerował, że uległy one zamrożeniu29. Nie mniej 
użyteczny jest model Stefano Bartoliniego i Petera Maira30, którzy także zapropo-
nowali teoretycznie autonomiczną koncepcję przekładania się podziału socjopo-
litycznego na systemy partyjne, choć pozostali pod silnym wpływem teorii Rok-
kana. Obaj autorzy wyróżnili trzy powiązane ze sobą poziomy: empiryczny, 
normatywny i organizacyjny. Przyjęcie założenia, że podstawą interpretacyjną 
procesu kształtowania demokracji w Polsce jest ukonstytuowanie się podziału na 

27 A. Zybertowicz, Strukturalny konfl ikt interesów jako fundament III RP, [w:] Racja stanu, dobór 
artykułów Elżbieta i Jerzy Urbanowicz, Poznań 2011, s. 353.

28 Ustawa lustracyjna weszła w życie dopiero z początkiem sierpnia 1997 r., ale nastąpiło to tylko 
formalnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy była przede wszystkim niemożliwość utworzenia przewi-
dzianego prawem Sądu Lustracyjnego, ponieważ nie udało się wybrać pełnego składu sędziów. 
Świadczyło to o niezrozumieniu przez środowisko sędziowskie potrzeby lustracji w Polsce, na co nie 
bez wpływu pozostawał stosunek do lustracji ówczesnego ministra sprawiedliwości, Jerzego Jaskierni 
z SLD. B. Nizieński, Początki i problemy lustracji w III RP, [w:] ibidem, s. 223.

29 S. Rokkan, Stato, nazione e democrazia in Europa, red. P. Flora, tłum. D. Caramani, Bologna 
2002, s. 367 i n.

30 S. Bartolini, P. Mair, Identity, Competition, and Electoral Availability. Th e Stabilization of Euro-
pean Electorates 1885–1985, Cambridge 1990, s. 215, 235–243. Zob. A. Antoszewski, R. Herbut, 
Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 14–15.
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strony post- i antykomunistyczną pozwala wyjaśnić charakter zmian po 1989 r. 
tylko do pewnego momentu31. Obie strony podzieliły się wewnętrznie bardzo 
szybko32. Obecnie mamy do czynienia z nowym podziałem na Prawo i Sprawie-
dliwość i resztę. Sam podział nie jest dla demokracji zły. Jest elementem napędza-
jącym zarówno pomysłowość, jak i aktywność społeczeństwa, pod jednym wszak 
warunkiem: że istnieje wiele nieprzecinających się linii nieporozumienia, co 
prowadzi do zróżnicowania instytucjonalnego i czyni społeczeństwo bardziej 
otwartym33. W chwili obecnej społeczeństwo w Polsce jest podzielone na dwie 
wielkie grupy, być może tej samej wielkości, między którymi istnieje przepaść. 
Zadaniem nauk społecznych jest mierzenie tej polaryzacji nie wielkością grup, ale 
głębokością rowu, jaki je oddziela. Jednym ze wskaźników jest pomiar stanu 
energii społecznej, której ubywa. Kilka miesięcy po tragedii smoleńskiej już tylko 
na mniejszości robił wrażenie widok, gdy Rosjanin wybijał szybę we wraku tupo-
lewa. Rafał Matyja przyjmuje, że przyczyną nowego podziału jest populizm anty-
establishmentowy PiS oraz populizm antypolityczny PO34, którego sens dobrze 
oddaje termin „postpolityka”35. W ocenie Matyi jest to spór elit między dwoma 
populizmami.

Embrionalnym zaczynem polaryzacji, która nabrała nowej dynamiki po wybo-
rach parlamentarnych we wrześniu 2005 r., był kontrakt przy Okrągłym Stole. 
Zaistniała wówczas linia podziału gwarantuje ciągłość i stabilność władzy politycz-
nej, jednak najwięcej korzyści dawała establishmentowi. Chodzi w tym przypadku 
o część elity, wraz ze wspierającym ją składnikiem celebrycko-biznesowym, która 
miała możliwość stosowania ograniczeń w dziedzinie prawa zgodnych z konsty-
tucją. Ukształtowany przy Okrągłym Stole establishment złożony został drogą 

31 Fundamentalne znaczenie dla analizy transformacji systemowej w Polsce ma praca Mirosławy 
Grabowskiej, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki po 1989 roku, Warszawa 2004. 
Zob. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe-
czeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.

32 W analizie zmiany systemu partyjnego w Polsce po 1989 r. pojawił się termin „wichrowatość”. 
Chodzi o opis nietrwałej i zmieniającej się konfi guracji wynikającej z interakcji czynników zewnętrz-
nych oraz braku równowagi mechanizmów wewnętrznych. R. Markowski, Polski system partyjny po 
wyborach 1997 roku – instytucjonalizacja czy wichrowatość, „Studia Polityczne” 1999, nr 9, s. 7.

33 B. Misztal, Polacy w politycznych bąblach, „Rzeczpospolita”, 15.06.2011.
34 Przyszłość polskiej sceny politycznej, Warszawa 2008, s. 38.
35 W analizach dotyczących współczesnej polskiej polityki pojawia się pojęcie „postpolityki” jako 

stanu odejścia od sporów ideowych, od wartości, na rzecz cynicznego śledzenia sondaży i podejmo-
wania doraźnych działań w celu przypodobania się wyborcom. Zob. E. Mistkiewicz, M. Karnowski, 
Anatomia władzy, Warszawa 2010.
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kooptacji z partyjnych reformatorów PRL oraz solidarnościowo-opozycyjnych elit. 
Budowany był wedle logiki dwu procedur: założycielskiej oraz stabilizującej. 
Założycielska polegała na inkluzji do elit wywodzących się z PRL-u nowych człon-
ków z kręgu solidarnościowej opozycji; stabilizacyjna dawała dostęp do realnej 
władzy i własności oraz wiarygodność, czyli swoistą legitymację. Zabieg ten 
pozwolił zbudować główny fi lar „reglamentowanej rewolucji”. Polegała ona na 
ograniczonym udziale demos w przemianach, braku wyraźnego rozgraniczenia 
między Polską niesuwerenną a niepodległą i nie wyznaczeniu nowych standardów 
życia publicznego. W efekcie można przyjąć, że „czkawką odbijają się najgorsze 
cechy peerelowskiej szarej rzeczywistości – kumoterstwo, zawłaszczanie państwa 
przez polityczne kliki, powszechny tumiwisizm”36. Okrągłostołowy establishment 
uzyskał monopol na określanie jaka opozycja jest „konstruktywna”, kto stanowi 
zagrożenia dla demokracji, na nadawanie i odbieranie prestiżu, kreowanie ludzi 
kultury, sztuki i nauki. Wielu analityków dostrzega, że nastąpiło „domykanie się 
systemu przypominającego Polskę Ludową w tym sensie w jakim władza była 
w PRL całkowicie niekontrolowana”37. Problem w tym, że obecnie system ten 
„domykają” nie osoby z dawnej PZPR, ale ludzie z dobrą legitymacją solidarno-
ściową, którzy znaleźli sojuszników wśród postkomunistów i nie zgodzili się na 
kooperację z częścią swojego dawnego obozu. Nastąpiły dziwne rozgraniczenia: 
Anna Walentynowicz nie – Henryka Krzywonos tak; Wałęsa tak – Andrzej 
Gwiazda nie. Dobrym przykładem są losy Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja 
Czumy, czy Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Michała Kamińskiego. Wypominanie 
historycznych zaszłości „ludziom honoru” stało się „obrzydliwą skłonnością ludzi 
chorych z nienawiści”. Establishment III RP uzyskał władzę do wyrokowania, kto 
jest człowiekiem „godnym podania ręki”, a kto nie. Jednak wyroki te nie miały nic 
wspólnego z moralnością.

Pierwsze starcie między okrągłostołowym establishmentem a demos miało 
miejsce już przy wyborach 4 czerwca 1989 r. W kontrakcie politycznym przy 
Okrągłym Stole określono zasady „politycznej gry”. Ich istotą było, że w wyborach 
do Sejmu nie dopuszczono do bezpośredniej rywalizacji o mandaty poselskie 
kandydatów PZPR-u i opozycji. Przewidziano 65% mandatów dla strony partyjno-
-rządowej (PZPR, ZSL, SD, PZKS i UChS) i 35% dla kandydatów bezpartyjnych. 
Utworzono również tzw. listę krajową składającą się wyłącznie z postkomunistycz-

36 Ł. Kamiński, Spadek do rozliczenia, „Plus Minus” dodatek „Rzeczpospolitej”, 27–28.03.2004.
37 Nienawiść quasi-rasowa, rozmowa Barbary Fedyszak-Radziejowskiej z Jackiem i Michałem 

Karnowskimi, „Uważam Rze”, 02–.05.2011.
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nych dygnitarzy, na której znalazło się 35 kandydatów38. W pierwszej turze wybo-
rów wzięło udział 62,32% wyborców. Zastosowany został system większościowy 
z zachowaniem struktury okręgów wielomandatowych. Była to ordynacja skom-
plikowana. Przy nazwiskach nie było przynależności partyjnej, a wybór odbywał 
się nie przez zaznaczenie jednego kandydata, ale skreślenie wszystkich pozostałych. 
Kandydaci „Solidarności” otrzymali 72,5% ważnie oddanych głosów. Konieczne 
stało się jednak przeprowadzenie II tury głosowania, aby wyłonić posłów z listy 
krajowej. Dla postkomunistów było to szokiem. Partia nie liczyła się z aż tak 
druzgocącą porażką. Do II tury poszło tylko 25% wyborców, co oznaczało, że 
demos chciał demokracji głosując wyłącznie na 35% miejsc „do wyboru”.

Na zarzuty, że II tura była złamaniem ordynacji, konstytucji i woli wyborców, 
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, Adam Michnik, odpowiedział z całą otwar-
tością 7 czerwca 1989 r.: „Z umów Okrągłego Stołu wynika, że 35% posłów i 100% 
senatorów mogą obywatele państwa polskiego wybrać wedle demokratycznych 
reguł. Taki jest nasz pierwszy krok ku parlamentarnej demokracji, ale nie jest to 
akt wyborczy, który spowoduje, że Polacy mogą wybrać wedle swego uznania 
władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wiara, że za pomocą wykreślenia wszystkich 
kandydatów z listy krajowej można zmienić władzę w Polsce jest złudzeniem”39. 
Zapomniał dodać, że najważniejsze decyzje w tej sprawie zapadały w Magdalence 
pomiędzy Stanisławem Cioskiem, Czesławem Kiszczakiem, będących w stałym 
kontakcie telefonicznym z Wojciechem Jaruzelskim, a Bronisławem Geremkiem, 
Jackiem Kuroniem, Tadeuszem Mazowieckim, którzy narzekali na współpracę 
z Lechem Wałęsą. Dokonał się wtedy proces symbolizowany woltą Michnika. Ten 
najbardziej radykalny i nieprzejednany antykomunista z dnia na dzień zmienił się 
w patrona i przyjaciela byłej nomenkleatury. Przejął na długie lata, wraz z pocho-
dzącymi z jego nominacji autorytetami, „rząd dusz” nad elitą III RP. Okazało się 
jednak, że do modernizacji Polski ta elita się nie nadaje.

Przypomnijmy, ponieważ dla wielu jest to już odległa historia, że po wyborach 
4 czerwca 1989 r. nastąpił trwający dwa miesiące proces dojrzewania kierownictwa 
obozu solidarnościowego. Powierzenie gen. Kiszczakowi stanowiska premiera 
(2 sierpnia), a następnie umożliwienie przez posłów Obywatelskiego Klubu Parla-
mentarnego zrzeszającego posłów i senatorów wybranych z listy Komitetu Oby-

38 W. Jednaka, Wybory parlamentarne w latach 1989–2001, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypo-
spolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 75–78.

39 A. Michnik, Nic już nie będzie takie jak dawniej, http://wyborcza.pl/1,101402,3647738.html, 
odczyt z dn. 16.06.2011.
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watelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, wyboru gen. Jaruzelskiego 
na prezydenta (19 lipca), zmusiły Wałęsę do wydania 7 sierpnia oświadczenia 
dezawuującego misję Kiszczaka. Wydając to oświadczenie Wałęsa dokonał arbi-
tralnego wyboru między dwoma odmiennymi koncepcjami tworzenia przyszłego 
rządu solidarnościowego. Inicjatorem tej zmiany był Jarosław Kaczyński, którego 
zasługa w tym zakresie nigdy nie została doceniona. W ocenie Kaczyńskiego 
uzyskanie realnego wpływu na rząd, przy równoczesnym utrzymaniu popularno-
ści społecznej, wymagało podjęcia takich działań, które opinia publiczna mogłaby 
odczytać jako wymierzone w monopol PZPR. Właściwym krokiem było stworze-
nie koalicji OKP–ZSL–SD. W efekcie, dwa ugrupowania postkomunistyczne 
przeszły na stronę opozycji, co umożliwiło OKP wystawienie własnego kandydata 
na premiera, Tadeusza Mazowieckiego40, który jeszcze na początku sierpnia ostro 
krytykował pomysł przejęcia władzy wykonawczej przez opozycję.

Zabieg J. Kaczyńskiego sprawił, że Kiszczak nie został premierem. Od tego 
momentu Kaczyński stał się głównym wrogiem dla okrągłostołowego establish-
mentu. Ten zaś opowiedział się za „zmianą odgórną”, co przekreślało egalitarny 
etos demokracji. Zróżnicowany co do wartości i interesów demos stracił na zna-
czeniu. Jego pokaźna część została wykluczona. Liczył się elektorat tylko jednej 
strony, która w dwudziestoletnim okresie, od 1989 r., rządziła przez piętnaście lat. 
Rządy Jana Olszewskiego, później AWS oraz Prawa i Sprawiedliwości oznaczały 
alternację władzy, ale były krótkim, aczkolwiek bardzo dolegliwym przerywnikiem 
dla establishmentu. W przypadku AWS mowa jest jedynie o okresie siedemnastu 
miesięcy władzy, gdy premier Jerzy Buzek rządził bez Unii Wolności, a media 
przypuściły atak i nie dawały premierowi spokoju. Oceniając stan demokracji 
w III RP w takiej perspektywie można przyjąć, że alternacja trwała w sumie trzy 
lata i dziesięć miesięcy. Po1989 r. demos zachował się dwa razy „nieodpowiedzial-
nie”. Pierwsze wybory demokratyczne, które zgodnie z kontraktem Okrągłego Stołu 
miały się odbyć dopiero w 1993 r., zostały z konieczności przyspieszone i odbyły 
się 27 października 1991 r. Frekwencja była zaskakująco niska i wyniosła 43,2% 
Wyborca nie kierował się już magicznym słowem „solidarność”. Miał do czynienia 
ze skonfl iktowaną klasą polityczną oraz z kampanią wyborczą, do której przystąpiło 
111 ugrupowań tworzących listy zblokowane lub sojusze wyborcze. Łącznie zare-

40 Czy premier Mazowiecki przejdzie do historii jako „ojciec polskiej demokracji”? Warto przy-
pomnieć, że efektem jego polityki była również „gruba kreska” i palenie archiwów Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.
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jestrowano 82 komitety wyborcze41. Rząd sformułowany po wyborach przez pre-
miera Olszewskiego trwał od 5 grudnia 1991 r. do 4 czerwca 1992 r. Był to 
pierwszy gabinet III RP cechujący się strukturą partyjną, i zarazem pierwsza 
koalicja gabinetowa ukształtowana w wyniku decyzji demos w rywalizacyjnych 
wyborach. Premier Olszewski rządził do lustracji, której lista sporządzona została 
przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek Sejmu. Rząd zdążył jednak ogło-
sić deklaracje o wejściu Polski do NATO, choć w tej sprawie robiono wszystko aby 
możliwości te zahamować. Premier zablokował również decyzje Wałęsy o parafo-
waniu układu polsko-rosyjskiego, który przewidywał trwałe przekazanie terytoriów 
baz po wojskach sowieckich w Polsce rosyjskim przedsiębiorstwom o statusie 
międzynarodowym.

Drugim „nieodpowiedzialnym” zachowaniem demos było głosowanie na Prawo 
i Sprawiedliwość w 2005 r. Jesienne wybory przyniosły głębokie zmiany na polskiej 
scenie politycznej. Podwójne zwycięstwo odniosła partia braci Kaczyńskich obsa-
dzając jednocześnie urząd premiera i urząd prezydencki. PiS doszedł do władzy 
pod hasłami defi nitywnej zmiany sposobu i stylu polskiej polityki, czego sztanda-
rowym hasłem stała się idea (projekt) budowy IV RP, ale premier Kazimierz 
Marcinkiewicz w specyfi czny sposób zinterpretował postulaty IV RP. Pierwotnie 
w koncepcji tej zakładano m.in.: odnowę moralną w życiu publicznym; oparcie 
o tradycje narodowe i demokratyczne; odbudowę zaufania społecznego do insty-
tucji państwa, prawa, parlamentu, administracji oraz rynku gospodarczego; 
konieczność stworzenia od nowa wielu praw i instytucji, likwidację zbędnych 
urzędów; zwalczanie przez władze korupcji; likwidację komunistycznej agentury 
w służbach specjalnych; szczególną opiekę prawną nad rodziną jako podstawową 
instytucją życia społecznego; solidarność społeczną w opozycji do tzw. „liberalnego 
eksperymentu”; nadrzędność polskiego prawa konstytucyjnego nad międzynaro-
dowym. Hasła IV RP potraktowane jednak zostały przez PiS werbalnie i nie zro-
biono prawie nic dla realnego wyrównania szans różnych grup społecznych. 
Przywileje elit nie zostały praktycznie uszczuplone, choć trzeba zauważyć, że 
z poparciem PO zostały podjęte i zrealizowane trzy kwestie: likwidacja WSI, ulgi 
podatkowe na dzieci i znaczna zmiana ustawy lustracyjnej. Po siedmiu miesiącach 
premiera Marcinkiewicza zastąpił J. Kaczyński, nie dokonując żadnych zmian na 
stanowiskach ministerialnych. Rządził jeszcze niecałe rok i pięć miesięcy. Jego brat, 
Lech Kaczyński był Prezydentem RP ponad trzy lata, ale praktycznie po 2007 r.  

41 W. Jednaka, op.cit., s. 79.
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już tylko jako obiekt niewybrednych medialnych ataków. Niechętny projektowi 
IV RP establishment III RP skwapliwie zadekretował tożsamość tego projektu 
z praktyką rządów PiS w koalicji z LPR i Samoobroną.

Należy odnotować, że demos głosował także na UW, SLD i prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, a więc na okrągłostołowe elity. Wymaga to odniesienia do 
wątku działania mediów, socjotechniki i „rządu dusz”, ponieważ demos nie jest 
wolny od presji ekspertów oraz dziennikarzy. Same media to wielki biznes, gdzie 
marketing odgrywa główną rolę. Ale media to również najważniejsze źródło 
współczesnych wyobrażeń, które karmią i wzmacniają tożsamość ludzi42. Dzien-
nikarze zlokalizowali (samodzielnie?) „oszołomów” już przed wyborami parla-
mentarnymi w 1991 r. W tym samym czasie Wałęsa tracił autorytet, by ponownie 
go odzyskać później, wraz z nieskazitelnością i nietykalnością, kiedy PiS doszedł 
do władzy, a prezydentem został Lech Kaczyński. Media demaskowały wówczas 
i wysyłały na margines tzw. mohery, pod którymi miały się kryć zwolennicy tra-
dycyjnych norm i sprawdzonych w czasie wartości, przede wszystkim zaś krytycy 
status quo. Były istotną częścią „przemysłu pogardy”, którego symbolem pozosta-
nie Janusz Palikot. Zamiarem jego działań było pozbawienie prezydentury 
L. Kaczyńskiego godnościowych podstaw. Oskarżenie PiS o faszyzm nie było 
poparte żadnym rzeczowym argumentem, opierało się bowiem na wrażeniu lub 
skojarzeniu43. Dziennikarze, specjaliści od marketingu i psychologii społecznej 
starali się zdobyć władzę nad nastrojami społecznymi. W medialnej dżungli 
wygrywała manipulacja, która polegała na mobilizacji ogółu przeciwko określo-
nemu zespołowi poglądów. Nie była to uzasadniona debata przy wymiany racjo-
nalnych argumentów nad odmiennością koncepcji politycznych reprezentowanych 
przez rząd i prezydenta L. Kaczyńskiego, a próba ośmieszenia go i dezawuowania. 
Jej celem było odrzucenie i wykluczenie zwolenników jednej strony sporu bez 
podejmowania rzeczowej polemiki. Był to przykład propagandy typu bipartisan, 
gdzie wrażenie argumentów oznacza dążenie do utrzymania podziału na swoich 
i obcych. Znacząca grupa demos znalazła się trudnej sytuacji żyjąc w świecie 
spotęgowanej nierówności. Władza wchodziła w spór. Media pomagały „rządzić 
motłochem” i obniżały samoocenę Polaków w myśl zasady, że łatwiej jest rządzić 

42 G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 1999, s. 67.
43 J. Kaczyński i PiS byli wielokrotnie oskarżani o skłonności antydemokratyczne, wodzowskie, 

czasem padało słowo „totalitarny”. P. Gursztyn, K. Baranowska, Z notatnika antyfaszysty,  „Plus 
Minus”, dodatek „Rzeczpospolitej”, 18–19.06.2011.
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zbiorowością bez poczucia własnej wartości44. Przed jesiennymi wyborami parla-
mentarnymi w 2011 r. atutem PO było poparcie „Gazety Wyborczej”, „Polityki” 
i „Wprost” oraz przyjazna postawa TVN i Polsat. Dostroiła się do tego telewizja 
publiczna, przyjazna SLD i PSL. Tygodnik „Polityka” bił na alarm, że PO nie potrafi  
wypracować nowej wersji antypisizmu. Obywatelom demokratycznych zachodnich 
państw trudno zrozumieć tak silne emocje „polskiej klasy panującej w mediach”45. 
Tym bardziej, że przekaz był fragmentaryczny, albo kompromitująco nielogiczny. 
Dlaczego PO, w sojuszu z SLD, miała dokonać modernizacji Polski i spowodowa-
nie przekształcenia w nowoczesne państwo, a koalicja PiS–SLD oznaczała, że 
cofniemy się w czasy stalinowskie? Było to dyktowane troską o zachowanie elek-
toratu. Liderzy PO obawiali się tylko przepływu swoich dawnych wyborców do 
SLD, lub, że nie pójdą oni na wybory. Życzliwość mediów marginalizowała 
wszystkie potknięcia rządu, który zawalał wszystkie terminy z budową autostrad 
i stadionów przed EURO 2012. Media uznały jednak, że tym bardziej należy 
trzymać kciuki za premiera, aby wszystko mu się na czas udało. Wrażenia nie 
zrobiło nawet opublikowanie dokumentu, który był dowodem, że na wniosek 
polskiego rządu ościenne mocarstwo decydowało, z kim z polskich legalnie wybra-
nych władz i na jakich warunkach chciałoby obchodzić rocznicę katyńskiego 
mordu. We wszystkich dojrzałych demokracjach takie odstąpienie od suwerenno-
ści i naruszenie racji stanu, gdy przywódca innego państwa staje się arbitrem 
w naszych wewnętrznych sporach, musiałoby spowodować piorunujące konse-
kwencje. Stałoby się przynajmniej zarzewiem ożywionej debaty publicznej. To co 
powinno kompromitować, w Polsce przeszło „niezauważone” przez dominujący 
nurt opinii publicznej. W tej rozgrywce rząd znalazł od razu najpotężniejszych 
medialnych sprzymierzeńców. Kwestionuje to sens istnienia mediów, których 
obowiązkami są kontrola rządzących i sprawdzanie faktów. Bez instytucji, które 
pełnią takie funkcje obywatele nie mogą być zorientowani w stanie rzeczy w ich 
kraju, nie mogą więc zachowywać się racjonalnie, a demokracja staje się pozorem 
poliarchii.

44 B. Fedyszak-Radziejowska, Ile PRL w III RP? Toksyczne elity i ułomna demokracja, [w:] Racja 
stanu…, s. 90.   

45 R.A. Ziemkiewicz, Tak zwana elita w amoku, „Uważam Rze”, 02–8.05.2011.
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UWAGI KOŃCOWE

DEMOKRACJA OPIERA SIĘ na rządach prawa. Funkcjonuje w wyraźnie określo-
nych granicach i wśród ludzi, którzy czują się częścią tego samego narodu. Powsta-
niu suwerennych państw towarzyszył proces budowania narodów. Każda wspólnota 
narodowa jest z zasady demokratyczna. Taki opis rzeczywistości nie odpowiada 
jednak historii Europy. Trudno umiejscowić np. historię Polski. Nie znaczy to, że 
Polacy nie stanowili wspólnoty i nie cenili wolności oraz demokracji. Przez długi 
okres naszej historii nie były one jednak tożsame z  pojęciem suwerenności 
w nowoczesnym znaczeniu. Suwerenność państwa-narodu to pewien typ idealny, 
który nie zawsze urzeczywistnia zasadę demokracji. Można przyjąć, że najbliżej 
suwerenności i państwa narodowego znajdowało się samodzierżawie w Rosji 
i totalitaryzm w Związku Radzieckim. Ale również polis w starożytnej Grecji nie 
jest najlepszym odniesieniem. Jedność polis ugruntowana była na wspólnocie 
obywateli. Istniała sfera polityczna bez absolutnego suwerena ponad obywatelsko-
ścią. Różnice ekonomiczne nie przekładały się na stosunki władzy. Ten charakter 
stosunków pojawił się dopiero, gdy polityka stała się przede wszystkim rywalizacją 
suwerennych państw. Pojawiło się wtedy społeczeństwo obywatelskie, które nie 
wykluczało ostrego konfl iktu interesów.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 1989 r., jako komponent praw i obo-
wiązków obywateli, nie zawsze oznaczało samorganizację. Było raczej formą czystej 
spontaniczności ignorującą często społeczną rzeczywistość. Organizacje pozarzą-
dowe rzadko dokonywały artykulacji interesów lokalnych, powstawały dzięki 
dotacją z zewnątrz, stawały się sferą zewnętrznych interesów i obcych wpływów 
kulturowych. Miało to wpływ na państwo oraz funkcjonowanie demokracji. Biorąc 
pod uwagę proceduralne defi nicje demokracji, system polityczny w Polsce po 
1989 r. znajduje się w grupie systemów demokratycznych. Kwalifi kacja ta skupia 
się niemal wyłącznie na wyborach rozstrzygając jedynie pewien wąski zespół 
praktyk rządowych. Stosując podejście procesualne, które różni się zasadniczo od 
ujęć konstytucyjnych, rzeczowych i proceduralnych, należy ocenić demokrację 
III RP nieco inaczej. Zakładając, że sens demokracji nie sprowadza się i nie ogra-
nicza tylko do pytania jaka większość po wyborach ma rozstrzygać kwestie sporne, 
to kluczowe znaczenie ma odniesienie do modelu poliarchii Dahla. Model ten 
charakteryzuje wielość rywalizujących ośrodków dyspozycyjnych oraz możliwość 
działania opozycji. W tej perspektywie analitycznej demokracja III RP posiada 
wyraźne znamiona „zdeformowanej poliarchii” oraz cechy demokracji fasadowej. 
Znaczna część demos czuje się wykluczona i nie chodzi na wybory, co w Europie 
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nie jest wyróżnikiem dojrzałej demokracji. Ostatnie wybory parlamentarne w paź-
dzierniku 2011 r. potwierdziły to zjawisko. Przyniosły triumf partii, która uzyskała 
ogromną władzę. Zwycięskie ugrupowanie zdobyło całkowity wpływ na wszystkie 
najważniejsze instytucje państwowe, a także na publiczne media. Taka sytuacja jest 
dla demokracji niezdrowa. Szczególnie wtedy, gdy najsilniejsza partia opozycyjna 
okazuje się niezdolna do pełnienia swojej funkcji.

Polski system polityczny wymaga racjonalizacji. Jest to zadanie dla klasy poli-
tycznej, ale również dla środowisk intelektualnych nieuwikłanych w partyjne gry. 
Powinny one krytycznie oceniać partyjne propozycje w kontekście rzeczywistych 
polskich realiów. Nie zdejmuje to z elit politycznych obowiązku rozgrywania 
cywilizowanej rywalizacji, zgodnie z zasadami poliarchii: gdy rząd znajduje się 
w rękach wybranych urzędników; są wolne i uczciwe wybory; właściwie wszyscy 
dorośli mają prawo głosu; istnieje nieograniczone prawo ubiegania się o urząd, 
wolność wypowiedzi oraz prawo do krytyki i protestu; rzeczywisty dostęp obywa-
teli do alternatywnych źródeł informacji; ma miejsce co najmniej względna nieza-
leżność ugrupowań i stowarzyszeń od rządu. W takich warunkach demos sobie 
poradzi.
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Reason of State and Democracy

THE MAJORITY OF contemporary states boast of democratic legitimization and therefore 
want to see the true source of their power in people. Th e problem of creating a social 
system in which – on the one hand – all of the citizens have a real infl uence on governing 
their state and – on the other one – which is technically effi  cient, makes one of the most 
signifi cant questions that still has not been settled in the theory of democracy. Formation 
of sovereign states has been accompanied by a process of building of nations. Each national 
community is – by principle – democratic. However, such a description of reality does not 
correspond to the history of Europe. It is diffi  cult, for example, to fi t the history of Poland 
properly in it: neglecting the short period aft er the regaining of its independence in 1918, 
basing on the model of polyarchy and taking into account the conditions of a sovereign 
state, Poland was not able to commence the building of democracy until 1989, in the 
conditions of division and polarization.
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Jan Grosfeld, Od lęku do nadziei. 
Chrześcijanie, Żydzi, świat, Wyd. 
WAM, Kraków 2011, ss. 252.

Recenzowana tu książka, zresztą tak jak 
cały dorobek Jana Grosfelda, jest oryginal-
na, niezwykle interesująca i płodna intelek-
tualnie. Jej autor, od lat profesor Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, aktywny uczestnik mię-
dzynarodowej scientifi c community, jest też 
znanym intelektualistą, poszukiwanym re-
ferentem i autorem. Publikował w prestiżo-
wych wydawnictwach (m.in. PIW, WAM) 
i czasopismach – tak naukowych, jak i spo-
łeczno-kulturalnych (np. „Znak”, „Tygodnik 
Powszechny”). Jeśli prawdziwa jest teza Ka-
rola Wojtyły: „czyn objawieniem osoby”, to 
dorobek Jana Grosfelda „objawia” nie tyle 
pracownika naukowego – rzemieślni-
ka, pracowicie gromadzącego punkty dla 
„przeskoczenia” kolejnego szczebla karie-
ry, ale raczej uczonego – myśliciela. Rów-
nież jego najnowsza publikacja jest tego po-
twierdzeniem.

Podczas gdy w pierwszym okresie swojej 

twórczości naukowej, zajmując się „ponade-
konomicznym wymiarem ekonomii”1, kryty-
ką prymitywnych, oświeceniowych założeń 
antropologicznych tej dyscypliny, relacjami 
między religią a ekonomią, Grosfeld (habili-
towany w dziedzinie nauk ekonomicznych) 
poruszał się poniekąd na obrzeżach ekono-
mii, tak w drugim okresie (mniej więcej od 
lat 90.) – chodzi po obrzeżach nauk o po-
lityce. Jak o tym świadczy chociażby oma-
wiana publikacja, zajmuje się mianowicie 
głównie relacjami polityki i religii. Para-
frazując tłumaczony niegdyś przez niego 
tekst K. Bouldinga pt. O przydatności eko-
nomii dla teologii i religii, refl eksję nauko-
wą Jana Grosfelda można z kolei opatrzyć 
tytułem O przydatności teologii i religii dla 
nauk o polityce i życia publicznego. Nawet 
jeśli podstawowym motywem podejmo-
wania tej refl eksji nie jest chęć zgłębienia 
istoty systemu politycznego i poprawy jego 
funkcjonowania, ale poszukiwanie właści-

1 To tytuł jednego z  jego artykułów („Więź” 
1980, nr 3).
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wej misji Kościoła, to trzeba docenić efekty 
„politologiczne” dorobku Grosfelda, nawet 
jeśli są to tylko efekty uboczne.

Interesuje go dobra i zła obecność chrze-
ścijaństwa – jako religii i Kościoła – na fo-
rum publicznym. Eksponuje pozytywny 
wkład, ale i wszelkie patologie w tym obsza-
rze. Nie tylko przenikliwie je analizuje, ale 
pyta o głębsze przyczyny np. religijnego fun-
damentalizmu, populizmu czy instrumenta-
lizacji religii. Podejmując takie pytania, po-
rusza się w obrębie antropologii politycznej. 
Bada judeochrześcijańskie korzenie cywili-
zacji europejskiej. Próbując zrozumieć pro-
cesy sekularyzacji w Europie oraz artykułu-
jąc – wraz z innymi myślicielami – swą bez-
radność wobec pytania: jak to się stało, że 
w chrześcijańskiej Europie doszło do kata-
strofy Shoah, Grosfeld stawia bardzo orygi-
nalną, choć kontrowersyjną tezę. Uważa, że 
źródłem zła jest zapomnienie przez chrze-
ścijaństwo swych żydowskich korzeni lub 
przynajmniej poważne rozluźnienie wza-
jemnych związków. Chrześcijaństwo w Eu-
ropie zadomowiło się w kulturze Zachodu. 
Jego rozwój związany został z fi lozofi ą grec-
ką i prawem rzymskim. W konsekwencji re-
ligijność europejska przez całe wieki była de 
facto religijnością pogańską. Zerwanie przez 
europejskie chrześcijaństwo z właściwą dla 
Bliskiego Wschodu mentalnością żydowską 
służy m.in. do wyjaśnienia wielowiekowe-
go „sojuszu ołtarza z tronem”. Nie szkodzi, 
że z właściwą dla Grosfelda perspektywą, 
ta ślepa uliczka wzajemnych relacji martwi 
go nie dlatego, że jest szkodliwa dla „tronu”, 
ale – „dla ołtarza”.

W ogóle w omawianej tu książce znaj-
dujemy wiele oryginalnych treści. Warto tu 
wspomnieć chociażby o kategorii „państwa 
opiekuńczego moralnie” (s. 246). Grosfeld 
polemizuje z tym modelem, preferowanym 
przez przedstawicieli konserwatyzmu. Wy-
raża też zdecydowany sprzeciw wobec prze-
ceniania prawa. Polemizując z prawicowy-
mi fundamentalistami dowodzi, że środka-
mi przymusu nie da się zaprowadzić dobra 
(s. 197). Wręcz przeciwnie, przymuszanie 
jednostek i społeczeństw do bycia lepszym, 
prowadzi do polityki przemocy, a w końcu 
do despotyzmu czy nawet totalitaryzmu 
(s. 246). Za M. Oakeshott’em wskazuje na 
dwa typy polityki w odniesieniu do prze-
mocy: politykę wiary i politykę sceptycz-
ną (s. 215). W postawie radykalnej niezgo-
dy na zło na Ziemi doszukuje się zaś ele-
mentów manicheizmu (s. 194, 201). Na od-
wieczne pytanie fi lozofi czne: „dlaczego nie 
można wyplenić zła?”, udziela prostej od-
powiedzi: „Bo nie wiedzielibyśmy, co to jest 
dobro” (s. 194).

Płodna intelektualnie, choć – jak pisze 
sam autor (s. 247) – wymagająca ugrunto-
wania, jest też teza, że wypływające z lęku 
postawy ksenofobiczne, oznaczające wy-
biórcze przyswajanie i fałszowanie zarów-
no prawd religijnych, jak i pewnych wątków 
myśli politycznej, związane są ze zjawiskiem 
„ponowoczesności”, w tym – z zanikiem kla-
rownego podziału na lewicę i prawicę.

Grosfeld (za A. Besançonem) trafnie ty-
pologizuje i prezentuje obecne w Kościele 
pokusy utopii polityczności. Próbuje w du-
chu Vaticanum II wskazywać na niebezpie-
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czeństwa związane z uleganiem tym poku-
som, a tym samym – oczyszczać z nich Ko-
ściół. Nie ma jednak złudzeń, że z napię-
ciem na linii: religia – polityka, Kościół – 
władza polityczna będziemy się nieustan-
nie zmagali.

Lektura książki Od lęku do nadziei po-
budza do myślenia. Tym bardziej, że jej au-
tor expressis verbis stawia wiele niezwy-
kle ważnych pytań. Właśnie do twórczości 
Grosfelda można odnieść jego charaktery-
stykę refl eksji judeochrześcijańskiej. Au-
tor pisze mianowicie, że jej cechą jest „per-
manentne stawianie pytań”. W sposób ty-
powy dla żydowskiego stylu myślenia, uni-
ka wielkich abstrakcji. Poruszony jest reli-
gią żydowską i chrześcijańską, opartą nie na 
ideach, konstrukcjach fi lozofi cznych, ale na 
doświadczeniu. Również jego teksty dalekie 
są od szkolnych konstrukcji: stawiania hi-
potez – wyraźnego określania metody ba-
dawczej – weryfi kacji hipotez – wyliczania 
wniosków. Nie są to wielkie traktaty, zawie-
rające abstrakcyjne wywody. Raczej są za-
proszeniem do współmyślenia. Wytrącają 
z utartych schematów myślowych. Są bar-
dzo konkretne. Niekiedy ich autor, niczym 
bohater Skrzypka na dachu, poniekąd dzie-
li się z czytelnikiem efektem swego dialogu 
z Bogiem. Co ciekawe, egzystencjalne py-
tania czy wątpliwości okazują się znaczące 
dla nauk o polityce. Jedynie tytułem przy-
kładu przywołuję niektóre z nich.

• Czy należy akceptować zło w świecie? 
Jeśli trzeba je zwalczać, to jak?

• Krytycznie śledząc trafne i nietrafne 
rozpoznawanie przez Kościół znaków cza-

su w kwestii określenia sposobów jego wła-
ściwej obecności w świecie, Grosfeld stawia 
pytanie bardziej fundamentalne: czy i w ja-
kim sensie Kościół jest przedmiotem nauk 
o polityce?

• Porównując chrześcijańską i konser-
watywną wizję polityki, stawia kwestię, 
w jakim stopniu w obrębie chrześcijaństwa 
obecny jest wymiar konserwatywny. Pyta, 
czy nie jest ono raczej radykalnie rewolu-
cyjne, choć rewolucyjnością bardzo specy-
fi czną, bo nastawioną ad intra osoby, a nie 
ad extra. 

• Odrzucając partyjno-polityczną prag-
matykę, pyta o granice kompromisu: czy 
jest sens, aby z wszystkimi paktować?

• Pyta też, co chrześcijanie i Żydzi mogą 
wnieść do zagrożonej demokracji?

Oczywiście, autor próbuje odpowiadać 
na te i podobne pytania. Styl tych odpo-
wiedzi ma jednak charakter zaproszenia 
do dalszej refl eksji. 

Grosfeld bynajmniej nie ma ambicji do-
konywania ostatecznych rozstrzygnięć. Tym 
bardziej, że w swych tekstach często przy-
wołuje biblijne pojęcia i metafory. Te peł-
ne treści obrazy „dają do myślenia”. I tak na 
przykład metafora „wieży Babel” w skon-
densowany sposób artykułuje prawdę waż-
ną m.in. dla wspólnoty politycznej, że rze-
czywistość w pełni jednorodna ma charak-
ter pozorny, zasadzający się – tak jak w sys-
temach totalitarnych – na przemocy i znie-
woleniu (s. 207). Z kolei przeciwstawiona 
Jezusowi postać Barabasza jest przestrogą 
przed wybieraniem zbrojnej walki o nie-
podległość, a pochwałą drogi bez przemo-
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cy, czyli „ubogich środków” osiągania celów, 
także politycznych (s. 210).

Oczywiście lektura interesujących wy-
wodów Grosfelda rodzi dalsze pytania, 
a niekiedy zachęca do polemiki. Oto wy-
brane, kontrowersyjne kwestie.

• Podzielając generalnie jego sprzeciw 
wobec moralistyki (zwłaszcza w przepowia-
daniu chrześcijańskim), wobec manichej-
skiej tendencji „wyplenienia” zła z życia spo-
łecznego i chęci zachowania „czystych rąk”, 
proponuję jednak doprecyzowanie tych my-
śli. Zapewne autor nie miał zamiaru kryty-
kować np. walki z korupcją czy innymi pato-
logiami, jak mogłoby się na pozór wydawać. 

• Trzeba też postawić mu pytanie, czy 
krytykując postawę samodoskonalenia – 
„zbierania harcerskich sprawności”, rzeczy-
wiście sprzeciwia się wszelkiej „pracy nad 
sobą”? Jeśli tak, to jak interpretuje skiero-
wane do młodzieży wezwanie Jana Pawła II: 
„musicie od siebie wymagać”? 

• Od dawna spieram się z  autorem 
w kwestii oceny tzw. Kościoła ludowego, 
zwanego też „masowym”. Podtrzymuję swój 
sąd co do zbyt krytycznej oceny przez nie-
go tej formy religijności.

• Trudno też zgodzić się z  twierdze-
niem, iż Dekalog nie odpowiada naturze 
człowieka (s. 122). Wydaje się, iż mocne ra-
cje przemawiają na rzecz tezy przeciwnej: iż 
jest on esencją naturalnego prawa moralne-
go. Autorowi zapewne chodziło o zaakcen-
towanie tego, iż bez pomocy Boga jest on 
trudno osiągalnym prawem, ale tekst przy-
toczonego tu fragmentu można też inter-
pretować inaczej. 

Abstrahując od wątków wymagających 
dookreślenia, generalnie przez swą twór-
czość autor wykonuje na przedpolu nauk 
o polityce robotę, której wartość trudno 
przecenić. Przekonany o tym, że uwikła-
nie (się) religii w konfl ikty, także zbrojne: 
etniczne, społeczne, polityczne wywołu-
je efekt mnożnikowy, tzn. istotnie wzmaga 
ich intensywność – oczyszcza poglądy nt. 
relacji między religią (głównie chrześcijań-
stwem) a polityką. Przenikliwie analizuje 
wypaczenia, pokazuje nowe drogi. Wpisu-
je się w ten sposób w centralny nurt współ-
czesnych badań naukowych (w tym – w na-
ukach o polityce) oraz debaty publicznej. 

Szkoda byłoby przeoczyć ten ważny głos. 
Książkę można polecić nie tylko wąskiemu 
kręgowi specjalistów różnych dyscyplin 
nauk społecznych i humanistycznych. Przy-
stępny język, „elegancja” stylistyczna prze-
sądzają o tym, że do lektury tekstu można 
zachęcić szerokie grono odbiorców.

 Aniela Dylus

Wiesław Hładkiewicz, Meandry poli-
tyki. Życie polityczne emigracji polskiej 
w  zachodnich strefach okupacyjnych 
Niemiec 1945–1949. Liderzy – organi-
zacje – poglądy, Uniwersytet Zielono-
górski, Zielona Góra 2011, ss. 346.

Ukazała się niedawno praca dotyczą-
ca emigracji polskiej w Niemczech, autor-
stwa Wiesława Hładkiewicza1, zatytułowa-

1 Historyk i  politolog, profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
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na Meandry polityki. Życie polityczne emi-
gracji polskiej w zachodnich strefach okupa-
cyjnych Niemiec 1945–1949. Liderzy – or-
ganizacje – poglądy. Tematyka ta nie jest 
często podejmowana przez badaczy. Autor 
wskazuje wiele opracowań, analiz emigracji 
przedstawianych z różnych punktów widze-
nia, o różnych stopniu szczegółowości uję-
cia problemu, staranności warsztatowej ba-
dacza i obiektywizmie dokonywanych ocen.

W.  Hładkiewicz cytuje ważną opinię 
Andrzeja Friszke: „dotychczasowa wiedza 
o emigracji przypomina szachownicę, na 
której pewne pola są wypełnione, lecz obok 
występują białe plamy”. Za wciąż niezba-
dane obszary autor uznaje życie codzien-
ne polskich dipisów, stan ich świadomości 
społecznej, życie polityczne liderów emi-
gracji, stosunki dipisów z władzami alianc-
kimi i niemieckimi, a także z dipisami o na-
rodowości innej niż polska.

Przedstawione powyżej czynniki stano-
wiły przesłanie do ustrukturyzowania pro-
blemów analizowanych w pracy.

Zasadnicza część pracy składa się 
z ośmiu rozdziałów: 1) Liderzy. Charakte-
rystyka grupy przywódczej; 2) Życie poli-
tyczne emigrantów polskich; 3) Stronnic-
twa polityczne i ich przywódcy; 4) Naczelna 
organizacja polskich dipisów. Zjednoczenie 
Polskie w Niemczech; 5) „Przenikanie” po-
lityki. Organizacje afi liowane przy Zjedno-
czeniu Polskim; 6) Wojsko i polityka. Pol-
skie Kompanie Wartownicze w Niemczech; 
7) Wobec komunistycznych władz w kraju; 
8) Współpraca z przedstawicielami innych 
narodowości.

W  rozdziale I  grupę przywódczą au-
tor przedstawił w układzie chronologicz-
nym, uzasadniając ten podział czasem roz-
poczęcia działalności politycznej i warun-
kującymi możliwości jej prowadzenia wy-
darzeniami. Wyróżnił: 1) Pokolenie nie-
pokornych (pokolenie przełomu); 2) Po-
kolenie Polski niepodległej; 3) Okupacyj-
ne losy „niezłomnych”; 4) Po wyzwoleniu 
w nowej niewoli. Autor poddał wnikliwej 
analizie okoliczności powstawania orga-
nizacji, scharakteryzował ich inicjatorów 
i przywódców, zrekonstruował powody ta-
kiej, a nie innej sekwencji następujących po 
sobie wydarzeń. W rozdziale II omówił dy-
lematy Polaków w Niemczech po odzyska-
niu wolności. Znaczna część z nich chciała 
wracać do kraju, początkowo stosunkowo 
nieliczna zdecydowana była na emigrację, 
wielu wahało się, jaką decyzję podjąć. Nie-
pokojące wiadomości z kraju i stabilizacja 
życia w obozach dla dipisów powodowały 
zmniejszenie liczebności grupy pierwszej. 
Szerzej autor opisał próby integracji Pola-
ków w Niemczech, ambicje przywódców or-
ganizacji społecznych i politycznych, kon-
fl ikty i trudności w zawieraniu kompromi-
sów. W rozdziale III zawarł charakterystykę 
najważniejszych stronnictw politycznych: 
Stronnictwa Narodowego, Organizacji Pol-
skiej, Ligi Niepodległości Polski, Stronnic-
twa Ludowego „Wolność”, Polskiej Partii 
Socjalistycznej, Stronnictwa Pracy. Osob-
ny rozdział (IV) poświęcił naczelnej orga-
nizacji polskich dipisów Zjednoczeniu Pol-
skiemu w Niemczech. Wskazał w nim na 
początki tworzenia się samorządów obo-
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zowych i próby ich konsolidowania w ra-
mach okręgów i stref. Przedstawił zmiany 
organizacyjne ewoluujących struktur. Spo-
śród organizacji afi liowanych przy Zjed-
noczeniu Polskim szerzej omówił (roz-
dział  V): Stowarzyszenie Polskich Kom-
batantów, Związek byłych Żołnierzy Armii 
Krajowej, Polski Związek Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych, Zrzeszenie Nauczy-
cieli Polskich, Związek Harcerstwa Polskie-
go, Syndykat Dziennikarzy Polskich, Zwią-
zek Studentów Polskich, Towarzystwo Gim-
nastyczno-Sportowe „Sokół”, Centralną Ko-
misję Związków Zawodowych. Dużo miej-
sca poświęcił także W. Hładkiewicz utwo-
rzeniu i warunkom funkcjonowania Pol-
skich Kompanii Wartowniczych (rozdział 
VI). Spełniały one ważne zadania od chwili 
rozpoczęcia demobilizacji sił alianckich na 
kontynencie europejskim. Zwrócił szczegól-
ną uwagę na rolę żołnierzy Brygady Świę-
tokrzyskiej. Obszernie omówił również jed-
nostki, których celem była przede wszyst-
kim działalność wywiadowcza (rozdział 
VII): placówki wywiadowcze Stronnic-
twa Narodowego, oddział Rady Politycznej 
w Monachium, centrale wywiadu Organi-
zacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych 
w Regensburgu, delegaturę Wolność i Nie-
zawisłość w Monachium, ekspozyturę Na-
rodowej Demokracji w Quakenbrück, re-
zydenturę 2 Korpusu Polskiego w Regens-
burgu i Monachium. W ostatnim rozdzia-
le (VIII) pracy przedmiotem swoich rozwa-
żań uczynił relacje polskich dipisów z dipi-
sami innych narodowości. Przedstawił re-

lacje z Ukraińcami i Litwinami oraz dzia-
łalność Międzynarodowego Komitetu Wy-
siedleńców i Uchodźców Politycznych, An-
tybolszewickiej Ligi Oswobodzenia Naro-
dów i Ruch Federalnego Międzymorza – 
ABC. Zdarzają się pewne niedoskonałości. 
Na przykład na s. 14 autor wymienił gru-
pę działaczy, a następnie w zupełnie innym 
porządku podał o nich więcej informacji. 
Obok nazwisk wymienionych działaczy po-
jawiły się nowe. Fragment ten wymaga upo-
rządkowania. W pracy występują błędy li-
terowe, czasami prowadzące do niewłaści-
wej pisowni nazwiska, językowe, polegające 
głównie na niewłaściwej deklinacji oraz lo-
giczne, przez nieuwagę (zob. np. przypis 27, 
107 w rozdziale I, na s. 126 w wierszu 10). 
Występują także niezręczności, jak np. „po-
selstwo państw kapitalistycznych” (s. 205), 
czy „organizacja dachowa” (s. 208). Nie są 
one jednak bardzo liczne. Czasami autor 
cytuje opracowania „z drugiej ręki”.

Uwagi niniejsze mają naturę w  więk-
szym stopniu redakcyjną i zostaną zapew-
ne uwzględnione w drugim, rozszerzonym 
wydaniu pracy, które ukaże się w 2012 r.

Trudno podsumować krótko rozważa-
nia autora. Jak sam pisze w podsumowaniu, 
jego książka to „rodzaj rekonesansu, który 
umożliwia dostrzeżenie nowych obszarów 
w badaniu grupy polskich dipisów”.

Publikacja stanowi zwartą i  przejrzy-
stą całość. Czytelna struktura pracy, wstęp 
i zakończenie, umożliwiają sprawne zorien-
towanie się w zawartości prezentowanego 
materiału. Zasadnicza część pracy uzupeł-
niona jest o ważne części: aneksową, noty 
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biografi czne przedstawicieli polskiej emi-
gracji, bibliografi ę wykorzystanych źródeł, 
wykaz skrótów i  indeks osobowy. Część 
Noty biografi czne zawiera niemal 150 bio-
gramów ważnych postaci życia emigra-
cyjnego, wiele spośród nich nie tak łatwo 
można odnaleźć w literaturze przedmiotu, 
co znacznie podnosi merytoryczną wartość 
pracy. Jeżeli chodzi o bibliografi ę, autor od-
wołał się do dużej ilości źródeł archiwal-
nych, dokumentów, słowników biografi cz-
nych, czasopism emigracyjnych, własnych 
rozmów i wywiadów, pisanych wspomnień 
i relacji, publicystyki politycznej oraz opra-
cowań zwartych.

Praca Wiesława Hładkiewicza, chociaż 
jak on sam pisze, stanowi analizę „zaled-
wie fragmentu bogatej mozaiki zachodzą-
cych (…) przemian ideowo-politycznych”, 
to jednak jest ważną, oczekiwaną i trzeba 
przyznać udaną próbą całościowego spoj-
rzenia na problematykę badań emigracji 
polskiej w zachodnich strefach okupacyj-
nych Niemiec w latach 1945–1949.

 Adam Ilciów

Kenneth N.  Waltz, Struktura teorii 
stosunków międzynarodowych, tłum. 
Renata Włoch, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa 2010, ss. 248.

Stosunki międzynarodowe są dziś jed-
ną z najszybciej rozwijających się dyscy-
plin naukowych. Od wielu lat nie słabnie 
także zainteresowanie młodzieży studia-
mi na kierunkach związanych z relacjami 
międzynarodowymi. Dzięki temu na ryn-

ku wydawniczym pojawił się szereg publi-
kacji poruszających tę tematykę, od pod-
ręczników akademickich począwszy na li-
teraturze popularno-naukowej skończyw-
szy. Zaległości w tym względzie nadrabia-
ją też polscy wydawcy. I choć wciąż odczu-
walny jest defi cyt publikacji rodzimych au-
torów1 coraz więcej ukazuje się tłumaczeń 
literatury obcojęzycznej. Na uwagę zasługu-
ją zwłaszcza publikacje należące do kanonu 
literatury poświęconej stosunkom między-
narodowym, znane dotąd czytelnikom je-
dynie w oryginalnych wersjach językowych. 
I tak w 2010 r. nakładem wydawnictwa Di-
fi n ukazała się najbardziej znana książ-
ka klasyka politycznego realizmu Hansa 
Morgenthau pod tytułem Politics among 
nation2. Prawie w tym samym czasie Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar opublikowa-
ło w języku polskim Th eory of international 
politics autorstwa współczesnego neoreali-
sty Kennetha N. Waltza. Książka Struktura 

1 Lukę w tym zakresie wypełniają między innymi 
książki J. Kukułki, Teoria stosunków międzynarodo-
wych, Warszawa 2000 oraz Wstęp do nauki o stosun-
kach międzynarodowych, Warszawa 2003; T. Łoś-
-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy 
– uczestnicy, Wrocław 2006; E. Cziomera, L.W. Zybli-
kiewicza, Zarys współczesnych stosunków międzyna-
rodowych, Warszawa 2007; J. Czaputowicza, Teorie 
stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematy-
zacja, Warszawa 2007; A. Gałganka, Historia teorii 
stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

2 H.J. Morgenthau, Polityka między narodami. 
Walka o potęgę i pokój, tłum. Renata Włoch, Warsza-
wa 2010, s. 406. Recenzja książki autorstwa D. Góry-
-Szopińskiego ukazała się na łamach „Athenaeum. 
Polskich Studiów Politologicznych” 2010, nr 31, 
s. 209–213.
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teorii stosunków międzynarodowych ukaza-
ła się po raz pierwszy w 1979 r. i na swoje 
polskie wydanie czekała ponad trzydzieści 
lat. Należy wspomnieć, że tłumaczenia obu 
publikacji przygotowała warszawska ba-
daczka Renata Włoch. Warto także zwrócić 
uwagę na wyjątkową sprawność i precyzję 
tłumaczki, połączoną ze znakomitą znajo-
mością tematu. Związek tych elementów 
jest niezbędny przy tłumaczeniu tego typu 
fachowej literatury. Dzięki niej polscy czy-
telnicy zyskali dwie niezwykle wartościowe 
książki dotyczące teoretycznych aspektów 
stosunków międzynarodowych.

Realizm polityczny jest najstarszym, naj-
bardziej dominującym i wpływowym, ale 
także najbardziej krytykowanym nurtem 
w stosunkach międzynarodowych. Dzięki 
swej trwałej obecności w światowej myśli 
politycznej jest to pogląd niezwykle złożo-
ny i niejednorodny. Niezależnie jednak od 
obowiązujących w danym czasie ideolo-
gii ma on grono swych stałych i wiernych 
zwolenników3. Zwłaszcza okresy kryzysów 
przysparzają mu kolejnych „wyznawców”. 
Problemy gospodarcze obecne mniej wię-
cej od 2008 r. na światowych rynkach spo-

3 Warto zauważyć, że zgodnie z danymi zawarty-
mi w raporcie o stanie dyscypliny z 2009 r. jedynie 
około dwudziestu procent badaczy na świecie utożsa-
mia się z realistycznym paradygmatem. Mniej więcej 
trzydzieści lat temu był to pogląd uznawany za domi-
nujący. Współcześnie wciąż z głównymi założeniami 
realizmu identyfi kuje się stała grupa zwolenników. 
R. Jordan, D. Maliniak, A. Oakes, S. Petersom, M. Tir-
ney, One discipline or many?, [w:] TRIP Survey of in-
ternational relations faculty in ten countries, Williams-
burg 2009, s. 18.

wodowały po raz kolejny wzrost popularno-
ści tego nurtu, choć naturalnie w uwspół-
cześnionym wydaniu.

Książka Kennetha N. Waltza jest uzna-
wana w  stosunkach międzynarodowych 
za manifest teoretyczny poglądu znanego 
jako neorealizm lub realizm strukturalny 
(nie wszyscy badacze zgadzają się na sta-
wianie znaku równości między tymi poję-
ciami). Jego główną zasługą jest zakończo-
ny sukcesem proces zaadaptowania „reali-
stycznej” wizji świata do stale zachodzą-
cych przemian w środowisku międzyna-
rodowym. Do dziś przy pomocy poglądów 
Kennetha N. Waltza próbuje się wyjaśniać 
współczesne zjawiska międzynarodowe. 
Za główną zaletę teorii stworzonej przez 
Waltza uważa się to, że nie ma ona jedy-
nie wartości poznawczych ale jest inspira-
cją do przekształcania, rozumienia i inter-
pretowania otaczającej nas rzeczywistości. 
Niewątpliwie jest to książka, o ugruntowa-
nej pozycji w kanonie lektur na temat sto-
sunków międzynarodowych.

Kenneth N. Waltz swe rozważania roz-
poczyna od stwierdzenia, że „teoria ma fun-
damentalne znaczenie dla nauki, ale jej źró-
dłem są idee”4. Zgodnie z założeniami auto-
ra jego książka powstała z trzech powodów. 
Pierwszym z nich była chęć przeanalizowa-
nia funkcjonujących w stosunkach między-
narodowych teorii oraz pozostałych poglą-
dów o teoretycznych aspiracjach. Drugim 
powodem była zgoła ambitna chęć budo-

4 K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków między-
narodowych, tłum. R. Włoch, Warszawa 2010, s. 7.
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wy teorii polityki międzynarodowej, która 
byłaby „wolna od usterek istniejących teo-
rii”5. By wreszcie, po trzecie, poddać anali-
zie praktyczne sposoby jej zastosowań. Re-
alizując więc postawione przed sobą cele 
w pierwszych czterech rozdziałach książ-
ki, autor zajmuje się głównie wyjaśnianiem 
podstawowych pojęć z zakresu stosunków 
międzynarodowych oraz ich systematyza-
cją. Próbuje przede wszystkim znaleźć od-
powiedź na pytanie, czym jest teoria? Za-
rzuca badaczom zbyt swobodne posługi-
wanie się tym pojęciem. Podkreśla, że nie 
jest nią, jak chcą niektórzy, każda analiza, 
która w  jedynie niewielkim stopniu wy-
kracza poza „zwykły” opis danej rzeczywi-
stości. Przekonuje więc, że teoria to raczej 
umysłowy obraz danej dziedziny lub obsza-
ru aktywności. Z konieczności musi więc 
być sztuczna i abstrakcyjna. Jest to więc ni 
mniej ni więcej jak tylko rodzaj konstrukcji 
intelektualnej, który organizuje daną dzie-
dzinę i łączy jej elementy. W związku z tym 
stawia on tezę, że nie można stworzyć teorii 
bez jej wcześniejszego wyizolowania. Waltz 
dalej stwierdza, że teorie ze światem eks-
perymentu i obserwacji są połączone jedy-
nie pośrednio. Teorii więc nie da się udo-
wodnić, a prawda może być jedynie dome-
ną praw. Zadaniem teorii jest stworzenie 
pewnej rzeczywistości, ale nie można jed-
noznacznie stwierdzić, że jest ona jedynie 
„właściwą” rzeczywistością. Postęp w na-
uce jest więc możliwy poprzez falsyfi ka-
cję obowiązujących teorii, a każda następ-

5 Ibidem, s. 9.

na jest lepsza, bo wolna od błędów swych 
poprzedniczek. Jest to swoista „sztuczka” 
łącząca obiekty, procesy, działania, wyda-
rzenia wyodrębnione w dziedzinę, którą 
będzie można badać. Teoria więc nie słu-
ży politycznej praktyce, choć właściwe jest 
wiązanie jej z faktami w taki sposób, któ-
ry da nam możliwość tłumaczenia rzeczy-
wistości międzynarodowej oraz co ważne 
przewidywania. Dla Waltza teoria będzie 
więc stwierdzeniem w formie praw, które 
są naukowo przekonujące. Za główny pro-
blem badań teoretycznych na temat poli-
tyki międzynarodowej uznał on także nie-
wielki przyrost mocy wyjaśniającej wobec 
ogromu wykonanej pracy naukowej.

Pośród znanych ówcześnie autorowi 
teorii wyróżnia on teorie redukcjonistycz-
ne oraz systemowe. Pierwsze szukają przy-
czyn zachodzących zjawisk na poziomie 
jednostkowym bądź państwowym, drugie 
natomiast także na poziomie międzyna-
rodowym. Teorie redukcjonistyczne cha-
rakteryzuje więc pogląd, że całość można 
zrozumieć jedynie wtedy, gdy pozna się jej 
poszczególne części oraz interakcje między 
nimi. Waltz wykazuje się sporym krytycy-
zmem wobec tego poglądu. Na przykładzie 
ekonomicznych teorii imperializmu i wojny 
stara się dowieść porażkę podejść redukcjo-
nistycznych. Alternatywą są według niego 
teorie systemowe. Politykę międzynarodo-
wą można rozumieć więc jedynie jako sys-
tem o dokładnie zdefi niowanej strukturze. 
Podstawowym zadaniem takiej teorii jest, 
w opinii autora, identyfi kacja sił systemo-
wych i wreszcie przewidywanie rezultatów 
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zachowania państwa w oparciu o wiedzę na 
temat elementów z poziomu systemowego.

Kończąc rozważania teoretyczne, Ken-
neth Waltz stawia tezę, że politykę między-
narodową można zrozumieć jedynie dzię-
ki teoriom systemowym. Kolejne dwa roz-
działy swojej książki poświęca więc przede 
wszystkim na argumentację tego poglądu.

Według autora każdy system składa się 
ze struktury oraz wzajemnie oddziałują-
cych na siebie elementów. Struktura tym 
samym jest „komponentem”, który obej-
muje system, pozwalając rozumieć go jako 
całość. Dlatego też Waltz uważa, że w de-
fi nicji struktury należy pominąć całkowi-
cie cechy poszczególnych jednostek. Tyl-
ko w taki sposób bowiem można odróżnić 
zmienne z poziomu elementów od zmien-
nych z poziomu jednostek. System między-
narodowy jest więc systemem całkowicie 
odrębnym, który oddziałuje na zachowania 
państw. W opinii autora nie ma możliwości 
wpływania na stan polityki międzynarodo-
wej przez wewnętrzne składniki państwa. 
W celu poprawnej interpretacji pojęcia sys-
temu oraz odróżniania zmian na poziomie 
elementów od zmian na poziomie syste-
mu Waltz stworzył trójelementową defi ni-
cję struktury. Prezentuje w niej pogląd, że 
struktury defi niuje się według zasady upo-
rządkowania systemu. Oznacza to, że syste-
my podlegają transformacji jeśli jedna zasa-
da porządkująca ustąpi miejsca drugiej. Da-
lej twierdzi, że struktury można defi niować 
przez specyfi kację funkcji zróżnicowanych 
elementów. I wreszcie defi niowanie nastę-
puje przez rozdział możliwości między jed-

nostki systemu. Zmiany w rozkładzie za-
wsze prowadzą więc do zmiany systemu.

Kolejnym niezwykle interesującym ele-
mentem omawianej książki jest podjęta 
przez Waltza analiza dwóch, według niego, 
najważniejszych zasad w stosunkach mię-
dzynarodowych: anarchii i równowagi sił. 
Stosunki międzynarodowe są więc niczym 
więcej jak anarchią złożoną z państw, któ-
re różnią się od siebie tzw. siłą względną, 
rozumianą jako różnica w możliwościach 
danego państwa, a nie w jego funkcjono-
waniu. Rozkład potęgi stanowi tu podsta-
wowy klucz do interpretacji zachowania się 
państw. Dlatego też, zgodnie z tezą Walt-
za, równowaga sił między państwami jest 
przede wszystkim określana przez struktu-
rę systemu.

Trzy ostatnie rozdziały książki poświęca 
autor rozważaniom praktycznym. Zajmu-
je się przede wszystkim porównaniem sys-
temów międzynarodowych. Jego głównym 
celem jest ukazanie różnic w zachowaniach 
państw w systemach opartych o niezmien-
ne zasady porządkujące choć ich struktu-
ry różnią się w zależności od zmian w po-
dziale potencjałów. Zgodnie z założeniami 
Waltza neorealizm nie wyklucza współpra-
cy między państwami choć często oznacza 
to współzawodnictwo w celu zachowania 
autonomii. Państwa także stale zmierzają 
do osiągnięcia największej siły w stosun-
ku do siły innych państw. Jest to bowiem 
okazja do zwiększenia szansy na przetrwa-
nie. Tak zwany interes własny jest bowiem 
istotnym bodźcem skłaniającym do po-
szukiwania przewagi nad innymi. Potę-
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ga, według Waltza, mimo wszystko jednak 
nie daje możliwości kontrolowania innych. 
Z całą pewnością jednak daje możliwości 
utrzymania autonomii mimo siły pozosta-
łych państw. Potęga daje także możliwość 
większego wyboru instrumentów oddzia-
ływania. Ponadto pozwala na decydowanie 
o wyborze sposobu prowadzenia polityki 
na arenie międzynarodowej.

Książka Kennetha N. Waltza Struktura 
teorii stosunków międzynarodowych jest 
lekturą obowiązkową wszystkich, którzy in-
teresują się teoretycznym aspektem stosun-
ków międzynarodowych. Polska wersja tej 
znanej publikacji na pewno zwiększy grono 
osób, które zechcą zapoznać się z głównymi 
założeniami neorealizmu. Niewątpliwie jej 
ukazanie się na rynku wydawniczym jest 
wydarzeniem ważnym i potrzebnym. Nale-
ży podkreślić raz jeszcze ogrom pracy Re-
naty Włoch włożony w przygotowanie do-
skonałego tłumaczenia książki. Na uwa-
gę zwraca szczególnie język tłumaczenia. 
Autorka starała się jak najdokładniej trzy-
mać wersji oryginalnej, jednocześnie moż-
liwie ją uwspółcześniając. Do rąk czytelni-
ka trafi ła więc książka wolna zwłaszcza od 
archaizmów obecnych w angielskiej wersji. 
Szkoda jednak, że wydawca nie postarał 
się o zlecenie przygotowania teoretyczne-
go wstępu do rozważań Waltza. Poza kilko-
ma zdaniami redaktora naukowego w przy-
pisie oraz na okładce brak jest w polskim 
wydaniu choćby kilkunastostronicowego 
komentarza dotyczącego osoby Kennetha 
N. Waltza, być może omówienia podstawo-
wych tez nurtu neorealistycznego, czy re-

akcji świata nauki na tę publikację. Warto 
z pewnością o tym pomyśleć przy kolejnych 
wznowieniach książki.

 Katarzyna Kącka

J.  Zbieranek, B.  Banaszak, Ankie-
ta konstytucyjna, Instytut Spraw Pu-
blicznych, Warszawa 2011, ss. 296.

W 2011 r. na rynku wydawniczym uka-
zała się ciekawa pozycja pod redakcją Bogu-
sława Banaszaka i Jarosława Zbieranka zaty-
tułowana Ankieta konstytucyjna, która sta-
nowi znaczący ingredient toczącej się w za-
sadzie od chwili uchwalenia Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 r. (a więc już czternaście 
lat) debaty na temat konieczności oraz za-
kresu zmian obowiązującej ustawy zasadni-
czej. Jak wskazują redaktorzy tomu, publika-
cja powstała jako jeden z rezultatów zaini-
cjowanego w 2010 r. projektu badawczego 
koordynowanego przez Instytut Spraw Pu-
blicznych, który dotyczy najważniejszych 
zagadnień konstytucyjnych. Wcześniej w ra-
mach projektu zorganizowano szereg spo-
tkań, konferencji, w tym dla przykładu moż-
na wskazać na seminarium na temat dzia-
łalności komisji śledczych, czy też konferen-
cję poświęconą relacjom na linii państwo – 
Kościół i związki wyznaniowe. Warto dodać, 
że w ramach projektu zaplanowano już ko-
lejne spotkania w gronie ekspertów poświę-
cone m.in. problematyce parytetu.

Recenzowany tom składa się ze wstępu, 
dziesięciu odpowiedzi na ankietę konsty-
tucyjną, informacji o autorach oraz anek-
sów, w  których zawarto m.in. projekty 
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zmian konstytucji, które stały się przedmio-
tem prac komisji nadzwyczajnej w Sejmie 
VI kadencji. W tej części książki zamiesz-
czono również cenne, analityczne opraco-
wanie autorstwa prof. Piotra Winczorka po-
święcone ustrojowi konstytucyjnemu i pro-
cesowi prawotwórczemu. Z uwagi na cha-
rakter wprowadzający do problematyki bę-
dącej przedmiotem rozważań, wydawało-
by się jednak bardziej celowe zamieszcze-
nie niniejszego omówienia tuż po wstępie, 
a przed odpowiedziami na ankietę.

Omawiana pozycja książkowa stanowi 
rezultat sondy, opracowanej przez prof. Bo-
gusława Banaszaka, wybitnego konstytucjo-
nalisty, Kierownika Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zgodnie z przyjętym założeniem ankietę 
wystosowano do czołowych badaczy, znaw-
ców problematyki konstytucyjnej z różnych 
ośrodków akademickich, którzy odpowia-
dając na zawarte w niej pytania przedsta-
wili szereg interesujących poglądów i opinii 
na temat tego czy i jak zmieniać Konstytu-
cję RP. W ankiecie udział wzięli profesoro-
wie: Andrzej Bałaban, Bogusław Banaszak, 
Marek Chmaj, Mariusz Jabłoński, Anna Łab-
no, Pasquale Policastro, Krzysztof Skotnic-
ki, Andrzej Szmyt, Marek Zubik oraz doktor 
Bartłomiej Nowakowski. Nie kwestionując 
wyboru wyżej wymienionych znamienito-
ści, osobiście jestem jednak zdania, że moż-
na w tym miejscu podnieść zarzut, że zapro-
szone do udziału w projekcie grono nie jest 
do końca reprezentatywne. Zabrakło w nim 
bowiem przedstawicieli wielu ważnych pol-
skich uczelni. W moim przekonaniu pozna-

nie stanowiska uczonych badaczy z Krako-
wa, Torunia, Olsztyna, Poznania podniosło-
by walor przeprowadzonej ankiety.

Niezależnie od powyższego, warto od-
notować, że szczególna wartość omawianej 
książki wynika przede wszystkim z faktu, że 
dzięki tej lekturze czytelnik ma szansę roz-
winąć wiedzę na temat dylematów, przed 
którymi obecnie stoi polski ustrojodawca. 
A tych okazuje się być wiele. W moim prze-
konaniu, dobrze się stało, że środowisko 
konstytucjonalistów w takiej formie zdecy-
dowało się również zaangażować w deba-
tę, choć samo wydaje się być na tym polu 
podzielone. Jak pisze bowiem prof. Andrzej 
Bałaban, jeśli chodzi o konstytucję należy 
zachować wysoką wrażliwość i ostrożność 
w proponowaniu jej zmian. Zdaniem A. Ba-
łabana projekty zgłaszane przez doktry-
nę politycy mogliby bowiem potraktować 
jako zachętę do jeszcze większej aktywno-
ści w tym obszarze. Należy ocenić, że bez-
sprzecznie polskie partie polityczne wyko-
rzystują kwestię nowelizacji konstytucji jako 
element gry politycznej. Zgłaszają z wielką 
determinacją, różne, z reguły słabego pozio-
mu, projekty, nie licząc nawet na ich przy-
jęcie. Głównym motywem działań polity-
ków jest osiągnięcie medialno-koniunktu-
ralnych celów. Wystarczającym dowodem 
na potwierdzenie prawdziwości tej tezy jest 
fakt, że większość z funkcjonujących w prze-
strzeni medialnej propozycji, nie została na-
wet formalnie zgłoszona do Sejmu.

Wypada odnotować, że obowiązująca 
konstytucja do tej pory została znowelizo-
wana tylko dwukrotnie. Pierwsza zmiana 
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Konstytucji RP, która wymuszona została 
przez regulację unijną przeprowadzona zo-
stała w dniu 8 września 2006 r.1 (patrz: art. 
55 Konstytucji RP dotyczący zakazu ekstra-
dycji obywatela polskiego za granicę i nie-
respektowania europejskiego nakazu aresz-
towania)2. Kolejna, i jak dotychczas ostat-
nia, nowelizacja polskiej ustawy zasadni-
czej, nastąpiła w dniu 7 maja 2009 r., kiedy 
to uchwalono ustawę o zmianie Konstytucji 
w zakresie art. 99, w którym dodając ust. 3, 
ograniczono bierne prawo wyborcze do Sej-
mu i Senatu. Obecnie, „Wybraną do Sejmu 
i Senatu nie może być osoba skazana pra-
womocnym wyrokiem na karę pozbawie-
nia wolności za przestępstwo umyślne ści-
gane z oskarżenia publicznego”3.

W doktrynie dość często zadawane jest 
ostatnio pytanie czy nadszedł czas konsty-
tucyjny. Badacze prowadząc rozważania, 
wskazują, że uchwycenie tej chwili w okre-
sie bez rewolucji jest zadaniem niełatwym. 
W ocenie Andrzeja Bałabana, nie ma obec-
nie „momentu konstytucyjnego”, który de-
terminowałby konieczność przeprowadze-
nia nowelizacji konstytucji (podobnego zda-
nia jest także prof. Andrzej Szmyt, prof. Anna 
Łabno oraz prof. Krzysztof Skotnicki). Nale-

1 Dz.U. 2006, nr 200, poz. 1471. 
2 T.  Mołdawa, Problemy konstytucyjne okresu 

transformacji, [w:] Dylematy polskiej transformacji, 
red. J. Błuszkowski, Warszawa 2007, s. 72; M. Master-
nak-Kubiak, A. Preisner, Realizacja konstytucyjnego 
podziału kompetencji organów państwa w stosunkach 
zewnętrznych, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo 
międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wój-
towicz, Warszawa 2006, s. 135.

3 Dz.U. 2009, nr 114, poz. 946.

ży raczej wykorzystywać posiadane instru-
menty. Korzystać z interpretacji realizowa-
nej przez doktrynę, odwoływać się do obo-
wiązujących zasad prawa międzynarodowe-
go i orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Należy jednak odnotować, 
że zdaniem większości osób biorących udział 
w ankiecie, zadaniem doktryny jest przygo-
towanie nowych rozwiązań, przedstawienie 
panoramicznej palety możliwości. Lektura 
recenzowanej pozycji pozwala czytelnikowi 
zapoznać się z wieloma zgłaszanymi przez 
badaczy propozycjami. I choć w piśmiennic-
twie konstytucyjnym odrzucono dzisiaj za-
mysł dokonywania rewizji istniejących roz-
wiązań konstytucyjnych w postaci przyjęcia 
nowego kompleksowego projektu ustrojowe-
go, wskazuje się jednak, że konstytucja nie 
jest aktem wiecznym. Przedkładanie stabil-
ności jej rozwiązań nad działalność noweli-
zującą, może prowadzić do stagnacji rozwią-
zań konstytucyjnych, a w rezultacie do ob-
niżenia jej prestiżu jako aktu nieprzystają-
cego do aktualnych warunków życia. Mając 
powyższe na uwadze biorący udział w ankie-
cie konstytucjonaliści zgłaszają szereg pro-
pozycji, takich jak np.:

• zlikwidowanie wyborów bezpośred-
nich na urząd Prezydenta RP;

• reforma Sejmu i Senatu, w tym zmniej  -
szenie liczebności obu izb;

• zlikwidowanie indywidualnego wotum 
nieufności w stosunku do członka Rady Mi-
nistrów;

• reforma instytucji referendum ogól-
nopaństwowego;

• zmiany w  zakresie orzekania przez 
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Trybunał Konstytucyjny, m.in. wprowadze-
nie maksymalnych terminów rozpatrzenia 
sprawy, zlikwidowanie zasady dyskontynu-
acji w tym obszarze itd.;

• zlikwidowanie bądź reformę Trybu-
nału Stanu;

• dekonstytucjonalizacja urzędu Rzecz-
nika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji.

Znacząca część zaprezentowanych pro-
pozycji związana jest z akcesją Polski do 
Unii Europejskiej. W ocenie badaczy tego 
procesu nie należy lekceważyć, pomija-
nie m.in. ważnych rozstrzygnięć Traktatu 
z Lizbony, prowadzić będzie do powstania 
luk w polskich rozwiązaniach konstytucyj-
nych. Próbując usystematyzować najważ-
niejsze wynikające z procesu europejskie-
go i zgłoszone w ankiecie propozycje, war-
to w szczególności wskazać na:

• rozstrzygnięcie w konstytucji proble-
mu miejsca prawa Unii Europejskiej w kra-
jowym porządku prawnym;

• przyjęcie nowych efektywnych proce-
dur implementacji dyrektyw unijnych;

• określenie trybu występowania z Unii;
• modyfi kacja art. 90 Konstytucji RP;
• propozycje reformy zamkniętego ka-

talogu norm prawa powszechnie obowią-
zującego przez ustanowienie dekretów lub 
też rozporządzeń z mocą ustawy;

• zagwarantowanie parlamentowi w ko-
nstytucji uczestnictwa w unijnym procesie 
prawodawczym;

• dostosowanie polskich przepisów do 
perspektywy przyjęcia waluty euro, a więc 
przede wszystkim likwidacja Rady Polity-

ki Pieniężnej, przeprowadzenie zmian w za-
kresie kompetencyjnym Narodowego Ban-
ku Polskiego (art. 227), który obecnie odpo-
wiada za prowadzenie polityki pieniężnej 
i emisję polskiego złotego, określenie no-
wej roli i uprawnień Rady Polityki Pienięż-
nej, ustanowienie procedury podejmowa-
nia decyzji o wprowadzeniu nowej waluty.

Na zakończenie należy jednak odno-
tować, że choć rozumiejąc intencję redak-
torów, aby przygotowany tom ukazał się 
symbolicznie w dziewięćdziesiątą rocznicę 
uchwalenia Konstytucji marcowej z 1921 r., 
wydaje się, że nie zawsze pośpiech jest wska-
zany. Jak zwykło się mówić, co nagle to po 
diable. W książce bowiem aż roi się od błę-
dów ortografi cznych, gramatycznych, wy-
dawniczych, które w  poważny sposób 
utrudniają lekturę osobom wyczulonym 
na poprawność języka polskiego. I choć jak 
wynika z badań opinii publicznej kwestia 
ta uznawana jest obecnie za mało znaczącą, 
publikacja, w której publikowane są opinie 
tak znamienitych przedstawicieli nauki po-
winna być wolna od tych ułomności.

Konkludując, omawiana publikacja 
z całą pewnością jest pozycją atrakcyjną 
zarówno dla studentów zainteresowanych 
problematyką ustrojową, jak i nauczycieli 
akademickich. Może ona być również przy-
datna dla polityków, dziennikarzy i publi-
cystów. W moim przekonaniu, znakomicie 
wpisuje się ona również w dyskusję czy i jak 
zmieniać Konstytucję RP, twórczo rozwija-
jąc debatę konstytucyjną na tym polu.

 Joanna Marszałek-Kawa
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Aneta Dawidowicz – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakre-
sie nauk o polityce uzyskała w 2005 r. Zatrudniona jest na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
polskiej myśli politycznej. Autorka monografi i książkowej Zygmunt Balicki 
(1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu.

Stefan Dudra – pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Stosunków Mię-
dzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2006 r. 
pełni funkcję kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Główne zain-
teresowania naukowe: najnowsza historia polityczna i historia Kościoła (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Kościołów wschodnich). Jest autorem monografi i Łem-
kowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu 
w latach 1947–1960 (Głogów 1998) oraz Kościół prawosławny na ziemiach zachod-
nich i północnych Polski po II wojnie światowej (Zielona Góra 2004).

Przemysław Jastrzbski – politolog i historyk o specjalności stosunki mię-
dzynarodowe XIX i  XX w. oraz specjalności pedagogiczno-nauczycielskiej. 
W czasie studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod kierunkiem prof. US dr. hab. Andrzeja Wojtaszaka przygoto-
wał rozprawę doktorską: „Myśl Narodowa” (1921–1939). Studium politolo-
giczno-prasoznawcze, na podstawie której w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk 
o polityce. Autor dwóch monografi i oraz ponad dwudziestu artykułów naukowych 
i tekstów w pracach zbiorowych. Zainteresowania badawcze Przemysława Jastrzęb-
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skiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z dziejami polskiej myśli 
politycznej, historią polskiej prasy oraz dziejami polskich mniejszości narodowych.

Zbigniew Machelski – politolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu 
Opolskiego, specjalizuje się w problematyce współczesnej demokracji, parlamen-
taryzmu, funkcjonowania systemów politycznych i systemów partyjnych. Swoje 
badania koncentruje na mechanizmach rywalizacji politycznej oraz instytucjonal-
nych uwarunkowaniach działania opozycji parlamentarnej. Szczególne miejsce 
w jego dorobku naukowym zajmuje problematyka systemu politycznego Włoch 
oraz systemu partyjnego Republiki Włoskiej.

Tomasz Matlgiewicz – absolwent Wydziału Prawa i  Administracji oraz 
Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Obecnie lektor języka polskiego na 
Uniwersytecie w Archangielsku. Zainteresowania naukowe – myśl polityczna 
polskiego Oświecenia.

Arkadiusz Meller – doktorant w Katedrze Myśli Politycznej WPiSM UMK 
w Toruniu. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Historia i Polityka”. 
Sekretarz redakcji oraz kierownik działów: Idee, Recenzje w półroczniku „Pro Fide 
Rege et Lege”. Autor książki Ku „Nowemu Średniowieczu”. Myśl społeczno-polityczna 
Mariana Reutta w latach 30. XX wieku (Warszawa 2011). Współredaktor książek: 
Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat 30. XX wieku 
(wyd. I, Toruń 2009, wyd. II, Warszawa 2011), Nie ma życia bez swobody. 30 lat 
Ruchu Młodej Polski (1979–2009) (Toruń 2009).

Ryszard Michalak – adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, specjalizuje się w tematyce polityki wyznaniowej oraz innych związków 
pomiędzy religią a polityką.

Janusz Mieczkowski – dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego i SSW 
Colegium Balticum. W badaniach podejmuje kwestie dotyczące stosunków 
etnicznych i wyznaniowych oraz procesów komunikacji społecznej w grupach 
mniejszościowych.

Bernadetta Nitschke – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyrektor 
Instytutu Politologii oraz kierownik Zakładu Państwa i Prawa. Zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół stosunków polsko-niemieckich po zakończeniu 
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II wojny światowej. Uwzględniają również szeroko pojętą problematykę mniejszo-
ści narodowych, etnicznych i postulowanych w okresie PRL, a następnie III RP.

Wiesława Pitkowska-Stepaniak – profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrek-
tor Instytutu Politologii, dwukrotna stypendystka Międzynarodowej Fundacji 
Dziennikarskiej (International Committee on Journalism, Inc. – ICJI) w Nowym 
Jorku, autorka m.in. pracy: „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie.

Piotr Pochyły – absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych IP. Autor pracy doktorskiej 
pt. Autonomia Kurdyjska w Iraku po 1990 roku, napisanej pod kierunkiem dr. hab. 
Stefana Dudry, prof. UZ. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi i wewnętrz-
nymi na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Kurdów 
w Iraku.

Waldemar Potkaski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. W 1992 r. obronił pracę magisterską poświeconą Organizacji Bojowej PPS 
w latach 1904–1908 napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Olejnika. Obec-
nie jest zatrudniony w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie 
(gdzie prowadzi zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz w Wyższej Szkole 
Zawodowej ,,Collegium Balticum” w Szczecinie (gdzie zajmuje się historią poli-
tyczną Polski w XX w. oraz dziejami państw angielskiego obszaru językowego). 
W 2000 r. obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Adama Wątora. Poza artykułami w wydawnictwach naukowych, autor dwóch 
monografi i: Ruch narodowo-niepodleglościowy w Galicji przed 1914 r. oraz Odrodze-
nie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 r.

Tomasz Sikorski – pracownik Zakładu Historii Polski XIX/XX w. Instytut 
Historii i Stosunków Międzynarodowych US w Szczecinie. Zajmuje się historią 
polityczną XX w. oraz rodzimą myślą polityczną w XX i XXI w.

Grzegorz Strauchold – Kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Kierownik 
Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Zainteresowania badawcze: pogranicze polsko-niemiecko-czeskie 
(szczególnie dzieje ziem śląskich w XX i XXI w.); polska myśl zachodnia; granice 
państw; geografi a historyczna; regionalistyka; rozwój przestrzeni miejskiej i jej 
industrializacja w XIX–XXI w.; dydaktyka historii i geografi i; prasoznawstwo.
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Patryk Tomaszewski – doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału 
Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Redaktor naczelny półrocznika 
„Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”. Zajmuje się 
historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej. Obecnie Pełnomocnik Rektora 
ds. aktywizacji życia naukowego i kulturalnego studentów.

Paweł Wierzbicki – politolog, historyk; doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie; publikował m.in. w „Arcanach”, „Biuletynie IPN”, „Pressjach” 
i „Sowińcu”.
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