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Kultura nowoczesna, nowoczesne 
kulturalne społeczeństwo, to wynik 
ciężkiej walki człowieka z żywiołem, 
to zwycięstwo woli nad niespójną 
i chaotyczną naturą zarówno w nas, 
jak i poza nami, to samoopanowanie 
i ujarzmienie własnej psychiki, 
zorganizowanie jej. I moralna struktura 
społeczna, wewnętrzna siła narodów 
trzyma się tą wewnętrzną organizacją, 
tą wnikającą w życie jednostek 
zbiorową wolą.
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truizmem wydaje się stwierdzenie, że nadchodzące dekady mogą przynieść 
doniosłe zmiany dotyczące niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Mno-

gość problemów, jakie stwarzają dynamiczne wydarzenia w  polityce mię-
dzynarodowej, zmiany społeczne oraz rozwój technologiczny przeraża i fa-
scynuje zarazem. Szeroko pojęty ruch narodowy koncentrował się w III RP 
głównie na przeszłości, zapominając nieraz o potrzebie analizy otaczającej 
nas rzeczywistości i wyciąganiu z niej wniosków na przyszłość. Próbą wpły-
nięcia na zmianę tego stanu jest nowy numer „Polityki Narodowej”, który 
właśnie trafił do Państwa rąk.

Funkcjonujące dziś nurty tożsamościowe zmuszone są walczyć o swoje priory-
tety w warunkach dotąd niespotykanych. Sam tylko rozwój mediów społecznościo-
wych w minionej dekadzie przyczynił się do znaczących zmian w funkcjonowaniu 
ruchów społecznych, a  to przecież tylko jeden z wielu przykładów dokonującej 
się rewolucji. Nadchodzący przełom pociągnie za sobą przeobrażenia stosunków 
społecznych, a  zapewne nawet – jak widzieliśmy to na przykładzie niedawnych 
wydarzeń w USA – zmiany w polityce międzynarodowej. Konieczność zajęcia się 
tego typu problematyką wydała się więc nam oczywista. Wśród poruszanych w tym 
numerze „PN” zagadnień znalazły się m.in. robotyzacja, transhumanizm, wyzwania 
społeczne związane z dewastacją przyrody, a nawet podbój kosmosu. W numerze 
publikujemy też artykuły programowe, poświęcone poszukiwaniu miejsca narodu 
i państwa w zmieniającej się rzeczywistości. Z tym problemem staramy się zmie-
rzyć w artykule „Państwo narodowe i modernizacja. O alternatywę dla liberalnego 
wariantu nowoczesności”. Jego autor uznaje, że punktem wyjścia dla dalszych roz-
ważań musi być zanegowanie zasady prymatu wolności jednostki – którego kon-
sekwencje doprowadziły cywilizację zachodnią do obecnego stanu. Jednocześnie 
szeroko pojęta prawica musi zaproponować społeczeństwu własny wariant nowo-
czesności. „Droga ku budowie rzeczywistej alternatywy dla modernizacji wieść bę-
dzie z jednej strony poprzez wierność wartościom kojarzonym ze światopoglądem 
prawicowym, z drugiej w próbie użycia narracji progresywistycznej w służbie idei 
nieliberalnych. Nowoczesny nacjonalizm musi jawić się jako alternatywa zapewnia-
jąca człowiekowi wartości podstawowe – ładu i bezpieczeństwa. Z drugiej strony, 
młodość potrzebuje buntu i idealizmu, nie nostalgii. Wierzymy i mamy liczne do-
wody na to, że państwo narodowe nie jest tylko przeżytkiem XIX i XX wieku. Ma 
przed sobą wielką przyszłość, gdyż tylko ono będzie w stanie dać wspólnocie szanse 
przetrwania. To wokół niego osnuć należy mit Polski przyszłości” – czytamy w arty-
kule. Przedstawione tam myśli są przede wszystkim punktem wyjścia do dyskusji – 
sprawa bowiem dotyczy rzeczy priorytetowych i musi zostać głęboko przemyślana. 

Z kolei w artykule „Wyzwania nowej ery. Refleksje wokół przyszłości Polski 
i  Europy” znajdziemy rozważania m.in. na temat dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji demograficznej na świecie. Czy bowiem bez znaczenia dla naszego kraju 
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będzie np. fakt, że pod koniec obecnego stulecia ludność Afryki wzrośnie z 1,3 
(tyle jest obecnie) do 4,3 mld ludzi? A przecież prognozy demograficzne dla Polski 
i innych państw Starego Kontynentu prezentują stan opłakany. Biorąc pod uwagę 
unijne naciski na przyjmowanie imigrantów przez kraje Wspólnoty coraz bardziej 
palące stawać się będą pytania, które zadajemy już dziś. „Potrzebujemy wreszcie 
przewrotu w  myśleniu. W  polityce międzynarodowej musimy zacząć myśleć 
o Polsce jako samodzielnym podmiocie, zamiast wiecznie oglądać się na zewnętrz-
nych patronów” – konstatuje autor tekstu Damian Adamus.

W dziale „Społecznie i politycznie” omawiamy podstawy solidaryzmu społecz-
nego i zagadnienia z zakresu wojskowości. W jednym z artykułów kpt. Wojska 
Polskiego Przemysław Zalewski przedstawia swoje pomysły w zakresie ewentu-
alnych zmian systemu obronnego RP. W dziale międzynarodowym przybliżamy 
z kolei kontrowersyjną postać Charlesa de Gaulle’a – człowieka, którego poglądy 
kształtowała lektura „L’action Francaise”, a  któremu mimo to przyszło wielo-
krotnie ścierać się z prawicą nacjonalistyczną. Na warsztat bierzemy też proces 
erozji systemu politycznego, który przez wielu narodowców uznawany jest za wzor-
cowy – frankizmu. Autor artykułu mierzy się z pytaniem o przyczyny jego upadku, 
rozważając czy nie tkwiły one także w zaniedbaniach samego gen. Franco. Z kolei 
dr Wiesław Bator opisuje źródła inspiracji bliższego nam czasowo Viktora Or-
bana, rozważając, na ile jego polityka może stanowić wzorzec do naśladowania dla 
państwa polskiego. W dziale tożsamościowym zajmujemy się zagadnieniami tak 
różnorodnymi jak teologia narodu, heglizm czy twórczość Andrzeja Trzebińskiego, 
poety z kręgu „Sztuki i Narodu”. Prof. Bogumił Grott przypomina z kolei postać 
Jana Stachniuka, którego poglądy bywają bądź to obiektem bezkrytycznego naśla-
downictwa, bądź zupełnego potępienia. Tymczasem – jak sugeruje autor artykułu 
– można się ze spuścizną twórcy „Zadrugi” nie zgadzać w zakresie zakrawającej 
na obsesję krytyki Kościoła, jednocześnie doceniając jego dorobek w sprawie po-
glądów na wady polskiego charakteru narodowego.

W dziale kulturalnym publikujemy opowiadanie Barnima Regalicy oraz przybli-
żamy postać Karola Szymanowskiego – najwybitniejszego po Chopinie polskiego 
kompozytora, którego współczesna liberalna lewica stara się zawłaszczyć, spro-
wadzając jego bogatą biografię do wątków homoseksualnych. Ileż ciekawszą jest 
zaproponowana przez autora tekstu interpretacja życiorysu Szymanowskiego wy-
dobywająca na wierzch moment tożsamościowego przełomu – przezwyciężenia 
hedonizmu na rzecz służby wspólnocie! 

W  numerze recenzujemy m.in. głośną książkę Rafała Ziemkiewicza „Cham 
niezbuntowany” oraz pracę dra hab. Jarosława Tomasiewicza o poglądach przed-
wojennych nacjonalistów na zagadnienia totalizmu i faszyzmu. Na uwagę zasługują 
też m.in. recenzja pracy Wojciecha Polaka i Sylwii Galij-Skarbińskiej „Zbrodnia 
i  grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o  sobie”, poświęconej temu, jak nasz za-
chodni sąsiad unika odpowiedzialności za dokonane w czasie II wojny światowej 
ludobójstwo na Polakach.

Redakcja „PN” jest wdzięczna darczyńcom za pomoc finansową w wydaniu no-
wego numeru pisma. Tradycyjnie zachęcamy do popularyzowania go w  swoim 
najbliższym otoczeniu. W tym miejscu wspomnieć wypada nam o jeszcze jednej 
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sprawie. Miniony rok był dla zespołu redagującego „PN” szczególnie istotny. Za-
angażowaliśmy się bowiem w  tworzenie portalu opinii Nowy Ład – w którego 
funkcjonowaniu można widzieć dopełnienie działalności naszego pisma. Dostępna 
od września witryna notuje coraz większą liczbę wejść – tym bardziej zachęcamy 
do jej regularnego odwiedzania. Zachęcamy również do wpłat na portal poprzez 
serwis Patronite. By nowe artykuły ukazywały się tam odpowiednio często, zespo-
łowi tworzącemu NŁ potrzebne są odpowiednie środki finansowe.

Redakcja
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Żyjemy w czasach przełomu. Coś, co było nie do pomyślenia de-
kadę temu, obecnie staje się normą. Mowa tu nie tylko o istot-

nych wydarzeniach w polityce międzynarodowej, pandemii czy kolej-
nych kryzysach ekonomicznych. Przełomowe wydają się także zmiany 
w mentalności społeczeństw naszego kręgu kulturowego. Na naszych 
oczach pojęcia, które wydawały się być nie do zakwestionowania, 
tracą uznanie mas. Jaka powinna być odpowiedź narodowców i innych 
sił tożsamościowych na to zjawisko? Jak ustosunkować się do pojęć 
takich jak nowoczesność, postęp czy modernizacja? Drogą wydaje się 
umiejętne połączenie treści konserwatywnych z ideą postępu. 

Truizmem jest stwierdzenie, że wszystko z czym walczymy zyskuje dziś coraz 
większe wpływy. Postępy ruchu LGBT wydają się nie do zatrzymania. Postulatom 
promocji różnego rodzaju „mniejszości seksualnych” od dawna nie potrafią oprzeć 
się już siły konserwatywne na Zachodzie, a my możemy się zastanawiać już nie czy, 
ale kiedy podobny stan zapanuje w Polsce. Skala obrony pospolitego przestępcy 
jakim jest „Margot”, podejmowanej przez elity jedynie dlatego, że reprezentuje on 
ruch LGBT, uświadomiła nam, iż nie żyjemy już w tym społeczeństwie, co kiedyś. 
Nie mniejszym szokiem były masowe protesty przeciwko zaostrzaniu prawa abor-
cyjnego – choć można było się ich spodziewać, to skala i popularność manifestacji 
szczególnie w młodym pokoleniu zaskoczyły zapewne wszystkich. A przecież we-
dług sondaży jeszcze kilka lat temu najbardziej antyaborcyjni byli właśnie młodzi. 
Protesty pokazały zresztą coś jeszcze innego – skalę laicyzacji społeczeństwa. O ile 
od lat wiadomo było, że Polacy, szczególnie młodzi, są coraz mniej przywiązani do 
religii, to mowa była na ogół o letniości, zobojętnieniu, braku zainteresowania. Tym-
czasem na naszych oczach młode pokolenie zwróciło się przeciw Kościołowi. Nie 
pomaga bierność samego instytucjonalnego polskiego Kościoła, który dziś znajduje 
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się w największym od setek lat kryzysie. Trudno sobie dziś wyobrazić, jak pełen 
samozadowolenia polski kler mógłby odbudować zaufanie w oczach społeczeństwa.

Problemów jest oczywiście więcej i nie ograniczają się one do zagadnień zwa-
nych potocznie „obyczajówką”. Można sobie wyobrazić, że podążając szlakiem 
społeczeństw zachodnich, Polacy również zaczną powątpiewać w  słuszność idei 
suwerennego państwa narodowego czy więzi narodowej w ogóle. Idee zakwestio-
nowania ich wydają nam się utopijne, ale niejedna przecież utopia jest obecnie 
realizowana w krajach teoretycznie nam bliskich. 

Wszystkie te negatywne przemiany mają dwie cechy wspólne. Po pierwsze, 
ich zwolennicy promują je pod hasłem nowoczesności, walki z zacofaniem. Po 
drugie, wspólnym dla nich mianownikiem aksjologicznym jest liberalizm – posta-
wienie na piedestale wolności jednostki. Czołową zasadą współczesnego świata 
jest właśnie zasada jednostkowej wolności. Dla konsekwentnego liberała prawo 
jednostki do samorealizacji zawsze stoi wyżej niż dobro wspólnoty – patrząc na 
ostatnie stulecia to właśnie idee liberalne były tymi, które podmywały nie tylko 
tradycję, ale i więzi społeczne. To liberalizm rozłożył najpierw oparty na tradycji 
i  religii porządek przedrewolucyjny, by następnie rozpocząć dekonstrukcję po-
wstałych w wyniku rewolucji narodów masowych i państw narodowych. Faktem 
jest jednak, że indywidualizm od dawna jest wpisany w cywilizację europejską. Nie 
jest prawdą, że obecny stan tej cywilizacji jest wynikiem spisku zewnętrznych – 
to jeden z wariantów jej rozwoju. Ów „łaciński” starokonserwatyzm przegrywa 
w Europie wszystko co jest do przegrania od 300, a może i 500 lat. Sam fakt pono-
szenia nieustannych klęsk wykrzywił postrzeganie rzeczywistości przez ogół ru-
chów konserwatywnej prawicy. Część po prostu przyłączyła się do sił liberalnych, 
co najwyżej nieco tylko hamując najbardziej radykalne zmiany. Inna zanegowała 
samą ideę nowoczesności.

Jak zasygnalizowano, liberalizm podmywa porządek narodowy również eko-
nomicznie. Żyjemy w  czasach, w  których rozwarstwienie społeczne, w  kapita-
lizmie warunkowane już nie przez stan czy afiliację polityczną, ale jego uniwersalny 
środek i mechanizm – pieniądz, jest największe w dziejach ludzkości. Zarówno 
w  wymiarze świata – całej ekumeny, jak i  w  poszczególnych wiodących spo-
łeczeństwach. Przepaść majątkowa między mieszkańcami USA, ale też Chin jest 
współcześnie większa niż była w niewolniczym społeczeństwie cesarstwa rzym-
skiego. Jak słusznie ostrzegał sam Francis Fukuyama, w warunkach turbokapi-
talizmu, wraz z rozwojem biotechnologii i nanotechnologii możemy zderzyć się 
z podziałem społeczeństw na kasty czy wręcz odrębne rasy – bogaczy „podkręca-
jących” fizyczne i intelektualne możliwości swojego potomstwa poprzez inżynierię 
genetyczną i technoimplanty, i całą resztą płodzących gorsze, bo nie „ulepszone” 
dzieci. Nie wybiegając nawet tak daleko w przyszłość widzimy społeczne konse-
kwencje panującego ustroju ekonomicznego. Klasa średnia zainteresowana jest 
w pierwszej kolejności zarabianiem pieniędzy i dla sławetnego świętego spokoju 
w końcu zaakceptuje podmywające wspólnotę tendencje, nawet te zupełnie per-
wersyjne – wszak nie będzie ich widać z działki otoczonej wysokimi tujami. Klasa 
ludowa z kolei wydaje się być uśpiona i wymierająca. Już dziś widać, że roczniki 
najmłodsze będą największymi ofiarami opisywanych tu przemian. 
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O ile przyczyny dlaczego Polacy w swojej masie weszli do pociągu dużej pręd-
kości z napisem „westernizacja” są jako tako znane (choć nie poddane dokładnej ana-
lizie), to szeroko pojęte siły tożsamościowe nie mają dziś ciekawej kontrpropozycji. 

Przyczyna być może tkwi właśnie w nieumiejętności nazwania źródła problemu. 
Wszak nurt, który gloryfikuje wolność, spotyka się z  pozytywnym stosunkiem 
szeregu polskich prawicowców, uznających owo pojęcie wręcz za rdzeń polskiego 
patriotyzmu. Kluczowym jest uświadomienie sobie, że naszym głównym wrogiem 
jest liberalizm w różnych swoich odmianach i to podważeniu liberalnego pa-
radygmatu muszą być podporządkowane nasze działania. Czy jednak jesteśmy 
w stanie przeciwstawić do bólu praktycznemu liberalizmowi własną, realistyczną 
i atrakcyjną zasadę życia jednostek i społeczeństwa? Brzmi górnolotnie? A czy 
hasła o Wielkiej Polsce, Wielkim Celu, Nowym Ładzie nie brzmią górnolotnie? Czy 
chcemy zadowolić się utrzymaniem status quo, czy może chcemy (powinniśmy) 
nie tyle rzucić wyzwanie liberalizmowi, co zaoferować coś nie w kontrze do niego, 
ale coś, co będzie samoistnym i  spójnym systemem funkcjonowania człowieka 
XXI wieku? Mowa o tym, by zająć się najważniejszym – nie tym, jak ma wyglądać 
bieżąca działalność sił tożsamościowych, nie tym jakie kroki podejmować powinna 
prawica w parlamencie, ani nie tym, jak krótkofalowo zwerbować kolejnych sym-
patyków. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jaka jest nasza wizja kraju i świata za lat 
20 czy 50. Jak bowiem się przekonamy – tej odpowiedzi dziś nie mamy.

Punkt wyjścia 

Obecnie bowiem w strukturach środowisk tożsamościowych panuje pewien stan 
samozadowolenia. Nakreślone powyżej problemy wielu wydają się wtórne wobec 
innych spraw. Wszak ruch nacjonalistyczny dysponuje endecką tradycją i  zasłu-
gami historycznych narodowców, w związku z czym wielu ich współczesnym spad-
kobiercom wydaje się, że właściwie nie pozostaje nic innego jak tylko kontynu-
ować to dziedzictwo. Być może nie mamy dziś już do czynienia z powszechnym 
antykwaryzmem – szukaniem odpowiedzi na wszystkie dawne pytania w pracach 
sprzed wieku, niemniej jednak wydaje się, że ogół środowisk narodowych nie jest 
w stanie trafnie zidentyfikować najistotniejszych zagrożeń. A nawet kiedy to się uda, 
to często jesteśmy wobec nich bezradni – gdzie bowiem szukać recept? Nie ma po-
wodu domniemywać, że znajdziemy je akurat w myśli jednego konkretnego nurtu 
politycznego istniejącego przed II wojną światową – tym bardziej, że także w łonie 
ruchu narodowego pojawiały się tendencje wsteczne, oderwane od rzeczywistości.

Poza tym pobieżna nawet znajomość historii nacjonalizmu zmusza do stwier-
dzenia, że w jego obrębie kolejne generacje bardzo mocno się od siebie różniły. 
Zupełnie inne poglądy na najistotniejsze kwestie dotyczące narodowego bytu prze-
jawiały wczesna endecja, ZLN i ONR-owcy. Zupełnie inaczej wyglądał nacjonalizm 
niemiecki gdy się rodził w czasach romantyzmu, inaczej za Bismarcka, w jeszcze 
innym kierunku popchnęli go narodowi socjaliści. Jakobin widział drogę w bez-
pośredniej demokracji, a warunki zmusiły go do sięgnięcia po totalitarną dykta-
turę. Nacjonalista lat 30. XX wieku spoglądał albo w stronę tradycjonalizmu albo 
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faszyzmu. Dziś nacjonaliści europejscy szukają drogi w populizmie. Abstrahując od 
pytania, które z podejmowanych wyborów były słuszne, a które nie, widzimy, że 
historia może rzucić nurt stawiający na piedestale dobro narodu w bardzo różnym 
kierunku. Dzieje uczą nas, że nacjonalizm zmuszony jest nieustannie do szukania 
nowych rozwiązań, nieraz bez zbytniego przywiązania do dawniej podejmowanych 
dróg. Nie łudźmy się – także nasz nacjonalizm będzie inny niż ten poprzedników. 
Wywody osób, które każą nam się zamykać w endeckim getcie są nie tylko nie-
mądre – są niemoralne, bo odwracają uwagę od palących problemów. I my win-
niśmy krytycznie spoglądać nie tylko na nasze dziedzictwo historyczne, ale i na 
współczesne ruchy nacjonalistyczne. Wszak ruchy narodowo-populistyczne, któ-
rych sukcesy obserwujemy w Europie od kilku lat również wykazują szereg nie-
pokojących tendencji – a często ma to związek właśnie z nieumiejętnością posta-
wienia się w opozycji do liberalizmu. 

Czynnikiem usypiającym naszą kreatywność jest również żywione wciąż po-
czucie, że niegroźne nam nadchodzące z Zachodu nowinki, gdyż Polska zawsze 
była katolicka, bo znaczna część społeczeństwa wciąż im nie ulega. Tyle tylko, 
że wydarzenia drugiej połowy 2020 r. pokazały, jak sytuacja wygląda naprawdę. 
Trafnie diagnozował Marcin Kędzierski w swoim głośnym eseju o rozpadzie kato-
lickiego imaginarium, że Polacy właściwie nie są już narodem katolickim – a przy-
najmniej nie są już nim w tym sensie, co do tej pory. Nasi rodacy być może jeszcze 
wciąż do kościołów chodzą, ale sytuacja może za 20 lat wyglądać już zupełnie ina-
czej. Nie jest żadną receptą na nadchodzące przesilenie odwoływanie się do twier-
dzeń, że kraj Jana Pawła II zawsze będzie trwał przy wierze ojców. Jakże znamienny 
jest fakt, że sam papież Polak, będący jeszcze kilka lat temu niekwestionowaną 
narodową świętością, jest dziś dla młodych raczej obiektem kpin. 

Rozwiązań trapiących nas problemów nie znajdziemy najpewniej w pismach 
tomistów sprzed wieku, żyjących w zupełnie innym niż dzisiejszy świecie. Tym bar-
dziej na współczesny Kościół instytucjonalny nie ma co liczyć. I to również zostało 
już przećwiczone w wielu krajach.

Jednocześnie wielu polskich konserwatystów samych ulega jednemu z  wa-
riantów liberalizmu. Mowa o  tzw. konserwatywnym liberalizmie, będącym wła-
ściwie niczym więcej niż liberalizmem klasycznym, w formie popularnej w wielu 
krajach Europy jeszcze kilka dekad temu. Hołdowanie leseferyzmowi i uznawanie 
nieograniczonej wolności jednostki za wartości tradycyjną – to wyłącznie cechy 
jednego ze stadiów upadku. Widać to na przykładzie stosunku do zagadnień takich 
jak ochrona przyrody, gdzie z rzekomych konserwatystów wychodzą po prostu 
liberałowie. I  to w sytuacji, w której dewastacja przyrody i  jej społeczne kon-
sekwencje mogą stać się dla człowieka XXI wieku takim wyzwaniem, jakim była 
kwestia robotnicza dla człowieka wieku XIX. 

Jednocześnie wydaje się, że mamy jednak pewne historyczne wzorce względnie 
udanych przemian podejmowanych przez Kościół katolicki: reforma kluniacka, 
integracja koncepcji renesansowych w  okresie wychodzenia ze średniowiecza, 
a następnie kontrreformacja – reforma wewnętrzna, stworzenie nowych instytucji 
(reforma inkwizycji, jezuici, reforma uniwersytetów papieskich, nowe struktury we-
wnętrzne kościoła), promowanie barokowego nurtu w  sztuce sakralnej, później, 
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w XIX wieku – katolicka nauka społeczna. Kościół był w stanie przetrwać dziejowe 
zawieruchy umacniając dogmaty przy jednoczesnym unowocześnianiu wizji świata. 
Wzorzec ten może być pouczający także jeśli odnosić go do spraw zupełnie świeckich.

w przededniu katastrofy?
Ograniczenia wynikające z przyjęcia powyższych perspektyw skutkują naszą 

obecną pozycją w toczącym się sporze. Dziś wydaje się ona przegrana, z czego 
musi wynikać konieczność redefinicji pojęć, poszukiwań nowych dróg.

Co gorsza jednak, nie mamy w zasadzie nawet pewności co do tego, co powinno 
być naszym punktem wyjścia. Najbardziej wymowne jest tu podejście do kwestii 
ruchu LGBT, nad którym pochylimy się nieco dłużej. Na potrzeby tego artykułu 
posłużymy się tym właśnie przykładem, choć zamiast tych czterech liter można 
byłoby tylko trochę mniej wymownie posłużyć się innymi przedmiotami liberal-
no-lewicowej agendy np. sprawą „praw reprodukcyjnych” rzekomo umęczonych 
przez patriarchat kobiet.

Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że agenda nowolewicowa, z postulatami 
LGBT na czele jest jak dżin, który wyleciał z butelki, butelka się stłukła i dżin 
już tam nie wróci. Znaczy to, że nie ma powrotu do „starych dobrych czasów”, 
gdzie tego typu dziwactwa istniały na marginesie, którymi nikt się szczególnie nie 
przejmował. Nie ma powrotu do stanu powszechnej, pobłażliwej, umiarkowanej 
tolerancji, która to sytuacja była dla nas być może nie idealna, ale zupełnie strawna.

Co gorsza, wszystko wskazuje, że Polska znajduje się na drodze, którą już prze-
szły narody zachodnie. Prawica często w swojej narracji lubi podkreślać, że re-
alizacja tęczowych postulatów będzie oznaczać koniec społeczeństwa jakie znamy, 
rozpadnie się rodzina, dzieci będą gwałcone przez ojców-gejów-pedofilów, słowem 
będziemy oglądali to, co Lot oglądał w Sodomie i Gomorze, a później Bóg ześle na 
zgniły zachodni świat deszcz ognia i siarki. 

A co jeśli tak się nie stanie? Co jeśli w przeciągu 10-15 lat w Polsce przeforsuje 
się nie tylko związki partnerskie, ale i „małżeństwa jednopłciowe” z opcją adopcji 
lub legalnego korzystania z surogatek, a społeczeństwo nadal będzie trwać, tak jak 
trwa teraz? Ba, możemy sobie nawet wyobrazić, że wskutek rozwoju ekonomicz-
nego poprawi się dzietność (we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii wskaźnik 
ten jest wyższy niż w Polsce), spadnie liczba rozwodów, a Polakom będzie żyło 
się dostatniej i  lepiej? Co jeśli jednocześnie państwo polskie będzie działało jak 
naoliwiona (cyfrowa) maszyna, polskie wojsko będzie dysponowało najlepszym 
sprzętem w Europie, a Polacy będą jeździli polskimi autami elektrycznymi?

Może po Warszawie, Poznaniu i Gdańsku będzie chodziło więcej dziwacznie 
wyglądających osób z kolorowymi włosami, ale nikogo już nie będzie to raziło, bo 
obecnie niechęć względem „ludzi LGBT” to w istocie kwestia smaku, a smak się 
przecież z czasem może zmienić?

Po części opieramy swoje racje na etyce chrześcijańskiej. Co zrobimy jeśli Kościół 
katolicki – idąc w  ślad za niektórymi konserwatystami – uzna, że choć homosek-
sualizm jest grzechem, to sprawa małżeństw jest kwestią państwa? Albo co gorsza 
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zarzuci tradycyjne nauczanie i uzna, że w czasach Chrystusa, św. Tomasza z Akwinu 
czy św. Jana Pawła II nauczanie Kościoła jeszcze nie dojrzało do takiego stanowiska? 
Jeszcze niecałe 200 lat temu Kościół przecież uznawał w praktyce monarchię za jedyny 
słuszny ustrój, a formuła „władza pochodzi z woli narodu” była uznawana po prostu 
za herezję. Może postępowe środowiska teologiczne uznają, że czas dostawić czwarty 
filar do Cywilizacji Zachodu – prawa człowieka n-tej generacji? Narracja sił liberalno- 
-lewicowych w tej sprawie zasadza się bowiem na uznaniu agendy LGBT za przedłu-
żenie sił modernizacyjnych z XIX i XX w. Innymi słowy, kiedyś prądy postępowe wal-
czyły o emancypację narodowościową czy ekonomiczną, a teraz walczą o wyzwolenie 
od kultury i norm społecznych. Zdaniem liberalnej lewicy, jesteśmy takimi samymi 
obrońcami ancien regime, jak ci, którzy w XIX wieku bronili resztek feudalizmu. 

Groźba mitycznej dekonstrukcji społeczeństwa, którą chętnie uznajemy za 
główny powód walki z agendą LGBT może się okazać chybiona. Najpewniej nawet 
po triumfie lewicowo-liberalnych wartości narody i społeczeństwa będą nadal ist-
nieć w jakiejś formie – przecież to, co widzimy w krajach zachodnich nie przed-
stawia sobą na ogół obraz totalnego rozkładu. Legalizacja adopcji i „małżeństw ho-
moseksualnych” zapewne nie rozbije rodzin monogamicznych, nie spowoduje, że 
dzieci przestaną się rodzić albo że nadużycia seksualne wobec dzieci będą ze strony 
mniejszości czymś powszechnym. Jak widzimy na przykładzie państw zachodnich, 
społeczeństwo może to zaakceptować, a wtedy nie będzie dało rady się tego cofnąć. 

Jak wspomniano, sprzeciw wobec LGBT jest w wielu środowiskach prawicowych 
nieraz w gruncie rzeczą jedynie kwestią smaku. Gdyby nie ostatnio coraz bardziej 
agresywna retoryka tych środowisk, to sprawa być może byłaby na prostej drodze 
do przegranej. Ani w społeczeństwie, ani nawet w refleksji środowisk tożsamo-
ściowych nie ma wielu realnych podstaw, dla których homoseksualizm nie miałby 
być akceptowany społecznie. Powołujemy się na nauczanie Kościoła i prawo natu-
ralne, a z drugiej strony nie mamy na ogół problemu wobec społecznej akceptacji 
rozwodów, pornografii czy antykoncepcji. Nie mówiąc już o  zjawisku przygod-
nego seksu. A przecież wszystkie te rzeczy są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, 
o którym często przypominamy. Sprowadzając naszą retorykę do argumentacji 
wyłącznie katolickiej skazujemy się w  takich warunkach na nieustanne zarzuty 
o niekonsekwencję – zarzuty być może nieraz słuszne, dodajmy. Co nie mniej 
ważne, wszystko wskazuje na to, że nauczanie Kościoła będzie w kolejnych latach 
dla przeciętnego Polaka coraz mniej istotne. Może się okazać, że na przestrzeni 
dwóch czy trzech dekad postępy tego procesu będą ogromne.

Co więc jeśli nasze poglądy na wspomniane wyżej kwestie staną się wkrótce 
zupełnie marginalne, nieakceptowalne społecznie? Co jeśli nasz pogląd na aborcję 
będzie podzielać jedynie nieliczny procent społeczeństwa, gdyż dla większości stanie 
on w konflikcie z największą świętością dzisiejszych czasów, jaką jest „wolny wybór” 
kobiety? Co jeśli w imię tej samej wolności jednostki dekonstrukcji jednak ulegnie 
państwo narodowe, gdyż masy będą już na tyle zatomizowane i wykorzenione, że 
do nikogo nie przemówi retoryka i symbolika narodowa? Na ile otwarcie będziemy 
głosić naszą prawdę, ryzykując stanie się politycznymi dinozaurami, środowiskiem 
bez wpływu na cokolwiek? Czy może jednak będziemy starali się na tym czy innym 
polu dostosowywać do panujących warunków, choćby w jakimś stopniu? 
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Gdzie szukać odpowiedz?
Jeśli uznajemy liberalizm za naszego głównego wroga, to należy wyciągnąć 

z tego faktu wnioski i szukać argumentów na rzecz podważenia go na różnych 
płaszczyznach życia. Jedną z dróg może wydawać się przesunięcie ciężkości nar-
racji tożsamościowej na pole naukowe. W końcu np. aborcja nie jest zła wyłącznie 
dlatego, że tak głosi religia. Głównym argumentem na rzecz sprzeciwu wobec niej 
może być fakt, że to w momencie zapłodnienia powstaje nowe DNA – usuwanie 
ciąży jest zabijaniem ludzkiego życia. Argumentacja naukowa bywa w takich przy-
padkach wręcz niezbędna – niekatolika trudno przecież przekonać do sprzeciwu 
wobec aborcji argumentami religijnymi. 

Podobnie omawianą tu narrację gender można podważyć argumentacją stricte 
biologiczną. Nasz sprzeciw wobec LGBT można podeprzeć argumentami naukowymi. 
Inaczej niż w przypadku zwykłej rozwiązłości seksualnej, homoseksualizm jest prze-
cież zboczeniem, dysfunkcją na każdym poziomie, także biologicznym. Nie mieści się 
ani w regule moralnej, ani w regule podstawowej funkcjonalności osobniczej/spo-
łecznej. Genderyzm to coś najbardziej niszczącego, to totalny postmodernizm, rzu-
cający wyzwanie nie tylko moralności, ale po prostu rozumowi. To hiperrelatywizm 
i hiperliberalizm zakładający zakaz jakiegokolwiek ograniczenia jednostki już nie 
tylko ze względu na obiektywną normę moralną czy obiektywny interes wspólnoty, 
ale nawet ze względu na fakt biologiczny – można więc go kontestować nawet ze 
stanowiska modernistycznego scjentyzmu. Wspólnotowość jest istotą natury ludzkiej 
jak twierdzi Kościół, Arystoteles i Karol Darwin, choć konkretne formy i instytucje 
społeczne są konstruowane w odpowiedzi na uwarunkowania egzystencjalne.

Ponadto, dorobek nauki daje nam również potwierdzenie szeregu tez formu-
łowanych przez myślicieli naszej cywilizacji, uzasadniających dążenia do życia we 
wspólnocie. Dla przykładu, podnoszoną przez myśl klasyczną wartość społeczeń-
stwa (człowiek jako zwierzę polityczne) potwierdza ewolucjonizm, wskazując za-
chowania stadne jako coś koniecznego dla przetrwania jednostki – inaczej niż by 
chcieli zwolennicy liberalnego indywidualizmu.

Jednocześnie, jeśli chcemy posługiwać się argumentacją bazującą na empi-
rycznie dowiedzionych faktach naukowych – nie możemy stać w jawnej opozycji 
do innych oczywistych faktów. Jako konieczność jawi się w tym kontekście zwal-
czenie tego wszystkiego, co zwie się dziś potocznie „szurią” czy „foliarstwem”. Nie 
można promować antynaukowych nonsensów jedynie po to by realizować krótko-
falowy interes polityczny. Opowieści przeciwników szczepionek czy negacjonistów 
pandemii (podobnie jak głosicieli np. historycznych bajek typu Wielkiej Lechii 
i innych teorii spiskowych) nie są jedynie niegroźnym folklorem. Ich popularność 
przyczynia się do faktycznego ogłupienia narodu – nie podnosi go, a  czyni go 
mniej świadomym, więc należy uznać je za szkodliwe.

Wszystko to jednak nie wystarczy. Postęp utożsamiany jest, skądinąd nie bez 
słuszności, z rozwojem nauk. Jednak przy okazji często dokonuje się redukcji czło-
wieka do ciasnych ram danej teorii naukowej lub wykorzystuje się ją do uzasad-
nienia jakiegoś zestawu wartości lub światopoglądu. W ostatnich dziesięcioleciach 
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problem ten dotyczy zwłaszcza nauk społecznych, których odkrycia kieruje się 
przeciwko tradycyjnym instytucjom życia społecznego. Fakty naukowe mają być 
ostatecznym sprawdzianem ludzkiej aktywności w świecie. 

Grzechem pierworodnym takiego myślenia jest założenie, że fakty są pierwot-
niejsze od wartości. Fundamentalne i dobrze zakorzenione zdobycze ludzkości są 
relatywizowane i uzależnianie od faktów naukowych, gdy tymczasem każdy fakt 
zawiera w sobie jakąś teorię i jest pewną konstelacją współrzędnych. W konse-
kwencji życie społeczne zostaje odarte z  wszelkich bezwzględnych wartości lub 
dokonuje się ich relatywizacji w imię „obiektywnego świata nauki”. Nauka jest tutaj 
traktowana jak maczuga, której ciosami trzeba niszczyć wszystko, co jest niezgodne 
z  aktualnymi rezultatami „badań naukowych”. Przy czym badania te najczęściej 
traktuje się je selektywnie bądź nadinterpretuje, co tylko potwierdza, że przed fak-
tami kroczą wartości. Nauka nigdy nie będzie stanowiła źródła norm moralnych. 
Paradoksalnie nauka jest także zakorzeniona społecznie i historycznie, co objawia 
się w tym, że sama często pada ofiarą różnych mód intelektualnych. Fetyszyzowanie 
nauki jako jedynego słusznego wyznacznika prawdy staje się paradoksem w epoce 
postmodernizmu, która uznała pojęcie prawdy za rzecz względną lub wręcz nie-
istniejącą. Wraz z  tą rewolucją, odrzucającą dorobek poprzednich wieków, sama 
nauka staje się tworem coraz bardziej społecznym, a  tym samym podlegającym 
regułom socjologicznym. Oznacza to, że przestaje być ona obiektywnym zbiorem 
potwierdzonej wiedzy o  otaczającym nas świecie, a  staje się obowiązującą kon-
strukcją wizji tego świata. Tym samym coraz częściej mamy do czynienia, z czymś 
co Richard Feynman nazywał „nauką spod znaku kultu cargo” – naukowym staje 
się nie to, co dowiedziono przy pomocy uznanych metod, ale samo stosowanie tych 
metod niezależnie od prawdziwości osiąganych wniosków i czystości intencji.

Współczesne społeczeństwo pozbawione elementarnej wiedzy z zakresu filozofii 
nauki gotowe jest traktować wszystko co ma znamiona nauki jako prawdę obja-
wioną i odrzucać wszelką prawdę, której nie da się wykazać tymi metodami jako 
coś fałszywego. Dochodzi więc do odwrócenia logiki – to nie nauka ma poszukiwać 
prawdy, która jest stanem obiektywnym, ale to prawda jest tym co wskazuje nam 
nauka. W efekcie dochodzi do sytuacji absurdalnych, w których nauka, szczególnie 
w obszarze nauk społecznych, zajmuje się czystym słowotwórstwem, a przyjęte 
pojęcia stają się obowiązującą prawdą, choć sprzeczne są z  elementarną istotą 
rzeczy. Współczesny człowiek, zaczadzony ideą tak rozumianej naukowości gotów 
jest bronić bezrefleksyjnie nauki nawet w obszarach, w których zajmuje się ona 
jedynie klasyfikacjami lub typologiami (z zasady uznaniowymi), a jednocześnie re-
latywizuje on odwieczne prawa biologii w jej najbardziej elementarnych obszarach.

Trzeba powiedzieć wprost, że nowa epoka wymaga odrzucenia tego typu fetyszy-
zacji naukowej i, paradoksalnie, właśnie to odrzucenie może sprawić, że sama nauka 
stanie się bliższa prawdy, tym samym jeszcze ważniejsza dla rozwoju społeczeństw.

Dla jasności wywodu dodajmy, że nie należy się całkowicie zamykać również 
na argumentację katolicką – pomijając kwestie zasadnicze, przecież wciąż jeszcze 
działa ona na część społeczeństwa. Z drugiej strony, już wkrótce może się okazać, 
że zarówno w interesie sił tożsamościowych, jak i samego Kościoła będzie swoista 
laicyzacja przekazu politycznego z jakim wychodzimy.
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Jako konieczność jawi się wypracowanie kompleksowej narracji, która z jednej 
strony umożliwi realizację podstawowych założeń idei narodowej, a  z  drugiej 
stworzy warunki dla jej dostosowania do dzisiejszych realiów oraz ekspansji w no-
woczesnym społeczeństwie.

Nasza odpowiedź opiera się na dwóch filarach. Pierwszy ma wymiar konserwa-
tywny – odwołuje się bowiem do zakorzenionych w społeczeństwie potrzeb reali-
zowanych przez silne państwo narodowe: stabilności i bezpieczeństwa. Drugi filar 
zakłada wyjście naprzeciw wyzwaniom nowoczesności. Chodzi o poszukiwanie na 
nie odpowiedzi nie poprzez prostą negację, nie poprzez zaparcie się idei moderni-
zacji i odwołanie do dawnych wzorców, ale poprzez odmienną niż liberalna inter-
pretację postępu. 

Państwo narodowe – stabilność i bezpieczeństwo

Odpowiedzią na liberalizm i kult jednostkowej wolności może być postawienie 
akcentu na dwie wartości: bezpieczeństwa i porządku, wokół których w spójny 
sposób może oplatać się nasza narracja. Dotyczy to zarówno poziomu indywidual-
nego, jak i społecznego.

Posługując się dalej przykładem genderyzmu przedstawiałoby się to w nastę-
pujący sposób: człowiek ma ograniczone zdolności percepcji, zwłaszcza na etapie 
rozwoju i wychowania potrzebuje raczej stałych punktów odniesienia i poczucia 
bezpieczeństwa niż całej palety dziwactw i dewiacji przedstawianych jako równo-
ważne opcje do wyboru. Jeśli atakuje się go koncepcjami 56 płci, kilkudziesięciu 
orientacji, to wprowadza wewnętrzny zamęt, niestabilność, chwiejność, wieczne 
i bezskuteczne poszukiwanie siebie, problemy psychiczne. Jasno wytyczona ścieżka, 
proste, normalne standardy pomagają ludziom, zwłaszcza młodym w odnalezieniu 
swojej drogi. Wolność? W ramach określonych norm można ją realizować na setki 
sposobów na różnych płaszczyznach (rodzina, pasje, praca). Co więcej, można ją 
prawdopodobnie pełniej realizować, jeśli jest się człowiekiem działającym w ob-
rębie określonego ładu społecznego, który wytwarza osobę dojrzałą i potrafiącą 
w pełni odpowiedzialnie o  sobie decydować – a nie rozchwianą, rozemocjono-
waną jednostkę niepewną niczego, co czuje i  co widzi wokół (skoro wszystko 
jest relatywne i  zmienne). Jeśli ktoś naprawdę jest biologicznie uwarunkowany 
w odmienny sposób, to nie powinien być prześladowany, społeczeństwo powinno 
też posiadać instytucje i kanały, poprzez które może takim ludziom pomóc. Zakaz 
propagandy LGBT w szkołach czy odcięcie finansowania takim środowiskom by-
łaby zatem wyrazem troski o takie osoby.

W podobny sposób można uczciwie i przekonująco obalać inne liberalne dog-
maty. Wolność słowa staje bowiem w  konflikcie z  bezpieczeństwem informa-
cyjnym. Pouczające są przykłady portalu TikTok zakazywanego właśnie w USA 
i przejmowanego przez Microsoft z inspiracji rządowej. Podobnie jest nawet u nas 
w zakresie walki z  rosyjską cyber-propagandą, którą przecież można logicznie 
przekuć w walkę z każdą inną obcą propagandą. Są to działania antyliberalne, 
sprzeczne z wolnością słowa, ale akceptowane przez ogół w imię bezpieczeństwa. 
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Pełna wolność słowa prowadzi też do chaosu informacyjnego – z nadmiaru wol-
ności słowa i pluralizmu wyłania się społeczeństwo, które nie jest w stanie z za-
mętu informacyjnego wyłowić ani prawdy, ani dobra. Limitowanie tejże wolności 
słowa jawi się jako coś oczywistego.

Z kolei nieograniczonej wolności gospodarczej przeciwstawić należy bezpieczeń-
stwo ekonomiczne, finansowe, bezpieczeństwo socjalne i pewność jutra. Nietrudno 
przecież dowieść, jak państwa wykorzystują przeróżne mechanizmy gospodarcze 
do realizacji swoich partykularnych interesów, co dostarcza całą masę mocnych 
argumentów przeciw państwu minimum. Wolności wyborów konsumenckich – 
przeciwstawmy bezpieczeństwo ekologiczne, wolności przepływu osób – bezpie-
czeństwo fizyczne (zapobieganie gwałtom i rozbojom ze strony imigrantów) i bez-
pieczeństwo narodowe (mniejszości jako piąta kolumna).

Mocną stroną tego podejścia jest fakt, że głosząc je jesteśmy autentyczni, mó-
wimy prawdę – nie jest to jakaś czysta narracja, ale nasz kanon wartości. Wynie-
sienie ładu i  bezpieczeństwa na sztandary będzie operowaniem językiem kon-
kretu, bardziej przemawiającym do ludzi, niż abstrakcyjne „dobro wspólne” czy 
sam koncepcja dobra. Poza tym, czasy mogą sprzyjać poszukiwaniu wartości bez-
pieczeństwa i porządku przez ludzi. Ulrich Beck pisał o „społeczeństwie ryzyka”, 
w którym ludzie muszą odpowiadać na ciągłe zagrożenia i  niestabilność. Świat 
zmienia się i pędzi do przodu najszybciej w swojej historii – zwrócenie się ku na-
turalnym dla człowieka, niemal pierwotnym potrzebom bezpieczeństwa i porządku 
wydaje się nieuchronne.

Nie kwestionujemy tu wartości wolności indywidualnej, ale pokazujemy zgubne 
konsekwencje jej wynoszenia na piedestał w  zderzeniu z  innymi wartościami, 
które, podobnie jak wolność, są generalnie powszechnie uważane za ważne i dobre.

Perspektywa taka ma swoją słabą stronę: bezpieczeństwo i  porządek nie są 
ulubionymi wartościami młodego pokolenia. Jest to jednak raczej naturalna kolej 
rzeczy, a  nie tylko kwestia tej konkretnej generacji – to raczej kwestia wieku 
i priorytetów ludzi w zależności od etapu życia. 

Są to wartości konserwatywne. Z punktu widzenia dynamiki ruchu, jak naj-
bardziej pożądana byłaby świeża emocja pozytywna, alternatywna wizja rozwoju 
społeczeństwa. Zwłaszcza młodzi potrzebują jakiegoś celu społecznego, idealnego 
społeczeństwa, w którym chcieliby żyć i do którego realizacji, poprzez swoje za-
angażowanie, mogą się przyczynić. Zajmiemy się tym w dalszych partiach tego 
artykułu – w tej chwili zaznaczmy jednak, że przecież nie można bardziej koncen-
trować się na tym, co zrobić, żeby przedstawić coś świeżego i nowego a mniej na 
tym, o co nam rzeczywiście chodzi, co jest faktycznie dobre. 

W  latach 20. i  30. XX wieku podkreślano znaczenie kwestii społecznej, bo 
nadal w Polsce istotny procent obywateli był analfabetami, bo wprawdzie pańsz-
czyzna była przeszłością, ale jej skutki były odczuwalne. Tematyka międzynaro-
dowa była zapewne emocjonująca dla szerszych mas, bo rzeczywiście czuło się, 
że historia przyspiesza a zwykły człowiek mógł być w jej centrum. O co chodzi 
nam dzisiaj? Jakie są nasze główne punkty niezgody z obecną rzeczywistością? 
Gdzie jest dziś niesprawiedliwość i zagrożenie? W przeszłości (czyt. w zastałych 
stosunkach społeczno-ekonomicznych) czy w przyszłości? Nasza odpowiedź brzmi: 
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przyszłości – m.in. w rewolucji kulturowej, w rozwoju sztucznej inteligencji (o ile 
rozwinie się w niepożądanym kierunku), w degradacji środowiska naturalnego. 
Nieprzypadkowo lewicujący socjologowie właśnie poczuciem braku bezpieczeń-
stwa i  stabilności (nie tylko w  wymiarze ekonomicznym) tłumaczą wzrost na-
strojów populistyczno-nacjonalistycznych na świecie.

Wspólnotową, umożliwiającą zapewnienie ładu i bezpieczeństwa odpowiedzią 
na wyzwania przyszłości nie jest z pewnością globalizacja, nie ponadnarodowe 
organizacje realizujące agendę antynarodową, ale też i nie nie mające żadnego 
uzasadnienia regionalizmy. Pojęciem, które wymaga dowartościowania staje się 
państwo narodowe – jedyny czynnik mogący zapewnić w  dzisiejszych burz-
liwych warunkach stabilność wspólnocie, kontrolujący to co się dzieje na jego 
obszarze. Jednocześnie to państwo musi być oparte o podstawę społeczną – musi 
mieć autentyczna legitymizację narodową. Nie może być wyalienowaną strukturą, 
taką jak niektóre dyktatury. Nie ma więc mowy o negacji demokratyzmu – mimo 
że rola mas w decydowaniu o kierunkach polityki państwa z pewnością w przy-
szłości się zmieni. 

Co gra na naszą korzyść? Realistyczne spojrzenie na stosunki na świecie. 
W  starciu z  innymi cywilizacjami indywidualizm jeszcze długo pozostanie bez-
radny. Czy jednak jest to przekonujące dla współczesnego Europejczyka? Komu-
nizm przegrał z ideą liberalną, ale czy nacjonalizm też musi z nią przegrać? Być 
może na pewnym etapie dla wyalienowanego człowieka liberalizm jest najdosko-
nalszą odpowiedzią na jego indywidualne potrzeby. Czy jednak długofalowo jest 
on sobie w stanie radzić bez wspólnoty? Trudno sobie wyobrazić, by mogło się to 
skończyć dobrze – a przecież ku temu wiedzie nas liberalizm.

Podważenie liberalnego paradygmatu konieczne jest również na walki o pań-
stwo narodowe. Mamy wszak do czynienia z nieustannym zohydzaniem pojęcia sil-
nego państwa przez środowiska liberalne różnej maści – także te konserwatywno- 
-liberalne, również wierzące w utopię państwa jako stróża nocnego. Udziela się to 
również części konserwatystów, dla których wolność jednostki jest kwintesencją 
polskiej tradycji – mimo że stawianie jej na piedestale już kiedyś zgubiło nasz kraj. 
Konieczne więc wydaje się także swego rodzaju przemodelowanie tradycyjnego 
polskiego patriotyzmu. Mowa o wyplenieniu z niego wątków anarchizujących na 
rzecz statokratyzmu. Zauważmy, że przez stulecia polski patriotyzm stał w opozycji 
do państwa. PRL, zabory, wcześniej okres „złotej wolności” szlacheckiej – wszystko 
to wytworzyło w Polakach tendencje anarchizujące. Znamię to nosiły zarówno te 
odruchy, które dziś oceniamy negatywnie, jak i  te pozytywne. Broniąca przywi-
lejów oraz hamująca reformy szlachta z pewnością uważała się za patriotyczną, 
konfederacja barska występowała przeciw królowi, powstania narodowe i  „Soli-
darność” walczyły z państwem – nawet jeśli bywało to państwo niepolskie.

Jednocześnie sam polski patriotyzm zachowywał pewien dwoisty charakter. Jako 
konieczność jawi się przełamanie dychotomii zakorzenionej w dziejach Polski – 
rozłamu między narodowym patriotyzmem a racją stanu i silnym państwem, który 
wykolejał nasze dzieje od XVI wieku, poprzez międzywojenny spór endeków z pił-
sudczykami, aż po doświadczenia opozycji antykomunistycznej. Dziś, w  „wolnej” 
Polsce jest czas by redefiniować pojęcia i wzmacniać tendencje propaństwowe.
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neoprogresywizm

Mógłby ktoś założyć, że wymienione wyżej kategorie ładu, bezpieczeństwa, przy-
wiązania do tradycji i silnego państwa są mniej więcej tymi, na których opiera się 
od dawna prawica w Polsce. Ład, bezpieczeństwo, porządek versus rozwydrzone 
tęczowe, feministyczne cudaki, głoszące hasła, od których „normalnym” ludziom 
jeży się włos na głowie – w ten sposób zapewne myśleli w latach 60. na Zachodzie 
różni konserwatyści, uznając że to z czym się aktualnie mierzą jest chwilowym 
zaćmieniem, które zmęczy ludzi, a później przyjdzie konserwatywna reakcja. Do-
dajmy, że np. w USA ta reakcja nawet przyszła (lata 80. i era Reagana), ale była 
krótkotrwała i w swojej sile zupełnie nieporównywalna z tym, co chwilę wcześniej 
zaserwowała Ameryce nowa lewica. Dlaczego tak było? Reaganowscy konserwa-
tyści nie wyszli de facto poza paradygmat liberalny, oparty o wolność jednostki. 
Odwołując się w zasadzie do tego samego czynnika, ostatecznie przegrali, gdyż na 
dłuższą metę mieli indywidualistycznie usposobionej jednostce mniej do zapropo-
nowania, niż posługujący się retoryką emancypacyjną lewicowi liberałowie. 

Dlaczego? Po części dlatego, że lewica oparła się na energiczniejszych i długo-
falowo bardziej wpływowych warstwach społecznych, na młodzieży i  inteligencji. 
Być może nie zawsze najliczniejsze to były grupy, ale ze względu na swoją aktyw-
ność  – okazywały się ważniejsze, zdolne w długiej perspektywie narzucić swoje 
poglądy większości. Jak wiadomo, elektorat stricte konserwatywny, a więc wiejski 
i małomiasteczkowy, mimo że często liczniejszy, nie ma na ogół takiej siły przebicia. 
W tym tkwi jedna z przyczyn triumfów tych nurtów, które na przestrzeni ostatnich 
wieków posługiwały się retoryką postępu. Konserwatywna prawica nieprzypad-
kowo przegrywa wszystko od stuleci – źródła jej klęski tkwią już w założeniu, 
że zachowywanie status quo może prowadzić do zwycięstwa. Należy mieć wąt-
pliwości co do konserwatywnej reakcji na związane z ekspansją nowej lewicy zja-
wiska – nie dlatego nawet, że się z nią nie zgadzamy, ale dlatego, że można wątpić 
w jej skuteczność. Póki możemy, nie powinnyśmy budować okopów tylko prowadzić 
wojnę podjazdową i próbować okrążyć wroga. Należy przedstawić nie tyle kolejną 
wizję reakcyjną, nie tyle pudrować stare wizje, co tworzyć koncepcje nowego ładu. 
Należy wreszcie wykazać, że naturalny związek liberalizmu z modernizacją jest 
ułudą – że postęp nieść mogą również struktury tradycyjne, a na dodatek z sze-
regu względów robią to lepiej niż skoncentrowani na jednostce liberałowie.

Wydaje się, że duża nauka tkwi w tych nurtach myśli politycznej, które jednym 
warstwom dawały opisane wyżej konserwatywne poczucie bezpieczeństwa i ładu, 
a  innym – jakąś formę modernizacji i  postępu, dzięki czemu mogły zagospo-
darować również społecznie aktywną młodzież, inteligencję, ludzi kultury i  tych 
wszystkich innych, którzy oddziałują na ogół. Należy zaproponować im wizję, która 
przekieruje idealistyczne tendencje na bardziej nam bliskie tory. 

Gdzie poszukiwać inspiracji? „Nie wszyscy nasi mistrzowie byli na prawicy” – na-
pisał kiedyś konserwatywny nacjonalista Charles Maurras. Również my znajdziemy 
postaci identyfikowane z lewicą, których myśl pomoże nam udzielić odpowiedzi na 
pojawiające się dziś pytania. Do takich postaci zaliczał się Stanisław Brzozowski.
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Wydawać by się mogło, że nowoczesność i postęp są wrogami tradycyjnych 
instytucji społecznych i historycznie zakorzenionych norm moralnych. Człowiek 
nowoczesny najpierw ogłosił tryumf rozumu: świat rządził się prawami, które nale-
żało racjonalnie poznać oraz się do nich dostosować. W XIX w. królowały świato-
poglądy naukowe: ewolucjonizm i marksizm w istocie były dwiema stronami tego 
samego, scjentystycznego medalu. Następnie w wyniku krachu wielkich projektów 
modernizacyjnych – faszyzmu i sowieckiej wersji komunizmu – ogłoszono koniec 
wielkich narracji oraz ideologii. Zwycięzcą tego starcia został liberalizm, a kon-
kretnie jego postnowoczesna, hiperemancypacyjna forma, mająca swe filozoficzne 
korzenie w utylitaryzmie i pragmatyzmie. Dzisiaj postnowoczesny liberalizm pełni 
hegemoniczną rolę w  zachodnim świecie oraz wyznacza kierunek szeroko ro-
zumianego postępu. To między innymi dlatego siły tożsamościowe z nieufnością 
podchodzą do tego, co oferuje nam współczesność.

My jednak nie powinniśmy odrzucać konceptu nowoczesności, który w swych 
najgłębszych założeniach opiera się na ideale autokreacji. Za Brzozowskim powta-
rzajmy, że zasadniczym celem egzystencji człowieka jest „stwarzanie świadomości, 
która mogłaby uczynić historię świadomie stwarzanym dziełem”. Człowiek zaś nie 
jest wyabstrahowaną jednostką, która definiuje swoją wolność jako wolność „od” 
oraz za najwyższy cel stawia osobiste szczęście. Chcemy czy nie, człowiek zawsze 
pozostanie istotą na wskroś historyczną i zbiorową, i tylko będąc zakorzenionym 
w historii i wspólnocie narodowej, może kształtować rzeczywistość. Wszelkie idee 
emancypacyjne, ignorujące ten fakt i  próbujące uformować człowieka poprzez 
radykalne wyrwanie go z wszelkich tożsamości – od narodowej poczynając a na 
płciowej kończąc – są w istocie wypaczeniem idei nowoczesności i przypominają 
raczej kolejne wcielenie gnozy, tym razem odwołującej się do „naukowego uza-
sadnienia” tych czy innych pomysłów. Ich trwałość zostanie zweryfikowana osta-
tecznym i jedynym sprawdzianem ludzkiej aktywności – werdyktem historii. Wie-
rzymy głęboko, że zachodnia cywilizacja w  swoim współczesnym kształcie jest 
skazana na porażkę w konfrontacji z kolektywnymi, zdyscyplinowanymi i zhierar-
chizowanymi państwami Dalekiego Wschodu. „Przeszliśmy szkołę Darwina i nie 
zapomnimy tego, cośmy wynieśli z tej szkoły” – pisał Brzozowski.

Naszą wolnością jest wolność „do”, zaś jej miarą jest panowanie człowieka zbio-
rowego nad „światem pozaludzkim” i siłami społecznymi. Jedyny język, na który 
odpowiada „świat pozaludzki”, jest praca. Praca rozumiana nie tylko jako czysto 
fizyczny akt lub tym bardziej sposób zarabiania, lecz przekształcanie przedmiotu 
działania z jednej „formy życia” do drugiej. Człowiek zbiorowy jest panem formy 
poprzez pracę, której zaawansowaną formą jest technika, utrwalona w  zdoby-
czach naukowych. Komu te twierdzenia wydają się zbyt abstrakcyjne, niech prze-
śledzi konsekwencje społeczne wielkich wynalazków oraz kolejnych rewolucji  
techniczno-gospodarczych. 

Jednak „natura” istnieje nie tylko poza nami („świat pozaludzki”), lecz także 
w nas. Tak jak materię poddajemy naszej władzy przez pracę, tak nas samych 
poddajemy władzy poprzez naszą wolę. Wolność „do” nie oznacza spontaniczności, 
jakiejś wewnętrznej płynności czy sentymentalizmu. Wręcz przeciwnie: warun-
kiem wolności jest zachowanie surowej dyscypliny moralnej, kształtowanie 
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siły i woli charakteru, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w obyczajo-
wości oraz kulturze. Zadaniem nowoczesnego człowieka nie jest wyzwolenie się 
od niej, lecz uświadomienie jej wielkiej roli w procesie zdobywania świata. Dlatego 
wyrażamy wielki szacunek wobec prenowoczesnych instytucji społecznych, które 
je podtrzymywały: religii, wspólnoty krewniaczej, mitów społecznych. Postęp ludz-
kości musi zasadzać się nie na przeciwstawieniu techniki i zakorzenieniu, lecz ich 
wzajemnym dopełnieniu.

Naszym celem winno być redefinicja w tym duchu opanowanego przez lewicę 
pojęcia postępu. Nie będzie to bezpośredni atak na pozycję LGBT, ale próba roz-
brojenia i przejęcia narracji. Atrakcyjna wizja modernizacji, postępu, „szklanych 
domów”, przy jednoczesnym podważaniu lewicowego progresywizmu. „Żadne pań-
stwo nie dokonało modernizacji przez burdele”, „Niszczenie struktur społecznych, 
kulturowych i naukowych to atak na podstawy budujące kapitał ludzki i kulturowy, 
niezbędny do rozwoju”, „Powszechna edukacja i dostęp do uniwersytetów buduje 
inkluzywne społeczeństwo, a wszelkie punkty za pochodzenie czy sztuczne promo-
wanie różnorodności to odbieranie szans zdolnej młodzieży do rozwoju na rzecz 
promowania nieuków osadzonych politycznie”, „Kościół katolicki stworzył uniwer-
sytety, a lewica stworzyła gender studies”, „To chrześcijańska ciekawość Bożego 
planu stworzenia oraz chęć poznania słowa Bożego była bezpośrednim motorem 
rozwoju nauk przyrodniczych i piśmiennictwa”, „Postęp osiąga się przez odkry-
wanie nieznanego i twórczą ciekawość świata, a nie tworzenie neologizmów opisu-
jących stare zboczenia”, „Tylko stabilne instytucje są gwarantem twórczej zmiany, 
muszą być one przestrzenią ekspresji kreatywności i miejscem pozwalającym po-
pełniać błędy, ale też weryfikatorem tych błędów”, „Podczas, gdy my poszukujemy 
prawdy o świecie, chcąc dostosować nasze wyobrażenie o nim do stanu faktycz-
nego, wy próbujecie narzucić światu wasze wyobrażenia” – takich twierdzeń można 
sformułować bardzo wiele.

W odniesieniu do wziętego w tym tekście na warsztat wątku LGBT – odpowiedzi 
na to wyzwanie należy szukać w zaprzeczeniu fundamentów tworzących atrakcyj-
ność tego lewicowego nurtu. Nie atakujemy ich od strony seksualnej, ale odbie-
ramy im broń. Jak ruch LGBT artykułuje społeczną konieczność akceptacji ich 
poglądów? Kluczowe elementy to: dowodzenie, że jest to nieunikniona kolej rzeczy 
i naturalna konsekwencja postępu społecznego, że tolerancja jest niezbędnym ele-
mentem pozwalającym na ekspresję kreatywności, a przez to na innowacyjność, 
że LGBT jest czymś świeżym i atrakcyjnym względem dotychczasowego poczucia 
„skostnienia” naszego społeczeństwa, wreszcie że wolność jednostki jest podsta-
wową wartością naszej cywilizacji.

Stosując i promując narrację neoprogresywną wytrącamy im z rąk większość 
argumentów, tworzymy nowy, świeży, aksjologicznie konserwatywny, ale progre-
sywny narracyjnie nurt debaty publicznej. Do tego odbieramy im prawo do na-
zywania się ruchem nowoczesnym/postępowym, wykazując, że ich postulaty nie 
są elementem niezbędnym do zaistnienia postępu a  wręcz są jego hamulcem. 
Redefiniujemy podejście wolności umniejszając jego wydźwięk jako prawa czło-
wieka na rzecz zobowiązania człowieka nadanego mu przez Boga, jednocześnie 
ograniczamy znaczenie wolności jako elementu niezbędnego do rozwoju na rzecz 
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instytucji. Taka redefinicja wolności jest de facto głęboko zakorzeniona w pod-
stawach naszej cywilizacji. W triadzie: rzymskiego prawa, filozofii greckiej i etyki 
chrześcijańskiej nie mamy wprost wyrażonej wolności, za to mamy instytucje gwa-
rantujące ład i definiujące wolność jako zobowiązanie człowieka do ciągłej pracy 
nad sobą i światem.

Może się pojawić zarzut, że ta wizja to redefiniowania liberalnego postępu przez 
dodanie do niego akcentów konserwatywnych i de facto postulujemy tu zaakcepto-
wanie obecnego stanu rzeczy. Trudno się z tym zgodzić. Nie chodzi o pudrowanie 
lewicowości, ale stworzenie zdrowo pojętej wizji nowoczesności (podkreślmy  – 
stworzenie, a nie przejęcie, jedyne co przejmujemy to inicjatywę w wojnie kultu-
rowej). Innymi słowy, należy pokonać liberalną lewicę jej własną bronią. Odebrać 
liberałom monopol na postępowość, ukazując docelowo, że nie umieją oni wypra-
cować odpowiedzi na wyzwania współczesności, gdyż zajmują się rzeczami absur-
dalnymi. Trzeba dać społeczeństwu alternatywną wizję modernizacji. Co oczywiste, 
również tu jako konieczność jawi się dowartościowanie roli państwa.

wnioski

Powyższy szkic jest przede wszystkim próbą zasygnalizowania istniejących pro-
blemów i znalezienia odpowiedzi na najistotniejsze nurtujące nas pytania. Zwrócić 
uwagę należy na fakt nikłego zainteresowania poruszanymi tu wątkami w obrębie 
środowisk narodowych, tożsamościowych czy szerzej prawicowych – tkwiących 
nieraz wciąż w stanie niczym nieuzasadnionego samozadowolenia, bądź intelektu-
alnej niemocy.

Jesteśmy przekonani, że punktem wyjścia jest zdiagnozowanie faktu, że podsta-
wowym zagrożeniem dla wszystkiego, co nam drogie jest ideologia liberalizmu, 
która jak żadna inna sprzyja zjawiskom rozkładowym takim jak wybujały indywi-
dualizm, hedonizm, permisywizm.

Jeśli chcemy nawiązać równorzędną walkę z wrogimi nam siłami, nieuchronnie 
będziemy musieli zmierzyć się z pojęciem wolności – strącić wolność jednostki z pie-
destału. Nie chodzi o walkę z samą ideą wolności. W interesie sił narodowych jest 
wręcz to, by ogół zrozumiał, że agenda liberalna, nowolewicowa niosą ze sobą nie 
„wolność” – w praktyce niesie chaos, a więc „przemoc” i „przymus”, a wszystko to 
w imię idei zupełnie abstrakcyjnych. Miejmy jednocześnie świadomość, że same hasła 
obrony tradycji i „normalności” w końcu mogą przestać działać na społeczeństwo.

To w  liberalizmie tkwią źródła upadku naszej cywilizacji i  być może 
największego dziejowego zagrożenia dla Polski. By je odeprzeć zdemitolo-
gizować należy związki liberalizmu z  nauką, modernizacją, postępem spo-
łecznym, a nawet z patriotyzmem. 

Droga ku budowie rzeczywistej alternatywy dla modernizacji wieść będzie z jednej 
strony poprzez wierność wartościom kojarzonym ze światopoglądem prawicowym, 
z drugiej w próbie użycia narracji progresywistycznej w służbie idei nieliberalnych. 
Nowoczesny nacjonalizm musi jawić się jako alternatywa zapewniająca człowiekowi 
wartości podstawowe – ładu i bezpieczeństwa. Z drugiej strony, młodość potrzebuje 
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buntu i idealizmu, nie nostalgii. Wierzymy i mamy liczne dowody na to, że państwo 
narodowe nie jest tylko przeżytkiem XIX i XX wieku. Ma przed sobą wielką przy-
szłość, gdyż tylko ono będzie w stanie dać wspólnocie szanse przetrwania. To wokół 
niego osnuć należy mit Polski przyszłości – Polski świadomej swoich korzeni, ale 
nowoczesnej, dotrzymującej kroku czołowym narodom kontynentu.

Skłania to wszystko do refleksji także innej natury. Wszak poprzez swoją pe-
ryferyjną kondycję, zarówno na poziomie rozwoju politycznego, ekonomicznego, 
ale też kulturowego Europa Środkowa nie jest w pełni „Zachodem”, stąd zresztą 
ten powszechny w jej narodach kompleks, najsilniejszy w Polsce. Jednakowoż to 
co było problemem i dysfunkcją w czasach politycznego i materialnego triumfu 
Zachodu, dziś staje się szansą na wypadnięcie z kolei rozwoju, którymi on podąża. 
Czy jeśli Zachód będzie dalej podążał ścieżką upadku, to czy nie okaże się, że je-
dyną drogą ocalenia Polski jest mentalne opuszczenie Zachodu? To jedno z wielu 
pytań otwartych – droga demoliberalna, którą podążają nasi zachodni sąsiedzi była 
tylko jednym z wariantów modernizacji (innymi były np. demokracja jakobińska, 
faszyzm), a treściom, z których się ona wywodzi, historycznie nieraz towarzyszyły 
inne, przeciwstawne.

Zdemitologizować świętości liberalizmu i znaleźć polską drogę do konserwa-
tywnej rewolucji – oto najistotniejszy cel sił tożsamościowych w nadchodzących 
dekadach. Czas pokaże, czy dobrze go wykorzystaliśmy, czy jednak woleliśmy 
trwać w stanie konserwatywno-narodowego marazmu.

Rys. Adam Kawałek, „Czarne dziury”
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wyzwania nowej ery. 
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jak będzie wyglądać Polska i  świat przyszłości? W  jakim oto-
czeniu geopolitycznym, gospodarczym i  społecznym będą wy-

chowywać się następne pokolenia Polaków? Wreszcie, z  jakim 
stanem środowiska naturalnego i  klimatu będziemy musieli sobie 
radzić jako ludzkość? Czy będzie to świat cyfrowej dyktatury ro-
boludzi, „podrasowanych” przez genetyczny dobór i  implanty mó-
zgowe zwiększające nasze zdolności? A  może, idąc za myślą prof. 
Zybertowicza, powszechne stanie się moratorium technologiczne, 
spowalniające rozwój technologii, z uwagi na rozdźwięk pomiędzy 
jego tempem a możliwościami dostosowawczymi gatunku ludzkiego  
i potęgującymi się wątpliwościami etycznymi? 

Wielu z nas intuicyjne wyczuwa symptomy przełomu, w jaki wchodzimy. Prze-
obrażenia w systemie międzynarodowym dowartościowujące kraje niegdyś zdo-
minowane przez Zachód, nadchodząca kolejna rewolucja technologiczna związana 
z  rozwojem sztucznej inteligencji, atomizacja społeczeństw, uwidaczniająca się 
coraz silniej dysfunkcyjność zachodniego modelu społeczno-politycznego opartego 
o  demokrację, liberalizm i  turboindywidualizm, wreszcie rozwój klas średnich 
niezachodnich krajów, który wraz z imitacją zachodniego konsumpcjonizmu rzuci 
wyzwanie ekosystemom – to wszystko powoduje, że wchodzimy w ostry zakręt 
historii, a przyszłość znajdująca za nim jest jedną wielką niewiadomą. Odpowie-
dzialność za Polskę, Europę i cały nasz ludzki gatunek każe pochylić się nad tymi 
wielopłaszczyznowymi przemianami.

„Wiele rzeczy dzieje się tak, jak się dzieje, bo wiele rzeczy dzieje się naraz” – 
mawia profesor Grzegorz Kołodko. Snując rozważania nad przyszłością Polski 
i  świata, ta rosnąca złożoność otaczającej nas rzeczywistości jest pierwszym, co 
nasuwa się na myśl.
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Nie sposób byłoby dogłębnie przeanalizować wszystkie najważniejsze sfery 
i  trendy w  jednym tekście, tak więc autor ograniczy swój wywód do kilku jej 
aspektów leżących w gronie jego zainteresowań, ale i w jego odczuciu istotnych 
dla przyszłości Polski i świata. Przy czym, poszczególne zagadnienia siłą rzeczy nie 
izolują danych kwestii od wpływu innych zmiennych. Przykładowo, nie sposób opi-
sywać ekonomii bez pochylenia się nad technologiami, czy ekologii bez krytycznej 
analizy obecnego paradygmatu gospodarczego.

Gospodarka

Prognozy gospodarcze naznaczone są sporą dozą niedokładności, niepewności, 
a występowanie takich „czarnych łabędzi” jak pandemia koronawirusa może kom-
pletnie wywrócić do góry nogami nawet najdokładniejsze z nich. Mimo to, w szyb-
szym bądź wolniejszym tempie pewne kierunki zmian w podziale światowego bo-
gactwa będą postępować. Jakie będą to kierunki? Z pewnością kraje Zachodu będą 
znaczyły coraz mniej. Będzie tak z  szeregu powodów: zmian technologicznych, 
demograficznych, przekształceń w światowym governance, dowartościowujących 
świat niezachodni. Do tego należy dodać modernizację i przechodzenie z oparcia 
na rolnictwie do bardziej produktywnych modeli gospodarki ludności państw 
świata niezachodniego, jak i kwestie kulturowe. Te ostatnie to przede wszystkim 
zanik żywotności cywilizacji Zachodu, którego objawów chyba nie trzeba czytel-
nikom przedstawiać.

Według raportu PwC „The World in 2050” udział Unii Europejskiej w globalnym 
PKB, mierzonym parytetem siły nabywczej spadnie z 15% obecnie do 9% za 30 lat1. 
Chiny utrzymają pierwszą pozycję, drugie będą Indie, a dopiero trzecie Stany Zjed-
noczone. W pierwszej dziesiątce znajdą się trzy państwa europejskie. Rosja utrzyma 
szóstą pozycją, a zamykać pierwszą dziesiątkę rankingu będą odpowiednio Niemcy 
i Wielka Brytania. Z kolei w pierwszej piątce największych gospodarek znajdą się 
trzy państwa azjatyckie. Oprócz wcześniej wspomnianych Chin i Indii, znajdzie się 
w niej na czwartym miejscu Indonezja. Biorąc pod uwagę potencjał demograficzny 
i historyczny bieg dziejów, przenoszenie ciężaru światowej gospodarki do Azji wy-
daje się procesem naturalnym, zwieńczającym koniec epoki kolonialnej. Z histo-
rycznej perspektywy, gospodarcza dominacja Europy może być traktowana jako 
pewna anomalia. Jak pokazują badania Angusa Maddisona2, przez całe dzieje Chiny, 
bądź Indie były największymi gospodarkami świata. Dopiero rewolucja przemy-
słowa, ze skokowym wzrostem wydajności pracy, a także kolonializm spowodowały, 
że palma gospodarczego pierwszeństwa znalazła się w relatywnie małej demogra-
ficznie i powierzchniowo Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. 

1  The Long View. How will the global economic order change by 2050? https://www.pwc.com/
gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf (Dostęp: 1.12.2020).

2  Maddison Project Database 2020, https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddi-
son/releases/maddison-project-database-2020 (Dostęp: 1.12.2020).
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Praca kapitału

Hiperglobalizacja redukująca opłacalność procesów gospodarczych do kwe-
stii krótkoterminowych zysków finansowych wydaje się być w odwrocie. Jak po-
kazała pandemia, kluczowe są nie koszty, a  dostępność produktu w  sektorach 
wrażliwych, takich jak medykamenty czy środki ochrony osobistej. To podstawa 
bezpieczeństwa państwa. Narastająca rywalizacja polityczna i  technologiczna na 
linii Chiny-USA, wraz z dezindustrializacją szeroko pojętego Zachodu (i w efekcie 
ubożeniem klas średnich tamtejszych krajów) – to wszystko będzie powodowało 
naciski na „polityczne” lokowanie kapitału, gdzie interesy państwa i społeczeństwa, 
z którego pochodzi kapitał będą szerzej uwzględniane. 

Wydaje się, że liberalna, kosmopolityczna utopia, ustępuje „unaradawianiu” i upo-
litycznianiu lokowania kapitału, ze zwiększeniem udziału interesów społeczeństw 
w tym procesie. Społeczeństwa przez lata przyczyniały się do rozwoju korporacji, 
czy to poprzez podatki przeznaczone na finansowanie badań naukowych w pu-
blicznych instytucjach, następnie komercjalizowanych przez koncerny, czy poprzez 
polityczny parasol ochronny zapewniany przez państwo, dyplomację ekonomiczną 
i  otwieranie rynków zbytu. Ogon macha psem – to obrazowa metafora obec-
nych stosunków pomiędzy kapitałem a państwem w liberalnych demokracjach. 
Kapitał realizuje swoje cele, a państwa, na skutek szerokiego lobbingu kapitału, 
przyzwalają na unikanie opodatkowania, transferowanie miliardowych zysków do 
rajów podatkowych i  lokowanie inwestycji bez uwzględnienia interesów krajów 
pochodzenia, które przez lata zapewniały im wsparcie w globalnej ekspansji. Oby 
nadszedł czas spłaty zaciągniętych przez korporacje długów. 

Powrót centralnego planowania?
Historia dowiodła przewag gospodarki opartej o wymianę rynkową nad plano-

waną. Wszak rynkowy kapitalizm pokonał centralnie planowany komunizm. Wyda-
wało się, że dylemat z tym zagadnieniem związany mamy już ostatecznie za sobą. 
Otóż, jak się wydaje, rozważania te powracają do nas niczym bumerang. 

Głównym problemem centralnego planowania był deficyt informacji (i ich ja-
kość) o uczestnikach rynku i procesach tam zachodzących. Kolejny problem stano-
wiła agregacja danych, ich kompilowanie i wyciąganie na tej podstawie odpowied-
nich wniosków co do wielkości, rozmieszczenia i struktury popytu. Wraz z rosnącą 
w lawinowym tempie ilością zbieranych danych o konsumentach i ich preferen-
cjach, a także rozwoju sztucznej inteligencji i mocy obliczeniowych komputerów 
przetwarzających potężne ilości danych, podstawowe niedociągnięcia gospodarki 
planowej zaczynają być niwelowane. Znając preferencje konsumentów, ich geogra-
ficzne rozmieszczenie i zasoby przeznaczone na konsumpcję, za pomocą danych 
z kart płatniczych, smartfonów i  danych geolokalizacyjnych, jesteśmy w  stanie 
coraz dokładniej prognozować ludzkie zachowania konsumpcyjne, czyli progno-
zować popyt. Kluczową rolę gra tutaj rozwój sztucznej inteligencji. Uber pracuje 
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nad algorytmem, który będzie przekierowywał kierowców na dany obszar jeszcze 
zanim nastąpi wzrost popytu na przewozy. Innym przykładem centralnego plano-
wania jest Amazon, odpowiadający za połowę handlu detalicznego w USA. „W cen-
trum układu znajduje się internetowa platforma, która odbiera impulsy popytowe 
społeczeństwa i niczym doskonały planista przekazuje je dalej do przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za produkcję, Amazon zbiera potężne ilości danych od swoich 
klientów, Wie dokładnie, jakie produkty przeglądają, co znajduje się w  ich ko-
szykach oraz jakie decyzje zakupowe ostatecznie podejmują” – czytamy w piśmie 
„Nowy Obywatel”3. Ta rewolucja dopiero nadchodzi, wraz z upowszechnieniem się 
„internetu rzeczy” (IoT) nasycenie naszej rzeczywistości czujnikami, sensorami zbie-
rającymi dane różnego typu odmieni niemal wszystkie aspekty naszego życia.

Sztuczna inteligencja niczym nowa maszyna parowa przyniesie rewolucyjne 
zmiany. Zasadnym jest pytanie, czy będzie to rewolucja, która w zamian za likwi-
dację określonej puli zawodów przyniesie odpowiednią ilość nowych miejsc pracy. 
Wedle wielu taki scenariusz może się nie ziścić, a państwa mogą stanąć przed wizją 
masowego bezrobocia i  konieczności wprowadzenia bezwarunkowego dochodu 
podstawowego.

Co rewolucja związania ze sztuczną inteligencją przyniesie Polsce? Eksperci 
przewidują, że na jej podstawie nastąpi relokacja przemysłu do krajów wysokoroz-
winiętych, gdyż znaczenie kosztów pracy w całościowej cenie produktu spadnie, 
a wysokie koszty pracy będą kompensowanie poziomem wykształcenia i umiejęt-
nościami społeczeństw państw rozwiniętych. Na Polskę, o ile nie dojdzie do zmiany 
modelu gospodarczego, nadchodzące zmiany mogą wpłynąć negatywnie. Jak mówi 
doktor Błażej Sajduk „kraje, takie jak Polska, wprzęgnięte w nieswoje procesy 
produkcyjne – gospodarki-monterzy – pierwsze staną się ofiarą tych zmian. Auto-
matyzacja może bowiem oznaczać reindustrializację państw Zachodu, powrót m.in. 
z Chin produkcji na własne terytorium”4. Wydaje się więc, że sztuczna inteligencja 
zwiększy globalne nierówności. „Ja bym postawił tezę, że niestety dla państw śred-
nich i biednych to będą złe czasy. Sztuczna inteligencja wzmocni procesy produk-
cyjne państw już rozwiniętych” – dodaje doktor Sajduk.

demografia 

Wielkość populacji państw będzie tracić na znaczeniu. Nie oznacza to oczywiście, 
że nie będzie różnicy pomiędzy milionowym a miliardowym krajem, jednakże liczba 
ludności niekoniecznie w takim jak do tej pory stopniu będzie determinować siłę 
i pozycję państwa w systemie międzynarodowym. Stanie się tak z powodu automa-
tyzacji pracy oraz rozwoju bezzałogowych i autonomicznych rodzajów uzbrojenia 
powodujących postępującą dehumanizację pola walki w konfliktach zbrojnych.

3  J. J. Zygmuntowski, Cyfrowe planowanie w dobie postkapitalizmu, „Nowy Obywatel”, 
nr 30(81), 2019.

4  Rozmowa Nowego Ładu: Błażej Sajduk, https://nlad.pl/rozmowa-nowego-ladu-blazej-saj-
duk/ (Dostęp: 5.12.2020)
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Przy zmniejszającym się udziale prac fizycznych w gospodarce związanym z ro-
botyzacją i automatyzacją rosnąć będzie znaczenie kompetencji umysłowych, a co 
za tym idzie edukacja ludności odgrywać będzie jeszcze większą rolę. Dobrze wy-
edukowane społeczeństwo stanie się jeszcze istotniejszym czynnikiem konkuren-
cyjności i siły państwa.

Jak kształtują się i będą się kształtować trendy demograficzne w następnych 
dekadach XXI wieku? Oto garść statystyk i refleksji opartych na dwóch progno-
zach: „Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries 
and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden 
of Disease Study” czasopisma naukowego „The Lancet” oraz „The 2019 Revision of 
World Population Prospects” Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według pro-
gnoz zamieszonych w „The Lancet” szczytowy moment wzrostu populacji na Ziemi 
zanotujemy w roku 2064 – na świecie będzie wtedy mieszkać 9,7 miliarda ludzi. 
W 2100 roku przewidywana liczba mieszkańców ziemi to ok.  8,8 miliarda. Pro-
gnoza ta kłóci się dość mocno z wcześniej wspominają predykcją ONZ. Przewiduje 
ona, że na świecie w 2100 roku będzie 10,9 miliarda ludzi. Według tej prognozy 
światowa mediana wieku wzrośnie do 42 lat w 2100 roku, w stosunku do obecnej 
31 lat (w połowie ubiegłego wieku wynosiła ona 24 lata). W ciągu najbliższych 
80 lat ludność Afryki wzrośnie z 1,3 miliarda do 4,3 miliarda ludzi. Afryka utrzyma 
status kontynentu o najmłodszej populacji. W tym czasie spadnie liczba ludności 
Europy – dwie trzecie krajów Starego Kontynentu zanotuje spadek populacji. Szczyt 
populacji ludności w Azji szacowany jest na 5,3 miliarda ludzi w 2055 roku, później 
zacznie spadać. Już w 2027 toku Indie przegonią Chiny, stając się najludniejszym 
państwem świata.

Mimo niemałych rozbieżności dotyczących prognoz demograficznych, odno-
tować można pewne wyraźnie zarysowujące się trendy. Z  obu prognoz można 
wyciągnąć wspólny wniosek, jakim są rosnące wyzwania związane ze starzeniem 
się światowej populacji. Liczba 80-latków i  starszych wzrośnie z  146 milinów 
w 2020 roku do 881 milionów 80 lat później. Już w 2073 roku globalnie będzie 
więcej osób powyżej 65. niż poniżej 15. roku życia.

Kolejnym bardzo istotnym trendem stanie się ogromny wzrost znaczenia 
państw Afryki, których populacja według prognoz ONZ w 2100 roku będzie sta-
nowiła około 40% ludności Ziemi, w  porównaniu z  17% obecnie. Na początku 
XXII wieku z dziesięciu najludniejszych państwa świata, pięć będzie przypadało na 
Afrykę. Na Czarnym Lądzie populacyjnie największa (i trzecia na świecie) będzie 
Nigeria  – szacowany wzrost z  206 milionów obecnie do aż 791 milionów robi 
ogromne wrażenie. Warto pochylić się nad konsekwencjami, jakie będzie to niosło 
dla Starego Kontynentu. Tak ogromne przyrosty ludności wraz z narastaniem de-
mograficznych problemów samej Europy i zideologizowanym podejściem do imi-
gracji będą zachęcać do prób osiedlania się w krajach europejskich. Kolejne fale 
masowej imigracji obcych kulturowo przybyszów to potencjalne wyzwanie dla kru-
chych europejskich wspólnot. Aby to zagrożenie wyhamować należy stworzyć dla 
Afrykańczyków możliwości funkcjonowania i rozwoju w swoich krajach. Europa 
powinna przeprowadzić szeroko zakrojone inwestycje w  rozwój infrastruktury 
łączącej Europę z Afryką, zainwestować kapitał i stworzyć możliwości biznesowe 
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na bardziej partnerskich warunkach. Albo Europa zainteresuje się na poważnie 
Afryką i finansowaniem jej modernizacji (z niemałym pożytkiem dla swoich inte-
resów), albo kolejne fale nadwyżek ludności, których nie będą w stanie wchłonąć 
zacofane afrykańskie gospodarki, będą napływać do naszych krajów.

Trzecim nasuwającym się spostrzeżeniem jest sytuacja Europy. Będziemy 
jednym z najmocniej dotkniętych spadkiem populacji regionów. Udział ludności 
europejskiej w światowej populacji spadnie z nieco ponad 9,5% do niespełna 6%.

Duże różnice w przewidywaniach dotyczą Chin. „The Lancet” pisze, że populacja 
Chin spadnie w 2100 roku do 730 milionów, ONZ szacuje, że będzie to prawie 50% 
więcej – 1065 milionów. Najludniejszym państwem według obu prognoz będą Indie 
z 1,450 mld obywateli według ONZ i 1,093 mld według prognozy „The Lancet”.

Populacja Polski skurczy się według prognozy ONZ z obecnych 37 milionów 
do 23 milionów. Jeszcze bardziej pesymistyczna jest prognoza „The Lancet”, według 
której pod koniec XXI wieku nasz kraj będzie zamieszkiwać jedynie 15 milionów 
osób. Nie trzeba dodawać, że obie są dla nas katastrofalne. Wniosek jest oczywisty: 
polityka pronatalistyczna powinna być kluczową kwestią dla obecnej i wszystkich 
następnych władz.

technologia i społeczeństwo

Czeka nas przyspieszony wyścig technologiczny wspomagany rywalizacją mo-
carstw. Nowa rywalizacja wytwarza nowe domeny konkurencji. Jedną z nich jest 
kosmos. Niedawno Chiny, jako pierwszy kraj na świecie, wylądowały na niewi-
docznej z  Ziemi stronie Księżyca. Elon Musk mówi o  bezzałogowym locie na 
Marsa już w 2024 roku, a wraz z osiągnięciami takimi jak Starship (rakieta nośna 
ze statkiem kosmicznym zdolnym do latania w  kosmos i  lądowania na Ziemi) 
koszty ekspansji kosmicznej drastycznie maleją. Wraz z postępującą proliferacją 
dokonań związanych z ekspansją kosmiczną przyśpieszona militaryzacja kosmosu 
wydaje się nieunikniona.

Neil deGrasse Tyson mówi, że pierwszym bilionerem będzie ten, kto zainwe-
stuje w górnictwo kosmiczne. Dr inż. Adam Jan Zwierzyński prognozuje z kolei, 
że pierwsze systemy wydobywcze na Księżycu zostaną uruchomione już w  tym 
dziesięcioleciu.

Czy przyszłość gospodarki leży w  kosmosie? Próżnia i  mikrograwitacja na 
orbitach sprzyjają także produkcji przemysłowej takich wyrobów jak wysokojako-
ściowe światłowody. Czy zagrożeniem dla ludzi na Ziemi będzie usamodzielnienie 
się populacji orbit okołoziemskich, skąd jest możliwa kontrola militarna naszej 
planety? Czy czeka nas skolonizowanie Ziemian przez mieszkańców orbitalnych? 
To dość abstrakcyjna i futurystyczna wizja, lecz przewijająca się w wypowiedziach 
specjalistów.

XXI wiek będzie pełen dylematów etycznych związanych z rozwojem technolo-
gicznym. W Chinach dokonano pierwszej modyfikacji genetycznej bliźniąt poprzez 
dezaktywację genu CCR5, co odbyło się pod pretekstem ochrony przed AIDS. 
Okazało się (zapewne był to cel pierwotny), że gen ten wpływa na rozwój mózgu, 



Polityka
Narodowa

[ 32 ]
NR 24

znacznie zwiększając zdolności kognitywne – inteligencję oraz pamięć5. Czy to po-
czątek genetycznego wyścigu zbrojeń? Do czego posłuży nam metoda inżynierii 
genetycznej CRISPR/Cas umożliwiająca edycje genomu ludzkiego niczym funkcja 
kopiuj-wklej w komputerze? Wyobraźmy sobie, że planując dziecko idziemy do 
lekarza i  niczym w grze komputerowej The Sims projektujemy swojego przy-
szłego potomka. Określamy jego wzrost, kolor oczu, włosów, wymieniamy na 
lepsze sekwencje DNA odpowiedzialne za poziom inteligencji czy pożądane cechy 
charakteru. Po urodzeniu wszczepiamy implanty mózgowe dodatkowo „podkręca-
jące” pożądane parametry naszego dziecka. Utopia? Edycja genomu człowieka, za 
sprawą chińskich eksperymentów jest już rzeczywistością. Firma Neuralink Elona 
Muska ma niebawem dostać pozwolenie na testowanie implantów mózgowych na 
ludziach (po serii badań na zwierzętach), a we francuskim wojsku zezwolono na 
prowadzenie badań nad udoskonalaniem żołnierzy poprzez „techniczne, chirur-
giczne i farmakologiczne wspomaganie zmysłów czy wszczepianie czipów, które 
będą mogły przesyłać lub odbierać zdalne informacje przydatne na polu walki oraz 
lokalizować żołnierzy tak, by uniknąć bratobójczego ognia. Wśród pomysłów są 
operacje na ludzkim ciele, m.in. operacje narządu słuchu w taki sposób, aby żoł-
nierze mogli usłyszeć ultra– i infradźwięki, czy rogówki oka, by zwiększyć ostrość 
widzenia o kilkadziesiąt procent lub umożliwić widzenie w ciemności”6. „Potrzeba 
mu jeszcze od dwóch do pięciu lat, aby wprowadzać implanty do mózgu i wspo-
magać nasz intelekt. Nie chodzi przy tym o  proste impulsy elektryczne poda-
wane do mózgu (…), ale o implanty wstrzymujące naturalne, postępujące zmiany 
w mózgu, a następnie odbudowujące jego funkcjonowanie. Gdy będziemy mieć 
90 lat, nasze mózgi będą wciąż mózgami dwudziestolatków” – mówił w 2019 roku 
Newton Howard z Oxfordu7. 

Czy czeka nas dualizm technohumanistyczny, podział na „zaprojektowaną” ge-
netyczne, podrasowaną implantami mózgowymi rasę nadludzi i podrzędną rasę 
„zwykłych” śmiertelników? To pytanie będzie powracało wraz z przekraczaniem 
kolejnych granic w edycji ludzkiego genomu i rozwoju implantów mózgowych.

Zakres zastosowania nowoczesnych technologii na polu bitwy przyszłości także 
przynosi wiele dylematów. Poczynając od modyfikacji genetycznych żołnierzy i np. 
niwelowaniu poczucia strachu dzięki działaniu implantów mózgowych, przez pytania  
o  etyczność robotów-zabójców i  ich zdolność do poprawnej identyfikacji celów 
ataków. Roboty, roje dronów sterowane sztuczną inteligencją będą coraz ważniej-
szym elementem pola walki – ale czy będzie to moralne? „Mamy już trwającą 
debatę na temat np. dehumanizacji pola walki. W tej kwestii moje stanowisko jest 
jasne: prawo międzynarodowe powinno tego zabronić. Przekazywanie algorytmom 
decyzji o  obieraniu ludzkiego życia powinno być zakazane. Czy ktoś to będzie 

5  L. Alexandre, Będziemy zmuszeni zwiększać IQ naszych dzieci, aby dały radę w rywa-
lizacji z dziećmi z Chin? https://wszystkoconajwazniejsze.pl/laurent-alexandre-czy-bedzie-
my-zmuszeni-zwiekszac-iq-naszych-dzieci (Dostęp: 6.12.2020).

6  R. Muczyński, Francja: Zielone światło dla udoskonalonych żołnierzy, https://www.mil-
mag.pl/news/view?news_id=4908 (Dostęp: 2.12.2020).

7  E. Mistewicz, Człowiek, Człowiek Plus i Sztuczna Inteligencja, https://wszystkoconajwa-
zniejsze.pl/eryk-mistewicz-czlowiek-czlowiek-plus-i-sztuczna-inteligencja/ (Dostęp: 2.12.2020).
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robił, czy nie to jest inna kwestia, ale etycznie to jest proste zagadnienie. Dylemat 
jest inny: co z autonomicznymi systemami, które nie zabijają, ale jedynie ogłuszają 
(non lethal)? To jest pytanie, na które prawo międzynarodowe nie jest w stanie 
jednoznacznie odpowiedzieć” – mówi doktor Błażej Sajduk8.

Polityka 

Przeobrażenia w systemie międzynarodowym, w tym hegemoniczna rywalizacja 
USA – Chiny na wielu płaszczyznach trwa w najlepsze. Pandemia, z którą na tle USA 
Chiny radzą sobie wzorcowo, dodatkowo niwelując dystans gospodarczy pomiędzy 
tymi dwoma państwami. W  dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę przewagę 
demograficzną Chin, należy się spodziewać przejęcia przez nie palmy pierwszeń-
stwa w światowej gospodarce. Nie oznacza to oczywiście powstania automatycznie 
świata zorganizowanego według Pax Sinica. Pamiętajmy, że USA światowy prymat 
gospodarczy objęło już pod koniec XIX wieku, a przecież czas Pax Americana 
rozpoczął się ponad pół wieku później, po II wojnie światowej. Czeka nas zapewne 
okres światowego „bezkrólewia”, powstania układu wielobiegunowego z lokalnymi 
strefami wpływów. Być może XXI wiek nie będzie miał swojego hegemona, a bę-
dzie wypełniony rywalizacją różnych bloków polityczno-gospodarczych zorgani-
zowanych wokół lokalnych biegunów siły. Pewne jest natomiast to, że światowy 
prymat Ameryki w takim zakresie, w jakim znaliśmy go przez ostatnie trzydzieści 
lat jest nie do utrzymania i USA będą musiały się podzielić globalnymi wpływami.

To, co nas interesuje to przede wszystkim przyszłość Polski i Europy. Wraz 
z rosnącą siłą, potencjałem demograficznym i gospodarczym świata niezachod-
niego, pojawia się coraz więcej pytań o integrację w jeden organizm krajów eu-
ropejskich, będących w ujęciu globalnym państwami małymi ludnościowo i po-
wierzchniowo. W jakim stopniu małe kraje będą w stanie prowadzić suwerenną 
politykę pomiędzy coraz silniejszymi graczami globalnymi? Czy Europa zostanie 
sprowadzona do światowych peryferii w starciu globalnych olbrzymów takich jak 
Indie, Chiny czy USA? To pytania nie tylko o przyszłość Europy, ale i świata.

Zagadnienie integracji europejskiej jest niemal tak stare, jak stara jest Europa. 
Nie wydaje się, by projekt zjednoczonej Europy pod egidą UE był możliwy, zwłaszcza 
w obecnej konstelacji uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Po pierwsze, paupe-
ryzacja europejskich klas średnich powodowana „wysysaniem” potencjału przemy-
słowego przez Azję powoduje, że globalistyczne trendy, w tym dalsza utrata naro-
dowej suwerenności na rzecz ponadnarodowych instytucji, staje się przedmiotem 
oporu i katalizatorem renesansu ruchów tożsamościowych, zwanych „narodowymi 
populizmami”. Z perspektywy klas średnich oddawanie suwerenności na rzecz ponad-
narodowych instytucji zbiegło się z czasem zastoju procesu bogacenia się, a wręcz 
jego erozji. Globalizacja, której ofiarą stały się zachodnie klasy średnie i niższe, 
oprócz relokacji produkcji, znoszenia barier dla kapitału i mobilności siły robo-
czej, utożsamiania jest z przenoszeniem suwerenności na poziom ponadnarodowy. 

8  Rozmowa Nowego Ładu…
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Ich inicjatorami były liberalne elity, przeciw którym następuje ostry tożsamościowy 
zwrot w zachodniej Europie. Ponadto, idąca za globalistycznym paradygmatem go-
spodarczym ideologia różnorodności, otwartości i zastąpienia tradycyjnych tożsa-
mości narodowych kosmopolityczną ideą braterstwa ludzkości trafia na opór ludu 
przywiązanych do narodowych wspólnot i tradycyjnych wartości.

Opłacalność integracji, wspólnej waluty i całej narracji o znoszeniu wszelkich 
barier jest coraz mocniej podważana. Niemiecki rdzeń korzysta z zorganizowa-
nego podziału pracy, mając na wschodzie peryferyjne zaplecze produkcyjne, do-
starczające tanią siłę roboczą. Ponadto, dzięki wadliwej – z perspektywy całej unii 
walutowej – konstrukcji strefy euro, dodatkowo poprawia się konkurencyjność nie-
mieckiego eksportu. Kraje południa, zwłaszcza po kryzysie 2008 roku, widzą coraz 
więcej wad europejskiej integracji i utraty suwerenności w kolejnych obszarach, 
a  unifikacja kulturowa w duchu progresywistycznych, rozkładowych dla trady-
cyjnych narodowych tożsamości powoduje opór społeczeństw, przede wszystkim 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo to nie ustają kolejne próby przesuwania 
decyzyjności do Brukseli. Pandemia okazała się dla federalizacyjnych dążeń UE 
momentem ucieczki do przodu. Kryzys wykorzystano do uwspólnotowienia długu, 
co jest potężnym krokiem federalizacyjnym, którego doniosłości chyba dalej nie 
dostrzegamy. Struktury unijne organizują kolejne narzędzia nacisku na „niepo-
korne” państwa idące przeciw agendzie politycznej unijnego rdzenia, czego prze-
jawem jest niedawne powiązanie wypłat środków unijnych z „praworządnością”. To 
słowo-wytrych jest oczywiście ideologiczną nadbudową do realizowania twardych 
politycznych interesów UE i łamania oporu unijnych peryferii.

Upadek państw narodowych jako podmiotów organizujących polityczne zbio-
rowości na danych obszarach wieszczy się od wielu lat. Mimo presji globalistów 
na przenoszenie zarządzania z poziomu państw narodowych na szczebel ponad-
narodowy, takie rozwiązania co jakiś czas trafiają na zorganizowany opór. Nie 
neguję potrzeby koordynacji rozwiązań wielu problemów na poziomie ponadna-
rodowym, zwłaszcza takich jak kwestie ochrony ekosystemów czy zanieczyszczeń 
środowiska. Wydaje się jednak, że w przyszłości to państwa narodowe pozostaną 
podstawową komórką organizacji politycznej. Pandemia pokazała nieodzowność 
struktur państwa narodowego, chociażby w  walce z  rozprzestrzeniającym się 
wirusem i  jego skutkami. Utopijne myślenie globalistów ma jedną podstawową 
przeszkodę – jest nią ludzka tożsamość, która wbrew zaklęciom rożnego rodzaju 
kosmopolitów nie szuka ponadnarodowego osadzenia; to tożsamość narodowa jest 
najważniejszą formą identyfikacji jednostek, stąd żywotność państw narodowych 
wydaje się trwała. 

ochrona środowiska

Zanik bioróżnorodności, plama plastiku na Pacyfiku większa niż terytorium 
Francji, więcej śmieci niż ryb w morzach i oceanach do 2050 roku, zatrucia rzek, 
źródeł wodnych, zatrute powietrze i wszechobecna chemia w żywności – idea cią-
głego postępu i wzrostu przeobrażając aktywności wyższego rzędu, niezamierzenie 
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spowodowała erozje pewności co do realizacji ludzkich potrzeb z najniższych po-
ziomów piramidy Maslowa.

Postęp likwidując wiele barier, spowodował rosnącą niepewność na podsta-
wowym, codziennym poziomie ludzkiego funkcjonowania. Czy to co piję, jem, to 
czym oddycham jest bezpieczne i wpływa pozytywnie (albo chociaż neutralnie) 
na moje zdrowie? Jest coś wielce przewrotnego w tym, że postęp, dając ludzkości 
wiarę w idylliczną rzeczywistość pokonującą wszelkie zagrożenia, przezwyciężając 
geografię i niosąc wynalazki wznoszące naszą życiową aktywność na zupełnie inny 
poziom, zasiał ziarno pesymistycznej niepewności w  najbardziej podstawowych 
ludzkich aktywnościach, takich jak jedzenie, picie i oddychanie.

Obecny model gospodarczy zaprowadzi naszą planetę do zagłady. Co się stanie, 
kiedy do klas średnich i  wyższych państw szeroko pojętego Zachodu dołączą 
szybko bogacące się społeczeństwa samych tylko Chin i Indii, czyli zapewne ponad 
miliard ludzi dodatkowej klasy średniej? Co się stanie jeśli powielą nasze wzorce 
konsumpcyjne? Bez radykalnej zmiany paradygmatu gospodarowania, ciężar ten 
będzie nie do udźwignięcia dla Ziemi.

Model globalizacji oparty o ciągłą eksternalizację kosztów, nieustanne relo-
kowanie produkcji w  poszukiwaniu „przewag konkurencyjnych” w postaci ta-
niej siły roboczej i możliwości nieskrępowanego zanieczyszczania środowiska, 
sztucznie nakręcając konsumpcję drenuje zasoby naszej planety. Umyślne po-
starzanie produktów, by po kilkunastu miesiącach zmusić klienta do kupna ko-
lejnego, celowe utrudnianie napraw sprzętu poprzez trwałe łączenie poszczegól-
nych podzespołów czy wreszcie światowy podział pracy powodujący, że sprzętów 
z nawet lekką usterką często nie opłaca się naprawiać, gdyż taniej jest kupić 
nowe. To patologie współczesnego globalnego kapitalizmu, potęgującego zanie-
czyszczanie środowiska kolejnymi odpadami i  presją na wydobycie kolejnych 
milionów ton surowców.

Jak temu zaradzić? Zamiast linearnej koncepcji wyprodukuj-użyj-wyrzuć należy 
zastąpić gospodarką obiegu zamkniętego, korporacje wprowadzające produkty 
na rynek powinny być odpowiedzialne za cały cykl życia produktów, zapewniając 
części zamienne i serwis w określonych cenach i finansowo odpowiadać za kwe-
stie recyklingu bądź ponownego użycia różnych komponentów urządzeń, których 
cykl życia dobiega końca. 

Oczywiście, także odpowiedzialni za taki stan rzeczy są konsumenci. Przyzwy-
czajeni do taniej konsumpcji, dzięki wyzyskowi ludności Trzeciego Świata przy 
produkcji elektroniki, ubrań czy wydobyciu surowców nie zastanawiamy się nad 
skutkami moralnymi naszej taniej i nadmiernej konsumpcji. Autor artykułu nie-
dawno nabył suszarkę do włosów za „potężną” kwotę 25 złotych. Wracając do domu 
zastanawiał się jak to jest, że opłaca się wyprodukować, opakować, przetranspor-
tować suszarkę, z  której zagraniczny dyskont ma zapewne jeszcze kilkunasto- 
-kilkudziesięcioprocentową marżę. Czy nie mógłby kupić tej suszarki za 100 złotych? 
Czy nie stać go byłoby na taki zakup? Oczywiście, że tak. Natomiast w obecnych 
warunkach, gdzie nie ma pewności, że za taką cenę dostanie jakkolwiek lepszy pro-
dukt, bądź, że jest on wytwarzany przy poszanowaniu pracowników i racjonalnym 
gospodarowaniu surowcami – dopłacanie mija się z celem. 
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Uratować nasz świat może jedynie zrównoważone gospodarowanie zasobami. 
Nie zbiednielibyśmy, gdybyśmy kupowali suszarki za 100 zł – w tej cenie mieści-
łoby się ulokowanie produkcji w Polsce, zapewnienie serwisu i odpowiedzialności 
za cały cykl produktu. Niestety, takie podejście mija się całkowicie z funkcjonu-
jącym obecnie paradygmatem gospodarczym opartym o  wieczny wzrost, rozu-
miany w wąskim ekonomicznym rozumieniu, gdzie liczą się słupki sprzedażowe 
i maksymalizacja zysków za wszelką cenę, a propagandowe działania ekologiczne 
są jedynie kosztem marketingowym robienia (zielonej) wody z mózgu społeczeń-
stwom, a nie realną postawą podbudowaną świadomością zagrożeń stojących przed 
ludzkością. Trudno wierzyć tu w ludzi i w ich zdolność do poskromienia żądzy 
zysku, dlatego ucywilizowania współczesnego kapitalizm musi dokonać państwo. 
Gospodarka obiegu zamkniętego, odpowiedzialność korporacji za cały cykl życia 
produktu, racjonalność w używaniu opakowań czy wreszcie poważne inwestycje 
w zielone technologie związane z transportem, energetyką, przetwarzaniem od-
padów czy niwelowaniem skutków zanieczyszczeń człowieka – potrzebujemy zielo-
nego przewrotu w myśleniu. Oczywiście musi on opierać się na rozumowych pod-
stawach; wygaszanie energochłonnego przemysłu z nadzieją, że uratujemy świat, 
kiedy ten przemysł przeniesie się do państw o niższym poziomie środowiskowych 
regulacji, powodując w efekcie jeszcze większe zanieczyszczenie – to tylko jeden 
z przykładów absurdów, których należy unikać jeśli chcemy zadbać o przyszłość 
naszej planety. Nie ma się co łudzić – to nie od Polski zależy jej przyszłość, a od 
wielkich tego świata, przede wszystkim Chin, Indii czy USA, ale tylko wspólna 
praca całego świata może przynieść odpowiedź na globalne wyzwanie jakim jest 
pogarszający się stan środowiska naturalnego.

Co nam z dodatkowego punktu PKB, jeśli nasz standard życia pogorszy się 
w wyniku zatrucia pobliskiego jeziora działalnością gospodarczą? Czy zadowoli 
nas kolejne pół procent wzrostu PKB kosztem wykarczowania lasu pod fabrykę? 
Z takimi problemami borykają się obecnie Chiny. Fetyszyzacja wzrostu doprowa-
dziła tam do wypaczeń, których skutki środowiskowe są potężne. Ich zniwelowanie 
(bo o całkowitym odwróceniu obecnie nie ma mowy) będzie trwać długie dekady 
i kosztować więcej, niż wzrost uzyskany przez niezrównoważone i rabunkowe go-
spodarowanie. Nie mylmy środka z celem; środkiem jest wzrost gospodarczy, ale 
tylko pod warunkiem, że przybliża nas do wyznaczonego celu, jakim jest harmo-
nijny rozwój społeczno-gospodarczy. 

Przedstawione pomysły nie są niczym nowym w debacie, wymagają one jednak 
odejścia od paradygmatu kształtującego nasz gospodarczy świat od setek lat, mia-
nowicie akumulacji kapitału za wszelką cenę.

Polska przyszłości

Przed Polską stoją wielkie wyzwania. Zarysowane scenariusze demograficzne, 
eufemistycznie mówiąc, nie napawają optymizmem. Nasz mocno zależny i peryfe-
ryjny model gospodarki podwykonawczej, w dobie rozwoju impulsów, które mogą 
pozwolić na transfer zautomatyzowanej produkcji z powrotem do krajów rdzenia, 
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także powinien być przedmiotem głębokiego namysłu. Nasze tradycyjne przewagi 
konkurencyjne, oparte o prymitywną konkurencję tanią siłą roboczą powoli się 
wyczerpują. Nie zdołaliśmy przez ostatnie lat zakumulować odpowiedniej ilości ka-
pitału, wytworzyć narodowych czempionów, rozpoznawalnych marek, a także na-
rodowego innowacyjnego ekosystemu. Nakłady na sektor badań i rozwoju są na 
niskim poziomie około 1% PKB. Również niski poziom nauki i uniwersytetów nie 
pomagają w rozwoju innowacyjności. Po ponad trzydziestu latach transformacji 
w Polsce jest tyle linii metra co w Korei Północnej. Szczycimy się rozwojem gospo-
darczym przez ostatnie trzydzieści lat, który na tle państw regionu wygląda więcej 
niż przyzwoicie. Pytanie, czy to nasza zasługa? Ile w tym wszystkim jest naszej in-
wencji, ile naszych zasług, a ile strukturalnych procesów i modernizacji gospodar-
czej zaplanowanej dla nas z zewnątrz, w których nasza rola ograniczała się jedynie 
do tego, by nie przeszkadzać i niczego nie zepsuć? Odpowiedź na to pytanie wcale 
nie jest prosta. Jeśli trzeba by było kogoś wyróżnić w tym procesie słodko-gorzkiej 
transformacji gospodarczej jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich trzydziestu 
lat, to byliby to pracowici, pomysłowi Polacy, radzący sobie w zmiennych i trud-
nych warunkach, ciężko pracujący, budujący swoje firmy, ryzykujący i wierzący 
w swój sukces. Nie elity polityczne i gospodarcze. Udało nam się pomimo ich.

Właśnie przez to, że proste przewagi się wyczerpują potrzebujemy jeszcze sil-
niejszego i  sprawniejszego państwa. Państwa będącego rzutkim reformatorem, 
sprawnym organizatorem, budowniczym ekosystemów innowacyjnych i  dyplo-
macji handlowej z prawdziwego zdarzenia, otwierającej rynki dla naszych firm. 
Potrzebujemy mentalnego przewrotu w kulturze pracy, wyrugowania folwarcznej 
mentalności i wysokiej jakości instytucji. Potrzebujemy państwa optimum, mode-
rującego kierunki gospodarcze, myślącego strategicznie, zdolnego do efektywnego 
funkcjonowania w złożonej rzeczywistości, gdzie zatrudniani będą zdolni, dobrze 
opłacani urzędnicy. Potrzebujemy czegoś więcej niż liberalnego państwa-nocnego 
stróża i czegoś innego niż socjalne państwo opiekuńcze zdejmujące z jednostek 
odpowiedzialność. Państwo ma wyrównywać szanse, jednocześnie wytwarzać odpo-
wiednie bodźce skłaniające do ryzyka i kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Potrzebujemy wreszcie przewrotu w  myśleniu. W  polityce międzynarodowej 
musimy zacząć myśleć o Polsce jako samodzielnym podmiocie, zamiast wiecznie 
oglądać się na zewnętrznych patronów. Nie oznacza to oczywiście zanegowania 
wszystkich sojuszy, natomiast trzeba uświadomić sobie elementarną prawdę: nikt 
za nas niepodległej ojczyzny nie utrzyma. Przez ostatnie trzydzieści lat spokoju 
międzynarodowego tak zgnuśnieliśmy intelektualnie, że przypominanie elementar-
nych prawd o naszym położeniu, realistyczna ocenia środowiska międzynarodo-
wego uznawana jest nierzadko za przejaw jakiegoś podminowywania naszej pozycji 
w układach sojuszniczych czy nierealne bajdurzenie. „Kto prawdę mówi ten nie-
pokój wszczyna” – pisał Norwid. Teraz nawet nie niepokój, lecz arogancką igno-
rancję! Historia się nie skończyła. Wraz z erozją potęgi USA i przesuwania zaintere-
sowania Stanów na Pacyfik może wytworzyć się próżnia bezpieczeństwa w naszym 
regionie. Kto z polskich decydentów myśli o tym na poważnie? W głowach naszych 
elit nadal trwa błogi koniec historii i przekonanie o wiecznym, trwałym sojuszu 
z USA, który przecież ulega wzmocnieniu za sprawą…. kilkuset żołnierzy naszego 
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sojusznika zza oceanu. Nikt za nas nie obroni naszej niepodległości. Planowanie 
obrony na podstawie niepewnych i wątpliwych deklaracji sojuszniczych to zbrodnia, 
głupota i brak wyciągnięcia wniosków z naszej, przecież tak krwawej historii. 

koniec liberalnej ery

Paradygmat liberalny, na którym ugruntowany jest współczesny Zachód traci 
swoją moc. Wcześniej omówiono pewne antyliberalne i antyleseferystyczne ten-
dencje w pracy kapitału, teraz podejmiemy wątki związane z kwestiami ustrojo-
wymi i metapolitycznymi.

Od ponad dziesięciu lat zmniejsza się liczba demokracji liberalnych na świecie. 
Kryzys roku 2008 pokazał gospodarcze niedomagania modelu, a nieudolna walka 
z  pandemią powodują, że społeczno-polityczny prestiż demokracji liberalnej 
traci na świecie blask i siłę. 

Demokracja liberalna ze swoim umiłowaniem pluralizmu i  różnorodności 
utrwala jedynie społeczną polaryzację, powodując erozję wspólnoty. Zamiast kultu 
jedności, mamy kult różnorodności. Zanikanie wspólnych fundamentów i kształto-
wania zbiorowej pamięci, wspólnych narodowych opowieści, zwyczajów czy wspól-
nototwórczych mitów powoduje, że społeczeństwa targane są coraz silniejszymi 
konfliktami. Na to nakłada się masowa imigracja, kolejny destrukcyjny czynnik. 
Tendencje te wzmacniają kulturowi rewolucjoniści usilnie starający się odciąć wspól-
noty od ich korzeni, czego doskonałym przykładem są ubiegłoroczne wydarzenia 
w USA. Krzysztof Kolumb? Rasista! George Washington? Posiadacz niewolników 
i wyzyskiwacz. W czerwcu zeszłego roku w jednej z amerykańskich szkół odwo-
łano coroczne obchody na rzecz Washingtona ze względu na „dyskomfort” części 
personelu i uczniów z powodu istnienia tej tradycji. Ponadto, według inicjatorów 
odwołania owa tradycja nie uwzględniała znacznej roli kolorowych, kobiet i innych 
mniejszości w historii USA. W jakim miejscu jest wspólnota, która burzy pomniki 
swoich bohaterów, podważa i wstydzi się swojej historii, a także czuje „dyskomfort” 
z  powodu uczczenia pamięci swojego pierwszego historycznego przywódcy? Na 
ahisorycznym doszukiwaniu się wszędzie swoich win, podważaniu fundamentów 
wspólnoty i budowaniu ciągłego poczucia wstydu za swoją historię jeszcze nikt nie 
zbudował wspólnoty. Demokracja liberalna tworzy dwa równoległe społeczeństwa. 
Lud vs. elita, lokaliści vs. globaliści, konserwatyści vs. postępowcy – to przykłady 
pęknięć w łonie demokracji liberalnej, powstałych na bazie sporu o stosunek do 
tradycji i narodowej kultury oraz poczucia politycznej sprawczości w państwie.

Upraszczając mamy więc dwa obozy. Jeden, szanujący swoje korzenie, rozu-
mujący w  duchu pokoleniowej, kulturowej ciągłości – ludzi zakorzenionych 
i  przywiązanych do narodowej wspólnoty. Z  drugiej strony, mamy liberalnie 
i progresywistycznie nastawione rzesze półkosmopolitów, dla których tradycyjna 
kultura i  cywilizacyjna spuścizna są formą „opresji”. Stąd ich celem jest kultu-
rowa dekonstrukcja i utopijna, przeracjonalizowana wizja „rozumnych jednostek”, 
które w  imię swoich interesów, w  imię zawartego kontraktu będą obok siebie 
funkcjonować bez podzielania wspólnych wartości, dzielenia wspólnych uczuć, 
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zakorzenienia i poczucia wspólnoty. Swoboda wyrażania siebie jest według nich 
przeciwieństwem społecznych norm i wymagań, które tłamszą ludzką inwencję 
i „kastrują” jednostki z ich naturalnej różnorodności. Doprawdy znamiennym jest 
fakt, że owa „naturalna różnorodność” wyzwolonych jednostek objawia się poprzez 
wąski kanon wyróżników, czyli pofarbowane na rzucający się kolor włosy (zielony, 
niebieski, fioletowy, różowy), specyficzny styl ubierania i język zunifikowany lewi-
cową nowomową. Rezygnując z „opresyjności” tradycyjnej kultury stali się zakład-
nikami „opresyjności” progresywistycznej mody, gdzie „wyrażanie siebie” objawia 
się jeszcze większym ujednoliceniem jednostek niż w tradycyjnym społeczeństwie. 

Zanurzenie w kosmopolitycznej internetowej przestrzeni, która stała się głównym 
obszarem socjalizacji młodych ludzi to potężne wyzwanie dla funkcjonowania wspól-
noty w  XXI wieku. Z  perspektywy tradycyjnych wartości rzecz ma się tym go-
rzej, że profil ideologiczny i przekaz suflowany przez potężne cyfrowe korporacje 
ma oczywisty progresywistyczny wektor. Ponadto media społecznościowe nasilają 
polaryzację społeczną. Algorytmy wyświetlające treści dopasowane do naszych 
upodobań tworzą bańki, w których funkcjonują społeczeństwa. To kolejny problem, 
bez którego rozwiązania konsensus społeczny nawet w najbardziej elementarnym 
wymiarze będzie rodził się w coraz większych bólach. Fakt, że nie konfrontujemy 
się z przeciwstawnymi poglądami, nie dyskutujemy, nie stykamy się z przeciwstawną 
argumentacją sprawia, że oddalamy się od ludzi o odmiennych poglądach. Jak temu 
zaradzić? Sprawa nie wydaje się prosta. Następuje tutaj rozdźwięk interesów. Kor-
poracje chcą, byśmy jak najdłużej korzystali z danej platformy społecznościowej 
zostawiając kolejne megabajty śladów cyfrowych generujących im dochody, karmią 
nas więc skrajnymi emocjami, które utrzymują nas przy zainteresowaniu, skłaniając 
do dalszego scrollowania niekończących się strzępów informacji. Państwom z kolei 
zależy na tym, by Internet był miejscem cywilizowanej konfrontacji poglądów, dys-
kusji, pewnego społecznego współżycia, które zbuduje zrozumienie dla innych po-
staw, a przede wszystkim nie będzie miało efektu polaryzacyjno-radykalizującego. 
To z kolei serwują obecnie algorytmy Facebooka, w imię maksymalizacji zysków.

Wszystkie te procesy nie omijają Polski. Wręcz przeciwnie. Po wyciągnięciu spo-
łeczeństwa z „komunistycznej zamrażarki” różnica temperatur pomiędzy dwoma 
jego biegunami jest jeszcze większa. Być może jest to jakiś promyk nadziei, który 
podziała na nas twórczo, gdyż powoli „rozmrażane” społeczeństwa zachodnie ro-
kują coraz mniejsze nadzieje na kulturowe odrodzenie. 

Armin Mohler pisał, że liberalizm może trwać tak długo, jak długo starcza tra-
dycyjnych zasobów moralnych i kulturowych. Sukcesywna erozja tych zasobów, 
wypłukiwanie resztek wspólnotowych wartości i form powoduje, że liberalizm do-
chodzi do granic potęgujących wewnętrzne sprzeczności. Wykazane niedomagania 
liberalizmu powodują, że należy poszukiwać nowego paradygmatu. 

wnioski

Wiele z  zarysowanych tu kierunków przekształceń otaczającej nas rzeczywi-
stości ma charakter dogłębny i należy na nie patrzeć w Braudelowskim ujęciu 
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longue durée. Pojawienie się dotąd nieznanej sfery życia, jaką jest przestrzeń wir-
tualna i niezbadane jeszcze dogłębnie konsekwencje jej nadużywania, ingerencja 
w środowisko naturalne tak dogłębna i agresywna, że zagraża naszemu gatunkowi, 
powrót po kilkuset latach ciężaru gospodarki do Azji czy wreszcie przepowiadane 
zrośnięcie się człowieka z maszyną – to wszystko wyzwania, które przed nami 
stoją. Wyzwania często niebezpieczne, a poziom ich wpływu i totalny charakter 
skutków fascynuje i przeraża zarazem.
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Liberalizm z wszystkimi jego 
sprzecznościami i kompromisami 
jest zjawiskiem chwili. Odpowiedzią 
na pytanie „Chrystus czy Barabasz?” 
jest tutaj propozycja negocjacji, 
poszukiwania kompromisu w ramach 
parlamentarnej komisji. Taka postawa 
nie jest wszelako przypadkowa,  
lecz wynika z liberalnej metafizyki.

carL schmItt
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Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać  
według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie tak brzydki,  

a życie na nim tak złe, jak to nam się często zdaje. Jest ono tylko twarde  
dla zniewieściałych próżniaków i bezlitosne dla nie rozumiejących ducha czasu.

Roman Dmowski

historia uczy nas, że pewne idee robią zawrotną karierę. Po szyb-
kiej ekspansji potrafią mieć spory udział w światowej polityce. 

Inne koncepcje natomiast przez długi czas pozostają na uboczu albo 
nawet w niebycie politycznego teatru zmagań. Niemniej jednak po-
trafią swoim istnieniem oddziaływać na pozostałe, czasem nawet 
sobie przeciwne nurty. Taką niewątpliwie myślą jest akceleracjo-
nizm, którego meandry wiodą niekiedy nawet przez prowokacje, 
przemoc oraz polityczny ekstremizm. Niejednego pewnie to prze-
razi, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że perspektywa apologetów 
przyśpieszenia może pobudzić do ponownego przemyślenia pewnych 
kwestii oraz świeżych spekulacji na temat tego, w jakim kierunku 
może zmierzać świat i życie polityczne.

Atak na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii ściągnął na siebie szcze-
gólną uwagę opinii publicznej. Oprócz tego, że takie wydarzenia zawsze są głośne 
zapewne przyczyniła się do tego forma bezpośredniej transmisji w Internecie. Był 
to zapewne znak czasów, w których platformy streamingowe biją rekordy popular-
ności. W mojej opinii nie tylko ta wyjątkowa ścieżka komunikacji jest przejawem 
zachodzących coraz szybciej zmian. Z pozoru mogłoby się wydawać, że Brenton 
Tarrant jest typowym skrajnie prawicowym terrorystą. Wgłębiając się jednak bar-
dziej w  jego manifest możemy natrafić na pewne opinie, które nie wpisują się 

Fot. pixabay – 8385

Patryk Okoniewski

hiper-rasizm

i post-kapitalizm, czyli

korporacyjni nadludzie
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szczególnie do typowej narracji prawicowej oraz wyobrażenia prawicowego ter-
rorysty. W rozpoczynającym swój manifest Q&A możemy przeczytać, że Tarrant 
określa się jako faszysta, jednak zaraz dodaje, że kraj, którego wartości polityczne 
i społeczne są mu najbliższe, to Chińska Republika Ludowa. Sam zainteresowany 
jednoznacznie nie definiuje się jako prawicowiec albo lewicowiec, uciekając w nie-
jasne znaczenie tych słów. Głównym motywem zamachowca jest walka z imigran-
tami, którzy są jego zdaniem już wszędzie i w żadnym kraju nie możemy zaznać 
spokoju. Australijczyk odrzuca demokrację, bo jest ona tylko polem dla działań 
mafii. Wierzy w  jedynie radykalne działania, gdyż wyłącznie one prowadzą do 
wielkich przemian. W  tym miejscu można powiedzieć, że mamy mniej więcej 
obraz poglądów typowego prawicowego ekstremisty (w prawdziwym tego słowa 
znaczeniu) i może nie należy się specjalnie dziwić, że media tak go przedstawiają, 
ale interesująca jest kwestia, na którą natrafiamy pod koniec manifestu. Tarrant za-
chęca swoich czytelników do konsekwentnego opowiedzenia się po stronie radyka-
lizmu. Jest on dla niego kluczową kwestią, nawet gdyby miał on oznaczać poparcie 
przeciwników. Jego zdaniem poparcie ruchu radykalnego, który stoi w sprzecz-
ności z  naszymi poglądami, jest lepszym wyjściem, niż poparcie umiarkowanej 
bliższej nam opcji. Znamy już w historii próby stworzenia „sojuszu ekstremów” 
albo próby fałszywej flagi do zaognienia konfliktu, ale tak bezpośrednia deklaracja 
jest pewnym novum ze strony „prawicowego” radykała.

Owa idea, która funkcjonuje pod nazwą akceleracjonizmu, nie jest oczywiście 
autorstwa Tarranta. Źródła tej koncepcji możemy odnaleźć już w  XIX wieku. 
Określenie to wywodzi się od angielskiego słowa accelerate – przyśpieszać. Chodzi 
o przyspieszenie upadku zastanego porządku, którego już nie da się uratować ani 
naprawić. Za jednego z pionierów takiego podejścia możemy uznać Fryderyka 
Nietzschego. Droga do nadczłowieka miała prowadzić przez zerwanie okowów 
moralności, które były utożsamiane z  gnuśną hipokryzją butwiejącego ancien 
régime. Nadczłowiek jednak może powstać jedynie w walce, która wymaga wy-
ostrzenia wszystkich zmysłów. Nie ma w tym świecie miejsca na miłosierdzie i li-
tość. Szczególną rolę w drodze Übermensch pełnią wrogowie. Wszak to Zaratustra 
„sztukę kochania swych wrogów posiadł najlepiej”. Nie są to byle jacy wrogowie, 
ale tacy, którzy potrafią być prawdziwym wyzwaniem i to oni pozwalają wspiąć się 
na kolejny stopień. Natomiast wobec reszty „co pada, pchnąć to jeszcze należy”. 
Jest to oczywiście olbrzymi skrót poglądów, który nie oddaje wszystkich niuansów 
niemieckiego filozofa, ale pozwala nam zauważyć trzon omawianej idei.

Filozofia przyspieszenia ma także lewicowy nurt, który sięga do Marksa. Jak do-
brze wiemy, filozof wieścił nadejście społeczeństwa komunistycznego, które miało 
wiązać się z  ostateczną emancypacją człowieka. Proces ten jednak dokonywał 
się w historycznych etapach rozwoju społecznego. Okresem pośrednim między 
feudalizmem a komunizmem miał być właśnie kapitalizm. Pisząc w 1844 roku 
„Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, eponim marksizmu nie wie-
rzył w zdolności rewolucyjne Niemców, gdyż „żadna z klas nie ma też owej wiel-
kości ducha, który by się choć na chwilę utożsamiał z  duchem ludu; owej ge-
nialności, która zdoła natchnąć siłę materialną, czyniąc z niej potęgę polityczną, 
owej rewolucyjnej odwagi, która ciska wrogom harde wyzwanie: jestem niczym, 
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a powinnam być wszystkim”. Szansę odmiany filozof upatrywał w powstaniu „klasy 
okutej w kajdany radykalne”, tzn. proletariatu. Klasa ta jednak nie była jeszcze dla 
Marksa dostatecznie liczna, a jej rozwój wiązał się oczywiście z rozwojem kapita-
lizmu. Z tego samego powodu w „Mowie o zagadnieniu wolnego handlu” możemy 
przeczytać: „Na ogół jednak w naszych czasach system ceł ochronnych jest kon-
serwatywny, podczas gdy system wolnego handlu działa rozkładowo. Rozsadza on 
dawne narodowości i do najwyższego stopnia zaostrza antagonizm między burżu-
azja a proletariatem. Słowem, system wolnego handlu przyśpiesza rewolucję so-
cjalną. I tylko w tym sensie rewolucyjnym wypowiadam się, panowie, za, wolnym 
handlem”. Autorzy manifestu akceleracjonistycznego, o  którym jeszcze wspo-
mnimy, powołują się m.in. na słowa Lenina, który pisał: „Socjalizm jest niemoż-
liwy bez kapitalistycznej inżynierii na wielką skalę, która korzysta z najnowszych 
osiągnięć nauki. Jest niemożliwy bez planowej organizacji państwa, które sprawia, 
że dziesiątki milionów ludzi przestrzegają jednego standardu produkcji i dystry-
bucji. Jako marksiści zawsze tak twierdziliśmy i szkoda nawet dwóch sekund na 
przekonywanie tych, którzy tego nie rozumieją [czyli anarchistów i większej części 
lewicowych socjalistów-rewolucjonistów – PO]”.

Prawdziwą osobowością współczesnej filozofii przyspieszenia jest niewątpliwie 
ex-wykładowca akademicki, pisarz i bloger, Nick Land. Będąc pod wpływem filo-
zofii Gilles’a Deleuze’a odszedł od marksizmu na rzecz zupełnie nowej perspek-
tywy na kapitalizm. Brytyjczyk twierdzi, że wraz z rozwojem kapitalizmu mamy do 
czynienia z zanikiem decyzyjności. Cały porównuje do wybuchu bomby termoją-
drowej, gdzie nowoczesność jest eksplozją na zewnątrz, a siła implozji niszczy za-
palnik przestrzeni decyzyjnych. Proces ten nie podlega krytyce, gdyż sam jest kry-
tyką. W ten sposób krytyka wraca do siebie i dekonstruuje kapitalizm, który musi 
się ciągle rewolucjonizować, żeby funkcjonować. „Kapitał, w  swojej ostatecznej 
samo-definicji jest niczym innym jak abstrakcyjnym akceleracyjnym czynnikiem 
społecznym”. To co my dzisiaj rozumiemy przez słowo kapitalizm, czyli neoliberalny 
system ekonomiczny, musi z  czasem ulec zniszczeniu, gdyż osiągnie krytyczny 
stopień rozwoju. Przyspieszenie odnosi się do likwidacji wszystkich form, które 
ograniczają samowładność kapitału. Koniec burżuazji filozof zawiera w barwnym 
opisie zażywania kokainy: „Giełdowy diler kontraktów terminowych mknący na 
kokainowym haju przez Manhattan przekłada teleologię różnicy klasowej na im-
manentną intensywność nakreśloną na gładkiej powierzchni społecznego zani-
kania. Kokainowy rausz, wytyczając anonimowy dystans do śmierci, zmienia się 
w linię ucieczki od społecznego zera zamieszkanego przez nędzarza, będącego dla 
kapitału znikającym punktem przed nowoczesnego porządku prawnego. Jest coś 
takiego jak stawanie się bogatym nędzarzem, stawanie się wykolejeńcem na koka-
inie – i stanowi ono integralny moment cynizmu charakteryzującego awangardę 
kapitału. Na tym polega beckettowska zaawansowana nowoczesność, w  której 
kultura wysoka odróżnia się od nieokrzesania, wyzbywając się statusu ontologicz-
nego. I jak nędzarz ostatecznie staje się zombie, tak spec od socjotechniki popada 
w  stupor od przedawkowania, a  naćpane blokowisko staje się odskocznią dla 
żywotności rynków giełdowych. Sugestia, że yuppies z  finansjery wypierają ze 
świadomości problem upośledzenia społecznego, jest o tyle nietrafna, że skrajne 
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wyparcie absolutnej proletaryzacji konsumują oni w każdym bąbelku szampana”. 
Co nastąpi jednak po tej metamorfozie? Autor za Fryderykiem Nietzschem przy-
pomina, że jeszcze nie wiemy wszystkiego oraz sugeruje, że warto zwracać uwagę 
na małe niedemokratyczne oraz bogate społeczności jak Hongkong, Singapur czy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wektor tej filozofii dobrze oddaje tytuł książki 
„Mroczne Oświecenie” autorstwa właśnie Nicka Landa. To „Oświecenie” to powrót 
do pesymizmu antropologicznego oraz rozpoznanie mrocznej natury człowieka, 
któremu w  istocie obcy jest humanistyczny entuzjazm Jean-Jacques’a Rousseau. 
Współczesne wartości, jak równość albo sprawiedliwość, to dla filozofa tylko życze-
niowe myślenie mas, których rządy „już się skończyły”, a populistyczne ruchy są 
tylko formą reakcji. Z drugiej strony natomiast trwa proces tworzenia klasy spe-
cjalistów, który opiera się m.in. o przekonaniu, że ludzie nie są równi. Teoretyczne 
rozważania na ten temat możemy przeczytać w  artykule o  wymownym tytule 
„Hiper-rasizm”. Zostaje tam m.in. przedstawiony eksperyment myślowy dotyczący 
wyłonienia kolonizatorów kosmosu, którzy oczywiście będą ponadprzeciętnie in-
teligentni, zdolni i  silni. Ta „rasa” jednak nie będzie oparta na fenotypie, gdyż 
możliwość manipulowania genomami sprawi, ze tożsamość rasowa rozpuści się 
w procesach techniczno-komercyjnych. Z powyższych dociekań wyłania się obraz 
powrotu do hobbesowskiej perspektywy wojny wszystkich ze wszystkimi, gdzie 
kluczową rolę będą odgrywać (albo już odgrywają) technologie, specjalistyczne 
umiejętności oraz geny, gdzie nowym suwerenem bogiem-człowiekiem będzie 
ciągłe metamorfujący się kapitał.

Pełna prowokacji filozofia może jednak zwrócić nasze myślenie na nowe ob-
szary. Pewnym optymizmem zapewne będzie refleksja Piotra Graczyka, który 
w tekście „Nick Land i hiperprawica deleuzjańska” stawia tezę, że podział filozo-
ficzno-polityczny będzie przebiegał (albo już przebiega) między „prokapitalistyczną, 
postępową, antyreligijną i antyhumanistyczną prawicą a antykapitalistyczną, kon-
serwatywną czy też nostalgiczną, zorientowaną religijnie (przez co rozumiem tutaj: 
odwołującą się do wiary jako paradoksu, konstruującą figury niemożliwe jako 
nieodłączne elementy swojego programu) i antropocentryczną lewicą”. Następnie 
w  dalszej części autor przytacza hipotezę interpretacyjną: „Czy zatem Land nie 
zmusza (…) do podjęcia decyzji: albo opowiedzieć się po stronie jakiegoś typu 
transcendencji (jakiegokolwiek staromodnego absolutu, dobra, Boga, sprawiedli-
wości społecznej czy też człowieka), albo przystać na kapitalizm? A raczej – czy 
nie zmusza ich do tego sama decyzja? Kto bowiem podejmuje decyzję, jakąkolwiek 
decyzję, arbitralnie przerywa immanencję – wprowadza nieciągłość do obiegu ka-
pitału. Zdolność do takiej nieciągłości nie jest czymś oczywistym. Należałoby ją 
przyjąć na wiarę”. Jakkolwiek zagadnienie stosunku do kapitalizmu i wartości jest 
bardzo istotne, to chciałbym podzielić się swoimi uwagami na marginesie. Wul-
garna perspektywa zburzenia imaginarium prawicowych i  lewicowych wartości 
może być bodźcem do zastanowienia się nad strategiami wobec nowoczesności. 
Czy aby na pewno nie pokłada się zbytniego zaufania w instytucji państwa, które 
ochroni społeczeństwo? Może zamiast tej politycznej perspektywy należałoby 
podjąć wyzwanie dołączenia do technicznej elity i  stworzyć technologię, która 
odmieniałaby nasz kraj? Taki polityczny nihilizm to oczywiście druga skrajność, 
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ale może w obliczu przyspieszającego planetarnego procesu należałoby próbować 
połączyć te bieguny albo nawet odwrócić ich proporcje? Wspomnianą przewijającą 
się cechą akceleracjonizmu jest uznanie szczególnego miejsca przeciwnika. Oczy-
wiście może wydawać się zbyt idealistyczne, bo przecież cały proces wcale nie musi 
prowadzić do czegoś pożądanego, ale nie sposób nie pochylić się nad aktualnością 
nietzscheańskiej myśli wobec niekiedy paranoicznego straszenia wrogiem, który 
wszystko zniszczy i zasieje chaos.

Id
ee

 m
aj

ą 
ko

ns
ek

w
en

cj
e

Bez Państwa – i to Państwa mocnego – 
dobrem Narodu gospodaruje ktoś inny.

adam skwarczYńskI

Fot. pixabay - FSM-Team



Postęp technologiczny w ciągu ostatnich dziesięciu lat jest dużo 
szybszy, niż w latach poprzednich. Z roku na rok zalewają nas 

informacje o nowych rozwiązaniach technologicznych czy innowa-
cyjnych startupach. Podobny ogrom informacyjny można zaobser-
wować w przypadku napływu imigrantów zarobkowych – zarówno 
w Polsce, jak i w innych częściach Europy. Problem polega na tym, 
że polski przemysł nie rozwija się tak prężnie jak w  Europie Za-
chodniej, USA czy Azji. Natomiast pozostajemy jednym z europejskich 
liderów przyjmowania imigrantów. Jednocześnie nasza międzynaro-
dowa współpraca na płaszczyźnie technologicznej coraz częściej 
zdaje się być zależna od mocarstwa zza Oceanu Atlantyckiego.

Imigracja zarobkowa i zagrożenia z nią związane

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2019 roku, liczba cudzoziemców 
w Polsce wynosiła 2 106 101. W tym samym roku wydano 444,7 tysięcy zezwoleń 
na pracę (ponad 74% tych zezwoleń dotyczyło obywateli Ukrainy), czyli o 116 ty-
sięcy więcej niż w roku 2018. Dla porównania, w 2015 roku wydano 65,7 tysiąca 
zezwoleń.

Potrzeba sprowadzania imigrantów zarobkowych ze względu na brak polskich 
pracowników jest już dzisiaj mitem, a zagrożenia wydają się oczywiste. Imigracja 
zarobkowa jest zjawiskiem negatywnym przede wszystkim ze względów kulturo-
wych, ekonomicznych, ale i politycznych. Przy tak dużej liczbie imigrantów jaką 
mamy dziś w  Polsce jest niemal niemożliwe, aby skutecznie zasymilowali się 
z resztą społeczeństwa, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla struktury i zacho-
wania monoetniczności narodu, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa. 
Kraje Europy Zachodniej borykają się z brakiem możliwości zasymilowania grup 

Fot. BMW Werk Leipzig

Michał Karpiński

robotyzacja

zamiast imigracji
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imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, co znacząco wpływa na spadek poziomu 
bezpieczeństwa. Wobec haseł, jakie głoszą liberałowie na temat gospodarki trzeba 
powiedzieć bez wahania, że dużo ważniejszym jest utrzymanie spójności etnicznej, 
co w dłuższej perspektywie będzie korzystniejsze dla samego narodu, państwa, jak 
również samej gospodarki. Gospodarki, która nie może być celem samym w sobie, 
a jedynie środkiem do dobrobytu narodu. Jeżeli gospodarka nie prowadzi do po-
lepszenia życia ogółu narodu, jest bezwartościowa. Jednocześnie nie oznacza to, że 
możemy lekceważyć potrzeby gospodarki i postęp techniczny.

Imigracja może również rodzić konflikt na linii utożsamiania się pracownika 
z firmą. Młodzi ludzie utożsamiają się z subkulturami, idolami ze świata popkultury 
czy polityki, ale coraz częściej również z miejscami pracy, które stają się coraz atrak-
cyjniejsze dla młodych, ambitnych ludzi. Trudno natomiast o takie postawy wśród 
pracowników zza granicy, którzy wciąż najczęściej wykonują proste prace i nie za-
leży im na właściwym prosperowaniu firmy, gdyż ich celem głównym jest zarobek. 
Imigranci zarobkowi ponadto pracują często po więcej niż 8 godzin dziennie, co 
również powoduje u nich większy poziom przemęczenia, za którym idzie spadek 
wydajności pracownika. Ta sama sytuacja dotyczy oczywiście również polskich pra-
cowników, dlatego tak ważna jest higiena pracy oraz odpowiedni czas pracy.

Jak wynika z  badania Personnel Serrvice około 18 procent polskich firm 
zatrudnia pracowników z Ukrainy. 40 procent z  tych firm to duże firmy prze-
mysłowe. Cudzoziemcy w dużych przemysłowych firmach zatrudniani są przez 
agencje pracownicze, które nie mają na względzie interesu samych, docelowych 
firm jak, a tym bardziej interesu narodowego, wobec czego ściągają pracowników 
zagranicznych w dużych ilościach, a do tego dyktują warunki pracy firmom (np. 
odnośnie godzin pracy), które mają tychże pracowników zatrudnić. Wymaga to 
często przeorganizowania pracy pojedynczych linii produkcyjnych lub całego za-
kładu, w  zależności od tego, jaką część pracowników mają stanowić imigranci. 
Przy założeniu, że imigranci stanowią nawet 10-20 procent pracowników produk-
cyjnych danej firmy (co nie jest wcale rzadkim zjawiskiem), to nagłe wypadki, 
jak np. strajk pracowników zagranicznych, czy nagły wyjazd dużej ich części za 
zachodnią granicę może wstrzymać prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Z  politycznego punktu widzenia, duże mniejszości narodowe mogą w  przy-
szłości zostać wyborcami lewicy lub liberałów (jeżeli dojdzie do tego, że otrzymają 
polskie obywatelstwo), których to przecież jednym ze sztandarowych postulatów 
jest otwarcie granic dla wszystkich i co więcej, przekładanie interesu obcych ponad 
interes narodowy. W skrócie – lewica i liberałowie nie walczą o interes narodowy, 
a jedynie poszczególnych grup społecznych.

 zagrożenia dla polskiego rynku pracy  
związane z sytuacją polityczną na Białorusi

Na początku 2020 roku około 25 tys. Białorusinów miało zezwolenie na pobyt 
w Polsce, co zaraz po Ukraińcach czyni ich drugą co do wielkości grupę cudzo-
ziemców w naszym kraju. Rok wcześniej była to liczba tylko około 5 tys. Polski 
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rynek pracy zaczyna być coraz bardziej atrakcyjny dla naszych wschodnich są-
siadów i  w  niedalekiej przyszłości imigrację zarobkową zamienią z  Rosji na 
Polskę, Łotwę, Estonię lub Litwę, gdzie azyl otrzymała liderka białoruskiej opozycji 
Switłana Cichanouska. Ponadto niestabilna sytuacja polityczna na Białorusi ten 
proces może jedynie przyspieszyć, co mogliśmy już zaobserwować w przypadku 
wojny na Ukrainie, gdzie znaczący wzrost imigracji nastąpił po zajęciu Krymu 
przez Rosję oraz starciach zbrojnych w Donbasie.

Eugeniusz Wappa ze Związku Białoruskiego w RP w wywiadzie udzielonym dla 
money.pl stwierdził, że w czasie wybuchu epidemii mogło wrócić na Białoruś od 
600 tys. do nawet miliona obywateli, którzy na co dzień pracują za granicą. Najpraw-
dopodobniej ci właśnie Białorusini są podstawową grupą protestujących przeciwko 
władzy Łukaszenki, której na rękę mógł być wyjazd tak dużej ilości ludności. Po 
pierwsze, w stosunkowo łatwy sposób pozbyto się zbuntowanych obywateli, a po 
drugie pieniądze zarobione za granicą i tak trafiały na Białoruś w celu utrzymania 
rodzin tych, którzy wyjechali. Sam Łukaszenka jako wieloletni prezydent i osoba 
trzymająca w ręku cały kraj nie zdołał wypracować poczucia jedności narodowej 
wśród Białorusinów, ba, nawet do tego nie dążył. Przy okazji ostatnich protestów 
publiczne media rządowe wyśmiewały hasła jak „Bóg i Ojczyzna” oraz nazywały 
protestujących faszystami i nazistami.

Przy tym problemie trzeba się również nieco pochylić nad działaniami polskiego 
rządu, które są wątpliwe z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Obiet-
nice Dudy i  Morawieckiego wobec potencjalnej imigracji z  Białorusi odbiją się 
negatywnie na polskim rynku pracy, choć nie muszą to być tak duże liczby jak 
w przypadku imigracji ukraińskiej. Ale co będzie następne? Jaki następny krok po-
stawi polski rząd, aby przypodobać się Unii Europejskiej i zagranicznym opozycjom?

wyścig o innowacyjność

Czym jest innowacyjność? Są to zdolności, możliwości i umiejętności do two-
rzenia nowych produktów, metod produkcji, rozwiązań technologicznych i prowa-
dzenia badań. Obejmuje płaszczyzny produktowe, technologiczne, marketingowe, 
organizacyjne i społeczne.

Według indeksu innowacyjności państw europejskich liderami są Szwajcaria, 
Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia. Polska zajmuje 33. miejsce na 39. państw. Nato-
miast na świecie pod tym względem dominują Korea Południowa, Kanada, Australia 
i Japonia. Unia Europejska wyprzedziła m.in. Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylię.

Obecnie najważniejszą kartą przetargową okazują się być innowacyjne rozwią-
zania technologiczne. Nikt już nie chce płacić za średniej jakości produkt, usługę, 
czy schemat produkcji. Wydaje się nawet, że w ciągu ostatnich lat nabrało to tak 
dużego rozpędu, że dużo atrakcyjniejszymi do obserwacji jest konflikt gospodarczy 
chińsko-amerykański, niż działania zbrojne w Syrii czy na Ukrainie. W końcu dla 
kierunku w jakim w przyszłości świat będzie podążał ten konflikt jest kluczowy.

Polska nie znajduje się czołówce tego wyścigu w żadnej z dziedzin. W badaniach 
w OECD liderami są Izrael i Korea Południowa. W tych krajach przeznacza się na 
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to około 4% PKB. Wskaźnik innowacyjności1 w Polsce wynosi 54,8%, podczas gdy 
średnia w UE to 102%, przy czym Szwecja jako europejski lider osiągnęła 143% 
(dane na 2016 rok). W celu poszerzenia zasobów wiedzy prowadzi się działalność  
badawczo-rozwojową, do których zaliczamy badania podstawowe, które są badaniami 
początkowymi, teoretycznymi, które nie mają aktualnie zastosowania w praktyce, 
badania stosowane, czyli takie, które mają pomóc w zdobyciu wiedzy i zastosowania 
jej w praktyce oraz prace rozwojowe mające na celu ulepszenie istniejącego procesu 
czy wyrobu. Według danych z GUS w latach 2000-2010 kraje Grupy Wyszehradzkiej 
powiększyły nakłady na działalność badawczo-rozwojową według parytetu siły na-
bywczej o ponad 100%, przy czym Polska osiągnęła nawet 120%. W porównaniu do 
krajów Europy Zachodniej, wzrost nakładów wahał się od 40% w Holandii do 71% 
w Luksemburgu. Finalnie w 2010 roku ponad stuprocentowe zwiększenie nakładów 
i tak stawiało Polskę w nie najlepszym świetle. Lata 2010-2016 były natomiast czasem, 
w którym Polska zwiększyła nakłady na działalność B+R o 75%. W 2016 roku jej 
nakłady wyniosły ponad 10 mln USD, przy czym Niemcy przeznaczyli na te cele 
118,5 mln USD, Włochy niespełna 30 mln USD, a Holandia 17 mln USD.

W podążaniu za wprowadzaniem działań nowych, ulepszających pracę nie stoi 
tylko brak funduszy, ale często również kompetencji. Poza wiedzą inżynieryjną po-
trzebne jest prawidłowe zarządzanie tymi zasobami. Potrzeba zatem porozumienia 
między środowiskami naukowymi a menadżerskimi, by nie wstrzymywać innowa-
cyjności. Jednym z rozwiązań może być inwestowanie przedsiębiorstw w kształ-
cenie własnych kadr, co w długim okresie zwiększy konkurencyjność firmy. Żeby 
Polska była kiedyś w czołówce państw innowacyjnych, potrzebna jest współpraca 
instytucji państwowych z  prywatnymi, inżynierów z  menadżerami oraz zwięk-
szenie nakładów finansowych na te cele.

relacje polsko-amerykańskie na płaszczyźnie nowych technologii

Wojna handlowa między mocarstwami będzie szła w  kierunku uzyskania 
wpływów gospodarczych. Konflikt pomiędzy USA a Chinami o dostawy 5G mo-
gliśmy obserwować również w  Polsce. Głos zabrali ambasadorzy obu krajów, 
a Twitter wrzał przez kilka dni.

Porozumienie zawarte pomiędzy Polską a USA w sprawie dostaw technologii 5G 
zamknąć może pewne drogi do porozumienia z Chinami. Niektóre inne kraje euro-
pejskie postąpiły podobnie do Polski, co tylko świadczy o dominacji hegemona zza 
Oceanu w regionie. Jest to już kolejny raz, kiedy polski rząd wchodzi w rolę wasala 
względem USA, nie chcąc prowadzić wielowektorowej polityki zagranicznej, która 
jest opcją korzystną, a za dobry przykład może posłużyć polityka Kazachstanu.

1  „Wskaźnik poziomu innowacyjności mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w in-
nowacyjnych sektorach trafiają na rynek, przyczyniając się przy tym do tworzenia lep-
szych miejsc pracy oraz zwiększania konkurencyjności Europy. Wskaźnik ten – opraco-
wany na wniosek przywódców UE w celu umożliwienia analizy porównawczej krajowych 
strategii w zakresie innowacji – wskazuje na znaczące różnice między państwami UE w tej 
dziedzinie”. Zob. Komisja wprowadza nowy wskaźnik poziomu innowacyjności, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_13_831 (dostęp: 30.09.2020).
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Wydaje się, że większość, o ile nie wszystkie nowinki technologiczne są wpro-
wadzane w Polsce po przedyskutowaniu z instytucjami amerykańskimi. Ostatnio 
mogliśmy to obserwować nie tylko w ramach technologii 5G, ale również energii 
atomowej, która co prawda nie jest niczym nowym w innych krajach, natomiast 
u nas ten temat ciągnie się od lat i wciąż nie może dojść do skutku. Oczywiście, 
współpraca z  jednym ze światowych mocarstw ma swoje plusy, jednak dogma-
tyczne trzymanie się tego sojuszu zamyka drogę do zawierania nowych porozu-
mień technologicznych, a także tworzenia własnych rozwiązań na tym polu.

 Państwa innowacyjne a imigranci zarobkowi.  
Przykłady czech i japonii

W 2004 roku Polska, Słowacja i Węgry zostały zaliczone jedynie do grupy krajów 
„doganiających”, gdyż bardzo niskimi okazały się wartości ich indeksów innowacyj-
ności. Czesi zostali zakwalifikowani do grupy umiarkowanych innowatorów. Głów-
nymi cechami charakterystycznymi dla krajów doganiających był brak kapitału, 
technologii oraz popytu. Wobec tego rodziły się potrzeby materialne w postaci inwe-
stycji oraz przynajmniej potencjalnych rynków zbytu. Wartość indeksu powyższych 
państw rosła systematycznie z roku na rok z wyjątkiem lat 2012-2013. Najwyższe 
pozycje spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej zawsze zajmowały Czechy.

Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności, Polska znajduje się na miejscu 
czwartym od końca, natomiast Czechy są w  połowie tabeli. Czechom wciąż jest 
bardzo daleko do europejskiej i światowej czołówki (w kontekście innowacyjności 
są co najwyżej europejskim średniakiem), jednak są państwem aspirującym do pod-
noszenia swojego znaczenia w tym aspekcie i dbają o dobrobyt swojego narodu. 
Czeskie związki zawodowe mówią o regularnym wzroście płac w ciągu najbliższych 
lat o 3–5 % rocznie. Według danych z Eurostatu Czesi w 2019 roku mieli bezrobocie 
na poziomie 2,2%, przy czym Polska miała niewiele mniej – 3,2 %. Czerwiec 2020 to 
również przewaga Czech i Polski na tle Europy – odpowiednio 2,6 % i 3%. Ponadto, 
Czesi mogą pochwalić się dodatnim przyrostem naturalnym oraz niskim wskaźni-
kiem emigracji, co zdaje się być kluczowe w utrzymaniu niskiego poziomu imigracji 
w Czeskiej Republice. W 2019 roku nasi południowi sąsiedzi wskutek restrykcyjnej 
polityki imigracyjnej przyjęli bowiem 8,5 razy mniej imigrantów niż Polska2.

Japonia, jako jeden ze światowych liderów innowacyjności, przyjęła w 2018 roku 
ustawę ułatwiającą podejmowanie pracy cudzoziemcom. Jednak nie powstrzymuje 
jej to przed robotyzacją, nawet życia codziennego. Japonia jest jednym z najbar-
dziej homogenicznych państw na świecie, a cudzoziemcy stanowią jedynie 1,5% 
jej niemal 127 milionowej populacji. Japońskie społeczeństwo boryka się z wie-
loma problemami, które wymagają natychmiastowych rozwiązań. Są to przede 
wszystkim starzejące się społeczeństwo oraz niski poziom dzietności. Do tego 

2  W ciągu roku Polska przyjęła ponad 8 razy więcej imigrantów niż Czechy, https://kresy.
pl/wydarzenia/spoleczenstwo/w-ciagu-roku-polska-przyjela-ponad-6-razy-wiecej-imigran-
tow-niz-czechy/ 



[ 51 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

PO
LS

KA
 P

RZ
YS

ZŁ
OŚ

CI

wydatki socjalne kierowane są głównie w  stronę seniorów. Mimo tego Japonia 
jest w stanie utrzymać monoetniczność narodu, utrzymując niski poziom imigracji 
i wysoki poziom innowacji, przez co wciąż jest liczącym się graczem na świecie. 
Ostatnio w Kraju Kwitnącej Wiśni znów powrócił temat zastąpienia imigrantów 
robotami tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowym jest tutaj zastąpienie imigrantów, 
a nie pracowników ogółem, aby zapewnić pracę jak największej ilości Japończyków. 
Bezrobocie w Japonii jest na poziomie 2,5%3.

robotyzacja pracy

Oczywiście przyszłość rozwoju technologii będzie oscylować wokół 5G, informa-
tyki kwantowej oraz sztucznej inteligencji. Ekstremalne technologiczne modyfikacje 
ciała mające na celu poprawienie jego funkcjonowanie mogliśmy zaobserwować 
w zwiastunach gry Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt Red. Jednak rzeczy 
wyglądające na nierealne, uznawane za co najwyżej wymysły futurystów, nie muszą 
być wcale tak odległe. Niedawno powrócił temat czipu wszczepianego pod czaszkę, 
który miałby usprawnić działanie mózgu, zwłaszcza u osób chorych. Neuralink, bo 
tak nazywa się czip, jest projektem Elona Muska – twórcy Tesli i SpaceX. Do pierw-
szych badań nad czipem doszło przy wykorzystaniu szczura i  świni. Oczywiście, 
można by było rozważać o tym nieco dłużej, ale to może temat na inny artykuł. 
Natomiast warto się skupić na polskim przemyśle, który w kwestii robotyzacji, roz-
woju jest niewydajny i słabo prosperujący poza pojedynczymi przebłyskami.

Niestabilna sytuacja polityczna w  niektórych państwach Europy Środkowo
-Wschodniej powoduje zawirowania na polskim rynku pracy, gdzie dochodzi do 
niesprawiedliwego traktowania polskich pracowników. W sytuacji, gdy w wyniku 
nieprzewidzianych sytuacji dojdzie do masowego powrotu imigrantów do swoich 
krajów lub gdy otworzy się na nich Europa Zachodnia, polski rynek pracy zostanie 
pozbawiony sporej części pracowników. A to spowoduje albo spowolnienie gospo-
darki, albo sprowadzanie imigrantów z dalszych zakątków świata, jak już ma to 
miejsce w naszym kraju (pracownicy są ściągani nawet z Bangladeszu czy Nepalu).

Innym zagrożeniem, które pokazuje, jak potrzebnymi są umaszynowienie i au-
tomatyzacja pracy, jest struktura polskiego społeczeństwa, które starzeje się, staje 
się coraz bardziej przepracowane, a powiaty wyludniają się na rzecz większych 
miast. Według danych z Eurostatu do 2070 roku znacznie zwiększy się grupa eme-
rytów, natomiast skurczy się ilość ludzi w wieku roboczym. Za tym idzie tendencja, 
którą widać już dziś – większa ilość zgonów niż urodzeń. Ciekawe są wskaźniki 
bezrobocia według poziomu wykształcenia z zeszłego roku z Eurostatu. Mówią 
one o tym, że im wyższe wykształcenie tym niższy wskaźnik bezrobocia zarówno 
u kobiet, jak i u mężczyzn. Może to wróżyć na przyszłość, że proste prace manu-
alne będą mogły być zastąpione przez maszyny i powstaną nowe zawody zgodnie 
z wymaganiami wykształconych pracowników.

3  Imigranci w Japonii – czy konieczne są zmiany?, http://pulsazji.pl/2017/10/05/imigranci
-japonii-konieczne-sa-zmiany/ 
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Wobec ostatniego przyspieszenia rozwoju technologicznego można oczekiwać, 
że będzie on już tylko szybszy, a to oznacza, że nieuniknioną stanie się robotyzacja, 
umaszynowienie i automatyzacja pracy. Niesie to ze sobą korzyści i zagrożenia, 
jednak należy mieć świadomość, że prędzej czy później to nastąpi i trzeba się jak 
najlepiej na ten czas przygotować – a to oznacza, żeby rozegrać sprawę zgodnie 
z  interesem narodowym, czyli prowadzić wielowektorową politykę zagraniczną 
oraz rozwijać swój przemysł, swoje technologie, inwestować w badania. Wciąż się 
niestety zdarza, że polski przedsiębiorca musi szukać ulepszeń swojego parku ma-
szynowego za granicą. Polskie władze mimo świadomości takich problemów zdają 
się być głuche na zaistniałe problemy.

Automatyzacja i umaszynowienie są potrzebne polskiemu rynkowi, aby mógł on 
stanowić w przyszłości poważną konkurencję, przynajmniej w Europie. Nie oszu-
kujmy się – na tą chwilę nie widać perspektyw, aby Polska była kiedyś w czołówce 
gospodarek świata, natomiast przy dobrym prowadzeniu polityki na tych polach 
może mieć w przyszłości potencjał na to, aby być nim w Europie Środkowej.

wnioski

Nowe technologie, robotyzacja oczywiście niosą ze sobą korzyści jak i zagro-
żenia. Jednak nie można patrzeć zero-jedynkowo na kwestie tak kluczową dla przy-
szłości świata i Polski. Polski rząd oraz polskie podmioty prywatne powinny dążyć 
do ciągłego ulepszania swoich technologii, kształcenia kadr oraz tworzenia rzeczy 
i procesów nowych, uniwersalnych, aby zdobyć silną pozycję na arenie międzyna-
rodowej i dać więcej perspektyw na rozwój młodym ludziom. Wobec potencjalnej 
robotyzacji należy dążyć do uatrakcyjnienia „zawodów przyszłości” dzisiejszej mło-
dzieży, żeby nie obudzili się po zakończeniu nauki z dezorientacją na rynku pracy.

Podobnie, z zagrożeniami spotykamy się ze strony imigracji zarobkowej, która 
niszczy strukturę społeczną narodu, a dla pracodawcy zatrudnianie obcych jest w rze-
czywistości niestabilne i często na warunkach, jakie stawiają agencje pracy. Jak poka-
zują przykłady innych państw, można zachować jednolitość etniczną i kulturową, będąc 
jednocześnie w czołówce technologicznej świata czy regionu. Imigracja przyspieszać 
będzie wraz z destabilizacją państw w regionie, wobec czego w interesie Polski będzie 
stabilna sytuacja w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak nie można 
ulegać zachodnim trendom politycznym, ale za wszelką cenę dążyć do zachowania 
dobrej sytuacji wewnątrz własnego kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa rodakom 
mieszkającym w danym państwie, gdzie akurat do różnych konfliktów społeczno-poli-
tycznych może dochodzić. Dopiero potem odpowiednimi, nie pochopnymi decyzjami, 
z rozwagą komentować i podejmować działania wobec innych państw.

Przez najbliższe lata będziemy mieli okazję przekonać się, czy Polska 2050 
stanie się stabilnym, samowystarczalnym państwem, czy wciąż będzie ciągnąć się 
w ogonie rankingów innowacyjności. W jaką fazę wejdą prace nad robotyzacją 
pracy i nowymi technologiami oraz w jakim kierunku będzie szła polska polityka 
międzynarodowa na tej płaszczyźnie. Wreszcie czy Polska będzie krajem monoet-
nicznym czy wielokulturowym.
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wszyscy widzimy, jak rozwija się sztuczna inteligencja, cho-
ciażby poprzez rosnące możliwości translatora Google albo 

aplikacji typu deep fake. Coś, co kiedyś w ogóle nie przyszło nam 
do głowy, dziś jest zabawką dla każdego użytkownika Internetu. 
Rosnące możliwości aplikacji zmieniają także rzeczywistość gospo-
darczą, która coraz mocniej przekształca współczesny świat.

Dla każdego z nas jest chyba oczywiste, że żyjemy w czasach najszybszego po-
stępu technologicznego w historii. Chociaż czasem w mediach przebija się jakiś 
viralowy news o  sztucznej inteligencji albo bezwarunkowym dochodzie podsta-
wowym, to te tematy pozostają często jeszcze w sferze spekulacji. Można chyba za-
ryzykować tezę, że problemem jest nadreprezentacja dających się ponieść fantazji 
optymistów oraz pesymistów. Często sprowadza to dyskusje do uznania, że każdy 
entuzjasta nowej technologii jest utopistą, a przeciwnik neoluddystą, który nie może 
pogodzić się ze zmianami. Ja natomiast chciałbym bez zbędnych emocji przyjrzeć 
się temu coraz to bardziej doniosłemu zjawisku. Nie sądzę, żebym w formie ar-
tykułu był w stanie wyczerpać tak złożony i interdyscyplinarny temat, jakim jest 
obecnie dokonujący się postęp technologiczny i jego wpływ na społeczeństwo, ale 
mam nadzieję, że garść informacji i refleksji pozwolą poszerzyć dyskusję o tym, 
jakie stanowisko powinniśmy zająć wobec dokonujących się przemian. 

czy jest się czego bać?
Niechęć, czy nawet strach przed postępem, towarzyszy człowiekowi od zamierz-

chłych czasów. Już starożytny grecki filozof Diogenes z Synopy zachęcał do po-
rzucenia cywilizacji i  zachowywania się jak zwierzęta. Z  naporem pesymizmu 
mieliśmy do czynienia także w erze rewolucji industrialnej. Nie wszystkie obawy 

Patryk Okoniewski

Bezrobocie w erze

maszyny-kompozytora

Fot. pixabay – blickpixel
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ludzi z  tamtych lat sprawdziły się, a  inne wydają się dziś groteskowe. Mimo to 
sceptycy nadal dają o sobie znać. Wystarczy wspomnieć Teda Kaczynskiego, który 
w swoim manifeście wieścił upadek społeczeństwa przemysłowego. Oprócz natu-
ralnego lęku przed nieznanym, jesteśmy karmieni przez kulturę różnymi wizjami 
buntu maszyn, które zwrócą się przeciw nam i dzięki większej inteligencji wygrają. 
Skoro komputer potrafi wygrać z mistrzem szachów, to dlaczego nie miałby być 
w przyszłości zdolny do wygrania wojny?

Czy jest się jednak czego obawiać? Okazuje się, że wątpliwości nie są jedynie do-
meną fantastów oraz paranoików. W 2014 roku w gazecie „The Independent” ukazał 
artykuł traktujący o sztucznej inteligencji autorstwa profesora fizyki Stephena Haw-
kinga, profesora informatyki Stuarta Russella oraz profesora fizyki Maxa Tegmarka. 
Naukowcy przestrzegają w nim przed szybkim rozwojem AI. W  treści możemy 
odnaleźć także sugestie, że taka sztuczna inteligencja mogłaby „przechytrzyć rynki 
finansowe, przewyższać nas inteligencją, przejąć nad nami kontrolę, a nawet stwo-
rzyć broń, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć”. Dodatkowo autorzy zaznaczają, 
że uznanie ich konstatacji za science fiction może okazać się „największym błędem 
w  historii”. Mimo że ta dziedzina rozwija się dość szybko, to obecne zdolności 
wskazują, że potencjalna możliwość stworzenia czegoś, co mogłoby w jakiś sposób 
przypominać taki superinteligentny komputer, jest kwestią dalszej przyszłości. Jak 
podaje Martin Ford, z wyników badań przeprowadzonych wśród naukowców zaj-
mujących się sztuczną inteligencją wynika, że 42% badanych uważa, że myśląca 
maszyna pojawi się do 2030 roku. 25% natomiast uważa, że nastąpi to najpóźniej do 
2050 roku. 20% wskazało na rok 2100, a zdaniem 2% w ogóle do tego nie dojdzie. 
Oczywiście te kwestie zostają w pewien sposób poza naszym horyzontem, a odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo sztucznej inteligencji spoczywa głównie na naukow-
cach. Warto jednak uwrażliwiać siebie na potencjalne niebezpieczeństwo. 

Chciałbym jednak podjąć refleksję dotyczącą bardziej praktycznych kwestii, 
które już dzisiaj zaczynają nas dotykać. Powracającym problemem, związanym 
z postępem technologicznym, jest obawa o utratę miejsc pracy. Postęp techno-
logiczny prowadzi oczywiście do zaniku niektórych zawodów, co rodzi z  jednej 
strony opór ludzi związanych z danym zawodem, a z drugiej niepewność o ko-
lejne miejsca pracy. Posługując się przykładami historycznymi liberałowie często 
próbują dowodzić, że nie ma się czego obawiać, gdyż nowe technologie tworzyły 
nowe miejsca pracy i  nowe potrzeby. Ciężko nie odnieść wrażenia, że takie 
spojrzenie jest nieco idealistyczne. Postęp technologiczny nie przebiega równo-
miernie w  swoich skutkach. O  ile można się zgodzić, że wynalezienie maszyn 
produkcyjnych znacznie zwiększyło liczbę miejsc pracy ze względu na znaczne 
zwiększenie możliwości podażowych, to np. wprowadzenie pralki albo zmywarki 
znacznie zmniejszyło ilość wymaganej pracy przy niewielkim zwiększeniu miejsc 
pracy. Analiza Oxford University podaje, że przez automatyzację i cyfryzację zagro-
żona jest niemal połowa miejsc pracy. Analitycy Banku Światowego przewidują, że 
w niektórych krajach rozwijających się, mimo że ten proces będzie wolniej postę-
pować, to może okazać się bardziej dotkliwszy, gdyż może objąć nawet 85% miejsc 
pracy. Chociaż wydaje się to odległą perspektywą, to możemy już zaobserwować 
pierwsze oznaki nadchodzących zmian. W  2010 roku „Washington Post” podał 
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informację, że w pierwszej dekadzie XXI wieku w USA nie stworzono żadnych no-
wych miejsc pracy. Jest to symptomatyczna sytuacja, gdyż jednocześnie mogliśmy 
obserwować średni roczny wzrost amerykańskiej produkcji na poziomie  2,5%. 
Bardziej pobudzającym wyobraźnię przykładem, może być fabryka tekstyliów Par-
kdale Mills w Południowej Karolinie, która w 2013 roku zatrudniała 140 pracow-
ników. 30 lat wcześniej ten sam poziom produkcji wymagał od przedsiębiorstwa 
opłacenia 2000 pracowników. Warto również zaznaczyć nierówny wzrost wyna-
grodzeń względem produkcji w Stanach. Od roku 1950 do 2010 łącznie produkcja 
wzrosła o 254%, natomiast wynagrodzenie w tym samym czasie wzrosło jedynie 
o 113%. Nie jesteśmy oczywiście w stanie w pełni przewidzieć, czy nie pojawi się 
jakaś nowa technologia, która zrewolucjonizuje rynek przez stworzenie zupełnie 
nowych wielu miejsc pracy. Nie należy oczywiście tego wykluczać, ale możliwości 
zaspokajania takich potrzeb mogą rosnąć słabiej niż popyt na pracę. Największym 
problemem automatyzacji jest jednak fakt, że najbardziej narażone są zawody, 
które wymagają niewielkich albo średnich kwalifikacji.

tempo procesu

Należałoby postawić pytanie, jak szybko rozwija się automatyzacja. Według ra-
portu międzynarodowej federacji robotyki liczba zamówień na roboty przemysłowe 
w latach 2000–2012 wzrosła o 60%. Dobrym przykładem może być rozwój auto-
nomicznych samochodów. Kiedy 13 marca 2004 roku odbyły się pierwsze wyścigi 
autonomicznych samochodów, to mimo nagrody w  wysokości miliona dolarów 
żaden pojazd nie ukończył wyścigu. Obecnie natomiast firma Waymo wprowadza na 
rynek Arizony usługę autonomicznej taksówki. Chociaż samochody bez kierowców 
nadal budzą obawy połowy Amerykanów, którzy deklarują, że nie wsiądą do takiej 
maszyny, to z  testów wstępnych firmy wynika, że do kolizji dochodzi raz na pół 
miliona kilometrów. Wiele wskazuje, że automatyzacja dotknie bardzo wielu płasz-
czyzn naszego życia i właściwie prawie każdego powszechnego zawodu. Sztuczna 
inteligencja coraz śmielej wchodzi także do rolnictwa. Mimo że istnieją już maszyny, 
które dzięki rozpoznaniu koloru zbierają dojrzałe truskawki, to automatyzacja roz-
wija się najprężniej, gdzie mamy do czynienia z twardym plonem jak orzechy albo 
daktyle. W Kalifornii zatrudnienie w rolnictwie w pierwszej dekadzie XXI wieku 
spało o 11%, mimo odnotowania ogromnego wzrostu wspomnianych upraw. 

Sądzę jednak, że nie tylko pracownicy niebędący specjalistami mają się czego 
obawiać. Rozwój techniki oczywiście stworzy nowe miejsca pracy dla fachowców, 
ale może je też dość szybko zabrać. Dającym do myślenia przykładem może być 
wykorzystywana przez Facebook aplikacja Cyborg, która monitoruje oraz czasem 
sama naprawia dziesiątki tysięcy serwerów, dzięki czemu jeden technik może nad-
zorować 20 000 komputerów. W przyszłości także miejsca pracy związane z medy-
cyną mogą nie być w pełni bezpieczne. To, na co człowiek musi poświęcić wiele lat 
nauki i pieniędzy, maszyny mogą robić wiele efektywniej. Badania z zakresu radio-
logii z 2008 roku wykazują, że sztuczna inteligencja może równie efektywnie zastę-
pować drugiego specjalistę analizującego wyniki mammografii. Branża kreatywna 
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będzie istnieć zapewne tak długo, jak długo będzie istnieć człowiek, ale także tu 
popyt na profesjonalne usługi z tego zakresu może dotknąć automatyzacja. Już dziś 
tacy giganci jak Forbes wykorzystują program do pisania artykułów na tematy z za-
kresu polityki, biznesu czy sportu. Czas, w jakim program tworzy artykuł, to średnio 
30 sekund. Umiejętności maszyn z zakresu tworzenia sztuki oraz oddawania weń 
emocji, także sukcesywnie się zwiększają, czego przykładem może być program 
Iamus, tworzący kompozycje muzyczne, które już są komercyjnie sprzedawane. 

co robić?
Spadek znaczenia tradycyjnej siły roboczej oznacza oczywiście wzrost znaczenia 

najbogatszych, którzy już nie muszą się martwić ewentualnymi strajkami albo 
wahaniami na rynku pracy. W opublikowanej w 2013 roku analizie ekonomista 
Emmanuel Saez dowodzi, że 95% ogólnego dochodu w  latach 2009–2012 trafiło 
do 1%  najbogatszych obywateli USA. Nie sposób zanegować osiągnięć rozwoju 
technologii. Sądzę, że nie ma szczególnego sensu utrzymywania pracowników ko-
piących łopatą, gdy możemy użyć do tego samego zajęcia koparki. Receptą na ten 
trend w przyszłości może być postulowany przez lewicę bezwarunkowy dochód 
podstawowy. Ciężko jednak nie zwracać uwagi na zastrzeżenia, które podnosi pra-
wica, że dawanie za nic pieniędzy może działać demoralizująco na ludzi, którzy 
nadal żyją w realiach globalnej rywalizacji. Być może odpowiedzią na ten spór 
będzie tworzenie etatów w sporcie zawodowym oraz nauce. Skoro można płacić za 
samo posiadanie dziecka, to dlaczego nie płacić za naukę medycyny, chemii, fizyki 
i innych potrzebnych dziedzin? 

Zaprezentowana powyżej garść informacji pokazuje, że automatyzacja staje się 
coraz istotniejszym zagadnieniem dla życia społecznego i  gospodarki, a  zatem 
potrzebuje dalszego rozwinięcia oraz zapewne w przyszłości szerszej debaty pu-
blicznej, na którą powinniśmy być najlepiej przygotowani. 
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od kilku dekad w zatrważającym tempie rośnie ilość autoryta-
tywnych opinii o końcu religii. To proste być dziś intelektu-

alistą głoszącym takie tezy. Niejako automatycznie zostanie ktoś 
taki zaakceptowany przez środowiska liberalne, a jednocześnie nie 
wymaga to od niego żadnych odkryć i rewolucyjnych myśli. Otwie-
ranie przez liberałów szampana na samą myśl o końcu religii, jest 
w moim przekonaniu ich błędem. Nie dlatego, bym przewidywał ja-
kieś odrodzenie wiary katolickiej czy jakiejkolwiek innej. Na pozór 
wszystko wskazuje na to, że wyżej wspomniany współczesny intelek-
tualista ma rację. Chrześcijaństwo wydaje się, jak w iście obłąkanym 
tańcu, popełniać codzienne samobójstwo prosząc o najniższy wymiar 
kary od tych z butelką szampana w ręce. Islam zdaje się natomiast 
spełniać funkcję ostatniego okrzyku sprzeciwu wobec walca nowej 
cywilizacji. Możemy się zżymać na rzeczywistość, tupać nogą i po-
wtarzać, że Piotrowej Skały nie przemogą. Oczywiście, że nie prze-
mogą, co nie zmienia faktu, że współczesny Kościół katolicki nie ura-
tuje nas przed tym, co najbardziej zagraża ludzkości. Nie jest na to 
kompletnie przygotowany. Tak jak cały świat.

nowa religia

Jest jednak druga strona medalu. Nie do końca jest prawdą, że religie umierają. 
Mają się znakomicie. Przynajmniej jedna. Liberalizm stał się religią absolutnie do-
minującą na świecie. Nawet ci, którzy z nią walczą, myślą i działają w sposób libe-
ralny. Liberalizm ma swoich męczenników, proroków, miejsca kultu, mity założy-
cielskie czy moralność. Ci bardziej zaangażowani wyznawcy liberalizmu nie tolerują 
nieco bardziej konserwatywnych mieszkańców danych społeczności. Wykazują się 
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kompletnie bezrozumną dewocją. W sercu tej religii stoi człowiek, a jego celem 
jest postęp. A właściwie stał, bo tempo rozwoju jest tak szybkie, że zanim ludzkość 
zorientowała się, z czym ma do czynienia, to już się przepoczwarzyło. Dziś w cen-
trum jest postczłowiek, a jego celem dyktatura postępu. Transhumanizm.

29 sierpnia 2020 r. na konferencji prasowej Elon Musk pochwalił się implantem 
wszczepionym w mózg świni, dzięki któremu będzie mógł obserwować jej zacho-
wania, pragnienia, a może i z czasem ją kontrolować. W ciągu roku zapowiedział 
podobne testy na ludziach, żartując przy tym, że być może już ma w sobie naj-
nowszy produkt swojej firmy Neuralink. Miliarder od lat inwestuje ogromne pie-
niądze w możliwość połączenia mózgu z komputerem. Z kolei chiński naukowiec 
He Jankui dezaktywował grupie dzieci gen CCR5. Badania tego typu prowadzą 
też Uniwersytet Kalifornijski czy korporacja Google, z  którą pracuje założyciel 
PayPal Raymond Kurzweil, jeden z głównych światowych propagatorów transhu-
manizmu. Jak można się domyślić, aktywne są tu również instytucje wojskowe. Wy-
ścig projektów zaczął się na dobre kilka lat temu, a sama idea pochłania co roku 
biliony dolarów. Mamy do czynienia z priorytetowym, choć cichym, pędem ku jak 
najszybszemu zaimplikowaniu technologii w  ludzki organizm. To nie dziwaczne 
kaprysy milionerów czy bajdurzenia zaczytanych w science-fiction fantastów. Na-
notechnologia, biotechnologia, informatyka i kognitywistka (NBIC) połączyły siły, 
rzucając wyzwanie Bogu – chcąc stworzyć Człowieka + (H+).

nowa medycyna

Podstawowym celem transhumanizmu jest nadanie nowej twarzy medycynie. 
Dzięki ingerencji w  ludzkie ciało będziemy mogli usunąć każdą chorobę, upo-
śledzenie czy inwalidztwo. Tak jak dziś powszechne są protezy zewnętrzne, tak 
dzięki idei H+ będziemy mogli zapobiegać wszystkim chorobom w naszym ciele. 
Wyznawcy nauki chętnie uklękną przed doniosłością osiągnięć typu przywrócenie 
wzroku niewidomym, wyeliminowanie raka albo zlikwidowanie zespołu Downa.

Wszak korporacja Google stworzyła soczewki dla cukrzyków monitorujące po-
ziom cukru w krwi. Naukowcy stworzyli również biogeniczne oko, które przywraca 
wzrok niewidomym. Stosuje się przecież zastawki, rozruszniki, sztuczne zęby. Już od 
dawna nie żyjemy naturalnie. Mamy operacje plastyczne, pigułkami walczymy z im-
potencją i dokonujemy szczepień. W taki sposób idea transhumanizmu będzie bardzo 
łatwa do przyjęcia dla ludzkości. W świecie, w którym masy są manipulowane za po-
mocą ich emocji, wystarczy pokazać chorych, którzy dzięki H+ będą uśmiechnięci. 
Nigdy więcej niewidomych, głuchych, upośledzonych, głupich. Nowy Wspaniały 
Świat. Postęp znów wygrywa nad ciemnotą wieków średnich. Pokonaliśmy Boga. 
Może rzeczywiście nie ma w tym nic złego? Może nauka daje nam prezent w po-
staci wiecznej szczęśliwości, z której już nasze dzieci będą mogły skorzystać?

Problem w tym, że transhumanizm idzie krok dalej. Nie ma on leczyć, tak jak 
klasyczna medycyna, ale zapobiegać i  ulepszać już na początku. Człowiek ma 
być lepszy nie tylko poprzez brak chorób. Ma mieć lepszą pamięć, inteligencję, 
a także niejako wbudowaną moralność. Transhumanizm to eugenika genetyczna 
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z możliwością wbudowania rzeczywistości rozszerzonej. Możemy sobie wyobrazić 
możliwość zdobycia każdej informacji, o jakiej tylko pomyślimy. Encyklopedycznej 
wiedzy na temat wszystkiego, na co patrzymy. Jest to dziedzina obejmująca szerokie 
spektrum możliwości. Pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: czy po zaimpliko-
waniu tych możliwości człowiek nadal pozostanie człowiekiem. Spróbuje odpowie-
dzieć na to pytanie za pomocą kilku przykładów. 

Transhumanizm z pewnością niesie za sobą ogromne szanse, ale i zagrożenia. 
Na pewno będzie miał on swoje skutki społeczne i również nad nimi, choćby po-
bieżnie, pochylę głowę. 

nowi Ludzie

W książce Petera Jamesa „Ludzie Doskonali” małżeństwo Klaessonów, nie chcąc 
przekazywać swojemu potomstwu groźnego dla niego genu, decyduje się na eks-
perymentalne zapłodnienie in vitro. Naukowiec oferujący im bezpieczne zapłod-
nienie, dorzuca wolność wyboru. Poprzez odpowiednią selekcję genów mogą wy-
brać nie tylko kolor oczu czy płeć, ale również predyspozycje i talenty. Po czasie 
okazuje się, że bez wiedzy rodziców dodał również wybitne umiejętności. Bliźniaki 
wykazują się nie tylko wybitną inteligencją, ale całkowicie odrzucają jakikolwiek 
kontakt z  rodzicami czy społecznością, by potem porzucić ich i  żyć w  społe-
czeństwie sobie podobnych, nadzwyczaj inteligentnych jednostek. Dla bohaterów 
książki, którzy zostali tu – w dużej mierze wbrew własnej woli – sprowadzeni do 
roli reproduktorów naukowych królików doświadczalnych, rodzicielstwo okazało 
się koszmarem. Teoretycznie to tylko popularna książka z gatunku science-fiction. 
Tymczasem już dziś nikt nie jest w stanie kategorycznie stwierdzić, że nie urodziły 
się jeszcze dzieci takie jak te Klaessonów. Nawet jeśli nie, przesądzone wydaje się, 
że za chwilę się narodzą.

Transhumanizm za swoją najważniejszą drogę działania wybrał eugenikę genów. 
Poprzez eliminację wad wrodzonych od rodziców, naukowcy mogą interweniować 
w genotyp jeszcze nienarodzonych. Jest to doskonały przykład, w którym H+ może 
nieść za sobą jednocześnie szansę i zagrożenie. Lada dzień naukowcy będą mogli 
wyeliminować większość wad wrodzonych u dzieci, a także AIDS, karłowatość czy 
nawet zespół Downa. Z drugiej strony, istnieje coraz większa pokusa selekcji gene-
tycznej dla celów pozamedycznych. W rozpieszczonym i wymagającym od innych 
(rzadko od siebie) społeczeństwie, dzieci również mogą stać się towarem na zamó-
wienie. Poza zwyczajowym „aby było zdrowe” chcielibyśmy, żeby miało predyspo-
zycje zarówno sportowe, jak i intelektualne większe od rówieśników. Szczególnie, 
jeśli my mamy swoje ograniczenia na tym polu, marzylibyśmy, by nasze dzieci były 
piękne, inteligentne i  silne. Idea H+ wychodzi naszym pragnieniom naprzeciw. 
Dobór płci, koloru oczu, odpowiedni wzrost, ale również stymulacja odpowiedniej 
części mózgu, jest na wyciągnięcie ręki.

Badania wspomnianego He Jankui miały dotyczyć wyeliminowania genu odpo-
wiedzialnego za AIDS. Nie do końca za wiedzą rodziców sprawdzono przy tym, jak 
eliminacja tego genu wpłynie na pamięć i umiejętności poznawcze dzieci. Okazało 
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się, że wpływa bardzo mocno, dlatego też – jak wspomniałem powyżej – nikt nie 
jest dziś w stanie orzec, że nie mamy już pierwszych tzw. dzieci GMO. Dzieci, które 
zostały zaprojektowane nie tylko w celu urodzenia się zdrowymi.

Dotykamy tutaj jednego z najważniejszych problemów związanych z ideą tran-
shumanizmu. Z jednej strony mamy rozemocjonowanych ludzi prawicy, przerażo-
nych samą wizją ingerencji w ludzkie ciało i niezauważających, że odbywa się to od 
dawna. Część biokonserwatystów niestety zdaje się nie widzieć żadnych pozytywów 
płynących z wyeliminowania szeregu chorób. Z drugiej strony, mamy biopermisy-
wistów, marzących o końcu męki ludzkiego gatunku. Ci zaś wierzą, że wszystko, co 
nienaturalne, jest z natury dobre. Człowiek+ z ich wizji nie będzie czynił szkód dla 
planety, kapitalizmu i globalizmu. Będzie doskonałym przykładem na to, że religia 
liberalizmu może sama sobie urodzić miliardy półbogów. Pokonuje więc wszystkie 
inne w przedbiegach.

Żadna z tych skrajności nie wydaje się odpowiadać prawdzie. Systemy prawne 
powinny już dziś ustalić, jakie wady wrodzone można eliminować, a  jakich nie. 
Trwa dyskusja, czy na przykład skłonność do otyłości powinna być wpisana na 
taką listę, czy lepiej ją zostawić. Biokonserwatyści zamiast skupiać się na negacji 
całego zjawiska, powinni walczyć o sztywną listę eliminacji prawdziwych chorób. 
Jak je odróżnić, wskazuje celnie dr Marta Soniewiecka w wywiadzie dla Klubu 
Jagiellońskiego. „Chorobę można rozumieć jako posiadanie właściwości, które nie 
pozwalają nam funkcjonować w określonych warunkach. Są takie ograniczenia 
genetyczne, które sprawiają, że nie możemy funkcjonować w żadnych warunkach 
i mamy wtedy do czynienia z bardzo poważnymi wadami. Istnieje jednak bardzo 
dużo genetycznych właściwości, które można traktować jako odstępstwo od sta-
tystycznej średniej i  ograniczenie funkcjonowania w  pewnych warunkach, ale 
to równie dobrze może znaczyć, że to warunki powinniśmy zmienić i przystoso-
wywać do tych najmniej przystosowanych, a nie na odwrót” – mówi. 

W  innym wypadku najbardziej realnym scenariuszem wydaje się realizacjia 
wizji permisywistów. Naturalną jej konsekwencją będzie finał rywalizacji w miej-
scach pracy. Bogaci, którzy zdecydują się odpowiednio zaprogramować swoje 
dziecko nie będą zmuszeni rywalizować ze społeczeństwem nawet w taki ograni-
czony sposób, w jaki robią to dzisiaj. Inżynieria genetyczna spowoduje wykształ-
cenie się super kast i coraz mniejszą kontrolę ludzi nad światem. Przynajmniej 
tych nieobarczonych GMO.

W dyskusji o transhumanizmie i selekcji genetycznej bardzo często przewija się 
myśl o rywalizacji dzieci. Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, dla-
tego może stanąć przed niezwykle trudnym wyborem. Z jednej strony będzie miał 
do wyboru obniżenie klasy społecznej, a w następnym pokoleniu prawdopodobnie 
spadek na dno hierarchii społecznej, z drugiej zaś programowanie dziecka. Laurent 
Alexander, sceptyczny co do idei H+, już dziś nawołuje na łamach „Wszystko, co 
najważniejsze” do uległości wobec niej w związku z tym, że Chiny nie przebierają 
w środkach, by urzeczywistnić marzenie o postczłowieku. Zarówno w skali mikro, 
jak i makro, rywalizacja doprowadzi do stopniowego odczłowieczenia człowieka.

Jedną z wielu konsekwencji takiej wizji następnego pokolenia jest kontakt na 
linii dziecko-rodzic, do którego dojdzie, gdy potomek będzie mądrzejszy i silniejszy 
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od każdego starszego członka rodziny. Bardzo trudno będzie utrzymać autorytet 
potrzebny do przekazania tego, co jest dobre, a  co złe. Transhumanizm dosyć 
otwarcie głosi, że Człowiek+ nie potrzebuje rodziców. Francois Olivennes, znany 
francuski położnik i zwolennik inżynierii genetycznej, uważa, że już dziś powin-
niśmy zrekonstruować myślenie o rodzinie w sensie biologicznym, powołując się 
na Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela. To chyba wystarczające sygnały ostrze-
gawcze dla instytucji rodziny, by nie bagatelizować idei H+. To jednak nie koniec. 

nowa wolność

Doktor Grzegorz Osiński, autor jednej z książek o transhumanizmie, od lat zaj-
muje się tematyką wolności morfologicznej i jej konsekwencji dla społeczeństwa. 
Definicyjnie wolność morfologiczna to wybór własnej cielesności za pomocą inży-
nierii genetycznej, medycyny lub technologii. Jest to kolejna ważna ścieżka wiodąca 
do Człowieka+. Tym razem dorosły już osobnik ma podłączać się na stałe do sieci, 
co z  czasem umożliwi mu dowolną modyfikację ciała. Co oczywiste, korespon-
duje to z ideologią gender, tworząc tzw. transgenderyzm. Trudno wyobrazić sobie 
bardziej realną perspektywę likwidacji płci niż właśnie za pomocą technologii. 
Transhumaniści uważają również, że ważnym aspektem „wolności morfologicznej” 
jest technologiczne kontrolowanie moralności. Już dziś poprzez implant możemy 
usunąć samotność, lęk, smutek czy pożądanie. Nietrudno sobie wyobrazić, że nasz 
Człowiek+, podłączony do sieci nie potrzebowałby rodziców. Nie tylko jego cho-
roby fizyczne, ale i ewentualne zaburzenia psychiczne zostałyby zlikwidowane za 
pomocą technologii.

Transhumanizm wychodzi również naprzeciw wątpliwościom co do dalszego 
rozmnażania ludzkości. Po rewolucji H+, jak pisze Istvan Zoltan, biopermisywista, 
„małżeństwo spotka los dinozaurów”, a wizja z filmu Machulskiego „Seksmisja” jest 
realna. Coraz bardziej prawdopodobną wydaje się możliwość stworzenia sztucz-
nego łona, w którym płód może żyć od momentu zaimplikowania aż do narodzin. 
Coraz bardziej realna wydaje się perspektywa dinozaurów dla małżeństwa, kom-
pletne zatomizowanie społeczeństwa, przy jednoczesnej sztucznej likwidacji konse-
kwencji fizycznych i psychicznych wprowadzanych zmian dla istoty, która kiedyś 
była człowiekiem.

nowa Śmierć

Czego taka istota mogłaby jeszcze chcieć? Chyba już tylko nieśmiertelności. 
U podstaw transhumanizmu stoi przekraczanie granic, a konsekwencją tej per-
spektywy jawi się wydłużenie życia Człowieka+. Marzeniem postczłowieka jest 
przeniesienie tzw. osobliwości do świata cyfrowego, co zapewnić ma mu praw-
dziwą nieśmiertelność. Wszak starość to też może być choroba. Może być też wy-
bawieniem. Filozof Cezary Kościelniak na łamach „Wszystko, co najważniejsze” 
snuje wizje śmierci w  idei transhumanistycznej: „Ktoś – i  wcale niekoniecznie 
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Kościół – będzie musiał wziąć w obronę to, czego nienawidzimy, tj. umieranie czy 
starość. Można sobie wyobrazić strategię podążania za ojcami pustyni i śmiercią 
jako wybawieniem od męczącego, a w tym przypadku przede wszystkim nieauten-
tycznego egzystowania na częściach zamiennych. Umieranie może stać się czymś 
nie tak najgorszym, jak to się wydaje współcześnie. Nie będzie to jednak proste, bo 
kontrapunktem będzie olbrzymia nadzieja na przedłużenie życia”.

nowa moralność

W 1991 roku Francis Fukuyama ogłosił zwycięstwo demokracji liberalnej, które 
zakończy historię, przyznając ostatecznie racje liberałom. Dekadę później napisał 
rozprawę na temat końca człowieka, który ma nastąpić wraz z rewolucją biotech-
nologiczną. Znamienne, że po rzekomym końcu historii, demokracje liberalne, nie 
mogąc się zatrzymać, zdążyły w bardzo krótkim czasie zamienić się w quasi-religie, 
by na końcu zacząć zjadać własne dzieci, czyli ludzi. System po rewolucji H+ nie bę-
dzie miał wiele wspólnego nawet z dzisiejszym liberalizmem. Idee liberałów jak wol-
ność jednostki mają zostać całkowicie zdetronizowane przez technologiczne szaleń-
stwo. Jak pisze dr Soniewiecka: „W antropologii transhumanistów nie ma natomiast 
miejsca na ludzką wolność ani godność. Człowiek jest tu bowiem postrzegany jako 
byt uwarunkowany zarówno biologicznie, jak i społecznie, a wolna wola jest jedynie 
złudzeniem i wymysłem filozofów. Godność człowieka zaś odrzucana jako nieupraw-
niony szowinizm gatunkowy”. Nie da się już dłużej udawać, że idee te mają z sobą 
cokolwiek wspólnego. I mowa tu nawet nie o ludziach z zespołem Downa, karłach 
czy głuchoniemych, którzy chcą, by ich dzieci również miały to upośledzenie. W idei 
H+ to technologia jest najwyższą władzą i strażnikiem moralności, które impliku-
jemy sobie sami do mózgu. Czy postczłowiek nadal będzie istotą ludzką? Bez płci, 
wolnej woli, chorób i  słabości, ze sterowalną osobowością? Śmiem powątpiewać, 
choć zanim dojdzie do ostatecznej przemiany miną lata, może pokolenia, a stany 
pośrednie z pewnością będą do przyjęcia dla ogółu.

nowe wyzwanie

W tle rozważań o  transhumanizmie cały czas przewija się temat rywalizacji. 
Mamy więc rywalizację o najlepsze dzieci, starcie mocarstw i korporacji. Kto wie, 
czy nie najważniejszym jednak okaże się rywalizacja transhumanizmu ze Sztuczną 
Inteligencją. Już teraz zaangażowani w projekty H+ wskazują, że są ostatnim ratun-
kiem przed rosnącą w siłę SI. Możliwe, że jedynym ratunkiem dla ludzkości będzie 
jej przepoczwarzenie się w postczłowieka. Wojny postludzi z SI bądź bytowanie 
ludzi w roli pariasów to wizje rodem z filmów i książek science-fiction. Oczywiście 
trzeba nadmienić, że mimo dużego tempa prac nad Człowiekiem+, jest to wizja 
jeszcze odległa. A jednak nauka nigdy jeszcze nie pędziła z taką prędkością. 
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nowy wróg

W książce Gilberta K. Chestertona „Kula i Krzyż” ateista i katolik chcą stoczyć 
walkę na śmierć i  życie, jednak system, w  jakim żyją, ciągle im przeszkadza. 
W obliczu transhumanizmu powinniśmy tak właśnie spojrzeć na lewicę. Również 
tam istnieją spore obawy przed H+. Francuski lewicowiec Jose Bove powiedział: 
„Wszystko to, co jest manipulacją na organizmie żywym, czy to roślinnym, zwie-
rzęcym, czy tym bardziej ludzkim, powinno być zakazane”. W podobnym tonie 
na łamach „Nowego Obywatela” pisze dr Jarosław Tomasiewicz. Jeżeli idea tran-
shumanizmu nie zostanie poddana kontroli, nie będą istnieć ani narody, ani klasa 
robotnicze. Ani prawa boskie, ani ludzkie. Ani troska o rodziny, o faunę i florę. 
Będzie istniała jedynie technologiczna dyktatura nadludzi. Poza obłąkanymi per-
misywistami nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby takiego świata, chyba że 
ma w tym swój interes. W obliczu takiego zagrożenia warto powalczyć o szeroko 
rozumianą wspolnotowość zamiast dać skanalizować swoje nastroje. Byśmy dalej 
mogli walczyć z lewicą na śmierć i życie, ludzkość musi w ogóle przetrwać. 

Nie powinniśmy jedynie snuć kolejnych przerażających wizji i utyskiwać nad 
globalnym ogłupieniem ludzkości. Transhumanizm ma ogromne oręże i zasoby. 
Ingerencja w ciało człowieka odbywa się od dawna, obrażanie się na rzeczywi-
stość tylko odbiera nam wiarygodność. Musimy wymagać od rządów wyciągnięcia 
głowy z piasku i  zmierzenia się z nadchodzącym problemem. Należy stworzyć 
nienaruszalną listę możliwych ingerencji w  ludzki organizm przez NBIC. Oczy-
wistym musi być tu wykluczenie wszystkich zabiegów pozamedycznych, chorób 
cywilizacyjnych czy psychicznych. 

W innym wypadku pozostawimy pole do zbyt szerokiej interpretacji, gdzie po-
jęcie medycyny przestanie mieć jakikolwiek sens. Nauka, za którą idzie transhu-
manizm, może pomóc nam wydłużyć życie i zaoszczędzić sporo cierpienia. Zawsze 
jednak stanowi ona dziedzinę znajdującą się w rękach rządzących, którzy chcą 
i niestety mogą skierować ją na nieodpowiednie tory. Narody, państwa i – czy nam 
się to podoba, czy nie – międzynarodowe instytucje, muszą wspólnie zadbać o to, 
by ta dziedzina nauki koniecznie służyła celom medycznym. 

Jak pisał wspomniany już Cezary Kościelniak, „uruchomienie tego projektu ro-
zegra się jednak nie w laboratoriach, lecz w salonach politycznych. Rewolucja bio-
logiczna będzie musiała dysponować usprawiedliwiającą doktryną polityczną, apo-
logią zmiany kulturowej i mieć nową agendę polityczną”. Wszystko wskazuje na to, 
że już jutro najważniejszym postulatem politycznym musi być rozsądny i oparty na 
nauce biokonserwatyzm, mający podparcie w przejrzystej literze prawa. W innym 
wypadku czeka nas smutna i nudna wizja stania się nadludźmi. A wbrew liberalnej 
narracji wcale tego nie chcemy.



spór o transhumanizm dotyczy w swojej istocie próby odpowiedzi 
na pytanie, czy przeznaczeniem człowieka jest trwać niezmiennie 

w  wyznaczonej przez prawa natury ludzkiej kondycji, czy też je 
przekroczyć. Transhumaniści odpowiadają oczywiście na to pytanie 
twierdząco wskazując, iż w wyniku bądź to ewolucji biologicznej, 
technologicznej, bądź też zmian społeczno-obyczajowym możliwe 
jest przekroczenie ludzkiej kondycji. Miałoby to odbywać się m.in. 
poprzez cyborgizację, przekształcenie umysłu i świadomości, zmianę 
płci, manipulacje genetyczne czy też odrzucenie społecznych tabu. 
Właśnie przełamanie tabu kulturowego ma otwierać drogę do prze-
łamania uwarunkowań biologicznych. Celem takich działań ma być 
osiągnięcie wolności wobec ograniczeń natury i wykształcenie no-
wych sposobów istnienia. Według transhumanistów pozwoliłoby to 
na wyjście ludzkości poza uwarunkowania czasu i przestrzeni, po-
zbycie się chorób i cierpienia, zniesienia podziału na płcie i rasy. 

W  opozycji do opisanych powyżej poglądów stoją zwolennicy prawa natury, 
którzy podnoszą że człowiek zamiast buntować się przeciwko niezmiennym 
prawom winien rozpoznać w nich dobro dane od Boga, podporządkować się jemu 
i działać w jego ramach. 

Analiza opisanego powyżej sporu wskazuje, iż jesteśmy świadkami kolejnej 
wojny, w której ścierają się zwolennicy „nowoczesności i postępu” ze zwolenni-
kami klasycznej wizji świata. Paradoksem w tym sporze jest to, że transhumaniści, 
którzy jako swojego największego wroga wskazują „opresyjną” kulturę chrześci-
jańska, tworzą kolejną świecką religię opartą na chrześcijańskich oraz krypto-
chrzescijańskich toposach i  nadziejach. Kolejnym paradoksem jest to, że wielu 
współczesnych chrześcijan broniąc koncepcji niezmienności ludzkiej kondycji tkwi 
głęboko w starożytnej, przedchrześcijańskiej wizji człowieka. 

Fot. pixabay – 8385

Łukasz Moczydłowski

czym jest

chrześcijański

transhumanizm?

[ 64 ]
NR 24



[ 65 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

PO
LS

KA
 P

RZ
YS

ZŁ
OŚ

CI

Co również ciekawe, analiza wypowiedzi głównych aktorów toczącego się sporu 
może sugerować, że nie ma miejsca na inne punkty widzenia. Okazuje się jednak, 
że nic bardziej mylnego albowiem należy wspomnieć o transhumaniźmie chrze-
ścijańskim, który został z pasją wyłożony przez dr. Rafała Tichego w 8. numerze 
magazynu apokaliptycznego „44/Czterdzieści i  cztery”, w  artykule pod tytułem 
„Gwiazdy naszym przeznaczeniem. Chrześcijańskie źródła transhumanizmu.”. 
Zwraca on uwagę, że „chrześcijańska wizja człowieka z samej swojej istoty jest 
transhumanistyczną”, jednakże jest to zupełnie inny transhumanizm niż ten, 
o którym mówią współcześni zwolennicy „nowoczesności i postępu”.

Świat według antycznych Greków

Zaczynając od początku – w czasach antycznych świat (określany przez nich 
kosmosem) postrzegany był jako rzeczywistość uporządkowana, niezmienna, za-
mknięta i  hierarchiczna, w  której wszystko funkcjonuje według niezmiennych 
prawd i według właściwej natury. Starożytni Grecy uważali, że wszelkie zachodzące 
w świecie procesy napotykają granice poza które wykroczyć nie mogły. Cały an-
tyczny świat kręcił się wkoło, czego symbolem była cykliczność przemian – ruchu 
planet, narodzin, śmierci, pór roku itd. Według Greków świat powtarza się i bę-
dzie powtarzał się w tej samej postaci nieskończoną ilość razy. Wszechświat w tej 
koncepcji był skończony przestrzennie, zawiera w sobie ograniczoną ilość materii, 
choć czas postrzegano jako nieskończony, nie mający stanu początkowego albo 
końcowego. Liczba możliwych zmian jest w nim skończona, dlatego wcześniej czy 
później ten sam stan materii powtórzy się. 

Z taką wizją świata połączona była koncepcja formy, która sprowadzała się do 
zamknięcia bytu w granicach jego natury. Forma była więc wewnętrznym, nie-
zmiennym wzorem, w którym zakodowana była informacja decydująca o  tym, 
czym są poszczególne rzeczy i  jak mają się rozwijać. Według Greków nic nie 
mogło wykraczać poza swoją funkcję – mogło ją tylko wypełnić bądź ją stracić.

Człowiek, który posiada wieczną tożsamość, stanowił według ludzi antyku tylko 
małą część kosmosu, która może funkcjonować wyłącznie w  ramach jego praw. 
Człowiek był według Greków co prawda bytem najdoskonalszym, ale posiadał własną 
naturę poza którą nie wykraczał. Jak za Taubesem zwraca uwagę Tichy, grecka antro-
pologia zawsze wyznacza człowiekowi tożsamościowy topos, naturalne miejsce w ko-
smosie. Logos nie zmienia się i nie przekształca danej natury, lecz jedynie odsłania to 
co istotowo dane i uprzednio zdeterminowane. Człowiek antyczny stawał się bardziej 
ludzki, gdy coraz bardziej wypełniał formę człowieczeństwa. Na straży miejsca czło-
wieka w kosmosie stały los oraz fatum i nie było w nim miejsca na wolność. 

Oczywiście również w starożytności pojawiały się poglądy odbiegające od takiej 
wizji człowieka i jego miejsca w kosmosie, czego przykładem może być szkoła pla-
tońska. Wskazywała ona, iż celem człowieka jest wzniesienie się do rzeczywistości 
boskiej, wykraczającej poza widzialny kosmos. W koncepcji tej szkoły człowiek nie 
należy do tego świata, lecz stanowi cześć świata boskiego – wyzwalając się z docze-
sności odzyskuje swoją pierwotną boską naturę. 
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W  poglądach ludzi antyku szczególne znaczenie zajmował stan pierwotny 
człowiek,a który postrzegany był jako stan pełnej doskonałości – mityczny raj, 
coś doskonałego, sakralnego i  mistycznego. Jednocześnie wszelka niedoskona-
łość była skutkiem odejścia od pierwotnej idealnej formy istnienia. Naprawa tego 
stanu była możliwa jedynie poprzez próbę zbliżenia się do pierwotnej formy za 
pomocą rytuałów – obrzędów religijnych czy też np. uprawiania filozofii. Jak celnie 
zwrócił uwagę Tichy, „w świecie, gdzie nie dzieje się nic nowego, rozwój duchowy 
mógł polegać tylko na odzyskaniu tego, co już się wydarzyło, na powrocie do raju 
archetypów, do ideału pierwotnej natury”. Człowiek antyczny był Odysem który 
starał się powrócić do wymarzonego rodzinnego domu, gdzie czekało na niego 
ukojenie i szczęście. W antycznej wizji świata nie było miejsca na transhumanizm.

odpowiedź chrześcijaństwa

Podstawową rzeczą, która odróżnia myślenie ludzi antyku od myślenia ludzi chrze-
ścijańskiego Zachodu było podejście do czasu, który w starożytności postrzegany był 
jako cykliczny, a nie prostoliniowy. Chrześcijaństwo wprowadziło w świat Zachodu 
kategorię linearnego rozwoju świata, stworzonego przez Boga. Przyjmuje ona, iż całe 
stworzenie, choć przechodzi przez różne cykle, ostatecznie zmierza do takiej postaci, 
która ma być dla niego zupełnie nowa. Jak obrazowo zwrócił uwagę Tichy, „człowiek 
biblijny nie wraca wiec jak Odys do Itaki, lecz zmierza ku temu co jest przed nim”. 
W Biblii zostało to wyraźnie zaznaczone poprzez rozróżnienie obrazu raju ukazanego 
jako ogród – Eden – od obrazu miejsca, w którym człowiek ma dostąpić wiecznej 
szczęśliwości, a którym jest miasto – Święte Jeruzalem. W chrześcijaństwie człowiek 
wyszedł z  raju, ale raj ten jest dla niego bezpowrotnie stracony. Przeznaczeniem 
człowieka – imago Dei – stworzonego na obraz i podobieństwo Boga – jest dążenie 
za Chrystusem do mitycznego, dużo doskonalszego niż raj miejsca, w którym zosta-
niemy uwolnieni od grzechu i nędzy bytu. Ojcowie Kościoła twierdzili, że jesteśmy 
częścią kosmosu, częścią natury, ale nie pokrewieństwo ze zwierzętami stanowi o na-
szym człowieczeństwie. Jak zwraca uwagę Tichy uważali oni, iż „ciało, psychika, in-
telekt, wszystkie te, jakże różnorodne aspekty ludzkiej natury pozwalające określić 
człowieka jako szeroko rozumiany mikrokosmos, są całkowicie wtóre wobec faktu, 
że człowiek jest podobny do Boga”. Chrześcijaństwo odmawiało człowiekowi statusu 
boskości, ale odkrywając w nim obraz Boga nie pozostawiało go jedynie na niwie 
stworzenia. Celem człowieka było naśladowanie Chrystusa, które poprzez dosko-
nalenie się w miłości i kontemplacji, miało prowadzić do zjednoczenia z Bogiem. 
Historia zbawienia prowadzi bowiem człowieka do doskonałości – do przebóstwienia. 
W chrześcijaństwie człowiek stworzony na obraz Boży nie jest zamknięty w ludzkiej 
formie i w nie w niej realizuje swój potencjał, lecz jest stworzony do jej transformacji, 
przekroczenia. Ponieważ przebóstwienie ma objąć całego człowieka, przemiana du-
chowa ma go prowadzić również do przemiany ciała. Skoro zmartwychwstały Chry-
stus, który jest doskonałym człowiekiem i doskonałym Bogiem, przekracza ogra-
niczenia czasu i przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu cielesności, to zdaniem 
chrześcijaństwa rzeczywistość taka jest dostępna również dla ludzi. 



[ 67 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

PO
LS

KA
 P

RZ
YS

ZŁ
OŚ

CI

chrześcijański transhumanizm

Podsumowując swoje rozważania, Tichy zwraca uwagę, że chrześcijańska wizja 
człowieka jest w swojej istocie transhumanistyczna. Jest to jednak zupełnie inny 
transhumanizm niż jego współczesna, postchrześcijańska odmiana. Różnią się one 
na przykład relacją człowieka do Boga, przy czym we współczesnej wizji takiej re-
lacji nie ma albowiem przekroczenie ma być wynikiem ewolucji. Zupełnie inaczej 
sprawę tę widzi transhumanizm chrześcijański, w którym transformacja człowieka 
odbywa się w wyniku działania Boga i w oparciu o jego moc. Zakłada on, iż Bóg, 
działając w nas w imię doskonałej miłości, wspiera nas w naszych słabościach, chcąc 
sprawić, aby stworzenie powstałe z nicości, podlegające zmianom, miało jednocze-
śnie udział w wieczności i niezmienności. Transhumanizm chrześcijański oznacza 
rozpoczęcie życia, które nie mieści się w kategoriach jedynie ludzkich, albowiem 
jest naśladowaniem Boga i naśladowaniem szaleństwa jego miłości do człowieka.

Jak wskazuje Tichy, współczesny transhumanizm skupia się na zdolności pano-
wania nad światem fizycznym, w którym przestaną go wiązać ograniczenia czasu 
czy przestrzeni. W tej wizji jego ciało nie będzie już podlegać cierpieniu, znisz-
czeniu i będzie mogło podlegać dowolnym zmianom. Postchrześcijański transhu-
manizm jest świecką religią, której wyznawcy wierzą, że zbawienie jest kwestią 
rozwoju technologicznego, a dzięki technice człowiek zapanuje nad swoją biologią.

W  chrześcijaństwie natomiast transhumanizm polega na przekroczeniu ego-
izmu człowieka. Polega na rozsadzaniu zła, cierpienia, samouwielbienia i niena-
wiści mocą czynienia dobra, co ma prowadzić do odzyskania człowieczeństwa. 
Łączy się ze zdolnością do ponoszenia ofiary za drugiego człowieka. Tym samym, 
w odróżnieniu od „postępowego”, transhumanizm chrześcijański ma odbywać się 
głównie w sferze duchowej. Tak jak nie prowadzi do zniszczenia stworzenia, tran-
shumanizm taki nie prowadzi również do całkowitej relatywizacji prawa natural-
nego. Transformacja ma prowadzić do jego udoskonalenia, a nie zanegowania. 

Jak zwraca Rafał Tichy, „z tej perspektywy wszystkie dobre nowiny transhuma-
nistów są mało pocieszające i w sumie banalne. Co z tego bowiem, że będę fruwał 
po całym kosmosie, że nie będę cierpiał fizycznie, że będę mógł dowolnie wybierać 
i zmieniać płeć, że będę zapamiętywał i analizował każdy aspekt dostępnej wiedzy 
z  szybkością światła, jeżeli nadal będę egoistycznym, skupionym na sobie, nie-
zdolnym do pokory i miłości, walczącym o władzę, upadłym duchowo stworzeniem”.

Z punktu widzenia chrześcijańskiego transhumanizmu ten „nowoczesny” jest 
ślepą uliczką, trywialną próbą świeckiego zbawienia, która nie jest w stanie zara-
dzić głównej bolączce ludzkości, którą jest duchowa pustka człowieka. 



szukając odpowiedzi na pytanie o  przyszłość zachodnich na-
rodów, najczęściej pomija się w środowiskach tożsamościowych 

nauki społeczne. Nieraz wszystko zostaje sprowadzone do spraw 
ideologii i  polityki. Czasami pojawią się gdzieniegdzie nawiązania 
do filozofii, choć na tym polu sprawę rozwiązał Oswald Spengler, 
głoszący bodaj za Schopenhauerem, że na uczelniach uprawia się 
już tylko „profesorską filozofię profesorów filozofów”. Dążenie do 
prawdy mało kogo już dziś interesuje. Z drugiej strony, współczesny 
Europejczyk, sytuujący swoje poglądy polityczne na prawo od cen-
trum, usilnie poszukuje dziś odpowiedzi na pytanie: „co się właściwie 
dzieje”. Według autora, użytecznym narzędziem do poznania odpo-
wiedzi na nie są: nauki społeczne, socjologia i psychologia społeczna, 
a nawet antropologia i biologia.

Pomimo przejmowania przestrzeni publicznej przez lewicowych ideologów 
(cancel culture), w  świecie naukowym pozostaje wciąż nieco miejsca na dys-
kusję, snucie ciekawych i  zarazem kontrowersyjnych hipotez oraz tworzenie 
teorii, które niejednego wielkomiejskiego lekkoducha doprowadziłyby do szew-
skiej pasji. Pomimo wszechogarniającej poprawności politycznej, jest wielu 
naukowców nieobawiających się badać zachodzące dziś zjawiska, zdolnych ry-
zykować niekiedy dla tego celu swoje kariery. Z pomocą przychodzi tutaj oczywi-
ście (póki co) internet, dający nam dostęp do wartościowych naukowych kanałów, 
ale i stron ściśle zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem opracowań 
naukowców z całego świata.

Rozpoczynając rozważania na temat współczesnych procesów należy wyjaśnić 
najpierw kilka pojęć i modeli naukowych.

Michał Goliński

Upadek

narodów europejskich

z perspektywy

socjobiologii
Fot. pixabay – liyuanalison
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cechy charakteru i wielka Piątka

Jednym z najpopularniejszych sposobów stosowanych do opisywania ludzkiego 
charakteru jest tzw. model Wielkiej Piątki. Według niego, każdy z nas posiada pięć 
ogólnych cech charakteru. 

Pierwszą z nich jest neurotyczność , czyli niestałość emocjonalna, skłonność do in-
tensywniejszego odbierania negatywnych bodźców. U osoby neurotycznej obserwu-
jemy zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia stanów lękowych, depresyjnych, 
impulsywności, agresji lub przewrażliwienia. Ekstrawersja to z kolei cecha objawia-
jąca się łatwością nawiązywania społecznych interakcji oraz chęcią do pozyskiwania 
pozytywnych bodźców. Osoba ekstrawertyczna lubi zwracać na siebie uwagę oraz 
chętniej podejmuje ryzyko. Otwartość natomiast, jak sama nazwa wskazuje, to zdol-
ność do pozyskiwania nowych doświadczeń oraz bodźców. To także większa cieka-
wość i  tolerancja w stosunku do niecodziennych zachowań. Otwartość powoduje 
większą podatność na hipnozę oraz indoktrynację. Sumienność zaś to zdolność do 
wytrwałości i ukierunkowania na cel oraz wewnętrznej motywacji związanej z nim. 
Sumienna osoba wykonuje zadania jej powierzone bardziej skrupulatnie i z większą 
intensywnością. Ostatnia cecha, czyli ugodowość, to stosunek do innych osób, prze-
jawiający się w chęci współpracy, altruizmie bądź ustępstwach. Niska ugodowość 
to nieustępliwość i ciągłe stawianie na swoim, wysoka natomiast to brak własnego 
zdania i wysokie prawdopodobieństwo bycia oszukanym czy wykorzystanym.

Cechy opisujące powyższy model są uniwersalne i w znacznej mierze biolo-
gicznie uwarunkowane – są dziedziczone przede wszystkim po rodzicach, w prze-
kazywanych od nich genach. Jak to ma się do społeczeństwa oraz podziałów we-
wnątrz niego? Według badań, w państwach zachodnich (w innych miejscach globu 
jest z całą pewnością podobnie) za polityczne sympatie odpowiedzialny jest w prze-
ważającej mierze temperament danej osoby, który definiuje się właśnie modelem 
Wielkiej Piątki. Przykładowo, osoby o lewicowych poglądach mają wysoki stopień 
otwartości i  ekstrawersji, a  te konserwatywne charakteryzują się podwyższoną 
sumiennością i niższą otwartością. Różnice w temperamencie można, a jakże ina-
czej, zauważyć także wśród narodów – nie jest przypadkiem, że Niemcy, posiada-
jący najwyższą sumienność w Europie, żyją w najbogatszym kraju na kontynencie. 
Z kolei, dzięki wysokiej neurotyczności, Polacy są kłótliwi i mają jeden z wyższych 
współczynników samobójstw w Europie.

Inteligencja kognitywna i jej znaczenie

Inteligencja kognitywna odpowiedzialna jest za rozwiązywanie w krótkim czasie 
problemów natury technicznej czy matematycznej, ale i  także tych bardziej „ży-
ciowych”. Na potrzeby tego artykułu zostanie pominięta inteligencja lingwistyczna, 
muzyczna, werbalna i inne.

Wokół inteligencji, pomimo badania tego zagadnienia od ponad 100 lat, narosło 
wiele kontrowersji. Przykładowo, do amerykańskiej armii nie można przyjmować 
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osób z IQ mniejszym niż 83. W kręgach naukowych znany jest wyraźny związek 
pomiędzy wysokością zarobków a inteligencją. Tematem tabu są z kolei różnice 
intelektualnych pomiędzy poszczególnymi rasami. Dodajmy, że cecha ta uchodzi za 
jedną z najbardziej dziedzicznych (siła korelacji wynosi 0.8).

Co to oznacza dla każdego z nas? Mitem jest upowszechnione wśród liberałów 
mniemanie, że zdolność do gromadzenia majątku, czy po prostu do zarabiania 
większych pieniędzy jest na wyciągnięcie ręki dostępna każdemu kto ciężko i wy-
dajnie pracuje. Bogactwo czy powszechnie rozumiany dostatek to w  pierwszej 
kolejności kwestia inteligencji i  temperamentu (niskiej uległości i wysokiej su-
mienności), a dopiero potem czynniki zewnętrzne jak wychowanie czy środowisko. 
Trzeba obalić również mit, pojawiający się po lewej stronie, która wiąże sprawę 
wyłącznie z czynnikami zewnętrznymi, zakładając, że egalitarna polityka jest to 
w stanie zmienić. Oba punkty widzenia są błędne, gdyż nie dostrzegają lub nie 
mają odwagi dostrzec wewnętrznych uwarunkowań człowieka. Pomińmy fakt, że 
(na szczęście bezskutecznie) temat próbuje się przemilczeć w świecie naukowym, 
podobnie jak to, że przyszłość narodów leży w rękach osób o IQ poniżej 90 i 80. 
To właśnie one, wraz z osobami religijnymi, tworzą wielodzietne rodziny.

Żeby była jasność, inteligencja nie sprawia, że ludzie są bardziej moralni. Inteli-
gentni ludzie potrafią wiele rzeczy w zaskakująco łatwy sposób sobie usprawiedli-
wiać. Niższe IQ sprawia, że człowiek staje się bardziej intuicyjny, prowadzi prostsze 
życie w ustalonej już strukturze społecznej, nie interesuje się za bardzo polityką 
czy ideologiami. Wyższa inteligencja to domena osób z klasy średniej i „wielko-
miejskich wrażliwców”, z którymi przyszło się nam zmierzyć w obecnych czasach. 
Życie osoby z  bardzo wysokim IQ, mającej pracę poniżej swoich kompetencji, 
bywa nieznośne dla takiej osoby, staje się ona nieraz aspołeczna, nierozumiana 
przez innych i niekiedy całkowicie samotna. Nie chcemy negować konieczności 
systemowego tworzenia warunków, w których zdolności kognitywne u jednostki 
osiągną upragnione optimum (tym bardziej, że dość łatwo je obniżyć). Celem musi 
tworzenie takich stosunków społecznych, by inteligentna osoba nie migrowała. 

Dlaczego zatem przez ostatnie 400 lat jako cywilizacja wydaliśmy tylu myślicieli 
i wielkich ludzi kultury, rozpościerając swoje wpływy na całą kulę ziemską? Stało 
się tak dzięki temu, że Europejczycy obrali tzw. strategię geniuszy, polegającą na 
silnym selekcjonowaniu na podstawie inteligencji. Ludy Europy Zachodniej wy-
grywały przez to tzw. selekcję grupową, czyli konfrontację z inną grupą etniczną. 
Dodatkowo mamy tu do czynienia z selekcją seksualną.

Podstawowe różnice pomiędzy płciami oraz k– i r-strategiczność

Tworzenie monogamicznego związku kobiety i mężczyzny długo nie było oczy-
wistością. Stało się tak dopiero za sprawą osiadłego trybu życia i  konieczności 
budowy stałych społeczności. Monogamiczny związek był i jest najlepszym narzę-
dziem do wprowadzenia odpowiedniej równowagi i stabilności w społecznościach. 
Pomimo rozwoju kultur nieraz w izolacji od siebie, do jego ukształtowania doszło 
niemal wszędzie – od prostej przysięgi składanej przed klanem czy plemieniem, 
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po  nieco bardziej zaawansowane pogańskie obyczaje, aż do chrześcijańskiego 
przyrzeczenia małżeńskiego przed Najwyższym Stwórcą. Dlaczego tak jest?

Mają tutaj znaczenie poważne różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, za-
chodzące na poziomie biologicznym. Oczywiste są dla nas różnice w wyglądzie, 
zachowaniu i myśleniu, te jednak mają swoje źródło w tym, jak oraz w jakich wa-
runkach nasi przodkowie dobierali się w pary. I tutaj należy wspomnieć o dwóch 
strategiach życiowych istot żywych: R oraz K. 

R-strategiczność, inaczej nazywana strategią krótkiego życia, jest utożsamiana  
z osobnikami zamieszkującymi mało przyjazne otoczenie, z ograniczoną ilością za-
sobów czy sporą konkurencją. R-strategiczny osobnik, który w wyniku selekcji (na-
turalnej lub grupowej) jest bardziej nastawiony na przeżycie, szybsze przekazanie 
genów – wszak może on w każdej chwili przestać mieć taką możliwość. Ze względu 
na swego rodzaju „anarchoegoizm” takiego osobnika, nie jest naturalnym, by trosz-
czył się on o swoje potomstwo (dodać należy, że samo R-strategiczne potomstwo 
wcześniej dojrzewa płciowo), które i tak ma małe prawdopodobieństwo przeżycia. 

Z kolei K-strategiczność stanowi przeciwieństwo wcześniej wspomnianego mo-
delu. W tym przypadku osobnik żyje w stabilnym środowisku, z odpowiednią ilością 
zasobów i najczęściej w stadzie. Posiada mało potomstwa i poświęca mu własne 
zasoby (czasowe i biologiczne) aż do momentu osiągnięcia przez niego dojrzałości. 
Dla tego typu osobników bardziej oczywiste jest organizowanie się w stada, których 
członkowie niekiedy wspólnie wychowują młode. Dzięki K-strategiczności, zwanej 
także strategią długiego życia, istota żywa ma znacznie większe szanse na przeżycie 
w początkowych latach rozwoju niż w przypadku strategii typu R.

Strategie te nie są domeną tego czy innego gatunku – występują w różnych pro-
porcjach wśród istot żywych. Widać je także w pewnym stopniu u jednej i drugiej 
płci, w przypadku zwierząt, jak i  ludzi. Pozostańmy jednak przy homo sapiens 
i przytoczmy przykład mężczyzn, którzy są wyraźnie bardziej R-strategiczni. O tym 
ostatnim świadczy chociażby liczba mężczyzn w zawodach wysokiego ryzyka, niższa 
średnia długość życia, możliwość spłodzenia potomstwa przez całe życie, skłonność 
do ryzykownych zachowań itd. Kobiety z kolei swoją K-strategiczność manifestują 
większą dbałością o zdrowie, a co za tym idzie średnio dłuższym życiem, mniej ry-
zykownymi zachowaniami (uzależnienia, przestępstwa), ciągłą troską o potomstwo 
we wczesnych miesiącach życia. Mają też bardziej ograniczone możliwości dawania 
nowego życia (menopauza).

Różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn dyktuje więc biologia, a opowieści 
o płci kulturowej włożyć można między bajki. Fakt, że chłopcy bawią się samo-
chodzikami czy klockami, a dziewczynki lalkami czy w dom nie wynika z nacisku 
społecznego, a z biologii. Pisząc brutalniej – męski mózg jest regularnie zalewany 
testosteronem, a kobiecy mózg estrogenem. Dzięki temu mężczyzna bardziej inte-
resuje się przedmiotami, widzi i tworzy strukturę, jest mało empatyczny. Z kolei 
u pań jest odwrotnie – kobiecy mózg jest praktycznie „ślepy” na system, mocno 
empatyczny. Te różnice są widoczne nawet w zewnętrznej strukturze mózgu.

Posługując się opisanym wcześniej modelem Wielkiej Piątki, to kobiety są bardziej 
ugodowe, sumienne i neurotyczne. Tak jak w przypadku wielu innych cech, stanowi 
to wynik wielowiekowej selekcji, w toku której wzmocnieniu ulegały relacje, związki 
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i  rodziny. Mowa m.in. o  reagowaniu na stałe potrzeby niemowlęcia, utrzymaniu 
ogniska domowego, wsparciu dla swojego męża itd. Jednakowoż płeć piękna ma 
w zanadrzu również bezwzględny mechanizm selekcji seksualnej, będący podstawą 
zachowań w kwestii doboru odpowiedniego partnera.Nazywa się to hipergamią.

Selekcja seksualna polega na doborze partnera pod względem pewnych atrak-
cyjnych cech, których obie płcie poszukują u siebie nawzajem. Nad mężczyznami 
nie ma potrzeby się tu długo rozwodzić – są mniej skomplikowani ze względu 
na swoją R-strategiczność: selekcja opiera się na zwracaniu uwagi głównie na 
młody wygląd, piękno, które oznacza, że kobieta jest zdrowa nie tylko fizycznie, 
ale i mentalnie. Głównym celem kobiety z kolei jest dobór partnera na podstawie 
tzw. statusu społecznego oraz cech, które świadczą o możliwości jego uzyskania. 
Jest tak, ponieważ kobieta ponosi ogromny koszt biologiczny w związku ze swoją 
płciowością, czego przykładem jest ciąża czy nieatletyczna budowa ciała (niska pro-
dukcja testosteronu). Musi ona żyć w (odpowiednio usankcjonowanym) monoga-
micznym związku z mężczyzną, by ten chronił ją oraz ich potomstwo. Innymi słowy, 
z antropologicznego i biologicznego punktu widzenia małżeństwo jest w pierwszej 
kolejności bardziej opłacalne dla kobiety. Jakakolwiek forma zmiany tego stanu 
rzeczy jest nienormalna i może prowadzić destabilizacji całych społeczeństw. 

Tak więc hipergamiczność kobiety dyktuje jej to, który mężczyzna ma większy 
potencjał do bycia dobrym ojcem. Najlepszą tego manifestacją jest status spo-
łeczny, objawiający się lepszą pracą, posiadanym majątkiem (wyższa sumienność 
i inteligencja), a nawet cechami wyglądu potwierdzającymi potencjalne możliwości 
uzyskania odpowiedniej pozycji. Mowa tu np. o wzroście (skorelowanym z inteli-
gencją i większą atletycznością), szerokości szczęki czy ogólnie męskich cechach 
wyglądu (odpowiedni poziom testosteronu). 

Na kobietach od wieków ciąży ogromna odpowiedzialność. Dobór odpowied-
niego męża to naczelny cel kobiety, podtrzymujący kulturę, cywilizację i rozwój, 
coraz częściej odrzucany na rzecz współczesnych, rewolucyjnych w swojej istocie 
wynalazków. Wszystko ma jednak swój kres, także warunki, które miały ten po-
rządek i rozwój utrzymać. Prowadzi to do kolejnego problemu, zdaniem autora 
najistotniejszego, być może kluczowego dla zrozumienia współczesności.

model społecznej epistazy, czyli „dysgenika” narodów

Oswald Spengler, niemiecki filozof historii znany jest przede wszystkim z au-
torskiej teorii wzrostu i  upadku kultur. Według niego, kultura nie jest czymś 
wiecznym, rozwija się tak samo jak przyroda i można jej przyporządkować okresy 
rozwoju na wzór przemijania pór roku. Kultura rozkwita i rośnie podczas swojej 
wiosny oraz lata (przeżywa wtedy swój „złoty wiek”), dojrzewa w trakcie jesieni 
(staje się wtedy cywilizacją) i przeżywa okres starczy zimą, aby umrzeć i zostać 
zastąpioną przez nową kulturę, która rodzi się na ruinach starej. Spengler widział 
powtarzający się u wszystkich zaawansowanych kultur schemat. Dla cywilizacji eu-
ropejskiej, w okresie, w którym żył, miał katastroficzną diagnozę – cywilizacyjną 
zimę i rychłą śmierć. 
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Nie sposób odmówić racji niemieckiemu myślicielowi, gdy widzi się obrazki 
z Europy Zachodniej czy USA. Światło na jego teorię rzucają również hipotezy 
przedstawione w  książce napisanej przez naukowców: Michaela Woodleya of 
Menie, Collina Felthama oraz Matthew Sarrafa „Modernity and Cultural Decline”. 
Współczesny rozkład społeczny opisują oni pod kątem biologii i ekologii (tj. nauki 
o oddziaływaniu otoczenia na rozwój populacji istot żywych). 

Hipoteza społecznej epistazy, gdzie epistaza to pojęcie opisujące oddziaływanie 
jednych genów na drugich (w tym przypadku specyficznych jednostek na społe-
czeństwo), będzie nazywana w dalszej części artykułu bardziej wymownie: hipo-
tezą „złowieszczych mutantów”. Duży wkład w jej propagowanie ma prof. Edward 
Dutton, antropolog religii i autor książki „On the Wit Ends”, która traktuje o upad-
kach cywilizacji w historii ludzkości, z perspektywy swojej dziedziny, jak i bio-
logii czy socjologii. Dutton dzieli się swoimi przemyśleniami na kanale youtube 
The Jolly Heretic.

Najpierw jednak liczby. Blisko 84% genomu ludzkiego (nie mylić z kodem ge-
netycznym) to umysł, a  więc istnieje duże pole do powstawania tzw. mutacji – 
neutralnych bądź szkodliwych zmian w genomie, mogących powstawać w trakcie 
replikacji DNA. Mogą one być dziedziczone i przekazywane dalej, w zależności 
od tego jakich spustoszeń dokonają w organizmie. Tak duże liczby powodują, że 
niechciane zmiany zamanifestują się w reszcie organizmu danej osoby np. niesy-
metryczną twarzą, leworęcznością, niższą odpornością, itd. 

Przed pierwszą rewolucją przemysłową mieliśmy do czynienia z  tzw. warun-
kami darwinowskimi, czyli takimi, w których to umieralność niemowląt wynosiła 
blisko 40%. Wraz z nowymi wynalazkami i ogromnym postępem w medycynie 
do początku XX wieku umieralność ta stopniała do 1%. Wówczas to, według wspo-
mnianych naukowców, zaczęto obserwować kilka zjawisk. Po pierwsze, doszło do 
niewielkiego rozluźnienia reguł dyktujących dobór partnerów, gdyż przestały ist-
nieć warunki, dla których wybór miał duże znaczenie dla przeżycia rodziny. Po 
drugie, dzieci, które wcześniej nie przeżyłyby pierwszych lat życia, zaczęły osiągać 
wiek dorosły i  przekazywać swoje geny, pomimo wyraźnie niższej odporności 
spowodowanej właśnie mutacjami, które z kolei mogły jednocześnie manifestować 
się w umyśle. Poza tym, wykładniczy wzrost liczby ludzi sam w sobie powoduje 
prawdopodobieństwo akumulacji różnych mutacji w danej populacji. Po trzecie, 
dzieci osób usposobionych bardziej materialistycznie, egoistycznie czy wykazują-
cych szereg zaburzeń, takich jak narcyzm czy socjopatia (które były utożsamiane 
z niską dzietnością), zaczęły również przeżywać i osiągać wiek reprodukcyjny.

Wszystko to przełożyło się na fakt, że dzięki postępowi technologicznemu „zło-
wieszcze mutanty” zaczęły nie tylko częściej przeżywać (i w ogóle pojawiać się). 
Taka osoba zaczęła docierać do szerokich mas społecznych wraz ze swoimi szko-
dliwymi ideami oraz przejmować stanowiska władzy lub takie, które dają wpływ na 
społeczeństwo. Według Duttona, „złowieszcze mutanty” występowały na przestrzeni 
historii jako ci, którzy pragnęli obalić porządek społeczny, kontestując religię, hie-
rarchię, wartości i wszystko to, co tworzy wspólnotę silną i stabilną. Antropolog re-
ligii twierdzi, że w przeszłości często tacy ludzie byli heretykami, rewolucjonistami, 
a przede wszystkim czarownicami. 
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Innymi słowy, to, co dało siłę i  wpływy Europejczykom, pośrednio sprowa-
dziło na nich samych zagładę w postaci tzw. dysgeniki, czyli procesu postępującej 
degrengolady genetycznej wśród danej populacji. Koncepcja „złowieszczych mu-
tantów” jest co jedynie hipotezą, zauważmy jednak, że solidnie uargumentowaną, 
opartą na szeregu opracowań, badań i wniosków. Wiele też zdaje się wyjaśniać. Po-
nadto, za dysgeniką przemawia chociażby to, że od kilkudziesięciu lat w społeczeń-
stwach Zachodu obserwuje się ogromny wzrost chorób psychicznych i zaburzeń 
takich jak psychopatia, schizofrenia, narcyzm, socjopatia czy powszechna depresja. 
Dutton stawia odważną hipotezę, że schizofrenia nie istniała przed 1800 rokiem, po-
nieważ jest to choroba, którą trudno pomylić z inną, a przed wspomnianą datą nie 
ma żadnych opisów historycznych, które by na nią w jakimś przypadku wskazy-
wały. Zdaniem badacza, jest to tylko jeden z dowodów istnienia zjawiska dysgeniki 
w populacji europejskiej. 

wielka gorzka piguła

Należy się zmierzyć z pytaniem, co zrobić, by chociaż zniwelować skutki postę-
pującego rozkładu cywilizacji? Jaka jest nasza przyszłość?

Przyszłość państw Zachodu to niskie i przeciętne IQ. Niektórzy spekulują spadek 
innowacji i cofnięcie się w stosunkach społecznych o co najmniej kilkaset lat w prze-
ciągu wieku bądź dwóch. Przykładem niech będzie fakt, że szczyt rozwoju i innowacji 
przypadł na końcówkę lat 60. (lądowanie na księżycu, rozwój technologii jądrowej itd.). 
Stąd też przypuszczamy, że nie będzie żadnego transhumanizmu w pełnym tego słowa 
znaczeniu, gdyż jako społeczeństwo nie osiągniemy nigdy odpowiedniego stopnia in-
teligencji, by tak zaawansowane rozwiązania inicjować. Bierzmy też pod uwagę to, że 
Zachód zalewany jest przez imigrantów wyraźnie mniej inteligentnych. Będzie coraz 
więcej jednostek posiadających tak niską inteligencję, że trudno będzie dla nich zna-
leźć pracę – o ile np. automatyzacja osiągnie odpowiednią skalę. 

Z pewnością należy zrobić wszystko, aby inteligentni ludzie nie emigrowali, two-
rzyli polskie firmy czy kierowali państwem, pracując w jego instytucjach. Wbrew 
pozorom nie emigrują w pierwszej kolejności doły społeczne, a właśnie ludzie 
potrafiący funkcjonować wyżej w hierarchii kompetencji. Zagraniczne korporacje 
i duże firmy mają coraz większe zapotrzebowanie na ludzi inteligentnych (a będzie 
ich coraz mniej wśród natywnej ludności), oferując im stypendia lub pracę poza 
granicami naszego kraju, pozbawiając nas w ten sposób szans na innowacje i nor-
malne kierowanie instytucjami państwowymi. 

Jeśli mowa o dysgenice w Polsce, to podobnie jak i  innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, naszym zdaniem, zachodzi ona z opóźnieniem i wolniej, 
ponieważ rewolucja przemysłowa i  jej dobrodziejstwa przyszły do nas później 
i w mniejszej skali. Nie oznacza to jednak, że nie ma się czego obawiać, bo mamy 
do czynienia z szeregiem zjawisk dowodzących, że reprezentanci „nowoczesnego 
czarownictwa” w naszym kraju są i mają realne wpływy.

Jeśli chodzi o wzrost populacji, jak już zostało to napisane, według statystyk roz-
mnażają się generalnie tylko dwa typu osób – religijne i o niskim IQ. W świetle 
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tych faktów należy bezwzględnie zadbać o  religijność naszego narodu. Sprawa 
staje się nader trudna, na co dowody widzimy coraz częściej na ulicach. Podobnie 
jak np. w Irlandii (choć być może mniej spektakularnie), dokonuje się u nas prze-
wrót religijny, za co odpowiedzialna jest w dużej mierze hierarchia kościelna, nie 
radząca sobie z problemami stanu duchownego.

Także kwestia feminizmu oraz roli kobiety w społeczeństwie musi zostać roz-
wiązana. Współcześnie, dzięki równouprawnieniu, kobiety mogą angażować się 
w tę samą grę o status społeczny, która niemal od zawsze była domeną mężczyzn. 
Kobiety nadrabiają swoje braki wyższą sumienność i ugodowością, które to po-
zwalają dobrze się odnajdować się w strukturach, funkcjonować jako pracownicy 
średniego szczebla jak np. naukowcy, urzędnicy, nauczyciele, itd. Niestety, to od-
wrócenie ról przekłada się na pogłębienie dzieła obalania porządku społecznego. 
Dokonuje go lewica w dużej przecież mierze rękami kobiet, wykorzystując ich 
naturę oraz fakt, że niestety łatwiej je zepsuć oraz trudniej wymusić siłą zmianę 
zachowania. Dodatkowo, przekłada się to na „przekalibrowanie” hipergamii tak, by 
kobieta wybierała mężczyzn o jeszcze wyższym statusie społecznym niż ona sama, 
co z kolei opóźnia zakładanie rodziny czy zachodzenie w ciążę.

Niech podsumowaniem powyższych przemyśleń staną się słowa Spenglera, 
który stwierdził, że „optymizm to tchórzostwo”. To, kto stchórzy, a  kto weźmie 
odpowiedzialność za kierowaniem życiem narodowym, zależy od nas. Tak samo od 
nas tylko zależy, jaki naród pozostawimy przyszłym pokoleniom.
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Prawica przegrywa wojnę o kobiety. Choć stwierdzenie to nie 
jest ani szczególnie odkrywcze, ani nowe, to w ciągu ostatnich 

lat problem ten unaocznił się z  całą swoją siłą. Prawica jednak, 
w tym jej narodowa odnoga, uporczywie stara się go nie dostrzegać, 
a gdy już to zrobi, to jej reakcja ogranicza się do rezygnacji lub ba-
gatelizowania występujących zjawisk. Tak oto z jednej strony mamy 
niedającą się wygrać wojnę z siłami zewnętrznymi – zachodnią deka-
dencją przelewającą się do nas wraz z kolejnymi produkcjami Net-
flixa, a z drugiej – ze sprowadzaniem problemu do szesnastoletnich 
„Julek”, z których przyjemnie się pośmiać. Choć reakcje te są tak 
różne, to często potrafią być artykułowane przez te same osoby. Jak 
możliwe jest jednak łączenie tych dwóch skrajności w jednej nar-
racji? Nie jest to trudne, gdy uświadomimy sobie, że wyrastają one 
z jednego korzenia, którym jest pielęgnowana od lat bierność.

Prawica przegrywa wojnę o kobiety nie dlatego, że ma do czynienia z prze-
ciwnikiem silniejszym i sprytniejszym, ale dlatego, że jest to wojna, która jej nie 
interesuje. Przypomina w tym mieszkańców antycznego Rzymu na zmianę a to 
rozsiewających plotki o dzikich Hunach podobnych do zwierząt, a to lamentują-
cych nad „biczem bożym”, którzy nie podejmowali jednak żadnych działań, póki 
Attyla nie stanął u bram miasta. Podobnie jak Rzymianie, prawica nie dostrzega, że 
źródłem obecnych problemów nie są barbarzyńcy, od wieków obecni na rubieżach 
imperium, ale ich własna bezsilność, pozwalająca te granice przekraczać.

Cóż zatem jest faktycznym źródłem klęsk, których nie da się już dłużej nie do-
strzegać? Prawica przegrywa wojnę o kobiety, bo sama nie ma na nie pomysłu, ani 
oferty. Nie ma nawet woli, by taką ofertę stworzyć. Widząc pogłębiającą się indo-
lencję głównego nurtu polskiej prawicy, to na nas, narodowcach spoczywa zupełnie 
nam obca, lecz wymuszona realiami, rola, by taką ofertę stworzyć – by stworzyć 
wzorzec kobiety narodowej i kobiecą ofertę na prawicy.

Fot. Agnieszka Kasińska
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Bolesna rzeczywistość

W  historii ruchu narodowego dotychczas nie występował ani wzór, ani tym 
bardziej archetyp typowo kobiecy. O ile ruchy lewicowe mogą się powoływać na 
sufrażystki lub bojowniczki PPS-u przenoszące dynamit wszyty w gorsety, to idea 
narodowa skupiona była zawsze wokół wzorców męskich. Stanu tego nie zmieni 
nawet szlachetny przykład Narodowej Organizacji Kobiet, ani samej Gabrieli Ba-
lickiej. Z braku wzorców typowo narodowych, w środowisku, ale też szerzej na 
prawicy, przyjął się model kobiety klasycznej – ciepłej, rodzinnej, religijnej, zajętej 
domem i dziećmi oraz będącej wsparciem dla zaangażowanego w sprawy Narodu 
męża. Działalność polityczna takiej kobiety ograniczała się co najwyżej do wspie-
rania ubogich, nauczania wiejskich dzieci czy ich patriotycznego wychowywania. 
Choć wzorcowi temu należny jest szacunek, bo w odpowiednim momencie historii 
miał on swój istotny wkład w budowę polskości oraz stanowi uosobienie trady-
cyjnej moralności, to nie budzi wątpliwości, że jego promowanie we współczesnym 
świecie jest przede wszystkim działaniem reakcyjnym, a  nie rzeczywistą próbą 
wpływania na masy. 

Jak byśmy nie próbowali zaklinać rzeczywistości, prawdą jest, że nawet w środo-
wisku narodowym zdecydowanie dominującym wzorcem małżeńskim jest wzorzec 
partnerski, a dominującym modelem życia działaczek jest model nowoczesny, łą-
czący pełnoetatową pracę zawodową z życiem rodzinnym. Zdecydowana większość 
młodych dziewcząt, dołączających do organizacji narodowych, studiuje lub planuje 
rozpocząć studia i nie ma to na celu jedynie samorealizacji na polu intelektualnym, 
jak czasem wskazuje się w środowiskach okołokatolickich, lecz jest to zamierzone 
działanie zmierzające do zdobycia w przyszłości interesującej i dobrze płatnej pracy. 
Działaczki te, myśląc o przyszłości, prawdopodobnie częściej widzą siebie jako pro-
fesjonalistki w  swej dziedzinie niż jako ostoje swoich mężów, pomimo tego, że 
zdecydowana większość z nich planuje w przyszłości podjąć się życia rodzinnego.

Ten stan rzeczywistości po stronie narodowej może rodzić dwie reakcje: reakcję 
wyparcia lub akceptacji. Pierwsza oznaczać będzie brak zgody na otaczającą rze-
czywistość i próbę powrotu do dawnego status quo. Jak się wydaje, jest ona z góry 
skazana na klęskę. Akceptacja rzeczywistości nie musi z kolei prowadzić do po-
prawy na froncie wojny o dusze kobiet, jeśli nie pójdą za nią realne działania i nie 
zostanie wypracowany nowy model działaczki narodowej, zarówno przystający do 
współczesności, jak i pozwalający realizować pryncypia narodowe.

Może jednak rodzić się pytanie, po co w ogóle ten wzorzec jest potrzebny? Czy 
idea narodowa nie jest na tyle uniwersalna, że z zasady wszelkie podziały klasowe, 
płciowe czy regionalne nie mają w ramach niej racji bytu? Może wystarczy po 
prostu promować samą ideę? Odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa. Na po-
czątek należy zadać sobie pytanie, po co kobiety w ogóle mają mieć własną repre-
zentację w ramach czy to szeroko pojętej prawicy, czy wąsko rozumianego ruchu 
narodowego? Od strony czysto ideowej nie ma to znaczenia, czy dane poglądy 
głosi narodowiec czy narodowczyni, komunista czy komunistka, konserwatysta 
czy konserwatystka. Idea wszak jest tworem abstrakcyjnym i o ile sama w sobie 
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nie odwołuje się do danej płci (jak np. feminizm), to może być głoszona dowolnymi 
ustami. Tyle od strony teorii, praktyka pokazuje jednak dwie istotne obserwacje: 
Po pierwsze, znacząca większość ludzi nie wyznaje danych ideologii w sposób świa-
domy, lecz internalizuje je jako swoje własne poglądy w wyniku interakcji z oto-
czeniem. To grupy rówieśnicze, koleżeńskie czy sąsiedzkie w ramach socjalizacji 
wtórnej tworzą nasze wyobrażenie o otaczającym świecie oraz wyobrażenie o tym, 
co jest prawdziwe i słuszne. W większości podlegamy tym wpływom dzięki wy-
tworzonej przez wieki naturalnej postawie konformistycznej. Jednostki świadome 
swych celów są w stanie w sposób zorganizowany wykorzystywać to intelektualne 
lenistwo w celu angażowania tłumów i narzucania swojego własnego wyobrażenia 
o rzeczywistości. Po drugie, nasze poglądy, niezależnie czy wytworzone w ramach 
samodzielnych rozważań, czy nieświadomie zinternalizowane, muszą podlegać ra-
cjonalizacji. Racjonalizacja taka może odbywać się wieloma kanałami, np. poprzez 
uznanie, że postulaty danej ideologii będą dla nas korzystne, poprzez uznanie ich 
moralnej wyższości lub też w wyniku reakcji obronnej wiążącej się z przekona-
niem, że na nasze zdrowie, wolność lub styl życia czyhają zdefiniowani przez tę 
ideologię wrogowie, a tylko ona gwarantuje ochronę.

Zjawiska te, w sposób szczególnie wyraźny, można było dostrzec w trakcie ostat-
nich protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Każdy z nas 
ma najprawdopodobniej w swoim otoczeniu znajomych, którzy uczestniczyli w pro-
testach lub poparli je odpowiednią nakładką na zdjęcie profilowe, a którzy nigdy 
nie kojarzyli się nam ze wspieraniem aborcji lub skrajnej lewicy. Ile to młodych 
dziewczyn, niegdyś regularnie śpiewających w  chórach kościelnych lub uczęsz-
czających do duszpasterstw młodzieżowych, budziło nasze zażenowanie, wypisując 
slogan „Wybór, nie zakaz”? Skąd się wzięły wielotysięczne tłumy na ulicach miast, 
skoro poparcie polityczne dla skrajnej lewicy jest w naszym kraju marginalne? Nikt 
nie powinien mieć wątpliwości, że na ulice wyszły wtedy tysiące zwykłych ludzi, być 
może młodych lub wręcz nieletnich, jednak nie ideologów czy ulicznych bojów-
karzy. Stało się tak, bo lewicy (oczywiście nie bez wsparcia wielkiego kapitału) udało 
się wytworzyć poczucie, że ta postawa jest dominująca i  moralnie uzasadniona 
(użyto argumentu wolności osobistej). Autor artykułu prowadził ostatnio rozmowę 
z dawną znajomą, która tłumaczyła, że sama nigdy nie dopuściłaby się aborcji i ro-
zumie, że jest ona moralnie zła, ale uważa, iż ważne jest prawo wyboru, a zakazy 
są złe. W oczywisty sposób doszło tam do internalizacji poglądu, który w wyniku 
efektu kuli śniegowej sprawiał poczucie dominującego paradygmatu społecznego, 
a przez to był trudny do podważenia, za to łatwy do konformistycznej akceptacji.

Feminizacja polityki

Powyższy opis nie prowadzi nas jeszcze do wniosku, że kobiety muszą posiadać 
swoją reprezentację w ramach prawicy, a jedynie do tego, że zwarta i dobrze zor-
ganizowana grupa wpływu jest w stanie w krótkim czasie uruchomić dynamiczne 
procesy społeczne, więc warto samemu być tego typu grupą. Zatem dlaczego ko-
biety? Dlaczego jako prawica i jako narodowcy nie możemy tej wojny przegrać? 
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Odpowiedź na to pytanie leży w zmieniającej się naturze współczesnej polityki. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że polityka jest sprawą męską. Myśląc o wielkich 
politykach mamy częściej przed oczami postacie na miarę Bismarcka, a rzadziej 
chociażby Margaret Thatcher (która nota bene z kobiecością się nie kojarzy). Po-
lityka to dla nas gry interesów, knucia, intrygi, wielkie ideologie i pionki na mapie. 
Tymczasem już od wielu lat, także w Polsce, polityka ulega feminizacji. To kobiety 
stały się główną siłą napędową nowych trendów politycznych. Wyniki wyborcze 
Roberta Biedronia czy Lewicy są w dużej mierze efektem silnej mobilizacji elek-
toratu kobiecego, nie wspominając o zjawiskach takich jak Strajk Kobiet. Męż-
czyźni wydają się coraz bardziej bierni w sferze polityki i coraz częściej ulegają 
wizerunkowemu wycofaniu. Klasyczne, męskie obszary polityki, takie jak obron-
ność, sprawy zagraniczne czy nawet gospodarka wydają się stopniowo ustępować 
miejsca tematyce społecznej i światopoglądowej. W tej nowej politycznej rzeczywi-
stości prawica traci wiarygodność. Nie ma ani twarzy, ani postulatów przystających 
do warunków feminizującej się polityki. Z tego też powodu coraz bardziej zatraca 
zdolność przyciągania młodych ludzi (i to obojga płci, gdyż feminizująca się poli-
tyka jest również codziennością młodych mężczyzn). 

Nawiązując do dwóch wcześniejszych obserwacji dotyczących transmisji idei, na-
leży zadać sobie pytanie, po co w ogóle kobiety miałyby przyjść do organizacji naro-
dowych? Żeby budować Wielką Polskę? Pewnie jest jakiś odsetek tego typu dziew-
cząt, stanowią one jednak zdecydowaną mniejszość. Nie jest wielka tajemnicą, że 
pierwotną motywacją wielu z nich jest albo poczucie odosobnienia i poszukiwanie 
grupy bliskiej światopoglądowo albo też względy matrymonialne. Oczywiście, żeby 
pozostać uczciwym wobec naszych koleżanek, względy matrymonialne pojawiają 
się także wśród męskiego grona kandydatów, wydaje się jednak, że jest to zdecy-
dowanie rzadsze. Niski odsetek partycypacji kobiet w środowisku narodowym jest 
w dużej mierze konsekwencją tego, że na pytanie „po co?” nie znajdujemy sensownej 
odpowiedzi. Oznacza to, że racjonalizacja decyzji o związaniu się z ideą narodową 
lub chociażby prawicą, jest zdecydowanie trudniejsza w porównaniu z ideologiami 
lewicowymi. Spośród typowych kanałów, którymi może się odbywać racjonalizacja 
poglądów, odchodzi ten związany z poczuciem własnego interesu. Prowadzi to do 
smutnej konstatacji, że nacjonalizm lub prawicowość w obecnej formie nie jest 
w interesie kobiet (nie w sensie obiektywnym, ale w percepcji społecznej).

Reakcją na powyższą obserwację może być twierdzenie, że organizacje naro-
dowe nie potrzebują działaczek nastawionych na swój interes, ale tego wąskiego, 
ideowego grona, które będzie w stanie nieść płomień idei na czele. O ile w przy-
padku organizacji, przynajmniej czysto teoretycznie, może tak być, to nie jest tak 
w przypadku idei narodowej jako takiej – ta z samej swojej definicji musi posiadać 
szeroką bazę społeczną. Obecna sytuacja sprawia, że jako środowisko, czy też jako 
prawica, zaczynamy obracać się w zaklętym kręgu – brak oferty skierowanej do 
kobiet powoduje, że zdecydowanie rzadziej dołączają one do organizacji, przez to 
też nie mają okazji, by nabrać ideowej ogłady i stać się osobami świadomymi ide-
ologicznie oraz wpływającymi na swoje otoczenie. To z kolei powoduje, że w oto-
czeniu wielu zwykłych ludzi po prostu nie ma osób o tego typu poglądach lub są 
one nieliczne, w konsekwencji nie znajduje zastosowania najprostszy mechanizm 
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przenoszenia idei związany z socjalizacją wtórną w środowisku koleżeńskim lub 
sąsiedzkim. To rodzi reakcję zwrotną – osoby nie mające styczności z innymi oso-
bami o  poglądach prawicowych, same rzadko kiedy zainteresują się działalno-
ścią w organizacjach, a przez to ponownie ograniczane jest grono potencjalnych 
działaczy. W  konsekwencji sumienia i  umysły społeczeństwa, szczególnie jego 
młodszej części są w coraz większym stopniu zagospodarowywane przez nurt lewi-
cowo-liberalny, tworzący dla nich atrakcyjną, choć z naszej perspektywy godną po-
gardy, ofertę. To jest właśnie powód dla którego prawica, jeśli chce przetrwać, musi 
posiadać swoją kobiecą reprezentację, a przez to też kobiecą narrację. Powiedzmy 
to otwarcie, żadna idea nie stanie się powszechnie obowiązującym paradygmatem, 
jeśli jej oferta kierowana do społeczeństwa pozostanie ekskluzywna, zamiast być 
ofertą masową (inkluzywną).

W tym momencie ważne jest jedno zastrzeżenie, które mogło zrodzić się w czy-
telniku, jeśli dotarł do tego fragmentu. Trzeba stanowczo podkreślić, że stworzenie 
prawicowej lub narodowej oferty dla kobiet nie oznacza akceptacji lewicowej 
agendy. Taki sposób myślenia co najwyżej podkreśla miałkość prawicowych roz-
ważań na temat kobiet. Oczywistym jest, że kobiety posiadają swój własny zestaw 
potrzeb i swoją własną perspektywę patrzenia na wyzwania współczesności, które 
nie wykluczają się z szeroko rozumianą ideą narodową, ale stanowią jej twórcze 
uzupełnienie. Tej kobiecej perspektywy w większości nie są w  stanie zagospo-
darować postulaty lewicowe, które w swoich kluczowych punktach nie dotykają 
codziennych potrzeb kobiet, ale jedynie przez brak alternatywy po prawej stronie 
tworzą obraz jakoby te potrzeby reprezentowały. Nieprawdą jest również, że histo-
rycznie idea narodowa abstrahowała od postulatów klasowych lub partykularnych, 
a postulowała jedynie polityki horyzontalne. Należy dostrzec, że już u samych po-
czątków polscy nacjonaliści tworzyli ofertę skierowaną np. do chłopstwa, a w póź-
niejszym okresie tworzyli chociażby Narodowy Związek Robotniczy. Stworzenie 
zatem narodowej agendy kierowanej do kobiet mogłoby być nowoczesnym uzu-
pełnieniem postulatów narodowych o tę część Narodu, która dotychczas pozosta-
wała przez nas w jakiejś mierze niezagospodarowana, a stanowi jego istotną część.

Postulaty kobiece

Czego zatem mogłyby dotyczyć postulaty kobiece na szeroko pojętej prawicy? 
Oczywiście autor, jako mężczyzna, nie jest zapewne świadom wszystkich potrzeb 
kobiet, narzuca się mu jednak kilka wartych rozważenia obszarów. Po pierwsze, 
postulaty związane z położnictwem i opieką ginekologiczną. W Polsce nadal wiele 
oddziałów położniczych znacząco odbiega od oczekiwanego standardu, zarówno 
w zakresie ich wyglądu i wyposażenia, jak i jakości opieki. Liczne relacje kobiet 
świadczą o  niemal przedmiotowym traktowaniu ich jako pacjentek, bez cienia 
empatii wymaganej w tak wrażliwej materii. W Polsce utrudniony jest dostęp do 
chociażby tak elementarnych standardów jak znieczulenie w trakcie porodu. Po 
likwidacji przesłanki eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny można również 
żądać dostępności najwyższej jakości badań prenatalnych, które w żadnym stopniu 
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nie będą wykorzystywane do selekcji dzieci, lecz będą służyć umożliwieniu wcze-
snego leczenia wad rozwojowych. Tym samym, kolejnym postulatem kobiecym 
mógłby być wzrost finansowania innowacyjnych terapii leczących dzieci w fazie 
płodowej i pozwalające w przyszłości zachować ich zdrowie.

Gdy mowa o położnictwie, to drugim naturalnym obszarem, będącym następ-
stwem urodzenia dziecka, jest pomoc kobietom w wychowaniu i opiece nad nim. 
Współczesny model rodziny zazwyczaj zakłada łączenie pracy z wychowywaniem 
dzieci i jest on powszechnie praktykowany również na prawicy. Jeśli nie mamy po-
mysłu na jego zmianę (a wydaje się, że jako prawica nie mamy), model ten powinien 
być wspierany przez państwo w ramach polityki pronatalistycznej (oczywiście nie 
dyskryminując kobiet chcących się w całości oddać opiece nad dzieckiem). Często to 
niepewność co do powrotu do pracy i ograniczenie możliwości przyszłego rozwoju 
skutkuje decyzjami o odkładaniu macierzyństwa na późniejszy okres, a w konse-
kwencji ograniczaniem dzietności. Pełny i darmowy dostęp do żłobków i przedszkoli 
na terenie całego kraju mógłby być zatem jednym z kobiecych postulatów prawicy.

Na poziomie postulatów o charakterze bardziej ideologicznym wydaje się, że na-
leżałoby wykorzystać powiększające się problemy z dojrzałością emocjonalną mło-
dych mężczyzn. Zjawiska takie jak zdrady małżeńskie, ucieczka od odpowiedzial-
ności w  wychowywaniu dzieci i  niepłacenie alimentów wydają się narastającym 
problemem. Wszystkie one są godne pogardy, a źródłem tych zjawisk jest często 
niedojrzała i roszczeniowa postawa młodych mężczyzn wychowanych w duchu kon-
sumpcjonizmu i braku odpowiedzialności za swoje działania. Uderzenie w te postawy, 
poza tym, że ideowo słuszne, byłoby jednocześnie uderzeniem w istotną bazę lewicy, 
z którą często sympatyzują osoby zachowujące się w ten sposób. Równolegle należy 
budować postawę odpowiedzialności po stronie kobiet – wydaje się jednak, że współ-
cześnie to kobiety ze względu na swoje matczyne przysposobienie wyrażają większą 
odpowiedzialność w zakresie chociażby wychowania dzieci. Tego typu kobiety mogą 
stać się bazą nowoczesnej prawicy i do nich należy kierować odpowiedni przekaz.

Zestaw potencjalnych postulatów kobiecych na prawicy może być zdecydowanie 
dłuższy i wart jest osobnego artykułu. Dobrze, aby w tej kwestii wypowiedziały 
się przede wszystkim działaczki i  sympatyczki organizacji prawicowych. Należy 
również pamiętać, że mogą znaleźć się postulaty podnoszone przez lewicę, które 
nie stoją w sprzeczności z  ideami prawicowymi. W  takim przypadku należy je 
przejmować i samodzielnie promować.

Tyle jeśli chodzi o kwestię postulatów kobiecych na prawicy. Postulaty te będą 
stanowiły z jednej strony element wojny politycznej, ale z drugiej swoisty mani-
fest. Adresowane są one jednak do szerokiego grona i stanowią bazę narracyjną. 
Jak zostało to opisane wcześniej – stworzenie narracji kobiecej jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia kontrofensywy politycznej w realiach coraz bardziej 
feminizującej się polityki. Każda ofensywa wymaga jednak żołnierzy i oficerów – 
nie są nimi tłumy na ulicach i przy urnach wyborczych, ale jednostki świadome 
swoich przekonań i  prowadzące działania mające na celu realizację określonej 
wizji świata. Stąd też poza bazą społeczną potrzebny jest również węższy etos dzia-
łaczki narodowej, który budowany będzie nie na bazie szerokich postulatów, ale 
tworzony wąsko – do wewnątrz.
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kobieta lewicowa

Niestety, jak zostało to już wspomniane wcześniej, prawica w zasadzie nie posiada 
swojego historycznego wzorca kobiety i dotyczy to zarówno środowiska narodowego, 
jak i prawicy w szerokim znaczeniu. Środowiska lewicowe mogą powoływać się na 
przykłady z przełomu XIX i XX wieku i tym samym umacniać swoją legitymację 
do zajmowania się tematami kobiecymi. Współcześnie widzimy również, że skrajna 
lewica zaczyna tworzyć nowy wzór kobiecej działaczki, będący w jakimś sensie po-
łączeniem dwóch poprzednich – jest to wzór agresywnej i bojowniczo nastawionej 
aktywistki anarchistycznej. Aktywistka taka jest silnie motywowana ideologicznie, 
często łączy idee feminizmu z ideologią komunistyczną lub różnymi pomniejszymi 
ideologiami kolektywistycznymi, antykapitalistycznymi i często także ekologicznymi. 
Nie wzbrania się przed agresją, wandalizmem, obscenicznością czy wulgarnym an-
tychrześcijaństwem. Dla polskich reprezentantek tego nurtu coraz częściej wzór 
stanowią anarcho-komunistyczne działaczki kurdyjskie czy niemieckie. Aktywistki 
lewicowe nierzadko zresztą przyznają, że z  obiema grupami utrzymują kontakt, 
choć nie jest to regułą dla całego środowiska polskiej skrajnej lewicy. 

Ten nowy lewicowy wzorzec rozwija się w  Polsce już od kilku lat. Objawia 
się ulicznymi manifami, organizacją protestów proaborcyjnych, zakłócaniem mszy 
świętych i licznymi profanacjami. Zwróćmy uwagę, że twarzami lewicowej agresji 
w  Polsce nie są mężczyźni tacy jak Robert Biedroń czy Adrian Zandberg, ale 
właśnie kobiety – Sylwia Spurek, Joanna Scheuring-Wielgus, ilustratorka Marta 
Frej i oczywiście towarzystwo skupione wokół Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 
z Martą Lempart na czele. Spośród męskich przedstawicieli współczesnej lewicy 
(przynajmniej tych powszechnie znanych) do tego agresywnego grona można za-
liczyć w zasadzie wyłącznie Michała Szutowicza, który nota bene udaje kobietę 
i znany jest pod pseudonimem „Margot”. Grono to należałoby oczywiście poszerzyć 
o setki agresywnych, lecz zazwyczaj anonimowych aktywistek, których determi-
nację ciężko podważać. Są one często bardzo kreatywne w swej wulgarności i nie 
boją się stosować przemocy, nawet w postaci ataków na funkcjonariuszy policji.

Prawica, nawet ta ideowa, skupiona wokół męskich wzorców, a często po prostu 
zdominowana przez mężczyzn, staje się bezradna w obliczu tej nowej formy agresji. 
Aktywistki lewicowe bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że są na wygranej pozycji 
w przypadku konfrontacji z mężczyznami – jeśli swoją agresją wygrają, to poza 
osiągnięciem celu dodatkowo ośmieszą mężczyzn pokonanych przez kobiety, jeśli 
jednak zostaną przez nich odepchnięte, uderzone lub jakkolwiek obezwładnione, 
to paradoksalnie również wygrają, gdyż agresja wobec kobiet spotyka się z jed-
noznacznym potępieniem. Przejawy tego widzieliśmy w trakcie ostatnich ataków 
na kościoły, gdzie w zasadzie jedyną realną strategią walki z agresją feministek 
było niedopuszczanie, by weszły one na tereny świątyń, ewentualnie zabieranie ich 
banerów. Strategia ta sprawdzała się w dużej mierze dlatego, że same agresorki 
często nie miały tyle odwagi i sił, by przebijać się przez szpaler rosłych mężczyzn. 
Jeśli jednak udało im się większą grupą wejść do kościoła i nie chciały go opuścić 
w  asyście, to w  zasadzie jedynym rozwiązaniem pozostawało wzywanie policji. 
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Tu  przechodzimy do clue sprawy. Rosnąca agresja lewicowych aktywistek wy-
maga reakcji, nie mogą jej jednak przeprowadzić mężczyźni. Tym samym wzrost 
aktywności politycznej i ideologicznej po stronie lewicowej wymaga tego samego 
po stronie prawicowej. Należy stworzyć wzorzec działaczki narodowej, który będzie 
odpowiadał pojawiającym się wyzwaniom współczesności. 

Po pierwsze – wróg

Ze względu na opisane wyżej okoliczności, wzorzec ten, czy chcemy, czy nie 
chcemy, nie może sprowadzać się do rozdawania ciastek i baloników z okazji Dnia 
Kobiet. Działaczki narodowe nie mogą ograniczać swojej tożsamości do samego 
bycia i trwania, jak ma to miejsce dzisiaj. Ich zadaniem nie jest stanie na konfe-
rencjach prasowych, przy rozdawaniu plakatów czy na pikietach antyaborcyjnych 
tylko po to, by głupio nie wyglądało, że stoją tam sami mężczyźni. Działalność ko-
bieca nie może się również sprowadzać do roli kółka różańcowego. Choć budowa 
odpowiedniej postawy duchowej jest niezmiernie ważna, bo, co by nie mówić, du-
chowość jest nierozłączną częścią ideowości, to współczesnej wojny o dusze nie bę-
dziemy toczyli głęboko w serduszku, ale na ulicach i to na tych ulicach potrzebna 
jest aktywność. Silny duch powinien być więc siłą napędową, a nie hamulcową 
i tak powinien być formowany.

Zadajmy teraz kluczowe pytanie dotyczące politycznej tożsamości współcze-
snych prawicowych kobiet, w szczególności zaangażowanych ideowo – czy iden-
tyfikują one wroga? Czy można powiedzieć, że wrogiem kobiety prawicowej jest 
kobieta lewicowa? Choć odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, to wydaje 
się, że raczej nie i w tym tkwi problem. Aby ten problem zrozumieć, odwróćmy 
na moment to pytanie – czy wrogiem kobiety lewicowej jest kobieta prawicowa? 
Tak, jest – w całej swej rozciągłości. Tożsamość kobiety lewicowej jest określana 
przez zaprzeczenie całego zbioru wyobrażeń na temat prawicowej, choć lepiej po-
wiedzieć – tradycyjnej wizji kobiecości. Kobieta lewicowa jest wyzwolona z ma-
cierzyństwa, z  małżeństwa i  z  obowiązków rodzinnych – jej samoidentyfikacja 
nie polega na rodzeniu dzieci, ale na prawie do ich zabijania, nie na budowaniu 
rodziny, ale na samorealizacji, nie spełnia się w małżeństwie, ale w partnerstwie, 
nie pożąda szlachetności, lecz równości ekonomicznej. Określa siebie przez zaprze-
czenie i może to robić z łatwością właśnie dlatego, że posiada jasno określone wy-
obrażenie o wrogu, z którym walczy. Jej celem jest nie tylko to, by być przeciwną 
temu wrogowi, ale by tego wroga zniszczyć wraz ze wszystkimi przejawami jego 
bytności. Nie ma znaczenia, że wróg ten pozostaje jedynie wyobrażeniem. 

Współczesna prawicowa kobieta realizując się w macierzyństwie robi to ze świa-
domego wyboru, małżeństwo buduje na wzorcu partnerskim i najczęściej nie ma 
problemów z samorealizacją ekonomiczną – nie pasuje więc do definicji wroga ko-
biety lewicowej, jednak nadal nim pozostaje. Chcąc nie chcąc, w sferze ideowości 
politycznej znaczenia nie mają fakty, lecz wyobrażenia i to właśnie one stają się siłą 
napędową aktywności politycznej oraz centralnym punktem własnej politycznej toż-
samości. Tymczasem kobiety prawicowe takiego wroga, nawet wyimaginowanego, 
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nie posiadają. Kobiety lewicowe są dla nich marginesem, dziwactwem, a w naj-
lepszym wypadku zagubionymi owieczkami wymagającymi litości. Nie są jednak 
wrogiem. Stąd też kobieta prawicowa, a przez to cała prawica pozostaje bezsilna – 
toczy wojnę, której nie chce wygrać, a do tego jest to wojna, na której nie ma 
zidentyfikowanego wroga. Zatem kluczowym elementem nowego wzorca ak-
tywistki narodowej musi być jasna identyfikacja wroga, a wrogiem tym jest 
aktywistka lewicowa i cały kapitał symboliczny, który ze sobą niesie.

wzorzec kobiety narodowej

Po zdiagnozowaniu sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju oraz jasnym 
zidentyfikowaniu przeciwnika mamy wszystko, co jest niezbędne do określenia 
nowego wzorca działaczki narodowej. Mając za wroga agresywną działaczkę lewi-
cową, musi być ona zdeterminowana, by się tej agresji przeciwstawić, jeśli będzie 
trzeba również siłowo. Nie oznacza to, że ma nosić kastet w  torebce, musi być 
jednak świadoma realiów walki politycznej, do której staje. Druga strona nie od-
puści, widząc kobietę za przeciwnika, lecz stanie do konfrontacji – w trakcie której 
nierzadko w ruch pójdą wyzwiska, pięści, paznokcie czy gaz. Trzeba być na to 
mentalnie przygotowanym, a tym samym świadomym, że zakończył się etap akty-
wizmu świąteczno-pierniczkowego. 

Działaczka narodowa w realiach wojny kulturowej musi być gotowa na działania 
zaczepne, inaczej mówiąc, musi być gotowa na agresję polityczną, tak samo jak jej 
przeciwnicy. Tak samo jak oni, musi być gotowa wchodzić na teren przeciwnika, 
profanować go i przerywać jego działalność tam, gdzie się tego nie spodziewa. Wzor-
cowy tego przykład miał miejsce w trakcie trwających niedawno strajków kobiet. 
W podkarpackiej Dębicy doszło do ewenementu na skalę krajową – dwie działaczki 
narodowe wmieszały się w  tłum uczestniczący w  strajku, wyciągnęły megafon 
i oznajmiły tłumowi, że mają coś do powiedzenia. Tym „czymś” było hasło: „Myślę, 
czuję, nie morduję!” stanowiące przeróbkę popularnego okrzyku proaborcyjnego. 
Ta niespodziewana ofensywa podjęta w samym środku proaborcyjnego wiecu była 
wzorcowym wyrazem nowoczesnego aktywizmu kobiecego, jakiego teraz potrzeba. 
Mówiąc kolokwialnie, te dwie młode dziewczyny miały w sobie więcej ikry niż cała 
polska centroprawica razem wzięta. Pokazały również, że posiadają też kolejną 
niezbędną aktywistce cechę – kreatywność. Wzorcem lewicy potrafiły wykorzy-
stać hasło wroga i zwrócić je przeciwko niemu. Dokładnie na tym samym polega 
lewicowa strategia profanacji wizerunku Matki Boskiej – brany jest zakorzeniony 
kulturowo wzór świętości, a następnie profanowany poprzez wkomponowanie weń 
własnej symboliki – tęczowej aureoli lub pioruna. Jest to metoda znana w Polsce 
nie od dziś. Na tym samym korzeniu tworzone były krzyże z puszek piwa Lech 
w  trakcie manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w  2010 roku, na tym też 
opierała się instalacja tęczy na Placu Zbawiciela. Zdolność przejmowania symboliki 
wroga, jej profanowania i odwracania na swoją korzyść jest w warunkach nowej 
wojny kulturowej niezwykle cenną umiejętnością. Umiejętność tę powinny posiąść 
działaczki, które, chcąc nie chcąc, będą na pierwszym froncie tej wojny.
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Ofensywne nastawienie i  odwaga w  głoszeniu własnych haseł będzie szcze-
gólnie cenną wartością w nowej rzeczywistości politycznej. Osoby, które nie są 
w stanie jasno i z przekonaniem artykułować swoich przekonań, będą zmuszone 
żyć w  zamkniętej, bezpiecznej bańce i  nie będą w  stanie przyciągać nowych 
osób do środowiska oraz do idei. Zatem wytworzenie w boju nieustępliwej po-
stawy otwartego głoszenia przekonań pozwoli ponownie uruchomić mechanizm 
transmisji idei na rzecz prawicy. Wymaga to oczywiście podejścia racjonalnego 
i pełnego kobiecego wyczucia, a nie prymitywnego fanatyzmu, który wymusza na 
każdym kroku udowadnianie swoich racji. Koleżeński i konformistyczny mecha-
nizm transmisji nie opiera się na wytrwałej ewangelizacji i racjonalistycznej ar-
gumentacji, ale na wspólnym przebywaniu, skutkującym wytworzeniem u drugiej 
osoby powiązania pomiędzy naszymi poglądami i naszą osobą. Nie da się zatem 
przekonać do poglądów ideologiczną napastliwością, ale i nie da się również do 
nich tych przekonać, gdy poglądy te ukrywamy i boimy się je artykułować – na 
tym polega kluczowe rozróżnienie, o którym nie wolno zapominać.

Przytoczony wyżej opis wzorca działaczki narodowej może rodzić błędne po-
czucie, że sprowadza się on do powielenia modelu lewicowego z  zastrzeżeniem 
ideologicznego à rebours. Autor w swoim tekście milcząco zawarł założenie, że pra-
wica w ogóle wie czego chce i że prawicowość nie jest jedynie manierą estetyczną, 
ale rzeczywistym wyrazem ideologicznych dążeń. Jak pokazały przykłady państw 
zachodnich – nie musi być to regułą. Tworzenie wzorca aktywistki narodowej musi 
zawierać silny element wychowawczy – nie robimy tego bo tak chcemy, bo tamci są 
źli i brzydcy, a my ich nie lubimy. Nie na tym polega określenie politycznego wroga. 
Wytworzenie tego wzorca ma jedną głęboką przyczynę i nie jest nią po prostu 
wygranie politycznej wojny. Tę wojnę musimy wygrać z konkretnego powodu, 
a  tym powodem jest to, że nasza wizja świata oparta o Boga miłosiernego 
i  sprawiedliwego, stwórcę świata i  zbawcę człowieka oraz o Naród będący 
najwyższą wartością doczesną jest wizją prawdziwą i  jedynie słuszną. O  to 
w tym wszystkim chodzi i o tym w żadnym wypadku nie wolno zapomnieć, ina-
czej wszystkie wzorce, jakie uda nam się wytworzyć, pozostaną jedynie ideologicz-
nymi wydmuszkami. Choć być może jest to oczywiste, to warto to wyraźnie wyar-
tykułować – silne zakorzenienie w idei oraz poczucie celu musi być nieodłącznym 
elementem wzorca kobiety narodowej. W przeciwnym wypadku rozwój wcześniej 
opisanych cech grozi wykształceniem się postawy, w której metody będą ważniejsze 
od celu, a przez to może dojść do silnego wypaczenia działalności lub jej porzucenia.

W całej wojnie nie wolno również pozwolić na zatracenie samej kobiecości. Dzia-
łaczki muszą być gotowe na polityczną agresję, bo jest ona rzeczywistością, z którą 
będą się mierzyły, czy tego chcą, czy nie. To realia świata określają zestaw działań, 
które należy podejmować i nie ma tutaj miejsca na zaklinanie rzeczywistości. Choć 
uczył tego już ojciec polskiego realizmu politycznego – Roman Dmowski, w swoim 
dziele Myśli Nowoczesnego Polaka, to nadal wielu wydaje się o tej lekcji zapominać. 
Otaczająca rzeczywistość i realizm polityczny nie mogą jednak przysłonić nam ko-
biecej natury. Nadal głównym powołaniem kobiety, wynikającym z samej biologii, 
pozostaje macierzyństwo, powtórzmy – powołaniem, a nie brzemieniem. Z powo-
łaniem tym wiąże się zestaw cech, które umożliwiają jego realizację – empatia, 
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opiekuńczość czy zdolność realizacji wielu zadań jednocześnie. One również po-
winny mieścić się we wzorcu współczesnej działaczki narodowej. Z samego czysto 
ludzkiego podejścia warto w działaczkach wspierać te cechy i postawy, które po-
zwalają na rozwój ich dojrzałej kobiecości. Pamiętajmy, że choć wojna kulturowa 
jest stanem względnie trwałym, to nie toczymy bitew przez całą dobę i nie każde 
nasze działanie musi być tego przejawem. Gdy jest na to odpowiedni czas, należy 
wspierać naturalne pasje i zainteresowania, które nie tylko pozwalają na komplek-
sowy rozwój osobowości, ale również budują więzi organizacyjne.

Ostatecznie całościowy obraz wzorca kobiety narodowej tworzą trzy obszary: 
obszar ofensywnej działalności, obszar ideowego zakorzenienia oraz obszar na-
turalnego powołania. W uproszczonej formie można to streścić do stwierdzenia, 
że wzorcowa działaczka narodowa to taka, która nie boi się walki, rozumie, co nią 
kieruje i jest gotowa okazać kobiece serce, gdy tego potrzeba. Pokazuje to, jakim 
wyzwaniem jest współczesna działalność na naszym polu ideowym. Wzorce, choć 
co do zasady stanowią jedynie model teoretyczny, nigdy w pełni nie realizowany, to 
wyznaczają kierunek, w którym należy dążyć. Zaostrzający się konflikt polityczny 
w  Polsce nie pozwoli niestety na powrót do dawnego, spokojniejszego modelu 
działalności i albo to wyzwanie rzucone przez lewicę podejmiemy i spróbujemy 
wygrać, albo przegramy walkowerem.

Post scriptum od autora

Autor w powyższym tekście często w sposób zamienny stosował określenia na-
rodowcy i prawica, tak jakby były one synonimami. Świetnie zdaje on sobie jednak 
sprawę, że tak nie jest, a historycznie rzecz biorąc idea narodowa nie zawsze znaj-
dowała się po prawej stronie tego podziału, co zostało dobrze opisane przez Jakuba 
Siemiątkowskiego w 10. numerze „Polityki Narodowej” (wiosna 2012) – zaintere-
sowanych odsyłam do tego tekstu. Zastosowanie tej zamienności miało charakter 
upraszczający i wiąże się z tym, że w obliczu wojny kulturowej prawica i ruch 
narodowy znajdują się po jednej stronie barykady.
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zagrożenia ekologiczne, jedno z kluczowych wyzwań ludzkości 
w XXI, pozostaje na marginesie zainteresowania idei narodowej 

AD 2020. W  szczególności globalne ocieplenie, będące zjawiskiem 
najbardziej brzemiennym ze względu na przewidywane skutki, jest 
zbywane, lekceważone i kwestionowane. 

Zastanowię się, jakie są przyczyny dość częstego sceptycyzmu nacjonalistów czy 
szerzej, prawicy (nie tylko w Polsce) i jakie mogą być tego skutki? Czy odważne pod-
jęcie tych zagadnień, zwłaszcza w ich globalnym wymiarze, wykracza poza schematy 
zaszyte wykutej w XIX w. ideologii, skupionej na problemach lokalnych? A może 
raczej narodowcy nie są skorzy do podjęcia tych tematów z wygody intelektualnej lub 
interesu politycznego? Uważam, że odnalezienie tych odpowiedzi jest nie tylko obo-
wiązkiem wynikającym wprost z nakazu miłości bliźniego i z troski o dobro wspólne. 
Wplecenie refleksji ekologicznej w ideę narodową może wzbogacić tę drugą. I vice 
versa: mocno zglobalizowany (często dogmatycznie) dyskurs ekologiczny w niektó-
rych aspektach potrzebuje realistycznego spojrzenia z perspektywy narodowej. 

Tekst ten dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekologicznych, które, z całą 
świadomością ich złożoności i różnorodności, rozpatrzę wspólnie. W sposób szcze-
gólny skupię się jednak na globalnym ociepleniu, problemie najistotniejszym i za-
razem związanym z największymi sporami, kontrowersjami i dyskusjami zastępczymi. 
Nie będę szeroko rozwijał naukowej argumentacji (choć ten temat nie może zostać 
zupełnie pominięty), pokażę jedynie źródła mojego zaufania w naukowy konsensus 
panujący w tej sprawie, mimo że nie zawsze było to w moim przypadku regułą.

co mówi nauka i czy można jej ufać?
Takie wyzwania ekologiczne jak zanieczyszczenie wód i gleb, zła sytuacja hydrolo-

giczna czy smog są kwestionowane na tyle rzadko i w sposób niepoważny, że należy 

Tomasz Bohusz

ekologiczna

awersja prawicy
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uznać to za nieszkodliwą ekstrawagancję i pominąć. Inaczej jest z globalnym ocie-
pleniem. Tu podważane są wszystkie trzy najważniejsze w tej sprawie twierdzenia. Po 
pierwsze, sam fakt podwyższania się temperatury na Ziemi. Jest on kwestionowany 
najrzadziej, jako że jest to zjawisko w najprostsze do weryfikacji – zasadniczo możliwe 
do uchwycenia za pomocą zwykłego termometru (a także odpowiednią dozą konse-
kwencji oraz rozumienia zjawiska anomalii i pojęcia średniej temperatury). Częściej 
i w sposób bardziej wyrafinowany zaprzecza się drugiej tezie mówiącej o istotnym 
wpływie człowieka na ocieplanie klimatu. Tego zagadnienia nie da się zbadać za po-
mocą prostego narzędzia, potrzeba skomplikowanych modeli i interdyscyplinarnego 
podejścia. Można również wyróżnić również trzeci sporny punkt – nawet jeśli glo-
balne ocieplenie jest faktem i odpowiada za nie człowiek, to dyskusyjna bywa ocena 
tego stanu rzeczy – wszak intuicja niekoniecznie podpowiada nam, że cieplej znaczy 
gorzej. Jakie są zatem najważniejsze tezy nauki w tych trzech punktach?

Po pierwsze, globalna temperatura wzrosła o ok. 1 stopnień Celsjusza i  jest 
w ciągłej fazie wzrostowej od czasów rewolucji przemysłowej – istotnego punktu 
odniesienia z powodu wzrostu emisji dwutlenku węgla. Na pierwszy rzut oka może 
się to wydawać nieznaczny wzrost. Należy wziąć pod uwagę, że jest to średnia tempe-
ratura dla całego świata. Temperatury nad oceanami rosną istotnie wolniej niż nad 
lądami, a północna część globu nagrzewa się szybciej niż południowa. Ponadto, sza-
cowana globalna temperatura od początku naszej ery była znacznie bardziej stabilna 
(vide: wykres poniżej), a mimo to historii zapisały się takie okresy jak tzw. mała 
epoka lodowcowa, gdy zimą na zamarzniętym Bałtyku stawiano karczmy obsługu-
jące podróżnych, skracających sobie drogę między Szwecją a Polską. Widzimy więc, 
że pozornie niewielkie wahanie globalnej temperatury może wywoływać istotne, od-
czuwalne dla przyrody i ludzi skutki. Należy również pamiętać, że krótkoterminowe 
fluktuacje temperatury i pogody są zjawiskiem naturalnym, stąd nie należy wyciągać 
pochopnych wniosków z jednego chłodnego lata czy upalnej jesieni.

Wykres 1. Oparty na danych z NASA1 i NCBI2, oprac.: Wikipedia

1 GISS Surface Temperature Analysis (v4), https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/
2  Consistent multi-decadal variability in global temperature reconstructions and simu-

lations over the Common Era, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6675609/
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Globalne zmiany w  temperaturze są rzeczą naturalną, jednakże ich obecne 
tempo jest bezprecedensowe. Ziemia z  punktu widzenia nauki o  klimacie, sta-
nowi bardzo złożony system, na który wpływa ogromna liczba zjawisk. To właśnie 
mnogość czynników odpowiedzialnych za globalne ocieplenie stała się powodem 
(a często pretekstem) do odrzucania tezy, że to działalność ludzi jest dominującą 
przyczyną. Nauka potrafi jednak odseparować poszczególne czynniki i oszacować 
wpływ poszczególnych zjawisk. Szereg dowodów wskazuje, że za wzrost tempera-
tury odpowiadają gazy cieplarniane, przede wszystkim dwutlenek węgla (świadczą 
o  tym m.in. pomiary temperatury w różnych warstwach atmosfery wykazujące 
wzrost w dolnych jej częściach, co wskazuje, że źródło ocieplenia pochodzi z Ziemi, 
a  nie np. ze zmiany oddziaływania Słońca). Głównym, choć nie jedynym emi-
tentem gazów cieplarnianych, jest zaś człowiek, za co odpowiada przede wszystkim 
spalanie paliw kopalnych, rolnictwo i wycinanie lasów. Wszelkie inne hipotezy (np. 
mówiące o kluczowym wpływie zmienności Słońca czy wybuchów wulkanów), są 
generalnie zgodnie odrzucane przez świat nauki. 

O ile odnośnie dwóch powyższych tez (a więc odnoszących się do przeszłości 
i teraźniejszości) nauka jest względnie zgodna a w swoich diagnozach precyzyjna, 
o tyle co do skutków globalnego ocieplenia, a więc przyszłości, przewidywania są 
mniej jasne. Nie jest to jednak związane z różnicą w ogólnej ocenie skutków. Te 
są powszechnie określane jako poważne i niebezpieczne. Problemem jest naszki-
cowanie bardziej precyzyjnego scenariusza co do tempa i dokładnego wariantu 
przemian. Zazwyczaj wyniki badań naukowców podawane są w formie alternatyw-
nych scenariuszy, które mogą realizować się z określonym prawdopodobieństwem 
w zależności od różnych czynników. To naturalne. Nauka to nie wróżby pozwalające 
zobaczyć przyszłość w szczegółach. Stwarza to jednak pewien problem ze zwię-
złym przedstawieniem tego, co z punktu widzenia ludzi najważniejsze i najbardziej 
interesujące: co i kiedy może się wydarzyć, jeśli trend wzrostu temperatury nie 
zostanie zahamowany. Z tej trudności rodzi się tendencja do przedstawiania przez 
media problemu w sposób wybiórczy, skupiający się na najbardziej spektakular-
nych wizjach przyszłości. Z jednej strony napotkać można nieoczekiwanie optymi-
styczne wieści mówiące wręcz o korzyściach, jakie możemy czerpać z globalnego 
ocieplenia. Druga strona, aktualnie coraz szerzej reprezentowana, prezentuje wizje 
zgoła apokaliptyczne – czyhającej tuż za rogiem zagłady ludzkości. 

Konsensus naukowy mówi o  istotnych i  różnorodnych zagrożeniach takich 
jak wzrost poziomu oceanów, częstsze anomalie pogodowe i katastrofy naturalne, 
przesuwanie się stref klimatycznych i wyginięcie wielu gatunków zwierząt i roślin, 
nie nadążających z  przystosowaniem się do zmieniających się warunków, roz-
przestrzenianie się egzotycznych chorób etc. Co ważne, zmiany te, w samej swej 
istocie nie będące przecież niczym nadzwyczajnym w długiej historii świata, lecz 
w przypadku obecnych zagrożeń zachodzić będą bezprecedensowo szybko. Dla 
przykładu, szacuje się, że znaczna część drzew będzie rosła w nieswojej strefie kli-
matycznej, ponieważ w trakcie ich cyklu rozwojowego strefy te zmienią swoje po-
łożenie. Społeczno-ekonomiczne następstwa mogą być równie poważne i jeszcze 
bardziej nieprzewidywalne – ogromne migracje ludzi (szacuje się, że do 2070 roku 
ok. 3,5 miliarda ludzi może żyć w miejscach niezdatnych do życia), głód, przemiany 
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geopolityczne. Szczególnie niebezpiecznie brzmią scenariusze zakładające istotne 
negatywne sprzężenia zwrotne – pojawianie się zjawisk nawzajem potęgujących 
wzrost temperatury, takich jak emisja dodatkowych gazów cieplarnianych ukry-
tych pod topiącymi się, dotąd wiecznymi, zmarzlinami. Równocześnie należy wspo-
mnieć o możliwych plusach globalnego ocieplenia, takich jak większe możliwości 
prowadzenia efektywnego rolnictwa na terenach obecnie na to zbyt zimnych 
(np. na Grenlandii). Nawet jeżeli założymy, że różnego rodzaju pozytywne skutki 
zmian klimatu mogłyby do pewnego stopnia równoważyć te negatywne (choć nie-
wiele wskazuje, by mogło to się zdarzyć w jakkolwiek satysfakcjonującym stopniu), 
to z  całą pewnością powiedzieć można tylko jedno: zmiany klimatu przynoszą 
wielką niepewność i  destabilizację zarówno przyrody jak i  funkcjonowania na-
rodów. Zmiany te będą niewątpliwie zróżnicowane regionalnie. I choć wydaje się, 
że nasza część świata może być w mniejszym stopniu dotknięta skutkami kryzysu 
klimatycznego, to nie sposób uznać, że nie powinno to nas niepokoić.

Podsumujmy zatem stanowisko dominującej części naukowców. Globalne ocie-
plenie to bezprecedensowo szybki wzrost temperatury na świecie. Jego dominu-
jącą przyczyną są emitowane przez człowieka gazy cieplarniane. Przewidywane 
skutki to daleko idąca destabilizacja przyrody, prawdopodobnie nieodwracalne po-
gorszenie warunków życia na Ziemi dla kolejnych pokoleń i, w konsekwencji, 
nieprzewidywalne oraz głębokie zmiany społeczno-polityczne. 

Powyższe stanowisko bywa na rozmaite sposoby kwestionowane. Dlaczego, 
mimo że sam w przeszłości byłem sceptykiem, ufam tzw. oficjalnej wersji? Nie 
zamierzam odtwarzać wymiany argumentów jaka odbywa się na poziomie na-
ukowym czy niestety częściej, paranaukowym lub publicystycznym. Nie brakuje 
osób, które w mojej opinii wiarygodnie rozprawiają się z wątpliwościami podno-
szonymi przez ludzi kwestionujących ustalenia większości naukowców. Sądzę, że 
warto, by osoby nieprzekonane poświęciły nieco trudu na analizę tych łatwo do-
stępnych w Internecie materiałów3. Jednak to nie szczegółowa analiza wszystkich 
argumentów ostatecznie przesądziła o mojej zmianie stanowiska. W wielu przy-
padkach, moja wiedza laika o zjawiskach przyrodniczych napotykała na barierę, 
przez którą trudno było mi rozstrzygnąć, czy fakty przytaczane przez sceptyków 
rzeczywiście mają istotne znaczenie i czy riposty drugiej strony trafiają w sedno 
problemu (choć podkreślmy, argumenty za przytoczonymi trzema tezami są spójne 
i przekonujące). Tym, co mnie ostatecznie przekonało, była zdroworozsądkowa 
analiza dyskursu i uczestniczących w nim aktorów.

Po pierwsze, zaufanie do nauk przyrodniczych. Metodologia publikacji badań 
w nauce podlega odpowiednim rygorom. Przede wszystkim, zarówno prace jak 
i artykuły podlegają restrykcyjnemu systemowi recenzji. Im poważniejszy ośrodek 
naukowy i im ważniejsze pismo naukowe, tym standardy te są wyższe. W praktyce 
oznacza to, że metodologia i wyniki badań są przed publikacją weryfikowane przez 
innych naukowców. Kontrola rzetelności naukowej odbywa się również po publi-
kacji wyników badań. Standardy zobowiązują bowiem badaczy do przejrzystości 
umożliwiającej powtórzenie danego badania przez dowolnego innego naukowca. 

3 Np. ze strony naukaoklimacie.pl
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Oznacza to, że świat nauki nieustannie sprawdza i konfrontuje się nawzajem. Ma 
to niewątpliwie zastosowanie zwłaszcza w sprawach znajdujących się w centrum 
zainteresowania badaczy, mediów czy polityków. W tak skonstruowanym systemie 
panuje szeroka zgoda, co do najważniejszych faktów przytaczanych przeze mnie 
wyżej – dość powiedzieć, że wszystkie najważniejsze towarzystwa naukowe świata 
podzielają tę wersję w oficjalnych stanowiskach. Podkreślmy, że mamy tu do czy-
nienia z naukami przyrodniczymi, o wiele mniej podatnymi na wypaczenie przez 
wartości wyznawane przez badaczy czy intelektualno-ideologiczne mody. Sceptycy 
podważający te ustalenia sugerują często istnienie spisku elit, w tym naukowców, 
ukrywających prawdę. Sfałszowania tak ważnych wyników badań i nie odkrycie 
takiego faktu przez istotną część naukowców jest skrajnie nieprawdopodobne. 
Zwłaszcza, że wynikające z tego gospodarczo-polityczne wnioski naruszają wiele 
poważnych interesów, o czym szerzej dalej. 

Jeżeli nie spisek, to może po prostu błąd? Owszem, błędy w nauce to rzecz 
nienowa, nawet najszczelniejszy reżim badań naukowych nie może ich wykluczyć, 
a o historii kompromitujących pomyłek świata nauki napisano niejedną książkę. 
Jednakże z tych samych przyczyn, dla których zupełnie wykluczam istnienie w tej 
sprawie spisku, uznaję prawdopodobieństwo istotnego błędu w zasadniczych spra-
wach za dość niskie. Jest ono na tyle małe, że z pewnością nie pozwala na zlekce-
ważenie problemu i beztroskie stwierdzenie, że skoro nauka myliła się tyle razy, to 
zapewne pomyli się również teraz.

Do racjonalnego podejścia do problemów kryzysu klimatycznego pomocny 
może być tzw. zakład Pascala. Uzasadnia on, dlaczego opłaca wierzyć w Boga, po-
mimo że zazwyczaj nie dysponujemy namacalnymi dowodami jego istnienia. Jeżeli 
bowiem Bóg istnieje i w niego wierzymy, mamy szansę na wieczną nagrodę. Jeśli 
w niego nie wierzymy, bardzo prawdopodobne jest wieczne potępienie. Jeśli zaś 
Boga nie ma, to do dyspozycji mamy jedynie krótkie życie, którego jakość nieko-
niecznie musi się różnić w zależności od naszej wiary bądź niewiary. Mówiąc języ-
kiem statystyki, można by powiedzieć, że wiara w Boga ma większą wartość ocze-
kiwaną, czy prościej: po prostu bardziej się opłaca, nawet jeśli nie jesteśmy do niej 
w stu procentach przekonani. Adaptując ten sposób rozumowania do dylematów 
klimatycznych widzimy, że bardziej opłaca się założyć za prawdziwy scenariusz 
przewidujący poważniejsze konsekwencje. Jeżeli globalne ocieplenie jest faktem, 
a my temu przeczymy i nie podejmujemy żadnych działań, to taka sytuacja może 
mieć opłakane skutki dla kolejnych pokoleń. Jeśli będziemy zachowywać się tak, 
jakby globalne ocieplenie było prawdą, nawet w sytuacji, gdy świat nauki jakimś 
cudem się w tej sprawie myli, prowadzi co najwyżej do poniesienia pewnych zno-
śnych kosztów (co zresztą w znacznej mierze i tak może wyjść nam na dobre). 
Innymi słowy, nawet jeśli nie jesteśmy przekonani, po prostu warto być ostrożnym. 

Inny, często przywoływany argument sceptyków mówi o  realizacji poważ-
nych i mrocznych interesów pod pretekstem troski o klimat. Wpływowe kręgi 
(np. producenci zielonych technologii) mają finansować w tym celu badaczy czy 
ekologów. Z całą pewnością nie chcę przy tej okazji en bloc skrytykować my-
ślenia w  kategoriach teorii spiskowych. Te są faktem i  nie ulega wątpliwości, 
że rozmaite zdarzenia czy zjawiska są stymulowane, a  niekiedy projektowane 
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przez rozmaite grupy interesu. Uważam, że jak w każdej sprawie, tak i tu należy 
zachować zdrowy rozsądek i samodzielne myślenie. Te zaś podpowiadają mi, że 
wszelkie znane gałęzie gospodarki korzystające na przemianach klimatycznych są 
dziś znacznie słabsze i gorzej zorganizowane, niż potężne sektory mogące na nich 
stracić. Gałęzie potencjalne tracące na walce z globalnym ociepleniem (np. prze-
mysł wydobywczy, globalne rolnictwo wielkopowierzchniowe, branża lotnicza) są 
dziś zamożnymi, doświadczonymi i  świetnie zorganizowanymi grupami nacisku. 
Sektory zyskujące w  znacznej mierze (np. zielona energia, niskoemisyjna pro-
dukcja żywności) dopiero się rozwijają i próbują odnaleźć w nieukształtowanym 
ładzie zależności gospodarczo-politycznych. Stąd ich możliwości uknucia i  sfi-
nansowania spisku na taką skalę wydają się daleko mniej prawdopodobne, niż 
próby torpedowania działań łagodzących ocieplanie klimatu podejmowane przez 
potężne sektory tracące. Przykładem tych drugich może być chociażby działalność 
braci Koch. Szerzej w Polsce nieznani, posiadający ogromną fortunę miliarderzy 
(18 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata wg Forbesa w 2020 r.) i operu-
jący przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, zainwestowali miliony dolarów 
w organizacje kwestionujące globalne ocieplenie. Amerykańscy miliarderzy na-
zywani są czasem prawicowymi odpowiednikami George’a Sorosa. Tak jak znany 
węgiersko-żydowski finansista i spekulant hojnie wspiera lewicowo-liberalne ini-
cjatywy na całym świecie, tak bracia Koch łożą bardzo duże środki na działalność 
prawicowych instytucji, głównie w USA. Należy tu jednak podkreślić, że ci drudzy 
inwestują głównie w  inicjatywy liberalne czy libertariańskie (np. Cato Institute 
czy Heritage Foundation – czołowe amerykańskie think tanki), skupiające się na 
promocji wolnego rynku. W kwestiach społecznych bracia Koch zajmują zajmują 
stanowisko liberalne, wspierając aborcję czy „małżeństwa homoseksualne”. Jedno-
cześnie trzeba podkreślić, że niewątpliwie rozmaite grupy interesów, branże i pań-
stwa próbują wykorzystać problemy ekologiczne i  zwyczajnie na nich zarobić 
oraz wzmocnić swoją pozycję. Nie wynika z tego jednak, że te podmioty stoją za 
sztucznym wygenerowaniem zjawiska globalnego ocieplenia. Niedorzecznością by-
łoby sądzić, że producenci parasolek odpowiadają za opady deszczu. Jak w każdym 
innym wymiarze należy raczej obserwować sytuację i włączyć się do rywalizacji 
międzynarodowej, poszukując własnych przewag i korzyści, które można osiągnąć 
w zaistniałych okolicznościach.

Ostatnim argumentem przeciw stanowisku sceptycznemu jest brak spójnej wizji 
alternatywnej. O ile wypracowany naukowy konsensus nie oznacza, że podziela-
jący go naukowcy zgadzają się absolutnie we wszystkim, to jednak są zgodni co 
do ogólnej wizji i najważniejszych faktów. Tymczasem sceptycy, mimo iż stanowią 
znaczącą mniejszość, nie tworzą jednolitego frontu prezentującego inną, spójną 
i przekonującą koncepcję. Posiadają oni często wzajemnie sprzeczne poglądy, np. 
raz kwestionując antropogeniczność globalnego ocieplenia, raz uznając je za fakt, 
lecz skupiając się na krytyce przewidywanych konsekwencji wzrostu temperatury 
na świecie. Wszystko to sprawia wrażenie chaosu, a środowisko sceptyczne wydaje 
się być mieszanką uczciwych krytyków dochodzących do odmiennych od głów-
nego nurtu wniosków w konkretnych sprawach (co można uznać za normalne 
i  złożyć na karb niedoskonałości metod naukowych i  błędów), ekscentryków 
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zainteresowanych głównie odróżnieniem się od ogółu badaczy oraz zwykłych naj-
mitów opłaconych przez grupy interesu.

W mojej opinii, uczciwa obserwacja dyskusji o klimacie połączona ze zdrowym 
rozsądkiem, każe zdecydowanie przyjąć ustalenia nauki. Nie oznacza to, że dys-
kusja ta jest ostatecznie zamknięta, a wiara w globalne ocieplenie ma stać się 
obowiązującym po wsze czasy dogmatem. Być może odkrycie nowych faktów, 
zastosowanie innowacyjnych metod naukowych czy zmieniająca się technologia 
rzuci nowe światło na problem klimatu i zmusi do rewizji stanowiska. Dziś jednak 
uznanie konsensusu naukowego jest nakazem rozumu.

czemu prawica wypiera temat?
A  jednak wiele środowisk konsekwentnie odmawia uznania najważniejszych 

ustaleń nauki w sprawie globalnego ocieplenia. Dotyczy to zwłaszcza różnorodnego 
zbioru, któremu można nadać etykietę „antysystemowa prawica”. Zaliczam do tego 
grona również środowisko narodowe. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje.

Po pierwsze, środowiska funkcjonujące na marginesie głównego nurtu i opie-
rające swój polityczny pomysł na przeciwstawieniu się elitom, automatycznie są 
bardziej skore do rozciągania swojej opozycyjności i nieufności na wiele dziedzin. 
Skoro więc chcą być postrzegane jako konsekwentnie antysystemowe, nie mogą 
w łatwy sposób, ręka w rękę z establiszmentem, nawoływać do wspólnej walki 
z tym, co elity uznają za jedno z kluczowych zagrożeń. Jest to mechanizm zrozu-
miały, a w warunkach rywalizacji politycznej w ramach demokracji, przynoszący 
potencjalne profity. Pozwala bowiem na zbieranie głosów niezadowolonych z po-
lityki ekologicznej, niegodzących się na nowe ograniczenia, podatki czy nakazy. 
Z  logicznego i  moralnego punktu widzenia, jest to jednak postawa niesłuszna. 
Bycie antysystemowcem (przy całym dystansie do tego pojęcia) polegać powinno 
nie na automatycznym negowaniu wszystkiego, co wychodzi z głównego nurtu, 
ale na myśleniu i diagnozowaniu rzeczywistości niezależnie od narzucanego przez 
elity systemu wartości. W przeciwnym razie antyelitarność przeradza się w proste 
reagowanie na tematy narzucone przez establiszment, a nie w tworzenie własnej, 
spójnej narracji, która może posiadać punkty styczne z mainstreamem. Oparcie 
się tej pokusie wiecznej opozycyjności to jeden poważniejszych testów sił antysys-
temowych na odpowiedzialność, który te, póki co, w polskich warunkach oblewają.

Inną przyczyną jest wspomniany już lobbing. Nie ma wątpliwości, że odbywa się 
on nie tylko w USA, ale także w naszym kraju. Związki biznesu z negowaniem 
problemów ekologicznych są jednak najlepiej rozpoznane za Atlantykiem. Nie bez 
znaczenia pozostaje tutaj fakt, że polska prawica jest w dużej mierze mentalnie 
skolonizowana przez prawicę amerykańską. To efekt wytężonej pracy finansowa-
nych zza Oceanu stypendiów czy fundacji, a z drugiej strony tradycyjnej polskiej 
fascynacji Ameryką, mającej swoje korzenie m.in. w licznej emigracji, czy udziale 
Amerykanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 i 1989 r. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że spora część antyekologicznych tyrad wygłaszanych 
przez nadwiślańskich polityków i publicystów jest kopią amerykańskiej retoryki 
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neokonserwatywnej czy libertariańskiej. Zatem nawet jeżeli imperium braci Koch 
nie sięga bezpośrednio do Polski, ich pieniądze procentują również u nas. Nie 
bez znaczenia jest silna pozycja branży górniczej, która w polskich warunkach, 
poprzez związek z  tradycją Solidarności, kojarzona z  prawicą (obecnie przede 
wszystkim z Prawem i Sprawiedliwością).

Istotną kwestią jest również nasycenie tematyki ekologicznej estetyką wiel-
komiejskiego, celebryckiego liberalizmu. U wielu ludzi szeroko pojętej prawicy, 
proekologiczne akcje gwiazd, youtuberów, blogerek, influencerów opakowane są 
w niestrawną formę emocjonalnego wzmożenia nad losem misia koala z płoną-
cych lasów w  Australii czy „adopcji pszczół”, przy jednoczesnym poparciu dla 
zabijania dzieci nienarodzonych. Budzą one odruchowy sprzeciw i traktowane są 
jako przejściowa moda wielkomiejskich hipsterów, którzy mogą wprawdzie zrezy-
gnować z plastikowych słomek czy zmienić modną burgerownię na równie modny 
lokal z jedzeniem wegańskim, ale nie są w stanie istotnie zmienić swojego kon-
sumpcyjnego stylu życia. Rozumiem i w pełni podzielam takie odczucia i dystans 
do tej estetyki. Człowiek jednakże został obdarzony rozumem i wolą m.in. po to, 
by kontrolować swoje odruchy i emocje, a swoje czyny opierać na racjonalnych 
przesłankach, nie na uprzedzeniach. Należy zatem wziąć w nawias kwestię wielko-
miejskiej mody (również będącej notabene wpływem popkultury amerykańskiej), 
a skupić się na rozstrzygnięciu, co jest prawdą i jakie należy wyciągnąć wnioski 
z punktu widzenia dobra wspólnego. Aby trwale usunąć ten dysonans, obóz na-
rodowy powinien zająć wypracowaniem i promocją własnego, oryginalnego stylu 
życia (tzw. tematyki lifestylowej) w kontrze do modnych celebrytów czy blogerek. 
Życie w zgodzie z przyrodą byłoby jego składową, a całość nie wywoływałaby 
uczucia kulturowej obcości. Tematyka lifestylowa zajmuje jednak niestety obecnie 
margines zainteresowania myśli narodowej.

Przy okazji troski o planetę środowiska lewicowe przemycają swoje poglądy 
i wartości, prezentując racjonalne postulaty ekologiczne i swoje pomysły ideolo-
giczne jako integralną całość. To kolejna przyczyna, dla której prawica ma skłon-
ność do sceptycyzmu wobec ekologii, jako rzekomo nierozerwalnie zrośniętej 
z inną ideologią. Tak oczywiście nie jest. Lewica sprawnie uczyniła refleksję o śro-
dowisku jako jeden ze swoich kluczowych obszarów zainteresowania, ale jest to 
zjawisko względnie nowe. Bodaj najważniejszą naleciałością ideologiczną na troskę 
o środowisko jest dziś ekologizm. Nie jest to jeszcze pojęcie ściśle zdefiniowane. 
Uważam, że należy je rozumieć jako postawę, w  której dobro przyrody stawia 
się w centralnym punkcie jako cel sam w sobie. Jest to zatem odwrócenie celów 
i środku – dotąd dobro przyrody było traktowane jako środek do rozwoju gatunku 
ludzkiego w myśl przykazania „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Logika ekologistów 
mniej lub bardziej wprost uznaje więc nadrzędność świata roślin i zwierząt nad 
ludźmi, o  Bogu nie wspominając. Jest to odwrócenie klasycznej arystotelesow-
skiej hierarchii bytów. Grecki filozof, a w ślad za nim myśliciele chrześcijańscy, 
uszeregował organizmy żywe od najmniej do najbardziej złożonych w kolejności: 
rośliny-zwierzęta-ludzie. Na czele stał Poruszyciel – Bóg. Zaburzenie tej naturalnej 
hierarchii skutkuje chociażby radykalnymi postulatami „wyzwolenia zwierząt”, na-
dania im części praw przysługujących człowiekowi (próby formalnego nadania 
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niektórych praw człowieka małpom podjął hiszpański parlament za czasów rządu 
Jose Zapatero). W praktyce sprowadza się to do takich postulatów jak zakaz ho-
dowli zwierząt futerkowych czy drakońskie zaostrzenie kar za znęcanie się nad 
zwierzętami. Skrajnym pomysłem z  tej samej dziedziny jest depopulacja Ziemi. 
Wspiera je dość popularna narracja o człowieku jako intruzie zabierającym na-
turze nienależne sobie dobra naturalne, czy człowieku jako najokrutniejszym i naj-
mniej moralnym zwierzęciu. Nietrudno dostrzec, że taka narracja dehumanizuje 
człowieka i sprowadza go do podrzędnej roli. W najlepszym razie u źródła takich 
poglądów leży sentymentalizm i romantyzm zwrócony ku przyrodzie, w gorszym 
przypadku, ociera się to o panteizm, neopoganizm czy wierzenia mistyczno-ma-
giczne. Nie zgadzam się z przesadzonymi głosami, że to nowy totalitaryzm, neo-
komunizm czy prosta droga do ludobójstwa. Tym niemniej jest to dynamicznie 
rozprzestrzeniające się stanowisko filozoficzne o nieprzewidzianych jeszcze dale-
kosiężnych skutkach społecznych. Nie dziwi więc mocna krytyka wybrzmiewająca 
np. w wypowiedziach abp. Marka Jędraszewskiego. 

Poglądy wynikające z ekologizmu można jednak zdecydowanie rozdzielić od 
racjonalnej i  roztropnej ekologii. Szacunek dla zwierząt, zamiast często absur-
dalnej retoryki praw zwierząt, może być realizowany przez położenie nacisku na 
obowiązki ludzi wobec stworzeń stojących niżej w hierarchii. Walce z globalnym 
ociepleniem nie musi towarzyszyć przeciwstawianie dobra natury i dobra gatunku 
ludzkiego. Interesy ludzi muszą być traktowanie nadrzędnie, ale przy pełnej świa-
domości, że mogą być realizowane tylko przy dbałości o równowagę w przyro-
dzie. Bagatelizowanie problemów ekologicznych z powodu zainfekowania części 
ekologów błędnymi ideologiami to zatem wylewanie dziecka z kąpielą. Wokół pro-
blemów ekologicznych można zbudować rozmaite postulaty i polityczne opowieści. 
Prawica jest w  tej sprawie ewidentnie spóźniona i  zamiast nadrabiać zaległości 
ucieka w zgubną strategię wypierania problemu. 

odpowiedź obozu narodowego

Prawica, zwłaszcza narodowa, ma naturalne tendencje do myślenia jedynie 
w kategoriach lokalnych, globalne problemy wymykające się logice narodowej 
z góry traktując z podejrzliwością i dystansem. Rzeczywiście, środowiska liberalno- 
-lewicowe mają tendencję do przedstawiania bez mała wszystkich współczesnych 
wyzwań jako zjawisk globalnych, których państwo narodowe nie jest w stanie roz-
wiązać. Forsowanie takich poglądów ma na celu wzmocnienie struktur ponadnaro-
dowych kosztem państw i ma więcej wspólnego z propagandą niż analizą rzeczy-
wistości. Stąd nieufność sił lokalistycznych także w stosunku do takich zjawisk jak 
globalne ocieplenie czy zanieczyszczenie odległych oceanów. W tym przypadku 
jest to jednak postawa błędna przynajmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze, wiele globalnych zjawisk ekologicznych rzeczywiście wymyka się 
wąskiemu egoizmowi narodowemu. Zanieczyszczenie azjatyckich rzek plastikiem 
może się wydawać odległe, ale śmieci te trafiają do oceanów u wybrzeży Azji, są 
roznoszone przez prądy morskie po wszystkich światowych wodach i chociażby 
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trafiają na talerze polskich dzieci w  jedzonych rybach w  formie toksycznych 
i rakotwórczych cząsteczek. Dlatego walka z globalnymi problemami ekologicz-
nymi nie jest troską o dalekie narody czy bliżej nieokreśloną ludzkość, ale także 
o Polskę i Polaków. 

Po drugie, co ważniejsze, realizm w  stosunkach międzynarodowych, będący 
domeną nacjonalizmu, nie oznacza mentalności pt. „moja chata z kraja”. Idea naro-
dowa trzeźwo konstatuje, że państwa są w stanie naturalnej rywalizacji, która nie 
niknie nawet w obliczu globalnych problemów. Wartość narodu nie ogranicza się 
do tego, że jest naturalną wspólnotą optymalną z punktu widzenia realizacji idei 
dobra wspólnego. Naród, posiadając prawo do zabezpieczenia w pierwszej kolej-
ności swoich interesów, ma obowiązek budować sprawiedliwy i stabilny ład mię-
dzynarodowy, włączając w to problematykę ekologiczną. 

Obóz narodowy powinien jak najszybciej zrezygnować z negowania zmian kli-
matycznych i porzucić postawę bierności wobec kwestii ekologicznych. Należy to 
uczynić przynajmniej z kilku powodów. 

Przede wszystkim, nacjonalizm, uznawszy wagę problemu, powinien wypra-
cować spójną i odpowiedzialną propozycję programową. Powinna ona iść dwuto-
rowo: jak zapobiegać kryzysowi klimatycznemu i innym problemom ekologicznym 
oraz jak przygotować się na ich skutki. 

Pierwsze zagadnienie jest dla idei narodowej problematyczne ze względu na 
swój globalny charakter. Polska posiada nikły udział w światowych emisjach gazów 
cieplarnianych (ok. 1%). Oznacza to, że podjęcie nawet drastycznych kroków re-
dukujących emisję dwutlenku węgla (ale także chociażby produkcję plastiku) nie 
doprowadzi do pozytywnych, odczuwalnych skutków. Kluczową rolę mają do ode-
grania najwięksi aktorzy, przede wszystkim USA i Chiny. W ekonomii problem ten 
opisywany jest jako tragedia wspólnego pastwiska. Racjonalnie (egoistycznie) po-
stępujący podmiot (w tym przypadku państwo) ma pokusę korzystania i eksploato-
wania dobra wspólnego (powietrza). Egoizm narodowy ujawnia tu swoje naturalne 
ograniczenia i rodzi pokusę zupełnego ignorowania problemu i zrzucania odpo-
wiedzialności na innych. Z  powodów zarówno pryncypialnych (troska o  dobro 
wspólne na poziomie ponadnarodowym) jak i pragmatycznych (budowanie pozy-
tywnego wizerunku kraju i dbanie o międzynarodową pozycję w świecie coraz 
bardziej dostrzegającym problem) należy ją odrzucić. Tym niemniej, nie znaczy to, 
że Polska powinna porzucić zdrowy realizm i kalkulację korzyści i kosztów pod 
presją nacisku niektórych grup obywateli czy zewnętrznych wpływów i szantażów. 
Uwzględniając łącznie interesy globalne jak i narodowe, należy być niewątpliwie 
ostrożnym w podejmowaniu bardzo kosztownych kroków, jeśli decydujące kraje 
równocześnie nie robią wystarczająco dużo. Wydaje się więc, że nacjonalizm po-
winien z  jednej strony aktywnie promować w  narodzie indywidualne postawy 
proekologiczne oraz szerzyć w  tej sprawie rzetelną wiedzę, a  z drugiej na po-
ziomie postulatów politycznych zalecać aktywność, ale w drugim szeregu walki 
z globalnymi problemami ekologicznymi, prymat oddając największym aktorom. 
Należy również krytycznie pochylić się nad kwestiami urastających niemalże do 
rangi dogmatów, jak np. rola węgla. Coraz więcej wskazuje na to, że zmienia-
jąca się technologia w naturalny sposób będzie wypierać drożejące „czarne złoto” 
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i odejście od tego surowca nie będzie już tylko kwestią ekologiczną, ale po prostu 
pragmatyczną. Jest to jednak temat wymagający dalszej, pogłębionej analizy. 

Inną kwestią jest przygotowanie się na skutki postępującej degradacji Ziemi, 
w  szczególności ocieplania się klimatu. Należy więc założyć pesymistyczny, nie-
stety prawdopodobny scenariusz, że ludzkość nie podejmie satysfakcjonujących 
działań i kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał. Jeśli będziemy wypierać sam 
fakt kryzysu klimatycznego, nie będziemy w stanie podjąć dyskusji nad tym, jak 
się przygotować na jego konsekwencje. I znowu pole zostanie oddane siłom my-
ślącym globalistycznie, nie dostrzegającym interesów narodowych i pozbawionym 
lokalistycznego spojrzenia. Jednym z naturalnych tematów dla narodowców jest 
kwestia masowej imigracji jako skutku globalnego ocieplenia. Zarówno skala jak 
i dynamika tego zjawiska jest trudna do przewidzenia. Tym niemniej perspektywa 
ogromnej wędrówki ludów liczonej w setkach milionów czy wręcz w miliardach 
ludzi, powinna być elementem poważnej refleksji, zarówno w kontekście budo-
wania konsekwentnie antyimigranckiej narracji, jak i postulowania przygotowania 
zawczasu konkretnych środków, które pozwolą utrzymać potencjalnie destruk-
cyjną falę ludzką poza granicami Polski. Inne kierunki wymagające strategicz-
nego namysłu to m.in. bezpieczeństwo żywnościowe, epidemiologiczne czy wodne, 
a także związane z klimatem zmieniające się otoczenie geopolityczne. 

Otwarcie się na ekologię może przynieść także pewne korzyści dla narodowej 
narracji metapolitycznej. Troska o  środowisko niesie ze sobą solidny ładunek 
antyglobalistyczny. Skracanie łańcuchów dostaw (ograniczające środowiskowe 
koszty transportu) to postulat zbieżny z narodowym. Zdecydowane ograniczenie 
mobilności ludzi, przede wszystkim ze względu na wysoką emisyjność lotów samo-
lotowych to kolejny postulat niosący pozytywne skutki, np. dla rozwoju lokalnej 
turystyki czy poznawania własnego kraju. Konieczność ochrony przyrody do-
starcza kolejnych przesłanek do walki z korporacjami ponadnarodowymi i sta-
nowi wdzięczne podłoże do budowania szerokiej niechęci społecznej. Względnie 
antyekologiczna postawa znacznej części Amerykanów, a aktualnie także państwa 
amerykańskiego daje pole do ograniczenia nadmiernej sympatii i zaufania, jakim 
darzy się USA nad Wisłą. 

Zwrot ku przyrodzie i życiu zgodnemu z naturą, może być okazją do odczarowania 
złej sławy tradycyjnie konserwatywnej wsi jako smutnego miejsca bez perspektyw 
życiowych i powabu. Jest to również okazja do częściowego odczarowania wielko-
miejskiego stylu życia zazwyczaj zawierającego w pakiecie liberalne spojrzenie na 
świat. Ekologia dostarcza również argumentów za bardziej zrównoważonym, prost-
szym stylem życia i odrzuceniem konsumpcjonizmu, którego destrukcyjny wpływ 
na życie narodowe nie podlega dyskusji. Nacisk na zrównoważone środowiskowo 
podejście do rolnictwa może stać się okazją do zatrzymania trendu wyludniania się 
wsi i znikania małych, mniej efektywnych gospodarstw – tradycyjnej tkanki spo-
łecznej stanowiącej bardziej naturalne zaplecze dla obozu narodowego. 

Konieczność ochrony przyrody może też godzić w niektóre demoliberalne dog-
maty, co może dopomóc w ich delegitymizacji. Sondaże przeprowadzane w róż-
nych europejskich krajach świadczą o rosnącym przekonaniu, że państwa demo-
kratyczne nie są w stanie poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Stać może 
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za tym przekonanie, że zmiana indywidualnych postaw jest możliwa tylko w ogra-
niczonym zakresie, stąd potrzebny jest pewien przymus, który w warunkach de-
mokracji może wywołać reakcję i zatrzymanie działań chroniących środowisko. 
Nawet jeśli kwestionowanie demokracji liberalnej z pozycji ekologicznych należy 
do rzadkości, to poważne podejście do kryzysu klimatycznego stwarza podłoże 
pod głębsze zmiany. Konsekwentna ochrona przed obecnymi wyzwaniami eko-
logicznymi zakłada daleko posuniętą ingerencję w wolny rynek. Pojawia się po-
stulat zerwania z suwerennością konsumencką, a więc modelowania stylu życia 
ludzi nakazami i zakazami. To oczywiście tendencja niejednoznaczna, zaś omni-
potencja państwa wiąże się z szeregiem ryzyk dla narodu. Jeśli jednak weźmiemy 
pod uwagę, że działania te mogą być i często są uzasadniane interesami wspólnoty, 
to można mieć nadzieję na rosnące rozumienie idei dobra wspólnego i współza-
leżności kosztem powszechnej dziś postawy wybujałego indywidualizmu i świętej 
zasady liberalizmu „wolnoć, Tomku, w swoim domku”. 

wnioski

Globalne wyzwania ekologiczne stanowią próbę dojrzałości idei narodowej. 
Zmierzenie się z nimi wymaga przezwyciężenia pewnych zakorzenionych sche-
matów. Na najbardziej fundamentalnym poziomie należy przede wszystkim uznać 
istnienie problemów ekologicznych i ich doniosłość. W głębszym wymiarze, po-
trzebne będzie również częściowe uchylenie krótkowzrocznego egoizmu narodo-
wego, który ze względu na globalność wyzwań może podpowiadać taktykę bierności. 
Należy mieć również świadomość konfliktu, jaki zachodzi między budowaniem po-
tęgi gospodarczej i grą w rywalizacji międzynarodowej opartej m.in. o imperatyw 
wiecznego wzrostu PKB, a omówionymi wyzwaniami środowiskowymi. Nacjona-
lizm powinien więc uznać prostą prawdę o  współodpowiedzialności narodu za 
sprawy globalne i konieczność współpracy międzynarodowej w tej sprawie. Rów-
nocześnie idea narodowa ma do odegrania ważną rolę demaskowania zabiegów 
zmierzających do używania globalnych problemów ekologicznych, jako pretekstu 
do robienia partykularnych interesów innych państw (w  naszym otoczeniu np. 
Niemiec) czy podważania sensu istnienia państw narodowych. W świecie idei toczy 
się obecnie starcie między globalizmem, kwestionującym podmiotowość narodów, 
a tradycyjnymi państwami narodowymi. Ten pierwszy stawia zarzut dysfunkcjonal-
ności państw w obliczu globalnych problemów. Najlepszych argumentów za tą tezą 
dostarczamy sami, ignorując prawdopodobnie jedne z  poważniejszych wyzwań, 
przed którymi stoi dziś ludzkość.
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zdaniem byłego ministra środowiska Henryka Kowalczyka, 
w Polsce w ciągu 10 lat powinna powstać elektrownia jądrowa. 

Wedle jego szacunków, polska energetyka będzie mogła zrezygnować 
z węgla około 2050 roku. Zlikwidowane już Ministerstwo Energii, 
zajmujące się sprawami energii i gospodarką złożami kopalin, któ-
rego głową był Krzysztof Tchórzewski, również było w tej sprawie 
zgodne — Polska jest w stanie i powinna w przyszłości przejść na 
energetykę atomową. Jednak opinie sprzed kilku lat nie do końca wy-
dają się zdawać egzamin dziś, ponieważ nie widzimy, aby rząd przeko-
nywał, a już na pewno oswajał ludzi wciąż pamiętających katastrofę 
w Czarnobylu, do wizji zbliżającej się konwersji na atom. Zatem jak 
będzie wyglądała przyszłość polskiej energetyki jądrowej?

Komisja Europejska chce, aby do 2050 r. Europa, w tym oczywiście Polska, osią-
gnęła neutralność klimatyczną. 28 listopada 2018 r. przedstawiono długoterminową 
wizję dobrze prosperującej neutralnej dla klimatu gospodarki, której strategia sięga 
2050 roku. Wizja przyszłości obejmuje między innymi utrzymanie wzrostu tempe-
ratury znacznie poniżej 2°C i próbę obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Tymczasem żyjemy w roku 2020, a przed nami jeszcze czas na sprostanie wy-
mogom na rok 2030. Najważniejsze cele na 2030 r. to:

• ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku 
do poziomu z 1990 r.); 

• zwiększenie do co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii;

• zwiększenie o co najmniej 32,5% efektywności energetycznej. 
Integracja znacznej liczby odnawialnych źródeł energii to obecnie, obok cią-

głego procesu liberalizacji i działań łagodzących skutki zmian klimatycznych, jedno 
z głównych wyzwań strategicznych dla europejskiego, a  tym samym polskiego 

Fot. pixabay – geralt

Zuzanna Trela

Polska energetyka 2050: 

szansa na rozwój atomu 

w kraju nad wisłą – 

czy aby na pewno?  
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systemu dostaw energii elektrycznej. Niestety dzisiaj atom to kwestia tylko do pry-
watnych dyskusji, dlatego w pierwszej kolejności zwracamy się ku OZE.

Polska była dość daleka od osiągnięcia celu na rok 2020 w roku 2017. Niestety, 
udział źródeł energii odnawialnej miał się w Polsce zwiększyć o  jedynie kilka 
punktów procentowych, co, jak obecny stan wiedzy pokazuje, nie jest wcale takie 
proste. 10,9% – tyle wyniósł udział „zielonej” energii w Polsce w 2017 roku. Polski 
rząd otwarcie przyznaje, iż nie będziemy w stanie osiągnąć zamierzonego planu. 
Szacuje się, że w 2020 roku mieliśmy osiągnąć 13,8%, a to wciąż mniej niż nałożone 
na nas 15% całkowitego udziału OZE. Wpływ na ten słaby wynik miała w dużej 
mierze polityka. Nie było w niej woli dla implementacji i stosowania rozwiązań 
energetyki odnawialnej. Było to nam narzucone z góry, jako obowiązek UE, a obo-
wiązki traktuje się po macoszemu. Zaniechano tym samym inwestycje w OZE, 
zaniedbano fotowoltaikę. Nie jest jednak tak, że w kwestii odnawialnych źródeł 
energii stoimy w miejscu. Energetyka odnawialna w Polsce faktycznie jest na po-
czątku swojej drogi, ale rozwija się dość dynamicznie. W grudniu 2018 roku panele 
fotowoltaiczne w Polsce łącznie osiągnęły moc 200 MW. W październiku 2019 r. 
było to już 1000 MW i wszystko wskazuje na to, że wkrótce osiągniemy jeszcze 
lepszy wynik. Jednak to wciąż tylko wierzchołek góry lodowej, w końcu mamy 
w całości zrezygnować z węgla i poświęcić się energetyce jądrowej wspieranej 
przez technologie zielonej energii, czyli odnawialne źródła.

Predykcje dotyczące przyszłości energetycznej zakładają wzrost zapotrzebo-
wania na energię o 1,4% w skali roku. W 2050 r. produkcja energii netto wyniesie 
ok. 220 TWh. Będzie to związane z rozwojem transportu elektrycznego, przemysłu 
ciepłowniczego itp. Wzrostowi zapotrzebowania na energię będzie towarzyszył 
wzrost zapotrzebowania na moc szczytową (moc potrzebna dla wewnętrznej linii 
zasilającej lub całego budynku) – od 25 GWe obecnie do ok. 40 GWe w 2050 r. 
Szczytowe zapotrzebowanie na moc w okresach zimowych będzie wzrastało szyb-
ciej niż w okresach letnich, ze względu na oczywiste wykorzystanie energii elek-
trycznej na cele grzewcze.

co z tym polskim węglem?
Przyjęto dość bezpieczne założenia dotyczące inwestycji w budowę elektrowni 

jądrowych w Polsce. We wszystkich krajach europejskich ujawniają się ryzyka 
związane z terminowym zakończeniem budów tego typy przedsięwzięć, utrzyma-
niem kosztów na zaplanowanym we wczesnej fazie projektu poziomie, czy pozy-
skaniem finansowania inwestycji na korzystnych warunkach. Z niektórych analiz1 
wynikało nawet, że po roku 2040 elektrownie jądrowe przestaną być konkuren-
cyjne wobec farm wiatrowych i fotowoltaiki.

1  Zob. A. Drzymała, E. Korzeniowska, Opłacalność inwestycji fotowoltaicznej przedsię-
biorstw w świetle nowej ustawy OZE w Polsce, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 96, 2020; 
Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze – Analiza opłacalności inwestycji ener-
getycznych, https://www.forum-energii.eu/
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Historycznie, polski sektor energetyczny bazował na najtańszych i najbardziej 
dostępnych zasobach – węglu kamiennym i brunatnym wydobywanym w polskich 
kopalniach. Pozwoliło to Polsce przez kilka dekad utrzymać wysoki poziom sa-
mowystarczalności energetycznej. W ramach tego paradygmatu węgiel dosłownie 
stanowił istotę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Długoterminowe trendy 
są jednak niekorzystne. Polskie kopalnie masowo zamyka się w celu sprostania 
unijnym wymogom i dążenia do bycia bardziej zielonym energetycznie. Produkcja 
węgla kamiennego spadła z poziomu niemal 120 milionów ton w 1990 roku po-
niżej 60 milionów ton w roku 2015. Przez ten czas Polska ulegała stopniowej trans-
formacji od znaczącego eksportera węgla do kraju, którego bilans handlu węglem 
jest bliski zeru. Stwierdzono, że ze względu na brak opłacalności ekonomicznej nie 
są uruchomione żadne nowe jednostki węglowe, a te, które już istnieją, przestaną 
w końcu funkcjonować.

Program energetyki jądrowej

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) został przyjęty 28 stycznia 2014 r. 
przez Radę Ministrów. Zgodnie z nim administracja rządowa zapewnia ramy orga-
nizacyjno-prawne oraz nadzoruje realizację PPEJ, natomiast na wyznaczonym przez 
rząd inwestorze spoczywa obowiązek wyboru lokalizacji inwestycji, technologii, mo-
delu finansowania i partnerów, z którymi realizowana będzie budowa elektrowni 
jądrowej. Przyjęte niegdyś założenia przewidywały uruchomienie pierwszego bloku 
jądrowego w 2024 r. o mocy 1500 MW i oddawanie sukcesywne kolejnych bloków 
do osiągnięcia 6000 MW zainstalowanej mocy między 2030 a 2035 r. Niestety, jak 
widać plany planami, a praktyka pokazuje zupełnie co innego. Energetyka jądrowa 
w Polsce jest wyobcowana, a coraz to nowe plany wprowadzenia teorii w życie 
kończą się szybciej, niż się rozpoczną. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z  tego, 
jak zła jest ta decyzja. Dlaczego? W Polsce występują złoża uranu i toru, kluczowe 
do działania w przemyśle atomowym. Obecnie trwa inwentaryzacja tych złóż pod 
względem ilościowym, jakościowym i  ekonomicznym pod kątem ewentualnego 
zagospodarowania. Ewentualnego, jest aktualnie dobrym określeniem.

Całkowity udział energii atomowej w polskim miksie energetycznym w roku 
2045 wynosić ma około 20% – tak szacują przewidywania PPEJ. Budowa reaktorów 
w Polsce przyczynić ma się „do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego państwa oraz umożliwić ma zastąpienie starzejących się wyso-
koemisyjnych bloków węglowych, pracujących w podstawie obciążenia systemu, 
nowymi jednostkami bez-emisyjnymi”. Pierwsze bloki jądrowe mają więc realnie 
zacząć powstawać w okolicach lat 2030-2040. Wszystko w celu eliminacji udziału 
węgla w miksie energetycznym i zdecydowanej redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Międzynarodową Agencję Ener-
getyczną, w ciągu ostatnich 50 lat technologia ta pozwoliła uniknąć około 55 Gt 
emisji CO2, co odpowiada blisko dwuletniej globalnej emisji CO2 związanej z pro-
dukcją energii. Atomowa energetyka to nie tylko redukcja dwutlenku węgla, ale 
także ogromne ograniczenie zużycia stali i betonu, oszczędność wielu, kluczowych 
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surowców: metali ziem rzadkich i  srebra wykorzystywanych w  technologiach 
źródeł energii OZE. Dodatkowo to najmniejsze wykorzystanie powierzchni na jed-
nostkę wyprodukowanej energii oraz nawet 80–100-letni okres eksploatacji.

Gospodarstwa domowe i ich energia

W Polsce jest ok. 13,6 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka 
blisko 38 mln osób. Średnia liczba mieszkańców gospodarstw domowym wy-
nosi 2,9, przy czym najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa jedno- i dwuoso-
bowe. Energia w  gospodarstwach domowych zużywana jest głównie do ogrze-
wania pomieszczeń, wody oraz do przygotowywania posiłków. Poruszając temat 
zużycia energii elektrycznej w poszczególnych gospodarstwach domowych, należy 
podkreślić, że większość z nich zużywa mniej więcej od 2000 do 3000 kWh rocznie, 
jednak prognozuje się wzrost zużycia energii przez GD w przyszłości. Wszystko 
za sprawą coraz to nowych urządzeń AGD i RTV, których w wielu domach tylko 
przybywa i przybywa. Faktem jest, iż większość sprzętów jest już energooszczędna, 
jednak ich rosnąca ilość będzie mimo wszystko zwiększać zużycie energii dla po-
szczególnego gospodarstwa. Przewidywać można także odchodzenie gospodarstw 
domowych od zużycia gazu na rzecz zwiększonej konsumpcji energii elektrycznej, 
co praktycznie ma miejsce już w 2020 roku.

W końcu 2013 r. liczba ludności Polski wynosiła 38 mln i stanowiła 7,5% lud-
ności ogółem krajów UE, co oznaczało 7 miejsce wśród krajów Unii Europej-
skiej. W długim okresie przewidywany jest spadek liczby ludności do niecałych 
36 mln w 2035 r. i 33-32 mln w 2050 r. W perspektywie 2050 r. będzie zapewne 
postępował proces koncentracji ludności i  działalności gospodarczej na obsza-
rach funkcjonalnych dużych miast, a  także w średniej wielkości miastach i na 
otaczających je obszarach wiejskich. Do złagodzenia ww. tendencji przyczynić się 
może polityka prorodzinna państwa oraz napływ imigrantów — póki co, jednak 
polityka prorodzinna przynosi znikome skutki, a imigracja nie działa optymalnie 
na rozwój gospodarczy, z uwagi chociażby na masowy wywóz kapitału poza gra-
nice naszego kraju. Wpływa natomiast na zwiększone zużycie energii elektrycznej. 
Przemiany demograficzne będą miały określone konsekwencje dla sektora ener-
getyki. Koncentracja ludności w dużych miastach będzie w szczególności warun-
kowała konieczność zagęszczenia sieci najwyższych i wysokich napięć, gazowych 
i ciepłowniczych wokół rozwijających się aglomeracji, co wymagać będzie znacz-
nych nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, nakłady finansowe będą wymagane 
przez różne gałęzie przemysłu energetycznego, generując dodatkowe koszty.

„Uśrednione koszty całkowite wytwarzania energii w 2020 r. wyniesie 352 zł/MWh. 
W  2045 r. najniższe będą w  scenariuszu, w  którym EJ powstaje drogą wolnej 
optymalizacji (334 zł/MWh), najwyższe zaś w scenariuszu bez EJ (358 zł/MWh). 
Wydłużona perspektywa modelu wskazuje na dalszy spadek kosztu całkowitego 
przy kontynuacji rozwoju EJ (317 PLN/MWh w 2050 r.)” – wynika z analizy wyko-
nanej w maju 2020 r. przez Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strate-
gicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
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na zlecenie Ministerstwa Klimatu. Czyli nie tylko bezpieczeństwo, troska o klimat, 
ale i o finanse Polaków, przemawia za budową elektrowni jądrowej. Niestety, to 
i tak ciągle za mało.

Podsumowanie

Sprzeciw społeczny jest hamulcem zmian związanych z procesem budowy elek-
trowni atomowej w Polsce. Boimy się drugiego Czarnobyla czy kolejnej Fuku-
shimy. Na hasło energii jądrowej niektórym od razu przychodzi na myśl tragedia. 
Dlaczego jednak przez wydarzenia w Japonii mielibyśmy być bardziej sceptyczni 
wobec energii atomowej? Nie ma przecież u nas tsunami, tornad i trzęsień ziemi. 
Wielkość Polski to 312 679 km2, kiedy Japonia zajmuje powierzchnię 377 835 km2 – 
my nie mamy ani jednej elektrowni jądrowej, tymczasem Japończycy mogą po-
chwalić się blisko 60. Czy każdego roku słyszymy o katastrofie? Należy pamiętać, 
że wszystko, co człowiek wytworzył, może ulec awarii. Każda następna generacja 
reaktorów jest bezpieczniejsza, ponieważ nie zatrzymaliśmy się z rozwojem ener-
getyki jądrowej na katastrofie z 1986 roku. Obecnie tradycyjna elektrownia wę-
glowa truje nas bardziej niż ewentualna elektrownia jądrowa.

W kwestii energetycznej mamy sobie wiele do zarzucenia. Nie chcemy atomu, 
ale za to zamykamy kopalnie. Zamykamy kopalnie, ale nie inwestujemy w odna-
wialne źródła energii. Jesteśmy na skraju przepaści, gdyż prawdopodobnie nie speł-
nimy założeń dla zmian w miksie energetycznym na 2030 rok, a widząc jak nikłe 
działania względem rozwoju polskiej energetyki podejmuje rząd, można śmiało 
przypuszczać, iż w kwestii atomu w latach 2030-2040 również niewiele się polepszy. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że rządzącym i polskim przedsiębiorcom zapali się 
„czerwona lampka” zwiastująca uzależnienie energetyczne od innych krajów. Tym-
czasem sami mamy w co inwestować i gdzie budować.



zespół redakcyjny ustalając temat niniejszego numeru pozwolił 
autorom puścić wodze fantazji. Nie da się ukryć, że artykuły siłą 

rzeczy będą zmierzać gdzieś w okolice science fiction, co ma wielki 
plus poszerzania horyzontów myślowych i wyobraźni Czytelnika. 
Szczęśliwym zaś będzie mógł być ten ze skrybów, który, o ile dożyje, 
za lat pięćdziesiąt wyciągnie ten oto numer „Polityki Narodowej”, 
odkurzy swoje słowa i zda sobie sprawę, że się sprawdziły. W tym 
jednak miejscu trzeba poczynić i tę uwagę, że spekulacja tego ro-
dzaju jest karkołomną, a rozwój nauki i techniki przybiera czasem 
formy zgoła niespodziewane. Dość wspomnieć, że w połowie wieku 
XIX żywy był w Paryżu strach przed dalszym rozwojem miasta w do-
tychczasowym tempie, albowiem obawiano się, że doprowadzi do uto-
nięcia miasta w końskich odchodach – a tymczasem wynaleziono sa-
mochód. Mając tę przestrogę na względzie, nie zechcieliśmy podjąć 
zagadnienia automatyzacji, dochodu podstawowego czy depopulacji.

Miast tego sięgnijmy do gwiazd. Powyższe już się dzieje (w przeciwieństwie do 
rzekomego zaniku zapotrzebowania na pracę ludzką) i daje ludziom niesamowite 
możliwości – łącznie z tym, że jednym z kluczowych motorów powyższego zagad-
nienia będzie dalszy wzrost populacji, a zatem przełamanie antynatalistycznego de-
fetyzmu, który na chwilę obecną objawia się jedynie załamaniem demograficznym 
i nie niesie ze sobą żadnych korzyści (wręcz wymuszając sprowadzanie imigrantów 
zarobkowych do Polski, ale też do innych państw).

Dzieląc się pewną refleksją historiozoficzną pragniemy przypomnieć jedną 
z myśli Janusza Korwin-Mikkego, który co jakiś czas powtarza, że Europa roz-
wijała się, gdy była podzielona, zaś obecnie, zjednoczona umiera. Nieco bardziej 
poetycko ujął to Emil Cioran: tysiąc lat wojen skonsolidowało Europę, sto lat psy-
choanalizy wpędza ją do grobu. Przenosząc tę refleksję na nieco wyższy poziom 
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wskazać jednak należy, że nie o rywalizację dla rywalizacji i wojnę dla wojny idzie. 
W dawnych czasach mocarstwa ze sobą rywalizowały, bo było o co. Dziś świat się 
skurczył i skonkludowano, że jedynym co pozostaje to bogacić się i żyć wygodniej, 
a to łatwiej osiągnąć społem aniżeli osobno. Być może to jednak kwestia tego, że 
światu brakuje wielkiego celu wielkiej przygody. I oto przyszłość może nieść taką 
przygodę i taki cel.

Podbój kosmosu zresztą dobitnie potwierdza tezę Korwina. Zauważmy, że wyścig 
kosmiczny rozpoczął się i osiągnął zawrotne tempo w epoce zimnej wojny, rywa-
lizacji Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, a po zakończeniu tego kon-
fliktu wyraźnie spowolnił. Wcześniejsze zabiegi o pierwszy lot w kosmos, pierwsze 
wyjście człowieka w przestrzeń kosmiczną, lądowanie na księżycu, zastąpiła współ-
praca w ramach ISS. Ostatnimi czasy, wraz z zaognieniem konfliktu amerykańsko
-rosyjskiego, ale również rywalizacją USA z Chinami, trend ten ulega odwróceniu. 
Stany Zjednoczone zapowiadają lot na Marsa, nowe rakiety buduje zarówno rządowa 
NASA, jak i prywatni inwestorzy w rodzaju Elona Muska, mówi się o powrocie na 
Księżyc czy locie na Marsa. O Księżycu i Marsie mówi też Władimir Putin.

Eksploracja kosmosu wiąże się zaś z licznymi, wymiernymi korzyściami, takimi 
jak dostęp do nowych surowców. Zresztą będzie ona miała w sobie coś z dawnych 
odkryć geograficznych, jedynie na większą skalę. Podobnie jak podówczas kon-
trola cieśnin, niektórych wysp czy portów dawała poszczególnym mocarstwom eu-
ropejskim wymierne korzyści, tak teraz będzie to mogła zagwarantować kontrola 
nad niektórymi asteroidami, planetoidami czy księżycami. W przypadku większych 
księżyców czy planet raczej będzie musiało dojść do kolonialnej rywalizacji, tak 
jak dawniej w przypadku większych mas lądu, z drugiej strony może też być nie-
zbędna pewna współpraca. Niewątpliwie niektóre z  tych obiektów kosmicznych 
znacznie uatrakcyjni tzw. terraformacja, czyli upodobnienie ich do ziemi, a to może 
być działanie przekraczające możliwości poszczególnego państwa.

terraformacja

Zostańmy na chwilę przy tym zagadnieniu. Jeśli państwa zechcą podjąć na 
nowo wyścig kosmiczny, będzie to oznaczało zapotrzebowanie na wykonawców 
tego planu, zwłaszcza kolonizatorów. To natomiast będzie musiało oddziaływać na 
politykę państw wobec własnej populacji. Będzie potrzebny szybszy przyrost natu-
ralny i ryzyko przeludnienia. W ten sposób państwa rozwinięte będą zmuszone 
zrobić coś z koszmarnie niską dzietnością, podjąć pewne działania w kierunku 
jej poprawy. Można się więc w tym względzie spodziewać bardziej prorodzinnego 
ustawodawstwa. Będzie to tym potrzebniejsze, że podstawowym problemem ko-
smosu są odległości – i nawet zakładając, że przez 50 lat poprawią się możliwości 
techniczne, że podróże kosmiczne staną się szybsze, to nadal będą one robić kolo-
salne wrażenie. Dość powiedzieć, że sonda Cassini potrzebowała 5 lat, by dotrzeć 
z orbity ziemskiej w okolice Saturna. A to przecież ciągle Układ Słoneczny!

Aby te dystanse skracać i  zmniejszać czas podróży, przydatne będą bazy po-
średnie. Jednak aby móc z nich w pełni korzystać, nie od rzeczy będzie na nich 
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zapewnić warunki możliwie najbardziej zbliżone do ziemskich. Długotrwałe prze-
bywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub konieczność ubioru skafandra mogą 
nieść ze sobą ryzyko problemów psychicznych, będą także utrudniać wymianę 
pokoleniową na poszczególnych koloniach i w konsekwencji będą musiały one 
liczyć na stały napływ sezonowych mieszkańców z Ziemi, co nie będzie w żaden 
sposób opłacalne.

Jak jednak tego dokonać? Oczywiście zależy to od warunków danej planety. Ina-
czej trzeba zaplanować ten proces w przypadku Wenus, gdzie temperatury osiągają 
ok. 200 °C, inaczej w przypadku Księżyca, niemal zupełnie pozbawionego grawi-
tacji, a inaczej w przypadku Marsa, który jest planetą bardzo zimną i dodatkowo 
męczoną częstymi burzami piaskowymi. Wenus jest właściwie nie po drodze (znaj-
duje się bliżej Słońca, więc prowadząc eksplorację w jej kierunku nie znajdziemy 
nic szczególnie ciekawego) i można się nią zająć później, terraformacja Księżyca 
byłaby krótkotrwała, o ile nie wymyśliłoby się jakiegoś sposobu na zwiększenie 
jego grawitacji, co z kolei mogłoby mieć fatalny wpływ na życie na Ziemi, pierwszy 
w  kolejce siłą rzeczy jest więc Mars. I  najbardziej zaskakujące jest to, że ten 
proces można rozpocząć już teraz, przy użyciu dostępnych obecnie technologii.

Na Marsie znajduje się woda, jest ona jednak skuta w bryłach lodu, albowiem 
czerwona planeta jest, jako się rzekło, niezwykle zimnym miejscem. Aby ją uwolnić 
należy podwyższyć temperaturę planety, czyli wywołać tam efekt globalnego ocie-
plenia. Ludzie mają w tym pewne doświadczenie, to właśnie robią od dłuższego 
czasu na Ziemi. Metoda jest więc ta sama, wybudować ciężki przemysł i rozpocząć 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Na Marsie znajdują się złoża żelaza, ma-
gnezu, aluminium, tytanu, chromu, a także litu, kobaltu, niklu, miedzi, cynku, niobu, 
molibdenu, lantanu, europu, wolframu i złota. Są to cenne surowce, które warto 
wydobywać. Samo wydobycie w mniejszym stopniu przyczynia się do wzrostu tem-
peratury aniżeli dalsza obróbka, do której potrzebne są huty i inne zakłady.

Do działania takich zakładów potrzeba węgla, a tego na Marsie nie ma w du-
żych ilościach. Złoża takie znajdują się natomiast w Polsce, która przez długie lata 
minionego stulecia opierała swoją gospodarkę m.in. na wydobyciu czarnego złota. 
Obecnie jednak, ze względu na mało ekologiczny charakter tego surowca sytuacja 
ta ulega zmianie. Coraz mniej pali się węglem, coraz mniej energii zapewniają elek-
trownie wiatrowe, polskie górnictwo węglowe ma być powoli wygaszane. Sprzedaż 
surowca na czerwoną planetę, gdzie będzie on potrzebny, może pomóc uratować 
ten strategiczny sektor, zapobiec masowym zwolnieniom górników. Wprawdzie 
polskie górnictwo musi mierzyć się także z problemem nierentowności wydobycia, 
ale wobec praktycznej niedostępności tak potrzebnego surowca na samym Marsie 
ceny niewątpliwie wzrosną, co uczyni wydobycie bardziej opłacalnym – a zapotrze-
bowanie będzie niewątpliwie ogromne, albowiem temperaturę czerwonej planety 
trzeba podnieść o co najmniej 70°C.

Szczęśliwie nie będzie trzeba tego robić wyłącznie za pomocą produkcji prze-
mysłowej. Oprócz wody lody Marsa kryją także dwutlenek węgla i inne gazy cie-
plarniane, więc po uruchomieniu i osiągnięciu pewnego pułapu, proces powinien 
samorzutnie znacznie przyspieszyć, choć trudno rzecz jasna określić jak długo 
będzie on trwał. Zresztą samo ocieplenie klimatu na Marsie, stopienie lodowców 
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i pojawienie się ciekłej wody, choć będzie dużym krokiem ku uczynieniu czerwonej 
planety zdatną do zamieszkania, nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów.

Po pierwsze, marsjańska gleba jest prawdopodobnie toksyczna, co znaczy, że 
pomimo wody i związanego z tym pojawienia się tlenu, niekoniecznie cokolwiek 
musi na niej wyrosnąć. Wprawdzie pojawiają się głosy, że skoro w zamierzchłej 
przeszłości na Marsie była już woda, to być może istnieją tam bakterie mogące 
zmienić ten stan rzeczy, jednakże pewności nie ma. Niemniej zawsze można takie 
bakterie sprowadzić z  ziemi, razem z  nasionami i  sadzonkami. Jest to o  tyle 
istotne, że o ile tlen w śladowych ilościach jest już obecny i pojawienie się wody 
zwiększy jego ilość w atmosferze, o tyle dla zapewnienia właściwej proporcji ko-
nieczne będzie wyhodowanie roślinności.

Po drugie, i to jest najpoważniejszy problem, od którego właściwie trzeba było 
zacząć, Mars pozbawiony jest pola elektromagnetycznego, a  to uniemożliwia na 
dłuższą metę skuteczne przeobrażenie czerwonej planety w miejsce przyjazne dla 
życia – bez takiego pola, planeta nie jest bowiem chroniona przed wiatrem sło-
necznym, który wywiewa atmosferę. Odtworzenie tego pola jest jedynym (a nie-
stety kluczowym) zagadnieniem, które pozostaje poza zasięgiem współczesnej tech-
nologii, choć są pewne koncepcje. Jedne z nich zakładają wytworzenie sztucznego 
pola elektromagnetycznego, choć jak to zrobić nie przedstawiają, albowiem pozo-
staje to poza zakresem możliwości. Inne wskazują na to, że dla powstania takiego 
pola konieczne jest, tak jak na Ziemi, aby jądro planetarne stało się ciekłe – to 
prawdopodobnie zmiana stanu skupienia marsjańskiego jądra na stały sprawiła, 
że Mars stracił pole elektromagnetyczne i tutaj przedstawia się już pewne idee – 
np.  zdetonowanie wewnątrz jądra planety silnych bomb atomowych. To jednak 
wiąże się z pewnym ryzykiem – nie wiadomo, jak planeta zareaguje na tak silną 
eksplozję w  samym swoim centrum. Dodatkowo na Ziemi nigdy nie udało się 
wykonać głębszego wykopu niż 12 kilometrów. To zdecydowanie za mało i  ten 
ziemski tunel był niezwykle wąski. Tymczasem mówimy o szybie, w którym będą 
musiały zmieścić się bomby atomowe. Niemniej, zgodnie z tematem numeru – po-
zostaje pięćdziesiąt lat, aby się nad tym zastanowić.

nowa epoka wielkich odkryć

Zanim poszukamy dokładnej odpowiedzi na pytanie o miejsce Polski w tej ko-
smicznej układance, najpierw jeszcze słów kilka o dalszych pozytywach tej nowej 
epoki wielkich odkryć geograficznych. Panujące w kosmosie odległości, nawet jeśli 
statki i rakiety będą w stanie osiągać coraz większe prędkości, nadal pozostaną 
znaczne, i  jest to określenie raczej eufemistyczne. Długość podróży, czas prze-
pływu informacji, siłą rzeczy sprawią, że normalny zarząd państwowy nad nowymi 
terytoriami, taki jaki znamy z ziemi, nie będzie możliwy. Siłą rzeczy doprowadzi to 
więc do odrodzenia feudalizmu – pod tym względem zupełnie trafną intuicję miał 
Frank Herbert tworząc „Diunę”. Gubernator kolonii na odległym księżycu Jowisza 
czy Saturna, albo nawet w pasie asteroid, będzie znajdował się poza efektywną 
kontrolą swojego państwa, podobnie jak prawo niekoniecznie będzie mogło czekać 
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na ustawy państwowe. Tym samym władza takiego gubernatora stanie się znaczna, 
a kto wie, czy nie dziedziczna (zwłaszcza, że tendencję do dziedziczności znajdu-
jemy nawet dzisiaj i to nawet tam, gdzie niekoniecznie mamy do czynienia z prawi-
cowym, tradycjonalistycznym reżymem, czego przykładem może być Białoruś lub 
Korea Północna, również następcą Ceausescu miał przecież być jego syn).

Podsumowując zatem dotychczasowe rozważania ze znacznym prawdopodo-
bieństwem można wskazać, że era podboju kosmosu przyniesie za sobą renesans 
kolonializmu. Renesans o tyle lepszy i bezpieczniejszy, że kosmos (przynajmniej 
ten nam znany) – w przeciwieństwie do Nowego Świata jest niezamieszkały, zatem 
niewielkie jest ryzyko powtórzenia się historii znanych z państw dzisiejszego Za-
chodu, w których to mieszkańcy dawnych kolonii masowo zamieszkiwali w poszu-
kiwaniu godniejszego życia, co rodziło, rodzi i długo jeszcze rodzić będzie konflikty 
na tle etnicznym. Z jednej strony wywoła to rywalizację o mniejsze, a strategicznie 
położone obiekty, np. w pasie asteroid wyznaczającym granicę między tzw. „we-
wnętrznym” a „zewnętrznym” Układem Słonecznym. Znajdujące się tam obiekty 
są na tyle małe, że najprawdopodobniej poszczególne państwa będą dążyły do ich 
opanowania w całości. Może im to zapewnić kontrolę przejścia do dalszych sfer 
Układu, z którego tytułu będą mogły pobierać cła i myta, stanowiące cenne źródło 
dochodu. Z drugiej strony, przy większych obiektach, zwłaszcza tych, które mogą 
podlegać terraformowaniu, konieczna będzie pewna doza współpracy.

Czy rywalizacja przekracza możliwości poszczególnych państw i konieczne jest 
blokowanie w większe koalicje? Część państw już działa na własną rękę – jak np. 
Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i  Indie. Jak przedstawia się budżet ich agencji 
kosmicznych? NASA w 2020 roku miała do dyspozycji 23 mld dol., Roskosmos – 
3 mld dol., CNSA (chiński program) – 11 mld dol., ISRO (indyjski) – 2 mld dol.. 
To nie są astronomiczne kwoty, znajdujące się poza zasięgiem mniejszych państw. 
Warto dodać, że od czasu zamknięcia programu wahadłowców, Roskosmos, przy 
dość skromnym budżecie, pozostawał głównym graczem w kosmosie i zmieniło 
się to dopiero wraz z zainicjowaniem przez NASA nowego programu.

Co istotne, również inne państwa dysponują własnymi agencjami kosmicz-
nymi – łącznie jest ich 61 i w gronie tym znajduje się Polska. Wprawdzie nie 
wszystkie prowadzą załogowe loty kosmiczne, a niektóre nie prowadzą w ogóle 
lotów, zajmując się jedynie obserwacjami kosmosu i  badaniami teoretycznymi, 
niemniej może to ulec zmianie.

Polska Agencja Kosmiczna dysponuje obecnie budżetem rzędu 61 mln dol. 
i prowadzi działania na rzecz intensyfikacji wykorzystania systemów satelitarnych, 
rozwoju technologii kosmicznych i  ich wykorzystania dla celów administracyj-
nych, naukowych, gospodarczych i wojskowych. Są to raczej skromne działania 
i choć Polska może pochwalić się wystrzeleniem trzech satelit – PW-Sat, Lema 
i  Heweliusza, to zostały one wyniesione dzięki uprzejmości odpowiednio: ESA  
(Europejskiej Agencji Kosmicznej), Roskosmosu i CNSA. Niemniej są to już jakieś 
podstawy, a odpowiednie dofinansowanie agencji nie przekracza możliwości finan-
sowych państwa, które wydało 70 mln złotych na wybory, które nigdy się nie od-
były lub przekazało 2 mld zł na rozwój Telewizji Polskiej. To oczywiście lekko po-
pulistyczne argumenty, służą jednak pokazaniu, że znalezienie środków na rozwój 
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programu kosmicznego w Polsce jest możliwe i nie trzeba liczyć na współpracę 
w ramach agencji unijnej. Przeznaczenie omawianych środków na dofinansowanie 
PAK pozwoliłoby zwiększyć jej budżet do ok. 600 mln dol., a to z kolei umiejsco-
wiłoby polską agencję w ścisłej czołówce światowej, przed chociażby agencją bry-
tyjską, choć ciągle poniżej elitarnego grona, które na rozwój agencji kosmicznych 
przeznacza ponad miliard dol. (tę listę otwiera Japonia).

Nie są to może jeszcze środki umożliwiające budowę statków kosmicznych, ale 
pozwalają już na budowę porządnej satelity (koszt ok. 50 mln dol.). Program zresztą 
można rozwijać i pozyskiwać na jego rzecz kolejne środki. O wiele istotniejsze 
jest tutaj jednak know-how i z tym może być pewien problem. Jednakże w tym 
kontekście warto wspomnieć, że satelita PW-Sat był inicjatywą studentów. Dodat-
kowo, cofając się do początków rywalizacji kosmicznej Stanów Zjednoczonych 
i Związku Sowieckiego warto wskazać, że o ile te pierwsze czerpały z dorobku 
naukowców „przejętych” od III Rzeszy, o  tyle Sowieci sami poczynili niezbędne 
nakłady naukowe i  technologiczne, a  ich program miał przecież – aż do czasu 
misji Apollo – przewagę. Piłka znajduje się po stronie państwa, którego zadaniem 
jest dofinansowanie odpowiednich uczelni i położenie nacisku na badania w tym 
zakresie i popularyzację tej gałęzi wiedzy.

Można się rzecz jasna zżymać, że są ważniejsze wydatki i większe potrzeby, jed-
nakże trzeba zauważyć, że w nieodległej przyszłości to właśnie wyścig kosmiczny 
będzie decydował o roli i znaczeniu państw. W okresie pierwszej kolonizacji Polska 
pozbawiona stałej floty była właściwie niezainteresowana eksploracją nowoodkry-
tych lądów – i był to błąd. W okresie kolonializmu XIX-wiecznego z wiadomych 
względów rękawicy tej rywalizacji podjąć nie mogła, co potem próbowała nadrabiać 
w okresie II RP, ale z miernym skutkiem. Ponownie tego błędu popełnić nie można.

Kosmos, jak było już wspomniane, jest miejscem obfitującym w surowce, a także 
obszary strategicznie ważne. Kontrola wydobycia tych surowców oraz handlu, 
a także zakładanie kolonii na poszczególnych obiektach kosmicznych będzie nieść 
ze sobą spore zyski i  zwiększy znaczenie danego państwa. Nie można więc po-
zwolić tej możliwości uciec i dać się wyprzedzić lub zdystansować innym graczom. 
Mała Dania w dawnych wiekach czerpała liczne korzyści z faktu, że efektywnie 
kontrolowała wąskie wyjście z Bałtyku pobierając z tego tytułu cła od statków go 
opuszczających lub nań wpływających. Dała sobie ten przywilej wydrzeć dopiero 
w 1857 roku za sutym odszkodowaniem, gdy międzynarodowe znaczenie Bałtyku 
było już niewielkie. Podobnie może być w przypadku obszaru pasa asteroid, przez 
który trzeba się przedostać w podróży ku dalszym obiektom Układu Słonecznego.

od czego zacząć?
Jakie zatem realne działania powinna podjąć Polska, by za 50 lat z państwa ra-

czej niebiorącego udziału w eksploracji kosmosu stać się czołowym uczestnikiem 
wyścigu? Część została już wskazana, pozwólmy je sobie zebrać. Przede wszystkim 
należy znacznie dofinansować PAK. Zdobycie środków umożliwiających jej posia-
danie budżetu przekraczającego miliard dol. to kluczowe zagadnienie. Częściowo 
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można te środki przesunąć z budżetu obronnego – albowiem te zagadnienia się 
wiążą – a ten wynosi ok. 11 mld dol. (są to dane z 2019 roku). Te środki powinny 
służyć również dofinansowaniu kluczowych kierunków na uniwersytetach czy – 
zwłaszcza – politechnikach. Wykształcone w ten sposób kadry zajmą się projekto-
waniem statków kosmicznych oraz prowadzeniem dalszych badań nad możliwymi 
sposobami eksploracji kosmosu. Jak było już wzmiankowane na początku, państwo, 
celem zyskania kolonizatorów powinno także wprowadzić skuteczniejszą politykę 
prorodzinną, ale to są już zagadnienia przekraczające tematykę niniejszego szkicu.

Podsumowując zatem. Podjęcie wyścigu kosmicznego nie przekracza nawet 
w tym momencie możliwości Państwa Polskiego i czym prędzej powinno ono się 
tym zagadnieniem zainteresować. W przyszłości nie tylko może, ale z całą pew-
nością przyniesie to znaczne zyski i umocni pozycję Polski na arenie międzynaro-
dowej. Istnieje pewne zainteresowanie tym tematem, o czym świadczą co jakiś czas 
relacjonowane przez media inicjatywy studentów oraz trzy do tej pory wyproduko-
wane polskie satelity. Nie ma na co czekać, tak jak kiedyś przyszłość znajdowała się 
na morzach, tak teraz znajduje się wśród gwiazd – i obyśmy doczekali dnia, kiedy 
rakieta „Pan Twardowski” imieniem naszej Ojczyzny ku tym gwiazdom wyruszy!

Fot. pixabay – PIRO4AD
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wśród Polaków nieco czynniej interesujących się polityką 
i ekonomią brakuje zrozumienia, że gospodarka nie musi być 

ani kapitalistyczna, ani socjalistyczna. Wielu z nich wpadło w pu-
łapkę tejże dychotomii. Istnieje jednak wiele alternatyw, tzw. trze-
cich dróg, które przez ignorantów i ludzi zideologizowanych po-
gardliwie nazywane są „socjalizmem” lub „kapitalizmem”. Wielu jest 
takich, którzy wpadli w tę zero jedynkową pułapkę – w środowi-
skach poczuwających się do miana „prawicowych”, najczęściej mamy 
z nimi do czynienia pośród grup ultraliberalnych. Co więcej, często 
tacy ultraliberałowie uważają się za katolików. Przywołajmy słowa 
św. Jana Pawła II: „Nauczanie i  upowszechnianie nauki społecznej 
wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła”1. Oznacza to, że 
katolicka nauka społeczna, wbrew obiegowej opinii nie jest żadnym 
nieobowiązkowym, dodatkowym elementem wiary, tylko jej inte-
gralną częścią. Dlatego zaistniała nagląca potrzeba przybliżenia 
podstawowych założeń pierwotnego katolickiego solidaryzmu. 

Tekst niniejszy stawia sobie za zadanie pogłębić u czytelnika świadomość faktu, 
że to, co wielu błędnie zwie „socjalizmem” jest popierane przez Kościół od dawna. 
Być może autorytet papieży i ich słowa wybrzmiewające z przywoływanych ency-
klik przyczynią się do lepszego naświetlenia sprawy. Jako że tekst jest adresowany 
przede wszystkim do ludzi szeroko pojętej prawicy, odnosić się tu będziemy częściej 
właśnie do podejścia liberalnego, które po tej stronie sceny politycznej występuje 
znacznie częściej niż podejście kolektywistyczne. Z tego powodu tekst nie będzie 
się odwoływał do antysocjalistycznych fragmentów opisywanych encyklik, choć 

1  Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, punkt 41, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html (Dostęp: 13.11.2020).

Ernest Korus

solidaryzm społeczny. 

Podstawy zagadnienia
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należy mieć świadomość, że takich jest mnóstwo. Nie znaczy to, że dobór cytatów 
i odnośników jest tendencyjny – jest różnorodny, odnieśliśmy się do całokształtu 
nauczania papieży tak, by nikt nie mógł zarzucić, że jakiś pomysł czy koncepcja 
stanowią przykłady odosobnione, niereprezentatywne dla całej katolickiej nauki 
społecznej. Artykuł skupi się na wyjaśnianiu stanowiska solidaryzmu w ramach 
gospodarki krajowej, pominie natomiast odrębną kategorię handlu międzynarodo-
wego, która stanowi na tyle obszerną część katolickiej nauki społecznej, że zasłu-
guje na osobny tekst.

Artykuł prześledzi punkt widzenia katolickiej nauki społecznej na własność pry-
watną, własność państwową, ustrój gospodarczy, sprawiedliwość społeczną i środki, 
które mogą w  myśli solidaryzmu zagwarantować tę sprawiedliwość. Na samym 
końcu krótko przedstawione zostanie stanowisko w  sprawie związków zawodo-
wych. Zanim przejdziemy do konkretnych rozważań, omówione zostaną pojęcia 
używane w tekście oraz pewne podstawy, które mogą być mimo wszystko nieznane.

Słowem wstępu należy krótko wyjaśnić znaczenie używanych terminów, po-
nieważ będą się one pojawiać przez cały tekst. Solidaryzm jako określenie systemu 
kierującego się zbiorem uwag, wskazań i nakazów społeczno-gospodarczych, który 
został zapoczątkowany w kręgach katolickich jako odpowiedź na niemoralność ka-
pitalizmu i bezbożność socjalizmu. Pierwotny katolicki solidaryzm, na którym ni-
niejszy artykuł skupi swą uwagę, nie jest żadnym usystematyzowanym ustrojem go-
spodarczym. Poszczególni filozofowie i ideolodzy polityczni o odcieniu katolickim 
z różnych państw stworzyli na bazie tych papieskich wskazań własne nowatorskie 
ustroje gospodarcze, bądź ich zarysy, które były później wcielane w życie. Przykła-
dowo, w Portugalii António Salazar opracował ustrój portugalskiego korporacjo-
nizmu, opierając się na wytycznych z encyklik „Rerum novarum” i „Quadragesimo 
anno”2. Artykuł nie będzie się koncentrował na tego typu konkretnych systemach, 
odnosząc się bezpośrednio do encyklik katolickiej nauki społecznej. Solidaryzmem 
zatem będzie się nazywać całość wytycznych w sprawie kształtu systemu gospodar-
czego i społecznego wywodzących się z katolickiej nauki społecznej. 

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga być może kontrowersyjna na pierwszy rzut 
oka kwestia autorytetu papieży w sprawie wygłaszania propozycji gospodarczych. 
Papież nie musi być żadnym autorytetem w sprawach ekonomii, gdyż nie o  to 
chodzi w encyklikach katolickiej nauki społecznej. Papieże nie silą się na to, żeby 
mieszać się w sprawy świeckie, ale Kościół zamierza ingerować w każdą sferę 
życia, która jest silnie powiązana z kwestiami moralnymi, a ekonomia taką bez 
wątpienia jest. Papież Pius XI w  „Quadragesimo anno” pisze: „Z pewnością za-
daniem Kościoła nie jest prowadzić ludzi do przemijającego i znikomego szczę-
ścia, ale do wiecznego; a nawet uważa Kościół, że nie wolno mu się mieszać do 
tych ziemskich spraw bez powodu. Ale z drugiej strony Kościół w żaden sposób 
nie może zrezygnować z  obowiązku, który nań Bóg nałożył, a  który mu każe 
występować, wprawdzie nie w sprawach techniki życia społeczno-gospodarczego, 

2  M. Bankowicz, Autorytaryzm António Salazara, [w:] Myśl i polityka: księga pamiątkowa 
dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu T. 2, red. B. Szlachta, Kraków 
2011, s. 15.
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bo do tego nie ma ani środków odpowiednich, ani nie jest powołany, lecz w tych 
wszystkich sprawach, które mają związek z moralnością”3.

W związku z tym, Kościół katolicki ma prawo wypowiadać się na wszelkie te-
maty, które dotyczą moralności. Również Leon XIII podaje uzasadnienie ingerencji 
w kwestie ekonomiczno-społeczne, mówiąc, że w rozwiązanie problemów, jakie 
niosą ze sobą coraz to nowe zagadnienia, należy zaangażować elitę całego świata 
i szeroko pojętego ducha ludzkiego4. Dlatego też Leon XIII pisze wprost, że wy-
powiada się w sprawie robotniczej dla dobra Kościoła i dobra powszechnego. Dla 
Kościoła na ziemi istotne jest zagwarantowanie sprawiedliwości, bo bez niej nie 
ma dobra powszechnego. Co najważniejsze, ustrój gospodarczy musi prowadzić 
do zbawienia5. Właśnie ono jest najistotniejszym celem życia ziemskiego, które 
stanowi sprawdzian decydujący o dalszym losie duszy człowieka. Dlatego ustrój 
gospodarczy i szerzej społeczny powinien ograniczać ilość pokus dostępnych czło-
wiekowi tak, by zwiększyła się szansa przeciętnego człowieka na dostąpienie zba-
wienia. Celem solidaryzmu jest więc zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej 
na ziemi oraz ułatwienie drogi do raju. Kluczowe jest zapewnienie moralności 
w sferze gospodarczej i uwznioślenie moralne ludzi biorących w niej udział, by 
człowiek szanował człowieka, a wspólnota narodowa jednoczyła się ponad rozbija-
jące ją interesy klasowe. Ludzie muszą walczyć o realizację prawdziwej, moralnej 
sprawiedliwości, a nie „sprawiedliwości” egoistycznych interesów własnej grupki.

własność prywatna i jej ograniczenia

Istotnym punktem niezgody pomiędzy liberałami gospodarczymi a  solidary-
zmem musi być podejście do własności prywatnej. Ekonomia otwiera szerokie 
pole do rozważań etycznych i normatywnych. Mowa tu o pytaniach o moralną 
dopuszczalność strajków, płacy minimalnej, wysokości podatków i  wielu innych 
rozwiązań, które ingerują w prawo własności prywatnej, uważane przez liberałów 
za święte. Za dowód tej niezgody niech posłuży przykład oburzenia jakie wywołał 
fragment encykliki „Fratelli tutti” papieża Franciszka: „tradycja chrześcijańska nigdy 
nie uznała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne i podkreślała 
społeczną funkcję wszelkiej formy własności prywatnej”6. Papież zacytował swoje 
własne słowa z encykliki „Laudato si”, w której to przy okazji tego fragmentu powo-
ływał się na przemówienia i encykliki Jana Pawła II. Oczywiście encyklika „Fratelli 
tutti” papieża wzbudza kontrowersje wśród wiernych i hierarchów (m.in. abp. Lengi  
i bp. Schneidera), ale jak się okaże w dalszej części artykułu, przesłanie ekonomiczne 

3  Pius XI, Quadragesimo anno, punkt 41, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadra-
gesimo%20anno.htm (Dostęp: 7.11.2020).

4  Leon XIII, Rerum novarum, punkt 1, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20
novarum.htm (Dostęp: 4.11.2020).

5  Pius XI, dz. cyt., punkt 130.
6  Franciszek, Fratelli tutti, punkt 120, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encycli-

cals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (Dostęp: 4.11.2020).
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tejże encykliki jest zgodne z całą resztą katolickiej nauki społecznej7. Nawet konser-
watywny biskup Schneider, pośród wszystkich wątpliwości jakie wywołuje u niego 
encyklika, za jej zaletę uznaje przypominanie o „społecznym znaczeniu własności 
prywatnej”. Wracając do Jana Pawła II, pisze on, że „używanie dóbr, należące do 
sfery wolności, jest podporządkowane od początku powszechnemu przeznaczeniu 
wszystkich dóbr stworzonych(…)”8. Rozbijmy to na czynniki pierwsze. Papież użył 
słowa „używanie”, co implikuje konieczność używania posiadanej własności. Dalej 
stwierdza, że to używanie musi służyć powszechnemu przeznaczeniu, czyli musi 
służyć powszechnie ludziom. Własność prywatna musi więc być używana dla sze-
roko pojętego dobra społecznego, nie może szkodzić społeczeństwu (nauka Ko-
ścioła określa, co jest dobre, a co złe). Jak wyjaśnia papież, dobra muszą służyć 
wszystkim ludziom, dlatego że w  tym celu stworzył je Bóg, od niego pochodzą 
wszelkie rzeczy, bo On stworzył świat i  dał je człowiekowi we władanie9. Teraz 
spójrzmy na najbogatszych ludzi świata i ich majątki. Multimiliarderzy nie używają 
większości zakumulowanego kapitału, bo nie są w stanie. Zakumulowany kapitał 
nie służy społeczeństwu, lecz jest od niego odseparowany. Ktoś zwróciłby teraz 
uwagę, że większość pieniędzy jakie ci ludzie posiadają jest inwestowana, więc mimo 
wszytko jest używana. Nie jest to użytek na potrzeby własne tylko sposób zarob-
kowania, ale nawet gdy przyjmiemy ten argument, trzeba zadać pytanie czy jest to 
moralny sposób użytkowania swojej własności. Papież Benedykt XVI nie pozostawia 
wątpliwości: „Trzeba unikać sytuacji, w której wykorzystanie zasobów finansowych 
miałoby charakter spekulacyjny i odpowiadało pokusie szukania jedynie szybkiego 
zysku, zamiast również utrzymania przy życiu przedsiębiorstwa na dłuższą metę, 
przysłużenia się realnej ekonomii i troski o promocję stosownych i odpowiednich 
inicjatyw ekonomicznych także w krajach potrzebujących rozwoju”10.

Zatem nie bójmy się powiedzieć, że według katolickiej nauki społecznej więk-
szość majątku najbogatszych ludzi nie jest używana moralnie, a już na pewno nie 
służy w żaden sposób społeczeństwu. Ich majątek wręcz może ludziom zaszkodzić, 
o czym czytamy również w katechizmie Kościoła katolickiego11. Przekazanie od 
czasu do czasu pewnej sumy na fundacje charytatywne nie rekompensuje wyrządzo-
nych szkód, choć pewnie pozwala to nieco uspokoić sumienie. Osobnym, wartym 
omówienia aspektem sprawy byłaby ocena moralna fundacji charytatywnych, które 

7  J. P. Lenga, Papież nie głosi nawrócenia! Marksistowskie powiązania nowej encykliki. 
Abp Jan Paweł Lenga, https://www.youtube.com/watch?v=S28AA6vl4Bs (Dostęp: 5.11.2020). 
D. Montagna, EXCLUSIVE: Interview on “Fratelli Tutti” with Bishop Athanasius Schnei-
der, The Remnant, https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5096-ex-
clusive-interview-on-fratelli-tutti-with-bishop-athanasius-schneider (Dostęp: 5.11.2020).
M. Jendrzejczak, „Fratelli Tutti” a nauka Kościoła o karze śmierci i wojnie sprawiedliwej, 
https://www.pch24.pl/fratelli-tutti-a-nauka-kosciola-o-karze-smierci-i-wojnie-sprawiedli-
wej,79124,i.html (Dostęp 5.11.2020).

8  Jan Paweł II, Centesimus annus, punkt 30, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_paw-
el_ii/encykliki/centesimus_2.html#m4 (Dostęp: 5.11.2020).

9  Tamże, punkt 31.
10  Benedykt XVI, Caritas in veritate, punkt 40, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/

encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html (Dostęp: 5.11.2020).
11  Katechizm Kościoła katolickiego, punkt 2409, http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkk-

kIII-2-2.htm (Dostęp: 5.11.2020).
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często marnotrawią otrzymane środki i równie często są kierowane fałszywą mo-
ralnością, przeznaczając pieniądze na działania godzące w Kościół lub jego podwa-
liny. Spójrzmy przykładowo na fundację Billa Gatesa (Bill & Melinda Gates Founda-
tion), która promuje aborcję i antykoncepcję12. Podsumowując, własność prywatna 
niesie ze sobą konkretne warunki jej właściwego użytkowania. 

Kościół idzie o krok dalej i nie ogranicza się do wskazań co do sposobu użytku 
własności prywatnej, ale pozwala państwu na ingerencję w prawo własności, aby 
zagwarantować jej moralne, sprawiedliwe użytkowanie. Papież Pius XI w ency-
klice „Quadragesimo anno” pisze dosadnie, że „mając na uwadze rzeczywistą ko-
nieczność dobra wspólnego władza państwowa może, kierując się zawsze prawem 
naturalnym i Boskim, dokładniej określić, co w zakresie używania własnych dóbr 
ich posiadaczom wolno, czego zaś nie wolno”13. Czyli według katolickiego solida-
ryzmu, pomimo posiadania własności, jednostki nie mogą nią dysponować według 
własnych zachcianek, a jeśli to robią, to państwo powinno na różne sposoby inter-
weniować. Własność nie może służyć złu, nie może też być neutralna, bowiem wła-
sność musi służyć wszystkim, czyli działać po stronie dobra. W tym sensie prawo 
własności nie jest absolutne.

własność państwowa

Państwo według solidaryzmu może nie tylko ingerować we własność prywatną 
w przypadku niemoralnego jej użytkowania, ale również może pobierać różno-
rakie podatki. Leon XIII pisze: „Lecz tylko pod tym warunkiem wymienione ko-
rzyści staną się rzeczywistością, jeśli prywatna własność nie będzie wyczerpywana 
przez nadmiar podatków i ciężarów publicznych”14. Nie trzeba tłumaczyć znaczenia 
tego fragmentu, ale zwrócić należy uwagę na to, że Leon XIII mówi o podatkach 
jako o czymś całkowicie naturalnym. Oczywistość istnienia samych podatków po-
twierdza Jan XXIII, mówiąc, że obciążenia podatkowe muszą być dostosowane do 
możliwości ludzi15. Zupełnie odrębnym tematem do dyskusji byłoby to, w jakim 
stopniu rzeczywiście wysokość podatków powoduje złą sytuację w jakimś państwie 
w konkretnym czasie. Czy dziś własność prywatna w Polsce jest zagrożona przez 
obciążenia podatkowe, czy może raczej przez obostrzenia związane z narodową 
kwarantanną? Jeśli dojdziemy do wniosku, że to jednak nie podatki są winne wy-
czerpywaniu własności Polaków (Polska rozwijała się przed koronawirusowym 
kryzysem pomimo podatków), to czy państwo powinno zrzucić np. obostrzenia 
antywirusowe (wszak mogą być głównym winowajcą)? To pytania, na które solida-
ryzm z encyklik papieskich nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, być może 

12  Bill & Melinda Gates foundation, ‘Grant: International Planned Parenthood World-
wide, Inc., https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/
Grants/2020/03/INV-005884 (Dostęp: 5.11.2020).

13  Pius XI, dz. cyt., punkt 49.
14  Leon XIII, dz. cyt., punkt 35.
15  Jan XXIII, Mater et magistra, punkt 132, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Mater%20

et%20Magistra.htm (Dostęp: 6.11.2020). 
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da się obliczyć który wariant prowadzi do większej krzywdy ludzkiej rozumianej 
przez pomniejszenie stanu posiadania i  zdrowia. Jeszcze innym przykładem są 
kraje Skandynawii, które pomimo bardzo wysokich podatków, które u nas byłyby 
zabójcze, tam są znośne. Co ważniejsze, obywatele tamtejszych państw się na te 
podatki godzą, ponieważ dostają wysokiej jakości usługi publiczne, a jednocześnie 
własność prywatna Skandynawów nie jest zagrożona. Zostawmy to zagadnienie na 
boku i wróćmy do meritum.

Jeśli państwo zbiera podatki, to znaczy, że przejmuje na własność zebrane pie-
niądze. Nie brakuje takich, którzy uważają, że państwo nie ma swoich pieniędzy lub 
takich, którzy powiedzieliby, że państwo w ogóle nie powinno ich mieć. W świetle 
encykliki „Mater et magistra” ludzie tacy się mylą, bowiem „jest całkiem oczywiste, 
że to, co dotychczas powiedziano, nie wyklucza wcale, by również państwo oraz 
instytucje prawa publicznego posiadały dobra wytwórcze, zwłaszcza takie, których 
posiadanie daje tak wielką potęgę, iż ze względu na dobro wspólne nie powinno 
być dozwolone osobom prywatnym”16.

Okazuje się, że państwo jak najbardziej posiada, może posiadać, a nawet po-
winno posiadać własność, aby móc spełniać swoje zadania. Ze wskazanego cytatu 
wyłania się ważne wyrażenie – „dobra wytwórcze”. Kontekst, jakim papież je opa-
trzył oznacza, że prawdopodobnie chodzi o środki produkcji. Gdyby była mowa 
o produktach, to użyto by sformułowania „dobra wytworzone”. Pierwsze dobra wy-
twórcze, które dawałyby zbyt wielką potęgę jednostkom, jakie przychodzą na myśl 
to cały przemysł zbrojeniowy, zwłaszcza ciężki czy atomowy. Wydaje się to oczy-
wiste. Jednakże Jan XXIII użył słowa „zwłaszcza”, co oznacza, że nie odnosi się to 
tylko do tego jednego podanego przykładu. Wynika z tego, że państwo generalnie 
ma prawo do posiadania dobór wytwórczych – środków produkcji. Oczywiście 
i tutaj pojawia się wytyczna solidaryzmu, że państwo musi powierzać swoje przed-
siębiorstwa najlepszym i najuczciwszym fachowcom oraz wyciągać konsekwencje, 
jeśli zawiodą oni publiczne zaufanie17. Co więcej, papież Jan XXIII słusznie zauważa, 
że państwo w dzisiejszych czasach zyskuje coraz więcej własności, ponieważ „dobro 
wspólne wymaga powierzenia władzom publicznym coraz większych zadań”18. Nie 
można więc cofnąć państwa do poziomu minimum z czasów przedoświeceniowych, 
jakby tego chcieli skrajni liberałowie, ponieważ takie państwo nie podołałoby zada-
niom ochrony dobra wspólnego. Kto i co konkretnie wymaga ochrony, dowiemy 
się w dalszej części tekstu.

wskazania ogólnoustrojowe

Solidaryzm oferuje dwa główne modele rozwoju ustroju gospodarczego oparte 
o wytyczne wynikające z katolickiej nauki społecznej. Pierwszym z nich jest ustrój 
korporacjonizmu, nazywanego przez Piusa XI ustrojem stanowo-zawodowym. 

16  Tamże, punkt 116.
17  Tamże, punkt 117.
18  Tamże, punkt 117.
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Korporacjonizm nie ma oczywiście nic wspólnego z rządami wielkich ponadpań-
stwowych firm-molochów i  ich uprzywilejowaniem. W  interesującym nas rozu-
mieniu korporacja to nowoczesny cech rzemieślniczy ze średniowiecznego modelu 
gospodarczego19. Cech był instytucją zrzeszającą i organizującą wokół siebie kon-
kretny zawód na terenie danego terytorium, tworząc „zawodową rodzinę”, która się 
wzajemnie wspierała i godziła sprzeczności interesów pracowników i pracodawców 
wyższym dobrem w postaci dobra całego zawodu20. Mamy tu więc do czynienia 
z ustrojem gospodarczym, który w dużej mierze bazuje właśnie na korporacjach21. 

Wszystko zaczyna się w „Rerum novarum”, gdzie Leon XIII ubolewa nad upad-
kiem stowarzyszeń rękodzielników, gdyż doprowadził on do „nieokiełznanej chci-
wości współzawodników”22. System cechowy w średniowieczu hamował tę rywa-
lizację i chciwość na wiele sposobów, m.in. za pomocą kontroli liczby warsztatów 
dzięki ochronie tajemnicy zawodowej, kontroli liczby czeladników oraz za pomocą 
wspólnie ustalanych i solidarnie utrzymywanych cen. Leon XIII chwali chrześci-
jańskie „stowarzyszenia zawodowe” (ogólne sformułowanie na związki jak i kor-
poracje), przez całą encyklikę zachęcając do ich rozwoju, podkreślając, że mają 
prawo do istnienia23. Papież podsuwa też ważną myśl, że w ramach takich kor-
poracji: „Prawa i  obowiązki przedsiębiorców należy uzgodnić z  prawem i  obo-
wiązkami pracowników. W razie pojawienia się skarg z jednej lub drugiej strony 
z powodu naruszenia czyichś praw najlepiej byłoby, gdyby na podstawie osobnych 
przepisów statutu byli ustanowieni mężowie roztropni i sumienni, którzy by spory 
załatwiali swoim wyrokiem”24. Oznacza to, że korporacje mają zrzeszać pracow-
ników i pracodawców oraz że jedni i drudzy mają podlegać wspólnemu prawu 
korporacyjnemu. Jeśli prawo ma być wspólne to musi być ono wspólnie ustalone. 
Takie postawienie sprawy ogranicza dyktat przedsiębiorców oraz daje głos zwy-
kłym pracownikom, którzy w systemie kapitalistycznym są od wykonywania po-
leceń, a nie od wspólnego ustalania zasad. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na 
aspekt jednoczący: pracodawcy i pracownicy mają iść ramię w ramię, niwelować 
ryzyko zaistnienia walki klas. Nie można pozwolić, by rynek był jednym wielkim 
placem boju i  żeby pracodawcy i pracobiorcy wzajemnie próbowali poskromić 
drugiego25. Podczas, gdy Leon XIII ocenia i namawia do odradzania korporacji 
zawodowych, to Pius XI idzie krok dalej i wprost pisze o konieczności tworzenia 
korporacji przez państwo i obywateli26. Ktoś w tej chwili powie, że ustawienie całej 
gospodarki w taki sposób, aby była kontrolowana przez korporacje zawodowe za-
rządzane wspólnie przez pracodawców i pracowników bardzo ograniczy swobodę 
działania przedsiębiorców oraz wolną konkurencję. Jest to słuszne spostrzeżenie, 

19  A. Roszkowski, Korporacjonizm katolicki, Poznań 1932, s. 141.
20  Tamże, s. 159-161.
21  Tamże, s. 152.
22  Leon XIII, dz. cyt., punkt 2.
23  Tamże, punkt 36.
24  Tamże, punkt 43.
25  Pius XI, dz. cyt., punkt 83.
26  Tamże, punkt 81.
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ale ograniczenie wolnej konkurencji według encykliki „Quadragesimo anno” jest 
pozytywne: „Jak jedności społeczeństwa nie można opierać na walce klas społecz-
nych, tak i właściwego ustroju gospodarczego nie można zostawiać wolnej konku-
rencji. Z tej bowiem zasady wolnej konkurencji, wypłynęły, jak z zatrutego źródła, 
wszystkie błędy indywidualnej ekonomii”27.

Potwierdza te słowa Jan XXIII pisząc, że „zasada nieograniczonej i wolnej kon-
kurencji, którą głoszą tak zwani liberałowie, jak i głoszone przez marksistów tezy 
o walce klas społecznych są najzupełniej sprzeczne tak z nauką chrześcijańską, 
jak i  z  samą ludzką naturą”28. Te błędy, o  których mowa, to oczywiście chci-
wość czy nieludzkie traktowanie pracowników w celu zwiększenia produktywności 
(o  tym w dalszej części artykułu). Ponadto, o czym warto wspomnieć, Pius XI 
raczej z życzliwością komentuje w swojej encyklice korporacjonizm wersji faszy-
stowskiej wprowadzony we Włoszech, ponieważ ów eliminował walkę klas, w za-
mian proponując współpracę29. Papież miał przy tym wątpliwości czy przypadkiem 
państwo nie ingeruje zbyt mocno, sprzeniewierzając się zasadzie pomocniczości. 
Jego dodatkowe obawy wzbudzało nadawanie przez państwo monopolu tylko jednej 
korporacji na cały zawód oraz ingerowanie państwa w spory wewnątrz korporacji 
jako rozjemca30. W ten sposób zostajemy przez Leona XIII i Piusa XI pozostawieni 
z propozycją ustroju wzorowanego na średniowiecznych cechach rzemieślniczych, 
którego nowoczesna wersja zakłada istnienie korporacji wszystkich zawodów. 

Drugim proponowanym w  ramach solidaryzmu modelem ustroju gospodar-
czego jest przekształcenie nieograniczonego kapitalizmu w ustrój znany jako spo-
łeczna gospodarka rynkowa, którą również Polska ma wpisaną w konstytucję. Jest 
to system spójny ze wszystkim, co było proponowane do tej pory – z wyłączeniem 
nakazu tworzenia korporacji zawodowych. Jan Paweł II pisze: „Przekonaliśmy się, 
że nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego kapita-
lizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej. Należy obalać bariery 
i monopole, które wielu narodom nie pozwalają na włączenie się w ogólny proces 
rozwoju i wszystkim – jednostkom i narodom – zapewnić podstawowe warunki 
uczestnictwa w nim”31.

Jan Paweł II nie zamierza proponować drogi nieokiełznanego kapitalizmu, 
próbując pokazać alternatywę wobec zaniechanego przez ówczesną gospodarkę 
ustroju korporacjonizmu. Jest to droga interwencjonizmu gospodarczego, przeja-
wiającego się w walce z monopolami, ale także ochrony wszelkich dóbr zbioro-
wych (podobnie zresztą jak w modelu korporacjonistycznym)32. Papież uważa za 
radykalne i niebezpieczne twierdzenia, że gra sił rynkowych rozwiąże wszystkie 
problemy33. Uważa on, że nie do przyjęcia jest stanowisko sztywnego kapitalizmu, 

27  Tamże, punkt 88.
28  Jan XXIII, dz. cyt., punkt 23.
29  Pius XI, dz. cyt., punkt 95.
30  Tamże, punkty 92, 94.
31  Jan Paweł II, Centesimus…, punkt 35.
32  Tamże, punkt 40.
33  Tamże, punkt 42.
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który broni dogmatów wyłącznie prywatnej własności środków produkcji, ale 
z drugiej strony podkreśla pozytywną rolę rynku i przedsiębiorczości, na której 
w pierwszej kolejności powinno być oparte życie gospodarcze. Jednakże ta eko-
nomia rynkowa – jak podkreśla za chwilę Jan Paweł II – musi być ujęta w system 
prawny34. Mechanizmy rynkowe same w sobie są efektywne ekonomicznie i pa-
pież faworyzuje strategię powojennego rozwoju, która zachowała mechanizm ryn-
kowy, a która jednocześnie zagwarantowała świadczenia społeczne i działalność 
związków zawodowych35. Główną różnicą między korporacjonizmem a społeczną 
gospodarką rynkową, jest sposób umodelowania struktury rynkowej. W korpora-
cjonizmie dominującymi aktorami rynku mają być korporacje zawodowe zrzesza-
jące pracodawców i pracowników. W społecznej gospodarce rynkowej dominu-
jącymi aktorami są prywatne firmy bez opieki korporacji. To drugie rozwiązanie 
wydaje się bardziej efektywne gospodarczo ze względu na zwiększoną rynkowość 
rozwiązania, choć zwiększa też rywalizację, chciwość i możliwość wyzysku. Tutaj 
leży właśnie rola ograniczeń wprowadzanych po to, by gospodarka nie obróciła 
się przeciw społeczeństwu pojmowanemu jako całość. Walka o różne świadczenia 
społeczne jest elementem wspólnym dla obu ustrojów gospodarczych proponowa-
nych przez solidaryzm, co zostanie pokazane później. Oczywiście różny jest w obu 
przypadkach nacisk na poszczególne kwestie, co jest naturalne, zważywszy na to, 
że różne sprawy w zależności od lat są bardziej lub mniej palące.

sprawiedliwość społeczna

Teraz możemy przejść do kluczowego terminu ekonomicznej strony katolickiej 
nauki społecznej, jakim jest sprawiedliwość społeczna. Wyrażenie to w różnym 
natężeniu pada między innymi w  encyklikach „Quadragesimo anno”, „Mater et 
magistra”, „Caritas in veritate” czy „Centesimus annus” i jest ono używane często 
naprzemiennie z terminem „sprawiedliwość”36. Tak więc Kościół utożsamia spra-
wiedliwość ze sprawiedliwością społeczną. Nie ma zwartej definicji tego, czym 
jest sprawiedliwość społeczna, ale każde użycie tego wyrażenia jest obdarzone 
kontekstem, który daje nam pojęcie, co się w  tym sformułowaniu zawiera. Na 
wyszczególnienie w  tej materii zasługuje fragment z Piusa XI: „(…) ustawiczny 
przyrost majątkowy, osiągnięty przez produkcję gospodarczo – społeczną, tak po-
winien być podzielony pomiędzy jednostki i warstwy społeczne, aby się ostał ów 
przez Leona XIII ceniony dobrobyt ogółu, innymi słowy, aby nie było naruszone 
dobro powszechne całej społeczności. W imię tej sprawiedliwości społecznej, nie 
wolno jednej warstwie wykluczać od udziału w  zyskach drugiej”37. Oznacza to, 

34  Jan Paweł II, Laborem exercens, punkt 14, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html (Dostęp: 7.11.2020); 
Tenże, Centesimus…, punkt 42.

35  Tamże, punkty 40, 19.
36  Pius XI, dz. cyt., punkty 57, 71, 74, 88, 110; Jan XXIII, dz. cyt., punkty 40, 73; Benedykt XVI, 

dz. cyt., punkty 25, 35; Jan Paweł II, Centesimus…, punkt 14.
37  Pius XI, dz. cyt., punkt 58.
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że nowoczesna produkcja gospodarcza doprowadziła do zwiększenia ogólnej ma-
jętności i  ta majętność powinna udzielać się całemu ogółowi ludzi – właśnie to 
papież nazywa sprawiedliwością społeczną. Oczywiście Pius XI, mówiąc o podziale 
przyrostu majątkowego, nie ma na myśli żadnego masowego wywłaszczania bo-
gaczy – przeczy temu kontekst całej encykliki. Pius XI jasno wyraża się, pisząc, że 
„należy więc każdemu przydzielić przypadającą na niego część dóbr materialnych 
i dążyć do tego, aby przywrócony był taki podział dóbr ziemskich, który odpo-
wiada dobru ogólnemu i sprawiedliwości społecznej”38. Encykliki papieskie zawsze 
starały się być precyzyjne w swoim przekazie, dlatego Pius XI dookreśla w jaki 
sposób miałby się odbywać ten społecznie sprawiedliwy podział dóbr. Jednym z ta-
kich sposobów jest sama uczciwa płaca podejmowana tak, by ojciec ze swoich 
zarobków mógł utrzymać całą rodzinę – tego bowiem wymaga sprawiedliwość 
społeczna (to zagadnienie zostanie rozwinięte później)39. Jest to naturalny postulat 
w świecie, w którym ilość wytwarzanych towarów znacząco przewyższa tę z po-
przednich wieków, a  jednak ten dobrobyt nie udziela się wszystkim, ponieważ 
nastąpiło „skupienie najmu pracy i handlu w rękach niewielu prawie ludzi, tak że 
garść możnych i bogaczy nałożyła jarzmo prawie niewolnicze niezmiernej liczbie 
proletariuszy”40. Wychodzi tutaj na jaw krytyka rozwarstwienia społecznego i ku-
mulacji kapitału, czego zwalczanie ma odbywać się na zasadzie docenienia pracy 
proletariusza, ponieważ „ani kapitał bez pracy, ani bez kapitału praca istnieć nie 
może” – wszystkie wytworzone dobra są wynikiem pracy człowieka, który „przez 
swoją pracę uczestniczy w dziele swego Stwórcy”41. Tę krytykę potwierdza również 
Jan XXIII, pisząc, że „chodzi o to, aby ze wzrostu majątku społecznego w państwie 
korzystały w równym stopniu wszystkie bez wyjątku warstwy obywateli”42. Z en-
cykliki „Laborem exercens” dowiadujemy się, że sprawiedliwość społeczna polega 
na solidarności z ludźmi pracy, którzy są wyzyskiwani i żyją w nędzy43. Warto też 
zwrócić uwagę, że problem olbrzymich dysproporcji majątku nie dotyczy tylko 
proporcji klasowych wewnątrz państwa, ale również nieproporcjonalności rozło-
żenia bogactwa między państwami i kontynentami – Jan Paweł II za przykładem 
papieża Pawła VI nawołuje do wyrównywania tych różnic44. Biorąc wszystko to pod 
uwagę klaruje się, że głównym zadaniem, które ma do wypełnienia sprawiedliwość 
społeczna jest przywrócenie godności ludziom pracy, którzy, pomimo ogromnych 
bogactw w świecie i pomimo tego, że te bogactwa powstały dzięki ich pracy, nie 
są w stanie się utrzymać.

38  Tamże, punkt 59.
39  Tamże, punkt 72.
40  Leon XIII, dz. cyt., punkt 2.
41  Tamże, punkt 15; Jan Paweł II, Laborem…, punkt 25.
42  Jan XXIII, dz. cyt., punkt 73.
43  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 8.
44  Tamże, punkt 2.
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droga do sprawiedliwości społecznej

Solidaryzm katolicki, niezależnie od wersji, stawia sobie za zadanie dążyć do 
sprawiedliwości społecznej. W encyklikach papieskich istnieje wiele proponowa-
nych rozwiązań przybliżających narody do spełnienia tego ideału. Wszystkie te 
propozycje i  nakazy tyczyć się mogą obu ustrojów gospodarczych, są dla nich 
częścią wspólną. Przywołajmy jeszcze raz definicję sprawiedliwości społecznej we-
dług Piusa XI, która będzie punktem odniesienia w rozważaniach nad nią: „W imię 
tej sprawiedliwości społecznej, nie wolno jednej warstwie wykluczać od udziału 
w zyskach drugiej”. Solidaryzm budowany w encyklikach jasno stawia sprawę – to 
państwo powinno torować drogę do wdrażania zasad sprawiedliwości społecznej 
i wcielać w życie wytyczne solidaryzmu. Niech ten fragment encykliki „Quadrage-
simo anno” będzie wisienką na torcie i drugim uniwersalnym cytatem do dalszych 
rozważań o sprawiedliwości społecznej: „(…) Warstwa bowiem bogatych dostatkami 
obwarowana mniej potrzebuje opieki państwa; klasy natomiast ubogie pozbawione 
ochrony, jaką daje majątek, szczególniej tej opieki potrzebują. Dlatego państwo 
powinno bardzo pilnym staraniem i  opieką otoczyć pracowników najemnych, 
stanowiących masy ludności biednej”45.

Aby odpowiedzieć, w jaki sposób można otoczyć opieką pracowników, należy 
wrócić do wspomnianego wcześniej postulatu sprawiedliwej płacy, ponieważ jest to 
podstawa solidaryzmu i walki o sprawiedliwość społeczną. Zacząć należy od tego, 
że człowiek nie może zostać sprowadzony do miana towaru, który wykorzystuje 
się aż do zużycia46. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawcy zagarniają 
„cały wynik produkcji i  wszystkie jej owoce, a  robotnikowi zostawiał zaledwie 
tyle, ile mu trzeba było koniecznie na utrzymanie i  odświeżenie sił”47. Wynika 
z  tego, że pracodawcy muszą znaleźć złoty środek pomiędzy własnym zyskiem 
(wartością dodaną), a pensją pracowników, tak aby pracodawca nie przejmował 
niesprawiedliwie większości zysków pochodzących z pracy zatrudnionego. Tu po-
jawia się bardzo konkretna odpowiedź na pytanie, na czym miałby polegać ten 
złoty środek – jest nim sprawiedliwa płaca. Czytamy w „Laborem exercens”, że 
„za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowie-
dzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe 
utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości”48. Podobnie pięćdziesiąt 
lat wcześniej napisano w „Quadragesimo anno”: „ze wszystkich sił należy dążyć do 
tego, by ojcowie rodzin taką otrzymywali płacę, która by odpowiednio zaspokoiła 
przeciętne potrzeby życia rodzinnego”, aby – jak chwilę wcześniej zostało uzasad-
nione – kobiety i dzieci nie były zmuszone do pracy, co jest niegodziwością49. Jak 
widać, stanowisko to jest niezmienne i ugruntowane. Liberał jednak w tej chwili 

45  Pius XI, dz. cyt., punkt 25.
46  Jan Paweł II, Centesimus…, punkt 34.
47  Pius XI, dz. cyt., punkt 54.
48  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 19.
49  Pius XI, dz. cyt., punkt 71.
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może znów chcieć niuansować, dowodząc, że mowa jest jedynie o dążeniu do spra-
wiedliwej płacy, nie napisano jednak w jaki sposób można to osiągnąć, że być może 
da się to zrobić drogą oddolną, bez państwa. Jeśli prezentowane wcześniej w tym 
artykule fragmenty o dopuszczalności i konieczności ingerencji państwowej to za 
mało, by uczynić kwestię metod oczywistą, przywołajmy fragment, który pada tuż 
za chwilę: „Jeżeli zaś w obecnym stanie rzeczy taka płaca nie zawsze jest możliwa, 
sprawiedliwość społeczna wymaga, ażeby bezzwłocznie przystąpiono do reform, 
które by każdemu dorosłemu pracownikowi zapewniły płacę odpowiadającą po-
wyższemu warunkowi”50. Pius XI stawia sprawę jasno, mówiąc, że jeśli sprawie-
dliwej płacy nie ma, to musi być ona zagwarantowana drogą reform. Co ma moc 
projektowania i wdrażania reform, jeśli nie państwo? Nie dowiadujemy się tu, jakie 
konkretnie reformy ma wdrażać państwo, ale kierunek został jasno wytyczony, być 
może chodzi o płacę minimalną, a być może o jeszcze inne rozwiązania.

Drugi środek do zmniejszenia wykluczenia warstwy pracującej z zysków, który 
łączy się bezpośrednio z właśnie omówionym zagadnieniem sprawiedliwej płacy, to 
spółdzielczość. Nie jest to jednak żadna systemowa spółdzielczość, bowiem Kościół 
nie proponuje ustroju opartego w pełni na spółdzielniach, ani tym bardziej nie 
namawia do przymusowego i odgórnego uspołecznienia przedsiębiorstw. Spółdziel-
czość proponowana w ramach katolickiego solidaryzmu ma polegać na tym, by 
umowa o pracę była uzupełniana „umową spółkową”, co w praktyce sprowadzałoby 
się na uzupełnianiu pensji pracownika akcjami w spółce tak, by upowszechnić wła-
sność i dzięki temu uwłaszczyć proletariat51. Również Jan Paweł II wprost nazywa 
inicjatywy spółdzielczości – tj. „współwłasności środków pracy” – słusznymi52. Papież 
chwilę wcześniej tworzy uzasadnienie, że środki produkcji powstały na przestrzeni 
lat pracy wielu pokoleń i nie istniałyby bez tej pracy, a pracę należy uszanować, do-
cenić – formą takiego uszanowania może być właśnie spółdzielczość, która włączy 
wytwórców tego bogactwa do zarządzania firmą. Znów, tym razem w encyklice 
„Mater et magistra”, możemy wyczytać apel o popieranie i ochranianie przedsię-
biorstw spółdzielczych53. Ponadto, encyklika szczególnie zachęca do tworzenia spół-
dzielczych stowarzyszeń rolników, którzy dzięki temu będą mieli większy wpływ na 
„właściwe kształtowanie się cen produktów rolnych”54. Co jednak istotne, wszystkie 
przemiany na drodze upowszechnienia idei spółdzielczości w przedsiębiorstwach 
muszą dziać się dobrowolnie z woli samych właścicieli. Nie oznacza to jednak, że 
pracodawca nie musi wcielać tej idei w życie, bowiem Pius XI jasno powiedział, że 
uzupełnianie umowy o pracę umową spółkową jest „bardzo wskazane”55. Wydaje 
się, że jest to powinność o stopień niższa od obowiązku, której realizacja zależy od 
indywidualnych uwarunkowań konkretnych pracodawców.

50  Tamże, punkt 71.
51  Tamże, punkt 65.
52  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 14.
53  Jan XXIII, dz. cyt., punkt 85.
54  Tamże, punkty 143, 146.
55  Pius XI, dz. cyt., punkt 65.
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Kolejnym środkiem, którego państwo powinno użyć w celu otoczenia opieką 
ubogich mas, a więc zagwarantowania sprawiedliwości społecznej, jest odpowiednie 
prawo pracy. Prawo ma zapewnić odpowiedni standard, który przyniesie człowie-
kowi godność. Już w „Rerum novarum”, a więc u samych podwalin solidaryzmu 
Leon XIII opowiada się za zmniejszeniem czasowego wymiaru pracy, oświadczając, 
że „praca dzienna nie powinna wykraczać poza liczbę godzin dozwoloną przez 
siły ludzkie”56. Co więcej, według Leona XIII nie można zmuszać człowieka do 
pracy, która fizycznie by go wycieńczała57. Solidaryzm idzie dalej i ustanawia mini-
malne standardy szacunku dla pracowników, jeśli chodzi o prawo do wypoczynku, 
„przede wszystkim chodzi tutaj o regularny wypoczynek tygodniowy, obejmujący 
przynajmniej niedzielę, a prócz tego o dłuższy wypoczynek, czyli tak zwany urlop 
raz w roku, ewentualnie kilka razy w roku przez krótsze okresy”58. Jan Paweł II 
potwierdza także oczywiste dla współczesnych ludzi normy dotyczące zatrudniania 
dzieci. Z kolei o niegodziwości zatrudniania dzieci pisał już Pius XI59. Podobnie 
w kwestii praw pracy solidaryzm twardo opowiada się po stronie bezpieczeństwa 
i higieny, mówiąc o konieczności zapewnienia odpowiednich jej standardów60. Jan 
Paweł II pisze, że miejsce pracy nie może narażać robotnika na utratę zdrowia, ani 
na utratę moralności. 

Jakkolwiek w kwestii BHP współczesny świat uczynił ogromny postęp – ludzie 
są świadomi fizycznych niebezpieczeństw i wiedzą jak ich w pracy unikać – to 
jednak w  kwestii higieny duchowej się cofnęliśmy. Mało kto myśli o  higienie 
moralnej. Współczesnej pracy w  społeczeństwie postindustrialnym towarzyszy 
znacznie więcej okazji do grzechu. Praca fizyczna proletariusza nie wymaga wiel-
kiej interakcji z ludźmi, może się ograniczać do odbierania poleceń. Z kolei praca 
w systemie postindustrialnym zdominowanym przez usługi to praca z drugim czło-
wiekiem lub bezpośrednio dla drugiego człowieka – a grzech bardzo często tworzy 
się z  relacji międzyludzkiej: obmawiamy, przeżywamy, obrażamy, kłamiemy itd. 
Biorąc pod uwagę, że dzisiejszy świat postindustrialny to świat skomercjalizowany, 
bardzo często w istotę pracy jest wpisane kłamstwo. Marketingowcy piszą kłam-
stwa do reklam, lektorzy czytają kłamstwa w reklamach, ludzie podpierają kłam-
stwa swoimi twarzami. Podobnie dzieje się w bankach, dziennikarstwie, polityce 
i można by tak wymienić wiele zawodów. We wszystkie z nich wpisany jest grzech, 
co nie oznacza, że nie ma takich ludzi, którzy potrafią lawirować w tej ryzykownej 
grze o duszę. Nie jest to jednak gra warta ryzyka. Co do zasady wiele musi zo-
stać uczynione, aby usunąć zagrożenia duchowe ze sfery pracowniczej. Leon XIII 
pyta retorycznie: „cóż za korzyść miałby robotnik, gdyby mu stowarzyszenie za-
pewniło dostateczność dóbr doczesnych, a  zubożywszy go duchowo, wystawiło 
zbawienie jego duszy na niebezpieczeństwo?”61. Już Pius XI pisał o swoich czasach, 

56  Leon XIII, dz. cyt., punkt 33.
57  Tamże, punkt 33.
58  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 19.
59  Tenże, Centesimus…, punkt 8; Pius XI, dz. cyt., punkt 71.
60  Jan Paweł II, Centesimus…, punkt 8.
61  Leon XIII, dz. cyt, punkt 33.
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że „obecny ustrój społeczny i gospodarczy stanowi dla ogromnej liczby ludzi nie-
zmiernie wielką przeszkodę w  trosce o  to jedno, co jest konieczne, o wieczne 
zbawienie” – również i dziś ustrój społeczny i gospodarczy naraża człowieka na 
utratę możliwości zbawienia, choć z częściowo innych przyczyn, które są specyfiką 
epoki postindustrialnej62. W świetle tego zupełnie oczywista jest odgórna walka 
chociażby z prostytucją i innymi niegodnymi człowieka zawodami, które w sposób 
oczywisty prowadzą go do wiecznego potępienia.

Kolejną wytyczną solidaryzmu w drodze do sprawiedliwości społecznej i opieki 
nad ludźmi jest konieczność istnienia różnych świadczeń społecznych, w  tym 
opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i emerytur. Jan Paweł II wprost pisze, że należy 
zapewnić „świadczenia społeczne, mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia 
pracowników, a także ich rodziny”, a to – jak dalej czytamy – wiąże się z przybli-
żaniem ludziom taniej, a nawet bezpłatnej opieki63. Gdyby tego było mało, wielu 
papieży w bardzo pozytywny sposób wypowiada się o istnieniu odpowiedniej, łatwo 
dostępnej opieki zdrowotnej64. Katolicka nauka społeczna bezpośrednio aprobuje 
istnienie darmowej służby zdrowia i wszelkich innych współcześnie istniejących 
świadczeń publicznych, a jako całkowite minimum w kwestii medycznej wyznacza 
państwowe dofinansowanie do prywatnego leczenia. W innym miejscu Jan XXIII 
dosłownie nawołuje władze państwowe (!) do zapewnienia mieszkańcom wsi do-
stępu do medycyny, dróg, transportu publicznego czy szkół65. Jakże odlegli od ka-
tolickiej sprawiedliwości społecznej są liberałowie chcący mieszkańców wsi tego 
wszystkiego pozbawić za pomocą rynkowego mechanizmu bankructw pożytecz-
nych, acz (teoretycznie) nieopłacalnych inwestycji. Tak samo solidaryzm uznaje 
za pozytywne zdobycze nowoczesności w postaci emerytur i ubezpieczeń społecz-
nych66. Jest to duży krok do zagwarantowania człowiekowi poczucia bezpieczeństwa, 
bowiem gwarantuje, że nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie. W „Mater et 
magistra” widzimy aprobatę dla różnego rodzaju państwowych świadczeń. Czytamy 
tam: „skoro ubezpieczenia i  zabezpieczenia społeczne mogą się wydatnie przy-
czyniać do sprawiedliwego i słusznego podziału całego dochodu państwa między 
jego obywateli, to można je z  tego tytułu uznać za jeden ze sposobów zmniej-
szenia różnic między poszczególnymi klasami społecznymi”. Zatem Jan XXIII widzi 
w świadczeniach społecznych skuteczne narzędzie do wyrównywania dysproporcji 
społecznych – jest to podstawowa kwestia solidaryzmu, która nieustannie powraca. 

Pozostaje jeszcze jedno z najbardziej kontrowersyjnych świadczeń społecznych, 
jakim są zasiłki. Jak postulował już Leon XIII jest „rzeczą słuszną, by jej w tych osta-
tecznościach państwo udzieliło pomocy; rodziny bowiem są cząstkami państwa”67. 
W żadnym razie papież nie pochwala lenistwa – Kościół przecież je potępia. Celem 
jest zabezpieczenie rodzin, tak aby nikt nie został pozostawiony w trudnej potrzebie 

62  Pius XI, dz. cyt., punkt 130.
63  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 2.
64  Jan XXIII, dz. cyt., punkt 61.
65  Tamże, punkt 127.
66  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 19; Tenże, Centesimus…, punkt 34.
67  Leon XIII, dz. cyt., punkt 11.
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w przypadku braku pomocy od innych. Mówiąc o zabezpieczeniu materialnym ro-
dziny nieuchronnie wracamy do problemu sprawiedliwej pensji, czyli takiej, która 
pozwoli utrzymać pracownikowi całą swoją rodzinę. Jan Paweł II dopuszcza możli-
wość, że jeśli pracownik nie otrzymuje pensji sprawiedliwej, to może być ona uzu-
pełniana różnymi rodzinnymi świadczeniami takimi jak np. „zasiłek rodzinny albo 
dodatek macierzyński dla kobiety”68. Większość polskich rodzin nie jest w stanie 
utrzymać się z jednej pensji i pracę musi podejmować również kobieta. Czymże 
zatem jest tak znienawidzony program „500+”, dążący do odciążenia kobiety i za-
gwarantowania rodzinie bytowego minimum, jeśli nie zasiłkiem rodzinnym? Ro-
dzina jest według Kościoła podstawową komórką społeczną i  trzeba się o  nią 
troszczyć, jak pisze Benedykt XVI. Zadaniem państw jest „także zatroszczenie się 
o jej problemy ekonomiczne i fiskalne, z poszanowaniem jej natury relacyjnej”69.

aprobata dla związków zawodowych

Katolicka nauka społeczna akceptuje istnienie związków zawodowych, a nawet 
uznaje ich pożyteczną rolę – są one zatem nieodłącznym elementem solidaryzmu. 
Samą możliwość zrzeszania się w stowarzyszenia papież Leon XIII wywodzi z Księgi 
Przysłów, Księgi Koheleta oraz z prawa natury, którego integralną częścią jest wol-
ność do tworzenia stowarzyszeń – a nie można działać wbrew prawu natury70. Nie 
można więc z tego powodu zakazać ich istnienia ani z poziomu państwa, ani też za-
kazywać ich działalności na terenie firmy z poziomu zarządu przedsiębiorstwa – co 
często ma miejsce. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy w terminie „stowarzyszenia” 
użytym przez Leona XIII rzeczywiście mieszczą się również związki zawodowe, 
to wątpliwości rozwiewa Jan Paweł II, pisząc, że prawo do zakładania prywatnych 
stowarzyszeń (o którym pisał Leon XIII) to „przede wszystkim prawo do tworzenia 
stowarzyszeń zawodowych przedsiębiorców i robotników czy też samych robot-
ników”. Dalej czytamy: „Można tu łatwo dostrzec rację, dla której Kościół broni 
i aprobuje tworzenie zrzeszeń, które powszechnie są nazywane związkami zawo-
dowymi” – tą główną racją jest ponownie prawo natury71. Istotne jest to, że cyto-
wane fragmenty dowodzą akceptacji istnienia związków zawodowych i negują sens 
liberalnych, antyzwiązkowych interpretacji wyrażenia „stowarzyszenia zawodowe”. 

Solidaryzm katolicki nie poprzestaje na łaskawym stwierdzeniu, że związki mogą 
sobie istnieć. Encyklika „Laborem exercens” podkreśla, że związki zawodowe wyko-
nują zadanie zabezpieczania pracowników różnych zawodów, które jest integralnie 
wpisane w „uprawnienie do zrzeszania się”72. Czyli związki – jeśli istnieją, a mają do 
tego prawo – mają jednocześnie prawo do wypełniania swych zadań. Ponadto kilka 
wersów niżej autorytet papieski uświęca historyczną obserwację o konieczności 

68  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 19.
69  Benedykt XVI, dz. cyt., punkt 44.
70  Leon XIII, dz. cyt., punkty 37, 38.
71  Jan Paweł II, Centesimus…, punkt 7.
72  Tamże, punkt 20.
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istnienia związków zawodowych, nazywając je „nieodzownym składnikiem życia 
społecznego, zwłaszcza w  nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych”. 
Związki zawodowe nie tylko mają prawo wykonywać swoje zadania i nie tylko są 
nieodzowne, ale również „są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną, 
o  słuszne uprawnienia ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów”. Papież, na 
dodatek święty, swoim autorytetem moralnym nazywa związki zawodowe wykład-
nikami walki o sprawiedliwość społeczną i jednocześnie, po raz kolejny, nobilituje 
to kontrowersyjne wśród liberałów wyrażenie. Również Benedykt XVI podnosi, 
że Kościół zawsze pochwalał tworzenie się związków zawodowych73. Nie chodzi 
jednak o to, żeby związki zawodowe podsycały walkę klas i wzajemną nienawiść, 
ale by stały na straży praw pracowniczych i broniły uciśnionych oraz wyzyski-
wanych. Co więcej, według katolickiej nauki społecznej pracownicy mają prawo 
do strajku w formie zaprzestania pracy jako ostatecznej formy buntu, której nie 
można jednak nadużywać74. Ponadto, pracownicy biorący udział w strajku nie po-
winni być prześladowani przez swoich pracodawców, nie powinny im grozić żadne 
nieprzyjemne konsekwencje takiego działania75.

Podsumowanie

Po ułożeniu wszystkich tych elementów układanki, znajdujących się w najważ-
niejszych papieskich encyklikach, wyłania nam się obraz solidaryzmu jako ogrom-
nego zbioru ocen moralnych w zakresie ekonomii, konkretnych propozycji i na-
kazów programowych wskazanych przez głowy Kościoła na przestrzeni ponad stu 
lat. Co ważne, nic tu nie jest ze sobą sprzeczne. Kościół uważa własność prywatną 
za naturalną, na której powinien bazować dobry ustrój gospodarczy, ale nie uważa 
własności prywatnej za wartość absolutną m.in. dlatego, że własność może być uży-
wana niemoralnie. Jednocześnie solidaryzm z encyklik jasno stwierdza możliwość 
i konieczność istnienia własności państwowej, chociażby przez aprobatę podatków 
i zgodę na istnienie państwowych firm. Solidaryzm katolicki może być realizowany 
na bazie dwóch ustrojów gospodarczych: neocechowego korporacjonizmu, bazu-
jącego na zrzeszeniach zawodowych oraz społecznej gospodarki rynkowej, którą 
w skrócie można określić jako ściśle regulowaną w katolickim duchu gospodarkę 
kapitalistyczną. Nierozłączną częścią solidaryzmu jest pojęcie sprawiedliwości spo-
łecznej, które jak się okazuje nie pochodzi z języka marksizmu. Katolik nie powi-
nien się wstydzić sprawiedliwości społecznej, a już na pewno nie może nie chcieć 
wprowadzać wynikających z jej istoty założeń. Przypomnijmy, że sprawiedliwość 
społeczna polegać ma na sprawiedliwszym podziale produkowanego bogactwa 
światowego tak, by nikt nie był wykluczony z jego użytkowania. Kościół wspiera na 
drodze do sprawiedliwości społecznej różne konkretne założenia np. sprawiedliwą 
pensję pozwalającą na utrzymanie rodziny, uzupełnianie pensji akcjami, rozsądną 

73  Benedykt XVI, dz. cyt., punkt 64.
74  Jan Paweł II, Laborem…, punkt 20.
75  Tamże, punkt 20.
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spółdzielczość, prawo pracy, normy bezpieczeństwa i różne świadczenia społeczne. 
Ostatecznie solidaryzm dostrzega także pozytywną rolę związków zawodowych. 

Niemalże cały wybrzmiewający z  encyklik papieskich solidaryzm jako zbiór 
wytycznych na drodze do budowania państwowych ustrojów gospodarczych jest 
sprzeczny z konsekwentnym liberalizmem gospodarczym. Istnieją fundamentalne 
niezgodności w szeregu aspektów, chociażby w kwestii roli i rozmiaru aparatu 
państwa. Również sam koncept sprawiedliwości społecznej jest wrogi liberali-
zmowi, ponieważ według liberalizmu płaca i  cena rynkowa są zawsze sprawie-
dliwe. Liberalizm ma zupełnie inne, niekatolickie poczucie sprawiedliwości. Dlatego 
właśnie konsekwentny liberał głosi koncepcje państwa minimalnego, obojętnego 
na ludzką krzywdę i wszelką moralność w sferze gospodarczej – nie liczy się bo-
wiem zbawienie człowieka czy narodów tylko zysk jednostki. To prosta droga do 
chciwości, konfliktów, walki klas, a w konsekwencji także pożywka dla socjalizmu. 
Skrupulatnie studiujmy katolicką naukę społeczną i szukajmy drogi dla sprawie-
dliwego ustroju gospodarczego w  wytycznych solidaryzmu, ponieważ to jedyna 
droga, która może naród łączyć, a nie dzielić.
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Liberalizm to wolność nie posiadania 
żadnego przekonania i jednocześnie 
utrzymywanie, że wolność ta jest 
najmocniejszym przekonaniem.

arthUr moeLLer van den BrUck



na scenie politycznej III RP wiele było ugrupowań odwołujących 
się do szeroko pojętej tradycji obozu narodowego. O  części 

z  nich było głośno z  powodu ich hałaśliwej retoryki, zaś inne 
z kolei zasłynęły dzięki sukcesom politycznym. Pośród podejmowa-
nych przez nie tematów nie zabrakło także zagadnień związanych 
z wojskiem i polityką obronną. Celem tego artykułu jest przybli-
żenie tych koncepcji, formułowanych zarówno w programach, jak 
i  w  toku działalności parlamentarnej wśród ważniejszych ugru-
powań nacjonalistycznych tego okresu. 

Tematyka militarna jest jednym z najistotniejszych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa narodowego zagadnień. Nie stanowi więc przypadku, że ugrupowania 
nacjonalistyczne często podejmują tematy powiązane z szeroko pojętą obronno-
ścią. Z  drugiej strony w  polskiej tradycji politycznej ruch narodowy uchodził 
raczej za ten, który sprofilowany był na działalność społeczną, w związku z czym 
zachowywał przede wszystkim cywilny charakter – inaczej niż konkurencyjny 
ruch piłsudczykowski. Po upadku komunizmu, w warunkach rodzącej się III RP, 
narodowcy musieli skonfrontować swoje poglądy z zachodzącymi przemianami 
dotykającymi także płaszczyznę militarną. Czy znaleźli adekwatne odpowiedzi na 
pojawiające się w minionych dekadach pytania? To pytanie, na które odpowiedzi 
będziemy szukać studiując pomysły, pojawiające się w łonie grup nacjonalistycz-
nych III RP.

Ugrupowaniami, których poglądy na obronność zostaną poruszone są kolejno: 
Polska Wspólnota Narodowa, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Narodowo-De-
mokratyczne, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Polskie, Liga 
Polskich Rodzin i Ruch Ludowo-Narodowy.

Fot. picryl.com – E. J. Young

Andrzej Bieda

wojsko w programach

i publicystyce ugrupowań

narodowych w III rP
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Polska wspólnota narodowa

Według Polskiej Wspólnoty Narodowej1 Bolesława Tejkowskiego, Wojsko Pol-
skie powinno liczyć 1% ogółu ludności, czyli 400 tys. żołnierzy. W razie zagro-
żenia miało być rozwinięte do liczby 4 milionów osób2. Ugrupowanie podkreślało 
znacznie morale żołnierzy. Obowiązkowa dla kończącej szkołę średnią męskiej 
młodzieży służba wojskowa miała obejmować, poza szkoleniem bojowym, też m.in. 
wychowanie moralne i patriotyczne3. 

stronnictwo narodowe

Jednym z ważniejszych ugrupowań narodowych w latach 90-tych było Stron-
nictwo Narodowe4. W  kampanii wyborczej do parlamentu w  1991 r. Krajowy 
Komitet Wyborczy Stronnictwa Narodowego nie poświęcił zbyt wiele uwagi kształ-
towi sił zbrojnych. Zdecydowanie popierano powszechny pobór do armii: „Wojsko 
obowiązkiem każdego mężczyzny” – pisano5. Ponadto w programie ugrupowania 
pojawił się ogólny postulat silnej armii o charakterze narodowym. Na początku lat 
90-tych SN sprzeciwiało się szybkiemu wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. Ich 
obecność miała być bowiem czynnikiem zabezpieczającym kształt granic zachod-
nich przed rewizjonizmem ze strony RFN. Później przeciwnicy ugrupowania wie-
lokrotnie wypominali środowisku rodziny Giertychów głoszenie takiego poglądu.

1  Partia powstała w 1990 r. z przekształcenia Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. 
Od początku przewodniczącym jest Bolesław Tejkowski. Ugrupowanie opowiada się za 
niezależnością polityczno-gospodarczą od UE, NATO i USA, a także za ścisłą współpracą 
z krajami słowiańskimi, a zwłaszcza Rosją. W wyborach do parlamentu w 1991, 1993 
i 1997, 2001 partia uzyskała odpowiednio: 0,05, 0,1, 0,07 i 0,02% głosów poparcia. W póź-
niejszych wyborach parlamentarnych partia już nie brała udziału. Pomimo braku realnych 
osiągnięć politycznych, była jednym z głośniejszych ugrupowań narodowych lat 90-tych, 
skupiając w swoich szeregach wielu przedstawicieli subkultury skinheads.

2  Polska Wspólnota Narodowa, Polskie Stronnictwo narodowe: Założenia ideowe, pro-
gram ustrojowy, narodowe zasady moralne, statut, Warszawa 1990.

3  Tamże.
4  SN zostało zarejestrowane w sierpniu 1990 r. Pierwszym po reaktywacji Prezesem partii 

został Stefan Jarzębski, którego w listopadzie 1990 r. zastąpił Józef Więcławek. W wybo-
rach prezydenckich 1990 r. Stronnictwo poparło kandydatur Romana Bartoszcze z PSL. 
W wyborach parlamentarnych w 1991 r., SN uzyskało 0,66% poparcia. Dwa lata później 
w partii doszło do rozłamu, w którego wyniku część działaczy na czele z Bogusławem 
Rybickim powołała bardziej lewicowe Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”. Zapoczątkowało 
to długotrwały kryzys SN. W wyborach 1993 r. działacze SN wystartowali do Sejmu z li-
sty Unii Polityki Realnej, która uzyskała 3,18% głosów i nie zdobyła żadnego mandatu. 
W czerwcu 1997 r. partia weszła w skład koalicji Blok dla Polski, która uzyskała 1,36% 
głosów i nie zdobyła żadnego mandatu. W grudniu 1999 r. doszło do niezrealizowanego 
formalnie zjednoczenia SN ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym. SN zostało wy-
rejestrowane wskutek niedostarczenia sprawozdań do Państwowej Komisji Wyborczej. Od 
września 2001 r. SN ponownie funkcjonowało jako samodzielna partia polityczna, którą 
w styczniu 2004 r., po wykreśleniu z ewidencji przekształcono w stowarzyszenie.

5  I. Słodkowska , Wybory 1991: Programy partii i ugrupowań politycznych, Warszawa 
2001, s. 182.
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Z kolei w  swojej najbardziej znanej książce z  tego okresu jeden z  liderów 
środowiska Roman Giertych sugerował potrzebę posiadania przez Polskę broni 
atomowej. Postulat ten jednak nie znalazł się w oficjalnych programach wybor-
czych SN lub komitetów, w skład których wchodziło Stronnictwo6.

stronnictwo narodowo-demokratyczne

Konkurencyjne wobec SN Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne7 w I połowie 
lat 90-tych opowiedziało się za zwiększeniem wydatków na armię, stopniowym uza-
wodowieniem wojska i  jego modernizacją techniczną, na której miał korzystać 
w pierwszej kolejności polski przemysł8.

Związany z SND dwutygodnik „Myśl Polska” stawał w obronie szefa sztabu gene-
ralnego WP, generała Tadeusza Wileckiego, który otwarcie krytykował polityków 
koalicji SLD-PSL za zaniedbanie obrony narodowej i niedoinwestowanie wojska9. 
Wyrażano poparcie dla Lecha Wałęsy w  sporze kompetencyjnym o  zwierzch-
nictwo nad wojskiem pomiędzy nim a  ministrem obrony, admirałem Piotrem 
Kołodziejczykiem, który to spór został nagłośniony po tzw. obiedzie drawskim10. 
Z kolei nominację Danuty Waniek na stanowisko wiceministra obrony określano 
jako sabotaż bezpieczeństwa państwa11. 

Związani z SND publicyści „Myśli Polskiej” wyrażali sceptycyzm wobec przy-
stąpienia Polski do NATO. Zwracano uwagę na kontrowersyjne warunki akcesji 

6  R. Giertych, Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994, s. 67–68.
7  Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne zostało zarejestrowane w maju 1991 r. Jego pre-

zesem został Jan Tomasz Zamoyski (syn Maurycego Zamoyskiego), jednak stronnictwem 
faktycznie przez cały okres działalności kierował Bogusław Kowalski (od 1998 r. jako 
prezes).W wyborach parlamentarnych z 1991 r. do Sejmu SND wystartowało pod na-
zwą Narodowy Komitet Wyborczy, który uzyskał 0,02% poparcia. Partia wprowadziła do 
parlamentu jednego senatora, którym został sam Zamoyski. Na kongresie z września 
1992  r. emigracyjne SN podjęło decyzję o  samorozwiązaniu i  przekazaniu majątku 
oraz ciągłości organizacyjnej SND. SND uczestniczyło w  Porozumieniu 11 Listopada, 
a w 1995 r. popierało ubiegającego się o reelekcję prezydenta Wałęsę. Rok później SND 
przystąpiło do AWS, jednak w połowie 1997 r. podpisało porozumienie wyborcze z PSL. 
W grudniu 1999 r. doszło do niezrealizowanego formalnie zjednoczenia SND i SN Ro-
mana i Macieja Giertychów. W 2001 r. na miejscu niewykreślonego z ewidencji SND 
została zarejestrowana LPR.

8  Uchwały III kongresu SND, „Myśl Polska”, nr 36 (1207), 1995.
9  P. Siergiejczyk, Generał Wilecki ostrzega, „Myśl Polska”, nr 44 (1215), 1995.
10  Obiad drawski – wydarzenie mającego miejsce 30 września 1994 r. na poligonie draw-

skim, w czasie odbywającego się centralnego kursu metodyczno-szkoleniowego najwyż-
szej kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP. W trakcie obiadu prezydent poprosił generałów 
o opinie na temat sytuacji w wojsku. Generałowie jednoznacznie obwiniali za złą, ich 
zdaniem, sytuację w armii cywilne kierownictwo MON, a szczególnie ministra Kołodziej-
czyka. Prezydent poparł wojskowych. Szef sztabu gen. Wilecki zaproponował wówczas, 
aby sprawę rozstrzygnąć na miejscu. Wałęsa zarządził głosowanie, kto jest za ministrem, 
a kto przeciw. Tylko dwóch generałów wstrzymało się od głosu, pozostali byli przeciwko 
ministrowi. W związku z sytuacją, na forum sejmowej Komisji Obrony Narodowej Koło-
dziejczyk oskarżył Wałęsę i Wileckiego o próbę pozakonstytucyjnego odwołania ze sta-
nowiska. Pod naciskiem prezydenta i wbrew opinii Komisji Obrony Narodowej premier 
Waldemar Pawlak podjął zaskakującą decyzję odwołania Kołodziejczyka.

11  A. Maśnica, Kołodziejczyk powinien odejść, „Myśl Polska”, nr 33 (1163), 1994.
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stawiane m.in. przez ówczesnego senatora Joe Bidena, takie jak uregulowanie sto-
sunków z  amerykańską społecznością żydowską i  prywatyzacja strategicznych 
przedsiębiorstw12. Wejście do NATO miało – zdaniem związanych z SND publi-
cystów – oznaczać dyktat lobby żydowskiego wobec Polski, opanowanie polskiej 
gospodarki przez międzynarodowy system bankowy i wielkie korporacje, znisz-
czenie przemysłu obronnego oraz zmniejszenie potencjału obronnego Polski na 
skutek limitów uzbrojenia, które miała wymusić zagrożona Sojuszem Rosja13. Co 
dziś mogłoby wydać się zadziwiające, Jan Engelgard entuzjastycznie podchodził 
nawet do pomysłu sojuszu polsko-ukraińskiego. Taki układ miałby być nawet do 
zaakceptowania przez Rosję jako mniej groźny od ekspansji na wschód wpływów 
amerykańsko-niemieckich14.

Doradzający SND w sprawach wojskowych emerytowany oficer i były wykła-
dowca Akademii Sztabu Generalnego, dr Stefan Wasilewski, krytykował pomysły 
tworzenia armii całkowicie zawodowej jako zbyt małej do obrony terytorium 
Polski. Krytyce poddawał też koncepcję tworzenia obrony terytorialnej – formacja 
ta miała być bowiem nieprzystosowana do współpracy z wojskami operacyjnymi 
i stawać się łatwym celem dla przeciwnika15. Dla zapewnienia skutecznej obrony 
kraju, według Wasilewskiego, potrzebna była armia poborowa zdolna rozwinąć się 
w czasie zagrożenia nawet do 750 tys. żołnierzy16. Z kolei związane SND środo-
wisko młodzieżowe przedstawiło postulat całkowitego zniesienia obowiązkowego 
poboru i wprowadzenia ochotniczej armii złożonej z 250 tys. żołnierzy, w której 
80 tys. mieli stanowić zawodowcy17. Ponadto utworzona miałaby być 300-tysięczna, 
ochotnicza obrona terytorialna18. W czasie sporu o wybór rakiet przeciwpancer-
nych dla śmigłowca bojowego Huzar (między ofertą amerykańską a izraelską) po-
jawiła się w „Myśli Polskiej” opinia wspierająca produkt izraelski. Miał on być bar-
dziej korzystny dla polskiej armii oraz zbrojeniówki. Jak zaznaczał Konrad Rękas, 
„jeśli te rakiety przyniosą Polsce korzyść, to wcale nie będą takie prosemickie”19.

Po zjednoczeniu SN i SND, w wyborach prezydenckich 2000 r. narodowcy poparli 
byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Wileckiego. W komi-
tecie wyborczym Tadeusza Wileckiego znaleźli się m.in.: Bogusław Kowalski, Woj-
ciech Wierzejski, Roman Giertych, Jan Engelgard, Bogdan Poręba. Wilecki pro-
ponował, aby wojsko miało charakter narodowy, miałoby ono liczyć 180-200 tys. 
żołnierzy oraz być w 60-70% zawodowe20. W celu zatrzymania zapaści technicznej 
wojska konieczne miało być przeznaczanie na nie 2,5% PKB rocznie, oczywiście 

12  J. Engelgard, Cena NATO, „Myśl Polska”, nr 15 (1991), 1997.
13  Tamże.
14  J. Engelgard, Zdradzanie Ukrainy, „Myśl Polska”, nr 33, 1996.
15  S. Wasilewski, Armia a bezpieczeństwo Polski, „Myśl Polska”, nr 50(1274), 1995.
16  Tamże.
17  Silna Armia – bezpieczna Polska, „Naprzód Polsko!: Pismo środowisk młodzieżowych – 

dodatek Myśli Polskiej”, nr 7, 1996.
18  Tamże.
19  K. Rękas, Nie kupuj u Żyda?, „Myśl Polska”, nr 47, 1997.
20  I. Słodkowska, Wybory prezydenckie 2000: Programy kandydatów, Warszawa 2004, s. 155.
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przy jednoczesnym uruchomieniu osobno finansowanych programów rządowych21. 
Jednym z takich programów miał być zakup samolotów wielozadaniowych.

zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe

Omawiając ugrupowania narodowe lat 90-tych trudno nie pochylić się nad 
utworzonym w 1990 r. Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Była to partia 
eklektyczna ideowo, jednak z silnym nurtem narodowym, który zresztą reprezen-
towali główni inicjatorzy ruchu22.

Na początku działalności ZChN prezentowała ostrożny stosunek wobec pomy-
słów zaangażowania się Polski w interwencję w Iraku w 1991 r.23 Ugrupowanie to 
zarazem nie opowiadało się wprost za neutralnością Polski wobec sojuszy między-
narodowych, gdyż – jak podkreślano – na neutralność mogą sobie pozwolić tylko 
państwa bardzo silne militarnie, mające odpowiednie położenie geopolitycznie24. 
Tworzona głównie przez ZChN Wyborcza Akcja Katolicka w kampanii do par-
lamentu 1991 r. postulowała jak najszybsze usunięcie z Polski wojsk radzieckich 
oraz zacieśnienie współpracy militarnej z  Czechosłowacją i  Węgrami. ZChN 
współtworzyło dwie koalicje rządowe, jednak nie posiadało w czasie ich trwania 
swojego reprezentanta w resorcie obrony. Spośród posłów stronnictwa którzy całą 
kadencję pozostali w partii największą aktywnością w kwestii obrony narodowej 
i przemysłu obronnego wykazywał się poseł Zygmunt Mogiła-Lisowski. W trakcie 
prac sejmu ZChN popierało m.in. zmianę symboliki wojskowej na zgodną z trady-
cjami WP sprzed okresu PRL-u. Klub opowiadał się za wsparciem finansowym re-
strukturyzacji przemysłu obronnego, krytykował też zbyt małe nakłady na obronę 
narodową25. Poseł Mogiła-Lisowski zwracał uwagę na niedostateczną ochronę gra-
nicy południowo-wschodniej przed przenikaniem mafii i imigrantów, czego przy-
czyną było niedofinansowanie Straży Granicznej26.

21  Tamże, s. 156.
22  „Nawiązujemy do wielowiekowej tradycji myśli politycznej opartej na chrześcijańskiej 

kulturze naszego Narodu. Jesteśmy nową formacją polityczną, która czerpie z różnych 
nurtów przeszłości, łącząc doświadczenia zasłużonych w zmaganiach o niepodległość ru-
chów politycznych – niepodległościowego, narodowego, chrześcijańsko-demokratyczne-
go, chrześcijańskich nurtów ruchu ludowego i robotniczego, sięgając do dorobku myśli 
konserwatywnej. Świadomi wyzwań nowej epoki pragniemy dać wyraz współczesnym 
dążeniom Polaków do niepodległości, do odbudowy swojego życia społecznego i pań-
stwowego w oparciu o zasady etyki katolickiej przeciwstawne zarówno komunistycznemu 
kolektywizmowi jak i liberalnemu indywidualizmowi”, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Na-
rodowe: deklaracja ideowa, deklaracja programowa, Warszawa 1993.

23  M. Jurek, Lekcja Iracka, „Sprawa Polska: Pismo Chrześcijańsko Narodowe”, nr 3, 1991.
24  Tenże, O rząd i politykę narodową, „Sprawa Polska: Pismo Chrześcijańsko Narodowe”, 

nr 2, 1990.
25  1 kadencja, 36 posiedzenie, 3 dzień (06.02.1993) Oświadczenia. Poseł Zygmunt Mogi-

ła-Lisowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/5e-
687def7db12884c125750e00442606?OpenDocument (dostęp: 21. 02. 2020).

26  1 kadencja, 30 posiedzenie, 3 dzień (28.11.1992) Oświadczenia. Poseł Zygmunt Mo-
giła-Lisowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/
4ce04e3b9a0d43e9c125750e003eacf2?OpenDocument (dostęp: 21. 02. 2020).
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W wyborach 1993 r. ZChN współtworzył wraz z partiami chadeckimi i kon-
serwatywnymi koalicję pod nazwą Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Samo 
ZChN postulowało w tym czasie, aby siły zbrojne stojąc na straży trwałości pań-
stwa i nienaruszalności granic były neutralne wobec podziałów politycznych. Ugru-
powanie opowiadało się też za polepszeniem stosunków międzyludzkich między 
poborowymi a podoficerami, przypisywało wojsku rolę wychowawczą wobec mło-
dzieży. Pojawił się też konkretny postulat nakładów w  wysokości 3% dochodu 
narodowego na wojsko27. Partia przypisywała istotne znaczenie roli Stanów Zjed-
noczonych dla bezpieczeństwa Polski. W 1994 r. na czele Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego z nominacji prezydenta Wałęsy stanął reprezentant ZChN, Henryk 
Goryszewski. ZChN gorąco popierało wejście Polski do NATO28.

nasze koło – Porozumienie Polskie

Po wyborach parlamentarnych w  1997 r., w  trakcie których ZChN wchodził 
w skład koalicji Akcji Wyborczej Solidarność, wyodrębnili się z partii secesjoniści 
z Janem Łopuszańskim na czele. Rozłamowcy utworzyli koło poselskie pod nazwą 
Nasze Koło, potem zostało przekształcone w Porozumienie Polskie29. Rozłamowcy, 
w przeciwieństwie do posłów ZChN, którzy pozostali w klubie AWS, byli zdecydowa-
nymi przeciwnikami NATO. W trakcie debaty nad ratyfikacją Traktatu Waszyngtoń-
skiego poseł Jan Łopuszański przekonywał, że Polska po wejściu do Sojuszu stanie 
się państwem frontowym i przedpolem strategicznym dla Niemiec, a sama organi-
zacja nie będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa, gdyż przestaje być paktem 
obronnym. Według posła, zasługą NATO było wprawdzie powstrzymanie ekspansji 
ZSRR, jednak zasada automatycznej reakcji miała nie wynikać z zapisów Traktatu 
Waszyngtońskiego, ale z doktryny obronnej paktu, a przede wszystkim doktryny 
obronnej Stanów Zjednoczonych. Przed przystąpieniem Polski do NATO kształt 
doktryny, jak wskazywał Łopuszański, miał być niejasny30. Posłowie Naszego Koła 

27  I. Słodkowska, Wybory 1993: Partie i ich programy, Warszawa 2001, s. 39.
28  Uchwała Rady Naczelnej z 10 kwietnia 1999 roku, „Sprawa Polska: Pismo chrześcijań-

sko-narodowe“, nr 5(7), 1999.
29  Ugrupowanie powstało w  kwietniu 1999 r., założyli je rozłamowcy z  AWS, skupieni 

wokół koła poselskiego Porozumienie Polskie. Ugrupowanie krytykowało rząd Jerzego 
Buzka, sprzeciwiało się rozmowom akcesyjnym z Unią Europejską i akcesji do NATO. 
W wyborach prezydenckich w 2000 r. Porozumienie Polskie reprezentował lider partii 
Jan Łopuszański, który zdobył 0,79% poparcia, zajmując 8. miejsce wśród 12 kandydatów. 
Polityk był wówczas popierany m.in. przez sceptyczne wobec opcji atlantyckiej Narodo-
we Odrodzenie Polski. Przed wyborami parlamentarnymi w 2001 r. PP przystąpiło do 
LPR, zachowując jednak odrębność organizacyjną. Mandaty poselskie w ramach LPR 
uzyskali wszyscy dotychczasowi deputowani stronnictwa, a także m.in. należący do PP 
Stanisław Papież. Na początku 2003 PP zakończyło współpracę z LPR. Trzech posłów 
(Jan Łopuszański, Halina Nowina Konopka i Mariusz Grabowski) powołało 15 stycznia 
tego samego roku koło poselskie PP. Pozostali parlamentarzyści związani ze stronnic-
twem wstąpili do LPR. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. partia nie 
startowała. Również w późniejszych wyborach partia albo nie brała udziału albo nie 
odnosiła znaczących sukcesów. 

30  3 kadencja, 44 posiedzenie, 1 dzień (17.02.1999), 3 punkt porządku dziennego: Sprawoz-
danie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw 
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postulowali, by jednostki Wojska Polskiego były podporządkowane tylko polskim ofi-
cerom, w szczególności gdy znajdują się na terytorium Polski. Jak uzasadniał to poseł 
Łopuszański, „byłoby szczególnym paradoksem historii, gdyby na przykład cele poli-
tyki niemieckiej realizowane w 1939 r. przez niemieckie dywizje występujące przeciw 
polskim dywizjom miały być dziś, na przełomie wieków, 60 lat później, realizowane 
przy udziale niemieckich oficerów będących przełożonymi polskich dywizji”31.

Poseł Łopuszański wskazywał też na ewolucję NATO od paktu obronnego 
w kierunku pełnienia roli światowego policjanta oraz skutki tej ewolucji dla sa-
mych armii, które przez międzynarodową współpracę miały się upodabniać do 
wojsk najemniczych32.

Łopuszański wytykał rządzącym zupełny brak brania pod uwagę alternatywy 
dla przystąpienia do NATO. Sugerował, że większe znaczenie dla suwerenności 
Polski może mieć polityka energetyczna. Polityk sprzeciwiał się także pobytowi 
wojsk RFN na terytorium Polski oraz krytykował poparcie Polski dla bombardo-
wania Jugosławii przez NATO.

Według Porozumienia Polskiego polska polityka obronna powinna się opierać 
na powszechnej i  zdolnej do współpracy z  jednostkami szybkiego reagowania 
obronie terytorialnej. Ugrupowanie było przeciwne podporządkowaniu Wojska 
Polskiego międzynarodowym dowództwom. 

Liga Polskich rodzin

Przed wyborami parlamentarnymi w 2001 r. ważniejsze środowiska neoendeckie 
i narodowe zjednoczyły się pod szyldem Ligi Polskich Rodzin. Ugrupowanie to skupiło 
w sobie środowiska, których liderzy mieli nieraz sprzeczne ze sobą poglądy w kwestii 

Zagranicznych o  rządowym projekcie ustawy o  ratyfikacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (druki nr 662 i 767)., 
Poseł Jan Łopuszański, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d-
0030d0fc/24828768b1e8cca2c125749c002b66ed?OpenDocument (dostęp: 27.08.2020)

31  3 kadencja, 44 posiedzenie, 2 dzień (18.02.1999)12 punkt porządku dziennego, Pierwsze 
czytanie rządowych projektów ustaw o:
1) ratyfikacji umowy między państwami-stronami Traktatu Północnoatlantyckiego do-

tyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. 
(druk nr 800),

2) ratyfikacji umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Otta-
wie dnia 20 września 1951 r. (druk nr 801),

3) ratyfikacji protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, 
ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Pa-
ryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (druk nr 802),

4) ratyfikacji umowy w  sprawie statusu przedstawicielstw i  przedstawicieli państw 
trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli 
dnia 14 września 1994 r. (druk nr 803), Poseł Jan Łopuszański, http://orka2.sejm.gov.
pl/Debata3.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/a6e6b7c5020394cdc125749c002b-
9c71?OpenDocument (dostęp: 30.08.2020)

32  3 kadencja, 35 posiedzenie, 3 dzień (20.11.1998), 19 punkt porządku dziennego: Pierw-
sze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckie-
go sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (druk nr 662). Poseł Jan 
Łopuszański, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/
c9e717773e72ae23c125749b0039fdb5?OpenDocument (dostęp: 30.08.2020).
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zapewnienia państwu zewnętrznego bezpieczeństwa. Porozumienie Polskie Łopuszań-
skiego było przeciwne integracji z NATO, po przeciwnej stronie stał Ruch Odbudowy 
Polski z Piotrem Naimskim i Janem Olszewskim, którzy opowiadali się zdecydowanie 
za orientacją atlantycką. Środowisko narodowe związane z Maciejem i Romanem 
Giertychami miało bardziej wyważone stanowisko w kwestii sojuszy obronnych. 

W wyborach do Sejmu w 2001 r. LPR uzyskała 7,87% głosów, co przełożyło się 
na 38 mandatów. Wkrótce po wyborach samodzielność ogłosił ROP, który pozostał 
poza klubem LPR. Najbardziej aktywnym posłem klubu LPR w sprawach obron-
nych był Zygmunt Wrzodak. Jako członek Komisji Obrony Narodowej najczęściej 
bronił polskiego przemysłu obronnego i krytykował udział w misjach zagranicz-
nych, okraszając nie raz swoje wypowiedzi judeosceptyczną retoryką.

Jednym z poruszonych przez niego problemów był zakup przez MON prze-
ciwpancernych pocisków kierowanych produkcji izraelskiej. Według posła był to 
wybór kontrowersyjny ze względu na zbrodniczą politykę Izraela wobec Palestyń-
czyków. Wrzodak pytał też, czy polski przemysł nabędzie pełną technologię bu-
dowy pocisków i czy będzie mógł go sprzedawać na rynkach trzecich33. Istotną 
kwestią był budzący kontrowersje tryb wyboru dostawcy, izraelska firma została 
bowiem wybrana z wolnej ręki. LPR sprzeciwiała się oszczędnościom na budżecie 
MON i redukcji etatów w wojsku przygotowywanym w tzw. Planie Hausnera.

LPR krytykowała niekorzystne warunki offsetu związanego z zakupem samo-
lotów F-16. Poseł Wrzodak wytykał faktyczny brak produkcji samolotów w Polsce. 
Partia krytyce poddawała też sprowadzenie z  Niemiec używanych czołgów Le-
opard 2, czy brak środków na opracowywany przez polski przemysł program 
zestawu przeciwlotniczego Loara34. W debacie na temat programu modernizacji 
armii postulowano, aby Wojsko Polskie liczyło ok. 200 tys. żołnierzy35. Co istotne 
LPR mimo krytyki zadeklarowała jednak głosowanie za przyjęciem informacji 
rządu o realizacji programu przebudowy i modernizacji armii ze względu na poli-
tykę międzynarodową i sytuację finansową36.

W  swoich zapytaniach Wrzodak podnosił też m.in. problem sprzedaży ziemi 
z  zasobów Agencji Mienia Wojskowego37. Ponadto zwracał uwagę na koszty 

33  Zapytanie nr 946 do ministra obrony narodowej w sprawie zasadności zakupu pocisku 
przeciwpancernego od izraelskiej firmy „Rafael” przez Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/04E40627 (dostęp: 23. 10. 2019).

34  Informacja Rady Ministrów o realizacji programu przebudowy i modernizacji sił zbroj-
nych RP w latach 2001-2003 (druk nr 2038) wraz ze stanowiskiem Komisji Obrony Na-
rodowej (druk nr 2150),http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d-
0030d0fc/028168ee0b61d9a1c125747800465911?OpenDocument (dostęp: 15. 11. 2019).

35  Tamże.
36  Poseł Zygmunt Wrzodak stwierdził, iż: „Liga Polskich Rodzin ma wiele, wiele zastrzeżeń do 

tej informacji i wiele zastrzeżeń do decyzji, która nie ma odniesienia, jeśli chodzi o to spra-
wozdanie, ale Liga Polskich Rodzin nie będzie głosować przeciw tej informacji, bo wiemy, 
że problemy wiążące się z finansami, jak również z sytuacją polityczną na świecie powodu-
ją, że trzeba być bardziej przychylnym polskiej armii i polskim żołnierzom aniżeli krzyczeć 
i  siać despotyzm  (sic!)”, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d-
0030d0fc/6c266e87e36acde9c12574780046591f?OpenDocument (dostep: 20. 01. 2020).

37  Zapytanie nr 1752 do ministra obrony narodowej w sprawie sprzedaży ziemi z zaso-
bów agencji mienia wojskowego, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/5A6D441F (dostęp 
01. 01. 2020).
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zaangażowania Polski w  okupację Iraku i  brak obiecywanej pomocy ze strony 
USA dla polskiej armii38. LPR mówiła również o braku obiecywanych korzyści dla 
polskich firm czy wzroście zagrożenia atakiem terrorystycznym wskutek udziału 
Polski w  tej agresji i  okupacji irackich terytoriów. Obawa przed terroryzmem 
wzrosła szczególnie zamachach al-Kaidy w Hiszpanii w marcu 2004 r., w którym 
zginęli także Polacy. LPR wspominała też o potrzebie istnienia planu informowania 
społeczeństwa w razie ataku terrorystycznego, zabezpieczenia transportu publicz-
nego i  imprez masowych oraz konieczności wdrożenia programu wykorzystania 
studentów w celu niesienia pierwszej pomocy39. 

W tym okresie poseł Wrzodak krytykował również nazywanie bojowników irac-
kich terrorystami, porównując ich do żołnierzy polskiego podziemia niepodległościo-
wego z WiN, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych40. Wymowna była też od-
powiedź Wrzodaka na sugestię ministra obrony, aby posłowie jego klubu odwiedzili 
Irak. Poseł zasugerował, że byłoby to możliwe tylko na zaproszenie demokratycznie 
wybranych władz irackich, a nie okupantów – w tym czasie (2003 r.) formalnie admi-
nistrowała tym krajem powołana przez Amerykanów Tymczasowa Iracka Rada Za-
rządzająca. LPR proponowała postawienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
przed Trybunałem Stanu za sposób podjęcia decyzji o napaści na Irak (przez rząd 
i głowę państwa z pominięciem Sejmu)41. W 2005 r. Wrzodak w imieniu LPR wy-
rażał poparcie dla przygotowanego przez Samoobronę RP projektu uchwały o wy-
cofaniu polskich wojsk z Iraku. Polityk wytykał rządowi nagłe podjęcie decyzji o wy-
słaniu kontyngentu w 2003 r. oraz brak szerszej debaty na ten temat. Zwracał uwagę 
na istnienie szerokiej koalicji w sprawie wojny irackiej, obejmującej ugrupowania 
od SLD po PiS, oraz jej uległość wobec rządzących w USA „neokonserwatystów-sy-
jonistów”42. Ugrupowanie postulowało również, by polscy żołnierze nie brali udziału 
w konfliktach zbrojnych poza granicami kraju bez zgody ONZ43.

38  4 kadencja, 76 posiedzenie, 3 dzień (27.05.2004), Pytania w sprawach bieżących. Po-
seł Zygmunt Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d-
0030d0fc/8ce1a801c95ecdd1c125747800464f2f?OpenDocument (dostęp: 01. 01. 2020).

39  4 kadencja, 71 posiedzenie, 2 dzień (18.03.2004)10 punkt porządku dziennego: Informa-
cja bieżąca. Poseł Zygmunt Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5b-
c240ec125746d0030d0fc/cc182bd1005f6a5ec12574780042348e?OpenDocument (dostęp: 01. 
01. 2020).

40  4 kadencja, 72 posiedzenie, 3 dzień (01.04.2004) 31 punkt porządku dziennego: Informacja 
bieżąca. Poseł Zygmunt Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240e-
c125746d0030d0fc/1bfc12baf8f108f7c12574780042559e?OpenDocument (dostęp: 01. 01. 2020).

41  4 kadencja, 62 posiedzenie, 4 dzień (28.11.2003) 38 punkt porządku dziennego: Infor-
macja rządu o zagrożeniu dla polskich wojsk stacjonujących w okupowanym Iraku 
oraz aktualnej sytuacji politycznej i militarnej na Bliskim Wschodzie, szanse na po-
kój w  tym rejonie świata. Poseł Zygmunt Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.
nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/697515a06b5f64a6c125747800374ba8?OpenDo-
cument (dostęp: 02. 01. 2020).

42  4 kadencja, 100 posiedzenie 4 dzień (15.04.2005), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.ns-
f/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/55e80020aef55176c12574790041cedc?OpenDocu-
ment (dostęp: 15. 11. 2019).

43  4 kadencja, 34 posiedzenie, 1 dzień (12.11.2002) 4 punkt porządku dziennego: Spra-
wozdanie Komisji Obrony Narodowej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy 
o  służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druki nr 1015 i  1039). Poseł Zygmunt 
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Na łamach partyjnego pisma „Racja Polska” swoje opinie na temat stanu armii 
wyrażał płk Ryszard Chwastek. Krytykował szczególnie likwidację jednostek woj-
skowych przy jednoczesnym zwiększaniu ilości dowództw szczebla operacyjnego44.

Partia sprzeciwiała się stałemu pobytowi obcych wojsk na terenie kraju, postu-
lowała, aby w razie działań niezwiązanych z obroną Polski wprowadzono ograni-
czenie czasowe do kilku miesięcy i ilościowe do kilkuset żołnierzy45.

W wyborach parlamentarnych z października 2005 r. LPR uzyskała poparcie 
7,97% głosów, co przełożyło się na 34 mandaty w  Sejmie. Partia uzyskała też 
7 miejsc w Senacie. W skład Komisji Obrony Narodowej z ramienia LPR we-
szli posłowie Antoni Sosnowski, Arnold Masin oraz Bogusław Sobczak. Zygmunt 
Wrzodak został usunięty z klubu LPR na krótko po wyborach i zasiadając w ko-
misji nie reprezentował już tej partii.

Przez większą część V kadencji parlamentu LPR pozostawała, razem z Samo-
obroną, w koalicji z PiS. Mniejsi koalicjanci niestety nie wywarli wpływu na poli-
tykę obronną prowadzoną przez MON. Można to tłumaczyć celową izolacją koali-
cjantów od resortów siłowych przez PiS, ale partie te nie wykorzystywały wszystkich 
możliwości wynikających z uprawnień kontrolnych względem rządu. W trakcie 
kampanii wyborczej LPR postulowała budowę profesjonalnej armii wyposażonej 
w polską broń zgodną ze standardami NATO46. Nie przewidywała wówczas likwi-
dacji służby zasadniczej, która pełnić miała funkcje wychowawcze. Zdaniem poli-
tyków LPR profesjonalizacja powinna obejmować wojska operacyjne. Partia także 
opowiadała się przeciwko sprowadzaniu używanego sprzętu wojskowego z zagra-
nicy. W trakcie trwającej równocześnie kampanii prezydenckiej Maciej Giertych 
proponował uzawodowienie armii bez redukcji liczebnej tak, aby Wojsko Polskie 
było bardziej mobilne (w tym również gotowe działań poza granicami kraju). Jako 
podstawowe zagrożenie kandydat LPR postrzegał ataki terrorystyczne, a nie in-
wazję obcych wojsk, co jednak nie odbiegało od opinii dominujących w 2005 r. 
Giertych przedstawił też ciekawy pomysł pozostawienia przeszkolenia wojskowego 
w postaci obrony cywilnej. Według niego wszyscy młodzi ludzie powinni przecho-
dzić trzymiesięczne szkolenie wojskowe pod kątem reagowania na ataki terrory-
styczne lub klęski żywiołowe. Taka służba, choć kierowana przez zawodowe kadry 
w razie wystąpienia kryzysu, w początkowym etapie miała by się zorganizować do 
działania samodzielnie47.

Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/c9e-
4469d00591f12c125747300314bf3?OpenDocument (dostęp: 22. 01. 2020).

44  R. Chwastek, Od głowy i z głową, „Racja Polska”, Nr 4, 2003.
45  4 kadencja, 41 posiedzenie, 2 dzień (12.02.2003) 6 punkt porządku dziennego: 

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o  rządowym projekcie ustawy o  zmianie 
ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druki nr 802 i 950). Poseł Zyg-
munt Wrzodak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0f-
c/15e6cf9dba8e8afcc1257475002b13d1?OpenDocument, (dostęp: 20. 01. 2020).

46  M. Sikora, Tematyka bezpieczeństwa i obronności w programach partii w wyborach 
parlamentarnych w 2005 roku [w:] Wybory 2005: Polska i województwo zachodniopo-
morskie, (red.) W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska, Szczecin 2006, s. 65.

47  M. Giertych, Z nadzieją w przyszłość, Warszawa 2005, s. 90.
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Pomysł utworzenia obrony cywilnej został podniesiony tylko w kampanii wy-
borczej. W trakcie prac sejmu LPR zwracała uwagę na zapewnienie finansowania 
armii. Opierała się kontynuowaniu misji w Iraku i Afganistanie oraz poparła po-
mysł referendum w tej sprawie. Wyrażała sprzeciw wobec budowy europejskich 
sił zbrojnych. Kwestionowała pozyskanie używanych czołgów Leopard 2 oraz kry-
tykowała pomysł budowy elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na te-
rytorium Polski. Partia popierała ratyfikację zmian w konwencji o zakazie użycia 
niektórych broni powodujących nadmierne cierpienia, uzasadniając to poprawą wi-
zerunku Polski jako państwa dążącego do humanitaryzacji konfliktów zbrojnych. 
W związku z napięciami na linii USA-Iran i groźbą wybuchu konfliktu pod koniec 
2005 r. LPR wyrażała obawy wobec ewentualnego poparcia przez rząd PiS ataku 
amerykańskiego na to państwo. Przedstawiano przy tym argument zagrożenia dla 
wojsk polskich stacjonujących w Iraku48. Liga zajmowała się też kwestiami symbo-
licznymi, takim zagadnieniem było np. ustanowienie przez ministra Szczygłę z PiS 
utworu „My, Pierwsza Brygada” pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego, czemu 
partia się sprzeciwiała.

Wiosną 2007 r. toczyła się publiczna debata na temat kierunku reformy Wojska 
Polskiego. W związanej z LPR „Racji Polskiej” pojawiła się propozycja tylko czę-
ściowej profesjonalizacji. W wojskach lądowych uzawodowione miałyby być dwie 
brygady szybkiego reagowania, a  powszechny pobór miałby pozostać głównie 
na potrzeby piechoty zmechanizowanej. Krytyce poddawano przy tym dostoso-
wanie armii do celów ekspedycyjnych kosztem zdolności do obrony terytorium 
państwa49. W maju tego roku LPR wyraziła poparcie dla zmian w systemie do-
wodzenia, polegających na utworzeniu Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. 
Kontrowersyjnie, biorąc pod uwagę program i dotychczasowe wypowiedzi poli-
tyków LPR, wygląda tłumaczenie poparcia dla tego projektu koniecznością uży-
wania wojska w misjach zagranicznych. W uzasadnieniu projektu czytamy, że 
„proponowany przez rząd projekt ustawy jest pochodną zmian w środowisku bez-
pieczeństwa międzynarodowego i dotyczy głównie konieczności użycia jednostek 
i pododdziałów wojskowych w różnego rodzaju misjach wymuszania i utrwalania 
pokoju oraz misjach humanitarnych, prowadzonych przez organizacje między-
narodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlan-
tycki, Unia Europejska oraz koalicje państw”50. W  „pakiecie” LPR poparła też 
m.in. utworzenie Wojsk Specjalnych jako osobnego rodzaju Sił Zbrojnych. Bezre-
fleksyjne popieranie projektu PiS można tłumaczyć brakiem skonkretyzowanego 

48  5 kadencja, 6 posiedzenie, 2 dzień (29.12.2005) 14 punkt porządku dziennego: Pyta-
nia w sprawach bieżących. Poseł Bogusław Sobczak, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.
nsf/851e81387c160e4fc125745f00379393/53ceab8fdee5a30fc12574650035c413?OpenDocu-
ment (dostęp: 20. 02. 2020).

49  A. Ostrowski, Po co nam wojsko?, „Racja Polska”, nr 3(60), 2007.
50  5 kadencja, 39 posiedzenie, 1 dzień (11.04.2007) 2 punkt porządku dziennego: Spra-

wozdanie Komisji Obrony Narodowej o  rządowym projekcie ustawy o  zmianie 
ustawy o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o  zmia-
nie niektórych innych ustaw (druki nr 1301 i  1555). Poseł Antoni Sosnowski, http://
orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/851e81387c160e4fc125745f00379393/06ec3d4b9d-
485420c125746500490596?OpenDocument, (dostęp: 04. 02. 2020). 
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programu Ligi, który dotykałby kwestii dowództwa Sił Zbrojnych. LPR zapewne 
nie poparłaby z kolei zawieszenia powszechnego poboru, ale do takich działań 
doszło dopiero w kolejnej kadencji.

ruch Ludowo-narodowy

W wyborach parlamentarnych 2007 r. LPR poniosła klęskę i  pożegnała się 
z Sejmem. Z  list PiS mandaty poselskie otrzymało za to trzech przedstawicieli 
mało znaczącego ugrupowania. Ruch Ludowo-Narodowy, który powstał w 2007 r. 
na bazie rozłamowego koła poselskiego51. Partia miała też jednego przedstawiciela 
w senacie. Członkowie RLN zasiedli w klubie PiS i tam jako posłowie opozycji 
nie wyróżnili się zbytnio w działaniach na rzecz obronności. Najgłośniejszym epi-
zodem była interpelacja posła Bogusława Kowalskiego w sprawie próby kradzieży 
technologii automatycznego wykrywania skażeń „Tafios”, co zaowocowało inter-
wencją kontrwywiadu wojskowego. 

Cieniem na Ruchu Ludowo-Narodowym kładzie się milczące poparcie degra-
dacji Wojska Polskiego, które nastąpiło w czasie rządów Donalda Tuska. Lata te 
to przede wszystkim okres reform ministra Bogdana Klicha, które skutkowały 
zawieszeniem poboru, redukcją wojska i wyprzedażą majątku MON. Tak zwana 
profesjonalizacja armii była popierana przez PiS bez żadnego sprzeciwu ze strony 
posłów RLN. Krytyczne opinie wobec hegemona na prawicy pojawiały się za to 
w związanym z ugrupowaniem dwutygodniku „Myśl Polska”52. Na łamach pisma 
pojawiła się krytyka roli Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie 
Lechu Kaczyńskim, które zamiast jednostki koncepcyjnej i edukacyjnej miało być 
jedynie przechowalnią ludzi sympatyzujących z PiS, używaną do rozgrywek między 
Pałacem Prezydenckim a Kancelarią premiera Tuska53. Na łamach „Myśli Pol-
skiej” formułowana była też krytyka wobec planów rozmieszczenia amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej na terenie Polski.

51  Partia Ruch Ludowo-Narodowy została zarejestrowana w styczniu 2007 r. Założona zosta-
ła głównie przez byłych działaczy LPR i Samoobrony RP. W wyborach parlamentarnych 
w 2007 r. RLN wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzając do parlamentu 
3 posłów (Bogusława Kowalskiego, Annę Sobecką i Gabrielę Masłowską) oraz 1 senatora 
(Waldemara Kraskę). Na przełomie stycznia i  lutego 2011 r. wszyscy rekomendowani 
przez RLN parlamentarzyści… wstąpili do PiS (!). W kwietniu 2013 r. na kongresie ruchu 
nastąpiła zmiana nazwy ugrupowania na „Liga Narodowa”. Powodem zmiany nazwy było 
wcześniejsze odejście z RLN dawnych polityków Samoobrony RP. W wyborach parla-
mentarnych w 2019 r. liderzy LN Zbigniew Lipiński i Zenon Dziedzic kandydowali bez 
powodzenia do Sejmu z list Konfederacji Wolność i Niepodległość. 

52  Przewodniczącym Rady Programowej „Myśli Polskiej” w omawianym okresie był poseł 
Bogusław Kowalski z RLN.

53  T. Formicki, Wojsko Polskie w ogniu wojny informacyjnej cz. III, „Myśl Polska”, nr 38 
(1752), 2009.
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Refleksja programowa na temat Sił Zbrojnych w wykonaniu omawianych ugru-
powań narodowych prowadzona była na ogół bez pogłębionej analizy. Przyczyną 
był na ogół brak wiedzy wśród działaczy partii narodowych na temat obronności. 
Wyjątek stanowili doradzający ugrupowaniom byli wojskowi, którzy potrafili przed-
stawić swoje wizje Wojska Polskiego. Dosyć rozbudowana była też argumentacja 
Jana Łopuszańskiego przeciw wstąpieniu do NATO, jednak nie przedstawił on re-
alnej alternatywy dla paktu. Należy przy tym zauważyć, że brak pogłębionej wiedzy 
na temat wojska, szczególnie w latach 90-tych, był typowy dla przedstawicieli pol-
skich ugrupowań politycznych54.

Ugrupowania narodowe w III RP nie wywarły dużego wpływu na kształt Sił 
Zbrojnych. Jedynym, które obsadziło swoimi przedstawicielami kierownictwo służb 
i resortów siłowych, było ZChN, jednak osoby pełniące te funkcje z nominacji 
stronnictwa, poza Henrykiem Goryszewskim pełniącym funkcje szefa BBN, nie 
byli związani ideowo z nurtem narodowym.

Cechą wspólną ugrupowań narodowych w III RP było poparcie powszechnego 
przeszkolenia wojskowego i nacisk na wychowawczą rolę armii. Nie musiało to 
jednak być tożsame z zachowaniem modelu służby wojskowej odziedziczonego po 
PRL – wśród opisywanych ugrupowań pojawiały się m.in. ogólnie ujęte postulaty 
częściowego uzawodowienia armii, poparcia dla utworzenia obrony terytorialnej 
czy pomysły przeszkolenia wojskowego uczniów szkół średnich. Partie narodowe 
w większości sprzeciwiały się udziałowi Polski w misjach zagranicznych lub uzna-
wały że takie zaangażowanie musi wynikać z zobowiązań sojuszniczych.

Jakie wnioski wyciągać z ponad dwóch dekad opisywanych doświadczeń? Nie 
będą one chyba odbiegać od tych, które można wysnuć z badania innych obszarów 
myśli narodowej tego okresu. Większość środowisk nacjonalistycznych nie prowa-
dziła pogłębionej dyskusji na omawiane tematy, koncentrując się na partyjno-par-
lamentarnej działalności i wypowiedziach medialnych. Mimo że nieraz głoszone 
przez narodowych polityków hasła odnoszące się do obronności kraju były zbieżne 
z polską racją stanu, to brakowało ich pogłębienia, a często formułowania rzeczy-
wistych alternatyw wobec podejmowanych przez kolejne rządy działań. Stanowi 
to przestrogę również dla współczesnych środowisk odwołujących się do tradycji 
ruchu narodowego.

54  P. Tomaszewski, Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów 
parlamentarnych w 2011 r., „Historia i Polityka: Półrocznik poświęcony myśli politycznej 
i stosunkom międzynarodowym”, nr 9 (16), 2013.
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w ciągu najbliższego czasu uwarunkowania militarne Rzeczy-
pospolitej Polskiej mogą diametralnie zmienić się na jej nie-

korzyść, co wymusi na naszych elitach rządzących prowadzenie 
samodzielnej strategii, formułowanej w  sytuacji osamotnienia ge-
opolitycznego i geostrategicznego. W takich warunkach nie możemy 
realizować strategii naszych przeciwników, ani nawet sojuszników, 
ale urzeczywistniać własną strategię militarną, broniącą naszych 
interesów narodowych.

Współczesny ład międzynarodowy załamuje się, czego przejawem jest słabnąca 
pozycja jedynego hegemona, który od 1989 r. panował niepodzielnie na świecie – 
Stanów Zjednoczonych. Nowy pretendent do przejęcia jego roli, czyli Chiny oraz 
państwa, które dążą do rewizji obecnego ładu, tj.: Rosja, Iran czy Turcja, podważają 
siłę jego potencjału hegemonistycznego, w tym militarnego, opierającego się nie 
tylko na jego własnych możliwościach wojskowych, ale również na zdolnościach 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem działań ww. oponentów jest zakwestiono-
wanie sprawczości i wiarygodności działań militarnych USA, podjętych na rzecz 
swoich sojuszników, w przypadku wybuchu konfliktu. 

Ze względu na rosnącą pozycję Chin, USA przekierowuje swój potencjał mili-
tarny na rywalizację hegemonistyczną w rejonie Azji i Pacyfiku kosztem zaintere-
sowania geopolitycznego Europą czy Bliskim Wschodem. Niemcy ze względu na 
próżnię, która może powstać po wycofaniu się USA z Europy, mogą podjąć próbę 
realizacji zachodnioeuropejskiego projektu imperialnego z  ich wiodącą rolą, co 
wymusi stworzenie wymaganej siły militarnej dla zabezpieczenia interesów no-
wego imperium kontynentalnego. 

Polska jako dawny sojusznik USA być może stanie w obliczu zagrożenia geopo-
litycznego i geostrategicznego ze strony Niemiec i Rosji, które ponownie mogą 
zawrzeć przymierze na rzecz zdominowania kontynentu europejskiego.

Fot. Wojsko Polskie

Przemysław Zalewski

rozpad ładu 

międzynarodowego 

a zmiany w narodowej

polityce obronnej
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Sytuacja, w której możemy stać się krajem osamotnionym, wymusi na pań-
stwie polskim samodzielność strategiczną i autarkię w aspekcie militarnym. To 
w konsekwencji powinno doprowadzić do przeobrażenia całego systemu obrony 
militarnej Rzeczypospolitej Polskiej. W  obliczu możliwego zagrożenia militar-
nego obrona kraju musi być obowiązkiem każdego Polaka i dotykać wszystkich 
aspektów funkcjonowania wspólnoty narodowej oraz państwa polskiego. Strategia 
obronny kraju powinna uwzględniać całościowe (kompleksowe) podejście do tego 
zagadnienia. Oparcie przez elity rządzące obrony militarnej naszego kraju wy-
łącznie na Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i układach sojuszniczych 
będzie prowadzić do ubezwłasnowolnienia strategicznego, a w konsekwencji do 
katastrofy geopolitycznej. 

Polscy decydenci polityczni muszą stworzyć skuteczne narzędzie polityki 
obronnej, jakim jest samodzielna siła militarna, w celu realizacji interesów geopo-
litycznych i geostrategicznych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Poniższy artykuł przedstawia propozycje zmian, jakie powinny być zrealizowane 
w narodowej polityce obronnej, tj. w  strategii militarnej kraju czy w  systemie 
obronnym RP, aby przygotować państwo i naród polski na przyszłe wyzwania.

założenia aksjologiczne

Narodowa Polityka Obronna powinna opierać się na następujących założeniach 
aksjologicznych. Najwyższą wartością dla każdego Polaka jako członka wspólnoty 
narodowej i obywatela państwa polskiego jest obowiązek zachowania bytu narodo-
wego i państwowego, w chwili wystąpienia jakikolwiek zagrożeń, w stanie umoż-
liwiającym dalszą egzystencję narodu i państwa polskiego oraz rozwój z korzyścią 
dla przyszłych pokoleń Polaków. 

W związku z powyższym obowiązkiem każdego obywatela polskiego jest obrona 
wspólnoty narodowej i państwa polskiego. Także Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 1997 r. w artykułach 82 i 85 nakłada na każdego obywatela polskiego obo-
wiązki w „zakresie troski o dobro wspólne i obrony ojczyzny”. 

Obowiązki te w konsekwencji nakładają się na środowisko rodzinne; społecz-
ność lokalną, w  której żyją obywatele polscy; ludność danego regionu Polski, 
wspólnotę narodową i państwo polskie. 

Celem obrony ojczyzny przez każdego obywatela polskiego jest ochrona i za-
chowanie interesów narodowych, które są zawarte w artykule 5 Konstytucji RP, 
tj.:  „strzeżenie niepodległości, nienaruszalności swojego terytorium, zapewnienie 
wolności i  prawa człowieka i  obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, zacho-
wania dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska”1.

Dlatego tak rozumiana narodowa polityka obronna ma szersze spojrzenie niż 
ograniczenie jej tylko do oddziaływania struktur państwa na realizację celów 

1  W konsekwencji może mieć to wpływ na realizację naszych zobowiązań sojuszniczych, 
w zakresie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w koalicyjnych operacjach mi-
litarnych poza granicami kraju. Dotyczy to wypełnienia postanowień traktatowych przez 
władze Polski w momencie agresji na jednego z członków Paktu Północnoatlantyckiego.
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obrony interesów narodowych. Obywatel RP nie może pozostawić w gestii tylko 
władz państwowych kształtowania i  rozwoju narodowej polityki obronnej, gdyż 
w  pewien sposób zrzucałby z  siebie odpowiedzialność za obronę ojczyzny na 
struktury państwa.

Każdy obywatel polski powinien w  pierwszej kolejności podejmować samo-
dzielnie działania w ramach swojej rodzinny, społeczności lokalnej, regionalnej, 
które wpływałyby na obronność narodu i państwa przed zagrożeniami. Inicjatywy 
o charakterze obronnym powinny być wspierane przez władze państwowe i samo-
rządowe na zasadzie pomocniczości (subsydiarności).

Takie podejście do zagadnień obronności jest podyktowane także uwarunkowa-
niami społeczno-historycznymi istnienia narodu polskiego, gdzie istotny jest aspekt 
wolności osobistej obywatela RP. Wyraża się to poprzez radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach nieraz bez zbytniej pomocy państwa. 

Stanowi to olbrzymi atut dla obronności państwa, gdyż potencjalnemu agre-
sorowi uzmysławia, że pokonanie sił konwencjonalnych państwa polskiego, czyli 
wojsk operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie złamie woli na-
rodu do kontynuowania walki w obronie suwerenności kraju.

Podsumowując, przedmiotem narodowej polityki obronnej powinna być reali-
zacja zadań, które mają na celu obronę żywotnych interesów narodowych Polski, 
tj. suwerenności, nienaruszalności terytorialnej, wolności obywateli. Realizacja tej 
polityki nie powinna ograniczać się wyłącznie do władzy państwowej (jego struktur 
i instytucji), ale obejmować zaangażowanie w nią każdego obywatela Polski, jego 
rodziny, społeczności lokalnej i regionalnej, w której żyje, a w konsekwencji całej 
wspólnoty narodowej. 

Takie założenie ma implikacje na narodową strategię obrony (wojenną) Polski.

zagrożenia

Przed sprecyzowaniem sposobów realizacji celów narodowej polityki obronnej 
należy dokonać prognozy przewidywalnych zagrożeń militarnych dla interesów 
narodowych. W niniejszym opracowaniu chciałbym się skupić przede wszystkim 
na zagrożeniach militarnych, które mogą dotyczyć suwerenności kraju, jego nie-
naruszalności terytorialnej. Z punktu widzenia metodologicznego przy tworzeniu 
narodowej polityki obronnej nie powinno się zakładać wymienienia konkretnych 
państw, które mogą zagrażać militarnie państwu polskiemu. Wskazywanie wyraźne 
państw zagrażających jego bezpieczeństwu militarnemu powoduje, że władze pań-
stwowe w kształtowaniu polityki obronnej zawężają sobie pole manewru geopoli-
tycznego i geostrategicznego. Jednokierunkowość w określaniu zagrożeń militar-
nych Polski przyczynia się do dwóch niebezpieczeństw dla racji stanu państwa. Po 
pierwsze, takie założenie powoduje, że potencjalny sojusznik Polski mając wiedzę, 
że władze państwa sprzymierzonego są ukierunkowane wrogo do danego państwa, 
uzależnia militarnie państwo sojusznicze od swojej projekcji siły. W konsekwencji 
może narzucać władzom państwa sojuszniczego decyzje w  zakresie rozwiązań 
kwestii geopolitycznych, geostrategicznych i militarnych niezgodnych z interesem 
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tego państwa. Drugim niebezpieczeństwem jednokierunkowości przygotowań 
obronnych jest zaniedbanie zagrożeń, które mogą wystąpić z innych kierunków 
strategicznych w momencie załamania obowiązującego ładu międzynarodowego. 
Na tę chwilę jest to mało prawdopodobny scenariusz, gdyż większość państw euro-
pejskich znajduje się w tym samym układzie sojuszniczym.

W  związku z  powyższym, w  kształtowaniu narodowego programu polityki 
obronnej należy uwzględnić takie przedsięwzięcia, które pozwolą przygotować 
system obrony państwa zgodnie z  prognozowanymi trendami w  prowadzeniu 
działań militarnych.

W oparciu o doświadczenia militarne z ubiegłych konfliktów można wyróżnić 
następujące tendencje we współczesnej teorii i praktyce wojennej. Pierwsza to tzw. 
koncepcja wojny nowej generacji – do niej zaliczamy konflikty pod progiem wojny, 
hybrydowe, polegające na prowadzeniu działań dezinformacyjnych, psychologicz-
nych, militarnych bez oficjalnego ogłoszenia stanu wojny przez stronę agresywną2. 
Druga koncepcja to prowadzenie symetrycznej wojny pełnoskalowej w oparciu 
o  założenia tzw. rewolucji w  sprawach wojskowych (RMA), gdzie dominującym 
czynnikiem na współczesnym polu walki będzie kompleks rozpoznawczo-uderze-
niowy, w który będą wyposażone obydwie strony konfliktu. Strony konfliktu będą 
posiadały symetryczne potencjały broni precyzyjnej i systemów antydostępowych 
A2/AD. Ponadto każda ze stron będzie wyposażona w systemy rozpoznawcze, prze-
syłu danych z rozpoznania, zarządzania polem walki, które zapewniają jej świado-
mość sytuacyjną w czasie rzeczywistym. Pozwali to na użycie kompleksu uderzenio-
wego, tj.: zestawów rakietowych, bezzałogowych aparatów latających czy lotnictwa, 
w celu zniszczenia sił przeciwnika dyslokowanych na głębokości od kilku do setek 

2  M. Wojnowski, Koncepcje „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu General-
nego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2015, 
nr 13, s. 16. 

Fot. Wojsko Polskie
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kilometrów od linii frontu3. W zależności od ww. zagrożeń wojennych należy kształ-
tować narodową strategię obrony (wojenną) kraju. 

Należy tu sprecyzować, czy powinno się używać terminu „strategia obrony”, 
czy „strategia wojenna” w narodowej polityce obronnej. Tego drugiego terminu 
używano w okresie zimnej wojny. Z momentem zakończenia rywalizacji między 
Wschodem i  Zachodem rozpoczęto używanie terminu „strategia” czy „doktryna 
obronna”. Wynikało to z chęci akcentowania przez państwa dążeń do prowadzenia 
działań wyłącznie obronnych, podejmowanych w przypadku agresji innego kraju. 
Jednocześnie odżegnywano się od wszczynania wojen. 

Użycie terminu „strategia obrony kraju” ogranicza możliwości sygnalizacji 
strategicznej dla zakomunikowania potencjalnemu agresorowi, że państwo pol-
skie może zastosować instrumenty o charakterze ofensywnym. Termin „strategia 
obrony kraju” jest zbyt jednostronny, co ogranicza pole zastosowania wielu wa-
riantów militarnych przez kierownictwo państwa w trakcie prowadzonych działań 
wojennych. Dlatego powinno się używać terminu „strategia wojenna” w narodowej 
polityce obronnej. 

W  nawiązaniu do pierwszej koncepcji tzw. wojny nowej generacji przygoto-
wanie narodowej strategii obrony (wojennej) kraju powinno uwzględniać to, jakie 
cele wojenne ma zamiar zrealizować strona przeciwna. Zgodnie z doktryną wojny 
nowej generacji głównym celem prowadzonych działań jest rozkład wrogiego pań-
stwa przez wprowadzenie chaosu, niepewności, zmniejszenie woli walki społeczeń-
stwa i władz państwowych oraz dezintegrację narodu i państwa. Kolejnymi fazami 
wojny są m.in. działania asymetryczne w celu osłabienia przeciwnika przez zasto-
sowanie środków informacyjnych i  psychologicznych; dezorientacja dowództwa 
armii oraz politycznego przywództwa państwa; zastraszanie i oszukiwanie celem 
złamania woli oporu; użycie środków propagandowych w  połączeniu z  działa-
niami dywersyjnymi; ustanowienie strefy zakazu lotów; działania rozpoznawcze 
połączone wstępnymi działaniami militarnymi; właściwe działania zbrojne z uży-
ciem różnorodnych środków walki; przejęcie kontroli nad punktami kontroli4. Uzu-
pełnieniem tych działań może być użycie broni jądrowej (poziomu taktycznego) 
przez stronę atakującą w celach deeskalacyjnych. Jej zastosowanie ma wpłynąć na 
wolę dalszego kontynuowania wojny przez ośrodki decyzyjne kraju zaatakowanego 
i jego sojuszników.

Punktem ciężkości tak prowadzonej wojny jest załamanie woli narodu i pań-
stwa w kontynuowaniu walki przeciwko agresorowi. Następnie strona napadająca 
będzie realizować swój cel wojny, którym będzie narzucenie swojej woli w reali-
zacji założeń politycznych przez pokonany naród i państwo. Słabością tej koncepcji 
jest założenie, że w wyniku podjętych działań szybko ulegnie rozkładowi społe-
czeństwo i państwo. 

3  J. Bartosiak, Rewolucja w  sprawach wojskowych i  sowiecki kompleks rozpoznawczo
-uderzeniowy, www.strategyandfuture.org/ (dostęp: 11.09.2020).

4  D. Kasprzycki, Rosyjska myśl wojskowa i jej przeobrażenia w kontekście zmiany zagrożeń 
i sposobów wykorzystania potencjału militarnego w XXI w., w: Rosyjska myśl strategicz-
na i potencjał militarny w XXI wieku, P. Mickiewicz (red.), Warszawa 2018, s. 229-230.
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Koncepcja symetrycznej wojny pełnoskalowej, zgodnie z  założeniami rewo-
lucji w sprawach wojskowych (RMA), będzie charakteryzowała się zastosowaniem 
na szeroką skalę kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego, w którym będą do-
minować systemy antydostępowe A2/AD. Głównym elementem tego kompleksu 
są systemy świadomości sytuacyjnej, tj. systemy rozpoznawcze (sensory), które 
w  czasie rzeczywistym przesyłają informacje z  pola walki przez zintegrowane 
i sieciocentryczne systemy zarządzania walką do efektorów, czyli elementów ude-
rzeniowych, tj.: zestawów rakietowych i bezzałogowych aparatów latających, celem 
wykonania uderzenia na siły przeciwnika. Głównym zamiarem obydwu stron kon-
fliktu będzie zrolowanie systemów rozpoznawczych przeciwnika w nowoczesnej 
bitwie zwiadowczej5, uzyskując w  ten sposób przewagę informacyjną nad prze-
ciwnikiem. Pierwszym etapem wojny będą: walka radioelektroniczna w spektrum 
elektromagnetycznym, działania ofensywne w cyberprzestrzeni oraz walka w do-
menie kosmicznej, które przyczynią się do paraliżu systemów łączności i dowo-
dzenia przeciwnika, uniemożliwiając przesyłanie informacji w zintegrowanym sys-
temie dowodzenia, kontroli, komunikacji, komputerów i rozpoznania (C4ISTAR). 
W  celu dezintegracji systemów dowodzenia przeciwnika nastąpią bezpośrednie 
uderzenia kinetyczne w  centra kierowania działaniami wojennymi. Następnym 
etapem konfliktu będzie użycie systemów antydostępowych A2/AD (zestawów ra-
kietowych, bezzałogowych aparatów latających, operacji specjalnych) w domenach 
powietrznych, lądowych i morskich. W ich rezultacie nastąpi izolacja danego te-
atru wojennego, która spowoduje, że siły powietrzne, lądowe czy morskie nie będą 
mogły się przemieszczać ze względu na natychmiastowe zniszczenie przez broń 
precyzyjną. Pozwoli to stronie przeciwnej na niszczenie po kolei wyizolowanych 
mniejszych zgrupowań żywej siły przeciwnika i opanowaniu danego terytorium, 
na które nie będą mogły dotrzeć siły strony atakowanej. Celem operacyjnym 
działań wojennych będzie stworzenie obszarów uniemożliwiających dostęp do nich 
sił militarnych strony atakowanej, dezintegracja systemów dowodzenia, łączności 
i rozpoznania, zniszczenie żywej siły przeciwnika oraz opanowanie zajętego teryto-
rium. Celem strategicznym działań wojennych będzie paraliż decyzyjny ośrodków 
władzy państwowej spowodowany całkowitą dominacją przeciwnika w sferze ope-
racyjnej, która uniemożliwi podjęcie jakikolwiek przeciwdziałań. W konsekwencji 
załamie to wolę do dalszej walki ośrodków władzy państwowej i umożliwi narzu-
cenie swojej woli przez stroną atakującą. 

Punktem ciężkości działań wojennych będzie dezintegracja systemów dowo-
dzenia, łączności, kontroli, komputerowych, informacyjnych, obserwacyjnych, ce-
lowania i rozpoznania strony atakowanej oraz użycie systemów efektorów (ude-
rzeniowych) uniemożliwiających dostęp do danego teatru wojennego. Słabością tej 
koncepcji prowadzenia wojny jest założenie, że ośrodki władzy państwowej stracą 
wolę do dalszego kontynuowania walki w związku z paraliżem działań wojsk ope-
racyjnych SZ RP i precyzyjnego zniszczenia ich kluczowych systemów. 

5  J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie., Warszawa 2016, s. 208-209.
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strategia obrony (wojenna) kraju

W  oparciu o  posiadaną wiedzę w  zakresie celów i  sposobów prowadzenia 
wojny przez stronę przeciwną można kształtować własną (samodzielną) strategię 
obrony (wojenną) kraju6. Ta strategia powinna opierać się na dwóch podstawowych 
założeniach, tj.: samodzielności strategicznej i  autarkii w  aspekcie militarnym7 
państwa polskiego8. 

Celem strategii obrony (wojennej) kraju powinno być zachowanie niepodle-
głości narodu i państwa polskiego, nienaruszalności jego terytorium oraz wolności 
i praw obywatela9. Realizując ten cel w trakcie przygotowań obronnych (wojen-
nych) należy zasygnalizować strategicznie potencjalnemu agresorowi, że w przy-
padku rozpoczęcia napaści na naród i państwo polskie poniesie straty, które prze-
wyższą korzyści polityczne z uzyskania własnych celów wojennych. W związku 
z  powyższym należy mu zakomunikować w  strategii wojennej, że potencjalne 
straty może ponieść nie tylko na terytorium naszego kraju, ale również na całej 
głębokości strategicznej swojego terytorium.

W  przypadku rozpoczęcia działań wojennych celem strategii obronnej (wo-
jennej) kraju powinno być złamanie woli przeciwnika (w tym ośrodków decyzyj-
nych i sił militarnych przeciwnika) do kontynuowania dalszych działań. Ze względu 
na możliwość wystąpienia dużej asymetrii technologicznej w starciu z danym prze-
ciwnikiem, gdzie państwo polskie może być stroną słabszą, sposobem na realizację 
tego celu będzie niszczenie żywej siły przeciwnika w postaci jego czynnika ludz-
kiego – żołnierzy10. 

Założenie to opiera się na trzech przesłankach. Obecnie państwa sąsiadujące 
z terytorium Polski po pierwsze mają ograniczone rezerwy profesjonalnie wyszko-
lonych żołnierzy11; po drugie, ze względu na ich położenie geopolityczne i rozległe 
przestrzenie terytorialne, muszą użyć dużej liczby żołnierzy do obrony wielu kie-
runków strategicznych, co rozprasza i tak szczupłe siły militarne na decydujących 

6  J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX/XXI w., Warszawa 
1995, s. 236.

7  To jest samowystarczalności gospodarczej przemysłu obronnego. W przynajmniej w po-
czątkowym okresie wojny, tj. od 3 do 6 miesięcy.

8  W opracowaniu tym zakładam subiektywnie wariant załamania się dotychczasowego ładu 
międzynarodowego, który może wpłynąć na realizacje zobowiązań sojuszniczych wobec 
państwa polskiego przez jej sojuszników.

9  Wyznaczenie takiego celu strategii wojennej przez polskie ośrodki władzy może mieć 
głębokie implikacje na realizacje naszych zobowiązań sojuszniczych. W konsekwencji na 
realizacje polskich planów operacyjnych prowadzenia wojny.

10  Wyłączam celowo z żywej siły przeciwnika sprzęt, gdyż posiadając linie produkcyjne stro-
na atakująca może zastąpić nowym uzbrojeniem w przypadku jego zniszczenia. Mimo że 
produkcja ta może obecnie potrwać dłużej ze względu na zaawansowanie technologiczne 
współczesnych systemów uzbrojenia.

11  Wynika to z problemów demograficznych. Ponadto ze względu na zaawansowane technolo-
giczne systemów uzbrojenia szkolenie jest długotrwałe, czasochłonne i kosztowne. Z tego 
względu na to liczba żołnierzy przygotowanych do jego obsługi jest ograniczona. Optymal-
nym rozwiązaniem jest użytkowanie tego sprzętu przez profesjonalnych żołnierzy zawodo-
wych, których liczba jest znacząca niższa w stosunku do żołnierzy z poboru powszechnego. 
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teatrach wojennych. Powoduje to, że każdy żołnierz jest nie do zastąpienia; po 
trzecie, znaczne straty w czynniku ludzkim mogą przyczynić się do tego, że opinia 
publiczna kraju atakującego, widząc ponoszone ofiary w ludziach, może zmienić 
nastawienie do prowadzenia wojny. W konsekwencji może prowadzić to do zła-
mania jej woli kontynuowania dalszej walki, co wywierać będzie wpływ na decyzje 
ośrodków władzy kraju agresora co do dalszych korzyści prowadzenia wojny (za-
stosowanie metody rozproszonej śmiertelności na całym obszarze zarówno kraju 
atakowanego, jak i atakującego). 

Sposobem realizacji celów tej strategii powinno być przygotowanie do działań 
wojennych całego potencjału narodu i państwa. Czynnik obronności powinien być 
uwzględniony w aspektach funkcjonowania wspólnoty narodowej w relacjach oby-
watel – rodzina – społeczność lokalna – wspólnota regionalna – naród oraz cało-
ściowo w  przejawach funkcjonowania państwa (jego struktur i  wszelkich form 
działalności)12. Taka sygnalizacja strategiczna dla potencjalnego agresora uwidoczni 
w kalkulacjach wojennych, że jego wojska będą mieć do czynienia nie tylko z Si-
łami Zbrojnymi, ale z całą wspólnotą narodową i całym potencjałem państwa zaata-
kowanego. Ponadto, potencjał wspólnoty narodowej i państwa pozwoli na samowy-
starczalność gospodarczo-militarną, przynajmniej w początkowym okresie wojny. 
W związku z powyższym zdezorganizuje to plany przedłużania działań przez prze-
ciwnika, w celu wyczerpywania zasobów państwa atakowanego13, aby posiadać in-
strumenty nacisku na jego ośrodki decyzyjne. Ponadto państwo polskie będzie unie-
zależnione od pomocy militarno-gospodarczej udzielanej przez sojuszników, którzy 
tą drogą będą chcieli wpływać na model prowadzenia wojny przez władze polskie. 

W ten sposób nie realizujemy strategii przeciwnika i sojuszników14, ale narzu-
camy własną strategię agresorowi. 

Mając strategię można kierunkowo przekształcać system obrony państwa, przy-
gotowując go na ww. zagrożenia militarne. System obrony kraju jest zbiorem po-
łączonych elementów organów, instytucji, struktur państwowych oraz wspólnoty 
narodowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa militarnego państwa 
i narodu. W jego skład wchodzą: podsystem kierowania obronną kraju, militarny 
i  pozamilitarny. Praktycznie obejmuje on wszystkie obszary działania państwa, 
tj.: obszar militarny, administracyjny, gospodarczy, polityczny, społeczny, obrony 
cywilnej i ochrony kraju.

Wychodząc z wcześniej sformułowanego założenia, że strategia obronny (wo-
jenna) kraju powinna uwzględniać cały potencjał narodu i państwa, należy w sys-
temie obrony państwa ująć wszystkie elementy składowe, w  oparciu o  które 
funkcjonuje organizm państwowy wraz ze wspólnotą obywateli. Uwypuklanie 
w systemie obrony kraju wyłącznie roli Sił Zbrojnych RP (w tym wojsk operacyj-
nych) i wojsk sojuszniczych jest błędem strategicznym. 

12  Jest to nawiązanie w pewien sposób do koncepcji obrony totalnej realizowanej przez Szwecję 
i Finlandię w okresie zimnej wojny. Obecnie stosuje się termin bezpieczeństwo całościowe 
jako bardziej pojemniejszy. Patrz: P. Szymański, Nowe pomysły na obronę totalną. Bezpie-
czeństwo całościowe w Finlandii i Estonii, 2020, s. 11, www.osw.waw.pl, (dostęp: 11.09.2020).

13  Wojna materiałowa na wyczerpanie.
14  J. Marczak, J. Pawłowski, Obrona militarna…, s. 81.
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W kalkulacjach polityczno-militarnych strony przeciwnej może znaleźć się zało-
żenie, że wyeliminowanie wojsk operacyjnych SZ RP i wojsk sojuszniczych dopro-
wadzi do załamania systemu obrony kraju atakowanego. Wyeliminowanie ww. wojsk 
nie musi oznaczać ich fizycznego ich zniszczenia, wystarczy, że poprzez zastosowanie 
systemów antydostępowych A2/AD, uniemożliwi się ich przegrupowanie przez ba-
rierę wodną np.: dużą rzekę, niszcząc stałe przeprawy mostowe oraz polowe środki 
przeprawowe. Ponadto marsz wojsk operacyjnych SZ RP do linii frontu może być 
utrudniony lub wręcz powstrzymany przez uderzenia broni precyzyjnych na całej 
głębokości strategicznej kraju. Po drugie, strona przeciwna będzie planowała prze-
prowadzić operacje z zaskoczenia i w jak najszybszym tempie. Ze względu na to, że 
wojska operacyjne SZ RP są tylko częściowo skadrowane oraz nie są w stanie stałej 
gotowości bojowej, należy przeprowadzić mobilizację, a następnie szkolenie pomobi-
lizacyjne dla nowo wcielonych żołnierzy. Kolejnym etapem będzie rozwinięcie opera-
cyjne sił. W ten sposób zostanie wydłużony czas reakcji władz polskich na działanie 
strony przeciwnej, która będzie postępować zgodnie z zasadą faktów dokonanych, 
bez żadnej reakcji z naszej strony. W tym wariancie zadania obronne muszą przejąć 
inne elementy składowe systemu obrony państwa, które zostaną omówione poniżej. 

Założenie, że każdy dorosły obywatel polski jest częścią systemu obronny pań-
stwa będzie stanowić olbrzymi potencjał odstraszania dla strony atakującej. Prze-
ciwnik musi mieć świadomość, że każdy Polak jest cząstką systemu obrony. To 
wprowadzi w jego kalkulacjach wojennych oraz podczas bezpośrednich działań nie-
pewność oraz obawę, że ze strony każdej osoby może grozić mu niebezpieczeństwo, 
np. nie dotyczy to tylko zagrożenia fizycznego, ale przede wszystkim zdobywania 

Fot. Wojsko Polskie
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informacji przez obywatela polskiego o jego działaniach militarnych, m.in. o miejscu 
dyslokacji jego jednostek, które następnie zostaną wykorzystane przez wojska ope-
racyjne czy wojska obrony terytorialnej SZ RP. Obywatel musi mieć możliwość 
przekazywania tych informacji przez sieciocentryczny system komunikacji. Takie 
zdolności pozwolą zachować świadomość sytuacyjną dla kierownictwa obrony kraju 
w przypadku, gdy narodowe systemy rozpoznawcze zostaną zneutralizowane przez 
przeciwnika podczas nowoczesnej bitwy zwiadowczej. Ponadto taki system świado-
mości sytuacyjnej oparty na osobowych źródłach będzie niezbędny w trakcie fazy 
kryzysu, który wystąpi przed stanem wojny. Umożliwi to szybką reakcję organów 
państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi i podprogowymi.

system obronny państwa

a) Podsystem militarny
Potencjał każdego obywatela musi jednak przybrać formę zorganizowaną. Dla-

tego podsystem militarny systemu obrony państwa powinien składać się z nastę-
pujących elementów w ramach, których będą działać obywatele RP:

1. Siły Zbrojne RP (wojska operacyjne) – składające się wyłącznie z żołnierzy 
zawodowych bez żołnierzy z poboru powszechnego.

2. Służby mundurowe resortowe tj.: Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony 
Państwa, Straż Leśna, Służba Ochrony Kolej – składające się z funkcjonariuszy 
i pracowników zawodowych. 

3. Wojska Obrony Terytorialnej – składające się z żołnierzy z obowiązkowego 
poboru powszechnego.

4. Organizacje pozarządowe, tj.: stowarzyszenia proobronne i  paramilitarne, 
agencje ochrony mienia i osób, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Strze-
lectwa Sportowego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Krótko-
falowców – z którymi organy państwa podpisałyby porozumienia o współdziałaniu 
w  zakresie działań militarnych. W  ich skład wchodziliby obywatele, którzy nie 
byliby w stanie pełnić służby ww. formacjach.

5. Obrona cywilna – zapewniająca świadomość sytuacyjną dla organów państwa 
w zakładach pracy, w miejscach użyteczności publicznej itp. – składająca się z oby-
wateli, którzy nie są w stanie pełnić służby ww. formacjach.

Ad. 1
Siły Zbrojne RP (wojska operacyjne) w pełni uzawodowione, bez poboru po-

wszechnego są podyktowane założeniami koncepcji wojny nowej generacji i kon-
cepcji asymetrycznej wojny pełnoskalowej w oparciu o rozwiązania wynikające 
z rewolucji w sprawach wojskowych (RMI). 

Koncepcja wojny nowej generacji opiera się na szybkości prowadzonych działań, 
które stawiają stronę atakowaną przed faktami dokonanymi. Jednostki wojskowe 
SZ RP są tylko częściowo skadrowane, co wymusza przeprowadzenie mobilizacji 
żołnierzy rezerwy w celu uzupełnienia stanów. Może to wydłużyć czas reakcji pań-
stwa polskiego na działania przeciwnika nawet o kilka tygodni. W rzeczywistości 
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potencjalne działania strony atakującej mogą potrwać do kilku dni. Posiadając 
wojska operacyjne w pełni uzawodowione i ukompletowane możemy przeprowa-
dzić mobilizację w ciągu kilkunastu godzin, a następnie postawić je w pełnym stanie 
gotowości bojowej. Umożliwi to szybkie ich przemieszczenie i rozwinięcie opera-
cyjne na danym teatrze wojennym. Kluczem efektywności naszych działań wobec 
przeciwnika będzie szybkość naszej reakcji na postępy jego operacji wojennych.

Obecnie Sił Zbrojne RP to armia ochotnicza (uzawodowiona) mobilizowana bez 
poboru15, co w przypadku wystąpienia zagrożenia wojennego wydłuża czas wpro-
wadzenia jej do działań bojowych.

Koncepcja symetrycznej wojny pełnoskalowej wykorzystującej kompleks roz-
poznawczo-uderzeniowy opiera się na prowadzeniu działań przy użyciu zaawan-
sowanych technologicznie systemów. Wymagają one wysoko wyszkolonej kadry 
wojskowej. Czas szkolenia na systemach jest długotrwały i kosztowny. Z punktu 
widzenia interesów sił zbrojnych korzystniej jest posiadać w  pełni zawodową 
kadrę, która jest w stanie obsługiwać powyższy sprzęt przez wiele lat służby, w ten 
sposób podwyższając swoje umiejętności w  jej użytkowaniu. W przypadku żoł-
nierza z poboru powszechnego czas na jego wyszkolenie w obsłudze zaawanso-
wanych technologicznie systemów jest zbyt długi w przypadku, gdy wystąpiłoby 
nagłe zagrożenie militarne. Ponadto po okresie szkolenia opuszcza on szeregi sił 
zbrojnych, zostając przeniesiony do rezerwy, co w konsekwencji przyczynia się do 
sytuacji, że nabyte przez niego umiejętności zanikają. 

Ad. 2
Ogniwa ochronne podsystemu pozamilitarnego zostały umieszczone celowo 

w  podsystemie militarnym ze względu na zagrożenia, z  którymi będą mieć do 
czynienia. Atrybutem resortowych służb mundurowych, tj.: Policji, Straży Gra-
nicznej, Straży Leśnej itp., jest sposób funkcjonowania. Funkcjonariusze i pracow-
nicy pełnią służbę w sposób ciągły w trybie zmianowym, czyli całodobowo przez 
wszystkie dni tygodnia. Możliwość mobilizacji kadry do działań od kliku do kil-
kunastu godzin. Kadra jest w pełni uzawodowiona. Atutem wymienionych służb 
mundurowych jest dyslokacja jednostek w rejonach, gdzie funkcjonariusze pełnią 
służbę. Pozwala to dogłębnie zapoznać się z terenem i środowiskiem, w którym 
służą. Ponadto w przypadku wystąpienia zagrożenia nie muszą przemieszczać się 
do oddalonych rejonów, lecz ich reakcja jest natychmiastowa ze względu na bli-
skość rejonu potencjalnych działań. Ww. atuty są użyteczne zwłaszcza podczas wy-
stąpienia zagrożeń w ramach wojny nowej generacji podczas fazy kryzysu. Dotyczy 
to przede wszystkim bezpośredniej ochrony granicy państwowej przez Straż Gra-
niczną, ochrony i obrony obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury kry-
tycznej realizowanej przez Policję. W przypadku wystąpienia symetrycznego kon-
fliktu pełnoskalowego jednym z głównych zadań militarnych resortowych służb 
mundurowych powinno być zapewnienie świadomości sytuacyjnej danego rejonu 
w ramach jednolitego systemu, z którego korzystałyby organy państwa i SZ RP.

15  Tabele porodówki. Mapowanie luk w dyskusji o  liczebności SZ RP A.D. 2020, s. 11,  
www.adarma.pl (dostęp: 13.09.2020).
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Zasadniczym problemem funkcjonowania ww. służb mundurowych w okresie 
zagrożeń militarnych jest brak uregulowań prawnych w  zakresie prowadzenia 
przez nie działań o charakterze militarnym. Ponadto brakuje koncepcji: działań 
w przypadku wystąpienia zagrożeń, wyposażenia, sprzętu i infrastruktury do działań 
militarnych oraz wyszkolenia bojowego funkcjonariuszy. Głównym mankamentem 
podczas prowadzonych działań militarnych będzie brak mechanizmów prawno-or-
ganizacyjnych umożliwiających współdziałanie z jednostkami Sił Zbrojnych RP. 

Ad. 3
Idea Wojsk Obrony Terytorialnej najlepiej oddaje zamysł powszechnego obo-

wiązku obrony ojczyzny, realizowanego przez każdego dorosłego obywatela RP. 
Ponadto jej założenia zakładają obronę przez obywatela RP swojej rodziny, społecz-
ności lokalnej i regionalnej, w której żyje. Wojska Obrony Terytorialnej powinny 
składać się z żołnierzy z obowiązkowego poboru powszechnego. Korzyści takiego 
rozwiązania są następujące: powszechność zapewni obronę większości terytorium 
państwa polskiego, co stanowić będzie element odstraszający dla potencjalnego 
agresora, a obowiązkowy pobór umożliwi stworzenie rezerw na rzecz Sił Zbroj-
nych RP. System służby rotacyjnej w okresie weekendów umożliwia połączenie 
życia zawodowego i rodzinnego ze służbą na rzecz kraju. Ze względu na to, że ten 
rodzaj sił zbrojnych ma charakter „lekki”, stanowi to olbrzymi atut zarówno w czasie 
wojny nowej generacji czy symetrycznej wojny pełnoskalowej. Atrybutem tej for-
macji jest znajomość własnego terenu działań oraz szybkość realizacji zadań. Po-
dobnie jak w resortowych formacjach mundurowych, żołnierzy WOT można zmo-
bilizować w ciągu kilku godzin. W przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze 

Fot. Wojsko Polskie
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hybrydowym (podprogowym) umożliwia to szybką reakcję. W momencie zaistnienia 
zagrożeń o charakterze symetrycznej wojny pełnoskalowej żołnierze WOT mogą 
działać efektywnie w obronie miast, gdzie potencjalna przewaga technologiczna prze-
ciwnika zostaje zniwelowana oraz na całej głębokości operacyjnej sił przeciwnika 
tzn. na jego tyłach, w przypadku zajęcia przez niego terytorium państwa polskiego. 
Wówczas z jednym z głównych zadań WOT będzie zapewnienie świadomości sytu-
acyjnej dla wojsk operacyjnych SZ RP oraz dezintegracja linii operacyjnych, logi-
stycznych i komunikacyjnych sił przeciwnika. Obecne rozwiązania przy naborze do 
Wojsk Obrony Terytorialnej, które opierają się na zaciągu ochotniczym, nie realizują 
idei powszechnej obrony narodowej. Przy tworzeniu struktur osobowych WOT na-
leży bazować na obowiązkowym poborze powszechnym. Po pierwsze, umożliwi to 
realizację przez każdego dorosłego obywatela jego konstytucyjnego obowiązku do 
obrony ojczyzny. Po drugie, z punktu widzenia strategii obronny (wojennej) kraju 
powszechność służby w WOT na terytorium całego kraju stanowi jeden z zasad-
niczych elementów doktryny odstraszania potencjalnego agresora, który może spo-
dziewać się oporu ze strony obywateli – żołnierzy w każdym miejscu państwa pol-
skiego. Stanowi to olbrzymi efekt psychologiczny dla żołnierzy strony atakującej.

Ad. 4
Wprzęgnięcie w podsystem militarny organizacji pozarządowych, tj. stowarzy-

szeń proobronnych i paramilitarnych, agencji ochrony mienia i osób, Polskiego 
Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Polskiego To-
warzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Krótkofalowców, Polskiego To-
warzystwa Ratowników Medycznych w  sposób znaczący podnosi efektywność 
funkcjonowania tego podsystemu. Z punktu widzenia strategii obronny (wojennej) 
kraju pozwala to wykorzystać profesjonalne umiejętności członków tych organi-
zacji, które po szkoleniu bojowym mogą być ukierunkowane na wspomaganie 
działań na rzecz innych elementów składowych podsystemu militarnego, tj. Sił 
Zbrojnych RP (wojsk operacyjnych), resortowych służb mundurowych czy WOT. 
Udział w  tych stowarzyszeniach obywateli RP pozwoli spełnić ich konstytucyjny 
obowiązek obrony ojczyzny w przypadku, gdyby nie mogli pełnić służby ww. for-
macjach mundurowych np. wskutek problemów zdrowotnych, wieku czy karal-
ności itp. Ponadto stowarzyszenia te silnie zakorzenione są w danych społeczno-
ściach lokalnych i regionalnych. Ich atutem jest znajomość terenu oraz środowiska, 
w  którym funkcjonują. Dlatego powinny stanowić kluczowy element systemu 
świadomości sytuacyjnej dla organów państwa i  innych elementów składowych 
podsystemu militarnego w przypadku wystąpienia np. zagrożeń hybrydowych – 
podprogowych. Kolejnym ich zadaniem jest możliwość przeprowadzania szkoleń 
o charakterze obronnym przez członków stowarzyszeń na rzecz innych obywateli 
np. młodzieży szkolnej. W przypadku agencji ochrony mienia i osób ich niedoce-
nionym atutem jest fakt, że są to przedsiębiorstwa o charakterze formacji mundu-
rowych, posiadający na wyposażeniu broń palną. W wielu przypadkach formacje 
te zapewniają ochronę kluczowych dla państwa, regionu, społeczności lokalnej, Sił 
Zbrojnych RP, resortowych służb mundurowych, obiektów o charakterze strate-
gicznym, np. obiektów infrastruktury krytycznej czy użyteczności publicznej.
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Organy państwa powinny zawrzeć z ww. organizacjami porozumienia o współ-
pracy w dziedzinie militarnej, w celu nadania działalności tych organizacji cech 
zorganizowanych przedsięwzięć koordynowanych w  ramach większej całości 
przez organy centralne państwa polskiego.

Ad. 5
Umieszczenie Obrony Cywilnej jako jednego z  ogniw podsystemu pozamili-

tarnego w podsystemie militarnym jest zabiegiem celowym. Celem Obrony Cy-
wilnej jest przede wszystkim: ochrona ludności; ratowanie i  udzielanie pomocy 
ofiarom działań wojennych; zabezpieczenie przedsiębiorstw, instytucji użyteczności 
publicznej przed skutkami wojny; pomoc w zwalczaniu skutków klęsk żywioło-
wych oraz zagrożeń naturalnych, powinna być głęboko przekształcona. Przede 
wszystkim należy stworzyć nowe uregulowania prawne funkcjonowania tej insty-
tucji oraz zagwarantować jej nakłady finansowe. W tworzeniu nowych struktur OC 
i w ponoszeniu nakładów finansowych powinny uczestniczyć nie tylko instytucje 
państwowe, ale również władze regionalne i  lokalne, zarządzający instytucjami, 
właściciele przedsiębiorstw oraz grupy obywateli skupiający daną społeczność. 

Umieszczenie OC w podsystemie militarnym jest zasadne, mimo że członkowie 
tej instytucji nie braliby udziału w  bezpośrednich działaniach militarnych. Ich 
głównym zadaniem byłoby przekazywanie informacji do organów państwa o za-
istniałych zagrożeniach o  charakterze hybrydowym, zapewniając w  ten sposób 
świadomość sytuacyjną na zapleczu prowadzonych działań. Ponadto w przypadku 
zajęcia terytorium Polski przez siły przeciwnika, członkowie OC przekazywaliby 
informacje dotyczące eksploatacji przez agresora ważnych dla funkcjonowania 
państwa przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Przyczynialiby się 
w ten sposób do zapewnienia władzom państwa świadomości sytuacyjnej o tych 
obiektach. Służba w OC powinna mieć charakter powszechnego obowiązku, przede 
wszystkim dla tych obywateli, którzy chcą spełnić konstytucyjny obowiązek obrony 
ojczyzny, ale z różnych przyczyn, np. zdrowotnych czy religijnych, nie mogą brać 
udziału w działaniach militarnych.

Wszystkie ww. elementy podsystemu militarnego muszą być wprzęgnięte 
w jeden zintegrowany system, kierowany przez jeden ośrodek decyzyjny. W tym 
zakresie zajmuje się tym podsystem kierowania obronnością kraju.

b) Podsystem kierowania obronnością kraju
W celu efektywnego kierowania obronną kraju na szczeblu centralnym pań-

stwa (strategicznym) należy stworzyć zintegrowany sieciocentryczny system do-
wodzenia, kontroli, komunikacji, informatyczny wraz z systemem zapewniającym 
świadomość sytuacyjną, tzn. wywiadem, obserwacją, wskazywaniem celów i roz-
poznaniem (w nomenklaturze wojskowej system C4ISTAR)16. W system ten by-
łyby wyposażone ośrodki decyzyjne państwa polskiego, które mając zapewnioną 
świadomość sytuacyjną mogłyby przez system zarządzania przekazywać natych-
miast swoje dyspozycje poszczególnym elementom podsystemów systemu obrony 

16  Podobne rozwiązanie zastosowano we Finlandii. P. Szymański, dz. cyt., s. 30.
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państwa. Do zintegrowanego sieciocentrycznego systemu dowodzenia wraz z sys-
temem świadomości sytuacyjnej zostałyby włączone poszczególne elementy pod-
systemu militarnego i pozamilitarnego, które zapewniałyby przekaz informacji do 
ośrodków decyzyjnych państwa polskiego o zaistniałym zagrożeniu. Jednocześnie 
byłyby odbiorcą informacji od innych elementów podsystemów, co ułatwiłoby pod-
jęcie decyzji o działaniach związanych z zaistniałym zagrożeniu. Ten szybki obieg 
informacji pozwoliłby na natychmiastową reakcję na poczynania agresora. 

Należy skupić działania systemu obrony państwa w jednym organie. W celu nie-
rozbudowywania administracji publicznej najlepszym rozwiązaniem jest zaadopto-
wanie do tego rozwiązania istniejących organów, np. Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa17. W celu wykonania zadań w zakresie koordynowania systemu obrony 
państwa i wydania wiążących decyzji dla elementów podsystemów, RCB musia-
łoby uzyskać nowe regulacje prawne w  zakresie zagrożeń o  charakterze mili-
tarnym. Na czele RCB powinien stać wicepremier ds. sytuacji kryzysowych i za-
grożeń militarnych. Podlegałyby mu kluczowe ministerstwa dla funkcjonowania 
systemu obrony państwa, tj. obrony narodowej, spraw wewnętrznych, koordynator 
służb specjalnych, ministerstwa, w ramach których funkcjonują formacje mun-
durowe wchodzące w skład podsystemu militarnego, ponadto inne instytucje, np. 
agencja rezerw materiałowych (rezerw strategicznych). Wchodziliby oni w skład 
rady Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na której czele stałby ww. wicepremier. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń militarnych miałby on prawo wydawania po-
leceń podległym ministrom i kierownikom instytucji po zaaprobowaniu przez pre-
zesa rady ministrów. Uprawnieniem wicepremiera ds. sytuacji kryzysowych i za-
grożeń militarnych byłoby koordynowanie działań innych ministerstw w zakresie 
przedsięwzięć obejmujących system obrony państwa oraz przedstawiane propo-
zycji zmian prawnych w tym zakresie. Zasadnym byłoby przygotowanie regulacji 
prawnych (ustawy) dotyczących funkcjonowania systemu obrony państwa w czasie 
pokoju, kryzysu i wojny, mających na celu wykluczenie sporów kompetencyjnych 
w razie wystąpienia zagrożenia.

Poszczególne elementy podsystemu militarnego i  kierowania obronnością 
kraju powinny prowadzić ciągłe szkolenia w zakresie współdziałania w zwalczaniu 
zagrożeń oraz w doskonaleniu procedur podczas wydawania decyzji do działań, 
w celu zapobiegnięciu paraliżowi decyzyjnemu i organizacyjnemu systemu18. Na-
leży stawiać w szkoleniu na szybkość mobilizowanych sił. System powinien być 
corocznie testowany19.

Podstawowym zadaniem podsystemu kierowania obronnością kraju będzie 
jak najszybsze rozpoznanie działań przeciwnika, a  następnie jak najszybsze im 
przeciwdziałanie. Celem będzie zapobiegnięcie realizacji celów operacji przeciw-
nika drogą faktów dokonanych, np. zajęcie części terytorium państwa polskiego. 
Podsystem kierowania obronnością kraju powinien mieć możliwość użycia wielu 

17  W Finlandii Rządowe Centrum Sytuacyjne w kancelarii premiera. Patrz: tamże, s. 22.
18  Rząd Finlandii realizuje współdziałanie między poszczególnymi służbami. Patrz: tamże., s. 30.
19  W Estonii system zarządzania kryzysowego jest corocznie testowany. Ćwiczenia w udzia-

łem rządu są równolegle przeprowadzane do ćwiczeń poligonowych. Patrz: tamże, s. 40.
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narzędzi, np. innych elementów podsystemu militarnego, do przeciwdziałania za-
grożeń. Wprowadzi to czynnik niepewności w planowaniu strony przeciwnej pod 
względem szacownych strat w czasie operacji. 

c) Podsystem pozamilitarny
W uregulowaniach prawnych, tj. w konstytucji, należy uwzględnić we wszyst-

kich aspektach funkcjonowania państwa, społeczeństwa i  obywatela czynnik 
obronności kraju. Znaczy to, że wszelkie przejawy działalności struktur i instytucji 
państwa polskiego w dziedzinie gospodarczej, finansowej czy społecznej powinny 
mieć na uwadze w pierwszej kolejności podwyższenie stopnia obronności kraju. 
Dotyczyć to ma również działalności samorządów, inicjatywy przedsiębiorstw czy 
organizacji oraz działań podejmowanych indywidualnie przez obywateli.

W zakresie szeroko rozumianego budownictwa powinno się wziąć pod uwagę 
możliwość przystosowania danego obiektu do celów obronnych, np. przy budowie 
dróg i  mostów uwzględniać odpowiednią wytrzymałość tonażu dla sprzętu woj-
skowego, w  budownictwie mieszkalnym, produkcyjnym i  usługowym stosować 
takie konstrukcje, które umożliwią zaadaptowanie danego obiektu do celów militar-
nych20. W trakcie przygotowywania terenów zalewowych, zbiorników wodnych na 
rzekach należy położyć nacisk na wykorzystanie danych obiektów do celów woj-
skowej rozbudowy inżynieryjnej na czas wojny, tj. mając na uwadze realizację zadań 
operacyjnych w zakresie spowalniania i kanalizowania ruchu wojsk przeciwnika.

Państwo powinno preferować budowę mniejszych elektrowni oraz alternatyw-
nych źródeł energii przez społeczności lokalne i regionalne oraz indywidualnych 
obywateli. Duża liczba takich elektrowni, rozproszonych na znacznej przestrzeni, 
uniemożliwi paraliż w dostarczaniu energii obywatelom w przypadku ataku agre-
sora na obiekty infrastruktury krytycznej produkujące energię. Państwo przez 
system podatkowy powinno zachęcać do zakładania własnych ujęć wody i źródeł 
energii w  indywidualnych gospodarstwach oraz w przedsiębiorstwach, niezależ-
nych od centralnych dystrybutorów.

Instytucje państwa, przedsiębiorstwa, organizacje, społeczności regionalne, lo-
kalne oraz indywidualnie rodziny i obywatele powinny przygotować zapasy (rezerw 
strategicznych21) w zakresie zasobów energetycznych, wody, żywności, leków itp. 
Należy przygotować obywateli, że w przypadku wystąpienia zagrożeń muszą opierać 
się na samowystarczalności, gdyż struktury państwa mogą stać się niewydolne. 

Rząd musi zorganizować zasoby państwa na wypadek zagrożenia zerwania łań-
cucha dostaw. Samowystarczalność gospodarcza państwa w zakresie militarnym, 
tj.  produkcji przemysłu zbrojeniowego, powinna umożliwić funkcjonowanie 
struktur państwa przez okres co najmniej 6 miesięcy kryzysu czy wojny. Tak przy-
gotowane na długotrwały opór konwencjonalny państwo i społeczeństwo polskie 
musiałaby uwzględnić w swoich kalkulacjach operacyjnych strona przeciwna. 

20  W Finlandii każdy budynek o powierzchni powyżej 1,2 tys. km² posiada schron. Patrz: 
tamże, s. 22.

21  Finlandia ma zapewnione rezerwy paliw na okres 5 miesięcy; elektrociepłownie 6-mie-
sięczne rezerwy torfu; zapasy leków na okres 6 miesięcy. Patrz: tamże, s. 32-33 i 36.
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Przedsiębiorcy, organizacje, społeczności lokalne i regionalne, rodziny i obywa-
tele muszą być przygotowani na możliwość wykorzystania ich prywatnej własności 
do celów obronnych w fazie kryzysu i wojny. Takie działanie państwa może być 
realizowanie z poszanowaniem prawa do własności prywatnej poprzez odpowiedni 
system zadośćuczynienia i odszkodowań.

W celu stałego finansowania przedsięwzięć obronnych od szczebla państwo-
wego poprzez regionalny, a kończąc na lokalnym, należy ustanowić w systemie po-
datkowym regułę, że procent danego podatku jest przeznaczony na cele obronne 
szczebla państwowego – regionalnego – lokalnego. Obywatel polski musi mieć 
prawo do aktywnego udziału w przeznaczaniu płaconych przez siebie obciążeń po-
datkowych na konkretne cele o charakterze obronnym. W ten sposób kreujemy 
świadomość obronną obywateli. 

Tę ostatnią (kulturę obronną) należy kształtować od najniższego szczebla edu-
kacji. Program nauczania obronnego powinno się wprowadzić od szkoły podsta-
wowej poprzez średnią aż do wyższej. Nacisk należy położyć na umiejętności, które 
będą niezbędne w pierwszej kolejności obywatelowi polskiemu będącemu w trakcie 
pełnienia obowiązkowej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pozwoli to zmi-
nimalizować czas szkolenia, nie kolidując z celami osobistymi danego obywatela22. 

zamiast zakończenia

Zawarty w niniejszym opracowaniu zarys propozycji w  sprawie narodowego 
programu polityki zbrojnej ma na celu uwypuklenie kwestii obronny kraju cało-
ściowo, a nie tylko spojrzenie na nią przez pryzmat stanu przygotowań wojennych 
Sił Zbrojnych RP. Przeważająca część decydentów politycznych i  wojskowych 
w Polsce bazuje w swoich kalkulacjach obrony państwa na zobowiązaniach sojusz-
niczych i potencjale militarnym Sił Zbrojnych RP. Takie myślenie strategiczne ma 
błędne założenia, gdyż strona przeciwna, wiedząc o naszych ograniczeniach obron-
nych (wojennych), dostosuje odpowiednią strategię wojenną w przypadku agresji 
na nasz kraj. Nasza strategia obronna (wojenna) powinna opierać się na wielostron-
ności i różnorodności elementów odstraszania potencjalnego przeciwnika. 

Efektywną obronę kraju zapewni udział wszystkich elementów systemu obron-
nego państwa wymienionych w powyższym opracowaniu. Strona przeciwna w ob-
liczu kryzysu lub wojny musi zdawać sobie sprawę, że będzie miała do czynienia 
nie tylko ze strukturami państwa, ale z  całą wspólnotą narodową i wszystkimi 
dorosłymi obywatelami polskimi. W ten sposób narzucimy przeciwnikowi własną 
strategię, nie będąc biernym wykonawcą jego strategii. 

22  Poza cyklicznym szkoleniem raz w miesiącu (dwudniowym). Młodzież szkolna powinna 
przechodzić szkolenie dwutygodniowe w okresie letnim, od momentu ukończenia 18 lat 
aż do ukończenia nauki w szkole wyższej.
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zmarły 50 lat temu Charles de Gaulle był wielkim Francuzem. 
Zupełnie dosłownie – miał metr dziewięćdziesiąt trzy wzrostu. 

De Gaulle stanowił personifikację francuskiej dumy. Otwarcie 
stawiał sobie za cel walkę o wielkość Francji. Chciał jej chwały, 
pragnął, by była mocarstwem dominującym Europę i  liczącym się 
w  całym świecie. De Gaulle zmarł jako ostatni wielki przywódca 
okresu II  wojny światowej – przeżył Roosevelta, Stalina i  Chur-
chilla. Był ostatnią w Europie postacią niezaprzeczalnego formatu, 
której miejsce w  historii wydaje się czymś oczywistym, należnym 
z  definicji. Maj 1968  roku uczynił go figurą Porządku, skonfron-
towaną bezpośrednio ze światem moralnego rozkładu, który jest 
współczesny nam. Ile prawdziwego jest w jego legendzie? Jak na Ge-
nerała i jego dziedzictwo patrzeć pół wieku po jego zgonie?

z domu katolik i patriota

Każdemu człowiekowi podstawowe formacyjne doświadczenia daje rodzina – 
ewentualnie jej brak. W  przypadku Charlesa de Gaulle’a  jej wpływ jest wyjąt-
kowo silny i ewidentny. Zarówno ojciec, jak matka przyszłego prezydenta Francji 
byli poważnie traktującymi swoją wiarę katolikami, którym bliskie były war-
tości starej, przedrewolucyjnej Francji. Ojciec, Henri de Gaulle, był urzędnikiem 
i nauczycielem. Określał siebie jako „monarchistę z żalu i republikanina z roz-
sądku” – należał do tych francuskich katolików, którzy zaakceptowali Republikę, 
gdy wezwał ich do tego Leon XIII w latach 90. XIX wieku. Papież liczył, że w ten 
sposób doprowadzi do zaangażowania politycznego swoich wiernych i w konse-
kwencji przytępienia antykatolickiego ostrza państwa. Na nic się to nie zdało – 
wraz z dalszymi postępami rewolucji nastąpił klasyczny mechanizm przechodzenia 

Kacper Kita

charles de Gaulle – 

ostatni wielki Francuz?

[ 158 ]
NR 24



[ 159 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

kontrrewolucjonistów na „umiarkowane” pozycje. Agresywnie laicka Republika do-
szła do zerwania konkordatu czy wywłaszczenia majątków klasztorów. 

Henri de Gaulle przez kilkadziesiąt lat prenumerował i  czytał „L’Action 
française”, pismo najważniejszego francuskiego nacjonalisty i  monarchisty tej 
epoki, Charlesa Maurrasa. Przestał to robić w 1927 roku, gdy Action została po-
tępiona przez Piusa XI. Tu również widzimy więc posłuszeństwo wobec hierarchii 
kościelnej. Świadectwo poglądów ojca Generała możemy znaleźć także w  jego 
pismach. W  nocie biograficznej o  swojej rodzinie Henri pisze: „Tak jak refor-
macja, rewolucja (francuska), tak jak powiedział Joseph de Maistre, była szatańska 
w swojej istocie. Kochać ją to oddalać się od Boga. Życzę sobie, by te poglądy 
trwały wśród moich potomków”. Jednocześnie warto zaznaczyć, że Henri de Gaulle 
był niezależny w  swoich poglądach – umiał na przykład dostrzec od razu nie-
winność kapitana Dreyfusa, wbrew wyraźnej większości bliskiego mu środowiska. 
Jeden z najbliższych młodemu Henriemu nauczycieli, jezuita, ojciec Olivaint, został 
zamordowany przez paryskich komunardów w 1871 roku wraz z innymi duchow-
nymi. To po wyrzuceniu jezuitów z Francji w 1880 roku Henri zdecydował się 
zostać nauczycielem w katolickiej szkole.

Z  kolei matka przyszłego prezydenta Francji, Jeanne, płakała, gdy legitymi-
styczny pretendent do tronu hrabia Chambord odmówił przyjęcia korony Francji, 
nie akceptując trójkolorowej flagi. Codziennie uczestniczyła w Mszy świętej i wy-
magała tego od swoich dzieci. Nie chciała siadać przy jednym stole z protestantami, 
uważając ich za heretyków, co czyniło ją radykalniejszą od męża. Socjalistycznego 
polityka Léona Bluma nazwała kiedyś „poplecznikiem Szatana”. Charles de Gaulle 
całą swoją edukację odebrał w szkołach katolickich – taką ścieżkę wybrał później 
również dla swoich własnych dzieci.

Pragmatyczny marzyciel

Od dzieciństwa możemy zaobserwować u de Gaulle’a dwie zasadnicze cechy, 
które zapewne pozwoliły mu zrobić karierę. Po pierwsze, jest to rozbuchana am-
bicja ocierająca się o marzycielstwo. Świadczy o tym najwcześniejszy zachowany 
tekst autorstwa późniejszego prezydenta. 15-letni Charles wyobraża w nim sobie 
toczącą się za 25 lat wojnę Francji z Niemcami. Dokładnie opisuje kampanię, którą 
na koniec rozstrzyga na korzyść swojego kraju… „generał de Gaulle”. Skierowany 
przeciw Niemcom patriotyzm to cecha typowa dla jego pokolenia, ukształtowanego 
w cieniu przegranej wojny z Prusami, wskutek której Francja utraciła Alzację i Lo-
taryngię a dorastającego w czasach kolejnych napięć w stosunkach z Berlinem. 
Mnóstwo młodych Francuzów dyszało żądzą rewanżu. Stąd wielu z nich zdecydo-
wało się na karierę wojskową – wśród nich był również młody Charles de Gaulle. 
Armia była przy okazji ścieżką często wybieraną przez katolików i prawicowców, 
którzy nie chcieli angażować się w administrację wrogiej im Republiki. Antyka-
tolickie rządy zdawały sobie z tego sprawę i starały się zwalczać oficerów o od-
miennym od nich profilu ideowym. W 1904 roku wybuchła tzw. afera fiszek. Mini-
ster wojny, generał Louis André (który wcześniej doprowadził do rewizji wyroku 
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Dreyfusa), wymagał, aby dostarczano mu listy oficerów podejrzanych o kleryka-
lizm, do czego wykorzystywał również masonerię. Na fiszkach wypisywano nazwiska 
oficerów wraz z zarzutami w rodzaju „chodzi na Mszę”, „jego żona jest w kościele 
co niedziela”, „ma brata jezuitę” itp. Gdy sprawa wyszła na jaw, gen. André nie 
zaprzeczał jej, tylko stwierdził otwarcie, że treść fiszek była dla niego główną pod-
stawą awansowania oficerów. Bronił się, mówiąc, że w ten sposób chciał zapewnić 
lojalność korpusu oficerskiego wobec Republiki. Gen. André został spoliczkowany 
w parlamencie przez posła nacjonalistę i podał się do dymisji, prowadząc w ten 
sposób do upadku rządu – wydarzenia bardzo częstego w III Republice.

De Gaulle trafił na front I wojny światowej, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. 
W 1916 roku został ranny i wzięty do niewoli – choć początkowo został uznany 
za poległego w boju, a wiadomość o śmierci syna zdążono już przekazać jego ro-
dzicom. Henri powiedział bliskim: „mój syn zginął, wypełniając swój obowiązek”. De 
Gaulle spędzi ostatnie dwa lata w niemieckim obozie jenieckim, pięciokrotnie pró-
bując z niego uciekać. Ewidentnie ciążyła mu bezczynność i niemożność przyczy-
nienia się do zwycięstwa Francji. Ostatecznie żaden z czterech synów małżeństwa 
de Gaulle nie zginął na froncie, za co matka była ogromnie wdzięczna Bogu. Po 
wojnie na jej prośbę rodzina wybrała się w dziękczynną pielgrzymkę do Lourdes.

W okresie międzywojennym ambicja de Gaulle’a będzie się przejawiać w pi-
saniu książek na temat cech, które powinien posiadać abstrakcyjny „szef”, przy-
wódca – niewątpliwie marząc o tej roli dla siebie. Ostatecznie przekonanie o wła-
snej dziejowej misji doprowadzi go do pełnego utożsamienia się z Francją i  jej 
bohaterami z przeszłości, takimi jak Joanna d’Arc. Zagranicznemu dziennikarzowi 
prezydent de Gaulle wypalił kiedyś „mówię to samo od dwóch tysięcy lat”, uznając 
się najwyraźniej za kolejną inkarnację wiecznej Francji.

Drugą kluczową cechą de Gaulle’a widoczną od jego młodości jest pragmatyzm. 
Wyrasta ze środowiska o  tradycjonalistycznych przekonaniach, które w dużym 
stopniu przejmuje, chce być jednak politycznie elastyczny. Wydaje się też, że prze-
śladowania, które spotykały we Francji Kościół w młodości de Gaulle’a, a także 
rozdzierające wówczas społeczeństwo konflikty, takie jak afera Dreyfusa, dopro-
wadziły go do przekonania, że tego rodzaju spory są przede wszystkim szkodliwe 
dla kraju. Będzie on konsekwentnie za najwyższą wartość przyjmował „jedność 
narodową”. Potrzebną tym bardziej, że uznaje naród francuski za skłonny do kłótni 
i autodestrukcji. Nie bez podstaw – wystarczy popatrzeć choćby na kolejne we-
wnątrzfrancuskie wojny domowe w XVI czy XVII wieku. Być może wyłączenie re-
ligii z obszaru sporów politycznych de Gaulle uznawał też za korzystne dla „swojej” 
strony sporu i jakiś sposób na ostudzenie zapału antyklerykałów. Już jako polityk 
de Gaulle będzie się konsekwentnie starał przedstawić jako mąż opatrznościowy 
stojący „ponad podziałami”, chociażby dystansując się od pojęć prawicy i  lewicy. 
I rzeczywiście zarówno wśród politycznych współpracowników, jak i wśród wy-
borców i sympatyków de Gaulle miał ludzi o najróżniejszych światopoglądach.

Swoją postawą de Gaulle wyraźnie odróżnia się od rodziców. Jego ojciec uważał 
rewolucję francuską za dzieło Szatana, Charles za jeszcze jedną, wyjątkowo krwawą 
odsłonę wiecznych wewnątrzfrancuskich kłótni. Zachowały się krytyczne uwagi 
de Gaulle’a  ojca do książki syna o historii francuskiej armii, w której chwalił 
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niektórych dowódców wojskowych epoki rewolucji. Zwyciężali dla Francji, to zwy-
ciężali dla Francji – to, jak ideowo określona była to Francja, ma dla przyszłego 
prezydenta znaczenie drugorzędne. De Gaulle uważał, że rewolucyjne wojny przy-
wróciły Francji mocarstwową pozycję, utraconą przez Ludwika XV. Ciągłość i po-
zycja państwa jest dla niego wartością wyższą niż jego ustrój wewnętrzny. Również 
w relacjach osobistych był pragmatyczny – gdy chciał przekonać przedwojennych 
politycznych decydentów do swoich projektów wojskowych, bez wahania spotkał 
się z lewicowym premierem Blumem, według jego (nadal żyjącej i utrzymującej 
z synem bliskim kontakt) matki „poplecznikiem Szatana”. Bezskutecznie zresztą.

Generał versus marszałek

Postacią, z którą de Gaulle’a zestawia się najczęściej, jest niewątpliwie Philippe 
Pétain. Długa i złożona relacja dwóch wojskowych, którzy w czasie II wojny świa-
towej stali na czele konkurujących ze sobą „dwóch Francji”, trwale zapisała się 
w Historii. Panowie poznali się w 1912 roku, gdy 22-letni podporucznik de Gaulle 
trafił do pułku dowodzonego przez 56-letniego pułkownika Pétaina. Szybko przy-
padli sobie do gustu. Oceny wystawiane młodemu oficerowi były bardzo po-
chlebne. Gdy w  1916 roku przyszłego prezydenta uznano za poległego, Pétain 
napisał o nim w rozkazie armijnym: „kapitan de Gaulle, dowódca znany ze swej 
wysokiej wartości intelektualnej i moralnej, w chwili gdy jego zdziesiątkowany ba-
talion znajdował się pod ciężkim ogniem artylerii, a nieprzyjaciel otaczał kompanię 
ze wszystkich stron, porwał podległych sobie ludzi do zaciętego starcia wręcz, co 
było jedynym rozwiązaniem, jakie uznał za godne swego pojęcia honoru wojsko-
wego. Padł w boju oficer pod każdym względem nieprzeciętny”.

Po wojnie to właśnie Pétain był najważniejszym patronem de Gaulle’a. Gdy się 
poznawali, przyszły przywódca Francji Vichy, który miał opinię nonkonformisty 
i narobił sobie na przestrzeni lat wielu wrogów, spodziewał się rychłej emerytury 
w stopniu pułkownika. Wojna uczyniła go jednak bohaterem, któremu prezydent 
Poincaré uroczyście wręczył buławę marszałkowską w Metz w świeżo odzyskanej 
Lotaryngii. Pétain nie zapomniał o swoim młodym zdolnym podkomendnym, któ-
remu załatwiał kolejne stanowiska i awanse. Panowie poróżnili się dopiero, gdy de 
Gaulle miał napisać w imieniu Marszałka książkę o historii francuskiej armii (dziś 
moglibyśmy powiedzieć, że był jego ghostwriterem). Doszło jednak między nimi 
do sporu o treść książki, w związku z czym Pétain chciał narzucić de Gaulle’owi 
współudział innego ze swych podwładnych. To oczywiście nie spodobało się am-
bitnemu oficerowi, który koniec końców wydał książkę pod własnym nazwiskiem, 
jedynie dedykując ją Pétainowi.

Fakt, że de Gaulle został przywódcą Wolnej Francji, de facto rządu emigracyj-
nego, jest niezwykłym dowodem na to, jak nagle i błyskawicznie historia potrafi 
wynosić ludzi na szczyt. Gdy rozpoczynała się II wojna światowa, de Gaulle był 
jednym z  wielu francuskich pułkowników. Polityczną pozycję uzyskał dopiero, 
gdy w marcu 1940 roku premierem został Paul Reynaud, polityk który kilka lat 
wcześniej zainteresował się wojskowymi koncepcjami de Gaulle’a. Ten dopiero 
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po inwazji niemieckiej – dokładnie 21 maja – otrzymał stopień generała. Wobec 
dramatycznych porażek francuskich wojsk zdecydowanemu zwolennikowi kon-
tynuowania walk, jakim był de Gaulle, udaje się 5 czerwca namówić premiera 
na wciągnięcie go do rządu w randze wiceministra. Reynaud, który również nie 
chce poddawać się Niemcom, w decydujących chwilach okazuje się zbyt chwiejny, 
a  ponadto na kluczowe stanowiska sprowadza doświadczonych wojskowych – 
gen. Weyganda i marszałka Pétaina – którzy okazują się od początku dążyć do 
zaprzestania walk. Po dymisji Reynauda i zastąpieniu go przez Pétaina de Gaulle 
ucieka do Londynu razem z angielskim generałem, któremu miał powiedzieć, że 
spodziewa się aresztowania przez wrogiego mu Weyganda. Już następnego dnia 
(18 czerwca) wygłasza w radiu BBC swój słynny apel, w którym deklaruje Fran-
cuzom, że ich kraj przegrał bitwę, ale wygra wojnę.

Charles de Gaulle był wówczas osobą praktycznie anonimową zarówno dla Bry-
tyjczyków, jak i dla Francuzów. Był jednak jedynym generałem i jedynym człon-
kiem francuskiego rządu, który wyczuł okazję i znalazł się we właściwym miejscu 
we właściwym czasie. Generał miał wiele szczęścia – lądując w Wielkiej Brytanii 
był z punktu widzenia prawa dezerterem, miał niewiele pieniędzy. Nie mógł też 
wiedzieć, na jakim etapie ucieczki znajdują się jego żona i dzieci (którym udało 
się dotrzeć do Londynu kilka dni później). De Gaulle i Brytyjczycy potrzebowali 
siebie nawzajem. Były to jednak trudne cztery lata współpracy – obie strony prawie 
zupełnie sobie nie ufały. De Gaulle z powodów historycznych był niechętnie nasta-
wiony do Anglii i w ogóle do Anglosasów. Churchill sprzyjał Francji, ale w zrozu-
miały sposób nie traktował de Gaulle’a jak równorzędnego partnera. Nie ukrywał 
też, że „jeśli będziemy mieli do wyboru Europę i  morze, zawsze wybierzemy 
morze”  – a więc Amerykę, nie Francję i  inne państwa kontynentu. De Gaulle 
przywoła później to zdanie, gdy jako prezydent będzie dwukrotnie wetował wejście 
Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W czasie wojny de 
Gaulle wielokrotnie stawiał się sojusznikom, a oni podejmowali decyzje dotyczące 
Francji bez konsultacji z nim. Do ostatnich chwil przed lądowaniem w Normandii 
nie było wiadomo, czy uda się wypracować kompromisowe stanowisko pozwala-
jące na udział francuskich wojsk w operacji wyzwalania Francji. Wiele mówi dialog 
podczas pożegnalnej rozmowy z Anthonym Edenem, brytyjskim ministrem spraw 
zagranicznych, chyba najbardziej przychylnym de Gaulle’owi członkiem rządu.

„– Czy pan wie, że sprawił nam pan więcej kłopotu, niż wszyscy nasi europejscy 
sojusznicy razem wzięci? – zapytał Eden.

– Nie wątpię. Francja jest przecież wielkim mocarstwem – odrzekł de Gaulle”.
Ostatecznie, mimo wielu scysji, de Gaulle zazwyczaj umiał się porozumieć 

z Churchillem. Panowie się nawzajem szanowali, a po wojnie kilkukrotnie spo-
tkali się również prywatnie. Fatalnie wyglądały za to jego relacje z amerykańskim 
prezydentem Rooseveltem. USA w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii jeszcze do 
1942 roku utrzymywały relacje dyplomatyczne z Francją Vichy. Amerykanie nie 
ukrywali, że biorą pod uwagę dogadanie się z politykami obecnie kolaborującymi 
z Niemcami. Roosevelt bez ogródek powiedział kiedyś wysłannikowi de Gaulle’a: 
„jeśli Laval (premier Vichy) odda mi Paryż, będę krzyczał – niech żyje Laval!”. 
De Gaulle zapamięta sobie tego rodzaju sytuacje. Wróci do nich, gdy jako prezydent 
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będzie wyprowadzał Francję ze struktur wojskowych NATO czy krytykował wojnę 
w Wietnamie. W 1964 roku stwierdził: „Polityka Roosevelta była dokładnie taka 
sama, jaką dzisiaj prowadzą Amerykanie na azjatyckim Dalekim Wschodzie. Nie 
potrafią wyobrazić sobie innej. Chcą mieć do czynienia z marionetkami”.

Podczas wojny najtrudniejszymi chwilami dla de Gaulle’a były zapewne starcia 
Francuzów z Francuzami. Do krwawych walk między rodakami dochodziło, gdy 
siły gaullistowskie chciały wraz z Brytyjczykami przejmować kolejne francuskie 
kolonie, a miejscowe wojska, wierne Pétainowi, stawiały opór. Alianci obserwowali 
zresztą często, że vichyści biją się bardziej zażarcie, gdy walczą z  innymi Fran-
cuzami, niż gdy bronią się przed Anglosasami. Dochodziło więc kilkukrotnie do za-
warcia porozumienia między vichystowskimi żołnierzami a Brytyjczykami ponad 
głową de Gaulle’a, co go oczywiście wściekało. Generałowi udało się jednak w de-
cydującej chwili ograć i zmarginalizować swojego najpoważniejszego rywala do 
miana przywódcy sprzymierzonych Francuzów, wspieranego przez Amerykanów 
i kontrolującego Algierię gen. Giraud.

Starcie de Gaulle’a z Pétainem przedstawia się ciekawe również dlatego, że jest 
zupełnie nieoczywiste z punktu widzenia ideowej prawicy. Słyszymy czasem uprosz-
czenia o dobrym, katolickim, odwracającym dzieło rewolucji Marszałku oraz złym, 
pozostającym na służbie Anglosasów (albo wręcz Żydów) de Gaulle’u. Rzeczywi-
stość była dalece bardziej skomplikowana. Przede wszystkim sprawa kapitulacji 
wobec Niemiec w 1940 roku podzieliła zarówno prawicę, jak i lewicę. O ile sam 
Charles Maurras poparł Pétaina, o tyle wielu sympatyków i zwolenników Action 
Française znalazło się obok de Gaulle’a ze względu na odmowę podporządkowania 
Francji obcemu państwu – tym bardziej, że były to Niemcy, a więc tradycyjny 
wróg. Pétainowi przywództwo nad państwem i prawo nadania mu nowej konsty-
tucji przyznał jeden z  najbardziej lewicowych parlamentów w  historii Francji. 
W imię pokoju, antymilitaryzmu, nie wykrwawiania się. A przede wszystkim dla-
tego, że Pétain był bohaterem narodowym, podziwianym i  szanowanym przez 
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ludzi o  najrozmaitszych poglądach. Drugą osobą w  Vichy – mimo rozmaitych 
turbulencji w relacjach między panami – był Pierre Laval, wcześniej socjalistyczny 
premier Republiki. Trzeba też wspomnieć o postawie Francuskiej Partii Komuni-
stycznej, która początkowo trzymała równy dystans wobec Pétaina i „marionetki 
angielskich imperialistów” de Gaulle’a. Dopiero gdy Niemcy zaatakowały Związek 
Radziecki komuniści przemalowali się na najradykalniejszych przeciwników Vichy.

Sam ogłoszony przez Pétaina program Rewolucji Narodowej – opartej na haśle 
„Praca, Rodzina, Ojczyzna” zamiast „Wolność, Równość, Braterstwo” – brzmi oczy-
wiście miło dla prawicowego ucha. Uznanie porażki w wojnie za okazję do rozli-
czenia się z gnijącą III Republiką, w której rządy zmieniały się co kilka miesięcy, 
było słuszne. W  warunkach francuskich naturalną była też zmiana ustroju po 
klęsce. Tak upadły, a  następnie zostały zastąpione I  i  II Cesarstwo. Z  drugiej 
strony, również de Gaulle był zdecydowanym przeciwnikiem partii i  parlamen-
taryzmu, czemu da wyraz tworząc V Republikę w 1958 roku. Początkowo będzie 
też posługiwał się wojskowym hasłem „Honor i Ojczyzna”, dopiero pod naciskiem 
aliantów, obawiających się z jego strony „pétainizmu bez Marszałka”, wróci do re-
wolucyjnej triady. Trzeba jednak odnotować, że de Gaulle swój ideowy eklektyzm 
podtrzymywał bardzo świadomie, pragmatycznie unikając mocnych deklaracji czy 
prezentowania pozytywnego programu wykraczającego ponad patriotyczne ogól-
niki w rodzaju „odzyskania po wojnie dla Francji należnego jej miejsca w świecie”. 
Ani podczas wojny, ani później nie włączał do swojej retoryki elementów chrze-
ścijańskich, nawet jeśli za symbol Wolnej Francji (a po wyzwoleniu także swojego 
ruchu politycznego) przyjął krzyż lotaryński.

Pétaina zdecydowanie poparła większość hierarchii kościelnej, która podobnie 
jak Maurras dostrzegła w klęsce Republiki szansę na budowę Francji opartej na 
bliskich sobie wartościach. Katolicy uzyskali znaczące wsparcie państwa w klu-
czowych dziedzinach, takich jak szkolnictwo. Niestety, zaangażowanie po stronie 
Vichy oznaczało wiele przykrych kompromisów. Biskupi długo unikali na przykład 
zajęcia jednoznacznego stanowiska wobec wywózek tysięcy Francuzów na roboty 
do Niemiec. Źle zestarzało się też wiele kazań księży uznających za grzech zaanga-
żowanie w „antypaństwowy” ruch oporu. Duchowni dokonujących takich wyborów 
zazwyczaj kierowali się obawą przed bolszewizmem, który uważali za zagrożenie 
dla chrześcijańskiej cywilizacji większe niż nazizm. Stojący na stanowisku wier-
ności wobec legalnej władzy Watykan był ostatnim obok Niemiec i ich sojuszników 
państwem, które utrzymywało stosunki dyplomatyczne z Francją Vichy. Istniała 
też oczywiście mniejszość księży zaangażowanych w  ruch oporu – Kościół był 
jeszcze jednym środowiskiem podzielonym przez wojenne dylematy. Po wojnie ko-
muniści wykorzystywali oczywiście poparcie instytucjonalnego Kościoła dla Vichy 
do swojej „antyfaszystowskiej” propagandy. De Gaulle w tej sprawie wydawał się 
zachować zdrowy umiar, nie słuchając się sugestii swoich bardziej surowych lub 
antykościelnie nastawionych doradców – ostatecznie wymusił odsunięcie jedynie 
kilku najbardziej jednoznacznie zwalczających ruch oporu biskupów.

Jeśli chodzi o osobisty stosunek obu wojskowych do wiary, zdecydowanie lepiej 
wypada de Gaulle, przez całe życie regularnie przystępujący do sakramentów, żyjący 
i wychowujący dzieci z jedną żoną. Pétain, który był przychylny Kościołowi jako 
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instytucji podtrzymującej ład społeczny, był natomiast kobieciarzem i dzieci nigdy 
nie miał. Wiele lat żył na kocią łapę z rozwódką, biorąc z nią w końcu ślub cywilny 
w wieku lat 64. Po kolejnych dziewięciu latach – piętnastu od rozwodu – pani Pétain 
w końcu udało się „załatwić” kościelne unieważnienie jej pierwszego małżeństwa. 
Kościelny ślub para wzięła dopiero gdy ponad 80-letni Pétain został szefem Państwa 
Vichy, a papież zaczął się dopytywać o status osobisty przywódcy nowego bliskiego 
Kościołowi państwa. Do końca życia Pétain nie był zresztą wierny żonie, wyko-
rzystując swoją pozycję do zapewniania sobie cielesnych rozrywek z młodszymi 
kobietami. Co zabawne, życie osobiste Pétaina było powodem scysji między mał-
żeństwem de Gaulle. W latach 20. młody Charles bardzo dbał o stosunki osobiste 
z Marszałkiem, chętnie spotykając się z nim również na stopie towarzyskiej i z żo-
nami. Znana z pobożności Yvonne de Gaulle jeszcze 40 lat później była w stanie 
wypominać mężowi (przy ludziach, stąd mamy te świadectwa), że „zmuszał ją” do 
siadania przy jednym stole „z tą kobietą”, rozwódką która rozstała się z sakramen-
talnym małżonkiem dla Pétaina. Prezydent Francji spokojnie odpowiadał pierwszej 
damie, że „powinna być bardziej miłosierna dla grzeszników” i  „w końcu wzięli 
katolicki ślub”. Yvonne ripostowała, że Pétainowie „żyli w grzechu” i wobec tego jej 
zdaniem „nie powinno się im pozwolić zawrzeć kościelnego małżeństwa”.

Wyborów między Pétainem a de Gaulle’m dokonywano z bardzo różnych po-
wodów. Wydaje się jednak, że zasadnicze podziały były polityczne, a dopiero w dal-
szej kolejności ideowe. Tym bardziej, że jeden i drugi stworzyli typowe dla posługu-
jących się patriotyczną retoryką wojskowych eklektyczne środowiska. Po pierwsze 
chodziło o to, czy lepsze dla Francji w 1940 roku było zawarcie pokoju, a więc wyco-
fanie się z walki i liczenie, że dzięki kolaboracji kraj uniknie „polonizacji”, którą stra-
szyli Niemcy, czy jednak kontynuowanie wojny na innych frontach w imię honoru 
i w imię odzyskania pełnej suwerenności. Po drugie, należało wówczas wybrać, kto 
ma większe szanse na zwycięstwo w wojnie. Trzeba pamiętać, że w 1940 roku neu-
tralne nadal pozostają Stany Zjednoczone, a ZSRR jest niemieckim partnerem. Hitler 
liczy, że uda mu się doprowadzić do rozmów z Wielką Brytanią. Chce też namówić 
na wypowiedzenie Londynowi wojny Hiszpanię Franco i podporządkowaną sobie 
Francję. Ludzie tacy jak Pétain czy Weygand byli przekonani, że rozejm na linii Lon-
dyn-Berlin to kwestia czasu, może nawet kilku tygodni. Skłania ich do tego również 
typowo francuskie przekonanie o „perfidnym Albionie”, który będzie chciał bić się 
do ostatniego Francuza, a później dogadać się nad głowami sojuszników. Rozumo-
wanie de Gaulle’a, który był przekonany, że w końcowym rozrachunku Hitler musi 
przegrać, okazało się jednak słuszne. Trzeba brać pod uwagę, że te przewidywania, 
które skłaniały ludzi do zaangażowania po jednej lub drugiej stronie – by Francja 
była w zwycięskim obozie – również nie musiały być podyktowane światopoglądem. 
Polacy podczas I wojny światowej też stawiali na jednego lub drugiego zaborcę, któ-
rego zwycięstwo wydawało im się bardziej prawdopodobne. Po trzecie – tu również 
Polakowi nietrudno się odnaleźć – Francuzi mieli często swoje preferencje, uznając, 
że to jeden z dwóch tradycyjnych wrogów, między którymi leży ich kraj – Anglii lub 
Niemiec – jest zawsze lub w danej chwili większym zagrożeniem.

Już w  czasie wojny wielu uważało, że Pétain i  de Gaulle uzupełniają się. 
Niektórzy podejrzewali nawet świadomą współpracę mającą na celu ochronę 

Mi
ęd

zy
na

ro
do

w
o



Polityka
Narodowa

[ 166 ]
NR 24

interesów Francji – to jednak wyłącznie wytwór fantazji. Sam 89-letni Pétain, wra-
cając do Francji przed swoim procesem (na który chciał trafić, choć mógł zostać 
w Szwajcarii), bronił się: „Nie mogłem być mieczem Francuzów, chciałem więc 
być ich tarczą”. Nie można odmówić tej argumentacji racjonalności – dla biologicz-
nego przetrwania narodu francuskiego pod okupacją Pétain na pewno poczynił 
zasługi. Z drugiej strony, dał znać o sobie wrodzony defetyzm Marszałka – pod-
czas niemieckiej ofensywy z wiosny 1918 roku również sądził, że wojna zostanie 
przegrana. Przez całą karierę wojskową był on zwolennikiem nadawania priory-
tetu obronie życia żołnierzy, czym zaskarbił sobie ich wielką sympatię. „Mieczem 
Francji” byłby tu oczywiście de Gaulle, który zapewnił jej współudział w zwycię-
skiej koalicji, suwerenny rząd po wyzwoleniu, własną strefę okupacyjną w Niem-
czech czy stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jednocześnie „ocalił jej 
dobre imię”, zwłaszcza wraz ze stworzonym przez siebie mitem powszechnego 
udziału Francuzów w antyniemieckim ruchu oporu. Sam Generał zawsze jednak 
reagował krytycznie na tego rodzaju teorie, chcąc widzieć siebie jako jedynego 
bohatera Francji. O  ile był w  stanie w  późniejszych latach łagodzić winę sa-
mego Pétaina, tłumacząc ją jego starością – przypomnijmy raz jeszcze, obejmując 
władzę Marszałek miał 84 lata, oddając 88 – o tyle państwo Vichy i jego działania 
krytykował bardzo jednoznacznie.

Najczęściej stawianym dziś Pétainowi zarzutem mającym być powodem jego 
wyklęcia przez główny nurt jest przyłożenie ręki do Holocaustu. Wina Francji 
Vichy jest tu oczywista, a ustawodawstwo antyżydowskie wprowadzane po czerwcu 
1940 roku było w niektórych aspektach nawet radykalniejsze niż to niemieckie. 
Z drugiej strony, wydaje się, że władze Vichy dokonały bardzo cynicznej, ale przy-
noszącej realne korzyści kalkulacji. Wydawały bowiem Hitlerowi Żydów nie mają-
cych francuskiego obywatelstwa – głównie emigrantów lub uciekinierów z Niemiec 
czy Europy Wschodniej – jednocześnie oszczędzając francuskich Żydów, z których 
wyraźna większość przetrwała wojnę. Uznano ich po prostu za Francuzów, których 
francuskie państwo powinno bronić.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że sprawa ludobójstwa na Żydach była w ocenie 
Pétaina dokonywanej przez de Gaulle’a drugorzędna, podobnie jak zarzuty auto-
rytarnego sprawowania władzy. Generał zarzucał Marszałkowi przede wszystkim 
poddanie się w obliczu śmiertelnego wroga. Jako prezydent de Gaulle nie uznawał 
żadnej odpowiedzialności Francji za Zagładę, twierdząc, że państwo Vichy nie było 
Francją, ponieważ Francją był on, w Londynie. Pod naporem postępowej krytyki 
to stanowisko zrewidował dopiero Jacques Chirac, który przeprosił za Vichy. De 
Gaulle konsekwentnie bagatelizował czynnik ideowy w polityce, zwłaszcza polityce 
międzynarodowej. Wywołana przez Hitlera wojna była dla niego przede wszystkim 
jeszcze jednym starciem w ramach toczonej od ponad tysiąca lat rywalizacji Nie-
miec i Francji, w którym konflikt „demokracji z dyktaturą” czy nieprawdopodobne 
zbrodnie wynikłe z  ideowych aberracji stały na drugim planie. Oczywiście nie 
znaczy to, że nie był skłonny przypisywać swojej stronie moralnej racji – utożsa-
mienie Francji z Zachodem było dla niego oczywiste. Zresztą już podczas I wojny 
światowej dwudziestokilkuletni Charles w listach do matki wyrzucał papieżowi, że 
nie popiera „krzyżowców przeciw niewiernym”, skoro Niemcy sprzymierzyły się 
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z imperium osmańskim. „Przyznaję, że motywy, które kierują naszych żołnierzy 
na Konstantynopol są umiarkowanie chrześcijańskie. Ale nie ma wątpliwości, że 
nasz sukces będzie przede wszystkim sukcesem chrześcijańskim, a  zniszczenie 
tureckiego imperium będzie straszliwym ciosem w  islamizm, na korzyść świata 
chrześcijańskiego. Skutki tego będą ogromne (…) zwłaszcza w Afryce, gdzie dok-
tryna Mahometa rozwija się z przerażającą szybkością, wstrzymując w ten sposób 
od wieków sukcesy naszych misjonarzy i postęp naszej cywilizacji”.

Oczywiście przy ocenie działalności publicznej życie osobiste polityka ma dru-
gorzędne znaczenie. Faktem jest, że Pétain jasno wyraził chęć odejścia od wartości 
postrewolucyjnej, laickiej Republiki, a de Gaulle nie – i nie zrobił tego, gdy miał 
już władzę większą niż Pétain i niż ktokolwiek we Francji od czasów Bonapartów. 
W Polsce możemy natomiast spotkać się z uproszczeniami w rodzaju „ci bardziej 
ideowi i zdecydowanie prawicowi szli do Pétaina, a ci bardziej umiarkowani do 
de Gaulle’a” – a to zwyczajnie nie jest zgodne z prawdą historyczną. Wybory po-
między nimi dokonywały się na wielu płaszczyznach, obaj mieli wokół siebie ludzi 
o bardzo różnych poglądach i pochodzących z najrozmaitszych środowisk.

Przygotowując apel z  18 czerwca de Gaulle odgrażał się, że nigdy nie użyje 
słów „republika” i „demokracja”, zamiast nich mówiąc „swobody”. Jednak im dłużej 
trwała wojna, tym większe kompromisy czynił na rzecz tych, dla których „war-
tości demokratyczne i republikańskie” były pierwszoplanową kwestią. Można się 
oczywiście zastanawiać, na ile mógł tego uniknąć wobec presji anglosaskich so-
juszników i  czynników wewnętrznych – wielu oskarżało go o  chęć bycia ko-
lejnym wojskowym dyktatorem. W kwietniu 1942 roku Generał złożył przysięgę 
na wierność wartościom republikańskim przed przedstawicielami ruchu oporu. 
Gdy de Gaulle przejął władzę nad Francją w 1944 roku, potraktował członków 
Résistance mocno obcesowo, niewiele wspominając o  nich podczas wystąpień 
wygłaszanych przed świętującymi Francuzami. Po pierwsze, co naturalne, chciał 
na pewno zachować dla siebie rolę głównego wyzwoliciela Francji. Po drugie, miał 
świadomość różnic między sobą a wieloma przedstawicielami ruchu. Jak powie-
dział pisarzowi François Mauriacowi – „istniały dwa rodzaje ruchu oporu, między 
którymi jakakolwiek wspólnota nie jest możliwa po Wyzwoleniu. Po pierwsze, 
my – opór wobec wroga. Po drugie – opór politykierski, który był antynazistowski, 
antyfaszystowski, ale w żaden sposób nie był narodowy”.

Autor świetnej, wyważonej i obszernej (prawie tysiąc stron), a przez to bardzo 
solidnej biografii de Gaulle’a Julian Jackson odczytuje to „prodemokratyczne” prze-
sunięcie akcentów w wojennej retoryce Generała jako skalkulowane również pod 
kątem nawiązania dobrych relacji ze Związkiem Radzieckim. De Gaulle przez całe 
życie był zwolennikiem szukania bliskości Paryża z Moskwą w celu równoważenia 
Anglosasów i Niemiec. O ile jeszcze w 1920 roku jako członek francuskiej misji 
wojskowej nad Wisłą osobiście uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej pod 
Rydzem-Śmigłym, a agresywny bolszewizm był skłonny traktować jako zagro-
żenie dla cywilizacji zachodniej, o tyle później uważał, że „Rosja wsiąknie komu-
nizm tak jak papier wsiąka atrament”. Każde państwo było dla de Gaulle’a przede 
wszystkim reprezentantem naturalnych dążeń danego narodu do wyszarpania 
dla siebie jak najwięcej terytorium i zasobów. Życie narodów i życie jednostek 
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ludzkich postrzegał jako nieskończony ciąg bitew. W 1936 roku de Gaulle był zde-
cydowanym zwolennikiem zawarcia sojuszu wojskowego z ZSRR – kluczowym 
sojusznikiem przeciwko głównemu wrogowi, Niemcom. W liście do matki taką 
współpracę zestawiał z aliansem szesnastowiecznego króla Franciszka I  z  Im-
perium Osmańskim i przekonywał, że jest to wyjście bezalternatywne – „Polska 
jest niczym, a poza tym gra na dwa fronty (również z Niemcami)”. Po inwazji 
Hitlera na ZSRR, gdy Stalin stał się sojusznikiem Anglosasów, de Gaulle również 
zapragnął stać się partnerem Moskwy. Oczywiście musiał o to mocno zabiegać, 
bo Stalin miał wątpliwości, czy może traktować poważnie Generała póki co nie 
posiadającego wielu więcej dywizji od papieża.

Po wojnie de Gaulle będzie zwalczał komunistów w  polityce wewnętrznej. 
Będąc w opozycji na strachu przed nimi zbuduje swoje poparcie. Jednocześnie gdy 
wróci do władzy, znów będzie zabiegał o dobre relacje z ZSRR. Nie ma w tym 
niczego nadzwyczajnego – podobnie kilka wieków wcześniej kardynał Richelieu 
bezwzględnie zwalczał francuskich protestantów jako wroga wewnętrznego desta-
bilizującego państwo, równolegle popierając protestanckie państwa przeciw kato-
lickim na arenie międzynarodowej. Tradycja prymatu „racji stanu” (raison d’état) 
jest we Francji silna.

Pierwsza utrata władzy

Mimo statusu bohatera narodowego, de Gaulle rządził wyzwoloną Francją je-
dynie półtora roku. W styczniu 1946 roku zrezygnował ze stanowiska szefa rządu 
(i jednocześnie głowy państwa). De Gaulle źle rozegrał politycznie moment przej-
ściowy. Po pierwsze, chciał zachować status „ojca narodu” wykraczającego ponad 
podziały – nie stworzył więc własnej partii politycznej, licząc na swój autorytet 
osobisty oraz sympatyków rozsianych po różnych środowiskach. Po drugie, roz-
pisał jednocześnie referendum, w którym alternatywą było zachowanie przedwo-
jennej konstytucji lub wyposażenie nowo wybranego parlamentu w uprawnienia 
stworzenia projektu nowej. Niestety dla de Gaulle’a, wyraźną większość nowego 
Zgromadzenia stanowili ludzie szanujący go, ale przeciwni jego wizji wzmocnienia 
władzy wykonawczej kosztem ustawodawczej. Parlament jednogłośnie wybrał 
de Gaulle’a ponownie na stanowisko szefa rządu, ale projektowana nowa konsty-
tucja nie dawałaby mu stabilnej pozycji i pozostawiała na łasce klasy politycznej. 
W tej sytuacji de Gaulle znów popełnił błąd, decydując się samemu ustąpić. Ge-
nerał liczył, że wywoła to kryzys rządowy i oburzenie społeczne, a w następstwie 
ustępstwa parlamentu w sprawie nowej konstytucji. Był to typowy dla niego gest, 
połączenie przeświadczenia o istnieniu silnej więzi między nim a narodem z go-
towością do obrażenia się nań i  utyskiwania na „wielkość Francji, lecz małość 
Francuzów” – trochę w stylu Piłsudskiego. W 1969 roku również z własnej ini-
cjatywy odda władzę w politycznie irracjonalny sposób, uciekając w ten sposób 
w wygodną rolę odrzuconego giganta, który ucierpiał wskutek ran zadanych mu 
przez wystąpienia maja 1968 roku. Za drugim razem pewnym usprawiedliwieniem 
będzie podeszły wiek Generała.
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Świt v republiki

W 1946 roku naród nie wyszedł na ulicę domagać się powrotu swojego przy-
wódcy, a de Gaulle spędził w opozycji kolejne 12 lat. W tym czasie IV Republiką 
rządziły w  różnych, często zmieniających się konfiguracjach układy partii cen-
troprawicy i centrolewicy, straszące dwoma „ekstremizmami”, których nie można 
dopuścić do władzy – z jednej strony komunistami, z drugiej właśnie de Gaulle’m. 
Generał zapewne doczekałby swoich dni, pisząc pamiętniki i użalając się na brak 
docenienia przez rodaków, gdyby nie wojna w Algierii, w której od 1954 roku trwa 
pełnoskalowy konflikt zbrojny między francuską armią a dążącym do uzyskania 
niepodległości Frontem Wyzwolenia Narodowego.

Algieria, która nigdy dotąd nie istniała jako niezależne państwo, była po prostu 
francuską prowincją. Mieszkało w niej około miliona Francuzów i około dzie-
więciu milionów muzułmańskich Arabów. Wojna była wyjątkowo krwawa i bru-
talna, a wojskowi coraz bardziej uniezależniali się od polityków w Paryżu – na 
co ma też wpływ wybitna niestabilność IV Republiki. Między pierwszym a drugim 
premierostwem de Gaulle’a Francja miała 26 rządów w ciągu 12 lat i 4 miesięcy – 
co oczywiście przyczyniło się do zmęczenia Francuzów i tęsknoty za stabilnością. 
Armia była bezwzględna, do kraju docierały kolejne informacje choćby o tortu-
rowaniu pojmanych bojowników, którzy ze swojej strony często uciekali się do 
aktów terroru. Wojskowi bali się, że rząd będzie w końcu chciał na nich wymusić 
oddanie Algierii Arabom, tak jak w 1954 roku, gdy zdecydowano o wycofaniu się 
z  Indochin, wskutek którego powstały niepodległe Wietnam, Laos i Kambodża. 
W końcu doszło do tego, że generałowie przestali wykonywać polecenia rządu 
w Paryżu, jednocześnie rozpoczynając przygotowania do przeprowadzenia inwazji 
na europejską część Francji i zbrojnego zamachu stanu.

De Gaulle wykorzystał ten kryzys perfekcyjnie. Udało mu się bowiem przed-
stawić obu stronom – politykom w  Paryżu i  wojskowym w  Algierii – swój 
powrót do władzy jako jedyne rozwiązanie pozwalające uniknąć rozlewu krwi. 
Jednocześnie publicznie nie deklarował jednoznacznie swoich poglądów na 
rozwiązanie kwestii algierskiej, przybywającym do jego pustelni emisariuszom 
jednej i drugiej strony dając do zrozumienia, że jest z nimi, ale potrzebuje swo-
body ruchu. Wyglądało to trochę jak w słynnej scenie Moliera, w której Don 
Juan na zmianę wyznaje miłość i obiecuje rychły ślub dwóm kobietom, skarżąc 
się każdej na to, że ta druga nie wiedzieć czemu ugania się za nim. W ten sposób 
de Gaulle w kilka miesięcy nadrobił wszystko, co stracił w 1945 roku. Armia 
zrezygnowała z prób zbrojnego przejęcia władzy, a de Gaulle został ponownie 
mianowany premierem. Parlament zawiesił sam siebie, powierzając Generałowi 
na pół roku pełnię władzy i możliwość przygotowania nowej konstytucji, która 
następnie została przyjęta w referendum przytłaczającą większością 83% przy 
frekwencji wynoszącej 81%. Następnie wybrano nowy parlament. Na początku 
stycznia Charles de Gaulle objął urząd pierwszego prezydenta V Republiki. 
W chwili ciężkiego kryzysu Generał został uznany przez naród za sprawdzo-
nego już wybawcę.
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algierski kocioł

Wydaje się, że do rozwiązania kwestii algierskiej de Gaulle przystępował bez 
ścisłego planu. Prawdopodobnie długo liczył na możliwość ukształtowania się 
w Algierii trzeciej siły składającej się z umiarkowanych muzułmanów chcących 
zachować pewien związek z Francją i liberalnie zorientowanych Europejczyków 
skłonnych do budowania razem z autochtonami nowej Algierii. Miał też nadzieję, 
że jego osobisty autorytet przekona większą liczbę muzułmanów do zachowania 
choćby politycznego związku z Francją. Gdy zorientował się, że to niemożliwe, 
parł już do niepodległości, choćby i za cenę oddania Algierii w ręce radykalnego 
i wspieranego przez ZSRR Frontu Wyzwolenia Narodowego. Jak powiedział jed-
nemu z podwładnych – „Z pewnością to Algieria potrzebuje Francji, a nie od-
wrotnie. Ale jeśli chcą secesji, niech idą do diabła”.

Doradcy zwracali uwagę de Gaulle’owi, że imperium kolonialne stanowi już 
obciążenie polityczne i gospodarcze, podając przykład Holandii, która zaczęła roz-
wijać się wyraźnie szybciej po rezygnacji z posiadłości zamorskich. Ważna była 
też oczywiście chęć przecięcia kryzysu politycznego, który paraliżował Francję. 
Algierscy terroryści dokonywali zamachów również w europejskiej części kraju. 
Podstawowym powodem, dla którego de Gaulle oddał Algierię, było jednak prze-
konanie – ostatecznie ugruntowane po kilku wizytach w  niej – że całkowicie 
niemożliwa jest integracja ludności muzułmańskiej, stanowiącej zagrożenie dla 
Francji, która musi być państwem spójnym narodowościowo i  cywilizacyjnie. 
De Gaulle deklarował podwładnym:

„Nie opowiadajmy sobie bajek! Muzułmanie, widział ich pan? Widział ich pan, 
z  ich turbanami i  ich dżelabami (strój arabski)? Widział pan dobrze, że to nie 
są Francuzi! Głoszący integrację mają mózg kolibra, nawet jeśli są wielkimi mę-
drcami. Proszę spróbować wymieszać olej i ocet. Potrząsnąć butelką. Po chwili 
znów się oddzielą. Arabowie są Arabami, Francuzi są Francuzami. Wierzy pan, że 
francuskie ciało może przyjąć dziesięć milionów muzułmanów, których jutro bę-
dzie dwadzieścia milionów, a pojutrze czterdzieści?”

„Pomyślał pan, że Arabowie rozmnożą się pięcio-, potem dziesięciokrotnie, pod-
czas gdy francuska populacja pozostanie mniej więcej taka sama? Będzie dwustu, 
potem czterystu arabskich posłów w Paryżu? Widzi pan arabskiego prezydenta 
w Pałacu Elizejskim?”

„To bardzo dobrze, że są Francuzi żółci, Francuzi czarni, Francuzi brązowi. To 
pokazuje, że Francja jest otwarta na wszystkie rasy i ma uniwersalne powołanie. 
Ale warunkiem jest, by oni pozostali niewielką mniejszością. W przeciwnym wy-
padku Francja nie byłaby Francją. Jesteśmy bądź co bądź przede wszystkim ludem 
europejskim rasy białej, kultury greckiej i łacińskiej i religii chrześcijańskiej”. 

De Gaulle stwierdził też, że nie chce, by miejscowość w której mieszkał stała 
się z  Colombey-les-Deux-Églises (Colombey dwa kościoły) Colombey-les-Deux- 
-Mosquées (Colombey dwa meczety). Tego rodzaju argumentacja wydaje się 
jasna, czytelna i zrozumiała zwłaszcza dla prawicowca. Decyzję o przyznaniu nie-
podległości Algierii – zatwierdzoną przez wycieńczonych kryzysem Francuzów 
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w referendum ogromną większością – poparli też lewicowcy uważający utrzymy-
wanie politycznej kontroli nad Arabami za kolonialny wyzysk.

Wojskowi, bez których de Gaulle nie doszedłby do władzy, nie byli oczywiście 
zachwyceni obrotem wypadków. Jeszcze podczas negocjacji rządu z FLN doszło 
do próby zamachu stanu – czterech generałów wypowiedziało posłuszeństwo de 
Gaulle’owi, przejmując władzę w Algierze. Prezydent nie ugiął się jednak i szybko 
opanował sytuację, wygłaszając w mundurze sześciominutowe orędzie do narodu. 
Wykorzystał zapis zawarty w przygotowanej przez siebie konstytucji do przejęcia 
do czasu opanowania kryzysu władzy de facto dyktatorskiej. Miał przy okazji 
sporo szczęścia – do Algierii miał akurat wtedy zawinąć okręt pod dowództwem 
jego jedynego syna. Gdyby generałowie o  tym wiedzieli, mogli wykorzystać go 
jako zakładnika. De Gaulle zdążył jednak poinformować syna, by odpłynął z Al-
gierii jeszcze zanim informacja o puczu została podana do wiadomości publicznej. 
Niewielu żołnierzy poparło generałów, po trzech dniach było po wszystkim.

W  zrozumieniu problemu i  dramatu wojny algierskiej kluczowe jest odno-
towanie, że wymyka się on prostemu schematowi – walce prawicowych białych 
francuskich kolonizatorów o dominację nad ludnością tubylczą. Sprawa Algierii 
dzieli w latach 50. i 60. zarówno prawicę jak i lewicę. Nie jest to jeszcze jedna 
kolonia, taka jak Wietnam. Z jednej strony, mamy po prostu milion Francuzów 
żyjących głównie w miastach na wybrzeżu, którzy uważają, że są u siebie – często 
rzeczywiście ich rodziny żyją w  Algierii od kilku pokoleń. Jednym z  najbar-
dziej znanych pisarzy XX wieku był Albert Camus, laureat literackiego Nobla. 
Camus urodził się we francuskiej Algierii, w której jego przodkowie osiedlili się 
w połowie XIX wieku. Właśnie w Algierii wśród żyjących tam jak w dowolnym 
innym francuskim mieście Francuzów dzieje się też jego najsłynniejsza powieść, 
„Dżuma”. Francuska kolonizacja Afryki Północnej dokonywana była w XIX wieku 
w celu znalezienia zastępczego środka do wielkości wobec porażki europejskiego 
projektu imperialnego pod Waterloo. Napoleon III wyraźnie polecił, by Arabów 
„nie traktowano jak Anglosasi Indian”, nie wyrzynano w celu zrobienia miejsca 
dla Francuzów. 

Silna była wiara w możliwość „ucywilizowania” Arabów, tak jak kiedyś Galów 
„ucywilizował” Rzym. Kolejne pokolenia marzyły o potężnej, stumilionowej Francji 
rozpościerającej się po dwóch stronach Morza Śródziemnego. Dlatego po stronie 
obrońców Algierii francuskiej znajdziemy zarówno nacjonalistów stawiających 
sobie za cel obronę zdobytej przez przodków ziemi przed Arabami, jak i postępo-
wych idealistów, wierzących w możliwość integracji muzułmanów i niesienia im 
demokracji, Republiki, wartości oświecenia. Największa postać powojennej lewicy 
francuskiej François Mitterrand jako minister w rządzie IV Republiki deklarował: 
„Algieria to Francja. Od Flandrii do Konga jest tylko jedno prawo, jeden naród 
i jeden parlament”.

Pomiędzy tymi skrajnościami znajdziemy wiele opcji pośrednich, choćby patrio-
tycznych imperialistów czy postaci takie jak pułkownik Bastien-Thiry, organizator 
jednego z zamachów na prezydenta de Gaulle’a. Bastien-Thiry także był idealistą 
wierzącym w zjednoczenie się ludności rdzennie francuskiej i muzułmańskiej, wy-
stępującym z pozycji konserwatywnego katolika. Na swoim procesie argumentował, 
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że zabicie de Gaulle’a byłoby dozwolonym tyranobójstwem, powołując się na św. 
Tomasza z Akwinu. Sędziów to nie przekonało, a Bastien-Thiry został rozstrzelany, 
do końca modląc się na różańcu, gdyż de Gaulle nie skorzystał z  prawa łaski. 
Podobno zaważyło to, że zamachowcy otwarli ogień do samochodu, w którym de 
Gaulle jechał z małżonką, a Generał uważał strzelanie do kobiet za niehonorowe 
dla żołnierza. Bastien-Thiry wybrał los romantycznego męczennika – piękną po-
rażkę w imię beznadziejnej sprawy, za którą można było jedynie pięknie umrzeć.

De Gaulle’owi wielokrotnie i nie bez podstaw zarzucano bezwzględność wobec 
rozmaitych skazańców, których mógł ułaskawić. Pierwszym takim przypadkiem 
był Pierre Pucheu, minister spraw wewnętrznych Vichy, który podał się do dy-
misji wiosną 1942 roku i  uciekł z  kraju. Wcześniej jednak prowadził z Niem-
cami negocjacje po tym, jak zdecydowali oni o  rozstrzelaniu stu Francuzów za 
śmierć niemieckiego oficera zabitego w zamachu. Pucheu starał się przekonać 
Niemców, by na listę brali tylko komunistów, a jego podwładny przygotował im 
nawet wstępną listę propozycji (z której skorzystali w niewielkim stopniu). Pucheu 
został w  1944  roku skazany na śmierć za zdradę i  proponowanie okupantowi 
Francuzów do zabicia. Generał odmówił łaski, polecając jedynie przekazanie Pu-
cheu, że nie ma wątpliwości, że chciał dobrze. Przekazuje mu też wyrazy szacunku 
i zapewnienia, że osobiście zadba, by zaopiekowano się jego dziećmi, ale „w cza-
sach w których żyjemy liczy się jedynie racja stanu, a nie my jako ludzie”. Pucheu 
wyraził zrozumienie i nadzieję, że jego ofiara przyda się Francji.

Podczas powojennych rozliczeń głośna była sprawa Roberta Brasillacha, mło-
dego pisarza ze środowiska Action Française, który swoje pióro oddał sprawie 
Vichy, zwycięstwa Niemiec hitlerowskich i prześladowania Żydów (choć ten ostatni 
temat porzucił, gdy na własne oczy zobaczył getta w Polsce). Czy można jednak 
skazać człowieka na śmierć jedynie za to, co pisał w  gazetach? Przeciwko roz-
strzelaniu Brasillacha protestowało wielu pisarzy, w tym ideowo bardzo odlegli od 
niego, tacy jak choćby wspomniany już Camus. De Gaulle powiedział jednak adwo-
katowi skazańca, który przekonywał go, że nie warto pozbawiać Francji zdolnego 
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młodego (trzydziestokilkuletniego) człowieka, że dar w postaci talentu czyni jego 
posiadacza bardziej, a nie mniej odpowiedzialnym za swoje czyny. Zadecydowanie 
o jego śmierci nie przeszkodziło de Gaulle’owi wiele lat później wymieniać wnukowi 
Brasillacha wśród pisarzy, których ceni i których dzieła poleca mu do przeczytania. 
Wiemy też, że de Gaulle chciał skazania na śmierć przywódcy puczu z 1961 roku. 
Gdy sąd zdecydował jedynie o dożywociu, wpadł we wściekłość i zdecydował się 
jednak nie ułaskawiać innego zaangażowanego w pucz generała. Rozstrzelano by go, 
gdyby dymisją nie zagroziło de Gaulle’owi kilku ważnych podwładnych, w tym pre-
mier Pompidou. Kilka miesięcy w celi śmierci, nie znając dnia ani godziny, puczysta 
jednak przesiedział. 

Podobny, mało chrześcijański rys charakteru de Gaulle’a wydaje się pokazywać 
jego oziębłość wobec wielu bliskich współpracowników. Najmocniejszy przykład to 
chyba Jacques Soustelle – lewicowy gaullista, na pewnym etapie prawa ręka Generała. 
De Gaulle wiele razy poniżał go przy niższych rangą podwładnych, gdy nie był za-
dowolony z jego pracy, a ostatecznie rozstał się z nim, gdy Soustelle konsekwentnie 
bronił Algierii francuskiej – w imię wiary w postępową, oświeceniową misję Fran-
cuzów wśród Arabów. Gdy de Gaulle go dymisjonował, Soustelle powiedział z go-
ryczą: „szkoda, że nie poczekał pan jeszcze dwóch miesięcy, byłoby akurat okrągłe 
dwadzieścia lat, jak jestem przy panu”. Generał (według relacji samego Soustelle’a) 
„wykonał gest dłoni, jaki robi się, by odgonić uciążliwą muchę”. Podobnie przykre 
relacje przedstawiało wielu ludzi, członków ruchu oporu czy współpracowników Ge-
nerała. Wydaje się, że de Gaulle miał nadmierną skłonność do uznawania zasług 
innych jedynie za wykonanie „oczywistego obowiązku wobec Francji” i łatwość zry-
wania z ludźmi, którzy nie podążali w pełni za linią jego – tej personifikacji Francji.

Ze sprawą Algierii łączy się też najbardziej chyba obciążająca moralnie de 
Gaulle’a sprawa harkis, czyli algierskich muzułmanów, którzy chcieli utrzymania 
związku z Francją. Około 200 tysięcy arabskich i kabylskich mahometan nale-
żało do francuskich oddziałów pomocniczych bądź pracowało w administracji pu-
blicznej. Oczywiście była to wyraźna mniejszość wśród ludności autochtonicznej, 
ale grupa zupełnie niebagatelna, tym bardziej gdy uwzględnimy ich rodziny. Po 
oddaniu Algierii, obawiając się prześladowań, wielu z nich chciało przenieść się do 
Francji kontynentalnej, wraz z europejskimi Francuzami. De Gaulle był temu zde-
cydowanie przeciwny z tych samych przyczyn, dla których był przeciwny wszelkiej 
muzułmańskiej imigracji. „Chcę by imigrantów było jak najmniej, a francuskich 
dzieci rodziło się jak najwięcej” – powtarzał. Argumenty moralne o zobowiązaniu 
państwa wobec ludzi, którzy mu służyli, nie trafiły do prezydenta. Na harkis doko-
nano rzezi – liczbę ofiar szacuje się maksymalnie na 150 tysięcy. Często zabijano 
ich stosując wymyślne tortury. Tak, de Gaulle niewątpliwie był pragmatykiem.

monarchia republikańska

Raymond Aron napisał w 1964 roku w „Le Figaro”, że de Gaulle tworząc nowy 
ustrój państwa „osiągnął kilka zmian, które Charles Maurras uważał za niemoż-
liwe bez restauracji monarchii”. Rzeczywiście, jak zauważa prof. Jacek Bartyzel, 
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„posiadanie przez prezydenta uprawnienia [wyżej wspomnianego, umożliwiającego 
mu przejęcie pełnej władzy w sytuacji nadzwyczajnej jedynie po konsultacji z pre-
mierem i przewodniczącymi obu izb] czyniło zatem prezydenta rzeczywistym suwe-
renem politycznym w znaczeniu ściśle odpowiadającym definicji Carla Schmitta: 
Suwerenem jest ten, kto decyduje o  stanie wyjątkowym”. System V Republiki 
często nazywano syntezą dotychczasowych ustrojów Francji. Sam de Gaulle mówił, 
że tworząc nową konstytucję „rozwiązał problem istniejący od 169 lat” – czyli od 
wielkiej rewolucji francuskiej. Rzeczywiście, od 1789 roku we Francji ustrój zmie-
niał się aż dwanaście razy. Założona przez de Gaulle’a V Republika wydaje się 
najstabilniejszym z porewolucyjnych ustrojów. Brakuje jej jeszcze siedmiu lat, by 
formalnie stać się tym najdłużej obowiązującym.

Zasadniczo V Republika została stworzona przeciw ustrojom III i IV Republiki. 
Przeciwko republice parlamentarno-gabinetowej, w której nie istnieje żaden sta-
bilny ośrodek władzy (największą władzę ma premier, będący stale na łasce i nie-
łasce partyjnych koterii i co chwila wymieniany wskutek kolejnej zmiany układu 
sił w parlamencie). De Gaulle już podczas wojny ten ustrój nazywał jedną z przy-
czyn druzgocącej klęski Francji w 1940 roku. Parlamentarna Republika została 
z kolei stworzona w kontrze do tradycyjnej monarchii oraz bonapartystowskiego 
Cesarstwa, które dla postępowych republikanów dawały niebezpiecznie silną 
władzę jednemu człowiekowi. Z tych samych pozycji atakowano teraz de Gaulle’a, 
zwłaszcza na lewicy. 

V Republikę nazywano „monarchią republikańską” – jest to bowiem pierwsza 
Republika, w której istnieje tak wielka władza jednego. Prezydent powołuje i od-
wołuje premiera, którego de Gaulle zabraniał nazywać „szefem rządu”, bo uważał 
za oczywiste, że szefem rządu jest prezydent, a premier jedynie (po francusku to 
dosłowna nazwa urzędu, Premier Ministre) jego pierwszym ministrem. Prezydent 
może też rozwiązać parlament. Dodatkowym uprawnieniem prezydenta jest moż-
liwość zarządzenia ogólnokrajowego wiążącego referendum w dowolnej sprawie.

Pierwotnie prezydenta V Republiki wybierało liczące 80 tys. członków kolegium 
elektorskie, złożone głównie z urzędników samorządowych różnego szczebla. Było 
to ze strony de Gaulle’a ustępstwo w kierunku klasy politycznej, zdecydowanie prze-
ciwnej idei powszechnego wyboru prezydenta. W historii Francji przed de Gaulle’m 
powszechne wybory prezydenta miały bowiem miejsce tylko raz, w  1848  roku. 
Wygrał w nich Ludwik Napoleon Bonaparte, który następnie dokonał zamachu 
stanu i stworzył II Cesarstwo, stając na jego czele. Po kilku latach wybrany przez 
kolegium de Gaulle uznał już jednak, że jego pozycja jest wystarczająco silna, by do-
konać zmiany konstytucji. Dodatkowym argumentem była chęć wzmocnienia jego 
następców na urzędzie prezydenta, którzy nie mogliby się już cieszyć sami z siebie 
autorytetem podobnym do Generała. Zmiana konstytucji wymagała jednak zgody 
kwalifikowanej większości obu izb parlamentu, a  dopiero potem zatwierdzenia 
w referendum. De Gaulle nieszczególnie się tym przejął. Uznał, że skoro konsty-
tucja daje prezydentowi prawo zwrócenia się bezpośrednio do narodu, to może to 
uczynić również w sprawie zmiany wyboru głowy państwa. Wywołało to oburzenie 
ogromnej części klasy politycznej i wielu prawników. De Gaulle uważał jednak, 
zgodnie ze swoją sentencją, że „najpierw jest Francja, potem państwo, a wreszcie, 
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gdy interesy tych dwóch są zapewnione, prawo”. Przeforsował idące wbrew konsty-
tucji referendum, w którym 62% (przy frekwencji 77%) opowiedziało się za bezpo-
średnim wyborem prezydenta, stawiając przeciwników przed faktem dokonanym.

Sprawa referendum ilustruje zasadnicze założenie gaullizmu – więź między cha-
ryzmatyczną jednostką, stojącą na czele narodu, na którą tenże ceduje całość władzy 
politycznej. Jeśli tylko republikański monarcha posiada mandat narodu, może po-
dejmować wszelkie decyzje, które leżą jego zdaniem w interesie Francji. Silnie osła-
biona jest tu rola pośredników, czyli parlamentu i partii – według de Gaulle’a in-
stytucji, które przez 90 lat często szkodziły Francji. Wieloletni współpracownik 
Generała, a później jego biograf Alain Peyferitte pisał: „Jego zadanie polityczne 
nie da się zredukować do wyrównania rachunków z  IV Republiką. Wpisuje się 
w historię co najmniej dwustuletnią. Chodzi o odnowienie, za pośrednictwem form 
demokratycznych, starego sojuszu królewskiego między Koroną i  ludem, prze-
ciwko feudałom, możnym, sprzysiężeniom i stronnictwom”. Sam de Gaulle pisał 
bez ogródek: „Bez prawa dziedziczności, bez plebiscytu, bez wyboru, lecz jedynie 
na kategoryczny, choć milczący nakaz Francji, zostałem swego czasu powołany do 
tego, by wziąć na swoje barki jej obronę, jej jedność i los. Jeśli obecnie sprawuję 
najwyższy urząd w kraju, to dlatego, że od tamtej pory jestem konsekrowany jako 
jego ostoja i ucieczka. Jest to fakt, który obok litery przepisów konstytucji narzuca 
się wszystkim i  mnie samemu”. De Gaulle był świadomy, że jego następcy nie 
będą się cieszyć porównywalnym autorytetem jako ludzie. Politycznie nie może 
być jednak mandatu silniejszego niż wybór konkretnej jednostki przez większość 
obywateli – to zdaniem znakomitego publicysty Érica Zemmoura, obecnie najcie-
kawszej intelektualnie postaci francuskiej prawicy1, gaullistowski substytut sakry, 
którą mieli królowie Francji, oraz prawa do władzy, jaką czasowo uzyskał Napoleon 
„poprzez chwałę swojego oręża”. François Mitterrand ustrój V Republiki nazywał 
z kolei „permanentnym zamachem stanu”. Przestał mu on przeszkadzać dopiero, 
gdy sam został za trzecim razem wybrany prezydentem i sprawował urząd głowy 
państwa najdłużej ze wszystkich lokatorów Pałacu Elizejskiego, bo aż 14 lat.

de Gaulle wobec projektu europejskiego

Jak pisze Aleksander Hall, „de Gaulle bronił wizji świata bogatego różnorodno-
ścią kultur i narodów. Odstręczała go wizja zuniformizowanej ogólnoświatowej cy-
wilizacji”. Z tych pozycji był zwolennikiem współpracy politycznej państw Europy. 
Sam Generał pisał: „Zawsze czułem, a dziś bardziej niż kiedykolwiek czuję, co mają 
ze sobą wspólnego zamieszkujące Europę narody. Ponieważ wszystkie należą do 
tej samej, białej rasy i są tego samego, chrześcijańskiego pochodzenia, mają jed-
nakowy sposób życia i zawsze łączyły je i łączą do dziś niezliczone więzy myśli, 
sztuki, nauki, polityki, handlu, przeto jest rzeczą zgodną z nich naturą, by wreszcie 
tworzyły pewną całość, mającą pośród narodów świata własne oblicze i własną 
organizację. Właśnie na mocy tego przeznaczenia Europy panowali tu  niegdyś 

1 Ostatni muszkieter, https://medianarodowe.com/opinia-olesnicki-ostatni-muszkieter-cz-1/
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rzymscy cesarze, a później Karol Wielki, Karol V i Napoleon, którzy próbowali 
ją zjednoczyć; wreszcie Hitler usiłował jej narzucić swe krwawe panowanie. Ale 
czyż można nie zauważyć, że żaden z tych, co usiłowali ją zjednoczyć, nie dopiął 
tego, by podbite przezeń kraje wyrzekły się pozostania sobą? Wprost przeciwnie, 
arbitralna centralizacja zawsze pociągała za sobą, w drodze sprzężenia zwrotnego, 
gwałtowny wzrost poczucia narodowego. Toteż uważam, że podobnie jak w minio-
nych epokach, tak i obecnie zjednoczenie Europy nie mogłoby nastąpić w postaci 
stopienia się narodów w jedną całość, lecz że może ono i powinno wyniknąć z ich 
systematycznego zbliżania. Otóż w naszych czasach masowej wymiany handlowej 
i wspólnych przedsięwzięć, czasach nauki i  techniki nie znających granic, szyb-
kiej komunikacji i zwielokrotnionych podróży, wszystko pcha je w tym kierunku. 
Polityka moja zmierza przeto do ustanowienia koncertu państw europejskich, tak, 
by w wyniku zacieśniania między nimi więzów wszelkiego rodzaju pogłębiała się 
ich solidarność. Przy tym nic nie przeszkadza sądzić, że gdy ten początek będzie 
zrobiony, dalsza ewolucja może – zwłaszcza, gdyby pewnego dnia zagrażało im 
wspólne niebezpieczeństwo – doprowadzić do ich konfederacji”.

De Gaulle był więc zwolennikiem politycznej integracji Europy, ale poprzez za-
cieśnianie współpracy państw narodowych, a nie wzmacnianie ponadnarodowych 
instytucji. Nie było idei bardziej mu obcej niż „Stany Zjednoczone Europy”. Było 
to hasło wzywające do odgórnej unifikacji, a zgodnie z frazą de Gaulle’a, Goethe, 
Chateaubriand i Dante nic nie daliby Europie, gdyby pisali w esperanto, a nie 
swoich językach narodowych. Poza tym, stawiało ono sobie za wzór sztuczną i an-
glosaską konstrukcję oraz państwo, którego pozycję w świecie de Gaulle konse-
kwentnie starał się osłabić. Na antypodach koncepcji de Gaulle’a stał jego wielo-
letni antagonista, obecnie nazywany jednym z ojców Unii Europejskiej, Francuz 
Jean Monnet. Monnet już w 1943 roku zestawiał de Gaulle’a z Hitlerem, określając 
go jako wroga narodu francuskiego, którego należy zniszczyć dla dobra Fran-
cuzów, aliantów i pokoju. Później przez wiele lat panowie sabotowali nawzajem 
swoje działania. W Monneta wymierzona była uwaga, że nie wolno także zaczynać 
od „sztuczek ekonomicznych”, bo „surowce, energia i wytworzone produkty nie 
mają duszy, historii, tradycji, przeszłości ani ojczyzny”. „Nie ma narody europej-
skiego, są narody europejskie”. Warto przy tym zaznaczyć, że de Gaulle nigdy nie 
użył przypisywanego mu hasła „Europy ojczyzn”. 

Był jednak rzeczywiście wchodzić w ostre konfrontacje z pierwszymi ponad-
narodowymi instytucjami europejskimi. Najostrzejszym był tzw. kryzys pustego 
krzesła – Francja przez siedem miesięcy nie uczestniczyła w pracach instytucji Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Doprowadził też do odejścia pierwszego szefa 
Komisji Europejskiej, Waltera Hallsteina. Jeszcze będąc w opozycji w 1950 roku 
to de Gaulle doprowadził do zablokowania powstania Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej i armii europejskiej – przeciw w parlamencie głosowali posłowie gaul-
listowscy i komunistyczni. Wspólna armia byłaby dla Generała niedopuszczalnym 
naruszeniem suwerenności francuskiego wojska.

Dla de Gaulle’a  owa konfederacja suwerennych państw narodowych miała 
powstać, by stawić czoła zagrożeniom wewnętrznym i  zewnętrznym. Z  jednej 
strony, należało położyć kres samobójczym wojnom pustoszącym Stary Kontynent, 
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z drugiej przeciwstawić się hegemonii USA i dążyć do rozbicia ładu bipolarnego. 
Temu miała służyć idea „Europy od Atlantyku do Uralu”. De Gaulle liczył na to, że 
osłabiając zależność państw Europy Zachodniej od Ameryki wpłynie na dystan-
sowanie się ośrodków wschodnioeuropejskich od Moskwy. Z  takimi intencjami 
odwiedził kolejno Polskę i  Rumunię – co nie byłoby możliwe, gdyby najpierw 
przez wiele lat Generał nie pokazywał się Sowietom jako ten najbardziej nasta-
wiony na dialog z nimi i antyamerykański zachodni przywódca. Te wizyty niewiele 
mu jednak przyniosły. W Polsce Gomułka wolał wykorzystać okazję by pokazać 
swoją wierność Moskwie i  wygłosił demonstracyjne przemówienie, w  którym 
jasno mówił o  bliskości swojego sojuszu z  ZSRR. De Gaulle skomentował to 
krótko, stwierdzając wobec współpracowników, że „to nie jest polski rząd” i wyra-
żając przekonanie, że „za 20-30 lat” młodzi Polacy się spod niego wyzwolą, choć „on 
już tego nie zobaczy”.

Z drugiej strony, nawet euroentuzjasta Hall ma wątpliwości, czy deklaracje po-
parcia dla jednoczenia Europy były dla de Gaulle’a  czymś więcej, niż pragma-
tycznie dobranym środkiem realizacji francuskich ambicji narodowych. Zem-
mour zauważa, że istniejąca za życia Generała „Europa sześciu” – Francja, Niemcy 
Zachodnie, Włochy, Holandia, Belgia i  Luksemburg – jest terytorialnie bliska 
imperium Napoleona. Sam de Gaulle powiedział kiedyś współpracownikowi, że 
„Europa” ma być dla Francji środkiem do „odzyskania miejsca, które straciliśmy 
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pod Waterloo”. Przeszkody dla francuskiej dominacji w Europie były jednak w hi-
storii zawsze te same – potężni sąsiedzi, Anglia i Niemcy.

demoniczni anglosasi

De Gaulle ma reputację anglofoba – i nie bez podstaw. Z drugiej strony, wi-
dzieliśmy w 1940, że kalkulacja polityczna stała u niego ponad osobistymi uprze-
dzeniami. Podczas II wojny światowej z dwóch tradycyjnych rywali Francji ewi-
dentnie groźniejszym były Niemcy. Jednak już przed upadkiem III Rzeszy de 
Gaulle nie ukrywał przed współpracownikami, że „po wojnie będziemy grali ze 
wszystkimi, w  tym z Niemcami”. Podstawowe założenie gaullistowskiej polityki 
zagranicznej było zawsze to samo – poszerzanie swojego pola manewru poprzez 
dbanie o przyzwoite relacje z każdym z  liczących się ośrodków. Wracając do 
władzy w 1958 roku de Gaulle nie miał wątpliwości, że największym zagrożeniem 
dla suwerenności Francji są Stany Zjednoczone. Poniekąd kontynuował w  ten 
sposób tradycyjną francuską politykę sprzeciwu wobec monarchii uniwersalnej. 
Dorzucił do niej odejście od „polityki bloków”. Dziś wobec starcia amerykańsko-
chińskiego powiedzielibyśmy, że de Gaulle był zdecydowanym zwolennikiem ładu 
wielobiegunowego.

Już w 1959 roku nowy prezydent wycofał francuską flotę śródziemnomorską 
spod dowództwa NATO – podobnie jak w przypadku projektowanej Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej, de Gaulle nie życzył sobie, by obcy wojskowi mogli wydawać 
rozkazy francuskim żołnierzom. W 1966 roku generał całkowicie wycofał Francję 
ze struktur wojskowych NATO, jedynie formalnie pozostając przy statusie członka 
Sojuszu. De Gaulle dał też NATO i jego członkom rok na wycofanie wszystkich 
swoich żołnierzy i instytucji z Francji. „Francja jest zdeterminowana, by odzyskać 
na swoim terytorium pełną suwerenność”. W parlamencie francuskim najostrzej 
krytykował tę decyzję lider lewicowej opozycji François Mitterrand. Znów – sam 
przez 14 lat jako prezydent się z tej decyzji jednak nie wycofał. Zrobił to dopiero 
Sarkozy, typowy przedstawiciel zdegenerowanej postgaullistowskiej prawicy, która 
na praktycznie każdym polu odeszła od programu Generała.

Sowieckiemu premierowi Kosyginowi de Gaulle powiedział kiedyś: „Nie należy 
zapominać, że Ameryka istnieje dopiero od niedawna. Została stworzona przez ludzi, 
którzy przyszli zewsząd. Nie istniała od zawsze jak Francja czy Rosja. Jest stworzona 
poprzez nagromadzenie się ludzi od niedawna, od dwóch wieków. Nie ma głębi ani 
korzeni. Nie można zapominać, że Ameryka nigdy nie cierpiała, nie została nigdy 
najechana, nie znała rewolucji, głodu ani nieszczęścia. Jej zachowania są zawsze za-
chowaniami kraju który nie wie, co to znaczy cierpieć”. Odrzucał go amerykański 
idealizm, który postrzegał jako narzędzie narzucania Zachodowi politycznej hege-
monii. Od początku punktem spornym była kwestia broni jądrowej. Amerykanie 
gotowi byli zaoferować de Gaulle’owi upragnioną broń jądrową w ramach NATO, ale 
z zastrzeżeniem, że decyzję o jej użyciu musiałby zatwierdzić również Waszyngton. 
Francuz konsekwentnie odrzucał tego rodzaju propozycje. Natychmiast po dojściu 
do władzy kazał przyspieszyć prace w ramach rodzimego programu nuklearnego. 
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W lutym 1960 roku dopiął swego – Francja stała się czwartym państwem na świecie 
(po USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii), które przeprowadziło próbę jądrową.

Kluczowym posunięciem de Gaulle’a było dwukrotne – w latach 1963 i 1967 – 
zawetowanie brytyjskiego wniosku o  przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej. Generał nie ufał Brytyjczykom. Uważał, że będą oni dążyć do ze-
spolenia struktur europejskich oraz NATO i będą koniem trojańskim Ameryki 
w Europie. Poza tym z zawsze niezależnym, prowadzącym własną grę Londynem 
Francja miałaby jeszcze mniejsze szanse na przewodzenie w europejskich struk-
turach. Nikogo nie zaskoczy, że odwiedzając Irlandię po odejściu z urzędu pre-
zydenta de Gaulle sam wzniósł wobec zaskoczonych nieco gospodarzy toast za 
„zjednoczoną Irlandię”.

niemcy – wróg, potem partner

W 1964 roku de Gaulle stwierdził, że wobec Niemiec można prowadzić tylko 
jedną z dwóch polityk. Po pierwsze, politykę tradycyjną, działania na rzecz mak-
symalnego osłabienia Niemiec i dążenia do złamania podstaw ich potęgi na wiele 
pokoleń. Zerwanie z dążeniem niemieckiego ośrodka siły do hegemonii w Eu-
ropie i polityczny podział niemieckiego cesarstwa były zasadniczym osiągnięciem 
polityki kardynała Richelieu, utrwalonej już po jego śmierci traktatem westfalskim. 
Podobnie po I  wojnie światowej wielu francuskich polityków chciało dokonać 
ponownej dezintegracji pokonanych Niemiec, czemu jednak zdecydowanie sprze-
ciwili się Amerykanie i Brytyjczycy. Analogicznie w 1944 roku de Gaulle sondował 
aliantów, ale znów – ani Anglosasi, ani Stalin nie chcieli w  tak mocny sposób 
wzmacniać Francji i wymuszać rozbicia państwa niemieckiego. W celu osłabienia 
Niemiec de Gaulle popierał przesunięcie na zachód granic Polski.

Druga polityka wyróżniana przez de Gaulle’a stawia sobie za cel „rewizję traktatu 
z Verdun i zjednoczenie zachodnich i wschodnich Franków”. Dochodząc do władzy 
w  1958 roku de Gaulle dostrzegł szansę na zbliżenie z  RFN, które przy okazji 
można było sprzedać medialnie jako „pojednanie francusko-niemieckie”. Idealnym 
partnerem wydał mu się sprawujący nieprzerwanie od 1949 roku urząd kanclerza 
Konrad Adenauer – podobnie jak on starszy pan i konserwatywny katolik, antyna-
zista znany również z niechęci do Prusaków, a w dodatku pochodzący z pogranicza 
niemiecko-francuskiego. Adenauer był początkowo sceptycznie nastawiony wobec 
de Gaulle’a, którego postrzegał jako typowego francuskiego nacjonalistę, w dodatku 
niebezpiecznie prosowieckiego. De Gaulle’owi udało się jednak wypracować dobre 
relacje z kanclerzem. Na dzień dobry zaprosił go do swojego prywatnego domu 
na prowincji – Adenauer był jedyną głową państwa, która kiedykolwiek doświad-
czyła takiej uprzejmości. Od początku panów różnił przede wszystkim stosunek do 
USA – Adenauer był mocnym atlantystą, wprowadził swój kraj do NATO. 

De Gaulle zdecydowanie poparł RFN podczas kryzysu berlińskiego, przeko-
nując Amerykanów i Brytyjczyków, by w niczym nie ustępowali Chruszczowowi. 
Owocem jego starań był podpisany w 1963 roku przez de Gaulle’a i Adenauera 
traktat elizejski o  przyjaźni francusko-niemieckiej. Bilateralna umowa mówiła 
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o  wieloobszarowej współpracy, m.in. na arenie międzynarodowej, w  dziedzinie 
obronności i edukacji. Traktat między dwoma najsilniejszymi państwami konty-
nentu miał być podstawą owego nowego europejskiego koncertu, drogą do współ-
pracy bez tworzenia ponadnarodowych, niezależnych instytucji, pomijającej USA 
oraz mającego swojego centrum w Paryżu – umowę podpisano w siedzibie pre-
zydenta Francji. Francuzi postarali się, by w tekście umowy nie wspomniano ani 
o Ameryce, ani o Wielkiej Brytanii, ani GATT (Układu Ogólnego w sprawie Taryf 
Celnych i Handlu) ani nawet o NATO. Styczeń 1963 roku to być może szczytowy 
moment europejskiej polityki de Gaulle’a – 14 stycznia po raz pierwszy zawetował 
wejście Brytyjczyków do EWG, 22 stycznia podpisał z Adenauerem traktat elizejski.

Niestety dla Generała, ta radość nie potrwała długo. W czerwcu tego samego 
roku podczas ratyfikacji traktatu przez niemiecki parlament, posłowie dopisali do 
niego jednostronnie preambułę zawierającą wszystkie drażliwe elementy – „ścisłą 
współpracę między Europą a Ameryką”, poparcie dla wejścia Wielkiej Brytanii do 
EWG, wspólną obronność w ramach NATO oraz dążenie do znoszenia ceł z USA 
i Brytyjczykami w ramach GATT. Był to przykry cios dla de Gaulle’a. Współpra-
cownikom mówił, że „Amerykanie próbują opróżnić nasz traktat z jego zawartości. 
Chcą z niego zrobić pustą łupinę. Wszystko to dlaczego? Bo niemieccy politycy 
boją się, że nie dość płaszczą się przed Anglosasami! Zachowują się jak świnie! 
Zasługują na to, żebyśmy wycofali się z  traktatu, dokonali odwrócenia sojuszy 
i porozumieli się z Rosjanami”.

De Gaulle nie wycofał się z traktatu, ale od tego momentu jego stosunki z Bonn 
nie układały się już tak dobrze. Tym bardziej, że pod koniec 1963 roku na emery-
turę odszedł w końcu 87-letni Adenauer. Jego dwaj następcy byli już zdecydowanie 
zorientowani na Waszyngton. Rzeczywiście jednak od tego momentu możemy za-
obserwować w polityce Generała intensyfikację starań o dobre stosunki ze Związ-
kiem Radzieckim i państwami bloku wschodniego.

Na początku 1969 roku, gdy de Gaulle’a odwiedzał nowy prezydent USA, wy-
jątkowo ciepło do niego nastawiony Richard Nixon, doradca Amerykanina Henry 
Kissinger, sam z pochodzenia Niemiec, zadał Francuzowi kluczowe pytanie – jak 
zamierza powstrzymać nieuniknioną dominację niemieckiej potęgi gospodarczej 
nad Europą. De Gaulle odparł buńczucznie – „poprzez wojnę!”. Wiemy skądinąd, 
że Generał partnerstwo francusko-niemieckie widział jako „konia i  dżokeja” – 
Niemcy mieli napędzać gospodarczy rozwój Europy, a Francuzi sprawować poli-
tyczne przywództwo i podejmować kluczowe decyzje.

Poza europą

De Gaulle konsekwentnie szukał sposobów na to, by osłabić hegemonię ame-
rykańską, a  świat uczynić wielo-, a  nie dwubiegunowym. Dlatego bardzo przy-
chylnie patrzył na Chiny Mao Zedonga, które postrzegał jako drugie obok Francji 
czołowe państwo prowadzące politykę dystansu zarówno wobec Waszyngtonu, jak 
i Moskwy. Rozdźwięki między Chinami a ZSRR były dla Generała dowodem na 
potwierdzenie jego ulubioną tezy o prymacie interesów narodowych nad ideologią. 
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To właśnie Francja de Gaulle’a  była w  1964 pierwszym państwem zachodnim, 
które nawiązało z Pekinem stosunki dyplomatyczne. Kilka miesięcy później de 
Gaulle cieszył się na posiedzeniu francuskiej Rady Ministrów, gdy Chiny przepro-
wadziły swoją pierwszą próbę atomową. Po przejściu na emeryturę de Gaulle miał 
odwiedzić Mao, ale zmarł przed zaplanowaną na 1971 rok wizytą.

Szerzeniu antyamerykańskiego sentymentu i prezentowaniu Francji jako al-
ternatywnego ośrodka, na którym można się chociaż częściowo oprzeć, służyły 
podróże de Gaulle’a, takie jak tournée po krajach Ameryki Południowej czy wy-
prawa do Kambodży, podczas której zdecydowanie potępił on przed zebranym na 
stadionie tłumem (i ogromnym portretem samego siebie) amerykańskie działania 
zbrojne w pobliskim Wietnamie. Najsłynniejszą prowokacyjną mową de Gaul-
le’a  jest ta wygłoszona przed francuskojęzycznymi mieszkańcami Montrealu, 
w trakcie której padły słowa „niech żyje wolny Quebec”. W czasie tego ostatniego 
wystąpienia de Gaulle posunął się nawet do porównania wprost walki o niepod-
ległość Quebecu z wojenną walką o wyzwolenie Francji spod hitlerowskiej oku-
pacji. Następnie demonstracyjnie wrócił do kraju, nie spotykając się z premierem 
federalnym Kanady.

Największe kontrowersje w samej Francji budzą słowa de Gaulle z konferencji 
prasowej po wojnie sześciodniowej z 1967 roku. Francja była bliskim sojusznikiem 
Izraela od jego powstania w 1948 roku, sprzedając mu wiele broni. De Gaulle starał 
się jednak zrównoważyć francuską politykę bliskowschodnią, zwłaszcza wyjście 
z Algierii traktując jako szansę na nowe otwarcie w relacjach z Arabami. Kiedy 
nowa wojna zaczęła świtać na horyzoncie, de Gaulle zdecydowanie zniechęcał 
Izrael do jej rozpoczynania. Gdy było już jasne, że konflikt wybuchnie lada chwila, 
prezydent Francji wprowadził embargo na sprzedaż broni Izraelowi (oraz jego 
arabskim przeciwnikom, ale oni i  tak nie zaopatrywali się u Francuzów). Fran-
cuski rząd formalnie potępił rozpoczęcie działań zbrojnych przez Izrael, a później 
w ONZ poparł rezolucję wzywającą do zaprzestania okupacji zajętych terytoriów. 
Wreszcie podczas konferencji prasowej de Gaulle powiedział: „Żydzi, do niedawna 
rozsiani po świecie, pozostali tym, czym są od zawsze, czyli narodem elitarnym, 
pewnym siebie i dominującym”. De Gaulle był wtedy i jest do dziś oskarżany o an-
tysemityzm z powodu tej wypowiedzi.

Prezydent de Gaulle przeprowadził również dekolonizację francuskiej Afryki. 
Początkowo liczył na to, że kraje Czarnego Lądu będą chciały uczestniczyć w spe-
cjalnie stworzonej i umieszczonej w nowej konstytucji Wspólnocie Francuskiej. Ich 
przedstawiciele otrzymali nawet prawo głosu w ramach kolegium wybierającego 
prezydenta. Rzeczywiście, w 1958 roku w zorganizowanych przez de Gaulle’a re-
ferendach tylko Gwinea wybrała od razu niepodległość zamiast udziału we Wspól-
nocie. Przyczyniły się do tego na pewno groźby de Gaulle’a, który nie ukrywał, 
że odrzucenie Wspólnoty oznacza zerwanie wszelkich więzi z Francją i  koniec 
pomocy z jej strony. 

Szybko jednak zorientował się, że państwa Wspólnoty chcą jak najszybciej 
uzyskać tę słynną niepodległość – tym bardziej, że Francja nie chciała cedować 
swoich kompetencji na rzecz Wspólnoty. Pozwolił więc kolejnym państwo na uzy-
skanie niezależności bez odchodzenia ze Wspólnoty – choć uważał, że kraje Afryki 
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nie dojrzały jeszcze do tego. „Czarni to 
są jeszcze wielkie dzieci”, „Większości 
Afrykanów daleko do sposobu życia, jaki 
w Europie istniał już w  średniowieczu, 
znowu zaznają wojen plemiennych, 
czarów i  ludożerstwa” – to jego opinie 
wygłaszane wobec współpracowników. 
Generał uznał jednak, że utrzymywanie 
„dużych dzieci” na siłę pod francuską 
kontrolą byłoby „kamieniem u  szyi”. 
Francja zachowała więc bliskie relacje 
z prawie wszystkimi krajami frankofoń-
skimi w Afryce. Niekiedy było to uciąż-
liwe lub zabawne. Na przykład słynny 
środkowoafrykański prezydent, później 
„cesarz” Bokassa konsekwentnie mówił 
do de Gaulle’a  „tato” – pomimo prote-
stów Generała, który prywatnie skarżył 
się na konieczność rozmawiania z  „tym 
świrem”. Po którejś kolejnej wizycie 

afrykańskiego przywódcy w Paryżu de Gaulle wypalił swojemu doradcy – „Daj mi 
spokój ze swoimi Murzynami. Nie chcę ich widzieć przez kolejne dwa miesiące. 
Nawet nie ze względu na czas, który mi to zajmuje, to jest bardzo nudne, a na 
zewnątrz wygląda bardzo źle. Codziennie widzi się w Pałacu Elizejskim tylko Mu-
rzynów. A poza tym zapewniam, że to bezcelowe”.

Podobnie jak w przypadku wyjścia z Algierii, de Gaulle nie miał wątpliwości, 
że obecność Francuzów była korzystna dla „cywilizowanych” przez nich narodów. 
Wyrażał otwarcie „dumę z dzieła cywilizacyjnego, którego dokonaliśmy w Afryce”. 
Wydaje się, że istotnym czynnikiem branym pod uwagę w trakcie podejmowania 
decyzji w tej sprawie była chęć ponownego przekierowania uwagi Francji na po-
litykę europejską. Chodziło o powrót do rywalizacji o dominację na Starym Kon-
tynencie wobec osłabienia i podziału Niemiec, zamiast budowy „imperium pocie-
szenia” poprzez kolonie.

de Gaulle a naród

Stosunek de Gaulle’a do pojęcia narodu wywołuje wiele kontrowersji. Słynny 
badacz René Rémond określa de Gaulle’a jako nacjonalistę, którego jednak od bli-
skich Maurrasowi tradycyjnych nacjonalistów odróżnia akceptacja całości historii 
Francji, w tym rewolucji, akceptacja demokracji oraz otwarcie na współczesność. 
Wielu zgadza się z  tym określeniem ze względu na asertywność polityki zagra-
nicznej Generała i częstotliwość odwoływania się właśnie do pojęcia narodu. Sam de 
Gaulle nie deklarował się jako nacjonalista, nacjonalizm utożsamiając z egoizmem. 
Używał za to słowa narodowiec. „Jest naturalne, aby ludy były narodowe! Wszystkie 
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ludy nimi są! Misją Francji jest popieranie narodowców wszystkich krajów! Nie 
ma równowagi, nie ma sprawiedliwości w świecie, jeśli narody nie są niepodległe! 
Nie ma sprawiedliwości w świecie bez silnego narodu francuskiego, który stano-
wiłby zachętę dla innych narodów!”. „To służąc własnej ojczyźnie najlepiej służy się 
światu. Największe postacie światowego Panteonu były najpierw wielkimi posta-
ciami swych krajów”. Naturalne dla każdego narodu jest zdaniem de Gaulle’a dą-
żenie do niepodległości i do posiadania własnego państwa narodowego.

Kluczowym poglądem de Gaulle’a, który silnie zaważył na jego polityce, było 
wspomniane tu już kilkukrotnie przekonanie o naturalnym prymacie narodu nad 
ideologią. Generał był tu konsekwentny – nie uważał, by wielka rewolucja fran-
cuska dokonała radykalnej zmiany w narodzie francuskim i nie uważał, by która-
kolwiek inna ideologia mogła dogłębnie zmienić ukształtowany w procesie historii 
naród, czyli nieredukowalny podmiot polityczny. Ideologie przemijają, a narody 
trwają. Francja była dla niego Francją, nieważne czy monarchiczną, czy rewo-
lucyjną, czy napoleońską, czy republikańską. Analogicznie Niemcy hitlerowskie 
były dla niego kolejnym wcieleniem tych samych ekspansjonistycznych Niemiec, 
a Związek Sowiecki tej samej imperialnej Rosji. Kalkulacji politycznych de Gaulle 
dokonywał pomijając kwestie ideowe. Dobrym przykładem jest tu wojna domowa 
w Hiszpanii, bądź co bądź sąsiadującej z Francją. Podczas jej trwania de Gaulle 
nie rozważał, która strona ma rację czy jest mu bliższa ideowo, ale co zwycię-
stwo jednej lub drugiej oznaczałoby dla pozycji międzynarodowej Francji. Sukcesy 
Franco niepokoiły go więc, bo nie wiedział, czy wspierany przez Niemcy Hiszpan 
nie będzie chciał uczestniczyć w napaści Hitlera na Francję.

W  tym kontekście należy też widzieć V Republikę zaprojektowaną przez de 
Gaulle’a jako syntezę francuskich ustrojów pozwalającą odnaleźć się w niej roz-
maitym nurtom politycznym. Podstawową wartością była tu „jedność narodowa”. 
Silne, sprawne państwo było według de Gaulle’a niezbędne, by powstrzymać fran-
cuskie skłonności do konfliktów wewnętrznych, rewolucji i anarchii. Gdy 30-letni 
de Gaulle, przebywając w naszym kraju wraz z francuską misją wojskową wypo-
wiadał się na temat historii Polski, właśnie w braku silnego państwa dostrzegał 
podstawową przyczynę rozbiorów.

maj 1968 roku. odejście

Najcięższym doświadczeniem de Gaulle’a  jako prezydenta był zapewne maj 
1968 roku. Dla nihilistycznej młodzieży 77-letni prezydent-bohater narodowy był 
personifikacją starego, tradycyjnego świata, który odbierali jako opresyjny. Nie-
przypadkowo jedno z haseł rewolucjonistów brzmiało: „de Gaulle do muzeum”. 
Pierwsze, telewizyjne wystąpienie Generała było nieudane – widać było jego wiek 
i  zmęczenie. Dopiero krótkie przemówienie nadane przez radio – nawiązujące 
w ten sposób do czasów wojny – poskutkowało. De Gaulle ogłosił w nim rozwią-
zanie – zaledwie po roku kadencji – parlamentu. Wieczorem tego samego dnia 
w Paryżu odbyła się ogromna demonstracja zwolenników Generała i porządku 
społecznego, w której uczestniczyło między pół miliona a milion ludzi. Było to 
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więcej niż na największych demonstracjach lewicy. Społeczeństwo przestraszyło 
się rewolucji. W czerwcowych wyborach parlamentarnych gaulliści osiągnęli swój 
najlepszy wynik, zdobywając aż 75% mandatów.

De Gaulle czuł się jednak podłamany majowymi demonstracjami i strajkami. 
Chciał potwierdzenia swojego paktu z narodem. Planował przeprowadzenie ko-
lejnych reform dotyczących przeorganizowania samorządu oraz Senatu, idą-
cych w kierunku decentralizacji państwa i wzmocnienia organizacji społeczno- 
-zawodowych. Ogłosił, że jeśli naród zagłosuje na „nie”, odejdzie z urzędu. Było 
to posunięcie politycznie samobójcze – wszyscy jego wrogowie, od vichystowsko- 
-algierskiej prawicy, przez centrystów (silnych w Senacie) po rozsierdzoną druzgo-
cącą porażką w czerwcu 1968 roku lewicę, jak również wszyscy przedstawiciele 
jego własnego obozu, którzy uważali, że sędziwy Generał powinien już ustąpić im 
miejsca, zyskali możliwość zebrania się pod jednym, czysto negatywnym hasłem. 
52% zagłosowało przeciw reformom. Dla melancholijnego de Gaulle’a był to ro-
dzaj samospełniającej się przepowiedni – oto niewdzięczny naród odrzucił go, nie 
docenił jego starań, tak być najwyraźniej musiało. Wydał krótki, jednozdaniowy 
komunikat o ustąpieniu z urzędu i do końca życia nie wypowiedział się już ani nie 
pokazał publicznie, poświęcając się pisaniu pamiętników, których skończył jeden 
z trzech planowanych tomów. Zmarł 1,5 roku po dymisji.

stosunek do religii i kościoła

De Gaulle przez całe życie był praktykującym katolikiem. Regularnie przyj-
mował sakramenty, prowadził życie rodzinne zgodne z  tradycyjną moralnością. 
Z  żoną Yvonne miał troje dzieci. Najmłodsze z  nich, córka Anne, okazała się 
mieć zespół Downa. Na tym polu de Gaulle-człowiek pokazuje nam się z najlepszej 
strony. Istnieje mnóstwo świadectw o tym, jak wiele uwagi poświęcał chorej córce, 
której z żoną, mimo wielu zmian miejsca zamieszkania, nigdy nie oddali do za-
kładu, jak to było wówczas częste. Jest zarazem smutne i piękne czytać, jak ojciec 
godzinami śpiewał piosenki lub opowiadał historie córce, z którą nigdy nie mógł 
porozmawiać. Podczas manewrów wojskowych przed wojną de Gaulle był w stanie 
codziennie dojeżdżać sto kilkadziesiąt kilometrów tam i z powrotem, by ukołysać 
Anne do snu. Anne de Gaulle zmarła w 1948 roku w wieku 20 lat. Generał zażyczył 
sobie, by być pochowany razem z nią i państwo de Gaulle rzeczywiście leżą sobie 
w trójkę razem z chorą córką – tak jak żyli wiele lat, gdy starsze, zdrowe dzieci już 
dorosły. Po śmierci Anne państwo de Gaulle stworzyli fundację jej imienia, która 
do dziś opiekuje się niepełnosprawnymi dziewczętami z ubogich rodzin. Na jej 
konto spływała całość dochodu ze sprzedaży pamiętników de Gaulle’a.

Gdy de Gaulle został prezydentem, zażyczył sobie, by w Pałacu Elizejskim jeden 
z pokojów zamieniono na kaplicę. Dzięki temu mógł z żoną wygodnie co niedziela 
uczestniczyć w Mszy i przyjmować Eucharystię. Co więcej, Mszę zazwyczaj odpra-
wiał bratanek prezydenta, ksiądz François de Gaulle. Jest to zrozumiałe ze względu 
na komfort i bezpieczeństwo – tym bardziej w dobie zamachów na życie de Gaulle’a. 
Z drugiej strony, można się w tym doszukać pewnej ekstrawagancji i kapitulacji 
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przed zasadą agresywnej laickości państwa – prezydent Republiki nie pokazywał 
się publicznie jako praktykujący katolik, chyba że akurat był w swoim wiejskim 
domku. Wiemy, że de Gaulle czterokrotnie przyjął Eucharystię jako prezydent nie 
będąc w swojej prywatnej kaplicy ani wiejskiej parafii, zawsze działo się to zagranicą. 
Jedna z takich sytuacji miała miejsce w trakcie Mszy w gdańskiej katedrze oliwskiej 
podczas wizyty w Polsce w 1967 roku – miał to być gest solidarności z polskimi 
katolikami. Śmieszno-straszną była sytuacja, gdy podczas dziesięciodniowej wizyty 
w  Sowietach gospodarze musieli zorganizować dla prezydenta Francji prywatną 
Mszę w  nieczynnym kościele ze specjalnie sprowadzonym księdzem. „Mam na-
dzieję, że ma ważne święcenia, a nie wzięli kogoś z łagru” – skomentował de Gaulle.

Jak wiadomo, Generał utrzymał laickość państwa. Jedynym istotnym prokato-
lickim działaniem które podjął była przyjęte w 1959 roku ustawa zapewniająca 
dofinansowanie państwa dla szkół prywatnych, w tym katolickich. Do szkół kato-
lickich chodził sam de Gaulle, do nich też posłał swoje dzieci. O działanie w tej 
sprawie biskupi dopominali się od dawna – prosił o nie również Jan XXIII podczas 
audiencji, której udzielił de Gaulle’owi pół roku przed przyjęciem ustawy. Co cie-
kawe, obaj znali się już wcześniej – przyszły papież był nuncjuszem apostolskim 
przy pierwszym rządzie de Gaulle’a zaraz po wojnie. Wiemy, że gdy zmarł Pius XII, 
de Gaulle przekazał francuskim kardynałom, by starali się o wybór właśnie tego, 
znanego mu kandydata. 

De Gaulle jako prezydent generalnie sprzeciwiał się postulatom rewolucji spo-
łecznej, zachowując zastane status quo, nie legalizując aborcji czy rozwodów bez 
orzekania o winie. Popełnił na tym polu tylko jeden zasadniczy błąd – legalizację 
pigułki antykoncepcyjnej. Co ciekawe, gdy po wynalezieniu pigułki temat ten się 
pojawił, Generał miał prawidłowe odruchy. W 1965 roku jego rywal w II turze 
socjalista François Mitterrand proponował legalizację pigułki, de Gaulle zdecydo-
wanie odmówił. Swojemu podwładnemu mówił wówczas: „Pigułka? Nigdy! Nigdy 
mój rząd nie złoży takiej ustawy! Nie możemy sprowadzić kobiety do maszyny do 
uprawiania miłości. To byłoby przeciwne temu, co najcenniejsze w kobiecie, płod-
ności. Kobieta została stworzona by rodzić dzieci. Jeśli będziemy tolerować pigułkę, 
niczego nie utrzymamy! Seks wszystko zaleje (dosł. dokona inwazji)! Wprowadzić 
pigułkę, to poświęcić długofalowe dobro na rzecz natychmiastowej przyjemności. 
Nie złożymy Francji w ofierze przez taką głupotę!”.

Bardzo jasna, czytelna, prawidłowa diagnoza. A jednak, współpracownicy stale 
naciskali na de Gaulle’a. Prezydent zapytał o tę kwestię samego papieża, Pawła VI, 
który odpowiedział mu, że „wkrótce wypowie się na temat tego złożonego i trud-
nego tematu”. Niestety, pół roku później de Gaulle dał się przekonać standardowym 
argumentom – że „decyzja o potomstwie powinna być świadoma”, a antykoncepcja 
zmniejszy liczbę dokonywanych w podziemiu lub za granicą aborcji. Stanowisko 
Kościoła potępiające antykoncepcję zostało opublikowane dopiero rok później 
w encyklice Humanae Vitae. Kto wie, znając Pawła VI być może na etapie roz-
mowy z de Gaulle’m sam nie wiedział jeszcze, co w niej napisze. Encyklika uka-
zała się w lipcu 1968 roku, świeżo po wiadomym maju. Po maju, który Generała 
zupełnie zaskoczył, a do którego francuscy rewolucjoniści zostali ośmieleni przez 
decyzję o legalizacji pigułki.
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Przy okazji omawiania kwestii obyczajowych i stosunku do Kościoła dostrze-
gamy to, co może wydać się zasadniczym błędem de Gaulle’a. Mowa o lekcewa-
żeniu siły destrukcyjnych ideologii i otwarciu na miraże łatwego pojednania „tra-
dycji świętego Ludwika i deklaracji praw człowieka” w duchu Maritainowskim. 
De Gaulle był przychylnie nastawiony do Soboru Watykańskiego II, którego 
prace śledził. Hasło „dostosowania Kościoła do świata współczesnego” wydawało 
mu się słuszne. Ba, wierzył nawet, że dzięki reformom nastanie nowa wiosna 
Kościoła, a dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami ułatwi pojednanie. Czer-
wona lampka zapaliła się Generałowi dopiero gdy zaczęto mówić o zmianach 
w liturgii. Francuski przywódca komentuje je wyrażając obawę, że „zwyciężyła 
koteria, która chciała wszystko od razu zrewolucjonizować. Zawsze są ci ludzie, 
którzy chcą iść tak szybko, że wszystko niszczą. Nie jestem pewien, czy Kościół 
robi dobrze, likwidując procesje, zewnętrzne manifestacje kultu, śpiewy po ła-
cinie. Zawsze popełniamy błąd tworząc wrażenie wyrzekania się siebie, wsty-
dzenia się siebie. Jak inni mają w nas wierzyć, jeśli sami w siebie nie wierzymy? 
Kościół otworzył wszystkie zawory i  nie będzie mógł ich zamknąć. To jakby 
pękła tama”. Pochówek generała de Gaulle’a odbył się w tradycyjnym, przedso-
borowym obrządku.

Bilans po pół wieku

Ogłaszając Francuzom śmierć de Gaulle’a, prezydent Pompidou, jego następca na 
urzędzie głowy państwa, a w latach 1962-68 premier, zwrócił się do narodu – „obie-
cajmy Francji, że nie będziemy niegodni otrzymanych lekcji, a de Gaulle będzie żył 
wiecznie w duszy narodu”. 50 lat od śmierci to naturalny moment na podsumowanie – 
na ile następcy okazali się godni dziedzictwa de Gaulle’a? Ile z niego pozostało?

Bez dwóch zdań narzuca się odpowiedź negatywna. Wbrew frazie de Gaulle’a, 
Francja nie jest wielka. Idąc wprost przeciwko jego słowom i działaniom zdecy-
dowano się szeroko otworzyć bramy wobec imigracji muzułmańskiej. Już jego 
następca, czyli Pompidou, zgodził się na wejście Wielkiej Brytanii do EWG. Francja 
od dawna jest wyraźnie słabszym od Niemiec partnerem. Kolejny prezydent, czyli 
Giscard d’Estaing, centrowy technokrata, minister finansów w latach 1963-66 i póź-
niej 1969-74, który w referendum z 1969 roku wezwał do głosowania „przeciw”, 
czyli „za” dymisją de Gaulle’a, przeprowadził pakiet reform obyczajowych – m.in. 
aborcję na życzenie i rozwody bez orzekania o winie. Kolejni przywódcy postgaul-
listowskiej prawicy byli coraz bardziej klasycznymi centroprawicowcami, przej-
mującymi postulaty lewicy sprzed kilku lat i ogłaszającymi je jako rozsądne kom-
promisy. Chirac przepraszał za Vichy i wprowadził związki partnerskie, Sarkozy 
wszedł z powrotem do struktur wojskowych NATO.

De Gaulle’a  nietrudno zestawić z  innymi wojskowymi, silnymi przywódcami 
uosabiającymi porządek i siłę kraju daleko bardziej niż konkretny program ideolo-
giczny. Napoleon, Piłsudski, Czang Kaj-Szek, Atatürk, Reza Szach Pahlawi. Z dru-
giej strony nie można nie zauważyć, że z nich wszystkich de Gaulle jest jako jedyny 
katolikiem przywiązanym do tradycyjnych struktur społecznych. 

Mi
ęd

zy
na

ro
do

w
o



Polityka
Narodowa

[ 188 ]
NR 24

Sam de Gaulle po rezygnacji z władzy pogrążył się w melancholii. W rozmowie 
z André Malraux rozważał: „Starałem się przygotować Francję na koniec pewnego 
świata. Czy przegrałem? Inni zobaczą. Bez dwóch zdań jesteśmy świadkami końca 
Europy”. „Dlaczego Hiszpanie mnie nie lubią? Przecież bardzo lubią don Kiszota!”. 
Zapytany, do jakiej postaci by się porównał, Joanny d’Arc, Ludwika XIV czy Napo-
leona, odparł: „W rzeczywistości jedynym moim rywalem jest Tintin [postać z bel-
gijskiego komiksu]. Jesteśmy małymi, którzy nie dają się dużym. Nie zauważa się 
tego ze względu na mój wzrost”.

Tego rodzaju wątpliwości targały de Gaulle’m całe życie. Jako prezydent powie-
dział kiedyś doradcy: „W rzeczywistości jesteśmy w teatrze, gdzie od 1940 wystę-
puję jako iluzjonista. W tej chwili daję, albo próbuję dawać, Francji twarz narodu 
silnego, pewnego, zdecydowanego, rozwijającego się, podczas gdy jest to naród 
zużyty, który nie myśli o niczym oprócz swojej wygody, które nie chce historii, nie 
chce się bić, nie chce nikomu zrobić krzywdy, ani Amerykanom, ani Anglikom. To 
wieczna iluzja. Jestem na scenie teatru i udaję wierzyć, sprawiam, że wierzą, wierzę, 
że do tego dochodzę, że Francja jest wielkim krajem, że Francja jest zdecydowana, 
zebrana, podczas gdy nie jest niczym z tego. Francja jest zużyta, jest stworzona 
żeby się pieprzyć, nie jest stworzona żeby się bić. W tej chwili tak to jest, nic nie 
mogę z  tym zrobić. Nic nie mogę z  tym zrobić. No i właśnie: będę prowadził 
teatrzyk tak długo jak będę mógł a później, po mnie, nie róbcie sobie złudzeń, 
wszystko to się rozleci i wszystko to przepadnie”.

Zemmour również w jednej ze swoich książek pisze, że być może to nie Francja 
była niepocieszoną wdową po de Gaulle’u, jak ogłosił to Pompidou, lecz de Gaulle 
był niepocieszonym wdowcem po Francji, którą nieskutecznie usiłował pobudzić 
do życia. Tak zasadniczy cel swojego działania widział Generał – przekonywać 
Francuzów do autoafirmacji, stawiać przed nimi wielkie cele, by nie pogrążali się 
w gnuśności. De Gaulle stawiał narodowi za cel wymarzoną „wielkość Francji”, tak 
jak sobie samemu postawił w młodości za cel, by zostać „generałem de Gaulle’m 
ratującym kraj”.

Warto jednak zastanowić się, co de Gaulle mógł zrobić inaczej.
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Przyczyny porażki ?
Tym, co odróżniało de Gaulle’a od republikańsko-demokratycznej klasy poli-

tycznej, była pełna identyfikacja z całą historią kraju. Kluczowe w ukształtowaniu 
się Francji były dla niego trzy wydarzenia historyczne, składające się na jej zło-
żoną tożsamość. Po pierwsze, podbój Galii przez Rzymian – ucywilizowanie jej 
ludności i natchnięcie jej dziedzictwem Grecji i Rzymu. Po drugie, chrystianizacja 
Franków wraz z  chrztem przyjętym przez Chlodwiga w  496 roku. Po trzecie, 
uformowanie się spójnego i silnego państwa francuskiego w średniowieczu wraz 
z sukcesami dynastii Kapetyngów. To z nimi identyfikował się najmocniej – „całe 
życie starałem się prowadzić politykę Kapetyngów”, deklarował pod jego koniec. 
Dla de Gaulle’a Wielka Rewolucja 1789 roku jest tylko kolejną po wojnach domo-
wych z XVI i XVII wieku odsłoną wewnętrznych francuskich swarów. Denerwuje 
go traktowanie Rewolucji jako momentu zawarcia umowy społecznej, wraz z którą 
miał zostać założony kraj. Będąc w opozycji w latach 50. narzekał wobec swojego 
adiutanta: „Jak się ich posłucha, to ma się wrażenie, że Francja rozpoczęła się 
w 1789 roku! Niesamowite ułuda – wręcz przeciwnie, to od 1789 roku nie zeszliśmy 
z równi pochyłej”.

Znów – dla de Gaulle’a podstawową wartością jest chwała Francji. „Francja nie 
może być Francją bez swojej wielkości” – deklarował w słynnej inwokacji do „Pa-
miętników wojennych”. To go z kolei odróżnia od tradycjonalistów, legitymistów 
czy nacjonalistów integralnych, takich jak Maurras. De Gaulle nie uważa Rewolucji 
za przełom, więc nie chce ustawiać jej w centrum francuskości, ale z tego samego 
powodu nie uznaje za istotne, by zwalczać ją i jej dziedzictwo. Zawzięty antykle-
rykał i  zarazem gorący francuski patriota Georges Clemenceau w szczytowym 
punkcie swojego życia, gdy był 11 listopada 1918 roku fetowany w parlamencie 
jako zwycięski premier kończący wojnę, wypowiedział słynne słowa: „Francja, daw-
niej żołnierz Boga, dziś żołnierz Ludzkości, zawsze będzie żołnierzem Ideału”.

Wydaje się, że de Gaulle’owi nie robiło większej różnicy, którego Ideału żoł-
nierzem będzie Francja. A  raczej – wydawało mu się, może być jednocześnie 
żołnierzem jednego i drugiego. Możemy to wywnioskować też ze słabości, jaką 
miał dla najbardziej znanego francuskiego teologa XX wieku, neotomisty Jacquesa 
Maritaina, z którym obficie korespondował i którego uparcie zachęcał do zaanga-
żowania politycznego. Koniec końców dopiero po wygranej wojnie Maritain jedyny 
raz w życiu dał się namówić na zejście z Parnasu intelektualistów i został am-
basadorem Francji w Watykanie – ważne stanowisko wobec chęci unormowania 
przez Generała stosunków ze Stolicą Apostolską. W jednym z listów do przywódcy 
Wolnej Francji Maritain pisze: „Wielką misją, którą Opatrzność zrzuciła na ruch, 
którego jest pan przywódcą, jest dać narodowi francuskiemu po zwycięstwie nad 
wrogiem szansę pojednania wreszcie chrystianizmu i  wolności, dwóch tradycji 
duchowej wierności i doczesnej emancypacji, tradycji Świętego Ludwika i tej De-
klaracji Praw Człowieka i Obywatela”. Na płaszczyźnie politycznej oznaczało to 
dążenie do pogodzenia tradycji „Francji – najstarszej córki Kościoła”, z której wy-
wodził się sam de Gaulle, oraz tradycji rewolucyjnej.
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To pragnienie syntezy w ramach jednego narodu i państwa było zrozumiałe 
i było mądre – 150 lat po Rewolucji nie dało się już jej po prostu przekreślić. 
Byłby to konstruktywizm à rebours, Rewolucja wrosła w tożsamość francuskiego 
narodu. Gdy pierwszy raz czytałem, że po Mszy zorganizowanej w Paryżu przez 
władze po śmierci de Gaulle’a (nie mylić z jego Mszą pogrzebową) odśpiewano 
uroczyście „Marsyliankę”, wydało mi się to intuicyjnie aberracją pokazującą de-
generację francuskiego Kościoła. Później jednak trafiłem też na informację, że 
trzy dekady wcześniej podczas Mszy zawierzającej przegrywającą Francję Sercu 
Jezusowemu też odśpiewano „Marsyliankę” – po prostu przyjęła się już jako hymn. 
Jeszcze Henri de Gaulle nie chciał w domu słyszeć tej pieśni wychwalającej bunt 
„obywateli” przeciw „krwawemu tyranowi”. Jego syn nie miał już pod tym względem 
wyboru. Na marginesie można zauważyć, że w Polsce mamy podobne problemy 
z  bohaterami walczącymi jednocześnie o  odzyskanie przez nasz kraj niepodle-
głości oraz o „postęp społeczny” – szczęśliwie owocują one sporami o dużo mniej-
szym natężeniu niż te francuskie – ale to temat na osobny tekst.

De Gaulle nie przedstawił Francuzom pozytywnego programu poza wolą wiel-
kości dla niej samej. Być może, tak jak nie doceniał roli ideologii i jej zdolności de-
strukcji lub przetwarzania więzi międzyludzkich, w tym narodowych, nie dostrzegał 
też decydującego znaczenia konkretnych wyborów tożsamościowych. Uważał za 
swoją misję, by przekonać Francuzów do autoafirmacji, ale niedostatecznie wskazał 
na te elementy francuskiej kultury, historii i tradycji, które wymagały wzmocnienia 
i odbudowy, by naród francuski w swojej większości nie uległ procesom wyko-
rzeniania się i zatracania w płyciutkim hedonizmie wraz z „postępami postępu”. 
De  Gaulle – oprócz ewidentnych sukcesów politycznych – pozostawił po sobie 
jedynie samą legendę patriotycznego czynu. Nastąpiło patriotyczne wzmożenie, 
wzrost dumy narodowej – ale nieprzekazywalne, trwające tylko jedno pokolenie. 
To, które bezpośrednio doświadczyło wojny i związało się z Generałem i jego le-
gendą. Pozostał sam sentyment, który przeciętnemu tęskniącemu za de Gaulle’m 
oglądającemu na YouTube filmiki z jego wystąpień Francuzowi ciężko byłoby prze-
łożyć na konkretne postulaty wykraczające ponad „kiedyś to byli politycy!”.

De Gaulle’owi i jego politycznym następcom nie pomogło też na pewno trwałe 
zantagonizowanie dwóch dużych grup silnie zaangażowanych ideowo prawi-
cowców – ludzi Francji Vichy oraz zwolenników Algierii Francuskiej. Dla jednych 
i drugich sprzeciw wobec gaullizmu stał się podstawowym wyróżnikiem tożsamości. 
Do tego stopnia, że w  1965 roku kandydat „skrajnej prawicy” Jean-Louis Tixier- 
-Vignancour, reprezentujący zarazem sprawę Vichy i sprawę Algierii Francuskiej, 
po zdobyciu w I turze wyborów prezydenckich 5% głosów nie ukrywał poparcia 
w II turze (przeciw de Gaulle’owi) François Mitterranda, wspólnego kandydata lewicy 
socjalistycznej oraz Komunistycznej Partii Francji. Ciekawostka – szefem kampanii 
Tixier-Vignancoura był młody Jean-Marie Le Pen. Po dziś dzień rów między wyro-
słym na bazie tych dwóch środowisk lepenistowskim Frontem Narodowym a po-
stgaullistowską prawicą, jest niezwykle trudny do zasypania i dopiero w ostatnim 
czasie podejmowane są w tym kierunku poważniejsze próby. Te różnice nie wyni-
kają, jak się może wydawać z dystansu, z przepaści światopoglądowej. Jeden i drugi 
obóz polityczny jest już bowiem dziś mocno przeżarty rewolucją społeczną, w pełni 
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afirmuje laicką Republikę i nie walczy właściwie z legalnością aborcji czy agendą 
LGBT. Tragizm tej sytuacji polega na tym, że zarówno wybór z  1940, jak i  ten 
z 1962 roku jest dalece nieoczywisty „ideowo” z punktu widzenia tradycyjnej pra-
wicy. Zupełnie nie na miejscu jest zdarzające się czasem w Polsce przedstawianie de 
Gaulle’a jako nazbyt umiarkowanego czy kompromisowego akurat z tych powodów.

Słusznym zarzutem wobec de Gaulle’a będzie natomiast uznanie, że do zatrzy-
mania dalszej destrukcji tradycyjnej struktury społecznej wystarczy zachowanie 
status quo. Upragnionej syntezy dwóch Francji dokonał tylko na pewien czas, jed-
nocząc wokół siebie i swojej patriotycznej legendy przedstawicieli obu w jednym 
obozie politycznym. V Republika pozostała państwem ściśle laickim. Jak zauważył 
prof. Jacek Bartyzel w swoim tekście o gaullizmie, zniknęła jedyna płaszczyzna 
porozumienia obu francuskich tradycji – wymarła bowiem stopniowo „stara”, agre-
sywnie republikańska czy antyklerykalna, ale autentycznie patriotyczna lewica 
reprezentowana przez polityków takich jak Clemenceau. Dzisiejszy główny nurt 
klasy medialno-politycznej nie czci już rewolucyjnego trzykolorowego sztandaru, 
tylko flagę Unii Europejskiej. De Gaulle umożliwił to, nie pozostawiając po sobie 
zorientowanego ideowo państwa ani precyzyjnej doktryny wykraczającej ponad 
ogólnikowy patriotyzm. Nie wykorzystał szansy, jaką dały mu właściwa decyzja 
w 1940 roku, sprawne wmanewrowanie się do władzy w 1958 roku oraz zbudo-
wany po drodze ogromny autorytet.

Tworząc V Republikę, de Gaulle przełamał instytucjonalną słabość Francji 
i stworzył wreszcie silne, sprawne państwo, którego jego kraj nie posiadał od czasu 
upadku monarchii. Rzeczywiście na tym polu synteza jest udana, a  „monarchia 
republikańska” sprawdza się już ponad 60 lat i niedługo stanie się najdłużej trwa-
jącym nieprzerwanie ustrojem Francji po 1789 roku. Jego wielką zasługą jest też 
sprawnie prowadzona, asertywna, niezależna i realistyczna polityka zagraniczna. 
Jedno i drugie bez wątpienia może być inspiracją dla kolejnych pokoleń ambitnych 
polityków, w tym współczesnych Polaków. Niestety jednak – ani jedno, ani drugie, 
ani też ogromny osobisty autorytet „ojca narodu” czy ogólnikowe deklaracje patrio-
tyzmu i przywiązania do tradycji mającej kilkanaście wieków Francji nie wystar-
czyły, by zatrzymać procesy autodestrukcyjne w narodzie i jego elicie. De Gaulle 
nie pozostawił po sobie bowiem konkretnego programu pozytywnego. Nie oparł 
państwa ani narodu na konkretnym fundamencie tożsamościowym. Francuzi nie 
odzyskali chęci, by żyć, pracować i być dumnymi Francuzami gotowymi do wysiłku 
dla swojej ojczyzny, bo nie przypomniano im jasno, co to znaczy być Francuzem.

Oczywiście nie chcę nikogo przekonywać, że de Gaulle powinien był po prostu 
przywrócić w 1958 roku monarchię katolicką. Gdyby nie był elastycznym, sprawnie 
manewrującym między różnymi środowiskami pragmatykiem, nigdy nie doszedłby 
do tak ogromnej władzy. Należy jednak wyraźnie odróżnić pragmatyzm cierpli-
wego ideowca, starannie szukającego w ramach swoich ograniczonych możliwości 
realizacji elementów swojego programu, od pragmatyzmu człowieka z zasady wy-
rzekającego się prób wzmacniania tradycyjnych więzi społecznych i zadowalają-
cego się aktualnym status quo. Nie mogło być „chwały Francji”, gdy zrezygnowano 
z odbudowy Francji jako narodu i państwa opartego na konkretnych, otrzymanych 
w spadku po przodkach, organicznie gromadzących się przez wieki wartościach 
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(w  tym tych sprzecznych – tak, Ludwik XIV i  Carnot mogą być jednocześnie 
bohaterami). Bez tych fundamentów obrona ogólnikowego „porządku” przed re-
wolucyjnymi tłumami – choćby tymi z maja 1968 roku – nie opiera się na niczym 
poza możliwością użycia przemocy przez aparat państwa wobec konkretnych, ar-
bitralnie dobranych grup. A jeśli konflikt sprowadza się do suchego „bici versus 
bijący”, to zazwyczaj bici wygrywają w dłuższej perspektywie. De Gaulle mógł do-
konać wspomnianej syntezy, gdyby wzmocnił tę ewidentnie słabszą w 1958 roku, 
„swoją”, przedrewolucyjną tradycję kosztem tej rewolucyjnej. Zamiast tego skapi-
tulował, choć na płaszczyźnie instytucjonalnej nie miał problemu z tak kontrower-
syjnymi posunięciami, jak możliwość objęcia przez prezydenta władzy dyktator-
skiej, i to podczas pokoju. Tylko po co prezydentowi ogromna władza w ramach 
sprawnie działającego aparatu państwa, gdy przed tymże państwem i narodem nie 
stoją konkretne cele? De Gaulle być może nie rozumiał, że przyczyną słabości III 
i IV Republiki były nie tylko źle funkcjonujące instytucje, ale również sukcesywna 
destrukcja francuskiej tożsamości zbiorowej. V Republika jest od nich znacznie 
sprawniejsza, ale niczym nie różni się w warstwie aksjologicznej – więc proces 
wykorzeniania i utraty chęci przetrwania jako jednostki i jako narodu postępuje.

Odwiedzając Irlandię były prezydent de Gaulle wpisał się do księgi pamiątkowej 
trzema cytatami. „Ten, który cierpiał, wiele się nauczył” – z „Pieśni o Rolandzie”, 
dzielnym francuskim wojowniku. „Nic nie jest nic warte. Nic się nie dzieje, ale 
wszystko się zdarza. To bez znaczenia” – Nietzsche, typowo rozpaczliwy nihilizm. Na 
koniec: „Wy, którzy poznaliście mnie przez tę książkę, módlcie się za mnie” – ze św. 
Augustyna. Być może ta melancholijna świadomość swojej prawdopodobnej klęski 
zdecydowała o tym, gdzie de Gaulle wybrał się w swoją ostatnią (jak się okazało) 
podróż. Między 4 a 26 czerwca 1970 roku, a więc kilka miesięcy przed śmiercią 
były prezydent de Gaulle zwiedzał Hiszpanię. Spotkał się pierwszy i ostatni raz 
w  życiu z  generałem Franco, a  więc twardym, kontrrewolucyjnym katolickim 
autokratą. Wyraził żal, że nie poznali się osobiście wcześniej, a później z Francji 
napisał do Franco długi, wykraczający poza kurtuazję list, w którym nazwał go 
„przyszłością Hiszpanii” i chwalił jego osiągnięcia.

De Gaulle i Franco byli prawie równolatkami – gdy się spotkali, Francuz miał 
79 lat, a Hiszpan 77. Obaj byli generałami, obaj byli katolikami, obaj byli niechętni 
Ameryce i światu anglosaskiemu, obaj stworzyli nowe ustroje swoich państw. Obaj 
odziedziczyli kraje niegdyś wielkie i próbowali przywrócić im znaczenie. Wybrali 
mocno odmienne drogi. Po de Gaulle’u zostało w jego kraju znacznie więcej, gdy 
chodzi o legendę, instytucje i tradycję polityczną, ale zasadniczo obaj byliby wielce 
zasmuceni patrząc na stan swoich narodów po kilku dekadach. Czy droga Franco 
była zdecydowanie lepsza? Zazwyczaj stwierdza się, że jego dziedzictwo nie prze-
trwało, bo był z kolei zbyt ostry, zbyt bezwzględny wobec wrogów. Czy właściwa 
droga leżała gdzieś pośrodku, między Franco a de Gaulle’m? Co jest lepsze, bycie 
opluwanym jako zbrodniarz i jednoznacznie odrzuconym przez kolejne pokolenia, 
czy stale przywoływanym jako bohater przez ludzi radykalnie wypaczających pozo-
stawione im dziedzictwo? Z tymi pytaniami Państwa pozostawiam. Mam nadzieję, 
że mój tekst był interesujący nie tylko jako opowieść o historii, ale również jako 
źródło wzorców – pozytywnych i negatywnych – dla nas i nam współczesnych.
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W  napisanym w  1917 roku z  frontu liście do ojca młodszy brat Charlesa, 
Jacques de Gaulle, wyrażał swoje „osłupienie” na wieść o upadku cara i wejściu 
USA do wojny w imię „wolności”. „Czy byłoby więc prawdą, że ta wojna nie jest 
tylko wojną o zaspokojenie apetytu, ale walką Demokracji przeciw tronom, po-
kojowych ludów przeciw ambitnym książętom, ostatnim i potwornym wstrząsem, 
który dokona dzieła Rewolucji francuskiej? Byłbym więc żołnierzem tej tak zwanej 
wolności ludów, którą uważam za monstrualną marność?”.

Czy był takim żołnierzem wbrew swojej woli jego starszy brat? Na pewno warto 
brać te słowa i jego doświadczenia pod rozwagę, gdy podejmujemy kluczowe de-
cyzje we własnym życiu. Pozostawimy kolejnym pokoleniom świat w konkretnym 
stanie i jesteśmy za to przed nimi odpowiedzialni.
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Fot. Nationaal Archief

Rafał Buca 

erozja frankizmu. 

jak upadała 

narodowo-katolicka 

hiszpania

Dzisiejsza Hiszpania jest przeciwieństwem Hiszpanii Franco. Tam, gdzie były 
represje i dyktatura, dziś jest wolność i demokracja. Tam, gdzie był zamordyzm,  
dziś jest autonomia terytorialna. Tam, gdzie była homofobia, dziś jest tolerancja.

Pedro Sánchez, premier Hiszpanii

Po zwycięstwie w  Hiszpańskiej Wojnie Domowej w  1939 roku 
gen. Francisco Franco, wraz z podległymi sobie ugrupowaniami, 

rozpoczął budowę narodowo-katolickiego, unitarnego Państwa Hisz-
pańskiego (Estado Español). Frankistom udało się zbudować silny 
kraj ze stabilnym ustrojem oraz dobrze prosperującą gospodarką. 
Mimo to po śmierci przywódcy system ten uległ rozkładowi w ciągu 
zaledwie kilku lat, rozmontowany m.in. przez osoby, które miały być 
jego filarami. Jak doszło do takiej sytuacji? Nad tym pytaniem pochy-
limy się w niniejszym artykule.

Problem monarchii

Francisco Franco, choć zawsze był monarchistą, po zakończeniu wojny do-
mowej nie zdecydował się na restaurację królestwa. Nie wynikało to z  żądzy 
przywództwa, a z braku odpowiedniego pretendenta. Generał nie chciał bowiem 
dopuścić do korony kandydata, który reprezentowałby monarchię liberalno-parla-
mentarną – umożliwiającą powrót do czasów chaosu, jaki poskromiły jego wojska 
w  toku krwawej wojny domowej. Franco chciał monarchii, ale monarchii na-
cjonalistycznej, katolickiej i  tradycjonalistycznej. Ówczesny pretendent do tronu, 
znany z liberalnych poglądów Juan, zdawał się być pod tym względem najgorszym 
możliwym wyborem. Franco ogłosił się więc dożywotnim szefem rządu i obiecał 
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restaurację monarchii po swojej śmierci. Dyktator przybrał tytuł el Caudillo, który 
był tradycyjnym hiszpańskim określeniem wodza. Państwo Hiszpańskie stało się 
więc monarchią oczekującą na swojego króla.

Decyzją generała królem miał zostać syn aktualnego pretendenta – Juan Carlos. 
Sama monarchia miała być zwiecznieniem budowanego przez lata systemu fran-
kistowskiego. Kilka lat przed swoją śmiercią, w 1969 roku Franco oficjalnie usta-
nowił Juana Carlosa przyszłym królem. Po zatwierdzeniu decyzji przez parlament 
złożył on przysięgę na wierność ustawom zasadniczym (zajmujących we franki-
stowskim państwie miejsce, które w  krajach demoliberalnych ma konstytucja) 
oraz zadeklarował wierność zasadom Ruchu Narodowego (Movimiento Nacional).

Jak wiemy, złożonych przyrzeczeń monarcha nie dotrzymał. Po śmierci Franco 
Juan Carlos stanął na czele liberalnych, demokratycznych reform, obalających 
stary system. Już w 1978 roku, czyli zaledwie trzy lata po śmierci dyktatora, pod-
pisał nową konstytucję, całkowicie sprzeczną z  zasadami frankizmu. Jako mo-
narcha nie protestował, gdy kolejne rządy legalizowały rozwody, aborcję i śluby 
homoseksualne oraz przyzwalały na coraz większą niezależność Kraju Basków 
i Katalonii. Monarcha stanął też na drodze wojskowym, którzy chcieli ratowania 
resztek frankizmu. Do zagadnień tych wrócimy w dalszych częściach artykułu. 

Przez większość panowania Juan Carlos był uwielbianą przez zachodnią prasę 
ikoną demokratyzacji i liberalizacji Hiszpanii. W 2014 roku odchodził on jednak 
w  niesławie, obciążony skandalami korupcyjnymi. Dziś zmuszony do emigracji 
Juan Carlos przebywa poza granicami kraju, a  skandale z  jego udziałem pod-
kopały autorytet monarchii na tyle, że według niektórych sondaży jedynie nieco 
więcej niż 30% Hiszpanów popiera istnienie Królestwa Hiszpanii.

Oddanie władzy królowi było tylko jednym z czynników, których skutkiem stał 
się rozkład systemu frankistowskiego. Jak wyglądało podłoże tego procesu?

wolny rynek i zmiany społeczno-kulturowe

Mało znany jest w Polsce fakt, że ostatnie dekady rządów Franco były okresem 
gospodarczego rozkwitu. W latach 60. Estado Español szczyciło się drugim (po 
Japonii) najwyższym wskaźnikiem wzrostu gospodarczym na świecie. Hiszpańska 
gospodarka znalazła się wśród dziesięciu najsilniejszych gospodarek świata. Nie 
stało się tak jednak od razu.

Początkowo frankizm przybrał raczej etatystyczne oblicze, czerpiąc z syndyka-
listycznego programu gospodarczego Falangi. Franco w swoich przemówieniach 
krytykował wszelkie formy liberalizmu, także liberalizm ekonomiczny. Z czasem 
ucichły jednak hasła rewolucji narodowo-syndykalistycznej, a w drugiej połowie 
lat 50. został obrany bardziej wolnorynkowy model gospodarki. Miało to związek 
z wejściem do rządu technokratów związanych z Opus Dei. Członkowie stowarzy-
szenia zajęli kluczowe posady w resortach gospodarczych.

Filozofia polityczna systemu pozostała jednak niezmienna – chciano, dzięki 
mechanizmom nielubianego kapitalizmu, zbudować dobrobyt dla Hiszpanów, 
a przy tym nie dopuścić do eskalacji tego, co często idzie z nim w parze, czyli 
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niesprawiedliwości, wyzysku i  szerzenia się indywidualizmu. System ten osią-
gnął zamierzony sukces – Hiszpania z kraju typowo rolniczego przekształciła się 
w  silne gospodarczo państwo z  rozwiniętym przemysłem. Reformy zapewniły 
dobrobyt zarówno wyższym, jak i niższym klasom społecznym. Pozytywne aspekty 
przemian gospodarczych opisywał Jacek Bartyzel: „inwestycje zagraniczne 1958–60 
wzrosły o 6,8 raza, od 1962 nastąpiło gwałtowne przyspieszenie produkcji przemy-
słowej: np. produkcja samochodów osobowych wzrosła od 2 000 rocznie w 1953 
do 600 000 w 1972. Najbardziej dynamiczny wzrost dotyczył produkcji artykułów 
konsumpcyjnych (lodówek, pralek, odbiorników telewizyjnych). Podwoił się przy-
noszący dewizy napływ turystów tak, że już w latach 60. turystyka stała się pierwszą 
gałęzią gospodarki narodowej. Wzrost PKB 1961-64 wynosił realnie 8,7% w sto-
sunku rocznym, podczas gdy inflacja utrzymywała się poniżej 5%, co dawało Hisz-
panii 7 lokatę na liście największych potęg gospodarczych świata. Łącznie w latach 
1960-66 przyrost produktu krajowego przekroczył wg OECD 138%, co było naj-
wyższym wskaźnikiem na świecie”. Z drugiej strony, zwiększyło się bezrobocie, 
co wywołało strajki i wzrost popularności idei socjalistycznych wśród robotników, 
którzy ponosili koszty przeprowadzonych reform, oraz bliskich im księży.

Na rzecz Opus Dei spadło też znaczenie Falangi. Wraz z Ustawą o Ruchu Na-
rodowym (1958 r.) dawny narodowo-syndykalistyczny program monopartii został 
zmieniony. Zrezygnowano z ograniczania własności prywatnej. Otwarta formuła 
partii rządzącej doprowadziła do jej rozprzężenia ideologicznego (nie tylko w sferze 
ekonomicznej), które po śmierci wodza stanie się widoczne w konformistycznych 
postawach członków partii rządzącej.

Franco wierzył zapewne, że możliwe jest połączenie narodowo-katolickiego 
autorytaryzmu z wolnym rynkiem. Mimo niepodważalnych sukcesów, które po-
zwoliły na utrzymanie ustroju i  zdobycie większego zaufania społecznego, tra-
westując Zbigniewa Herberta, ,,nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy”. 
Skutki doktryny ekonomicznej koniec końców wpłynęły i na praktykę polityczną, 
stając się jedną z przyczyn klęski tej drugiej. Państwo dobrobytu stworzone przez 
ludzi Caudillo sprzyjało rozwojowi postaw konsumpcyjnych i materialistycznych, 
sprzecznych z  katolickim, solidarystycznym światopoglądem, będących funda-
mentem państwa Franco. Naród, tradycja i  Bóg przegrały z  nieograniczonymi 
możliwościami bogacenia się. Nowo powstała klasa średnia nie sprzyjała ideałom 
głoszonym przez przywódcę krucjaty antykomunistycznej. Nawet jeśli nie było to 
jeszcze zbyt widoczne, frankizm tracił powoli rząd dusz w społeczeństwie.

Zmiany obyczajowe postępowały także pod wpływem zagranicy. Swój udział 
miał tu napływ turystów z  bardziej liberalnych krajów zachodnich, a mówimy 
przecież o okresie rewolucji obyczajowej. Podróżująca po Hiszpanii młodzież przy-
woziła ze sobą idee nowej lewicy. 

Bardzo istotną rolę w tym procesie odegrały uczelnie. Hiszpańskie uniwersytety 
na przełomie lat 60. i 70. stały się miejscem ekspansji idei uderzających w system 
frankistowski. Filozofia tomistyczna została wyparta przez egzystencjalizm. Młoda 
inteligencja, ciekawa nowych nurtów myślowych, popularnych m.in. we Francji, stała 
się jednym z filarów zmian podmywających narodowo-katolicki ustrój. W połowie lat 
50., pod wpływem wzorców zagranicznych, na hiszpańskich uczelniach miał miejsce 
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wysyp nowych, coraz atywniejszych grup studenckich o orientacji lewicowej. Tak jak 
w innych krajach zachodnioeuropejskich (choć z pewnością nie na tę skalę co we 
Francji czy w Niemczech), pod koniec lat 60., przez hiszpańskie uczelnie przetoczyła 
się fala niepokojów studenckich, inspirowanych właśnie przez środowiska lewicowe. 
Władza nie wiedziała jednak, jak się z tym problemem uporać. „Jedynym pomysłem 
Caudillo na uzdrowienie morale hiszpańskiej młodzieży były aresztowania i roszady 
kadrowe” – konkluduje Sławomir Dawidowski w jednej z biografii przywódcy.

Wszystkie te tendencje znajdowały nieraz sprzyjające podłoże. Pamiętajmy, 
że wygrywając wojnę domową Franco nie doprowadził do anihilacji „czerwonej” 
Hiszpanii. Mimo brutalnych nieraz represji, większość zwolenników strony repu-
blikańskiej, w tym skrajna lewica, wojnę i prześladowania przeżyła. Tylko część 
zdecydowała się pogodzić z istniejącym stanem rzeczy – inna naturalnie kierowała 
się ku tym tendencjom, które uderzały w system frankistowski.

Państwo unitarne i separatyzmy

Jeden z głównych sloganów frankizmu brzmiał: ,,Espana Una, grande y libre” 
(Hiszpania zjednoczona, wielka i wolna). Pierwszy człon hasła wskazywał na unitarny 
charakter państwa, targanego problemem separatyzmów. Grupą, która w dobie póź-
nego frankizmu najzacieklej walczyła o niepodległość swojego regionu, byli baskijscy 
nacjonaliści z ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Baskonia i Wolność). Po raz pierwszy 
prawo do autonomii Baskowie otrzymali od rządu II Republiki w 1936 roku. Lud ten 
już od średniowiecza cieszył się pewnymi przywilejami, jak zobowiązanie do obrony 
jedynie swoich ziem, własne sądownictwo i zwolnienie z podatków. W unitarnym 
państwie rządzonym Franco nie było jednak miejsca na szerokie ustępstwa dla Kraju 
Basków. Stawiało to ruchy domagające się nadania Baskom szerokiej autonomii lub 
nawet całkowitej niezależności państwowej na kursie kolizyjnym z systemem. Ba-
skijscy zwolennicy niepodległości gromadzili się w Nacjonalistycznej Partii Basków 
(EAJ, Eusko Alderdi Jeltzalea), której program był w umiarkowanie konserwatywny. 
Na początku lat 50. radykalna, czasem wręcz komunizująca, młodzież opuściła ugru-
powanie, by w 1958 roku założyć nacjonalistyczno-lewicową ETA.

W latach 60. organizacja rozpoczęła działalność terrorystyczną, w wyniku której 
łącznie według hiszpańskiego MSW miały zginąć 853 osoby. Niemal połowę z tej 
liczby stanowili cywile, reszta to hiszpańscy funkcjonariusze państwowi. Terroryzm 
stał się ogromnym problemem frankistowskiej Hiszpanii, destabilizując sytuację 
wewnętrzną państwa i wprowadzając atmosferę niepokoju wśród rządzących elit. 
W 1962 roku zdecydowano się na wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Kraju 
Basków. W 1970 roku odbył się słynny proces w Burgos, podczas którego kilku-
nastu aktywniejszych członków ETA, mających na swoich sumieniach zabójstwa oraz 
zamachy miało zostać skazanych na kary śmierci. Międzynarodowe naciski zmusiły 
jednak Franco do zaniechania tej kary wobec terrorystów. Jak pisze o ETA Karol 
Kaźmierczak, organizacja cieszyła się sporą sympatią lewicowej opinii publicznej 
w zachodniej Europie. Skutkowało to nie tylko naciskami takimi jak wspomniane. 
We Francji odbywały się nawet posiedzenia oraz szkolenia baskijskich terrorystów.
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Najboleśniejszym w  skutkach dla dyktatury Franco był słynny zamach ETA 
z 1973 roku, dokonany na najbliższym współpracowniku Caudillo – Luisie Car-
rero Blanco, który pełnił wówczas funkcję premiera Hiszpanii. Objął ją na pół roku 
przed tym jak go zamordowano, wysadzając jego auto ładunkami wybuchowymi, 
umieszczonymi pod drogą. Franco przekazał mu urząd szefa rządu w  związku 
z coraz gorszą sytuacją zdrowotną. Carrero Blanco miał być gwarantem konty-
nuowania polityki dyktatora po jego śmierci. Być może gdyby nie został zamordo-
wany, losy Hiszpanii potoczyłyby się inaczej. 

Po upadku frankistowskiej Hiszpanii Kraj Basków, podobnie jak Katalonia i Ga-
licja otrzymały prawo do autonomii, a ETA powoli wygaszała swoją działalność, by 
ostatecznie zakończyć ją w 2018 roku.

Równolegle istniał też problem tożsamości katalońskiej. W  1931 roku, po 
upadku dyktatury Miguela Primo de Riviery i ucieczce króla Alfonsa III z kraju, 
proklamowana zostaje II Republika, a równocześnie z nią także Republika Kata-
lońska, która ostatecznie stała się autonomiczną częścią II Republiki. Region stał się 
bastionem wojsk republikańskich podczas wojny domowej. Po zdobyciu go przez 
wojska frankistowskie w 1938 roku, rząd Katalonii wyemigrował do Francji. W tym 
samym roku Franco zniósł katalońską autonomię, a oficjalnym językiem w szko-
łach i urzędach został język kastylijski. Tożsamość katalońska, mimo że silna, nie 
prowadziła zwolenników niezależności do metod terrorystycznych. Jedną z przy-
czyn tego stanu rzeczy może być fakt, że region był jednym z największych bene-
ficjentów polityki gospodarczej prowadzonej przez frankistów od drugiej połowy 
lat 50. Katalonia stała się wówczas najbogatszym regionem w Hiszpanii, a dostatek 
często zabija tendencje rewolucyjne. Walka o katalońską tożsamość odbywała się 
więc często na stadionie, a klub piłkarski FC Barcelona był przez katalońskich na-
cjonalistów traktowany jak reprezentacja narodowa. Z drugiej strony, katalońscy 
nacjonaliści prowadzili swoją działalność pod przykrywką grup folklorystycznych. 
Frankiści z czasem nadali Katalończykom pewne swobody, pozwalając w 1961 roku 
na tworzenie katalońskich placówek kulturalno-językowych w Barcelonie. 

Pewnym paradoksem, zważywszy na wyznaniowy charakter państwa Franco, 
jest fakt, że ostoją tak katalońskiego, jak i baskijskiego nacjonalizmu był miej-
scowy kler, dopominający się o prawa językowe i kulturalne mniejszości. Dość 
wspomnieć, że część księży wręcz gloryfikowała antyfrankistowskie akty terroru. 
W Kraju Basków w ambon można było usłyszeć pochwały pod adresem ETA. 
Z kolei słynny kataloński klasztor Montserrat stał się miejscem solidarnościowego 
strajku okupacyjnego z sądzonymi członkami ETA.

sytuacja międzynarodowa

Mimo że Franco uratował Hiszpanię przed udziałem w II wojnie światowej, to 
niewątpliwym był fakt, że Hiszpania, przynajmniej początkowo, sprzyjała państwom 
osi. Oficjalnie Estado Español pozostało neutralne, jednak tysiące Hiszpanów mo-
tywowanych chęcią odwetu na bolszewizmie ruszały w szeregach Błękitnej Dywizji 
(La División Azul) na Front Wschodni. Pomoc III Rzeszy podczas wojny domowej 
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również nie pozostała bez echa – Franco stał się w oczach części świata niemalże 
nazistą, mimo że teorie rasowe czy nawet antysemityzm były mu obce. Znany jest 
fakt, że za Franco nie przepadał sam Adolf Hitler, który miał porównać spotkanie 
z Caudillo z wyrywaniem zęba.

Twórcy powojennego ładu nie byli zgodni co do tego, jak należy traktować 
Hiszpanię. ZSRR oczywiście nalegało na sankcje wobec Madrytu, jednak Anglosasi 
nie poparli tego pomysłu, twierdząc, że mogłoby to jedynie umocnić i tak popie-
raną przez znaczną część społeczeństwa dyktaturę. Mimo to Hiszpania była przez 
pewien czas izolowana na arenie międzynarodowej, a wielu europejskim ruchom 
marzyła się antyfaszystowska krucjata na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanów długo 
nie chciano przyjąć do ONZ (stało się do dopiero 10 lat po zakończeniu wojny) i do 
NATO (doszło do tego już po śmierci Franco).

Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 50. Stało się tak wskutek nacisków Stanów 
Zjednoczonych, które chciały wykorzystać antykomunistyczne nastawienie Franco 
oraz jego dobre kontakty z państwami arabskimi i latynoamerykańskimi, Hiszpania 
powoli zaczęła stawać się krajem akceptowalnym na arenie międzynarodowej. Do-
łączyła wówczas do m.in. FAO, WHO, UNESCO oraz ONZ. W 1953 roku Madryt 
oficjalnie sprzymierzył się z USA, co legitymizowało władzę dyktatora w oczach 
„wolnego świata”. W tym samym roku podpisany został też konkordat z Watykanem.

Z drugiej strony, brzemienne w skutki były przemiany społeczne, jakie zacho-
dziły w sąsiedztwie Hiszpanii. W całej Europie Zachodniej na przełomie lat 60. i 70. 
do głosu dochodziły tendencje liberalne i lewicowe, a – jak już w wspomniano – 
chętnie odwiedzający Hiszpanię turyści z krajów demokratycznych wpływali mocno 
na „tutejszych”. Swoją rolę odegrała również Rewolucja Goździków z  1974 roku, 
która obaliła w Portugalii rządy premiera Marcelo Caetano, spadkobiercy Salazara. 
Upadek siostrzanej dyktatury, z którą frankizm współistniał niemal 40 lat, musiał 
jawić się w Madrycie jako niepokojący, zwłaszcza, że w momencie buntu lewicowych 
oficerów w Portugalii Caudillo miał już poważne problemy zdrowotne. Ponadto, na 
rosnącą w siłę hiszpańską opozycję łożyła zagranica. Nie dotyczyło to zresztą wy-
łącznie lewicy, ale i opozycji chadeckiej opłacanej m.in. przez niemiecką CDU.

”Papież nas nie kocha. nie lubi hiszpanii”

Jak wiadomo, Kościół katolicki miał w Hiszpanii rządzonej przez nacjonalistów 
znaczne przywileje. Idea narodowo-katolicka była wszak głównym budulcem fran-
kizmu. Przedstawiciele Kościoła mogli liczyć na duże wsparcie finansowe ze strony 
państwa, a katolickie stowarzyszenia miały swoich przedstawicieli w administracji 
rządowej. Po zawarciu konkordatu w 1953 roku Hiszpania stała się krajem wyzna-
niowym, w którym Kościół de facto kontrolował szkolnictwo i większość wydaw-
nictw. Katolicyzm był jedynym wyznaniem, które Hiszpanie mogli praktykować 
publicznie. Praktykowanie innych religii było możliwe, jeśli kult ten ograniczał się 
do warunków domowych. 

Sam generał Franco wierzył, że sprawuje rządu w imieniu Boga. Autorytarne 
metody rządzenia podkreślały zaś bezdyskusyjność prawdy chrześcijańskiej. Tym 
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większym ciosem było dla niego stop-
niowe odwracanie się Watykanu od fran-
kistowskiej Hiszpanii. Obserwujący po-
stępy modernizmu w Kościele Caudillo 
z żalem miał stwierdzić: „Papież nas nie 
kocha. Nie lubi Hiszpanii”. 

Relacje z  Kościołem zaczęły się 
psuć, gdy na Tronie Piotrowym zasiedli 
Jan XXIII i  jego następca Paweł VI. 
Znanym faktem jest konflikt tego dru-
giego z  Franco o  prawo do desygnacji 
biskupów, do którego doszło, mimo iż ge-
nerał wybierał ich zawsze zgodnie z wolą 
Ojca Świętego. Największym ciosem dla 
frankizmu był niewątpliwie Sobór Waty-
kański II oraz postępujący w tym okresie 
wzrost popularności idei socjalistycznych 
oraz demokratycznych wśród młodych 
hiszpańskich duchownych. Inspiracje mo-
dernistycznym katolicyzmem i  teologią 
wyzwolenia były w Hiszpanii w trakcie drugiej połowy rządów Franco bardzo silne. 
Niegdyś silne źródło legitymizacji władzy oraz główny sojusznik ideowy przechodził 
gdzieniegdzie na pozycje wrogie. W związku z tym, że dyktatura nie pozwalała na 
istnienie partii liberalnych ani lewicowych, reprezentanci tych nurtów odnaleźli się 
w licznych wspieranych przez rząd stowarzyszeniach katolickich. Na ich spotkaniach 
czytano dzieła Marksa i innych lewicowych myślicieli. Badacze historii Hiszpanii piszą 
wręcz, że ruchy opozycyjne narodziły się w salkach katechetycznych. Jak pisze Paweł 
Skibiński, już same seminaria „zmieniły się w miejsce propagandy socjalistycznej 
a nawet komunistycznej i w tym duchu kształtowały całe pokolenie młodego du-
chowieństwa” „Hiszpania jest jedynym krajem w Europie, w którym spotkanie dla 
uczczenia śmierci Che Guevary odbywa się w klasztorze” – miał powiedzieć jeden 
z marksistów. „W Hiszpanii naszymi najbardziej lojalnymi i najbardziej aktywnymi 
sojusznikami w walce o wolność i sprawiedliwość społeczną są katolicy” – stwierdzał 
z kolei Santiago Carrillo, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Hiszpanii.

W  Hiszpanii późnofrankistowskiej coraz więcej jest tzw. księży-robotników, 
którzy inspirowani lewicowymi ideami stają w  jawnej opozycji wobec systemu. 
„Księża popierający protesty robotników czy dopominający się o  amnestię dla 
uwięzionych sami trafiają do więzień, nierzadko z wysokimi wyrokami. W maju 
1966 roku dochodzi do słynnej la capuchinada: kapucyni z Barcelony udostępnili 
pomieszczenia klasztorne studentom-opozycjonistom. Gdy do klasztoru wtargnęła 
policja, stu księży wyszło na ulice miasta w proteście przeciw przemocy – policja 
rozpędziła demonstrację pałkami. Ale protesty nasilały się: pod koniec lat 60. po-
wstał nawet specjalny zakład karny dla duchownych” – opisuje Marek Zając.

W tych latach cenzura w państwie Franco reagowała przede wszystkim gdy 
dochodziło do obrażania Caudillo bądź nawoływania do przewrotu. Od pewnego 
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momentu czasopisma krytykujące niektóre posunięcia reżimu w zasadzie mogły 
się ukazywać, z czego korzystała lewicująca część prasy katolickiej. Na początku 
lat 60. w środowiskach Akcji Katolickiej zaczęły pojawiać się postulaty wprowa-
dzenia demokratycznej ordynacji wyborczej i pluralizmu związkowego. Kilka lat 
później związani z chrześcijańską lewicą studenci przeprowadzili szereg akcji pro-
testacyjnych, czego skutkiem była delegalizacja studenckich związków.

Sam Watykan przewidywał dla Hiszpanii wariant włoski – przejście od dyktatury 
do demokracji przy pomocy chadeków. Na początku lat 70. episkopat hiszpański 
oficjalnie zdystansował się od dykatatury, a nawet przeprosił za swoje stanowisko 
z okresu wojny domowej, kiedy to – przypomnijmy – księża byli masowo mordo-
wani przez republikanów. Hierarchia kościelna opowiedziała się również za legali-
zacją partii politycznych. 

Przemiany, jakie zachodziły w łonie Kościoła w zasadzie podważyły sens ist-
nienia katolickiego Estado Español, przynajmniej w takim kształcie. Jak bowiem 
utrzymywać kurs na państwo wyznaniowe bez poparcia papieża? Jak pogodzić się 
z tym, że część kleru staje tam, gdzie trzy dekady wcześniej byli lewicowi bojów-
karze demolujący świątynie? Prawda przestała być niepodważalna, a zaczęła być 
poddawana debacie i dyskusji. To lud miał ocenić, co jest słuszne. Sam Watykan za-
czął popierać tzw. rozdział Kościoła od państwa, a nie państwo katolickie. Do rangi 
symbolu urasta fakt, że po śmierci dyktatora Mszy nie chciał za niego odprawić 
arcybiskup Madrytu Vicente Enrique y Tarancón, wcześniej jeden z ojców Soboru 
Watykańskiego II, znany zresztą z niechęci do systemu.

W dobie przemian ustrojowych szybko odżyły stłamszone tendencje antykle-
rykalne, tak silne przecież w dobie wojny domowej. Gdy spadkobiercy republi-
kańskiej lewicy wznawiali swoją ofensywę przeciw tradycyjnym wartościom, osie-
roceni przez oportunistyczne postfrankistowskie elity katolicy nie byli w  stanie 
jej się postawić. Sam Kościół uchodził za coraz mniej wiarygodny – za instytucję 
stanowiącą podporę systemu, którą lewica demonizowała pomimo roli części kleru 
w dekonstrukcji frankizmu.

Na skutki nie trzeba było długo czekać. Społeczeństwo hiszpańskie od dawna 
jest jednym z najszybciej laicyzujących się w Europie. Mowa tu nie tylko o latach 
tzw. zapateryzacji – procesy te stały się widoczne już bardzo krótko po zmianach 
ustrojowych, co każe zadać pytanie o to, czy ostentacyjnie manifestowana przez 
system katolickość społeczeństwa nie była w rzeczywistości płytka. 

Wymowny może być przykład tradycyjnie podatnych na hasła lewicowe śro-
dowisk robotniczych. Już z sondażu przeprowadzonego wśród robotników przez 
Akcję Katolicką w 1957 roku miało wynikać, że 90% ankietowanych określa się 
jako antyklerykałowie, a  41% jako przeciwnicy jakiejkolwiek religii. Z  kolei 
w badaniu z  1959 roku jedynie 12% robotników z  Saragossy miało zadekla-
rować się jako praktykujący katolicy. 75% określiło się jako obojętni wobec 
religii, a 13% jako jej wrogowie. Z badań, które przeprowadzono w Walencji, 
Grenadzie i Barcelonie wynikało, że jedynie 12-27% mieszkańców tych miast to 
praktykujący katolicy. „Jeżeli przyjmiemy, że liczby nie zostały zmanipulowane, 
to ówczesną duchowość Hiszpanów należy uznać za powierzchowną” – konsta-
tuje Dawidowski.
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Kiedy zaledwie pięć lat po upadku frankizmu w Hiszpanii legalizowano rozwody, 
nowe rozwiązania popierało 83% obywateli. Rozwody to jednak nie najbardziej 
drastyczny przykład. W  1985 roku hiszpański parlament zalegalizował aborcję 
w trzech przypadkach: powstania ciąży w wyniku gwałtu, ciężkiego upośledzenia 
płodu oraz zagrożenia życia i zdrowia matki. Prawo teoretycznie podobne do przy-
jętego w  1993 roku w  Polsce było jednak przez lata interpretowane znacznie 
bardziej liberalnie – pod ten ostatni z wyjątków umożliwiających zabicie dziecka 
podciągano sytuacje, w których utrzymanie ciąży rzekomo miało odbijać się ne-
gatywnie na zdrowiu psychicznym kobiety. W związku z tym liczby legalnie wy-
konywanych aborcji sięgały rocznie ponad 100 tys. W momencie wprowadzania 
nowych przepisów, popierało je aż 65% Hiszpanów, i to pomimo dużej aktywności 
Kościoła, który sprzeciwiał się tym rozwiązaniom.

Sam wskaźnik praktyk religijnych spadał w kolejnych dekadach bardzo szybko. 
O ile w ostatnich latach rządów Franco 61% Hiszpanów regularnie chodziło do 
kościoła, to dziś na Mszę Świętą uczęszcza nieco mniej niż 23% ludności kraju. 
Jedynie 22% małżeństw zawieranych jest dziś w  kościele, podczas gdy jeszcze 
w roku 2000 było to 75%.

zmierzch systemu

Jak ustaliliśmy rozkład frankizmu miał wiele źródeł. Warto zastanowić się rów-
nież, jak w momentach przełomowych zachowała się klasa rządząca, która przecież 
po śmierci Francisco Franco w 1975 roku pozostawała przy władzy. Fakt degene-
racji ideowej samych członków partii frankistowskiej jest być może najsmutniejszy, 
gdyż to oni (wraz z królem) ostatecznie rozmontowali frankistowską Hiszpanię. Wi-
dząc zmieniający się świat poddali się trendom, by zachować choć część wpływów. 
W czasach frankizmu sama Falanga stawała się partią skostniałą, gromadzącą kon-
formistów, co w chwili przesilenia dało o  sobie znać. Za utrzymaniem systemu 
w Kortezach głosowało tylko kilkudziesięciu frankistowskich deputowanych.

W referendum z grudnia 1976 roku, w którym głosowano nad ustawą o re-
formie politycznej, wprowadzającą demokrację parlamentarną, za opowiedziało 
się aż 94,2% głosujących, przy zaledwie 2,6% przeciw. Frekwencja wyniosła wów-
czas  77,4%. Już w 1977 roku Movimento Nacional zostało rozwiązane. W  tym 
samym roku zalegalizowano istnienie partii opozycyjnych, w tym socjalistycznej 
PSOE i Hiszpańskiej Partii Komunistycznej. Odbyły się też wtedy pierwsze wolne 
wybory od 1936 roku, w których najwięcej głosów zdobyła efemeryczna Unia De-
mokratycznego Centrum (34,5%), socjaliści (29,4%) i komuniści (9,4%). Stosunkowo 
najbardziej prawicowy z  dużych sił politycznych Sojusz Ludowy, który później 
przekształcił się w znaną nam dziś bezidową już właściwie Partię Ludową, zdobył 
8,2%. Za symboliczny koniec epoki uznaje się jednak często referendum konstytu-
cyjne z grudnia 1978 roku (ustawę zasadniczą poparło 87,9% głosujących, przy fre-
kwencji 59%) oraz zatwierdzenie konstytucji przez króla w tym samym miesiącu.

Nowy rząd nie potrafił sprostać wymaganiom niestabilnej młodej demokracji, 
nękanej do tego atakami terrorystycznymi baskijskich separatystów. W 1980 roku 
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kraj pogrążony był już w kryzysie ekonomicznym. 23 lutego 1981 roku Hiszpania 
mogła obserwować ostatni zryw frankizmu. Podczas zaprzysiężenia Leopoldo 
Calvo-Sotelo na stanowisko premiera, wojsko i paramilitarna Guardia Civil pró-
bowały dokonać zamachu stanu. Uzbrojeni wojskowi wkroczyli podczas obrad do 
budynku Kongresu Deputowanych. Na czele buntu, który przeszedł do historii pod 
nazwą „23-F” (febrero to po hiszpańsku luty), stał podpułkownik Antonio Tejero. Do 
powstania przyłączył się Jaime Milans del Bosch, dowódca III Okręgu Wojskowego 
w Walencji, który wyprowadził czołgi na ulice miasta. Wieczorem tego samego 
dnia powołano nowy rząd, na czele którego stanął były członek Falangi – Francisco 
Laina. Król Juan Carlos nie poparł jednak puczu i doprowadził do jego porażki 
zaledwie dzień po wybuchu. Monarcha wystąpił w  telewizji ubrany w  mundur 
wojskowy i jako zwierzchnik sił zbrojnych odebrał władzę dowódcy z Walencji 
oraz wezwał wojsko do spokoju. Organizatorów puczu skazano na kary więzienia. 
Wprowadzony na tron przez Franco król stał się grabażem frankizmu.

Wciąż jeszcze w  wielu miastach istniały nazwy ulic, tablice pamiątkowe czy 
pomniki poświęcone takim postaciom jak Franco, José Antonio Primo de Rivera 
czy inny z  szefów Falangi Onésimo Redondo Ortega. Zniknęły one ostatecznie 
dopiero po 2004 roku, gdy premierem Hiszpanii był Jose Luis Rodriguez Zapatero 
z lewicowej PSOE. Kortezy uchwaliły wówczas tzw. Prawo Pamięci Historycznej, 
na mocy którego symbole związane z frankizmem miały zniknąć ze wszystkich 
miejsc poza przestrzenią prywatną oraz kościelną. Ustawa ,,wyczyściła” całą hisz-
pańską przestrzeń publiczną z odniesień do kilku dekad hiszpańskiej historii. Na-
sileniu uległy również tendencje do propagowania jednostronnej narracji histo-
rycznej, gloryfikującej siły republikańskie. Ta swoista pedagogika wstydu odcisnęła 
głębokie piętno na społeczeństwie. W badaniu z 2008 roku 30% respondentów 
deklarowało, że w czasie wojny domowej poparłaby obóz republikański, a mniej 
niż 10% stanęłoby po stronie nacjonalistów (42% nie optowałoby za żadną ze stron). 

W 2019 roku lewicowe władze usunęły zwłoki Franco z jego grobu znajdującego 
się w Dolinie Poległych (Valle de los Caídos) – mauzoleum upamiętniającego ofiary 
wojny domowej, zwieńczonego ponad 150-metrowym, największym na świecie 
krzyżem. W planach lewicy wciąż pojawia się pomysł demontażu krucyfiksu. Sama 
sprawa ekshumacji Franco podzieliła Hiszpanów – rok przed usunięciem zwłok 
generała jego grób odwiedziło aż 340 tys. turystów chcących nieraz oddać cześć 
przywódcy po raz ostatni. Mimo że wskutek kilku dekad lewicowej indoktrynacji 
Franco stał się postacią ocenianą raczej negatywnie, według sondażu opublikowa-
nego przez „El Mundo” 54% Hiszpanów było przeciwko jego ekshumacji.

dlaczego frankizm upadł?
Generał Franco ma niewątpliwe zasługi dla narodu hiszpańskiego: zatrzymanie 

eskalacji lewicowej przemocy w latach Republiki, uratowanie Hiszpanii od widma 
komunizmu i wszystkich jego konsekwencji, ale też uniknięcie wciągnięcia kraju 
do II wojny światowej oraz doprowadzenie do bujnego rozkwitu gospodarczego. 
Pomimo szeregu kontrowersji wiążących się z represjami wobec przeciwników 
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politycznych, mitem jest z pewnością pojawiające się gdzieniegdzie stwierdzenie, 
że Franco był w kraju znienawidzony. Kiedy dyktator zmarł, hołd osobiście oddało 
mu kilkaset tysięcy rodaków, mimo że w kolejce do ciała Caudillo stać trzeba było 
przez kilkanaście godzin. Mimo to budowany przez niego przez kilka dekad ustrój 
upadł tak łatwo i niemal nikt nie był zdeterminowany go bronić. 

Zamach podpułkownika Tejero nie porwał za sobą ludzi, tak samo jak sam 
demontaż systemu nie zmobilizował ich do masowych protestów. Również nacjo-
nalistyczne ruchy postfrankistowskie, takie jak Fuerza Nueva (Nowa Siła) Blasa 
Piñara, nie odnotowały znaczących sukcesów pomimo faktu, że retoryka narodowo- 
-katolicka teoretycznie wydawała się być predestynowana do tego, by mocno zako-
rzenić się na hiszpańskiej scenie politycznej. Dlaczego tak się stało?

Problemy, z jakimi zmagała się frankistowska dyktatura, nie tłumaczą w pełni 
faktu, że system uległ tak szybkiej erozji. Być może wina leży po stronie miałkości 
ideowej ostatnich zwolenników systemu, których Karol Kaźmierczak opisywał 
słowami: ,,Konserwatywni frankiści wiecznie zapatrzeni w przeszłość okazali się 
niezdolni do wykrzesania jakiejkolwiek idei budowy przyszłości”. Stawiając na 
formy, zaniedbano treść. Rządzący za mało przejmowali się faktyczną kondycją 
narodu, zajmując się powierzchownymi jej przejawami. Ostatecznie te segmenty 
obozu frankistowskiego, które zachowały ideowość nie potrafiły odnaleźć się 
w nowych realiach.

Powinno stanowić to przestrogę dla wszelkich ruchów reakcyjnych, które za-
miast nadawać tradycyjnym treściom nowe formy, łudzą się możliwością powrotu 
do tego, co minione. Strona narodowo-katolicka w latach 60. i 70., mimo że wciąż 
sprawowała nominalnie władzę, nie zdołała stworzyć atrakcyjnej przeciwwagi dla 
przenikającego społeczeństwo liberalizmu. Na pewnym etapie katolicki nacjona-
lizm kojarzony był już głównie z cenzurą i ciągłym ograniczaniem. Frankizm nie 
przegrał z nowoczesnością dlatego, że była ona sama w sobie lewicowa, ale dla-
tego, że nie stworzył żadnej własnej wizji nowoczesności. Owo konserwatywne za-
niechanie nie dość, że stworzyło lukę, którą wypełniły idee demokracji liberalnej, 
to jeszcze utwierdziło w bierności całą katolicką Hiszpanię, czyniąc ją de facto 
obojętną wobec postępującego upadku frankistowskich ideałów. 
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część I

viktor Orbán uważany jest powszechnie za najskuteczniejszego 
i  najbardziej kontrowersyjnego polityka Unii Europejskiej. 

Odkąd prawie dziesięć lat temu po zwycięskich wyborach stanął 
na czele rządu ówczesnej Republiki Węgierskiej bez większego 
problemu zwycięża w kolejnych wyborach, a jego partia nie tylko 
utrzymuje się u władzy, ale z każdym rokiem umacnia swoją pozycję 
nokautując potencjalną i ewentualną opozycję. Jest też jedynym po-
litykiem w UE, któremu udało się w krótkim czasie przebudować 
system polityczny i stworzyć podstawy nowoczesnego państwa „de-
mokracji nieliberalnej”, który dominujący w  niej lewacy nazywają 
wprost autorytarnym. 

Niepokorny premier Węgier potrafił przełamać wszelkie ograniczenia, które 
stwarza członkostwo w  Unii Europejskiej i  zwycięsko odeprzeć wściekłe ataki 
całej światowej „opinii publicznej” sterowanej zdalnie przez finansujących ją naj-
większych potentatów finansowych decydujących o polityce globalnej. W obecnej 
epoce planowanego ograniczania suwerenności państw narodowych udało mu się: 
1) przywrócić Węgrom suwerenność polityczną i wyłączne prawo do decydowania 
w sprawach wewnętrznych (np. uznanie Węgierską Partię Socjalistyczną za or-
ganizację przestępczą) i  zewnętrznych (widoczne np. w stosunkach z Ukrainą), 
2) przywrócić suwerenność gospodarczą (swobodne wybieranie partnerów ekono-
micznych – umiejętny balans pomiędzy EU, Rosją i Chinami), 3) przywrócić suwe-
renność w dziedzinie edukacji i wychowania (reforma szkolnictwa, wyrugowanie 
ze szkół ideologii gender i propagandy LGBT), 4) przywrócić suwerenność infor-
macyjną przez ograniczenie bezkarnej ingerencji socjotechnicznej obcych mediów 

Wiesław Bator 
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w węgierskie sprawy wewnętrzne oraz 5) przywrócić Węgrom godność narodową 
i skuteczną obronę interesów ludności węgierskiej w krajach utraconych1.

Całą działalność polityczna Viktora Orbána cechuje: 1) jasne określenie celu 
działania (odzyskanie pełnej suwerenności Węgier), 2) właściwe rozłożenie osią-
gnięcia celu w czasie (podział wprowadzanych reform na etapy) 3) żelazna kon-
sekwencja w  realizacji założonego planu i  4) niezwykła elastyczność w  podej-
mowaniu takich kroków na forum międzynarodowym, które mają zabezpieczyć 
realizację planu i pokrzyżować wszelkie próby cofnięcia już wprowadzonych re-
form lub zaniechania przyszłych zadań niezbędnych do osiągnięcia nadrzędnego 
celu. Takie postępowanie owocuje jak dotąd ogromną skutecznością działania, nie-
spotykaną u  przywódców innych państw dysponujących (z  racji ich potencjału 
gospodarczego i uznanej pozycji międzynarodowej) niepomiernie większymi moż-
liwościami, lecz ograniczających się jedynie do reakcji na zaistniałe okoliczności.

Niniejszy artykuł nie jest poświęcony ideowym nurtom współczesnego węgier-
skiego nacjonalizmu. Nie jest też jego celem udowodnienie czytelnikowi, że jego 
bohater jest nacjonalistą, a nie tylko prawicowym konserwatystą, czy zręcznym 
populistą wykorzystującym nacjonalizm w  celu zapewnienia sobie popularności 
i kolejnych reelekcji jego partii w wyborach powszechnych. Czytelnika interesu-
jącego się pierwszym, tj. genezą i typologią nurtu narodowego w myśli i polityce 
naszych bratanków odsyłam do swojej wcześniejszej publikacji zawartej jako roz-
dział w dziele zbiorowym pod redakcją prof. Bogumiła Grotta2, zaś dowodzenie 
drugiego – uważam za całkowicie zbędne wobec udowodnionej w nim tezy, że 
wszystkie liczące się rodzime nurty w węgierskiej myśli politycznej i społecznej, 
a także praktyki politycznej ostatnich dwustu lat mieszczą się w ogólnie przyjętych 
definicjach nacjonalizmu3.

Natomiast przedmiotem naszych rozważań są socjoetniczne i historyczne in-
spiracje poglądów i działań obecnego premiera Węgier. Oczywiście wielu poza 
węgierskich polityków, politologów i komentatorów politycznych często porusza 
temat jego nadzwyczajnej skuteczności i upatruje jej przyczynę w jego cechach 
osobowych, widząc w niej (w zależności od sympatii politycznych badacza) przejaw 
geniuszu, cwaniactwa, a  nawet oportunizmu czy cynizmu. Przekonanie to jest 
jednak dalekie od prawdy, a podstawowy błąd oceniających Viktora Orbána polega 
na tym, że mają oni bardzo nikłą wiedzę w temacie cech narodowych Węgrów, 
a jeszcze mniejszą orientację w historycznych doświadczeniach tego narodu. 

Otóż, choć inteligencja i talent polityczny Orbána nie ulegają wątpliwości, to jest 
równie bezspornym faktem, że charakter przywódcy Fideszu wykazuje wszystkie 
typowe cechy tradycyjnej węgierskości, a inspiracją jego działań są wnioski wycią-
gnięte z doświadczeń historycznych, a zwłaszcza ostatnich dwustu lat. Można nawet 
zaryzykować tezę, że geniusz polityczny premiera Węgier przejawia się głownie 

1  Viktor Orbán i walka o suwerenność Węgier, https://marucha.wordpress.com/2016/02/14/
viktor-orban-i-walka-o-suwerennosc-wegier/

2  W. Bator, Nacjonalizm węgierski. Zarys problemu [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, 
pod. red. Bogumiła Grotta, Kraków 2010, s.385– 444.

3  Tamże, s. 385 i n.
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w tym, że nie tylko potrafił dostrzec pragnienia swoich współobywateli i wykorzy-
stać w swoim działaniu doświadczenie historyczne narodu, ale przede wszystkim 
utożsamić własny interes polityczny jego oczekiwaniami. Oczywiście posiada on 
też dwie inne ważne umiejętności: 1) skupienie wobec własnego programu zdecy-
dowanej większości narodu oraz 2) zdolność szybkiego przejmowania i wdrażania 
do realizacji rozmaitych pomysłów ugrupowań konkurencyjnych (np. Jobbiku)4. 
Godna podziwu jest też jego zdolność rozpoznania największego aktualnego zagro-
żenia i odwaga w jednoznacznym zdemaskowaniu niezwykle przebiegłego i wpły-
wowego przeciwnika cieszącego się zaufaniem i poparciem elity obecnego świata5.

Inspiracje i uwarunkowania polityki Viktora Orbána przedstawimy w następu-
jącym porządku – najpierw zajmiemy się określeniem i opisaniem najważniejszych 
cech charakteru narodowego Węgrów, a następnie opisem doświadczeń historycz-
nych stanowiących inspirację poglądów i  działań głównego bohatera artykułu. 
W odniesieniu do dziejów Węgier nie będzie to opis pełny, ani proporcjonalny. Nie 
będzie pełny, bo nie chodzi tu o drobiazgowe wyliczenie zdarzeń historycznych, 
ale raczej o intencje głównych postaci kierujących polityką Węgier i ocenę ich 
działań·. Z  tych względów poświęcimy znacznie więcej miejsca doświadczeniom 
epoki dualizmu (1867-1918) i regencji Miklosa Horthy’ego (1920-1944) niż czasom 
Republiki Rad (1919), czy dominacji sowieckiej (1944-1989) – zaś z epoki III Repu-
bliki Liberalnej (1990-2010) wybierzemy tylko najistotniejsze wydarzenia mające 
wpływ na politykę Orbána.

Opis i analiza przedstawionych wyżej uwarunkowań i inspiracji pozwolą nam 
również odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące pozornej „niekonsekwencji” 
linii politycznej premiera Węgier.

charakter narodowy węgrów

Przechodząc do przedstawienia cech narodowych Węgrów zaczniemy od tego, 
że najjaskrawiej występują one na węgierskiej prowincji, czyli poza kosmopoli-
tyczną i  najbardziej zeuropeizowana stolicą. Jest to niezwykle istotne, ponieważ 
Viktor Orbán jest nie tylko człowiekiem urodzonym i wychowanym w takim pro-
wincjonalnym środowisku, ale jest też jedynym znaczącym politykiem, który osią-
gając szczyty kariery nie tylko nie zapomniał o swoich korzeniach, lecz podkreśla 
je nieustannie w oficjalnych wystąpieniach i jest z nich dumny.·. 

4  Rywalizacja o narodowo-konserwatywny elektorat miedzy Fideszem i Jobbikiem (Ruch 
na rzecz Lepszych Węgier) była najbardziej wyraźna za czasów drugiego gabinetu Orbána 
(2010-2014). W tym czasie Jobbik prezentował stanowisko skrajnie anty-unijne, podczas 
gdy retoryka Fideszu była (pomimo narastających konfliktów z Brukselą) werbalnie pro
-unijna. Sytuacja zmieniła się za czasów trzeciego gabinetu (2014-2018), gdy Jobbik zbliżył 
się niespodziewanie do liberałów, co okazało się dlań samobójstwem politycznym. Natych-
miast wykorzystał to Orbán przejmując pełną retorykę narodową w mowie pochwalnej 
na cześć regenta Horthy’ego, co było dotąd „zarezerwowane” dla Jobbiku. 

5  Niesłychanie wpływowego żydowskiego multimiliardera George’a Sorosa, który po dziś 
dzień za pomocą rozmaitych instrumentów finansowych steruje globalną polityką oraz 
kształtuje światową „poprawność polityczną”. 
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Najważniejszymi cechami charakteru narodowego Węgrów (pisząc to mamy na 
myśli poglądy znakomitej większości społeczeństwa) są: 

1) Wywodzące się z dawnej mitologii i wierzeń przekonanie o szczególnej 
misji narodu węgierskiego w  niekończącej się dualistycznej walce dobra ze 
złem. Jest ona przyrodzonym obowiązkiem każdego Węgra, przy czym zło odradza 
się w coraz to nowej postaci i za każdym razem w tym nowym przebraniu zagra-
żają egzystencji i suwerenności narodu. W przeciwieństwie do Polaków Węgrzy 
nie wiążą go z geopolityką i konkretnym stałym wrogiem (jak to czynią Polacy 
w stosunku do Niemców i Rosjan). Według Węgrów trzeba być przygotowanym 
na to, że może ono zaatakować w każdej chwili i z każdej strony. Ojczyzna Wę-
grów, czyli otoczona górami Kotlina Karpacka, jest jakby twierdzą i samotną wyspą 
pośród wrogich sił, przy czym najbezpieczniejsza jest od strony północnej, czyli 
polskiej. Konserwatyzm, czyli bardzo podkreślanie tożsamości i  odrębności et-
nicznej (idea samotnej wyspy w oceanie obcych ludów) i niezwykle silne przywią-
zanie do symboli i tradycji narodowych i okazywany im szacunek (miecz Attyli, 
ptak Turul, Święta Korona, święte nienaruszalne granice tysiącletniej Korony św. 
Stefana), a także na każdym kroku odwoływanie się do historii, której znajomość 
jest powszechna – nawet wśród ludzi słabo wykształconych. Nieomal każde dziecko 
w wieku szkolnym potrafi patykiem na piasku narysować kontury granic wiel-
kich, przedtrianońskich Węgier, a każdy dorosły zna węgierską nazwę nieomal 
każdej miejscowości na terenach utraconych znajdujących się dziś na Słowacji, 
Ukrainie, w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii i w Austrii. Również żywa i sta-
rannie pielęgnowana jest pamięć o wieku heroicznym (IX i X wiek): zdobyciu Oj-
czyzny (896 rok) i następnym półwieczu najazdów na Europę, w wyniku których 
wszystkie ówczesne ważniejsze państwa musiały Węgrom płacić trybut (Niemcy, 
Włochy, Francja, a nawet Bizancjum i dalekie królestwa Półwyspu Iberyjskiego)6. 

Z powszechnie uznawanej idei „samotnej wyspy w oceanie obcych ludów” wy-
nika też przekonanie, że Węgrzy mogą liczyć jedynie na siebie. W świadomości 
narodowej nie istnieją więc żadni Napoleonowie, Wilsonowie czy Roosveltowie, 
którym Węgrzy cokolwiek zawdzięczają i nie istnieje żadne oczekiwanie na ze-
wnętrznego zbawiciela, który ich wyzwoli, wybawi, czy uwolni od problemów. Nie 
istnieją też zdradzieccy sojusznicy, którym bezgranicznie zawierzono, a którzy nie 
wypełnili swoich zobowiązań. W ich przekonaniu Węgry mogą paść ofiarą prze-
mocy i spisku wrogów (przykład – Trianon), ale nie mogą stać się ofiarą własnych 
sojuszników, ponieważ sojusz jest w ich przekonaniu oparty na wspólnocie inte-
resów, a nie jednostronnych zobowiązań. Toteż pomimo całej sympatii, jaką żywili 
dla Polaków, którzy w 1939 roku schronili się w ich kraju absolutnie nie mogli 
zrozumieć, dlaczego wymykają się oni do Francji, która ich zdradziła w 1939 roku, 
i dlaczego chcieli za nią walczyć i umierać w 1940 roku, gdy nie chcieli dla niej 
walczyć i umierać francuscy żołnierze. 

2) Powszechne myślenie w kategoriach społecznych uznawanych za wyższe 
i ważniejsze od dążeń indywidualnych, np. określając swoją tożsamość na pierwszym 
miejscu stawia się: przynależność narodową Węgier, na drugim rodzinną i rodową 

6  I. Romcsics, Historia Węgier, Poznań 2018, s. 38-48.
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(nazwisko), a dopiero na trzecim – imię. Przykładem takiego myślenia jest (w sto-
sunku do tradycji zachodnioeuropejskiej) skrajnie różne pojmowanie wolności, 
która dla przeciętnego mieszkańca krajów starej UE jest przede prawem jednostki 
do swobodnego wyboru stylu życia i nie podlegania żadnym społecznym ogranicze-
niom, (przy czym istnienie wspólnot narodowych uważa się wręcz za ograniczenie 
wolności, a państwo narodowe za aparat represyjny). Natomiast dla Węgrów po-
jęcie to jest tożsame z  suwerennością narodową, czyli prawem do decydowania 
o sobie i niepodleganiu ich wspólnoty etnicznej żadnej obcej władzy – zaś wolność 
indywidualna polega dobrowolnym podporządkowaniu się władzy wybranej przez 
naród i realizującej jego cele7. Lojalność wobec rządu (wykraczająca znacznie ponad 
prostą akceptację) obowiązuje tak długo, dopóki rząd w swych działaniach działa na 
rzecz umacniania suwerenności i interesu narodowego i nie stanie się narzędziem 
realizacji obcych interesów. O  ile, więc dla współczesnego obywatela Niemiec, 
Francji, Belgii czy Szwecji najważniejsza jest jednostka i uznanie prawa do swobod-
nego dysponowania swoją osobą – to dla Węgra w przypadku utraty suwerenności 
państwa i narodu (tzn. zakwestionowaniu prawa narodu do decydowania o swoim 
losie) żadna wolność indywidualna nie jest możliwa i w ogóle nie ma sensu. Właśnie 
ta cecha charakteru narodowego Węgrów spowodowała niedawny upadek rządów 
liberalno-socjalistycznych Gyurcsany’a, który postrzegany był jako realizator na Wę-
grzech cudzej woli i obcych interesów oraz wprost za zagrożenie bytu narodowego. 
Tłumaczy też niechęć Węgrów do idei państw federacyjnych lub scentralizowanych 
państw ponadnarodowych, w których Węgry miałyby być tylko jedną (nawet równą 
w prawach z innymi) częścią składową. W stosunkach międzynarodowych Węgrzy 
godzą się tylko na taki układ wspólnoty, w której Węgry stanowią jeden, równo-
uprawniony element, a  ich partner drugi, natomiast sprawy wspólne załatwia się 
przy zachowaniu całkowitej równości prawnej obydwu partnerów8. 

Tak rozumiane myślenie Węgrów w kategoriach społecznych jest największym 
kłopotem dla brukselskich eurokratów marzących o budowie nowego, ponadna-
rodowego imperium. Dla konserwatywnych Węgrów, żyjących poza Budapesztem 
w małych miastach i wsiach takie imperialne marzenia brukselskich biurokratów 
uważane są tylko za tylko nowe utopie i niedorzeczne majaczenia9. 

7  V. Orbán, Ojczyzna jest jedna, Warszawa 2007, s.13-25.
8  Dlatego Węgrzy w  1860 roku zablokowali próbę przekształcenia absolutnej monarchii 

Habsburgów w  federację równoprawnych krajów koronnych i narodów ze wspólnym 
rządem i parlamentem i w siedem lat później narzucili Franciszkowi Józefowi rozwią-
zanie dualistyczne (związek dwóch równoprawnych państw – każde z własnym rządem 
i parlamentem połączonych jedynie osoba monarchy z kilku wspólnymi ministerstwami 
obsadzanymi rotacyjnie raz przez jedna, a raz drugą stronę). Zob. J. Kochanowski, Węgry, 
Warszawa 1997, 9-47 i H.Wereszyscki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 2015, s.222 i n. 

9  Z tego powodu konserwatywna i naturalna większość nigdy nie powierzy rządów opozycji, 
czyli kosmopolitycznym liberałom i socjalistom, którzy przed rządami Fideszu sprzedawali 
Węgry i dążyli do likwidacji węgierskiej państwowości, a która teraz zwraca się o pomoc 
do władz UE przeciw władzy własnego kraju. Im bardziej UE wspiera węgierską, żałosną 
„opozycję” , czyli bankrutów politycznych – tym mniejsze są jej szanse. Im bardziej świa-
towa „opinia publiczna” i autorytet kształtujące poprawność polityczną atakują i zohydzają 
Orbána – tym lepiej dla niego, bo celem życia każdego Węgra jest walka ze złem, a złem 
jest dla Węgra to, co obce i to co mu chce odebrać prawo do decydowania o sprawach 
własnego kraju. zob. V. Orbán, dz. cyt., s. 63.
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Niewątpliwie największym błędem brukselskich liberałów jest to, że patrząc na 
Węgry nie widzą niczego poza kosmopolitycznym Budapesztem, w którym mieszka 
20% ludności Węgier. Prawda, że jest to w skali kraju ogromna metropolia, ale nie 
zdają sobie jednak sprawy, że prawdziwym reprezentantem opinii publicznej jest 
węgierska prowincja, która skupia 80% mieszkańców, a tym podoba się zarówno 
konserwatyzm Orbana, jak i jego skuteczność. 

3) Duża odporność na socjotechnikę stosowaną dziś powszechnie w maso-
wych mediach, wynikająca z trzech zasadniczych przyczyn – odwiecznej izolacji 
językowej od otoczenia, głębokiego przekonania o wyższości własnej kultury oraz 
utrwalonej przez doświadczenia historyczne nieufności wobec obcych wartości. 

4) Brak wiary w obcą pomoc i liczenie wyłącznie na własne siły wynika-
jące z silnego poczucia odrębności w stosunku do innych narodów Europy (wspo-
mniana „samotna wyspa w  Oceanie Ludów”), wynikającego z  izolacji językowej 
i doświadczenia historycznego. Izolacja ta i niepodobieństwo językowe do żadnej 
z grup dominujących w Europie (germańskiej, słowiańskiej, romańskiej, bałtyckiej) 
powoduje, ze Węgrzy nie poczuwają się do przynależności do żadnej większej po-
nadnarodowej wspólnoty opartej na rasie czy języku. Ruchy analogiczne do: pansla-
wizmu, pangermanizmu czy panturkizmu nie mają wśród nich żadnych wyznawców 
i nie wywierają żadnego wrażenia10. Wprost nie do pomyślenia i nie do przyjęcia 
byłaby sytuacja, w której mogliby poświęcić swoją tożsamość i odrębność dla ja-
kiejkolwiek nawet najszlachetniejszej idei i roztopić się w jakiej większej całości.

5) Poczucie przynależności zarówno do tradycji europejskiej, jak i  do 
tradycji wschodniej – euroazjatyckiej, skutkujące „staniem w rozkroku” na 
granicy kultur, co skutkuje w  razie oczarowania jedną z  nich – możliwością 
zwrócenia się w jednym lub drugim kierunku. Jest to bardzo istotna cecha odróż-
niająca węgierski charakter narodowy od polskiego zdecydowanie zorientowanego 
na Zachód. Nawet zwolennicy podkreślania związku ideowego z kulturą zachodnią 
odwołują się wyłącznie do tradycji pierwszego króla Stefana Świętego – natomiast 
nie uważają się dziedziców ani kontynuatorów uniwersalnej tradycji rzymskiej, ka-
rolińskiej, ottońskiej, czy habsburskiej. Przeciwnie – w  wyobraźniach Węgrów 
obraz cywilizacji rzymskiej jest negatywny, a pozytywnym bohaterem jest dla nich 
„Bicz Boży” – Attyla, którego uważają nie za burzyciela cywilizacji, ale za wyzwo-
liciela podbitych przez Rzym ludów i  ludu rzymskiego z  jarzma bezdusznego 
imperium. Również czasy zdobycia ojczyzny (honfoglalás) uważają nie za podbój 
i zniszczenie, ale za szlachetną akcję, która uchroniła ludy Europy Środkowej od 
jarzma ottońskiego i bizantyjskiego imperializmu11.

10  Nacjonaliści węgierscy odwołują się wprawdzie do tzw. turanizmu, podkreślając wspólnotę 
duchową z ludami turańskimi (do których zaliczają wszystkie ludy tureckie, środkowoazja-
tyckie, a nawet Japończyków) i utrzymują z nimi szerokie kontakty kulturalne, ale nigdy 
postulują i  nie postulowali powstanie jakiegoś państwa wszechturańskiego, jak to ma 
miejsce w przypadku panslawizmu. Zob. W. Bator, Nacjonalizm wegierski…, s. 387 i 393, 
oraz: Ablonczy B., Keletre, magyar! A magyar turanizmus története, Budapest 2016. 
Kessler J., Turanism and Pan-Turanism in Hungary: 1890–1945 (Ph.D. thesis), Berkeley 1967. 
Kowalczyk M., Hungarian Turanism. From the Birth of the Ideology to Modernity – an 
Outline of the Problem, „Historia i Polityka” 2017, nr 20 (27).

11  Takie symboliczne znaczenie ma właśnie centralna grupa postaci w monumentalnym pomni-
ku na Placu Bohaterów upamiętniającym 1000-lecie tego wydarzenia. W. Bator, dz. cyt., s. 395.
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6) Poszanowanie prawa i dyscyplina społeczna. Te cechę (podobnie jak i po-
przednią) naród węgierski odziedziczył z pewnością po swoich wojowniczych no-
madycznych przodkach. Prawo ustanowione przez prawowitą władzę jest w rozu-
mieniu przeciętnego Węgra mechanizmem ustanowionym dla dobra wspólnoty, 
a co zatem idzie – także dla dobra każdego z  jej członków. Toteż jeśli napotka 
w życiu codziennym na jakieś ograniczenia (np. zakaz przekraczania prędkości, 
zakaz parkowania i czy tablicę zabraniającą wstępu) – to odruchowego przyjmuje 
je do wiadomości i stosuje się do nich. Jeśli nawet w duchu uznaje jakiś przepis za 
niesprawiedliwy – to i tak raczej go raczej go nie złamie, ale będzie się starał starał, 
aby doprowadzić do jego legalnego zniesienia12. 

Z poszanowaniem prawa i porządku wiąże się też wysokie, oddolne poczucie 
dyscypliny społecznej. W przeciwieństwie do naszych rodaków Węgrzy chętnie 
udzielają poparcia i wykonują polecenia autorytarnemu przywódcy, który zdobył 
ich zaufanie. Toteż jeśli świadomie wybrali jakąś opcję polityczną – niezmiernie 
rzadko kwestionują przywództwo jej lidera, a walka i rywalizacja polityczna od-
bywa się raczej pomiędzy partiami politycznymi niż w jej łonie w celu przejęcia 
przywództwa. Nawet jeśli w takiej organizacji znajdzie się grupa niezadowolonych 
z realizowanej przez przywództwo linii i skupi się, wokół jakiego lidera – to bar-
dziej prawdopodobne jest to, że ją opuszczą i stworzą nową siłę polityczną – niż 
to, że podejmą walkę o przywództwo grupy, do której dotąd należeli13. Nie ulega 
wątpliwości, iż te właśnie cechy (lojalność w stosunku do przywódców, oddolne 
poczucie dyscypliny) zadecydowały o sukcesie przodków narodu węgierskiego na 
przełomie IX i X wieku i w ciągu całej, dalszej tysiącstuletniej historii14.

12  Oczywiście niejednokrotnie w przeszłości Węgrzy powstawali przeciw panującemu po-
rządkowi, ale działo się tak tylko wtedy, gdy porządek ten był narzucony przez obcą wła-
dzę, albo przez renegatów, którzy sprawując władzę przedłożyli służbę obcym interesom 
kosztem suwerenności i bytu własnych rodaków.

13  V. Orbán, dz. cyt., s.19.
14  W 902 roku rozgromili Imperium Wielkomorawskie, wywalczyli sobie nową ojczyznę 

i narzucili panowanie dotychczasowym mieszkańcom Panonii i Wielkiej Niziny, a następ-
nie utrwalili je odpierając atak najpotężniejszego państwa ówczesnej Europy i przez po-
nad pół wieku pobierali od wielu królestw europejskich trybut. A przecież cała wędrująca 
populacja nomadyczna nie mogła liczyć więcej niż 100 000 ludzi – natomiast ówczesna lud-
ność Panonii i Niziny Węgierskiej była, co najmniej trzy razy większa! Państwo Wielko-
morawskie zamieszkiwało wówczas około 3 milionów poddanych, a Królestwo Niemiec-
kie (podobnie jak i Francuskie) były jeszcze ludniejsze! Nawet wtedy, gdy po półwieczu 
najazdów węgierskich król Niemiec (a późniejszy cesarz rzymski) Otto Wielki całkowicie 
rozgromił ostatni najazd madziarski w słynnej bitwie nad rzeką Lech (955) – młody or-
ganizm polityczny okazał się wystarczająco silny, aby obronić niepodległość i zachować 
wszystkie prawie dotychczasowe zdobycze. Dzięki nim udało się też zbudować Świętemu 
Stefanowi potężne królestwo chrześcijańskie i ustanowić granice, które przetrwały bez 
większych zmian ponad 900 lat. I na koniec – te właśnie cechy spowodowały, że Węgry 
nie uległy w XII i XIII wieku powszechnemu w Europie rozdrobnieniu feudalnemu lub 
dzielnicowemu, odbudowały się po straszliwym najeździe mongolskim, a w XIV wieku 
(za czasów Karola Roberta i Ludwika Wielkiego) stały się potęgą skutecznie rywalizująca 
z Monarchią Luksemburgów o przywództwo w Europie. Cechy te pozwalały też Węgrom 
skutecznie opierać się w XV wieku naporowi Osmanów, a państwo węgierskie załamało 
się dopiero wtedy, gdy za panowania gnuśnych i  nieudolnych Jagiellonów (Władysła-
wa II i jego syna Ludwika II) owa wrodzona lojalność, poszanowanie prawa i dyscyplina 
społeczna zostały zastąpione lekceważeniem suwerena, samowolą możnowładców i ego-
izmem stanowym. Zob. I. Romcsics, dz. cyt., 38-127.
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Po dziś dzień każdy przeciętny Węgier uznaje właśnie te zjawiska za główną 
przyczynę katastrofalnej klęski pod Mohaczem (1526) i upadku dawnego króle-
stwa (1541), a  całe późniejsze dzieje, aż do ustanowienia Austro-Węgier (1867), 
pojmuje jako nieustanną walkę o odzyskanie suwerenności, w której wszystkie 
sukcesy przypisuje się odrodzeniu lojalności, dyscypliny i  poszanowania prawa, 
a wszystkie nieszczęścia i klęski – ich złamaniu.

Nie ulega wątpliwości, że właśnie opisane wyżej cechy narodowe Węgrów po-
magają Viktorowi Orbánowi realizować jego program i z powodzeniem odpierać 
nieustanne ataki międzynarodowej „światowej opinii publicznej”, wykreowanej 
i zdominowanej przez lewicę, neomarksizm i liberalizm.

I. doświadczenie historyczne ostatniego dwustulecia

Drugim źródłem inspiracji Orbána jest doświadczenie historyczne, czyli umie-
jętność wyciągania wniosków z przeszłych wzlotów i upadków Węgier. Ponieważ 
dawniejsze zdarzenia, które wpłynęły na ukształtowanie się węgierskich cech naro-
dowych opisano wraz z nimi powyżej, ograniczymy się tylko do kluczowych faktów 
XIX i XX wieku. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1) Wiosna Ludów (1848) i pokojowa walka o uzyskanie suwerenności za-
kończone powstaniem Austro-Węgier (1849-1867)15

Wiosna Ludów była ukoronowaniem dłuższego procesu wszechstronnego od-
rodzenia narodowego zapoczątkowanego w dwudziestych latach XIX wieku. Wów-
czas to powstały dwie różne koncepcje działań mających na celu odzyskanie przez 
Węgry podmiotowości i suwerenności. Pierwszą (nazwijmy ja ewolucyjną) repre-
zentował hrabia István Séchenyi, którego dziś rodacy określają mianem „Najwięk-
szego z Węgrów”, zaś drugą nieco młodszą (rewolucyjną) – Lajos Kossuth. 

Zdaniem Sécheny’ego suwerenność można było zdobyć stopniowo umacniając 
pozycję Węgier w ramach Monarchii Habsburgów. Drogę te można było podzielić 
na trzy etapy: 1) Odrodzenie kulturowe i  narodowe, czyli zwycięstwo w  walce 
o urzędową wyłączność języka węgierskiego w granicach Korony św. Stefana oraz 
budowę wielkiej literatury i sztuki narodowej tak, aby Węgrzy, stanowiący najlicz-
niejszą i najbardziej uświadomioną narodowo nację imperium, zajęli w nim przo-
dujące miejsce w życiu duchowym, 2) odrodzenie i unowocześnienie życia gospo-
darczego tak, aby Węgry stanowiące największy z krajów monarchii Habsburgów 
zdominowały jej ekonomię, 3) odrodzenie polityczne polegające na osiągnięciu ko-
lejno równouprawnienia z „austriacką” częścią monarchii, gdyż Sechenyi rozumiał 
przez to całą pozostającą poza Węgrami część państwa Habsburgów, a następnie 
zdominowania przez jednolite kulturowo i silne gospodarczo Węgry całej monar-
chii, a dzięki centralnemu położeniu państwa Habsburgów zapewnienie Węgrom 
takiego miejsca w Europie i w świecie, które będzie odpowiadało ich ambicjom. 

15  W. Bator, dz. cyt., 397-414; I. Romcsics, dz. cyt., s. 278-313; J. Kochanowski, dz. cyt., 9-22. 
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Ambitny plan, którego dwa pierwsze punkty udało się energicznemu hrabiemu 
wcielić w  życie, wymagał jednak chwilowej rezygnacji z  pełnej niepodległości 
i zawarcia ugody z dworem wiedeńskim. 

Nieszczęście polegało na tym, że (jak wszyscy geniusze) Séchenyi wyprzedził 
swoją epokę o jedno pokolenie i konieczności takiej ugody nie dostrzegały ani 
koła polityczne trzymające wówczas ster rządów Austrii, ani (co gorsza) więk-
szość rodaków hrabiego, którzy zgodnie z romantycznym duchem tych czasów 
(dwudzieste, trzydzieste i czterdzieste lata XIX wieku) nie chcieli tak długo czekać 
i gotowi byli rozpocząć walkę o wszystko. Alternatywna drogę do suwerenności 
proponował młodszy rywal Sécheny’ego – Lajos Kossuth. Nie odmawiając „Naj-
większemu z Węgrów” słuszności w wyborze kolejności działania (odrodzenie na-
rodowe, gospodarcze i polityczne) sądził, iż dwa pierwsze dokonały się już w latach 
czterdziestych XIX wieku w stopniu wystarczającym do natychmiastowej realizacji 
trzeciego, czyli politycznego etapu. 

Największą różnicą było to, iż zdaniem Kossutha suwerenności nie da się osią-
gnąć na drodze stopniowej ugody z dworem wiedeńskim, ale trzeba mu ją narzucić 
wykorzystując wewnętrzne (przebudzenie narodowe ludów monarchii i pragnienie 
liberalizacji systemu przez samych Niemców austriackich) i zewnętrzne (rozłam 
polityczny mocarstw europejskich, sprzeczność interesów monarchii konstytucyj-
nych zachodniej Europy i wschodnioeuropejskich monarchii absolutnych połączo-
nych sojuszem Świętego Przymierza) kłopoty monarchii Habsburgów. 

Narastająca w całej Europie latach 1846-1848 fala kontestacji i buntu stwarzała 
zdaniem Kossutha najlepszy, najdogodniejszy i być może jedyny czas do podjęcia 
natychmiastowych działań pozwalających na osiągniecie ostatecznego celu dążeń 
węgierskich. Paryska rewolucja lutowa (koniec lutego 1848 roku) i następująca 
po niej liberalna rewolucja w Wiedniu (marzec 1848) przyśpieszyła bieg wyda-
rzeń i spowodowała natychmiastowe przechylenie się węgierskiej opinii publicznej 
na stronę Kossutha. Na jego wniosek delegacja sejmu węgierskiego przedstawiła 
rządowi w Wiedniu węgierskie żądania w formie ultymatywnej, a ekipa rządząca 
przerażona wybuchem rewolucji w stolicy i wieściami o radykalnych wystąpie-
niach w Peszcie oraz narastającą rewolta w prowincjach włoskich, Galicji, a nawet 
w Czechach przyjęła te postulaty bez większego oporu. 

W  ten sposób Węgry stały się za jednym zamachem zupełnie suwerennym 
państwem z osobnym sejmem, rządem i wojskiem połączonym z Austrią jedynie 
unią personalną. W nowo powołanym węgierskim rządzie narodowym znalazło się 
miejsce dla obydwu dotychczasowych rywali: Szécheny’ego i Kossutha, którzy na-
tychmiast zabrali się do energicznej pracy. Wydawało się, że obydwaj osiągnęli pożą-
dany cel, a kraj, który bezkrwawo odzyskał suwerenność, czeka świetlana przyszłość. 

Ta sielanka okazała się jednak krótkotrwałym złudzeniem. Wiedeńska ekipa 
ustąpiła jedynie z konieczności i nie zamierzała pogodzić się z porażką. Ponieważ 
nie była chwilowo w stanie podjąć otwartej walki z rozentuzjazmowanymi Wę-
grami – w  pierwszym etapie poszczuła przeciw rządowi w  Budapeszcie liczne 
mniejszości narodowe zamieszkujące Koronę Świętego Stefana. 

W efekcie skrytej agitacji Słowacy i Serbowie powstali przeciw Węgrom, zaś 
Chorwaci zerwali ośmiuset letnią unię i uznali swój kraj za autonomiczną prowincję 
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Cesarstwa Austriackiego. Cesarz Ferdynand, będący jednocześnie królem Węgier, 
oficjalnie potępił potrójną rebelię, lecz jednocześnie tajni agenci Wiednia dostar-
czyli buntownikom broni i instruktorów. 

W ten sposób rozpoczęła się wojna, do której Węgry nie były w najmniejszym 
stopniu przygotowane: węgierskie pułki w armii cesarskiej znajdowały się poza 
granicami królestwa, nowa armia narodowa znajdowała się w stadium organizacji, 
brakowało jej uzbrojenia oraz co najważniejsze – kadry oficerskiej. Entuzjazm 
Węgrów, ich lojalność wobec rządu oraz dyscyplina społeczna okazały się jednak 
tak wielkie, że dość szybko udało się zdusić bunt Słowaków, ograniczyć postępy 
serbskiej rebelii i powstrzymać Chorwatów od przekroczenia granicy na Drawie. 

Mimo to w ciągu lata i  jesieni 1848 roku sytuacja polityczna Węgier uległa 
znacznemu pogorszeniu. Wojska austriackie pokonały zbuntowanych lombardzkich 
Włochów wspomaganych przez Sardynię i stłumiły drugą rewolucję w Wiedniu, 
a europejska Wiosna Ludów zaczęła przygasać. Na domiar złego mocarstwa libe-
ralne (Anglia i Francja) odmówiły uznania suwerenności Węgier. 

Nie ma tu miejsca na opis nawet najważniejszych wydarzeń Wiosny Ludów na 
Węgrzech. W największym skrócie wyglądało to tak: 

Ugoda nie doszła do skutku i we wrześniu 1848 roku rozpoczęła się otwarta inwazja 
wojsk cesarskich, które początkowo wykorzystując mniejszości narodowe i wspo-
mniane już braki militarne Madziarów odniosła znaczne sukcesy: Budapeszt padł, 
stracono Górne Węgry i prawie wszystkie ważniejsze ośrodki w Siedmiogrodzie. 

Jednakże w zimie i na wiosnę 1849 roku nowy rząd narodowy dokonał rzeczy 
prawie niemożliwej: dzięki osobistej akcji Kossutha zmobilizował i uzbroił prawie 
200 000 nową armię, która dowodzona przez zdolnych generałów (w tym trzech 
Polaków – weteranów Powstania Listopadowego) kompletnie rozgromiła połą-
czone siły cesarsko-wołoskie w Siedmiogrodzie, a w końcu podjęła ofensywę na 
wszystkich pozostałych frontach i odbiła po ciężkiej walce stolicę. 

Wówczas nowy cesarz Franciszek Józef uchwycił się ostatniej deski ratunku, 
zwracając się bezpośrednio do rosyjskiego cara Mikołaja I z prośbą o interwencję. 
Samodzierża Wszechrosji nie omieszkał skorzystać z zaproszenia, które w jego 
mniemaniu oznaczało ostateczne sprowadzenie Austrii do państwa wasalnego i do-
piero wówczas połączone siły dwóch największych mocarstw militarnych Europy 
zdołały zadać Węgrom klęskę i zniszczyć odradzającą się ich suwerenność. Rozpo-
czął się krwawy odwet Austriaków, a potem straszliwy dziesięcioletni ucisk znany 
jako „era Bacha”. 

Skazany zaocznie na śmierć Lajos Kossuth schronił się za granicą, ale nigdy już 
nie zobaczył ojczyzny i jego dalszy wpływ na losy Węgier zmalał w końcu do zera. 
Natomiast jego rywala, Ferenca Sécheny’ego, spotkał los jeszcze gorszy – został 
internowany w domu dla nerwowo chorych i w końcu popełnił samobójstwo. 

Wydawało się, że po takiej katastrofie Węgry nie zdołają się podnieść, a  ich 
los jest na długo przesądzony. A  jednak pomimo wszelkich przeciwności – nie 
minęło nawet osiemnaście lat, a mrówcza praca kilku patriotów, którzy wyciągnęli 
właściwe wnioski z heroicznego, choć tragicznego zrywu – doprowadziła do nie-
bywałej odmiany losu i sukcesu, który przerósł najśmielsze oczekiwania Węgrów. 
Pogromca rewolucji 1848 roku – cesarz Franciszek Józef – ukorzył się publicznie 
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przepraszając naród węgierski za popełnione błędy, przywrócił część skazanym 
przez siebie ofiarom terroru i uznał pełną suwerenność Węgier w ich historycz-
nych granicach z własnym parlamentem i odpowiedzialnym przed nim rządem.

Jak do tego doszło? Otóż wspominani wybitni myśliciele: Ferenc Déak i Gyula An-
drássy dokonali analizy wydarzeń 1848 i 1849 i doszli do następujących wniosków: 

a) Mobilizacja całego narodu pokazała, że Węgrzy stanowią potężną siłę, która 
właściwie wykorzystana mogłaby zadecydować nie tylko o ich suwerenności, 
ale i losie całej Monarchii Habsburgów. Siła ta może ją ocalić lub zniszczyć. 

b) Piętą Achillesową Węgier są zamieszkujące je mniejszości narodowe, które 
stanowią ukrytą broń wszelkich zewnętrznych wrogów Korony Świętego 
Stefana. Należy więc je zneutralizować i rozbroić oraz próbować zasymi-
lować wskazując im, że ich lojalność i  madziaryzacja jest najpewniejszą 
drogą indywidualnego awansu w społeczeństwie obywatelskim. 

c) Największą przeszkodą stojąca na drodze suwerenności Węgier i  zacho-
wania ich całości integralnej jest dotychczasowy sojusz austriacko-rosyjski, 
ponieważ słowiańskie, a także i  inne prawosławne mniejszości narodowe 
upatrują w carze obrońcy, a także protektora w dążeniach do rozerwania 
Węgier na części i utopienia ich w słowiańskim morzu. 

d) Zaciekła walka z Monarchią Habsburgów, jaką toczył Kossuth, była błędem, 
ponieważ z  prawnego punktu widzenia Habsburgowie nie są (mimo ich 
błędów) obcą i narzuconą władza, ale legalnymi władcami Węgier, a upoka-
rzająca jest dla Franciszka Józefa rola „młodszego brata” i satelity cara i za-
sadnicza sprzeczność pomiędzy interesem politycznymi Austrii i Rosji na 
Bałkanach. Skoro zaś ambicja i interes cesarza Franciszka Józefa pozostaje 
w sprzeczności z ambicją i interesem cara Mikołaja – to można i należy 
to wykorzystać, a pojednanie Węgier z Austrią stworzy najlepszą obronę 
przed postępami panslawizmu.

e) W walce o suwerenność nie można liczyć na zachodnie mocarstwa libe-
ralne (Francję, Anglię, czy USA), ponieważ nigdy nie naraża swoich żywot-
nych interesów dla obrony kogokolwiek i czegokolwiek.

Zarysowawszy tak ambitny program były rewolucyjny minister sprawiedli-
wości – Deák i jego przyjaciele przystąpili do jego realizacji. Na początek należało 
z jednej strony pozyskać dla niego jak najszersze rzesze Węgrów, a z drugiej prze-
konać do niego jakieś wpływowe osoby na dworze wiedeńskim. Wkrótce okazało 
się, że pierwsze jest daleko trudniejsze od drugiego, bo represje, które dotknęły 
naród po upadku powstania 1848 roku wzbudzały tak silną niechęć do Austrii 
i osobiście do cesarza Franciszka Józefa, że zasypanie przepaści między nimi wy-
dawało się zadaniem ponad siły. 

Początkowo mimo przestróg Deáka powszechnie liczono na wybuch jakiejś 
wojny europejskiej i wykorzystania jej do ponownego powstania. W tym kierunku 
nieustannie działał we Francji i w Anglii Lajos Kossuth, i wreszcie w 1859 roku 
wydawało się, że szansą taką jest wojna sardyńsko-francuska przeciw Austrii. Jed-
nakże wypadki potoczyły się inaczej niż to założył Kossuth, a zgodnie z założeniami 
Deáka: Austria poniosła wprawdzie dotkliwą klęskę i straciła najbogatszą prowincję 
Lombardię, ale zarówno Napoleon III, jak i król sardyński (a niebawem włoski) 
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Wiktor Emmanuel II osiągnąwszy swe cele – natychmiast złożył z Węgier ofiarę na 
ołtarzu pokoju sprawiając ogromny zawód Kossuthowi. Droga zbrojnego powstania 
w oparciu o pomoc zewnętrzną okazała się więc po raz kolejny drogą donikąd. 
Jednakże porażka Austrii spowodowana w dużej mierze bojkotem mobilizacyjnym 
zastosowanym oddolnie przez Węgrów, ukazała jasno pokonanemu Franciszkowi 
Józefowi, że formuła absolutyzmu i represji wyczerpała się i trzeba szukać porozu-
mienia ze zwolennikami konstytucjonizmu oraz z narodami Monarchii. 

Wówczas to Węgrzy dostrzegli po raz pierwszy realną szansę realizacji planu 
Deáka i zaczęli się pomału ku niemu skłaniać. Natomiast znalezienie wpływowego 
sojusznika na dworze wiedeńskim okazało się znacznie łatwiejszym zadaniem. 
Stała się nim sama cesarzowa Elżbieta, która nieomal od samego początku związku 
z Franciszkiem Józefem była głęboko skonfliktowana ze swoją apodyktyczną te-
ściową, będąca filarem obozu absolutystycznego i największą zwolenniczką kon-
tynuowania sojuszu z Rosją. Niechęć matki cesarza do buntowniczych Węgrów 
stała się główną przyczyną okazywania im przez młodą cesarzową współczucia, 
przyjaźni, a w końcu – odwzajemnionej miłości. 

Znajdujący się w jej otoczeniu nieliczni Węgrzy umożliwili Elżbiecie osobiste 
spotkanie z Deákiem, który bez trudu przekonał ją, że proponowana przez niego 
ugoda na zasadzie uznania suwerenności Węgier będzie najlepszą i najpewniejszą 
obroną dynastii i wspólnej Monarchii. 

Jednakże Elżbieta musiała działać ostrożnie, a  cesarz nie od razu dał się do 
tego pomysłu przekonać. Wprawdzie w 1860 roku postanowił przekształcić swe 
państwo w duchu konstytucyjnym i parlamentarnym, ale nowa Austria miała mieć 
nadal charakter jednolitego państwa federalnego ze wspólnym rządem i  parla-
mentem, a każdy kraj koronny miał uzyskać autonomię językową i kulturalną. 

Pomysł ten w  pierwotnej formie (plan Gołuchowskiego) miał spore szanse 
realizacji, gdyż zadowalał większość poddanych w krajach koronnych i zyskał tez 
uznanie w oczach mocarstw liberalnych zachodniej Europy, lecz jego realizacja 
przekreśliłaby wszelkie nadzieje na odzyskanie suwerenności przez Węgry, które 
zostałyby przez niego sprowadzone do roli autonomicznej prowincji, a ponadto 
rozbudziłaby nadzieje na perspektywę autonomiczną wśród mniejszości niema-
dziarskich Korony Świętego Stefana i w konsekwencji groziły jej rozpadem. 

Dlatego grupa Deáka zdecydowanie sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu i we-
zwała wszystkich Węgrów do bojkotu tworzących się wspólnych instytucji i obywa-
telskiego nieposłuszeństwa, a węgierska delegacja mająca wziąć udział w otwarciu 
wspólnego parlamentu odmówiła jego uznania i opuściła salę. Rozmowy zostały 
zerwane, a w stosunki węgiersko-austriackie znalazły się w kilkuletnim impasie. 
Nie bacząc na opór Węgrów cesarz rozpoczął realizację swojego programu i to 
w bardziej centralistycznej formie (projekt Schmerlinga) – natomiast Węgrzy od-
powiadając na apel Deáka („…Odzyskanie tego, czego naród się dobrowolnie wy-
rzeknie jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe”) zawzięli się w biernym oporze. 
Bezkrwawa, ale zawzięta walka trwała siedem lat (1860-1867). 

Tymczasem polityczna sytuacja Monarchii w  Europie ulegała pogorszeniu. 
Wojna włoska 1859 roku, a następnie afera meksykańska (1864-1867) wykluczały 
sojusz z Francją, brak poparcia Rosji w wojnie krymskiej (1854-1856) i interwencja 
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polityczna Austrii w sprawie tłumienia Powstania Styczniowego ostatecznie zakoń-
czyła sojusz z Rosją, wspólna interwencja zbrojna Austrii i  Prus w Szlezwiku- 
-Holszytnie przeciw Danii zraziła popierającą Danię Anglię, a wreszcie narasta-
jący konflikt w sprawie hegemonii w Niemczech doprowadził do konfliktu Austrii 
z Prusami (1866). Cesarz Franciszek Józef rozpoczął wojnę nie tylko w całkowitej 
izolacji politycznej, ale i w zasadniczym konflikcie z prawie połową własnych pod-
danych, gdyż liderzy węgierskiej opozycji Deák i Andrássy popierani przez swych 
rodaków skutecznie zablokowali pobór do armii. W wojnie z Prusami Austria po-
niosła druzgoczącą klęskę i musiała przystać na upokarzające ją warunki pokoju.

2) Era austro-węgierskiego dualizmu (1867-1914)16

Przegrana cesarza oznaczała triumf Deáka i  Andrássy’ego. Cesarzowa Elż-
bieta przejęła polityczną inicjatywę w  wyniku, czego cesarz skapitulował przed 
ich żądaniami. W miejsce dotychczasowej centralistycznej monarchii Habsburgów 
powstała unia realna dwóch równoprawnych państw – Cesarstwa Austriackiego 
będącego luźnym zlepkiem autonomicznych krajów historycznych (Dwóch Austrii, 
Styrii, Karyntii, Krainy, Tyrolu, Dalmacji, Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego 
i Opawskiego, Galicji i Bukowiny), zwanych potocznie Przedlitawią i o wiele bar-
dziej zwartego politycznie Królestwa Węgier, zwanego potocznie Zalitawią. 

Obydwa człony miały wspólnego monarchę (który na Węgrzech nosił wy-
łącznie tytuł króla, a nie cesarza) oraz trzy ministerstwa (spraw zagranicznych, 
finansów i spraw wojskowych) obsadzane rotacyjnie przez przedstawicieli Austrii 
i Węgier. Wszystko inne: parlamenty, rząd i organizacja wewnętrzna – pozostawały 
oddzielne. O sprawach dotyczących Węgier mieli odtąd decydować wyłącznie Wę-
grzy, a język węgierski stawał się jedynym językiem urzędowym Korony Świętego 
Stefana i obowiązywało to odtąd nawet niemieckojęzycznych poddanych Króle-
stwa Węgier (naddunajskich Szwabów oraz siedmiogrodzkich i spiskich Sasów). 
W ten sposób powstały Austro-Węgry, a pełna suwerenność Węgier, o która nie-
gdyś bezskutecznie walczyli Séchenyi i Kossuth17 stała się faktem. Wrodzone Wę-
grom: cierpliwość, konsekwencja i dyscyplina społeczna dokonały tego, czego nie 
zdołano wywalczyć na drodze zbrojnego powstania.

Wraz z odzyskaniem suwerenności kierownictwo polityczne Węgier przeszło 
z rąk sędziwego Deáka w ręce Gyuli Andrássy’ego, który został pierwszym pre-
mierem niepodległych Węgier, a po zakończonej kadencji w roku 1871 przejął 
wspólne ministerstwo spraw zagranicznych Monarchii. Na samym początku spra-
wowania tego urzędu na pytanie, co będzie jego celem na nowym stanowisku 
odpowiedział bez wahania: „jest tylko jedna polityka – węgierska” i rzeczywiście 
niebawem przystąpił do jej realizacji. 

Z punktu widzenia Węgier największym niebezpieczeństwem dla nowo odzy-
skanej suwerenności i  zawartej z  cesarzem ugody był silny, tradycyjny sojusz 

16  W polskich opracowaniach historia polityczna tego okresu jest opisany najlepiej w: J. Ko-
chanowski, dz. cyt., s. 23-46, osiągnięcia kulturalne, gospodarcze, społeczne i naukowe 
w: I. Romcsics, dz.cyt. s. 315-337, natomiast główne nurty polityczne Węgier i koncepcje 
najważniejszych postaci można znaleźć w W. Bator, dz. cyt, s. 416-424. 

17  W. Bator, dz.cyt., s. 413, 417-422.
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rosyjsko-pruski. Chodzące w glorii zjednoczyciela Niemiec potężne Prusy zagra-
żały Monarchii Habsburgów z północnego zachodu, a ponadto wywierały zgubny, 
przyciągający wpływ na Niemców austriackich – natomiast Rosja zagrażała Mo-
narchii z północnego wschodu, a jej ekspansja w kierunku bałkańskim stopniowo 
opasywała Węgry od wschodu i południa roztaczając niebezpieczny urok wśród 
słowiańskich i rumuńskich poddanych korony Świętego Stefana. 

Ponieważ izolowana politycznie Monarchia nie miałaby żadnych szans obrony 
przed atakiem ze wszystkich stron (a w orbicie wpływów niemieckich znalazły się 
także tradycyjnie wrogie Austrii zjednoczone Włochy) – Andrássy postawił sobie 
za zadanie rozerwanie niebezpiecznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego przez zbli-
żenie się do bismarckowskiej Rzeszy.

Okazja nadarzyła się w 1876 roku, gdy Rosja wykorzystując falę wyzwoleńczą 
wśród południowych Słowian przystąpiła w ich obronie do kolejnej wojny z Turcją. 
W wyniku klęski Turcji i zawartego przez nią z Rosja rozejmu w San Stefano 
zarówno Rumunia, jak i cały Półwysep Bałkański za wyjątkiem skrawka Tracji 
z  Konstantynopolem, stawały się strefą wyłącznych wpływów rosyjskich. Takie 
wzmocnienie państwa carów grożące zachwianiem równowagi sił w Europie zanie-
pokoiło jednak nie tylko Austro-Węgry, ale i Wielką Brytanię, a także i bismarc-
kowskie Niemcy, które same dążyły do uzyskania hegemonii w Europie. 

Za zgodą Rosji, która spodziewała się uzyskać poparcie tradycyjnie przyjaznych 
Niemiec, zwołano w celu ustanowienia nowego porządku na Bałkanach między-
narodową konferencję w Berlinie (1878). Wykorzystał to natychmiast Andrássy 
oferując Niemcom przymierze w  zamian za ograniczenie skutków rosyjskiego 
zwycięstwa nad Turcją. Niemcy, widząc w tym szansę hegemonii w Europie Środ-
kowej, przyjęły tę ofertę i  ku zdumieniu i  oburzeniu cara – w  porozumieniu 
z Wielką Brytanią ograniczyły zdobycze cara do niepewnego protektoratu nad pół-
nocną Bułgarią, wypierając jej wpływy z Rumunii i Serbii i udzielając gwarancje 
granic pokonanej Turcji. Przy okazji zaś, niebiorące udziału w wojnie z Turcją 
Austro-Węgry otrzymywały prawo okupacji Bośni i Hercegowiny. 

W ten sposób największe korzyści z całego zamieszania wyniosła Monarchia 
Habsburgów, a w istocie – Węgry: znikała zmora osaczenia przez Rosję z północ-
nego wschodu, wschodu i  południa, Monarchia zyskiwała bez walki nową pro-
wincję, a co najważniejsze – rozbito odwieczny sojusz rosyjsko-niemiecki, a Austro
-Węgry stawały się znów mocarstwem na skalę europejską. 

To bezkrwawe zwycięstwo Andrássy’ego wzmocniło także wpływy Węgier 
w  całej Monarchii. Franciszek Józef, który dzięki niemu zabezpieczył swe pań-
stwo i wychodził z izolacji międzynarodowej zrozumiał, że linia polityczna Deáka
-Andrássy’ego była słuszną, a zawarta ugoda z Węgrami ocaliła jego panowanie 
i przyniosła korzyść całej Monarchii. O sukcesie politycznym Andrássy’ego świad-
czył najdobitniej fakt, że nowy europejski ład zaprowadzony na Kongresie Berliń-
skim zapewnił Europie pokój na nieomal 36 lat (1879-1914). 

Polityczni spadkobiercy Deáka i Andrássy’ego mogli teraz zwrócić uwagę na 
sprawy wewnętrzne Węgier i przekształcić je w nowoczesne, dobrze prosperujące 
państwo narodowe. Ponieważ nie piszemy tu historii Węgier wystarczy tylko nad-
mienić, że dzisiejsi historycy zgodnie uważają ten czas za najlepszy okres w całych 
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dziejach Węgier, o  czym świadczy chociażby obecna atrakcyjność Budapesztu, 
który właśnie wtedy przybrał wygląd podziwiany do dziś przez miliony turystów 
z całego świata. 

Ponieważ Węgrzy wyciągnęli wnioski z ponurej roli, jaką w upadku suweren-
nych Węgier w 1849 roku odegrały mniejszości narodowe – ogromne postępy 
zrobiła również w tym czasie ich asymilacja. O ile na początku tego okresu (1870) 
Węgrzy stanowili 36% ludności Korony Świętego Stefana, to w 1910 odsetek ten 
wzrósł do 55%. Proces madziaryzacji narastał wiec w zawrotnym tempie – pomimo 
istnienia na Węgrzech licznych szkół mniejszościowych. Osiągnięto to głównie 
przez ustawę uznająca język węgierski za jedyny język urzędowy całego kraju, co 
powodowało, iż wszyscy, którzy marzyli o karierze urzędniczej i zmianie statusu 
społecznego musieli wykazać się jego znajomością. Toteż niemieccy, słowaccy, ru-
sińscy i rumuńscy rodzice woleli posłać swe dzieci od razu do węgierskiej szkoły, 
która otwierała drogę do gimnazjum i uzyskania matury, niż do elementarnych 
szkół mniejszościowych, po których trudniej było dostać się do szkoły średniej. 
W ten sposób (wg utartego wówczas powiedzenia) węgierska szkoła stała się ma-
szynką, do której wchodzili Żydzi, Niemcy, Słowacy i Rusini, a wychodzili z niej 
wyłącznie Węgrzy.

Tempo madziaryzacji było wiec współmierne z  tempem kurczenia się analfa-
betyzmu. O ile w 1867 roku umiejętność czytania i pisania była obca 67% miesz-
kańcom Węgier, to w  1910 roku odsetek analfabetów stopniał do 33%. Według 
ówczesnych prognoz zakładających całkowitą likwidację tego niechlubnego zjawiska 
do 1930 roku i narastające zainteresowanie wykształceniem średnim i wyższym – 
w takim też czasie Węgry powinny osiągnąć stan względnej jednolitości narodowej. 

Jednakże to co cieszyło Węgrów – bynajmniej nie radowało wpływowych cze-
skich środowisk panslawistycznych, ani serbskich i rumuńskich nacjonalistów – 
marzących o  wykorzystaniu swoich zakarpackich rodaków do zdobycia Sied-
miogrodu. Toteż nasilająca się tendencja madziaryzacyjna zderzyła się niebawem 
z  przeciwdziałaniem aktywistów przysyłanych z  Czech i  Rumunii, a  akcja ta 
znalazła szybko dyskretne, ale silne poparcie ze strony Rosji. 

Nigdzie jednak nie odniosła spodziewanych sukcesów i w porównaniu z Prze-
dlitawią szarpana sprzecznościami narodowymi (Niemców z  Czechami w  Cze-
chach i  na Morawach, Polaków z  Rusinami w  Galicji, Niemców z  Włochami 
w Tyrolu, Włochów ze Słoweńcami i Chorwatami na Terenie, Triestu i Dalmacji, 
Chorwatów i Bośniaków z Serbami w Bośni) Korona Świętego Stefana wydawała 
się monolitem i oazą spokoju.

Osiągnięcia okresu dualizmu nie tylko nauczyły węgierskich mężów stanu osią-
gania największych korzyści narodowych w  ramach większego ponadpaństwo-
wego organu, jakim były Austro-Węgry, ale jednocześnie utwierdziły ich w prze-
konaniu, że jedynym możliwym modelem takiego współżycia może być związek 
państw, w którym Węgry zajmą równorzędne miejsce w stosunku do partnera 
(konfederacja), natomiast nie można się w żadnym wypadku zgodzić na ideę pań-
stwa związkowego (federacja), w którym Węgrzy straciliby suwerenność i staliby 
się tylko jedną z wielu jej części rządzonych przez jeden wspólny centralny rząd 
i jedno ponadnarodowe przedstawicielstwo. 



[ 221 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

Ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienie aktualnej polityki Viktora 
Orbána w stosunku do Unii Europejskiej, który chce utrzymać pomiędzy Bu-
dapesztem i Brukselą taki sam model współzależności (uzyskanie maksimum 
korzyści przy minimum rezygnacji z  pełnej suwerenności), jaki cechował 
stosunek Budapesztu do Wiednia w epoce Austro-Węgier. 

3) Pierwsza wojna światowa, okres rewolucji i dyktat w Trianon (1914-1920)
Okres węgierskiej prosperity załamał się nagle w konsekwencji przegranej dla 

Austro-Węgier pierwszej wojny światowej, której finałem było rozbicie jedności te-
rytorialnej Korony Świętego Stefana, tragiczny epizod władzy komunistycznej (tzw. 
Węgierska Republika Rad) i  wreszcie ostateczny finał – postanowienia dyktatu 
w Trianon, politycznej zbrodni mogącej być porównaną jedynie do wcześniejszych 
rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Paradoks tragedii Węgier polega na tym, że zostały ukarane najsurowiej za roz-
pętanie wojny, której pragnęli najmniej ze wszystkich ówczesnych państw i której 
ich rząd starał się do ostatniej chwili zapobiec. W 1914 roku Węgrzy żyli w swoich 
odwiecznych granicach, których nikt z  nich nie chciał zmieniać ani poszerzać, 
a ich rozwój demograficzny, kulturalny, ekonomiczny i ogólny dobrobyt osiągnął 
stan nieznany żadnemu wcześniejszemu pokoleniu. Dalszy pomyślny rozwój kraju 
mógł się dokonywać jedynie w czasie pokoju, a wojna mogła go nie tylko po-
wstrzymać, ale zniweczyć wszystkie dotychczasowe osiągnięcia. 

Jednakże wszelkie wysiłku ówczesnego premiera Istvàna Tisszy okazały się da-
remne. Zamach w Sarajewie dokonany rękoma terrorysty, a przygotowany pre-
cyzyjnie przez serbskie służby specjalne w porozumieniu z rosyjskimi kręgami 
panslawistycznymi okazał się skuteczną prowokacją, stawiającą całą Monarchię 
w sytuacji bez wyjścia: zbrojne ukaranie Serbii za akt oczywistej agresji groziło 
przekształceniem się konfliktu w ogólną wojnę europejską bez widoku na sukces, 
a zaniechanie energicznych działań wobec Belgradu oznaczało całkowity upadek 
prestiżu państwa na arenie międzynarodowej i  wśród własnych poddanych, 
a wobec agresywnej propagandy nacjonalistycznej szerzonej wśród narodów Mo-
narchii – jej nieunikniony rozpad i katastrofę bez walki. 

Ponadto Tissza jako jeden z nielicznych ówczesnych polityków zdawał sobie 
sprawę, że zarówno serbska megalomania nacjonalistyczna, jak i  stojący za nią 
znacznie groźniejszy carski imperializm posługujący się panslawizmem są w istocie 
tylko narzędziami w ręku znacznie potężniejszych sił – międzynarodowej maso-
nerii posiadającej nieograniczony wpływ na politykę zarówno największych potęg 
Zachodu (Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych), które już wówczas dążyły do 
ekonomicznego podporządkowania sobie całej ludzkości i całkowitej przebudowy 
świata w laickim i republikańskim duchu. 

Wojna pomiędzy trzema najsilniejszymi monarchiami (Niemcami, Rosją i Au-
stro-Węgrami), które ich zdaniem stanowiły ostoję światowego konserwatyzmu 
była dla nich wymarzona okazją do zniszczenia ich potęgi i  zastąpienia caratu 
republiką ślepo naśladującą wzory zachodnie, w Niemczech – osłabienia ich potęgi 
gospodarczej i ustanowienia słabej socjaldemokratycznej republiki, a w Austro- 
-Węgrzech całkowity upadek szczególnie nienawidzonej przez liberałów katolickiej 
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monarchii i rozbicie jej na małe republikańskie państewka rządzone przez laickie 
reżimy sterowane z Paryża, Londynu i Waszyngtonu18. 

Gdy jednak pomimo wszelkich starań premiera Węgier wojna wybuchła, oka-
zało się, że realizowany przed wojną program wszechstronnego odrodzenia naro-
dowego wydał jak najlepsze owoce. W godzinie największego zagrożenia inwazją 
rosyjską (od listopada 1914 do maja 1915 roku) węgierscy żołnierze wychowani 
w duchu patriotycznym kilkukrotnie uratowali sytuację na froncie, a mniejszości 
narodowe (które według wrogiej Węgrom propagandy cierpiały nieludzki ucisk 
ze strony Madziarów) nie stanęły po stronie „wyzwolicieli”, ani nie wykazały aż do 
jesieni 1918 roku żadnych skłonności emancypacyjnych.

Nawet pogłębiające się trudności gospodarcze spowodowane aliancką blokadą 
były w tym czasie cierpliwie przyjmowane przez zdyscyplinowane społeczeństwo, 
a  rządy koalicji próżno trwoniły pieniądze wspierając republikański „ruch nie-
podległościowy”, wykorzystujący pamięć postaci Lajosa Kossutha. Na zmianę na-
strojów nie wpłynęła też ani zmiana na tronie Węgier (listopad 1916 rok), ani 
dymisja udzielona Tissie przez nowego króla – Karola IV. 

Katastrofa dotknęła Węgry dopiero w ostatnim roku wojny, a zapoczątkowało 
ją (znów paradoksalnie) zwycięstwo nad Rosją zmuszoną do kapitulacji w Brześciu 
nad Bugiem (3 marca 1918), ponieważ na jego mocy powróciły setki tysięcy jeńców 
wojennych i oni to właśnie stali się rozsadnikami bolszewickiej zarazy, której ulegli 
w czasie dwóch rewolucji, które rozłożyły byłe carskie imperium w 1917 roku. Za 
swoją wieloletnią niedolę obarczali oni klasy posiadające i służący ich interesom 
rząd. Przynieśli też ze sobą (mało popularną do tej chwili) ideologię walki klasowej, 
„sprawiedliwego” podziału dóbr i konieczności przejęcia władzy przez klasy pracu-
jące jako warunek przywrócenia zakończenia wojny. Ponieważ byłych jeńców na 
ogół z powrotem wcielano do szeregów i wysyłano na front włoski, gdzie warunki 
bytowania żołnierzy były najcięższe – z łatwością zarażali swoimi poglądami ko-
legów walczących tu od dawna i w ten sposób armia zaczęła się z wolna rozkładać, 
natomiast w wymęczonym trudnościami kraju narastała fala niezadowolenia wyra-
żająca się w coraz częstszych strajkach.

Drugi cios zadał Koronie Świętego Stefana orędownik idei „samostanowienia 
narodów” prezydent USA Woodrow Wilson, przekreślając swoim wystąpieniem jej 
tysiącletnia jedność historyczną i polityczno-państwową. Orędzie przyznawało bo-
wiem Chorwatom, Słowakom, Serbom i Rumunom zamieszkującym Węgry prawo 
do secesji, co w praktyce oznaczało przyłączenie ich do ekspansywnych państw 
istniejących (Rumunii) lub nowo powstających (Królestwa SHS i Republiki Cze-
chosłowackiej). Ponieważ w tym czasie (październik 1918) militarna klęska Państw 
Centralnych była już przesądzona – węgierskie mniejszości narodowe (zwłaszcza 
mało uświadomieni Słowacy), które dotąd nie sprawiały większego problemu, nie 
chciały dzielić losu pokonanych i nagle zapragnęły się oderwać od tonącej monar-
chii, aby dołączyć do grona zwycięzców. 

18  J. Bator, Kto zasiał wiatr? http://www.viribusunitis322012.fora.pl/ksiazki,26/kto-zasial-wia-
tr-cz-4,200.html. Publikacja ta szczegółowy opis działań politycznych Trójprzymierza i Trój-
porozumienia, w wyniku których wybuchła pierwsza wojna światowa ze szczegółowym 
opisem prowokacji sarajewskiej i wysiłków premiera Tisszy na rzecz ratowania pokoju.
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Ostateczny cios zadali Koronie Świętego Stefana jednak dopiero węgierscy, li-
beralni republikanie pod wodzą fanatycznego progresisty hr. Mihálya Károly’ego19. 
Oni to właśnie, wykorzystując wszystkie wymienione wyżej trudności i powszechne 
pragnienie pokoju, wykorzystując zrewoltowaną armię ostatecznie przejęli władzę 
(31 październik 1918 roku), co zaakceptował bezradny ostatni monarcha – Karol IV. 

Nowy rząd zerwał natychmiast umowę z 1867 roku, doprowadził do rozejmu na 
warunkach podyktowanych przez Ententę (13 listopad 1918) i na koniec prokla-
mował republikę parlamentarną (Węgierska Republika Ludowa) według masoń-
skiego wzoru obowiązującego w Republice Francuskiej20. 

Ponieważ przywódca rewolucji Károlyi żywił niczym nieuzasadnione nadzieje, 
że zdoła otrzymać w przyszłym traktacie pokojowe od swych francuskich przyja-
ciół z loży – znośnie warunki i zgodę na utrzymanie historycznych, a przynajmniej 
narodowych granic – doprowadził natychmiast do demobilizacji armii i całkowi-
tego rozbrojenia Węgier i posłusznie wycofywał armię węgierską (a tym samym 
i zasięg administracji państwowej) na coraz to nowe i coraz mniej korzystne „linie 
rozejmowe”. Rachuby te okazały się zupełnie błędne. Państwa koalicji realizowały 
swój plan demontażu i nie zamierzały dawać Węgrom żadnej taryfy ulgowej, a chci-
wość Czechów, Serbów i Rumunów nie miała żadnych granic: Nowo powstała Cze-
chosłowacja nie zadowoliła się ziemiami zamieszkanymi w większości przez Sło-
waków, ale sięgnęła natychmiast po ziemie nad Dunajem, zamieszkałe rdzennych 
Węgrów i żądała też zupełnie bezpodstawnie bogatego rejonu Miszkolca, Serbowie 
wraz z  okupacyjnymi wojskami francuskimi zajęli całe południe Węgier wraz 
z historycznym Pecsem, a Rumuni nie tylko pochłonęli południową Transylwanię 
zamieszkałą w większości przez Rumunów, ale także i Ziemię Seklerską i pół-
nocny Siedmiogród zamieszkały w olbrzymiej większości przez Węgrów, a nawet 
tereny po rzekę Cisę wraz z Debreczynem. Nawet pokonana przez koalicję Austria 
(rządzona teraz przez liberałów) zagarnęła z błogosławieństwem Ententy części 
zachodnich komitatów Węgier – nazywając ten sztuczny twór Burgenlandem. Wil-
sonowska zasada „samostanowienia narodów w granicach etnicznych” okazała się 
więc cynicznym kłamstwem i  posłużyła przykrywka do ordynarnego rabunku. 
Żałosne próby odwoływania się do norm i zasad międzynarodowych okazały się, 
rzecz jasna nieskuteczne.

19  M. Károly objął stanowisko przywódcy Partii Niepodległości po długoletnim sprawowaniu 
tej funkcji przez Ferenca Kossutha, syna przywódcy Powstania z  1848 roku i  zmienił 
stopniowo jej program z patriotycznego liberalizmu na kosmopolityczny liberalizm. Znany 
był z tego, ze historię narodu węgierskiego uważał za zbiór porażek, a jej źródło widział 
w przeżytkach feudalnych i hamowaniu postępu przez szlachtę. Przed wojną najbardziej 
znany był z działań pro-mniejszościowych na Węgrzech i zapewnieniu im równych praw 
z Węgrami. W czasie wojny spiskował z aliantami przeciw własnej ojczyźnie. Jego ideała-
mi byli francuscy twórcy Oświecenia i anglosascy myśliciele pozytywistyczni. Dlatego do 
dziś jest ulubieńcem europejskich elit. Elity te uważają Trianon za akt sprawiedliwości dzie-
jowej, zaś oddanie przez Karolyi’ego władzy komunistom za konsekwencję nieuniknione-
go rozwoju historycznego (Mihály, Count Károlyi, https://www.britannica.com/biography/
Mihaly-Grof-Karolyi). Natomiast Węgrzy widzą w nim nieudacznika i zdrajcę (J. Süme-
ghy, How do Hungarians feel about Mihály Károlyi (Michael Karolyi), President of the 
First Hungarian Republic? https://www.quora.com/How-do-Hungarians-feel-about-Mi-
h%C3%A1ly-K%C3%A1rolyi-Michael-Karolyi-President-of-the-First-Hungarian-Republic).

20  J. Kochanowski, dz. cyt, s. 49-50.
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W efekcie całkowita bezradność ekipy Károly’ego wobec grabieży ziemi wę-
gierskiej sprowadziła do zera popularność rządu republikańskiego jak i głoszo-
nych przezeń idei liberalnych. Nie uratowała jej reforma rolna mająca przyciągnąć 
na jego stronę węgierskich włościan. Nieszczęsny premier zaczął być słusznie po-
strzegany zarówno jako mało inteligentny sługus wrogich mocarstw imperiali-
stycznych, a pogląd ten podzielała solidarnie zarówno prawicowa jak i lewicowa 
opozycja, a wraz z nim skompromitował się w oczach Węgrów cały zachodni 
„wolny świat”. 

Kiedy w lutym 1919 roku państwa Koalicji zażądały od Węgier wycofania się na 
kolejną, niemożliwą do zaakceptowania linię demarkacyjną i uznania ją ostateczna 
granicę Węgier – tchórzliwy Karol zrzekł się władzy, nie chcąc ponosić odpo-
wiedzialności ani za przyjęcie upokarzającego ultimatum, ani za jego odrzucenie. 
Ponieważ jednak (jak każdy wolnomularz) żywił wstręt do tradycyjnych wartości 
i zacofanego patriotyzmu – wołał przekazać władzę lewicy, czyli socjaldemokratom 
i komunistom. Ci zaś skwapliwie ją przyjęli i licząc na pomoc Lenina natychmiast 
ogłosili powstanie Węgierskiej Republiki Rad.

Powszechnie pogardzany twórca i przywódca Republiki Węgierskiej uciekł za 
granicę, gdzie do końca życia pozostawał na utrzymaniu swoich mocodawców, 
którzy do dziś zachwycają się jego postępowymi poglądami, otwarciem na uniwer-
salne wartości i bezinteresowną szlachetnością.

Nowa, „rewolucyjna” władza 21 (powołana bynajmniej nie przez rewolucyjny 
gniew ludu, ale przez tajną umowę gabinetową) obiecała Węgrom obronę ojczyzny 
w słusznych, etnicznych granicach i odrzuciła nowe żądania Ententy. Do obrony 
granic i rewolucji powołała też nową Armię Czerwoną, która błyskawicznie osią-
gnęła liczebność 200 000 żołnierzy i wykorzystując fakt nieustannego naruszania 
linii rozejmowej przez Czechów przystąpiła przeciw niej do ofensywy. 

W jej wyniku odzyskano nie tylko większą część ziem zamieszkiwanych przez 
Węgrów, ale i  część terenów zamieszkałych przez Słowaków, w wyniku, czego 
proklamowano w zdobytym Preszowie Słowacką Republikę Rad. Ponieważ jednak 
Republika Rad kierowana przez Belę Kúna nie doczekała się spodziewanej pomocy 
ze strony bolszewickiej Rosji – nie pozostało jej nic innego jak przystać na zapro-
ponowane zawieszenie broni. 

Na jego mocy Węgrzy wycofali się na linię sprzed ofensywy, ale komuniści 
skompromitowali się niemniej niż poprzednio liberalny reżim Karoly’ego. Nie 
dość, że zmarnowali cały wysiłek mobilizacyjny narodu, to jeszcze uderzali we 
wszystko, co było drogie węgierskiemu sercu: w tradycje narodowe (porzucono 
dawne symbole, a  pomniki bohaterów narodowych przykryto rusztowaniem 
i czerwonym płótnem), w wiarę (obowiązującą ideologią stał się agresywny ateizm,  

21  Premierem WRR był socjaldemokrata Sándor Garbai, lecz w rzeczywistości był on tylko 
marionetką w ręku bolszewickiego agenta Beli Kuna, któremu powierzono stanowisko 
komisarza spraw zagranicznych. J. Kochanowski, dz. cyt. s. 53. zob też: G. Baziur, Idee 
i czyny: Węgierska Republika Rad 1919 roku jako przykład totalitarnego reżimu re-
wolucyjnego, „Przegląd Geopolityczny”, nr 12, 2015, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/
bwmeta1.element.desklight-3673a9a6-1813-4b51-af88-b5ced0d85827
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a wszystkie wyznania poddano skrajnym ograniczeniom) i chłopskie przywiązanie 
do ojcowizny. I wreszcie w stosunku do wszystkich, rzeczywistych i urojonych 
wrogów nowego porządku zastosowano bezprzykładny terror22. 

W dodatku prawie wszyscy przywódcy i większość gorliwych aktywistów „no-
wego ładu” miała żydowskie korzenie. Co prawda wszyscy byli zasymilowani i de-
klarowali się jako internacjonalistyczni ateiści deklarując odcięcie od własnych 
korzeni, ale ich zupełnie niezrozumiała nienawiść do wszystkiego, co węgierskie, 
wywołała reakcję w postaci antysemityzmu. Do tego wobec coraz to nowych, uto-
pijnych pomysłów władzy (upaństwowienie ziemi – nie tylko dopiero co rozdanej 
chłopom, ale i  odziedziczonej przez nich po przodkach, siłowa laicyzacja życia 
społecznego i coraz szerszy krąg poddanych represjom) jej zaplecze polityczne 
dramatycznie się skurczyło ograniczając się do garstki kosmopolitycznej laickiej 
inteligencji i części klasy robotniczej w większych miastach. 

Prawicowa opozycja zaczęła się organizować. Na terenach wolnych od władzy 
radzieckiej na południu Węgier (pomimo niechęci władających tu okupantów) za-
częły się organizować oddziały narodowe, a społeczeństwo zaczęło wiązać nadzieje 
ze spodziewanym upadkiem niepopularnej, czerwonej dyktatury. Wreszcie w lipcu 
1919 roku, gdy jej niepopularność doszła do szczytu, Béla Kun postanowił poprawić 
jej reputację przez podjęcie kolejnej ofensywy – tym razem przeciw Rumunom, 
którzy nie wycofali się z terenów za Cisą, choć Ententa obiecała to Węgrom w za-
mian za wspomniane zawieszenie broni z Czechosłowacją. 

Tym razem jednak była to decyzja samobójcza. Węgierska Armia Czerwona 
składająca się głownie ze zniechęconych chłopów nie wykazała tym razem za-
pału do walki, a prowadzący ją oficerowie wywodzący się w większości z dawnej 
armii, nie zamierzali się również przykładać do utrwalania reżimu, który nie taił 
konieczności ich wytępienia. Ponadto wielokrotna przewaga armii rumuńskiej nie 
rokowała nadziei na sukces. Toteż po kilku dniach planowanie uderzenie załamało 
się, a przeciwnik ruszył w pogoń za ustępującymi oddziałami przekraczając Cisę. 
Do walki włączyła się tez ponownie Czechosłowacja. 

Béla Kun i  jego towarzysze nie zamierzali bynajmniej walczyć do ostatniej 
kropli krwi, ale zagrabiwszy, co się dało – haniebnie porzucili stolicę uciekając 
śladem Karoly’ego do Austrii23. 

22  Lewica europejska zajmująca obecnie najbardziej eksponowane stanowiska unijne po dziś 
dzień oraz intelektualna lewicowa śmietanka USA podkreślają postępowość czerwonej 
republiki 1919 roku zaniżając, co najmniej dziesięciokrotnie liczbę jej ofiar – natomiast 
rozdmuchuje do niewyobrażalnych rozmiarów „biały terror”, czyli represje, jakie spadły 
na jej byłych dygnitarzy i funkcjonariuszy. Zob: A. C. Janos; W. B. Slottman, Revolution 
in Perspective: Essays on the Hungarian Soviet Republic of 1919, 1971, s. 185.

23  Kun uciekł samolotem do rządzonej przez socjaldemokratów przyznanej mu Austrii, skąd 
w sierpniu 1920 wyjechał do Rosji Sowieckiej. Po zdobyciu Krymu przez czerwonych 
Béla Kun został mianowany przewodniczącym lokalnego komitetu rewolucyjnego i  tu 
dopuścił się nieprawdopodobnych grabieży (co zresztą potem zarzucono mu podczas 
czystki 1937  roku). Następnie pracował w Niemczech nad rozpętaniem nieudanej re-
wolucji (1921), po czym został członkiem KW Kominternu. W  czasie wielkiej czystki 
(jeżowszczyzny) utracił wszystkie stanowiska i został oskarżony o współudział w spisku 
Kamieniewa-Zinowiewa. W 1937 roku został rozstrzelany. Sąd w ZSRS zrehabilitował go 
w 1955 roku, a w opinii zachodniej lewicy jest on znany przede wszystkim jako ofiara 
reżimu stalinowskiego.

Mi
ęd

zy
na

ro
do

w
o



Polityka
Narodowa

[ 226 ]
NR 24

Władzę przejęło mniej radykalne skrzydło partii socjaldemokratycznej24, ale nie 
miało to już większego znaczenia, gdyż 1 sierpnia 1919 roku armia rumuńska 
zajęła bez walki Budapeszt, a następnie przystąpiła do totalnego rabunku wszyst-
kiego, co się dało na okupowanych terytoriach. 

Wolne od obcej okupacji pozostały jedynie ziemie Dunantulu na południe od 
Balatonu opanowane przez węgierską armię narodową pod dowództwem byłego 
admirała floty AW – Miklósa Horthy’ego. Ten zaś wykorzystując brytyjską obawę 
przed hegemonią Francji na kontynencie europejskim – zdołał uzyskać poparcie 
Anglików w sprawie stopniowego wycofania się Rumunów nie tylko z  terenów 
zajętych w czasie ostatniej kontrofensywy, ale i z Kraju Zacisańskiego.. 

16 listopada 1919 roku Horthy na czele armii narodowej wkroczył do Buda-
pesztu, a wybrany w wolnych wyborach parlament przywrócił na Węgrzech mo-
narchię powierzając mu władzę zastępcy króla25. To prowizoryczne rozwiązanie 
miało trwać przez całe pokolenie (24 lata). Formalnie i ustrojowe odrodzone króle-
stwo było kontynuacją przedwojennej monarchii. Podstawową różnicą było jednak 
zerwanie unii z Austrią (zakazywał jej zresztą traktat pokojowy) i odsunięcie od 
korony Habsburgów dokonane na życzenie aliantów jako reakcja przeciw nieuda-
nemu powrotowi króla Karola IV26. 

Okres pierwszej wojny światowej i następującego po niej zamętu politycznego 
(1914-1920) zamknął ostatecznie tragiczny Traktat w  Trianon (6 czerwca 1920). 
Na jego mocy Węgry jako strona pokonana w  wojnie straciły 3/5 terytorium 
państwowego na rzecz wszystkich sąsiadów (Rumunii, Czechosłowacji, Jugosławii 
i… Austrii), a w  tym terytoria zamieszkałe prawie wyłącznie przez Madziarów. 
Okrojone królestwo, które sami Węgrzy nazywali szkieletem, miały liczyć zaledwie 
93 tys. km2, a jego populacja spadła do 8 milionów mieszkańców. Co najmniej 
6 milionów Węgrów pozostało na terenach zabranych, gdzie poddano ich rozma-
itym szykanom i bezskutecznej próbie asymilacji.

Doświadczenie historyczne lat 1914-1920 nauczyło jednak Węgrów kilku kolej-
nych oczywistych prawd, które do dziś nie straciły na aktualności:

1) Należy unikać wplątania Węgier w taką wojnę, na której nie mogą nic zy-
skać – natomiast mogą wszystko stracić. 

2) Należy unikać dopuszczenia do objęcia władzy przez liberałów zapatrzo-
nych we wzory zachodnioeuropejskie, ponieważ jest to groźne dla podstaw 
funkcjonowania Węgrów jako narodu, a nawet zagraża wręcz odrębności 
etnicznej.

3) Słaba władza liberalnego rządu nie jest w stanie zadbać o interes narodowy 
Węgier i zabezpieczyć je przed katastrofą i obcą zachłannością.

24  Powrócono wtedy na moment do nazwy „Węgierska Republika Ludowa”. Był to efeme-
ryczny rząd Gyuli Peidla, obalony po kilku dniach przez Istvana Friedricha, który prowi-
zorycznie przywrócił monarchię z Józefem Habsburgiem jako regentem Węgier, czego 
nie zaakceptowała Ententa. 

25  Horthy uzyskał wówczas tytuł kormányzo, co najczęściej przekłada się jako regent, cho-
ciaż przed wojną tłumaczono to na polski jako „naczelnik”.

26  Karol IV próbował w 1921 roku powrócić na tron.
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4) Rządy liberałów szermujących hasłami postępu, wolności i  równości są 
tylko wstępem do zbrodniczej, radykalnej dyktatury zagrażającej fizycz-
nemu bytowi narodu.

5) Liberalno-demokratyczne państwa zachodnie będące w  rzeczywistości 
oligarchiami finansowymi nie są rzetelnymi partnerami politycznymi 
i w żadnym wypadku nie można zaufać ich zapewnieniom i gwarancjom.

Część II artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Polityki Narodowej”.
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Główny nurt polskiego ruchu narodowego zrósł się z katolicy-
zmem niespełna sto lat temu i aż po dziś dzień odwołuje się do 

koncepcji nacjonalizmu chrześcijańskiego. Wynika to m.in. z faktu, że 
religia katolicka – zarówno w pierwszych dziesięcioleciach XX w., 
jak i w czasach współczesnych – na ogół pozytywnie odnosi się do 
faktu istnienia narodów. Na pytanie, na czym polega rola narodów 
w Bożej ekonomii zbawienia, stara odpowiedzieć się teologia narodu. 

Nauczanie Kościoła katolickiego przez bardzo długi czas milczało na temat 
zjawiska narodu jako takiego. W Sumie św. Tomasza z Akwinu, która stano-
wiła podstawowy wyznacznik katolickiej teologii aż do połowy ubiegłego wieku, 
termin natio odnajdujemy zaledwie 61 razy. W większości przypadków pada ono 
w kontekście omawiania cytatów ze Starego Testamentu, który w dużej mierze 
opisuje przecież dzieje narodu wybranego. Natio jest zamiennikiem słowa populi 
(lud), zaś uwaga Akwinaty koncentruje się bardziej na władzy politycznej oraz 
państwie. 

Nie może to być ani zaskoczenie, ani tym bardziej jakiś zarzut kierowany 
w stronę nauczania Kościoła. Dopiero nowoczesność wytworzyła naród rozumiany 
w dzisiejszym jego słowa znaczeniu oraz nauki zajmujące się jego badaniem. Nie-
mniej jednak zagadnienie narodowości i  jej znaczenia w dziele zbawienia pozo-
staje na marginesie współczesnych dociekań teologicznych, co pokazuje bardzo 
skromna literatura przedmiotu na ten temat. 

Bynajmniej nie oznacza to, że pomiędzy chrześcijaństwem a  narodami jako 
bytami społecznymi i politycznymi, nie zachodziła interakcja. Prof. Benedykt Zien-
tara w „Świcie narodów europejskich” przypisuje religii Chrystusowej silny czynnik 
narodowotwórczy: w  średniowieczu protonarody powstawały także w  oparciu 
o religijną symbolikę i mity. Dość wspomnieć o znaczeniu kanonizacji biskupa 
Wojciecha i mianowaniu go patronem Polski na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 r. 

Fot. pixabay – dengri

Wojciech Niedzielko

ku katolickiej

teologii narodowości
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Z drugiej strony, w czasach walki narodów europejskich o samostanowienie, 
papiestwo alergicznie reagowało na wszelkie próby podważenia legitymizacji wie-
lonarodowych monarchii. Tzw. pierwsza fala nacjonalizmu miała charakter demo-
kratyczny i antyklerykalny, co naturalnie nie mogło podobać się Kościołowi instytu-
cjonalnemu. Podczas drugiej fali w latach 30. XX w., papieże w encyklikach często 
krytykowali laicki nacjonalizm, ale nie negowali już zasadności istnienia państw na-
rodowych. W 1927 r. Maurice Vaussard przeprowadził ankietę dotyczącą stosunku 
katolicyzmu do nacjonalizmu, w której udział wzięli katoliccy intelektualiści z więk-
szości krajów europejskich (Polskę reprezentowali o. Jacek Woroniecki, prof. Adam 
Żółtowski, prof. Oskar Halecki i prof. Marian Zdziechowski). W odpowiedziach ak-
ceptowano międzynarodowy porządek polityczny oparty o zasadę samostanowienia, 
jednak różne oceny dotyczyły nacjonalizmu jako takiego (od przeciwstawiania mu 
patriotyzmu do apologii jego chrześcijańskiej wersji). Istotny jest fakt, że Kościół 
zaakceptował naród jako naturalny (a zatem stworzony przez Boga) byt społeczny 
– ta konstatacja stanowi punkt wyjścia dla konstruowania teologii narodu.

czym nie jest teologia narodu

Chociaż zagadnienie narodu w teologii nie jest dziedziną ścisłą, to można wy-
różnić pewne nurty w teologii oraz zjawiska społeczno-polityczne, które nie są teo-
logią narodu, a które mogą być z nią mylone. Rozpatrując tę kwestię z punktu wi-
dzenia tradycji nacjonalizmu chrześcijańskiego, teologia narodu może być błędnie 
utożsamiania z  pewnymi gałęziami teologii moralnej. Chodzi tutaj oczywiście 
o wkład intelektualny o. Jacka Woronieckiego OP, który w swoim obfitym do-
robku naukowym nieco miejsca poświęcił zagadnieniu narodu. Myśl dominika-
nina koncentruje się przede wszystkim wokół wychowania moralnego jednostki 
w cnotach katolickich, które prowadzą człowieka do zbawienia. Woroniecki bardzo 
dużą rolę w  tym wychowaniu przypisuje naturalnej wspólnocie, która poprzez 
przekazywanie obyczaju wpływa na stanowione prawo i indywidualne zachowania 
człowieka. Wykładowca Collegium Angelicum wyraźnie rozróżniał także moralne 
prawa wspólnoty od praw jednostki, jednak opierał je na zasadach jednolitej etyki 
i krytycznie oceniał dualizm etyczny (etyka ideału i etyka idei zbiorowej), będący 
cechą charakterystyczną klasycznego nacjonalizmu. W praktyce oznaczało to po-
godzenie dążeń uniwersalistycznych (katolicyzm) i partykularnych (naród), co sta-
nowi fundament nacjonalizmu chrześcijańskiego. 

Teologia narodu nie jest także mesjanizmem, którego istotą jest wiara w zba-
wienie na ziemi i kluczowy w nim udział danego narodu. Funkcja soteriologiczna 
w katolicyzmie przypisana jest tylko Chrystusowi i Kościołowi, który strzeże de-
pozytu Objawienia. Żaden naród nie jest ani ontologicznie bardziej uprawniony 
do otrzymania łaski, ani też nie posiada sam z  siebie specjalnych cech, które 
umożliwiają jego członkom łatwiejsze dostąpienie zbawienia bądź niesienie tego 
zbawienia innym narodom. 

Podobnym zjawiskiem do mesjanizmu i  często z  nim mylonym jest misjo-
nizm. Oznacza on realizację przez dany naród lub etnię jakiegoś wyższego i bliżej 
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nieokreślonego celu, który jednak nie ma charakteru transcendentnego. W hi-
storii narodów cywilizacji zachodniej, misjonizm bardzo często występował razem 
z wątkami religijnymi. Było to zjawisko na tyle powszechne, że nie jest przesadą 
twierdzenie o jego uniwersalizmie: francuska dynastia Kapetyngów uznawała się 
za prawowiernych obrońców papieży i filar rodzącego się zachodniego chrześci-
jaństwa; zatrudniony na dworze Henryka VIII angielski dramatopisarz John Bale 
promował legendę o św. Józefie z Arymatei jako pierwszym ewangelizatorze Wysp 
Brytyjskich (pierwotne chrześcijaństwo angielskie zostało później zniszczone przez 
papieskich Normanów); Afrykanerzy przed bitwą z  Zulusami nad Blood River 
w 1838 r. zawierzyli swój los Bogu, co miało dać im zwycięstwo i w konsekwencji 
utwierdziło ich w przekonaniu o posłannictwie (ucieczka w głąb afrykańskiego 
interioru przed brytyjskimi ciemiężcami ma jasne konotacje); francuscy katolicy 
uciekający z kraju macierzystego do Kanady, mieli tam zbudować katolickie cen-
trum Nowego Świata, wolne od liberalnego i ateistycznego zepsucia panującego na 
kontynencie europejskim. 

Teologii narodu nie należy mylić z teologią narodową, którą można rozumieć 
na trzy sposoby: jako teologię nacjonalistyczną (w jej znaczeniu naród jest formą 
absolutu), teologię wielkiego Kościoła chrześcijańskiego (będącą wynikiem zako-
rzenienia Kościoła powszechnego w danym narodzie; można tutaj zatem mówić 
o  Kościele polskim, francuskim, niemieckim itd.) oraz teologię o  wyraźnej re-
fleksji narodu nad samym sobą, która uwzględnia dzieje i problemy danego narodu 
w  świetle religii chrześcijańskiej1. Wspólnym mianownikiem teologii narodowej 
jest przedmiot jej zainteresowania, czyli konkretny naród, a nie naród jako taki. 

Gaudium et spes

Głębsza refleksja teologiczna nad narodem jako bytem społecznym, nastąpiła 
w drugiej połowie XX w. i była wynikiem rozwoju katolickiej nauki społecznej. 
Przełomowym dokumentem była konstytucja Soboru watykańskiego II „Gaudium 
et spes” (Radość i  Nadzieja), która do dnia dzisiejszego stanowi punkt wyjścia 
dla teologicznych rozważań o  relacjach zachodzących między religią katolicką 
a człowiekiem współczesnym. W kontekście omawianego tematu najistotniejsze 
są wnioski konstytucji dotyczące kultury jako takiej i procesu inkulturacji, czyli 
nadawania pewnym właściwościom danej kultury cech chrześcijańskich.

W „Gaudium et spes” czytamy, iż „pomiędzy orędziem zbawienia a kulturą ludzką 
istnieją wielorakie powiązania”2. Bóg przemawiając bowiem do swojego ludu na prze-
strzeni wieków, zawsze czynił to wykorzystując kontekst kulturowy danych czasów. 
Podobnie i Kościół katolicki głosił dobrą nowinę oraz ugruntował swoje nauczanie 
w  antycznym porządku kulturowo-filozoficznym. Konstytucja odnosi się także 

1  C. S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 63. 
2  Wszelkie cytaty pochodzą ze strony internetowej: http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/do-

kumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swie-
cie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html (dostęp: 05.01.2021).
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do nauczania Soboru watykańskiego I o dwoistym porządku poznania, opierającym 
się na wierze i rozumie. Z tego porządku Kościół wywodzi „prawowitą autonomię 
kultury ludzkiej”, gdyż „uprawianie ludzkich umiejętności i nauk” wymaga stosowania 
właściwych dla nich samych zasad i metod. Autonomia kultury nie ma jednak cha-
rakteru bezwzględnego, lecz musi być podporządkowana prawu moralnemu. Innymi 
słowy, rodzaj ludzki jest powołany do poszukiwania prawdy i jej rozpowszechniania, 
uprzednio „zachowawszy porządek moralny i wzgląd na powszechny użytek”.

Z  autonomii kultury nie wypływa zatem jej równorzędność względem Obja-
wienia: „dobra nowina Chrystusowa odnawia ustawicznie życie i kulturę upadłego 
człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i zło, płynące z ciągle grożącego człowie-
kowi zwodzenia przez grzech”. Autorzy konstytucji odnoszą się tutaj do maksymy 
św. Tomasza z Akwinu, że łaska nie niszczy natury, lecz ją udoskonala (gratia 
non tollit naturam sed perficit). Z drugiej strony Kościół także ubogaca się przez 
różnorodność kultur i  potrafi „nawiązać łączność z  różnymi formami kultury”, 
jednakże z żadną z nich „nie wiąże się w sposób wyłączny i nierozdzielny”. Jest 
to czytelna pochwała partykularyzmu kulturowego – wcześniej w „Gaudium et 
spes” jednym z wymienionych zadań współczesnego świata jest takie pogodzenie 
„wymiany kulturalnej” i „prawdziwego i owocnego dialogu”, które nie prowadzi do 
podważenia mądrości przodków i „swoistych właściwości narodowych”. 

Choć w konstytucji „Gaudium et spes” nie poświęcono więcej miejsca pojęciu 
narodu, to jej duch i kierunek otworzył bramę dla teologicznych badań nad tym 
bytem społecznym. Co prawda autorzy dokumentu, zgodnie z tradycją katolickiej 
nauki społecznej, uznali naród za naturalną wspólnotę, której istnienie jest na tyle 
oczywiste, że nie należy go szczególnie rozważać. Można przypuszczać, że za naród 
uznano po prostu każdą, dojrzałą i uformowaną wspólnotę polityczną. Tymczasem 
druga połowa minionego stulecia obfitowała w liczne opracowania naukowe doty-
czące narodu, tożsamości narodowej i nacjonalizmu. Uwzględnienie wyników tych 
dociekań jest wręcz konieczne przy próbie postawienia teologicznego werdyktu – 
fenomenu narodowości i etniczności nie można bowiem redukować do kultury. 
Kluczowe znaczenie „Gaudium et spes” polega jednak na docenieniu dobrze rozu-
mianego partykularyzmu oraz naturalnej różnorodności kulturowej, która nie jest 
dziełem ślepego przypadku rozwoju społecznego, lecz istnieje zgodnie z zamysłem 
Bożym i ma znamienny udział w planie zbawienia. 

(Polska) teologia narodu

Istotny wkład w treść „Gaudium et spes” wniósł kard. Karol Wojtyła. Później, 
już jako papież Jan Paweł II, rozszerzał te wątki w swoich licznych encyklikach 
społecznych, pisanych w charakterystycznym poetyckim stylu3. Liczne odniesienia 
dotyczyły także narodu. W „Redemptor hominis” (1979) papież-Polak wzywał do 
poszanowania praw narodu i szerzenia „autentycznej miłości ojczyzny” oraz kreślił 

3  Cytaty z wymienionych encyklik Jana Pawła II pochodzą ze strony internetowej https://
opoka.org.pl/ (dostęp: 05.01.2021).
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nierozerwalny związek między jednostką, rodziną i narodem. „Laborem exercens” 
z 1981 r. Wojtyła pisał o wielkim społeczeństwie „do którego człowiek przynależy 
na podstawie szczególnych więzi kultury i  historii” i  przypisywał jemu wielką 
wartość wychowawczą, „chociażby nie osiągnęło jeszcze dojrzałej formy na-
rodu”. W „Slavorum apostoli” (1986), adresowanej do społeczeństw Europy Środ-
kowo-Wschodniej, Jan Paweł II porównywał dziedzictwo pokoleń do mozaiki Pan-
tokratora, „który pojawi się w  pełnym blasku w  czasie powtórnego Przyjścia”. 
„Konkretny wymiar katolickości” wypływa bowiem spontanicznie z „poszanowania 
każdego człowieka i każdego narodu, wielkiego czy małego”, a „każdy człowiek, 
każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoją rolę do wypełnienia i swoje 
miejsce w tajemniczym planie Boga i w powszechnej historii zbawienia”.

Nauczanie św. Jana Pawła II otworzyło nowy rozdział w rozwoju teologii. Na 
polskim gruncie próby usystematyzowania teologii narodu dokonał ks. prof. Cze-
sław Bartnik. W 1986 r. nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się pio-
nierska praca pod jego redakcją, zadedykowana „Janowi Pawłowi II – papieżowi 
z rodu Polaków”. „Polska teologia narodu” zawiera dziewięć artykułów poświęco-
nych problematyce narodu w ujęciu nauczania Kościoła katolickiego. 

W  wąskim ujęciu teologia narodu oznacza „dział teologii chrześcijańskiej 
traktujący o  narodzie, jego istocie, genezie, życiu, historii, posłannictwie 
i  sensie – w sposób systematyczny i naukowo zorganizowany wykorzystu-
jący naturalne i nadprzyrodzone źródła poznawcze”4. To właśnie metoda ba-
dawcza i źródła poznania różnią teologię narodu od filozofii narodu. Teologia na 
pierwszym miejscu stawia źródła nadprzyrodzone: Pismo święte (w szczególności 
Stary Testament), chrześcijańską historię danego narodu pojmowaną jako religijne 
samopoznanie oraz sam fakt chrześcijaństwa, które „rzuca swoje światło także 
na tę społeczność ludzką, jaką jest naród i na wszystkie jego sprawy”5. Teologia 
narodu posiłkuje się także źródłami naturalnymi, do których należy zaliczyć „kon-
kretną i pełną egzystencję danego narodu”, jego historię (realizację i samoreali-
zację w czasie i przestrzeni) oraz nauki społeczne, przede wszystkim antropologię, 
socjologię i historię. 

Ważnym elementem teologii narodu ks. prof. Bartnika jest definicja na-
rodu, którą syntetycznie ujmuje jako „naturalną, trwałą, i psychicznie zespoloną 
społeczność ludzi, zwłaszcza rodzin, na bazie wspólnoty pochodzenia i  ojczyzn 
w punkcie wyjścia, związaną ściśle we wspólnotę czasoprzestrzeni i w żywy orga-
nizm biologiczno-społeczny, szczególnie dzięki tej samej tradycji, historii, kultury, 
podstawowej aksjologii, także i religii, samorealizującą się w postaci pewnej spe-
cyficznej podmiotowości o  charakterze osobowości kolektywnej”6. Wyznacznik 
przynależności do danego narodu ma charakter podmiotowy – Polakiem może 
być ten, kto się z polskością duchowo utożsamia i jest z nią zrośnięty. Komponent 
przedmiotowy (wspólnota pochodzenia, tradycji, historii, terytorialna) jest istotny, 
ale nie decydujący. 

4  C. S. Bartnik (red.), Polska teologia narodu, Lublin 1986, s. 20.
5  Tamże, s. 13. 
6  C. S. Bartnik, Teologia…, s. 66.
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Cechą charakterystyczną polskiej teologii narodu jest prymat czynnika perso-
nalnego. W skrócie ks. prof. Bartnik definiuje naród jako „naturalny, organiczny 
i  podmiotowy związek międzyosobowy”, będący częścią porządku stworzenia. 
Bartnik pisze o „narodzie osób”, gdyż to osoba ludzka w porządku teologicznym 
jest czymś pierwotniejszym od narodu, jest jego substrukturą i jednocześnie supra-
strukturą. „Naród osób” bierze swoją nadprzyrodzoną godność z nadprzyrodzonej 
godności osoby ludzkiej. Jest to logiczna konsekwencja posoborowego nauczania 
Kościoła, które za zasadę, podmiot i cel „wszystkich urządzeń społecznych” uznaje 
„osobę ludzką”. Naród może być najwyższą wartością doczesną, o ile jest „na-
rodem osób”. Nie jest to jednak jakaś wersja chrześcijańskiego liberalizmu – za 
J. Maritainem i E. Mounierem należy rozróżnić „osobę” i  jednostkę. „Osoba” ze 
swojej natury jest bytem relacyjnym i można ją tylko przedstawiać w odniesieniu 
do innych „osób”. Innymi słowy, w przeciwieństwie do jednostki, „osoby” nie można 
rozpatrywać jako abstrakcyjnej samowystarczalnej jedności, która jest początkiem 
i ostatecznym celem samym w sobie. Konkretna jednostka w rozumieniu socjolo-
gicznym powinna być poddana narodowi i służyć jego wspólnemu dobru. 

Tak rozumiany naród ma swoje szczególne miejsce w Boskiej ekonomii zba-
wienia. Każdy naród, tak jak każde stworzenie, w tajemniczy sposób współpracuje 
z Bożą Opatrznością i tworzy własną „opatrzność narodową”: swoją dziejową misję, 
unikalną kulturę i wkład do cywilizacyjnego dorobku ludzkości. Chociaż zbawienie 
będzie dotyczyło konkretnych osób, to proces zbawienia odbywa się na arenie 
dziejów, na której głównymi aktorami są narody. Bartnik pisze także o  sakra-
mentach, które poszczególne narody przyjmują. Wszak Chrystus wezwał swoich 
uczniów do nauczania „wszystkich narodów” (Mt 28,19), a dzieje ludzkości mają 
zakończyć się „sądem nad narodami” (Mt 25, 32 nn.; Ap 21, 26). I tak można mówić 
o narodach, które przyjęły chrzest i stały się narodami chrześcijańskimi; o naro-
dach bierzmowanych, które osiągnęły dojrzałość chrześcijańską; o  istnieniu „ja-
kiejś Eucharystii narodu”, wyrażającej się w „szczególnym związku z Chrystusem 
eucharystycznym”; o  narodzie kapłańskim (gens sancta), wykonującym „swoje 
kapłańskie pośrednictwo ku wewnątrz i ku zewnątrz”; o zaślubinach danego na-
rodu z Chrystusem, co wyraża się w jego przywiązaniu do Kościoła oraz relacji 
„pełnej wzajemnej służby i troski”, a w końcu o społecznej pokucie i ostatnim 
namaszczeniu, które następuje w momentach granicznych. Ks. Bartnik zaznacza, 
że sakramentów nie należy traktować czysto poetycko czy metaforycznie, jednak 
są one „raczej skutkami sakramentów udzielanych członkom danego narodu”. 

Polska teologia narodu charakteryzuje ponadto mocno krytycznym stosunkiem 
wobec klasycznego, laickiego nacjonalizmu. Liczne przestrogi przed tego typu ido-
latrią możemy znaleźć zwłaszcza w nauczaniu Jana Pawła II, wskutek czego zostały 
one także zaadaptowane przez ks. prof. Bartnika i jego uczniów. W pracach doty-
czących teologii narodu nie znajdziemy wzmianki o koncepcji nacjonalizmu chrze-
ścijańskiego, co może być zadziwiające zważywszy na dużą popularność tego nurtu 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Bartnik rysuje dychotomię między uniwersa-
lizmem a partykularyzmem, przypisując temu drugiemu tendencje bałwochwalcze 
i w konsekwencji odejście od Boskiego prawa miłości. Trudno jest stwierdzić, 
czy nacjonalizm chrześcijański – oparty o  porządek miłości oraz skorygowany 
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przez etykę katolicką – jest tutaj po prostu włączany w obręb patriotyzmu. Nie-
mniej jednak nie ulega wątpliwości, że takie postawienie sprawy mocno przyczy-
niło się do utrwalenia pejoratywnego znaczenia słowa „nacjonalizm” wśród katolic-
kiej inteligencji w Polsce. 

ku katolickiej teologii narodowości

Praca ks. prof. Czesława Bartnika przetarła teologiczny szlak, jednak wśród 
teologów zza granicy pozostała w zasadzie niezauważona. Naturalną przeszkodą 
była bariera językowa, lecz nie tylko: po upadku żelaznej kurtyny teologii naro-
dowości mniej uwagi poświęcał Jan Paweł II. Zainteresowanie tą tematyką jednak 
nie umarło zupełnie, czego dowodem jest praca walijskiego jezuity, ks. Doriana 
Llywelyna, przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo WAM. Jej 
polski tytuł brzmi „Katolicka teologia narodowości”, co nie do końca wiernie oddaje 
intencje autora. W oryginale zatytułowano ją bowiem „Toward a Catholic The-
ology of Nationality”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Ku katolickiej teologii 
narodowości”. Llywelyn już we wstępie zaznacza, że porusza się po „dziewiczym 
jak dotąd dla teologii terytorium”7, lecz zaznacza, że dyskusja o znaczeniu narodu 
w dziele zbawienia Chrystusowego powinna toczyć się już od dawna. 

Między przemyśleniami Bartnika i LLywelyna istnieje kilka punktów wspólnych 
(o których mowa będzie poniżej), jednak to praca walijskiego duchownego bardziej 
wyczerpuje temat. Przede wszystkim jezuita swoją analizę rozpoczął od szczegóło-
wego omówienia różnych teorii narodu, które, jak wiemy od ks. Bartnika, stanowią 
naturalne źródło poznawcze. Teologia narodu w  „polskim” wydaniu charaktery-
zuje się pojmowaniem narodu w zbyt uproszczony sposób, co może być wynikiem 
rodzimej percepcji społecznej rzeczywistości. Mówiąc konkretniej, w naszym po-
strzeganiu wspólnoty istnienie narodu jako faktu naturalnego, niejako „odwiecz-
nego”, jest głęboko zakorzenione i stanowi podstawowy budulec tożsamości spo-
łecznej. Nie istniało u nas nigdy silne poczucie klasowej odrębności, zaś po drugiej 
wojnie światowej polski naród stał się faktycznie etnicznie jednolity, z dominującym 
wzorcem Polaka-katolika. Taki stan musiał w jakimś stopniu oddziaływać na docie-
kania polskich „teologów społecznych”, w tym Karola Wojtyłę i Czesława Bartnika. 

LLywelyn prezentuje natomiast znacznie szerszy punkt widzenia i  tym samym 
można tutaj mówić o  powszechnej teologii narodu, obejmującej zagadnienie 
w sposób holistyczny. Innymi słowy, jego teoria daje lepszą odpowiedź na pytanie, 
jaki udział w Bożej ekonomii zbawienia ma każdy naród pod słońcem, a nie wybrany 
naród chrześcijański. W formułowaniu teorii narodu punkt wyjścia jest zasadniczo 
ten sam – naród nie jest bytem wtórnym i wykoncypowanym na pewnym etapie 
historii, jak uważają moderniści, lecz stanowi naturalną wspólnotę, która choć pod-
lega przemianom historycznym, to w gruncie rzeczy jest pierwotna i niezbędna dla 
funkcjonowania człowieka. Jest to etnosymboliczna koncepcja narodu, będąca na-
ukowym kompromisem między romantycznym esencjonalizmem (prymordializmem 

7  D. Llywelyn SJ, Katolicka teologia narodowości, Kraków 2014, s. 27. 
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i perenializmem) a konstruktywizmem (modernizmem). Odwoływanie się do osią-
gnięć nauk jest istotne, ponieważ koresponduje z podstawową zasadą dociekań teo-
logicznych, wspomnianą już wyżej: gratia praesupponit naturam et perficit eam – 
łaska zakłada naturę i ją doskonali. W przeciwieństwie do ks. Bartnika, LLywelyn 
twierdzi, że wyniki nauk świeckich są fundamentem, na którym „można wznosić 
konstrukcje teologiczne dotyczące badania natury, wartości i antywartości”8. 

I  tak istnieją trzy zasadnicze wnioski płynące z  etnosymbolicznej teorii na-
rodu. Po pierwsze, różnice między występujące między narodami są czymś natu-
ralnym i jako takie są dobre z natury. Innymi słowy, partykularyzmu wpisanego 
w narodowość nie należy przezwyciężać, ale go pielęgnować. Po drugie, nawet 
jeśli narodowość zawiera silny pierwiastek symboliczny, wyobrażeniowy, związany 
przede wszystkim z mitem wspólnego pochodzenia, to narody nie są czymś jedynie 
wyobrażonym i do pewnego stopnia funkcjonują w obiektywnej rzeczywistości. 
Po trzecie, doświadczenie narodowości jest „potężną rzeczywistością symboliczną”, 
której nie można do końca wyrazić w sposób racjonalny. To z kolei jest asumptem 
do badania quasi-religijnych form, które często narodowość przyjmuje.

naród w Piśmie Świętym

To nie oznacza, że w teologii narodu Doriana LLywelyna nadprzyrodzone źródła 
poznawcze schodzą na drugi plan. Teoria narodu, tak jak wspominaliśmy, jest 
punktem wyjścia do dalszych analiz teologicznych. Najbardziej oczywistym nad-
przyrodzonym źródłem poznawczym jest Biblia. Odczytując ją literalnie, zwłaszcza 
jej starotestamentalną część, można dojść do wniosku, że narody pełnią istotną 
rolę w Bożej ekonomii zbawienia, ponieważ zostały przez Boga stworzone. Taka 
interpretacja może jednak prowadzić na manowce i w konsekwencji przyjmować 
formy niezdrowego misjonizmu, którego istotą jest traktowanie własnego narodu 
jako nowego narodu wybranego. Misjonizm ów najbardziej cechował narody pro-
testanckie, które „specjalizowały” się w literalnej interpretacji Biblii hebrajskiej. Po-
nadto przyjęcie, że Bóg stworzył narody tak samo, jak stworzył Adama i Ewę (czyli 
istniejących rzeczywiście dwóch pierwszych przedstawicieli gatunku ludzkiego) nie 
oznacza od razu, że naród jako taki odznacza się świętością. Nie można traktować 
synonimicznie takich wyrażeń, jak „święty”, „stworzony”, „kanoniczny” czy „Boży”.

Niemniej jednak nie można stwierdzić, że starotestamentalna narracja o naro-
dzie wybranym nie wnosi nic do teologii narodu. Izrael jako naród był bowiem 
faktyczną stroną przymierza zawartego między Bogiem a ludzkością. Celem przy-
mierza było niesienie „błogosławieństwa wszystkim ludom” (Rdz 28,14), zaś „prak-
tycznym” rezultatem nadanie Izraelowi historycznych ziem, których szybka utrata 
była przedmiotem prorockich obietnic dotyczących odkupionej przyszłości. Stąd 
narodowość Izraela pełni rolę prawdy teologicznej, a także jest wyrazem nieustan-
nego napięcia między partykularyzmem a uniwersalizmem. 

8  Tamże, s. 76.
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Wydawać by się mogło, że owe napięcie zniknęło wraz z orędziem Nowego Te-
stamentu, zgodnie z którym nie ma przecież „Greka ani Żyda”, lecz „we wszystkich 
jest Chrystus” (Kol 3, 10). Takie stwierdzenie również jest na wyrost – w Nowym 
Testamencie następuje przesunięcie akcentu z  partykularyzm na uniwersalizm, 
lecz nie oznacza to anulowania znaczenia narodowości. Sam nakaz misyjny Chry-
stusa dotyczy przecież „wszystkich narodów” (Mt 28, 19-20), zaś św. Pawła w tra-
dycji katolickiej zwykło nazywać się apostołem narodów. 

Ów uniwersalizm, w którym „naród i realne Królestwo Boże to nierozerwalna 
diada”, został zauważony także przez ks. prof. Bartnika9. Najbardziej dobitnie orę-
dzie to zostało przedstawione w Ewangelii wg św. Mateusza, przez co niekiedy jest 
ona uznawana za najbardziej antyjudaistyczny tekst Nowego Testamentu. Apostoł 
naucza bowiem, że lud Izraela odrzucając Chrystusa, zakończył swoją misję i prze-
stał być osią dziejów Zbawienia. Miejsce narodu wybranego od tamtej pory zajmuje 
powszechna rodzina narodów, panta ta ethne, wśród której żaden naród nie zaj-
muje specjalnego miejsca. Miarą wartości każdego narodu jest jego wiara i każdy 
naród jest powołany do Chrystusa. Wezwanie misyjne Jezusa „idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” nie uszło uwadze Ojców Kościoła epoki patrystycznej: w  pi-
śmie De vocatione omnium gentium, autorstwa prawdopodobnie św. Prospera 
z Akwitanii, historia zbawienia zbudowana jest wokół życia narodów, zaś Chrystus 
jest „ostatecznym typem i zarazem spełnieniem bytu, życia, historii, liczby i sensu 
wszystkich narodów”10. 

wcielenie a wartość tożsamości narodowej

Rozpatrywanie narodowości tylko w kontekście stworzenia nie jest poprawne, 
jeśli teologiczne ramy wyznacza katolicyzm. Centralnym punktem chrześcijaństwa 
jest bowiem Wcielenie Drugiej Osoby Trójcy i w konsekwencji zbawienie całej 
ludzkości. W nauczaniu Kościoła katolickiego przyjście Chrystusa na świat oznacza 
wkroczenie rzeczywistości duchowej w rzeczywistość materialną, przy czym dwie 
natury Jezusa – boska i ludzka – nie tworzą jakiejś trzeciej, bosko-ludzkiej natury, 
lecz funkcjonują odrębnie. Sobory w pierwszych wiekach istnienia Kościoła po-
twierdziły, że Chrystus stał się człowiekiem i podzielił właściwości natury rodzaju 
ludzkiego z wyjątkiem grzechu. Ojcowie soboru chalcedońskiego w 451 r. uro-
czyście ogłosili, że Jezus Chrystus jest „doskonały w Bóstwie i doskonały w czło-
wieczeństwie” oraz jest „współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do 
człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny prócz grzechu”11. Wyznaczona w ten 
sposób unia hipostatyczna niesie istotne konsekwencje co do oceny i analizy ludz-
kiej rzeczywistości, w tym rzeczywistości społecznej. Jeżeli bowiem uznajemy, że toż-
samość etniczna (narodowa) jest konstytutywnym składnikiem ludzkiej tożsamości, 
wówczas także i ona zostaje uświęcona poprzez włączenie jej do unii hipostatycznej. 

9  C. S. Bartnik, Teologia…, s. 145.
10  Tamże, s. 151
11  D. Llywelyn, Katolicka…, s. 227.
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W katolickiej teologii wyraża się to w maksymie quod assumptum ergo salvatum: 
wszystko, cokolwiek jest w Chrystusie, staje się częścią porządku zbawienia. 

Kwestią nie bez znaczenia dla określenia teologicznej wartości narodowości, jest 
pytanie o przyczynę Wcielenia. W głównym nurcie teologii katolickiej przyjęto 
rozumowanie św. Anzelma z Canterbury, zgodnie z którym Chrystus przyszedł 
na świat jako zadośćuczynienie za grzech, który uczynił nas dłużnikami Boga. 
Katechizm Kościoła katolickiego za św. Grzegorzem z Nyssy głosi, że „opłakany 
i nieszczęśliwy stan ludzkości” spowodował „wzruszenie Boga”, który „zniżył się aż 
do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją” (KKK 457). LLywelyn zauważa, 
że taka koncepcja teologiczna deprecjonuje Wcielenie do roli „planu B” zrealizo-
wanego przez Boga po upadku człowieka. Ludzka natura i wszystkie jej składowe 
(a zatem także narodowość) są po wyjściu z raju skażone i przez to wymagają 
odpokutowania. Rysem tej teologii jest antropologiczny pesymizm i wyraźna dy-
chotomia, jaka zachodzi między Bożą łaską a ludzkim grzechem. Innymi słowy, 
narodowość jest tutaj częścią szerszej, zepsutej rzeczywistości i jako taka by nie 
istniała, gdyby nie przewinienie pierwszych rodziców. 

Inna, acz mniejszościowa tradycja teologiczna uznaje, iż „stworzenie było chciane 
przez Boga z zamysłem Wcielenia”12. Jej głównym reprezentantem jest bł. Jan Duns 
Szkot, znany przede wszystkim z  obrony Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Jego zdaniem błąd św. Anzelma polega na założeniu, że do najbar-
dziej intensywnego uczestnictwa Boga w stworzeniu potrzebny był grzech. Szkot 
odwołuje się natomiast do metafizycznej zasady wyartykułowanej przez św. Augu-
styna, że w dobrze uporządkowanym działaniu najpierw pragnie się celu, a potem 
środków. Zgodnie ze swoim ontologicznym porządkiem Bóg przewidział upadek 
człowieka i uprzednim zrządzeniem wprowadził lekarstwo na grzech, jakim była 
męka jego Syna. Skracając, Bóg-człowiek został przeznaczony do łaski i chwały, 
zanim przewidział swą mękę jako lekarstwo na upadek. Wcielenie jest centrum 
ludzkiej rzeczywistości i kulminacją Bożego planu – jest najpotężniejszą manife-
stacją przywiązania Stwórcy do stworzenia i uświęceniem natury człowieka. Jak 
twierdzi LLywelyn, takie chrystocentryczne ujęcie Kosmosu ma o wiele więcej do 
zaoferowania teologii narodowości, gdyż pierwszeństwo w porządku stworzenia 
ma ludzka natura Jezusa. To na niej wzorowane jest człowieczeństwo wszystkich 
ludzi, a co za tym idzie – także tożsamość etniczna i narodowa ma coś w sobie 
z Boskiego aktu stwórczego. 

Oprócz zasady przyczynowości Duns Szkot akcentuje równie podział Boskiej 
stwórczości na aktywność de potentia absoluta i de potentia ordinata. Pierwsza do-
tyczy wszechmocy Boga, która jest jednocześnie nieograniczona i racjonalna, druga 
natomiast mówi o tym, co Bóg postanowił zrobić i zrobił. Obie zaś aktywności nie 
mogą być ze sobą sprzeczne. Rozróżnienie to dotyka problemu stworzenia świata 
materialnego oraz kwestii aktywnego ingerowania w ten świat przez Boga. Mówiąc 
nieco inaczej, z jednej strony Bóg stworzył świat według ustalonego porządku, któ-
rego zasady respektuje, a z drugiej jest On „aktywną przyczyną kontynuowanego 

12  Tamże, s. 233. Należy zaznaczyć, że nie jest to koncepcja oficjalnie zaaprobowana przez 
Kościół, ale również nie została odrzucona.
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istnienia wszystkiego, co zawiera się w dziele stworzenia”13. W Bożym porządku 
ludzka wolność oraz aktywność cechuje się pewną autonomią, której wynikiem jest 
m.in. istnienie różnych narodów i grup etnicznych na przestrzeni tysięcy lat. Ich ist-
nienie jest podtrzymywane przez Boga, lecz dzieje się to jakby z pewnego dystansu. 
Twierdzenie to pozwala na uniknięcie pułapek teologicznego misjonizmu, wedle 
którego Bóg powołuje każdy naród tak samo, jak powołał kiedyś naród Izraela. Za-
razem „aktywne podtrzymywanie” świata stworzonego, ów nieustanny akt stwórczy 
oparty o ciągłość relacji przyczynowo-skutkowych (zasadniczym celem każdego ist-
nienia jest Bóg), odgradza teologię narodu od problemów deizmu. Stwórca w jakiś 
sposób jest zaangażowany w sprawę każdego narodu.

skandal partykularności 

Spojrzenie na teologię narodowości przez pryzmat Wcielenia prowadzi do wnio-
sków, które z  początku mogą wydawać się paradoksalne. Otóż powiedzieliśmy 
sobie, że orędzie Nowego Testamentu ma charakter uniwersalny i niweluje par-
tykularyzm narodu wybranego. Jednak chrystocentryzm teologii szkotyckiej, jak 
i katolicyzmu w ogóle, kluczowe znaczenie przypisuje Wcieleniu Drugiej Osoby 
Trójcy. Innymi słowy, dzieje zbawienia należy rozpatrywać nie chronologicznie – 
nie od stworzenia do Wcielenia, lecz od Wcielenia do stworzenia. W tym kontek-
ście rozpoczynanie analizy teologicznego znaczenia narodowości od historii ludu 
Izraela może być mylące. 

Unia hipostatyczna powstała w wyniku Wcielenia skutkowała tym, że Jezus Chry-
stus objawił się światu jako człowiek z naturą jednostkową: był On mężczyzną po-
chodzącym z Galilei o konkretnym rodowodzie, mocno zakorzenionym w ówcze-
snej żydowskiej kulturze i religii oraz żyjącym w danej epoce historycznej. Widzimy, 
że Bóg-człowiek charakteryzuje się pewnymi partykularyzmami. Te konkretne par-
tykularyzmy mogą być uświęcone na zasadzie skojarzenia z nimi boskości Jezusa. 
Czytelnym przykładem jest Ziemia Święta, czyli określony region geograficzny, po 
którym stąpał Chrystus. Gorzej sprawa prezentuje się z Jego żydowskością lub mę-
skością (w tym znaczeniu, że przez fakt Wcielenia w mężczyznę o żydowskiej tożsa-
mości etnicznej nie twierdzimy, że żydowskość i męskość są jakoś bardziej święte od 
polskości i kobiecości). Jednak istotna jest wartość partykularyzmu jako takiego, 
czyli partykularyzmów właściwych dla natury ludzkiej. I tak możemy wymienić toż-
samość płciową, rodzinną, kulturową, religijną i w końcu narodowościową Jezusa. 

Dobrym zobrazowaniem istoty rzeczy jest fakt, że Bóg wcielił się w człowieka 
o płci męskiej. Czasami można usłyszeć głosy usilnie akcentujące uniwersalizm 
chrześcijaństwa (w kontrze do nacjonalizmu), którego wyrazicielem jest apostoł 
Paweł. Ten sam święty pisał także, że w Chrystusie „nie ma mężczyzny ani kobiety” 
(Ga 3, 27). Czy to oznacza, że tożsamość płciowa wraz z przyjściem Boga na świat 
zeszła na drugi plan, zaś ideałem, do którego powinien dążyć każdy chrześcijanin, 
jest jakiś człowiek bez brzemienia płciowego partykularyzmu? Oczywiście, że tak 

13  Tamże, s. 236.
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nie jest i analogiczne spojrzenie należy przyjąć na kwestię tożsamości narodowej. 
Natomiast nieustannie będzie powracać pytanie, jakie role odgrywają poszczególne 
tożsamości w ludzkiej naturze. 

haecceitas – „bycie tym oto”

Sama wartość partykularności jako takiej w  myśli katolickiej, również była 
silnie wyartykułowana w filozofii Dunsa Szkota za sprawą metafizycznej koncepcji 
haecceitas – „bycie tym oto” rzeczy (sam termin jest nieprzetłumaczalny). Francisz-
kanin twierdzi, że każdy byt poza wspólną naturą, poznawalną zmysłowo na drodze 
abstrahowania, ma także swoje niepowtarzalne haecceitas. Można to streścić rów-
naniem: wspólnta natura + haecceitas = jednostka. „Bycie tym oto” sprawia, że 
dany byt jest tym właśnie, a  nie tamtym. Haecceitas można sobie wyobrazić 
jako „najgłębszy, najbardziej realny i najbardziej radykalny element w tożsamości 
bytu jednostkowego”, lecz nie jest to jakaś cecha zewnętrzna, tylko coś, co „prze-
mieszcza wspólną naturę z gatunku do jej formy finalnej: jednostki”14.

Llywelyn zaadaptował koncepcję Szkota na potrzeby konstruowania teologii na-
rodu, gdyż haecceitas dotyczy także bytów materialnych, stworzenia. Ukonkret-
niając, każdy naród posiada wspólną naturę narodu jako takiego (gatunku) oraz 
swoją niepowtarzalną haecceitas. Ma to duże znaczenie dla dowartościowana par-
tykularności, gdyż nie oznacza ona tylko odróżniania się na zasadzie dychotomii 
ja-nie ja (my-oni, swój-obcy itd.). Tożsamość narodowa nie polega zatem tylko na 
definiowaniu własnej wspólnoty poprzez odróżnienie się od innej wspólnoty, lecz 
odnosi się do własnego, jedynego i niepowtarzalnego haec (z łac. „to”). Przy czym 
należy wyraźnie zaznaczyć, że haecceitas nie oznacza cech akcydentalnych, po-
znawalnych rozumowo (w przypadku narodu może to być język, religia czy zaj-
mowane terytorium), ale jest czymś całkowicie niepowtarzalnym, niewyrażalnym 
i jednocześnie realnym oraz niezmiennym. Przez owe cechy możemy jedynie intu-
icyjnie wyczuć istnienie haecceitas, natomiast w pełni jest ono znane tylko Bogu. 
Przekładając to na terminy socjologiczne można powiedzieć, że naród składa się 
z sumy jednostek istniejących w którymkolwiek momencie jego historii, ale dzięki 
haecceitas wykracza poza aktualny czas i miejsce jego istnienia. 

Duns Szkot naucza także, że jednostkowe urzeczywistnienie stanowi najwyższą 
formę bytu. Każda jednostka zawiera bowiem w sobie całą naturę wspólną swojego 
gatunku, niezależnie od jej cech akcydentalnych: każdy człowiek z osobna posiada 
w sobie całą naturę człowieczeństwa, która nie jest definiowana poprzez cechy 
zewnętrzne jednostki. To samo jest z narodami. Rezultatem takiego myślenia jest 
stwierdzenie, że każdy naród posiada taką samą wartość i realność ontologiczną. 
Koresponduje to wyraźnie z powyższymi stwierdzeniami ks. prof. Bartnika o nad-
przyrodzonej godności „narodu osób”. Haecceitas „ugruntowuje wrodzoną dobroć 
każdej rzeczy w stworzeniu, podkreślając godność każdego stworzenia”15. 

14  Tamże, s. 248.
15  Tamże, s. 253. 
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Przez maryję do wcielenia

Dowartościowanie człowieczeństwa w teologii Dunsa Szkota oznaczało podkre-
ślenie podwójnego synostwa Chrystusa, a co za tym idzie przyznanie specjalnego 
miejsca Bożej rodzicielki wśród odkupionej ludzkości. Maryja poprzez swoje macie-
rzyństwo zaświadczyła o rzeczywistym człowieczeństwie Jezusa ze wszystkimi jego 
skutkami. Pobożność maryjna, zgodnie z sentencją lex orandi, lex credendi (norma 
modlitwy, normą wiary), wyraża doniosłość faktu Wcielenia. Sam kult maryjny 
kwitnie często w ramach danej kultury narodowej, stając się istotnym składnikiem 
katolicyzmu w różnych krajach (oczywistymi przykładami są Polska i Meksyk). Ob-
jawienia maryjne dzieją się w konkretnym miejscu i czasie, wykorzystując lokalny 
kontekst. Można z tego wysnuć wniosek, że Bóg głosi orędzie do narodów wykorzy-
stując kulturowe partykularyzmy, co pośrednio skutkuje ich wzmocnieniem. 

Znamienne, że Czesław Bartnik w swojej pracy o teologii narodu także wskazał 
na Maryję jako „Matkę narodu” i nie chodziło mu tylko o naród polski. Słowo 
Boże zostało posłane do narodów, zaś Maryja jakby „wradzając” w  nie Boga- 
-Człowieka, stała się Matką rodziny narodów. Macierzyństwo Maryi ma potrójny 
wymiar: ontyczny (przyczynia się do komunii z Jezusem przez swój byt), „idealny” 
(jako wzorzec postępowania duchowego i moralnego) oraz aktywny (Maryja wspo-
maga swoje dzieci i pobudza ich działanie tak, aby każde ich działanie było zgodne 
z Bożym zamysłem)16.

teologia narodu a patriotyzm i nacjonalizm

Teologia narodu jest dziedziną stosunkowo nową, słabo rozwiniętą i raczej nie 
cieszy się jakimś wielkim zainteresowaniem wśród katolickich myślicieli. W Polsce 
była ona głównie recepcją nauczania Jana Pawła II i  wraz z  upadkiem bloku 
wschodniego straciła na znaczeniu. Można zaryzykować tezę, że polska teologia 
narodu miała w  istocie „polską” specyfikę i  została wpisana, choć nie wprost, 
w historyczny kontekst wyzwolenia narodu spod komunistycznego reżimu. Nie-
mniej jednak można zaryzykować tezę, że prace ks. prof. Czesława Bartnika i jego 
uczniów wywarły istotny wpływ na postrzeganie patriotyzmu i nacjonalizmu przez 
znaczną część polskiego duchowieństwa oraz inteligencji katolickiej. Chociaż po-
stać Bartnika jest kojarzona z tzw. Kościołem „zamkniętym”, środowiskiem Radia 
Maryja oraz silnym sceptycyzmem wobec liberalizmu, to w  jego publikacjach 
bardzo często podkreślana jest różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem, 
który utożsamiany jest z kolejną formą idolatrii. Można się spierać, czy jest to 
tylko kwestia semantyczna, lecz na pewno w  jakimś stopniu przyczyniła się do 
wręcz alergicznej reakcji na samo słowo „nacjonalizm” wśród polskich katolików. 
O ile duch nauczania Jana Pawła II był daleki od jakiejkolwiek formy nacjona-
lizmu, w tym także chrześcijańskiego, o tyle tego samego nie można powiedzieć 

16  C. S. Bartnik, Teologia…, s. 176. 
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o dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia. Inną sprawą jest, czy można w ogóle mówić 
o jakiejś konkretnej ideologii nacjonalizmu chrześcijańskiego w drugiej połowie 
XX wieku, która byłaby porównywalna do tego, co głosiły polskie ugrupowania na-
cjonalistyczne przed wojną i stanowiłaby punkt odniesienia do postawienia oceny.

Rozróżnienie między „szlachetnym patriotyzmem” a  „bezbożnym nacjona-
lizmem” zostało w ostatnich latach mocno uwypuklone przez hierarchów polskiego 
Kościoła; najpierw w dokumencie KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu” opu-
blikowanym w 2017 r., następnie w wydanym w 2019 r. kilkusetstronicowym kom-
pendium pt. „Naród. Ojczyzna. Patriotyzm”, zawierającym najważniejsze wypowiedzi 
Magisterium Kościoła i  polskiego Episkopatu na ten temat. W  komentarzu do 
kompendium zaznaczono, że chociaż polski ruch narodowy w latach 20. ubiegłego 
wieku uległ katolicyzacji, to jednocześnie jego ideologia dążyła do podporządko-
wania Kościoła celom politycznym17. Nie jest to temat niniejszego artykułu, lecz 
takie tendencje mogą wskazywać na potrzebę dokonania ponownej, rzetelnej oceny 
relacji między polskim ruchem narodowym a Kościołem katolickim jako instytucją. 

Obydwa dokumenty były reakcją na widoczny zwrot polskiego społeczeństwa 
ku „gorącemu” patriotyzmowi, jaki w ostatnich latach dokonał się przynajmniej 
w  sferze symboliczno-emocjonalnej i  który według hierarchów polskiego Ko-
ścioła zasługiwał na odpowiedź o  takiej randze. To tylko potwierdza miałkość 
intelektualną polskiej umysłowości katolickiej, która pewne fenomeny potrafi 
dostrzec, kiedy te stwarzają realne bądź wyimaginowane problemy. Nacjonalizm 
i tożsamość narodowa jest tutaj postrzegana w kontekście historii Polski, krwawo 
doświadczonej przez ościenne szowinizmy i  totalitaryzmy. Tak jak „polska” była 
teologia ks. prof. Bartnika, tak „polska” jest ocena fenomenu narodowości przez 
polski Episkopat. 

Tej wady pozbawiona jest często wyżej wspominana praca walijskiego jezuity, 
ks. Doriana LLywelyna. Choć trudno podejrzewać go nawet o cień nacjonalizmu 
(z  racji przeszkód językowych nazywanego przezeń „etnocentryzmem”), to jego 
przemyślenia są o wiele oryginalniejsze i wskazują na obeznanie z literaturą na-
ukową dotyczącą zjawiska narodu. Sam jest jednak świadom potrzeby dalszego 
rozwijania tematu pisząc, że teologiczny namysł nad narodowością „jest nie tylko 
możliwy, ale staje się w  istocie rzeczy imperatywem etycznym”18. W podsumo-
waniu swojej książki wskazał również, że „podtrzymywanie partykularności naro-
dowych w sposób, który nie odbiera godności innym narodom, to obowiązek całej 
ludzkiej wspólnoty”. Zagrożenia dla partykularności narodowych płyną nie tylko 
ze strony „totalitarnych ideologii lewicy i prawicy”, ale także różnych form uniwer-
salizmu „tworzonego przez globalizację i możliwości techniki”. Trafnie ocenia, że 
„beztroski uniwersalizm” jest w istocie subtelnym imperializmem, który wyraża się 
w aprobacie „kultury jednego świata” i w praktyce kończy się narzucaniem wła-
snych norm i wartości przez silniejszego19. 

17  M. Przeciszewski, Kościół wobec patriotyzmu i nacjonalizmu, https://ekai.pl/kosciol-wo-
bec-patriotyzmu-i-nacjonalizmu/ (dostęp: 05.11.2020).

18  D. Llywelyn, Katolicka…, s. 324.
19  Tamże, s. 350-351. 
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W tym miejscu można postawić szereg pytań: czy ochrona partykularnych cech 
narodowych, takich jak pewna obyczajowość, moralność, przywiązanie do tej, a nie 
innej religii przed zakusami globalnego liberalizmu i jego własnej „religii” praw 
człowieka nie jest w pewnym sensie nacjonalizmem i w myśl powyższych kon-
statacji, czymś pozytywnym? Co jest większym zagrożeniem dla polskości: uniwer-
salistyczna, hiperemancypacyjna logika, dla której narodowa tożsamość to jeden 
z korzeni zła, czy chochoł faszyzmu i ksenofobii? Skąd wypływa źródło popkul-
tury, która już w  sposób zupełnie żenujący atakuje religijność, fałszuje historię 
i promuje agendę ideologii LGBT? 

Taki duch teologii narodu – duch dobrze rozumianego partykularyzmu – ma 
wiele do powiedzenia nie tylko polskiemu Episkopatowi, ale także polskiemu nacjo-
nalizmowi, jeżeli ten chce utrzymać swoją chrześcijańską tożsamość i jednocześnie 
odpowiedzieć na wyzwania oraz zagrożenia współczesności. Sama teologia narodu 
ma wymiar ściśle teoretyczny i nie może być czymś w rodzaju zbioru wskazówek 
do manifestu metapolitycznego. Jest ona raczej potwierdzeniem i  rozwinięciem 
słusznych, ogólnych intuicji, że narody są istotnym elementem Bożej ekonomii 
zbawienia. Polski ruch narodowy powinien być wyrazicielem tych intuicji w prak-
tyce politycznej, niekoniecznie wprost odwołując się do konkretnych myślicieli 
czy Magisterium Kościoła, lecz formułując konkretne, odważne, ale i  rzeczowe 
postulaty wizji Polski i porządku światowego. 

Fot. pixabay – Wikilmages
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w  obecnych czasach, kiedy podstawowa wiedza filozoficzna 
dawno już stała się udziałem nielicznych, system filozoficzny 

stworzony przez George Wilhelma Hegla także tracić zaczyna na 
rozpoznawalności. Jest to duże zaniedbanie biorąc pod uwagę wpływ 
heglizmu na percepcję rzeczywistości ostatnich 200-tu lat. Autor ar-
tykułu stawia sobie za cel zasygnalizowanie aktualności tego tematu.

Koniec wieku XVIII-go zatrząsł posadami ówczesnego świata. Dwie rewolucje: 
amerykańska i francuska zmieniły nie tylko historię polityczną, ale także doko-
nały przewrotu światopoglądowego. Choć inne w formie1, to w treści zasadniczej 
tożsame. Wprowadziły na arenę dziejów masy ludzkie. Te zapomniane przez Boga, 
świat i nade wszystko, historię. Dotychczas wszelkie dzieła pisane były historią 
wybitnych jednostek i światłych rodów. Była to historia raptem kilku procent ludzi. 
Reszta wiodła swoje życie tak, jak wiedli je ich przodkowie. Niezauważani, stano-
wiący margines dziejów. Niniejsze przemiany o charakterze polityczno-społecznym 
zostały przygotowane w warstwie ideowej, spekulatywnej poprzez działalność fi-
lozofów epoki oświecenia. To oni postawili fundament pod przyszłe przemiany. 
Do najwybitniejszych umysłów ówczesnej epoki nowożytnej zalicza się mędrca 
z Królewca – Immanuela Kanta, twórcę filozofii krytycznej. Tym, kim dla nauk 
przyrodniczych był Mikołaj Kopernik, tym dla filozofii był Kant. 

Do czasów oświecenia, wskutek nauk filozofów starożytnych kontynuowanych 
przez tomizm w średniowieczu, uważano, z drobnymi wyjątkami, że istnieje anty-
nomia między podmiotem poznawczym a przedmiotem poznawanym. Starano się 

1  Książka H. Arendt, O rewolucji (Kraków 1991) pokazuje istotne różnice pomiędzy po-
szczególnymi zrywami. Niemka żydowskiego pochodzenia wskazuje w niniejszym dzie-
le, że rewolucja amerykańska była mniej krwawa aniżeli jej francuska odpowiedniczka. 
Istotną odmiennością było to, że pierwsza pozostała na etapie zmian politycznych, a druga 
sięgnęła po kwestie socjalne. 

Rys. Lazarus Gottlieb Sichling

Dawid Dynarowski

heglizm

i jego interpretacje
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dociekać prawd rządzących światem i  opisywano zależności pomiędzy poszcze-
gólnymi rzeczami, które istniały obiektywnie. Kant dokonał swoistego przewrotu 
kopernikańskiego stawiając tezę, że wszystko jest zależne od podmiotu i  jego 
umysłu. Umysł jest swoistym Pantokratorem2, który kreuje rzeczywistość, a nie 
tylko bezwolnie ją odkrywa. Idealnym podsumowaniem jest słynna alegoria Kanta: 
„Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i coraz to wzmagającym się po-
dziwem i szacunkiem w miarę tego, im częściej, im dłużej nad nimi rozmyślamy: 
niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”3. Omawiany filozof jest 
symbolem agnostycyzmu poznawczego wobec takich pojęć jak Bóg czy materia. 
Jest też wyrazicielem aprioryzmu (łac. a priori), czyli dosłownie (niezależnie) „od 
doświadczenia”, dosłownie tłumacząc. Umysł jest tutaj wyżej postawiony aniżeli 
doświadczenie będące w filozofii określane jako a posteriori, czyli „z doświad-
czenia”. Od tego przełomowego momentu rozpoczęła się kompletna degradacja 
myślenia religijnego w filozofii, co warto podkreślić, traktowanej jako nauka uni-
wersalna, obok teologii. Pozostaje otwartym zagadnieniem, na ile Kant pozostawał 
pod wpływem panteistycznej4 myśli Barucha Spinozy5. 

Immanuela Kanta można postawić w jednym szeregu z Wolterem, Janem Ja-
kubem Rousseau jako tych, którzy przygotowali grunt pod rewolucje końca XVIII w. 
W rezultacie wojen napoleońskich prowadzonych na początku XIX w., znaczna 
część obszaru niemieckojęzycznego znalazła się w strefie wpływów francuskich. 
W 1803 r. z inicjatywy Napoleona dokonało się scalenie, dotychczas rozdrobnio-
nych na około trzysta podmiotów, księstw niemieckich, należących do Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego. Następnie, po przegranej III koalicji antynapoleońskiej 
i pokoju w Preszburgu6, rozpoczęła się dekompozycja Świętego Cesarstwa. Fran-
ciszek II zrzeka się tytułu Świętego Cesarza Rzymskiego i króla niemieckiego, 
przybierając tytuł Cesarza Austrii. W to miejsce, 12 lipca 1806 r. został powołany 
przez państwo francuskie Związek Reński, będący konfederacją szesnastu państw 
niemieckich. Stanowił on namacalną egzemplifikację wpływów francuskich na tym 
obszarze. Nowy byt był zobowiązany do konsultowania z możnym sąsiadem swojej 
polityki zewnętrznej, a  także wystawiania na czas wojny kilkudziesięciotysięcz-
nego kontyngentu wojskowego. W takich okolicznościach następuje na omawia-
nych terenach wybuch postaw patriotycznych, swoiste odrodzenie ducha niemiec-
kiego. Do głosu dochodzi raczkujący wówczas romantyzm, stojący w opozycji do 
oświecenia. Na obszarze niemieckim główne ośrodki romantyzmu znajdowały się 
w Berlinie, Heidelbergu oraz Jenie. Bardzo istotną rolę w procesie przebudzenia 

2  Czyli wszechwładca, pan wszystkiego – tradycyjnie utożsamiany z Jezusem Chrystusem. 
3  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Kęty 2002, s. 158. 
4  Panteizm – pogląd utożsamiający wszystko z Bogiem. Równocześnie neguje istnienie Boga 

osobowego, co stoi w jaskrawej sprzeczności z  teologią chrześcijańską i  jako taki jest 
uważany za herezję. 

5  Baruch Spinoza (1632-1677), filozof niderlandzki o  korzeniach żydowskich. Wyznawca 
panteizmu, determinizmu i geometryzmu. Jego najsłynniejszym dziełem jest: Etyka w po-
rządku geometrycznym dowiedziona. 

6  Pokój w Preszburgu został zawarty dnia 26 grudnia 1805 r. Na jego mocy Cesarstwo 
Austriackie utraciło Wenecję, Dalmację, Istrię, Tyrol, Górną Szwabię. Ponadto zostało zo-
bowiązane do wypłacenia wysokiej kontrybucji na rzecz Francji. 
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odegrali trzej wybitni filozofie będący spadkobiercami intelektualnymi Kanta: Jo-
hann Gottlieb Fichte7, Georg Wilhelm Friedrich Hegel i Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling8. Byli oni głównymi przedstawicielami kierunku określanego jako 
idealizm niemiecki.

Idealizm niemiecki

O ile filozofia Immanuela Kanta była w znacznym stopniu ograniczona do kry-
tyki zastanej rzeczywistości, o tyle nauki jego uczniów miały ambicje stworzenia 
całościowego, holistycznego systemu, który byłby wewnętrznie domknięty. Pierw-
szym chronologicznie, który podjął się tego zadania był Johann Gottlieb Fichte. 
Zajmując się wzajemną relacją pomiędzy bytem a myślą Fichte zaznaczył, że ide-
alizm stoi na stanowisku pierwotności myśli, z której to kolei byt wynika. Pierwszą 
„praprzyczyną” nie jest więc obiektywnie istniejący Bóg czy inny Absolut (np. u fi-
lozofów jońskich woda, ogień, powietrze), a myśl, która stwarza niniejsze pojęcia. 
W gradacji wyżej od rozumu teoretycznego stawiał rozum praktyczny jako ten, 
który zajmuje się problematyką czynu ludzkiego w obrębie moralności i etyki. 
Z tego tytułu był nazywany „filozofem wolności”. Istotnym zagadnieniem jest kwe-
stia, czy Fichte poprzez swój dedukcjonizm i próbę stworzenia „teorii wiedzy” nie 
cofnął filozofii do czasów Kartezjusza9, co skądinąd zarzucał mu, w ostatnich latach 
swego życia, sam Kant. 

Odmiennie akcenty rozkładał Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Był 
on człowiekiem niespokojnym intelektualnie, który przechodził różne etapy na 
swojej drodze filozoficznej. Schelling był inicjatorem romantyzmu, co przekładało 
się na zainteresowania światem wiary, przyrody i sztuki. To on nadał idealizmowi 
niemieckiemu posmak estetyczny uznając działalność artystyczną za najwyższy 
przejaw ludzkiej wolności. Różnicą pomiędzy nim, a Fichte było przekonanie, że 
intuicja artystyczna i wiara religijna łatwiej odkryje prawidła rządzące światem 
aniżeli sucha, logiczna dedukcja. Obecnie popularność jego filozofii znajduje się 
w  cieniu jemu współczesnych filozofów z  racji zainicjowania wielu systemów, 
a nie wykończenia gmachu żadnego z nich. 

7  Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filozof, autor koncepcji autarkii (samowystarczalności) 
gospodarczej. Uważał, że filozofię należy zastąpić teorią wiedzy. Napisał m.in.: Powołanie 
człowieka, Zamknięte państwo handlowe i inne pisma. 

8  Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854), filozof, autor m.in.: Filozofia obja-
wienia: ujęcie pierwotne, System idealizmu transcendentalnego: z wykładów monachij-
skich; O historii nowszej filozofii. 

9  Kartezjusz – (1596-1650), twórca racjonalizmu filozoficznego. Napisał Rozprawę o Meto-
dzie. Uważany za ojca-założyciela filozofii nowożytnej. Autor popularnego cytatu „Myślę 
więc jestem”. 
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heglizm10 

Najsłynniejszym przedstawicielem idealizmu niemieckiego był jednak George 
Wilhelm Hegel11. Do cech konstytutywnych heglizmu zaliczamy:

a) idealizm; myśl jest pierwotna względem materii. Podmiot poznawczy – 
w domyśle człowiek – jest kreatorem rzeczywistości. Rzeczy, pojęcia, idee 
są konstruktem ludzkiego umysłu. Byt jest tożsamy z ludzkim umysłem.

b) panlogizm; Dzieje świata są logiczne, wewnętrznie zborne. Wszystko, co 
dzieje się, jest rozumne i ma swój sens. Każdy etap drogi zmierza w kie-
runku realizacji Absolutu. Przytoczmy tutaj słynny cytat z Hegla: „Co jest 
rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste, jest rozumne”12. W innym 
miejscu czytamy: „Jedyną wszakże myślą, którą wprowadza filozofia, jest 
prosta myśl o rozumie, że rozum panuje nad światem, że przeto i w dzie-
jach powszechnych przebieg był rozumny. To przekonanie i ta świadomość 
jest założeniem w stosunku do dziejów, jako takich, w ogóle (…) rozum jest 
substancją jako też nieskończoną mocą”13. Omawiane podejście do dziejów 
jest określane przez samego Hegla jako filozoficzne. Innymi, gorszymi, są 
historia pierwotna tożsama z historią faktograficzną oraz historia reflek-
syjna, której towarzyszy krytyczne podejście do dziejów. A właśnie podejście 
filozoficzne pozwala znaleźć oś centralną, wedle której rozwija się historia.

c) historyzm; przekonanie, że rozwój dziejów zmierza, w  ściśle określony 
sposób, w kierunku realizacji teoretycznego celu. Historia jest nieubłagana 
i ma charakter deterministyczny. Niniejsza koncepcja zasadza się na mo-
nizmie14. W  tym wypadku jest to monizm spirytualistyczny z  racji nego-
wania znaczenia świata materialnego względem świata duchowego (idei). 
Do najpoważniejszych krytyków historyzmu zaliczamy twórcę koncepcji 
społeczeństwa otwartego Karla Poppera15, który pejoratywnie określił ze-
spół poglądów opartych na naczelnej zasadzie jako „historycyzm”. Twierdził 
on, że teorie Platona, Hegla, Marksa i innych przedstawicieli monizmu są 
nieweryfikowalne naukowo, ponieważ opierają się o wiarę i przekonanie  
i stanowią z tego powodu bardzo duże zagrożenie dla ładu demokratycz-
nego, który ze swej natury musi być pluralistyczny.

10  W znaczeniu węższym, czyli jako system filozoficzny Hegla. Bez uwzględniania kontynuatorów. 
11  George Wilhelm Hegel (1770-1831), niemiecki filozof. Studiował teologię w  Tybindze. 

Filozofią zajął się stosunkowo późno bowiem w 1801 roku. Pracował jako docent na 
Uniwersytecie w Tybindze. Następnie zostaje dyrektorem gimnazjum w Norymberdze. 
W  1816 r. został profesorem na Uniwersytecie w  Heidelbergu, od 1818 Uniwersytet 
Berliński, później przemianowany na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma. Napisał m.in.: Fe-
nomenologia Ducha, Wykłady o filozofii dziejów, Zasady filozofii prawa, Nauka logiki. 

12  G. W. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s. 17. 
13  Tenże, Wykłady o filozofii dziejów, Warszawa 2003, s. 27-28.
14  Monizm – pogląd filozoficzny głoszący jednorodność bytu. Wywodzi wszystko z jednej 

zasady. Przeciwstawnymi koncepcjami względem monizmu są dualizm oraz pluralizm.
15  Karl Popper (1902-1994), austriacki filozof, twórca falsyfikowalności w nauce. Autor m.in.: 

Nędza historycyzmu, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. 
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d) zasada dialektyczna; Hegel był zwolennikiem koncepcji dialektycznej. Me-
toda ta pozwala odkrywać zmiany zachodzące w historii. Z jednej strony 
mamy stary porządek, z drugiej przychodzi nowe, które narusza zmurszałe 
przekonania i konwenanse. Rzeczywistością wstrząsa walka pomiędzy po-
szczególnymi etapami. Nigdy nie wygrywa w całości stare, bądź nowe. Wy-
kluwa się coś pośredniego pomiędzy tymi dwoma. Krótko i zwięźle można 
byłoby to zapisać następującym działaniem:

Teza (stare) + antyteza (nowe) = synteza  
(stan pośredni pomiędzy tezą, a antytezą)

I tak, dla przykładu, Hegel uważa, że Grecja to teza, Rzym antyteza, a syn-
tezę stanowi świat germański. Jeden z badaczy filozofii heglowskiej napisał: 
„Heglowska periodyzacja dziejów powszechnych odróżnia ich wielkie epoki 
główne, czyli te kolejne ilościowe stopnie urzeczywistnionej w nich wolności, 
podług tego, ilu ludzi udziałem jest wolność. We wschodnich despocjach wolny 
był tylko jeden człowiek – właśnie despota. Antyk grecko-rzymski przynosi 
już wolność wielu ludziom – wolnym obywatelom. Ale dopiero w chrześci-
jańsko-germańskim świecie nowożytnym wolni stają się wszyscy ludzie”16.

e) duch subiektywny; jeden z działów filozofii Hegla. Jednostka zmierza ku po-
znaniu siebie poprzez sięganie po kolejne etapy świadomości: samowiedzę, 
rozum, ducha, religię i wiedzę17. Prowadzą one ku osiągnięciu wiedzy abso-
lutnej i tym samym poznaniu samego siebie „To stawanie się nauki w ogóle, 
czyli wiedzy, przedstawia właśnie fenomenologia ducha. Wiedza [taka], jaką 
jest na początku, czyli duch bezpośredni, jest tym, co pozbawione ducha, jest 
świadomością zmysłową. Żeby stać się wiedzą właściwą, tzn. żeby wytworzyć 
ten element nauki, którym jest samo jej czyste pojęcie, musi przejść ona 
długą i żmudną drogę”18.

f) duch obiektywny; wytworem ducha obiektywnego jest prawo. Składa się 
ono z trzech elementów: abstrakcji, czyli formy prawa, moralności tj. od-
czucia wewnętrznego i etyki, która, zgodnie z koncepcją dialektyczną, łączy 
abstrakcję prawną z moralnością. Wyrazem tegoż zjednoczenia jest rodzina, 
społeczeństwo cywilne (w  niektórych tłumaczeniach polskich społeczeń-
stwo obywatelskie) i państwo. 

g) emancypacyjna wizja dziejów; historia to proces uświadomienia sobie przez 
ducha swej wolności. Kolejne etapy historyczne zmierzają ku coraz peł-
niejszej wolności jednostki względem sił, które ją ciemiężyły. Władza klas 
panujących opierała się w dziejach na „stworzonym” Bogu oraz przemocy. 
Te dwie rzeczy legitymizowały przewagę elit nad ludem. Kluczowym, prze-
łomowym momentem historii była filozofia oświecenia, która podważyła 

16  M. Siemek, Filozofia spełnionej nowoczesności – Hegel, Toruń 1995, s. 20.
17  Vide również: Andrzej Noras, Kant i  Hegel w  sporach filozoficznych osiemnastego 

i dziewiętnastego wieku, Katowice 2007, s. 107-120. 
18  G. W. Hegel, Fenomenologia ducha, Warszawa 2010, s. 28. 

To
żs

am
oś

cio
w

o



Polityka
Narodowa

[ 248 ]
NR 24

wiarę w Boga oraz powstające stosunki kapitalistyczne, które dały stanowi 
trzeciemu przewagę ekonomiczną nad jego seniorami19. Cały proces ry-
walizacji pomiędzy oboma stanami jest przedstawiony w  „Fenomenologii 
Ducha” jako dialektyka pana i niewolnika20.

h) państwo pruskie jako najwyższe stadium wolności – przekonanie, że monar-
chia, urzędnicy i korpus oficerski stanowią element etyczności i racjonal-
ności w państwie, czyli elementów sine qua non wolności. W „Zasadach fi-
lozofii prawa” Hegel przedstawia wizję szczytowego momentu dziejów, które 
zostały utożsamione z Królestwem Prus doby XIX wieku. 

Hegel wywodził się z tradycji idealizmu niemieckiego i podzielał przekonanie, 
że to podmiot jest tym, który nadaje sens rzeczywistości. Jednakże w rozwiązaniach 
szczegółowych stworzył on autorską koncepcję. Koncepcję, która promieniowała 
na spory filozoficzne, polityczne i prawne przez cały wiek XIX i XX, a i obecnie 
nie jest całkowicie martwa. Odwoływali się do niej zarówno luminarze utożsamiani 
z prawicą i tradycyjnym ładem, jak i lewica która pragnęła zrekonstruować rze-
czywistość i stworzyć nowego człowieka. 

Lewica heglowska

Po śmierci Hegla następuje krytyczna polemika z jego teoriami. Owszem, czer-
pano się garściami z  jego spuścizny, lecz równocześnie starano się przeformu-
łować najważniejsze postulaty. W  istocie rzeczy, toczył się spór o  ducha, o  in-
terpretację jego filozofii. Lewica heglowska, inaczej młodohegliści, odwołują się 
w głównej mierze do wczesnych dzieł Hegla, przede wszystkim do „Fenomenologii 
ducha”. Teoria emancypacyjna mówiąca o wyzwalaniu jednostki spod jarzma klas 
panujących koresponduje z koncepcjami równościowymi tworzącego się ówcze-
śnie ruchu robotniczego. Wtedy tym, który ma być wyzwolony staje się prole-
tariusz uciskany przez system kapitalistyczny. Wraz z rozwojem historii i prze-
mianami zachodzącymi w samym łonie nurtu lewicowego dostrzega się kolejne 
dyskryminowane grupy. To już nie tylko robotnicy, a także kobiety, poszczególne 
grupy etniczne, homoseksualiści et consortes. Nieodmiennie w takiej interpretacji 
dziejów potrzebna jest metoda analizy rzeczywistości społecznej i  tutaj również 
została zaadoptowana heglowska dialektyka. Kolejne etapy zrzucania kajdan są re-
zultatem wewnętrznie spójnego procesu postępu. Pytaniem otwartym pozostaje to, 
czy w takim wypadku proces emancypacyjny kiedykolwiek skończy się. Przecież 
zawsze można znaleźć kolejną grupę, która jest rzekomo uciskana. 

Zarazem młodohegliści polemizowali z  częścią nauk swego mistrza. Różnice 
pomiędzy nimi a Heglem przedstawia tabela na następnej stronie.

19  Adam Wielomski, Idealizm niemiecki, cz. 2: Hegel. Prawica i lewica Heglowska, https://
www.youtube.com/watch?v=K3nXqrV2kd0 (dostęp 19.12.2020)

20  G. W. Hegel, Fenomenologia…, s. 132-140. 
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Hegel młodohegliści

Idealizm filozoficzny Materializm filozoficzny

Koncepcja Boga jako jednego 
z Absolutów

Człowiek jako Absolut

Filozofia pruska ideałem państwa Krytyka reakcyjnych monarchii

Do najsłynniejszych przedstawicieli lewicy heglowskiej należeli w  XIX-tym 
wieku: Ludwig Feuerbach21, Karol Marks, Fryderyk Engels, David Friedrich 
Strauss22, Arnold Ruge23. Wszyscy wymienieni byli zdeklarowanymi kolektywi-
stami. Na ich tle wyróżniał się Max Stirner24, który głosił, że najważniejszy jest 
człowiek, a dopiero później wspólnota. 

Do kontynuatorów heglizmu w XX w. zaliczamy głównie przedstawicieli szkoły 
frankfurckiej. Dokonała ona przeobrażenia marksizmu-leninizmu w  duchu 
zmiany paradygmatu marksistowskiej bazy ekonomicznej na rzecz nadbudowy, 
czyli kwestii kulturalno-intelektualnych. To świadomość (idealizm) ma kluczowe 
znaczenie, a  nie ekonomia (materializm). Wydaje się, że jest to powrót myśli 
lewicowej do źródeł. Następuje swoista rehabilitacja Hegla, który materię trak-
tował po macoszemu. Do emblematycznych postaci szkoły frankfurckiej należeli: 
Max Horkheimer25, Theodor Adorno26, Herbert Marcuse27, Jurgen Habermas28 czy 
Erich Fromm29.

21  Ludwig Feuerbach (1804-1872), niemiecki filozof. Współtwórca koncepcji alienacji, czyli 
teorii mówiącej, że wytwory ludzkiego umysłu zaczynają, po pewnym czasie, biec własną 
drogą i uniezależniają się od twórcy. Wedle Feuerbacha do takich należy pojęcie Boga. 
Najsłynniejszym jego dziełem było O istocie chrześcijaństwa.

22  David Friedrich Strauss – (1808-1874), niemiecki pisarz, filozof, teolog. Uważał, że Ewan-
gelie to zbiór legend, a Jezus Chrystus nie był Bogiem. Napisał książkę Das Leben Jesu 
(Życie Jezusa). 

23  Arnold Ruge (1802-1880), niemiecki filozof i pisarz polityczny. 
24  Max Stirner (1806-1856), niemiecki filozof. Wpłynął na rozwój anarchoindywidualizmu, 

czerpał z nauk Stirnera sam Bakunin. 
25  Max Horkheimer (1895-1973), niemiecki filozof i socjolog. Jeden z ideologów Nowej Le-

wicy. Współtwórca teorii krytycznej. Napisał m.in.: Krytyka instrumentalnego rozumu, 
Początki mieszczańskiej filozofii dziejów.

26  Theodor Adorno (1903-1969), niemiecki filozof, socjolog oraz kompozytor. Współtwórca 
teorii krytycznej. Najsłynniejszym dziełem, które napisał jest Osobowość autorytarna. 

27  Herbert Marcuse (1898-1979), niemiecko-amerykański filozof pochodzenia żydowskie-
go. Napisał: Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społe-
czeństwa przemysłowego, Eros i cywilizacja, Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie 
teorii społecznej. 

28  Jurgen Habermas (ur. 1929), niemiecki filozof, publicysta polityczny i socjolog. Twórca 
teoria racjonalności komunikacyjnej. Napisał m.in.: Teoria działania komunikacyjnego, 
Filozoficzny dyskurs nowoczesności.

29  Erich Fromm (1900-1980), niemiecki filozof, socjolog, psycholog pochodzenia żydowskie-
go. Napisał m.in.: Rewolucja nadziei, Mieć czy być? 
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Prawica heglowska

Prawica heglowska nie miała tak wielkiego wpływu na rozwój filozofii, jak lewica 
heglowska. Przedmiotem zainteresowania staroheglistów było głównie pogranicze 
teologii i filozofii politycznej. Do najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku na-
leżał Karl Ludwig Michelet30. Chcąc rehabilitować nieortodoksyjny stosunek Hegla 
do chrześcijaństwa stworzył oryginalną koncepcję tłumaczącą dialektykę heglowską 
jako odzwierciedlenie stosunków pomiędzy Trójcą Świętą. Także istotnym problemem 
było przebóstwienie historii, której dokonał Hegel. Nie było to zgodne z teologią, ale 
prawica heglowska dostrzegła, że dowartościowanie historii może stanowić zaporę 
przeciw konstruktywistycznym pomysłom lewicy, rodem z  inżynierii społecznej. 
W takim wypadku tradycja, historia, kolejne wydarzenia w dziejach są koniecznością 
z którą należy się pogodzić, a nie walczyć. Z drugiej strony teoria postępu implikuje 
ryzyko, że ludzie nie będą przeciwdziałać zmianom na gorsze, bowiem i tak nie mają 
wyboru. Ta sprzeczność nie została w sposób satysfakcjonujący rozwiązana31.

Kolejnym zagadnieniem, które łączyło Hegla z prawicą, było państwo. Filozof 
uważał, że państwo jest racjonalne, logiczne i  etyczne. XX-wieczni starohegliści 
Giovanni Gentile32 oraz Carl Schmitt33 czerpali z niego pełnymi garściami. Pierwszy 
z nich, główny ideolog włoskiego faszyzmu, stworzył koncepcję „państwa totalnego”, 
gdzie państwo jest najwyższym dobrem. Wszystko, co państwowe jest etyczne: „Pań-
stwo i jednostka są jedną i tą samą rzeczą lub innymi słowy: państwo i jednostka 
są nierozerwalnymi pojęciami koniecznej syntezy”34. Jak wiemy, ideologia włoskiego 
faszyzmu, nawiązując do czasów świetności Imperium Rzymskiego, stanowiła próbę 
podniesienia z kolan mieszkańców Italii. Miało do tego dojść na drodze rewolucji 
ducha odrzucającej defetyzm, miałkość i wygodne życie. Celem był powrót do su-
rowej moralności i zjednoczenia mas w realizacji interesów Państwa. 

Z kolei Carl Schmitt był twórcą pojęcia decyzjonizmu, zakładającego, że interes, 
racja stanu państwa uzasadnia, w  wyjątkowych okolicznościach, dokonanie za-
machu stanu. Co istotne, niniejsza koncepcja może być wykorzystywana zarówno 
przez lewicę, jak i prawicę o proweniencji nacjonalistycznej. W warstwie antropo-
logicznej Schmitt stał na przeciwległym biegunie względem lewicy. Uważał każdą 
jednostkę za istotę definiującą się poprzez pryzmat polityczności, a nie ekonomii. 
Zrywał z jakże popularną już w okresie międzywojennym, koncepcją homo oeco-
nomicus. Rudymentarnym, najbardziej pierwotnym różnieniem rzeczywistości 

30  Karl Ludwig Michelet (1801-1893), niemiecki filozof. Profesor Uniwersytetu w Berlinie. 
Położył wielkie zasługi na rzecz wydania dzieł Hegla. 

31  Vide również A. Danek, http://www.legitymizm.org/prawica-heglizm (dostęp: 3 grudnia 2020)
32  Giovanni Gentile (1875-1944), włoski filozof. Główny ideolog włoskiego faszyzmu. Do koń-

ca zachował wierność Benito Mussoliniemu. 
33  Carl Schmitt (1888-1985), niemiecki prawnik, filozof polityki. Autor m.in. takich pozycji 

jak: Teologia Polityczna, Nauka o konstytucji, Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie 
pojęcia polityczności.

34  Cytat z książki: R. Bäcker, Homo sovieticus [w:] Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, 
Toruń 1992.
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społecznej jest podział na naszych (przyjaciół) i obcych (wrogów). Carl Schmitt był 
daleki od teorii liberalnych i pacyfistycznych, co najlepiej ilustrował jego stosunek 
do prawa. Prawo jest służebne względem wspólnoty, a litera prawa stoi niżej aniżeli 
duch sprawiedliwości35. 

wnioski

Filozofia Hegla znajdowała więc swoich zwolenników zarówno w kręgach ko-
jarzonych z lewicą, jak i z prawicą. Czy w takim wypadku cokolwiek łączyło te 
tradycje polityczne, stojące przecież na antypodach ideowych? Tak, heglizm był holi-
styczną odpowiedzią na wszystkie ważne pytania dotyczące rzeczywistości. Ideologie, 
które czerpały z niego garściami również tłumaczyły rzeczywistość w sposób ca-
łościowy. Przekładały ciężki, hermetyczny język filozoficzny na wielką opowieść 
o otaczającym świecie, tzw. metanarrację. Forma była więc tożsama zarówno w ko-
munizmie, jak i faszyzmie/nazizmie. Jedynie treść, którą została wypełniona była 
odmienna. Czy w takim razie możemy mówić o tym, że Hegel jest ojcem nowo-
czesnego totalitaryzmu? Jak to możliwe, że filozof, który umiłował absolutną wol-
ność, może być o to posądzony? Oddajmy głos jednemu ze współczesnych polskich 
filozofów, którego uwaga trafia w sedno problemu: „Rozważanie możliwości idei 
państwa, syntezy wolności i rozumu, rodzi realne niebezpieczeństwo politycznego 
totalitaryzmu, pokusę wcielenia czegoś, co jest niemożliwe do urzeczywistnienia. Nie 
jest to jednak prosty totalitaryzm, o którym zdaje się pisać Karl Popper, polega-
jący na niszczeniu jednostki przez państwo, lecz totalitaryzm odwrócony, polegający 
na obietnicy absolutnej wolności, której rzeczywistość polityczna nie jest w stanie 
urzeczywistnić. Totalitaryzm odwrócony też jest w  ostateczności totalitaryzmem. 
Jest jednak o wiele bardziej niebezpieczny. Buduje się bowiem na religijnej praw-
dzie, która jako światło nie da się w politycznych ramach odróżnić od absolutnej 
ciemności. Jawne dowody na to daje polityczny mesjanizm naszego wieku”36. Nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że III Rzesza Niemiecka oraz Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich były szczytowym momentem heglizmu w praktyce poli-
tycznej: „Jeden z historyków słusznie zastanawiał się czy w roku 1943 walka Rosjan 
z najeźdźcami niemieckimi nie była w gruncie rzeczy konfliktem między lewym 
a prawym skrzydłem szkoły Hegla? Faktycznie, na Łuku Kurskim spotkały się 
dywizje pancerne reprezentujące prawicę i lewicę tego kierunku”37.

Istotną trudność w  interpretowaniu Hegla stanowią rozległość jego zaintere-
sowań, niełatwy język, a  także ewolucja poglądów następująca w  trakcie jego 
życia. Młody Hegel to protoplasta myślenia lewicowego, wraz z wiekiem akcenty 

35  Stoi to w jaskrawej sprzeczności z rozumieniem prawa przez Hansa Kelsena (1881-1973), 
który był przekonany o  sile bezosobowego prawa. Niniejsza koncepcja dominuje dziś 
w prawie na terenie Starego Kontynentu. 

36  T. Gadacz SP, Relacja jednostka-państwo w  filozofii Hegla, „Zagadnienia filozoficzne 
w nauce”, nr 10, 1988, s. 35.

37  A. Wielomski, Prawica heglowska, https://www.salon24.pl/u/adamwielomski/64777,prawi-
ca-heglowska (dostęp: 12 grudnia 2020)

To
żs

am
oś

cio
w

o



Polityka
Narodowa

[ 252 ]
NR 24

przesuwają się, ażeby pod koniec życia osiągnąć dojście do ideałów utożsamianych 
z myślą prawicową. Czego rezultatem jest ta zmiana? Czy ma rację lewica, która 
twierdzi, że prawdziwy Hegel to ten z młodości, a który później musiał się ukrywać 
ze swoimi poglądami w opresyjnym państwie pruskim? A może jest to rezultat 
„sprzedania się” za synekurę profesorską daną właśnie przez owe państwo? Jest 
i teoria prawicy, że w gruncie rzeczy młody Hegel pisał o społeczeństwie, a nie 
państwie jako takim. Jaka jest więc prawda? Na to pytanie luminarze nauki usilnie 
szukają odpowiedzi od prawie 200 lat i dotychczas jej nie znaleźli. 

heglizm dziś

Recepcja myśli Hegla i  jego następców wśród współczesnej polskiej prawicy 
ideowej jest dziś znikoma. Niebagatelny wpływ na ten stan rzeczy ma brak po-
głębionej refleksji nad prądami intelektualnymi, które w sposób istotny wpływały 
na dzieje Europy. Polska młodzież narodowa częstokroć ogranicza się jedynie do 
znajomości dzieł ojca polskiego nacjonalizmu Romana Dmowskiego, traktując 
równocześnie po macoszemu dzieła zagranicznych autorów – także tych najbardziej 
znanych. To błąd tym bardziej, że w dobie zglobalizowanego świata transmisja idei 
odbywa się ponad granicami państw narodowych. 

Dziedzictwo Hegla, a przede wszystkim prawicy heglowskiej, po odsianiu ziarna 
od plew, może stanowić podstawę rozumienia otaczającej rzeczywistości i  kre-
owania pożądanych zmian. Do najważniejszych postulatów autor zalicza:

1) Wartość historii w  zrozumieniu dziejów ludzkich. Zaaprobowanie tegoż 
chroni całe społeczeństwa przed ryzykiem konstruktywistycznych pomy-
słów lewicy, która pragnie stworzyć nowego człowieka na własną modłę. To 
jest wykorzenionego od wartości tradycyjnych, zatomizowanego społecznie. 
Historia jawi się tutaj jako element stały, konserwujący, odporny na prze-
miany o charakterze rewolucyjnym.

2) Podkreślenia wartości Absolutu w  dziejach. I  to obojętnie czy rozumia-
nego w  sposób świecki, czy też religijny. Idea państwa, tak podkreślana 
przez różnych autorów (także właśnie Hegla gloryfikującego Prusy), jest tak 
cenna także dlatego, że pozwala mobilizować społeczeństwo do realizacji 
wyznaczonych celów, do partycypowania w wielkiej opowieści. Ludzie nie 
żyją tylko dla samych siebie, ale także dla innych. Nie negując kwestii po-
trzeby pracy nad konduitą i organizacją narodu warto cały czas mieć świa-
domość, że państwa istniały, istnieją i będą istnieć. Naród nie żyje w próżni 
i idealnym konstruktem dla realizacji jego interesów jest właśnie państwo. 
Należy zauważyć, że bardzo ważnym aspektem, wokół którego ogniskują 
się doświadczenia ludzkie jest tzw. wspólnota losu – wspólnie przeżywane 
wydarzenia, które cementują społeczność. To jest właśnie owo schmitteań-
skie rozróżnienie na swoich i obcych. I to w pracy na rzecz państwa, ponad 
innymi podziałami, można wypełniać swoje zobowiązania wobec wspólnoty.

3) Polityczność jako oś, wokół której człowiek funkcjonuje. Rozumienie czło-
wieka jako wpierw członka wspólnoty politycznej deprecjonuje (popularne 



[ 253 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

zresztą na lewicy heglowskiej) twierdzenia, iż człowiek stanowi jedynie ele-
ment wielkiej maszynerii gospodarczej. Pozwala to uderzyć w samo jądro 
Systemu, który zasadza się na likwidowaniu różnić etnicznych, politycznych, 
religijnych na rzecz wielkiej wspólnoty konsumentów bez granic.

4) Arbitralność prawa dokonywana przez władzę. Obecnie liberalne rozu-
mienie stosunków prawnych zakłada, że istnieje bezosobowe państwo prawa, 
gdzie przepisy regulują wszystkie dziedziny życia. Carl Schmitt podkreśla 
w swoich pismach, że to władza, ta osobowa, powinna dokonywać interpre-
tacji i zmian w zgodzie z interesem państwa i powierzonego społeczeństwa.

Realizacja niniejszych kwestii pozwoli podważyć fundamenty, na których jest 
zbudowana polska i europejska, liberalna rzeczywistość. Pozwoli stworzyć pożą-
daną dla niej alternatywę. 
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w Polsce pod zaborami na początku XX w. pod zaborami do-
szło do próby polityki ugodowej z  carską Rosją w  oparciu 

o realizm polityczny Romana Dmowskiego, przywódcy endecji. Swoją 
postawę ideolog ND próbował oprzeć o  m.in. tzw. ruch neoslawi-
styczny, który przed wybuchem I wojny światowej objął wszystkie 
kraje słowiańskie. Abstrahując od wcześniejszych form XIX w. fi-
loslawizmu w Polsce możemy przyjąć, że nowy filoslawizm (raczej 
polityczny niż kulturowy), który Dmowski wprowadził do programu 
swej partii, swoją merytoryczną zapowiedź uzyskał w  powstałym 
kilka lat wcześniej Klubie Słowiańskim. Wprawdzie jeden z głów-
nych publicystów tego stowarzyszenia apelował o to, by oddzielić 
tę działalność od starego panslawizmu, który posiada korzenie obce, 
zagraniczne, mimo to polskim filosłowianom nie udało się uniknąć 
późniejszej łatki „prorosyjskości”. Zaowocowało to wielkim roz-
łamem i kryzysem w łonie endecji.

Klub Słowiański, założony w 1901 r. roku w Krakowie, był kierowany przez 
wybitnego polskiego filozofa, filologa, mesjanistę z Wilna – Mariana Zdziechow-
skiego. Klub posiadał własny organ prasowy: „Świat Słowiański”, redagowany 
przez Feliksa Konecznego (w czasach późniejszych wybitnego filozofa cywilizacji, 
co ciekawe radykalnego okcydentalisty). Profil klubu był wybitnie intelektualny, 
apartyjny i  apolityczny. Każdego wieczoru organizowano spotkania poetyckie, 
prezentujące słowiańską twórczość, a także organizowano teoretyczne dyskusje. 
„Świat Słowiański” skupił się początkowo głównie na kwestii rusińskiej. Wraz 
z  rozwojem, jego tematyka przeniosła się na problemy bałkańskie. Wśród po-
staci związanych z klubem dominowało pragnienie odcięcia naukowo-kulturowego 
słowianoznawstwa od źle rozumianego rosyjskiego panslawizmu, stanowiącego 

Rand, McNally & Co’s, Map of Europe, Chicago 1894
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agresywną ideologię polityczną – w gruncie rzeczy przesiąkniętą duchem pana-
zjatyckim1. Trudno stwierdzić by Klub Słowiański uzyskał bezpośredni ideowy 
wpływ na Dmowskiego i ruch narodowy. Jego powstanie i działalność należy ra-
czej odczytać jako pośrednio związany znak czasu wskazujący na zainteresowanie 
tą kwestią w myśli polskiej. Kwestie odnośnie koncepcji słowiańskiej współpracy 
politycznej znaleźć możemy w dziele „Niemcy, Rosja i kwestia polska” (1907).

dmowski wobec idei słowiańskiej

Większość biografów Dmowskiego zgodnie podkreśla, że jego neoslawizm nie 
miał żadnych konotacji ideologicznych czy kulturowych, został on jedynie „włą-
czony mechanicznie” do doktryny endeckiej – oficjalnie jako jedna z  dróg dą-
żenia do autonomii Polski. W rzeczywistości zaś do postawienia sprawy polskiej 
na arenie międzynarodowej – i  w  konsekwencji – do uzyskania przychylnego 
stosunku Rosji i zachodnich mocarstw do kwestii polskiej. Miało to tworzyć dobry 
grunt pod przyszłą aktywną akcję dyplomatyczną (w związku z przewidywanym 
konfliktem zbrojnym w Europie). Jedynie Wilhelm Feldman twierdzi, że w akcji 
neosłowiańskiej, w pierwszej kolejności, chodziło o prawne ustępstwa dla Króle-
stwa Polskiego2. 

Sam Dmowski był nastawiony negatywnie do idei panslawizmu, takiego jaki 
prezentowała myśl rosyjska w  wydaniu Danilewskiego. Według ideologów en-
decji panslawizm pragnął jedynie całkowitej rusyfikacji wszystkich narodów sło-
wiańskich i był narzędziem imperializmu rosyjskiego, co było nie do pogodzenia 
z polskim nacjonalizmem. Ów stosunek doskonale oddaje fragment, w którym 
Dmowski opisuje swój pogląd na dotychczasową rosyjską politykę bałkańską: 
„O tym, jak panslawizm rosyjski zawierał mało sympatii rzeczywistych dla Słowian, 
a był właściwie w stosunku do nich zaborczym nacjonalizmem, świadczy polityka 
rosyjska w Bułgarii po jej wyzwoleniu spod jarzma tureckiego. Po wojnie, która 
zdobyła dla Rosji u  ludów słowiańskich urok i wdzięczność, polityka ta zrobiła 
wszystko żeby ten moralny rezultat zniszczyć. Rosjanie, których zostawiono w Buł-
garii (misja generała Kaulbarasa) zaczęli od razu pracować nad zaprowadzeniem 
niewoli rosyjskiej na miejsce tureckiej. Tym sposobem wywołali w Bułgarii poli-
tykę antyrosyjską, której głównym wyrazicielem był Stambułow, a która w Rosji 
uznana została za dowód niewdzięczności słowiańskiej”3. Jest to negacja pansla-
wizmu w jednym z jego podstawowych postulatów: wyzwolenia Słowian Południo-
wych spod jarzma tureckiego.

1  W. Feldmann, Dzieje polskiej myśli politycznej w  okresie porozbiorowym, Warszawa 
1986, s. 328; L. Gawor, Świat słowiański (1905-1914), „Sofia. Czasopismo filozofów krajów 
słowiańskich”, 2004, nr 4, s. 347-352.

2  W. Feldman, dz. cyt., s. 328.
3  R. Dmowski, Niemcy, Rosja…, s. 102-103; Nikołaj W. Kaulbars, o którym mowa, przez swoją 

działalność dyplomatyczną: sprzeciw wobec powrotu na tron Aleksandra I Battenberga, 
zwalczanie liberalno-narodowego polityka Stambułowa, doprowadził do zerwania 
stosunkow rosyjsko-bułgarskich.
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Ideę panslawistyczną w starszym wydaniu kompromitował również w oczach 
pozostałych Słowian stosunek Rosji do narodowości polskiej. Rosjanie, którzy do-
tychczas skutecznie dyskredytowali Polaków w oczach Słowian – jako dowód po-
kazując polskie powstania i zakorzenioną „rusofobię” – stanęli w latach 1905–1908 
wobec odmienionej sytuacji. 

W tym miejscu warto się zatrzymać nad pewnym zdaniem Dmowskiego z „Nie-
miec, Rosji i…”, które było podsumowaniem starego panslawizmu przez Romana 
Dmowskiego, a było dość namiętnie komentowane przez biografów Dmowskiego, 
a także jemu współczesnych. Chodzi o następujące zdanie: „Urzędowe słowiano-
filstwo rosyjskie właściwie już zbankrutowało”4. Wilhelm Feldman zarzucił Dmow-
skiemu sprzeczność w tym miejscu, zaś zarzut ów został rozwinięty przez Romana 
Wapińskiego. Dmowskiemu zarzucono, że zdanie to stanowiło pusty frazes wobec 
praktyki władz rosyjskich. Wapiński widział trzy przeszkody, które wskazywały 
na nierealność koncepcji neoslawizmu jako drogi do niepodległości. Po pierwsze 
w dążeniu do uzyskania niepodległości potrzeba było stworzyć taki plan, który 
jasno zarysowywał jednoczesne zjednoczenie wszystkich zaborów i  dokładnego 
określenia zasięgu terytorialnego przyszłego państwa polskiego; po drugie główne 
państwa zaborcze dążyły od kilkudziesięciu lat do ostatecznego wymazania kwe-
stii polskiej jako problemu narodowościowego; po trzecie sprawa polska w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza zniknęła z areny międzynarodowej nawet jako jej przed-
miot. Nie mogę się w całości zgodzić ze stanowiskiem obu wybitnych autorów 
co do realności neoslawizmu jako drogi do niepodległości Polski. Zarzut drugi 
upada, w kontekście reform rosyjskich z 1905 r., zarzut numer trzy w kontekście 
wątku polskiego w  niedawnym konflikcie rosyjsko-japońskim również nie wy-
trzymuje krytyki. Warto zauważyć, że chociaż przedstawiciele rządu rosyjskiego 
rzeczywiście nawiązali kontakt z inicjatorami ruchu neosłowiańskiego w Pradze, 
nie znaczyło to jednak, że uzyskali nań wpływ wyłączny. Sam ruch neoslawistyczny 
w Rosji był wszak powołany przez ośrodki liberalne i opozycyjne w stosunku do 
ówczesnego rządu5. Koncepcja granic Polski przedstawiona przez Dmowskiego 
była dosyć jasna, pewne wątpliwości pozostawiając jedynie w kwestii Ziem Za-
branych – bezpośrednio należących do Rosji; osłabienie Rosji po 1905 r. nadanie 
pewnych ograniczonych praw dla Kongresówki, świadczyło o tym, iż Rosjanie nie 
mają siły do ostatecznej rusyfikacji Polaków; wreszcie zamieszanie na Bałkanach 
u początków XX wieku wraz z samą liczebnością narodów mających swój interes 
w ruchu neosłowiańskim i w większości życzliwie spoglądających na Polskę, rze-
czywiście stawiało nadzieję na ponowne wyłonienie sprawy polskiej na szerszą 
arenę międzynarodową6.

4  Tamże, s. 164.
5  P. Wieczorkiewicz, Udział Polaków w  Ruchu Neosłowiańskim a  stosunki polityczne 

polsko-rosyjskie, [w:]„Pamiętnik Słowiański”, t. 28, 1978, s. 137-138.
6  W. Feldman, s. 328; R. Wapiński, Roman Dmowski, s. 169-170.
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Podłoże działań

Po przegranej wojnie z  Japonią urok Rosji wśród Słowian wyraźnie osłabł. 
Jednocześnie znacznie podniosła się życzliwość w  stosunku do Polaków wśród 
narodów słowiańskich. Tłumaczono to dwoma aspektami: 

1. Dzięki działaniom endecji Polacy jako społeczeństwo nie zwrócili się prze-
ciwko Rosji w czasie rewolucji. Straciły więc na wadze te argumenty, które 
Rosja tradycyjnie wysuwała przeciwko Polakom jako zdrajcom i odszcze-
pieńcom słowiańszczyzny. Aspekt ów miał również inne dno: politycy 
z  krajów słowiańskich sympatyzowali raczej z  konstytucjonalistami i  li-
berałami rosyjskimi, opowiadając się przeciw biurokracji. Powodowało to 
naturalną sympatię do Polaków walczących o  autonomię i  wywoływało 
podejrzenia na rosyjski rząd odmawiający Polakom autonomii, której pra-
gnęliby również politycy krajów słowiańskich przy ewentualnym związku 
polityczno-gospodarczym z Rosją.

2. W dobie ekspansji Niemiec na południowy wschód Polacy wysunęli się na 
pierwszą linię walki słowiańszczyzny przeciw Niemcom określanym jako 
„odwieczny wróg słowiańszczyzny”7.

Wobec powyższych argumentów Dmowski przestrzegał Rosję przed jednocze-
snym prowadzeniem polityki prosłowiańskiej i  tłamszenia Polaków. „Jeżeli wy-
tworzy się w Rosji nowy kierunek słowiański, musi on iść przeciw rządowi przede 
wszystkim w polityce polskiej, bo inaczej nie ma poważniejszych widoków czy-
nienia zdobyczy moralnych poza obrębem Rosji” .Wskutek nieszczerości wobec 
Polaków, którzy wszak są Słowianami, Rosja straci posłuch, w konsekwencji czego, 
ognisko Słowiańszczyzny wytworzy się poza rosyjskim obrębem. Uniemożliwi to 
w  istocie politykę prawdziwie słowiańską, gdyż poprzez Polskę prąd słowiański 
będzie coraz bardziej zwracał się jednocześnie przeciw Rosji, to z kolei sparali-
żuje jakąkolwiek politykę zachodnią8. W  wyniku tej analizy Dmowski wysunął 
postulat, zdawałoby się niemożliwy do realizacji – gruntowną przemianę rosyj-
skiego patriotyzmu z szowinistycznego, wielkoruskiego i nastawionego ówcześnie 
proniemiecko w nowy, kierujący się nie interesami biurokracji – prowadzącymi do 
upadku państwa – lecz nastawiony „słowiańsko”. Trudno ustalić, czy Dmowski pisał 
to szczerze i łudził się na tak diametralną przemianę Rosji, czy też był to element 
jakiejś zawiłej dyplomacji. Istniały wprawdzie pewne przesłanki pozwalające takie 
postulaty wysuwać – ster rządów Rosji został uchwycony przez sfery konstytucyjne, 
liberalne, które pragnęły szczerej dogłębnej reformy państwa9. Dmowski zawarł 
wskazówki dla nowych kół rządzących Rosji i przede wszystkim aliantów zachod-
nich: w Europie Środkowo-Wschodniej Polacy przedstawiają żywioł najliczniejszy, 
który tradycyjnie, od wieków przeciwstawia się niemieckiej ekspansji, wreszcie, 

7  R. Dmowski, Niemcy, Rosja i…, s. 163-164.
8  Tamże.
9  Tamże, s. 179-180.
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na którego klęsce dziejowej wyrosła potęga, wiodąca w Niemczech prym – pań-
stwowość pruska10.

„Zwycięstwo dążeń polskich w  Rosji oznaczałoby porozumienie dwóch wiel-
kich szczepów słowiańskich, a  co za tym idzie, nowy prąd ożywczy w  życiu 
wewnętrznym państwa i  w  jego zewnętrznej polityce, która stając się szczerze 
słowiańską, otrzymałaby silne podstawy na zachodzie”. Zdobycie przez Polaków 
większych wpływów w  Austrii i  utrzymanie polskości w  zaborze pruskim za-
hamowałoby ekspansję Niemiec i trzymałoby je w szachu. Mimo deklarowanej 
demokratyzacji, liberalizmu ruchu neosłowiańskiego, daje się zauważyć pewien wy-
jątek ideologiczny od zasady równouprawnienia wszystkich narodów słowiańskich, 
przede wszystkim w stosunku do Ukraińców i (jak by się zdawało) nie tylko u Ro-
sjan. Dla Dmowskiego „Rusini” byli wprost agenturą niemieckiego imperializmu 
godzącego w rozwój polskości w Galicji. Pomimo tego, iż podobny wrogi stosunek 
do rozwijającej się narodowości ukraińskiej cechował także Rosję i Czechy, jest 
to kolejny argument przeciw rzeczywistemu zaangażowaniu Dmowskiego w ruch 
neosłowiański. W Polsce ruch rzeczywistych słowianofilów był raczej przychylnie 
nastawiony wobec wschodnich mniejszości etnicznych dawnej I RP11.

Prócz endeków przychylnie do akcji neosłowiańskiej odnieśli się politycy kon-
serwatywni z Królestwa Polskiego, którzy pozostawali w sojuszu ze Stronnictwem 
Demokratyczno-Narodowym – sojusz ten jednak od ponad roku chwiał się w posa-
dach ze względu na monopol polityczny endecji w Królestwie. Specjalną broszurę 
kwestii neosłowiańskiej poświęcił polityk Dumy związany z Stronnictwem Polityki 
Realnej – Henryk Potocki12. W noszącej tytuł „Neoslawizm i Polacy 1906-1910” pu-
blikacji Potocki podkreślił, że wobec skomplikowanej sytuacji politycznej znacznej 
części narodów słowiańskich, ruch musi posiadać zewnętrzne cechy lojalistyczne 
w  stosunku do porządku powersalskiego – nie można było sobie pozwolić na 
drażnienie zaborczych imperiów koncepcją zmiany granic w Europie, przekreśli-
łoby to ruch neosłowiański już na samym starcie. Podnosząc podobny argument 
co Dmowski, podkreślił mimo to ściśle antyniemiecki charakter samej kwestii 
neosłowiańskiej. W jego opinii ruch neosłowiański nie ma cech zaborczych, po-
lega jedynie na akcji podnoszenia poziomu kulturalnego i  ekonomicznego na-
rodów słowiańskich – stawia to ówczesny panslawizm w jawnym kontraście wobec 
ruchu pangermańskiego, który jest militarystyczny, zaborczy i szowinistyczny (co 
opinia publiczna mogła pamiętać z czasów wojen burskich). Przykładem w Polsce 
była działalność Hakaty w Wielkopolsce i niedawna polityka kulturkampfu naj-
większe szkody czyniąca w Zaborze Pruskim. Potocki powtórzył również argu-
ment Dmowskiego ukazując niebezpieczeństwo kolonizacji niemieckiej w całym 
państwie rosyjskim i groźbę utraty „rosyjskiego” charakteru Imperium13. W przy-
padku, gdy zawiodły nadzieje polityków polskich na współpracę z partią kadetów 

10  Tamże.
11  R. Dmowski, Niemcy, Rosja i…, s. 185-186.
12  H. Potocki – ziemianin, poseł do II Dumy, występował jako niezależny, biorąc w SPR 

przymusowy ‚urlop polityczny’, 1908-1912 członek Rady Pństwa, czł. Rady Stanu, ostatni 
prezes SPR 1915-1923

13  H. Potocki, Neoslawizm i Polacy 1906-1910, s. 3-7.
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w I i II Dumie, zaangażowanie się w ruch neosłowiański było koniecznością dla 
uzyskania od Rosjan ustępstw w Królestwie Polskim14. Mając wsparcie w konser-
watystach (niezbyt popularnych) i brak wyraźnego przyzwolenia ze strony opinii 
publicznej Królestwa, Dmowski postanowił zaangażować cały moralny kredyt SDN 
z  trudem zdobywany od lat w całkiem nowy ruch międzynarodowy, sprzeczny 
z polską tradycją insurekcyjną, a którego ważnym filarem była Rosja.

akcja neosłowiańska

Wedle relacji Stanisława Głąbińskiego, to czeski polityk nacjonalistyczny, Karel 
Kramarz, był tym, który skłonił Dmowskiego do udziału w  ruchu neosłowiań-
skim15. Cały ruch na dobre począł się kształtować w związku z sytuacją na Bałka-
nach, gdzie w czasie rewolucji narodowej w Turcji państwa słowiańskie poczuły 
się zagrożone. Coraz większy problem przybrał również status Bośni – od 1878 
okupowanej militarnie przez Austro-Węgry, powiązane politycznie z II Rzeszą Nie-
miecką. Jednym z głównym inicjatorów ideowych ruchu neoslawistycznego był 
rosyjski publicysta liberalny Wsiewołod Swatkowski. Swatkowski w swoim pisar-
stwie opowiadał się za federacyjnym modelem ustrojowym Rosji i innych państw 
słowiańskich, równouprawnionych politycznie i  ekonomicznie. Wzywał również 
do rozwiązania „kwestii słowiańskiej” w samej Rosji, czyli uznania autonomii pol-
skiej w  Królestwie Kongresowym, co naturalnie przybliżało Swatkowskiego do 
polityków SDN i SPR. Powstały dwa towarzystwa propagujące nowoczesną myśl 
słowiańską: Towarzystwo Kultury Słowiańskiej założone przez prof. Korsza i To-
warzystwo Wzajemności Słowiańskiej kierowane przez Piotra Chomiakowa. Klu-
czową sprawą było pozyskanie dla ruchu przedstawicielstwa narodów słowiańskich 
zasiadających w parlamencie wiedeńskim, dlatego też Kramarz zorganizował spo-
tkanie posłów słowiańskich 12 listopada 1907 r. Polscy politycy nie wzięli w nim 
udziału, gdyż w większości endecja galicyjska, kierowana przez Stanisława Głą-
bińskiego, była nastawiona lojalistycznie wobec Austrii16. Jak dotychczas, w Polsce 
za ideą pansłowiańską opowiadały się tylko publicystyczne indywidua oraz małe 
środowiska intelektualistów, jak wspomniane środowisko „Świata Słowiańskiego”. 
Nie miały one jednak żadnej siły do przekonania polskiego społeczeństwa, do 
poparcia ruchu, kojarzącego się wszak głównie z rusyfikacją. Mogła to uczynić 
wyłącznie endecja, mająca szerokie poparcie społeczne, kierowana przez Romana 
Dmowskiego. I tak też się stało.

Na spotkaniu przygotowawczym 19 marca 1908 r., zorganizowanym przez Klub 
Działaczy Społecznych (związany z politykami centrum w Dumie), obok starych 
ideowców i  ich panslawistycznych haseł wystąpił emerytowany wojskowy gen. 
Włodzimierz Wołodimirow. W swoim wystąpieniu przedstawił potrzebę odnowy 
ruchu poprzez hasła „wolności, równości, braterstwa i jedności” oraz konieczność 

14  Tamże, s. 9.
15  M. Kułakowski, dz. cyt.
16  P. Wieczorkiewicz, dz. cyt., s. 133-140.
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pojednania rosyjsko-polskiego. Były to więc hasła typowo liberalne w duchu Swat-
kowskiego i  Chomiakowa, które znajdowały poklask wśród październikowców 
i  kadetów, frakcji centroprawicowych, z  którymi Dmowski wiązał nadzieję na 
współpracę. Generał Wołodimirow odbył podróż do Austrii w  celu pozyskania 
tamtejszych polityków; i w Pradze, i w Wiedniu, udział w zapowiadanym kon-
gresie uzależniano od zgody na udział Polaków, co dawało nadzieję endekom na 
słuszność ich nowych koncepcji. Wreszcie w dniach 26-30 maja 1908 r. zorganizo-
wano w Petersburgu Tydzień Słowiański mający na celu organizację przyszłego 
kongresu w Pradze. Wśród gości obecni byli: Tomasz Masaryk, Karel Kramarz, 
dr Hlibowieckij, dr Hribar. Polacy zgłosili swój akces do ruchu neoslawistycznego, 
który Dmowski argumentował rosnącym zagrożeniem ze strony Niemiec. Hr. 
Olizar złożył nawet lojalistyczne oświadczenie, iż niepodległa Polska w dzisiejszych 
warunkach jest geopolityczną niemożliwością. Delegacja polska uzyskała ze strony 
Rosjan z Klubu Działaczy Społecznych zapewnienie rozwoju kulturalnego i gospo-
darczego w Królestwie Polskim. Po uzyskaniu zgody Polaków neosłowianie byli 
gotowi do zwołania kongresu17.

Ze strony polskiej w kongresie, który odbył się w lipcu 1908 r., wzięli udział 
przedstawiciele większości ugrupowań politycznych z  Wiednia oraz przedstawi-
ciele wszystkich partii z Dumy. Zabrakło jedynie reprezentantów zaboru pruskiego, 
którym uczestnictwo uniemożliwiły władze niemieckie. Dzięki taktyce Kramarza 
i Krassowskiego uniknięto kwestii spornych, które próbowali wprowadzić pod ob-
rady przedstawiciele rosyjskiej skrajnej prawicy. Końcowe oświadczenie kongresu 
stwierdzało potrzebę uznania i  równouprawnienia rozwoju na zasadzie swobod-
nego rozwoju narodowego i  kulturowego. W  opinii zwolenników neoslawizmu 
mówiono o przychylnym w większości Polakom reprezentacjom na zjeździe ze 
strony i Rosjan i pozostałych Słowian18.

Krótko po kongresie cel nowej polityki Dmowskiego zdawał się być realny. 
Jednak entuzjazm neosłowian trwał ledwie kilka miesięcy. Załamanie przyszło 
wraz z aneksją Bośni i Hercegowiny 6 października 1908 przez Austro-Węgry; 
w ten sposób upadł jeden z głównych zamysłów liberalnych neosłowian w Rosji – 
zbliżenie geopolityczne z Austrią. Publicystyka neosłowiańska w Rosji ponownie 
wprowadziła do obiegu „ducha Aksakowa”, zaś jednocześnie rząd carski powrócił 
do represyjnej polityki w Królestwie. 

narodowcy wobec polityki dmowskiego

Od początku idee neoslawistyczne znajdowały ostrą krytykę wśród młodszych 
członków Ligii Narodowej. Najbardziej gwałtowny atak przypuścili dziennikarze 
endeccy, którzy znaleźli się pod wpływem argumentacji Władysława Studnickiego: 
Zygmunt Makowiecki i Tadeusz Grużewski. Autorzy napisali szereg krytykujących 
nowy panslawizm artykułów ukazujących się na łamach organu SDN (jeszcze przez 

17  Tamże, s. 141-146.
18  Tamże, s. 148; H. Potocki, dz. cyt., s.10-17.
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kilka tygodni) „Goniec Poranny i Wieczorny”. Kilka tygodni przed wizytą w Peters-
burgu streszczono odczyt wybitnego filologa prof. Jeana Baudouin de Courtenay 
(notabene w II RP kandydata na urząd prezydenta). Teza podstawowa tego odczytu 
brzmiała: „nie ma żadnego narodu słowiańskiego, tak samo jak nie ma narodu 
ogólno-romańskiego lub ogólno-germańskiego. Istnieje natomiast cały szereg na-
rodów z  na wskroś odrębnymi cechami wewnętrznymi i  zewnętrznymi, które 
tylko dzięki pewnemu podobieństwu językowemu uważamy za należące do jednego 
szczepu”. Samo podobieństwo językowe nie może być jedynym spoiwem wspólnoty 
słowiańskiej. Prócz tego Baudouin de Courtenay stwierdził, że Słowianie nie posia-
dają żadnych wspólnych „wspomnień historycznych”. Sięgając po ironię profesor 
stwierdził również, że nawet takich cech jak: okrucieństwo, analfabetyzm czy głu-
pota (w ówczesnych czasach nagminnie przypisywanych Słowianom a priori) nie 
można uważać za cechy wspólne Słowianom. Im bardziej słabszy naród słowiański, 
tym bardziej jest zapatrzony na Rosję i idee panslawistyczne – tę tezę powtórzy 
również Władysław Studnicki. Petersburski profesor wspominając o  akcji neo-
slawistycznej wytknął również Rosjanom hipokryzję: „medice curate ipsum (…) 
tylko bowiem to państwo miałoby moralne prawo do interwencji w sprawie ucisku 
pobratymców, które byłoby pod tym względem bez zarzutu” – co odnosiło się natu-
ralnie do prześladowania Polaków w Królestwie przez carat19. 

Chęć udziału SDN w ruchu neosłowiańskim porównywano do rejsu po wzbu-
rzonym morzu. Ostrzegano Dmowskiego i kierownictwo endecji przed możliwo-
ścią otwartego buntu w na tle tej kwestii: „Ta część malkontentów [zwolenników 
SDN i LN – przyp. autor] twierdzi nawet, że na przygotowywane statki nie wsiądzie, 
admirałów nie posłucha i, o zgrozo, postara się w kadłubach statków wywiercić 
otwory. Dotychczas są to tylko pogróżki, sądzimy jednak, że tym razem mogą 
przybrać kształty realne, nikt bowiem nie chce skąpać się, a, nie daj Boże, utonąć 
w  głębokiej wodzie”. Dziennikarze „Gońca” podkreślili zaborczość nowego/sta-
rego panslawizmu, cytując „Nowe Wremija”: „Prusy was niweczą (…) macie zginąć, 
zdajcie się na naszą łaskę i niełaskę, bądźcie strumykiem słowiańskim, wpada-
jącym do morza rosyjskiego, aby ono nie wyschło”. Przytoczona została też opinia 
Studnickiego, iż jeżeli mamy zginąć, to lepiej jest zlać się z cywilizacją, która nam 
tyle dała (czyli z Niemcami, przynależącymi do tej samej cywilizacji), niż dołączyć 
do cywilizacji „niższej”. Wyrażano jeszcze nadzieję, że Koło Polskie w Dumie nie 
poważy się na udział w przyszłym kongresie słowiańskim20. Zygmunt Makowiecki 
podkreślił, że neoslawizm jest sztuczną ideą, która ma służyć „orzeźwieniu starze-
jącego się” rosyjskiego społeczeństwa. Odpierając zagrożenie niemieckie, ekspo-
nowane w „Gazecie Warszawskiej” – nowym, głównym organie SDN, podkreślano, 
że społeczeństwo Wielkopolski wypowiedziało się przeciw kongresowi, zaś samo 
zagrożenie niemieckie jest wyolbrzymiane. Wprost przeciwnie do twierdzeń o za-
grożeniu poznańskiego – Wielkopolanie skutecznie opierają się germanizacji, są 
najbogatsi, wzrastają w siły, straty są minimalne wobec odrodzenia narodowego 
na Śląsku czy też bardziej strat demograficznych Polski na Kresach Wschodnich. 

19  O porozumieniu się Słowian, „Goniec Wieczorny”, 1.05.1908, s. 2.
20  Z. Makowiecki, Ostrożnie!, „Goniec Wieczorny”, 14.05.1908, s. 1.
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Makowiecki podkreślił istniejące ryzyko, że Rosjanie mogą wykorzystać kongres 
do własnych celów, bądź nawet odroczyć o kilka lat i w ten sposób wykorzystać 
Polaków do własnych celów i potem zwrócić się przeciw nim21.

krytyka ze strony studnickiego

Najostrzejszą formę krytyka polityki Dmowskiego i neoslawizmu przybrała na 
łamach pisma „Votum Separatum” wydawanego przez Władysława Studnickiego 
(poprzedni tytuł) „Naród i Państwo”. Jeden z numerów tego pisma, poświęcony 
całkowicie akcji neoslawistycznej, został skopiowany w  kilku tysiącach egzem-
plarzy i dzięki uprzejmości wydawcy „Gońca Porannego i Wieczornego” – Alek-
sandra Zawadzkiego – został dołączony do dziennika oraz rozesłany prenume-
ratorom, na których, w większości składała się warstwa inteligencka, związana 
dotychczas ideowo z Ligą Narodową22. Warto zwrócić uwagę, że na łamach „Votum 
Separatum” Studnicki, Grużewski i inni publicyści konsekwentnie używają okre-
ślenia panslawizm, unikając przedrostka „neo-”. Podkreślali tym samym, że nie ma 
w praktyce żadnej istotnej różnicy pomiędzy obydwoma ruchami. „Panslawizm to 
nie jest wcale stara ugoda, to nie redukcja aspiracji narodowych do legalnych ram 
danego ustroju, to coś znacznie głębszego i zasadniczego. To podporządkowanie 
poczucia narodowego poczuciu plemiennemu, to nie początek końca, ale sam ko-
niec zbiorowej samowiedzy narodu historycznego. To degradacja narodu do sta-
nowiska szczepu słowiańskiego”. Te słowa stanowią najbardziej ogólny ekstrakt 
całej krytyki przywódców SDN, którzy wyparli się pierwotnej idei irredenty Ligii 
Polskiej. W „Votum Separatum” odwoływano się do poczucia honoru narodowego; 
nawet jeżeli istotnie naród polski skazany jest na zagładę, to wybór opcji cywili-
zacyjnej, w której agonia miałby się dokonać, nie jest obojętny. Wybierając opcję 
prorosyjską, prócz żywotności, tracimy również godność narodową, ukształtowaną 
przez pokolenia powstańcze. W  obronie tej godności dawny endek Władysław 
Studnicki używał bardzo ostrej retoryki. O działaniach Koła Polskiego w Dumie 
pisał następująco: „Chcielibyście w dni powszednie obrócić sztandary narodowe na 
użytek gospodarski, chcielibyście mieć z nich ścierki i myślicie, że będą one już 
powrócić do roli sztandarów”. Udział w polityce słowiańskiej i ugodowość endecji 
groziła rozmyciem się świadomości narodowej, a przede wszystkim godności zbio-
rowej indywidualności, która dla Studnickiego była jak płomień, który winien być 
stale podsycany. Podkreślił w odpowiedzi swoim ugodowym oponentom, iż idea 
nie jest stała, lecz żywa, a jej treść „zmienia się, przekształca, wzrasta lub kurczy 
się, więdnie, zamiera. Słowa i formy zewnętrzne pozostają te same, ale żywa treść, 
która przez nie przepływa ulega ciągłej zmianie”23. Przywódcy endeccy narażają 
na szwank godność i  idee narodową twierdząc, że trzeba w czasach im współ-
czesnych odłożyć myśl o niepodległości, zajmując się wyłącznie pracą organiczną 

21  Tenże, Neo-panslawizm, „Goniec Poranny”, 28.05.1908, s. 1-2.
22  Zob. W. Studnicki, Ludzie, idee, czyny.
23  Tenże, Na rozstajach dróg, „Votum Separatum”, 1908, nr 4, s. 2-3.
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i zyskiwaniem przychylności władz Rosji. Oskarżono endecję o podtrzymywanie 
odrętwienia wśród warstwy inteligenckiej, gdyż endecja swoją polityką wyzyskuje 
jedynie apatię i bierność charakteryzującą ogół inteligencji Królestwa Polskiego24. 
Zaskakujące, że wśród realistycznych argumentów geopolitycznych i  historycz-
nych, górę w jego antyendeckiej retoryce biorą argumenty emocjonalne, odwołu-
jące się świata romantyzmu. 

Neoslawizm według Studnickiego został „odgrzebany” przez rząd rosyjski 
w konkretnej sytuacji politycznej. Jako dowód Studnicki w swoim artykule podaje 
przykład pisarstwa Piotra Struvego. Wybitny publicysta, Struve, obawiał się nieko-
rzystnej po 1905 r. wojny Rosji z Austro-Węgrami przy życzliwej neutralności Ce-
sarstwa Niemieckiego. Według jego przewidywań, wojna ta mogłaby skutkować nie 
tylko utratą Królestwa Polskiego, ale i prowincji nadbałtyckich na korzyść Niemiec. 
Dlatego jako przeciwdziałanie postulował liberalną politykę w Królestwie Polskim. 
Panslawizm jest okresowo odgrzebywaną doktryną polityki międzynarodowej Rosji 
służącej szachowaniu Austrii i Turcji. Poprzez ten czysto polityczny aspekt pansla-
wizmu Studnicki dzieli ideologię panslawistyczną na czynną i bierną. Czynny Pans-
lawizm jest charakterystyczny wyłącznie dla Rosjan. Dążą oni do zaboru obszaru 
bałkańskiego i wyzwolenia politycznego narodów słowiańskich mającego się prze-
jawiać w przyłączeniu tych narodów do rosyjskiego imperium. Bierny panslawizm 
jest charakterystyczny dla reszty słowiańskich narodów – przy czym, im niższy 
poziom kulturalny one prezentują, tym bardziej są one nastawione panslawistycznie 
i bardziej pragną wyzwolenia ze strony Rosji. Jako przykład biernego panslawizmu 
podani są Czesi – naród wprawdzie bogatszy ekonomicznie od polskiego i o wy-
sokiej „niemieckiej” cywilizacji, lecz o „niskiej” kulturze narodowej (w przeciwień-
stwie do polskiej) i bez ciągłej tradycji – naród o kulturze ufundowanej jedynie na 
negacji wobec Niemców25. Zanegowano nowość neoslawizmu; w  istocie bowiem 
kultura rosyjska, ufundowana na prawosławiu i podbojach, była w czasach ówcze-
snych również istotnym składnikiem tzw. „rosyjskiej duszy”, i choćby panslawizm 
był składnikiem rosyjskiej lewicy czy prawicy – musi być ze swej istoty stosowany 
w polityce jako wyraz imperializmu. Nie wierzono w dobre intencje uczestników 
zjazdu. Kramarz poprzez udział w ruchu neosłowiańskim pragnął realizować cze-
skie interesy narodowe w Austrii, do czego chciał też wykorzystać Polaków; Hlibo-
wieckij był postrzegany jako rusyfikator Galicji Wschodniej, a Hribarowi przypi-
sano zaś chęć wzbogacenia się w przyszłym banku słowiańskim26.

Ostateczną klęskę nadziei wiązanych z  ruchem neosłowiańskim zadały ob-
rady Komitetu Wykonawczego w Petersburgu, które trwały z przerwami w la-
tach 1909–1910. Wprawdzie ponownie uchwalono równouprawnienie i możliwość 
swobodnego rozwoju kulturalnego Słowian, jednak październikowcy i kadeci po-
woli odstępowali od chęci ugody z Polakami. W czasie zjazdu doszło do kilku 

24  Tamże, s. 4 – 7.
25  W. Studnicki, Panslawizm współczesny, „Votum Separatum”, 1908, nr 4, s. 7-12.
26  W. Rawicz-Szczerbo (W. Studnicki), W rydwanie panslawizmu, „Votum Separatum”, 1908, 

nr 5, s. 2-5; W. Studnicki, Akcja słowiańska w Petersburgu, „Votum Separatum”, 1908, 
nr 4, ss. 21-22.
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nieudanych prowokacji przedstawicieli skrajnej prawicy rosyjskiej – były to m.in. 
kwestia „prześladowania Rosjan” na terenie Chełmszczyzny i Galicji Wschodniej, 
które jednak paraliżowały porozumienie. Nastąpił nieoczekiwany gwałtowny zwrot 
antypolski hr. Włodzimierza Bobrińskiego, zaś delegacja polska w  odpowiedzi 
potępiła rusyfikacyjne tendencje rządu rosyjskiego, grożąc nieobecnością na na-
stępnym kongresie w Sofii. Spory polsko-rosyjskie na skutek mediacji K. Kra-
marza miały się stać przedmiotem obrad specjalnej komisji, której obrady zostały 
później jednak zerwane przez hr. Bobrinskiego. W tej sytuacji na kongres w Sofii 
Polacy pojechali wyłącznie w charakterze obserwatorów i dziennikarzy27.

Fronda

Już pierwszym sygnałem tzw. Frondy, wedle Stanisława Kozickiego (najbliższego 
współpracownika Romana Dmowskiego), było niezadowolenie z głosowania przed-
stawicieli Koła Polskiego w Dumie Państwowej (złożonego w większości z SDN) za 
powiększeniem kontyngentu rekruta dla armii rosyjskiej28. Aczkolwiek publicyści 
„Gońca” i stronnicy Aleksandra Zawadzkiego liczyli jeszcze w tym czasie, że po-
litykę Dmowskiego będzie można zmienić na zdecydowanie opozycyjną. Komen-
tując rozłamy w Lidze Narodowej Kozicki stwierdził ogólnikowo, że był to spór 
realizmu politycznego z romantyzmem politycznym. „Zjawisko to (rozłamy – przyp. 
autora) da się wytłumaczyć – wszak Liga przez kilkanaście lat, będąc w założeniu 
swym organizacją polityczną, prowadziła w  rzeczywistości pracę propagandową 
i oświatową. To wywołało odpowiedni dobór ludzi. Byli w Lidze tacy co myśleli 
politycznie i  rozumieli istotę nowej szkoły myślenia narodowego, jej podstawy 
realne, a nie romantyczne. Lecz byli także tacy, których pociągnęły do Ligii jej 
hasła narodowe i patriotyczne, którzy umiejętnie i ofiarnie poświęcali swe wysiłki 
na pracę oświatową, lecz o polityce małe mieli pojęcie i wskutek tego ulegali tej 
atmosferze romantycznej, która przez cały wiek XIX unosiła się nad Polską. Dla 
ludzi tego typu była polityka Dmowskiego odstępstwem, wejściem na śliską drogę 
ugody i ustępstw w stosunku do Rosji (…) Był to konflikt między realizmem i ro-
mantyzmem myśli politycznej w Polsce”29. W czerwcu, bezpośrednio w czasie naj-
większych triumfów neoslawizmu w ramach polityki Dmowskiego i Stronnictwa 
Demokratyczno-Narodowego, z Ligii Narodowej wystąpiło kilkanaście osób. Hi-
storycy podają w  szczególności trzy główne nazwiska (wcześniej wspominane): 
Aleksander Zawadzki, Zygmunt Makowiecki, Tadeusz Grużewski. Zabrali za sobą 
dziennik Goniec, którego wydawcą był Zawadzki, a  redaktorem Makowiecki30. 
Tak samo wymienia te postaci Stanisław Kozicki, aczkolwiek „tu na pierwszym 
miejscu wymienić należy działalność Władysława Studnickiego, który wystąpił był 

27  P. Wieczorkiewicz, dz. cyt., s. 157-168.
28  S. Kozicki, Pamiętnik : 1876-1939, oprac. M. Mroczko, Słupsk 2009, s. 187-189.
29  Tamże.
30  Zob. Zygmunt Makowiecki, hasło [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, t. 19, Kraków 1974, 

s. 232.
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jako najgwałtowniejszy przeciwnik polityki Dmowskiego”. Kozicki wspomina, że 
od początku zbliżenia się Studnickiego do endecji, jej przywódcy odnosili się do 
niego z dużą rezerwą, określając go jako fantastę. Żeby zrozumieć i właściwie 
ocenić Studnickiego, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dominującym uczuciem 
w jego sercu była nienawiść do Rosji. Pochodził z Inflant, zewnętrznie był zru-
syfikowany, lepiej mówił i pisał po rosyjsku niż po polsku, lecz Rosji nienawidził 
serdecznie. O ile argument organicznej rusofobii służył publicystom endeckim do 
kompromitowania przeciwników politycznych i w różnych przypadkach można 
się spierać o jego zasadność lub niezasadność, o tyle w przypadku Studnickiego 
rzeczywiście można by dyskutować, czy jego postawa wobec Rosji i Rosjan nie 
była ksenofobiczna. Sam Studnicki podkreślał własną niechęć wobec rosyjskich 
rewolucjonistów, wcześniej opromienionych nimbem bohaterstwa, w późniejszych 
czasach przywoływał również argumenty wprost rasistowskie, pisząc z niechęcią 
o mongoloidalnych twarzach Rosjan spotkanych na Syberii. 

Sam Władysław Studnicki również przypisuje sobie zasługę wywołania roz-
łamów w endecji. Po latach wspominał: „sądziłem, że rozbiję ND. W ciągu trzech 
miesięcy, potrzebowałem trzech lat, ale dokonałem zadania”. Pomimo że Studnicki 
nie zdołał sformułować szerokiego programu ze względu na cenzurę, po zerwaniu 
w 1905 r. z SDN rozpoczął ostrą kampanię antyrosyjską. Temu miała służyć pu-
blikacja „Historya ustroju Rosyi”, a w szczególności założone w 1906 roku cza-
sopismo „Naród i Państwo”, przemianowane później na cytowane wyżej „Votum 
Separatum”. Mimo że pisma nie miały szerokiej publiczności i zbyt wielu prenu-
meratorów, jak twierdzi Studnicki, trafiło ono do rąk polityków Ligii Narodowej, 
których spora część przyswoiła sobie jego argumentację31.

Aleksander Zawadzki jest określany przez Kozickiego jako fantasta i konspi-
rator polityczny, dlatego nie dziwił się jego wystąpieniu z Ligii Narodowej. Inaczej 
jest postrzegany Zygmunt Makowiecki: „miał niewątpliwie umysł polityczny i długo 
współpracował z nami w pełnym porozumieniu. Była to jednak głowa dość surowa, 
miał też skłonności do wybujałego indywidualizmu”. Biorąc w nawias subiektywny 
obraz Kozickiego należy sobie zdać sprawę z  tego, że prawdopodobnie na jego 
motywy odejścia wpłynęło to, że z ramienia LN był bardzo zaangażowany w dzia-
łalność oświatową w Królestwie Polskim (w czerwcu 1908 r. obserwował upadek 
polityki oświatowej TON związanego z LN). Bardzo charakterystyczne są natomiast 
motywy, jakie przypisano odejściu Tadeusza Grużewskiego – wcześniej wybitnego 
publicysty „Przeglądu Wszechpolskiego” i współpracownika Dmowskiego. „Zaczęto 
mówić, że po prostu powtarza myśli Dmowskiego. To uderzyło Grużewskiego i za-
czął zwracać pilną uwagę na to, by nie być tylko echem Dmowskiego. To z kolei 
doprowadziło go do odsunięcia się od swojego dawnego mistrza, a w końcu do 
przeciwstawiania mu się na każdym kroku i przy każdej okazji”32. 

31  W. Studnicki, Wskazania polityczne irredentysty polskiego, s. 31-33.
32  S. Kozicki, dz. cyt., s. 187-189.
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konsekwencje rozłamu

Odpowiedź Romana Dmowskiego na rozłamy była dosyć lakoniczna. W swoim 
pisarstwie nie przywoływał nazwisk rozłamowców – zupełnie jak gdyby chciał 
podkreślić małą wagę Frondy. Dmowski ograniczył się do podobnego argumentu, 
jaki podał Stanisław Kozicki – argument o realizmie politycznym SDN, niezdolnym 
do przyjęcia przez romantyczne umysły: „to ciągłe powtarzanie, że właściwie wró-
ciliśmy do czasów sprzed wojny i że należy nam się na powrót zamknąć w tym 
samym zakresie działalności, w jakim obracaliśmy się przed nastaniem ostrej fazy 
kryzysu w państwie – świadczy o tym, że mnóstwo ludzi u nas nie umie się już 
nauczyć nic nowego. Wyszedłszy ze stanu analfabetyzmu politycznego, nauczywszy 
się pierwszych liter politycznego abecadła, stanęli i powiadają, że już dość. Tym 
biedakom zdaje się, że program demokratyczno-narodowy z r. 1903 i artykuły, 
które go rozwijały lub uzasadniały, były alfą i omegą mądrości politycznej. Nie 
zdają oni sobie sprawy z tego, że w oczach samych autorów tego programu i tych 
artykułów, o  ile stali oni na dość wysokim poziomie i rozumieli dobrze własną 
pracę, był to tylko wstęp do polityki narodowej, a nie jej cały systemat”33.

Pod koniec 1908 roku ostatecznie zrywa z Ligą Narodową młodzieżowa organi-
zacja Zet, niegdyś założona przez Zygmunta Balickiego, która już wcześniej zawie-
siła stosunki z LN. W listopadzie odpada również Narodowy Związek Robotniczy 
utworzony przez endecję, aby odzyskać wpływ wśród robotników. W następnym 
roku odpadła również tzw. „Grupa Rzeczpospolitej” z Edwardem Dubanowiczem 
i Stanisławem Strońskim34. Kryzys dotknął również Komitet Centralny LN – Stani-
sław Grabski i Stanisław Bukowiecki (notabene wybitny geopolityk w latach II RP) 
optowali za kierunkiem proaustriackim, większość członków galicyjskiej SDN po-
pierała ich stanowisko nieco bardziej umiarkowanie, za Dmowskim opowiadał się 
wyłącznie Marian Seyda i  Józef Hłasko. Jednak oni również mieli zastrzeżenia 
co do „szorstkości” polityki Dmowskiego. Jesienią 1909 roku kryzys doszedł do 
szczytu, członkowie KC LN złożyli swe mandaty na ręce Seydy i Hłaski. Po latach 
Seyda następująco relacjonował krytyczną sytuację: „w  rozważaniach z  Hłaską 
uzgodniliśmy swe stanowisko w tym sensie, że – mimo znacznych wątpliwości co 
do taktyki – należy losy L.N. Powierzyć Dmowskiemu i Balickiemu: raz ze względu 
na zasadniczą ich linię polityczną a po wtóre dlatego że oni reprezentowali twórczą 
myśl i energię organizacyjną, podczas kiedy strona druga wyczerpywała się w re-
zonerstwie politycznym (…) zwróciliśmy się do Dmowskiego i Balickiego z tym, by 
skooptowali sobie jednolity skład Komitetu Centralnego”35. Mimo potężnego kry-
zysu zdecydowano się zawierzyć talentowi Dmowskiego i zaryzykować przyszłość 
nie tylko partii, lecz i samego Królestwa Polskiego. Oblicze i los endecji – tym 
samym polityki II RP – zostało określone na dziesięciolecia.

33  Stary Narodowiec (R. Dmowski), Refleksje z doby przełomu, „Przegląd Narodowy”, nr 3, 
1908, s. 280.

34  R. Wapiński, Roman Dmowski…, s. 189.
35  M. Kułakowski, dz. cyt., s. 339-340.
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Odpływ sporej części członków Ligii Narodowej i  szeroka wewnątrzpartyjna 
opozycja wywołały impas wśród szeregowych członków SDN. Jeżeli nawet próbuje 
się ukazać jakiekolwiek korzyści, które Polacy osiągnęli poprzez dwuletni udział 
w neoslawistycznej imprezie, okazują się one odległe i mało przydatne w doraź-
nych działaniach politycznych. Pierwsze to zdemaskowanie intencji Rosjan w kwe-
stii równouprawnienia narodów słowiańskich, rzeczywiście większość polityków 
słowiańskich – w szczególności Kramarz – popierała wolnościowe postulaty Po-
laków, krytycznie patrząc na stanowisko Rosjan. Po drugie, chociaż nie osiągnięto 
celu głównego – porozumienia z rosyjskim centrum – udało się na krótko wynieść 
sprawę polską na szersze forum niż wewnątrzrosyjskie. Idee równouprawnienia 
i swobodnego rozwoju kulturowo-gospodarczego miały się również odbić echem 
na konferencji pokojowej w Paryżu, kończącej I wojnę światowa – chociaż bez-
pośrednio wiązały się raczej z szeroko pojętą ideologią demokratyczno-liberalną 
głównych architektów zwycięstwa: Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bry-
tanii, aktywność polityczna słowiańskich narodów miała również udział w prawie 
do samostanowienia.

zamiast podsumowania

Reasumując neoslawistyczną sprawę trzeba przyznać, że posunięcie angażujące 
politykę podbitego i rozdartego na trzy części narodu w eksperyment z ruchem 
neosłowiańskim, w  umysłach działaczy LN pokroju Makowieckiego i  Grużew-
skiego, dodało skutecznej, ideologicznej oliwy do ognia podsycanego przeciw 
polityce Romana Dmowskiego – ugodowość w Dumie połączona z tendencjami 
neoslawistycznymi dawały zewnętrzne wrażenie bezrefleksyjnej prorosyjskości 
o charakterze ideologicznym. Wygląda to zadziwiająco, jeżeli zważymy, że Roman 
Dmowski, który był dobrym strategiem i taktykiem politycznym, nie opracował 
żadnej taktyki mogącej zneutralizować wewnętrzną opozycję. O  ile sam zwrot 
prorosyjski (interpretowany również przez Dmowskiego jako profrancuski i pro-
brytyjski), mógł być tłumaczony metodą racjonalnej polityki (np. poprzez odwoły-
wanie się do skuteczności działań ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Królestwie 
Polskim), o tyle ani Dmowski, ani publicyści rodzącej się endeckiej prorosyjskiej 
„ortodoksji” nie zdołali podjąć skutecznej polemiki ze Studnickim i Grużewskim 
(starając się przekonać członków LN stojących za nimi), gdyż ci ostatni odwołali 
się skutecznie do emocji i uczuć narodowych, głęboko zranionych przez rządy 
rosyjskie i politykę panslawistyczną – w naszych warunkach od XIX wieku ozna-
czającą brutalną rusyfikację. Postanowiono trzymać się twardej linii, pozwalając na 
odłączenie się członków chwiejnych i niepewnych.

Roman Dmowski zagrał wysoką stawkę z dużym ryzykiem i w tym momencie 
przegrał. Przegrał kadrę kilkudziesięciu wybitnych działaczy i publicystów oraz 
młode pokolenie inteligencji. Jeżeli przyjąć faktycznie stanowisko Wapińskiego, Ka-
walca i Micewskiego, którzy zakładali, że udział w ruchu neosłowiańskim był wy-
łącznie jednym z elementów gry dyplomatycznej, to trzeba przyznać, iż postawienie 
na neoslawizm było zagraniem niezwykle ryzykownym dla kierowanego przezeń 
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obozu politycznego. Z pewnością Dmowski wygrał monopol na władzę w samej 
endecji – i częściowo – jako najbardziej wpływowy polityk w Królestwie (chociaż 
złożył mandat posła). Być może rozważając ewentualne przetasowania w łonie wła-
snej partii był pewien, że po śmierci Jana Ludwika Popławskiego w marcu 1908 r., 
jego wpływ na SDN i LN nie będzie podważany nawet przez Makowieckiego, Gru-
żewskiego czy przede wszystkim Głąbińskiego, będącego również liderem dużego 
formatu, lecz liderem lokalnym galicyjskim?

Ostatnią rzeczą, jaką Dmowski (w dłuższej perspektywie) wygrał, było zacho-
wanie, mimo dużego kryzysu, stanowiska politycznego, które pozwoliło mu znaleźć 
się kilka lat później na czele Komitetu Narodowego Polskiego, jako reprezentant 
zwycięskiego kraju w obozie państw zachodnich. 
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Wrogiem najgroźniejszym jest 
dziś życie bez historycznego planu, 
miękki i bezkostny subiektywizm. 
Brak kulturalnej, historycznej woli, 
brak męstwa, odległych historycznych 
perspektyw – oto cechy, rzucające 
się w oczy nowoczesnej europejskiej 
psychice kulturalnej. Tym kanałem 
wycieka najszlachetniejsza krew 
naszej myśli. Kultura dzisiejsza to 
w znacznej mierze system złudzeń 
i iluzji, przesłaniających ten istotny 
stan rzeczy: – to system ucieczek przed 
historią. Niewiara w historię, bezsiła 
dziejowa – oto treść, przybierająca 
najróżnorodniejsze formy.

stanIsław BrzozowskI
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Panowie zbyt łatwo zrezygnowali, wobec opanowania naszej rzeczywistości przez sys-
temy ideologiczne wrogie nam, a my znowu zbyt naszą rzeczywistość cenimy, aby z niej 

móc zrezygnować, aby ją móc zostawić na pastwę jakimś tam demokracjom czy totali-
zmom i tym wszystkim innym, lucyferycznym, wrogim siłom rozpętanym w dzisiejszości.

nigdy czegoś takiego nie czułem. Nigdy nie przeżyłem tak osobi-
stego spotkania z kimś od dawna martwym. Nigdy jeszcze słowa 

czyjeś nie wpisywały się tak idealnie w ramy moich myśli i uczuć. Te 
jego dwadzieścia lat i moje dwadzieścia. Jego i mój (a może nasz?) 
bunt, ciągłe próby odnalezienia swojej drogi do „złotego szczytu”. 
Biorąc oczywiście poprawkę na zupełnie inny rodzaj tragizmów dwu 
różnych przecież epok i  bezdyskusyjnie większe osiągnięcia Trze-
bińskiego – nie zlikwidowało to jednak w żadnym wypadku poczucia 
dziwnego braterstwa wyrosłego na gruncie walki z  naszymi rze-
czywistościami. W każdym razie lektura, szczególnie „Pamiętnika”, 
stanowiła dla mnie przeżycie na wskroś osobiste, dotykające strun 
najczulszych. Te pięknie przeżyte dwadzieścia jeden lat winno już 
dawno znaleźć się na sztandarach naszego ruchu – stanowi wspaniałe 
świadectwo, że w historię nie tylko trzeba, ale przede wszystkim 
można, zrywać się jak w szturm. I to w szturm zwycięski. 

Nie był poetą, pisarzem czy krytykiem w pełni dojrzałym. Ale to właśnie ta 
niedojrzałość stanowi o  jego wartości. Cała twórczość Trzebińskiego przesiąk-
nięta jest młodzieńczym zapałem, naiwnością, idealizmem – to wszystko okraszone 
pewną dozą fatalizmu, wyczekiwania śmierci, kultu cierpienia daje połączenie fe-
nomenalne i unikatowe. Często spotykał się z krytyką. Myślę jednak, że żeby go 
zrozumieć, trzeba chyba po prostu mieć dwadzieścia lat.

Adam Szabelak 

Imperializm, nacjonalizm,

Uniwersalizm. myśl 

andrzeja trzebińskiego
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W poniższym tekście nie zajmę się jednak samym Trzebińskim – na to przyj-
dzie czas – a jego myślą, prezentowaną przede wszystkim w publicystyce na ła-
mach „Sztuki i Narodu”. 

rys biograficzny

Andrzej Trzebiński urodził się 27 stycznia 1922 roku w  Radogoszczy koło 
Łomży. Z tych okolic pochodził jego ojciec, Stanisław Konstanty Trzebiński. Jego 
matka, z  domu Lasocka, wywodziła się z  Wołynia. W  latach 20. mieszkali za-
mieszkali pod Łodzią w  dzierżawionym majątku, a  później w  Komierowie na 
Pomorzu. W 1932 roku przenieśli się do Warszawy, gdzie Andrzej skończył szkołę 
powszechną (1934 rok) i rozpoczął naukę w gimnazjum i  liceum im. Tadeusza 
Czackiego. W tym czasie uwielbiał grać z kolegami na stole w pokoju jadalnym 
w pingponga – co zaowocowało później świetną groteską pt. „Aby podnieść różę”. 

W czwartej klasie gimnazjalnej, czyli dwa lata przed wojną, wszedł w skład re-
dakcji wydawanego przez uczniów pisma „Promień Szkolny”. Tam też nastąpił jego 
debiut literacki – w numerze trzecim opublikował „Fraszkę o mędrcu”.

We wrześniu 1939 roku wyruszył w mundurze Przysposobienia Obronnego na 
wschód. Do Warszawy wrócił po dwóch miesiącach, swój dom znalazł w ruinie. 
Doświadczenie bezdomności (w ostatnim roku swojego życia zmieniał mieszkania 
aż 36 razy!) wywarło na nim duży wpływ, o czym przekonać się można czytając 
„Pamiętnik”. 

„Andrzej chodził wiecznie głodny i niewyspany. Nie miał porządnych butów. 
Nosił drewniaki. Ubranie miał jeszcze to z licealnej, ciasne, krótkie i wysłużone. 
Słynne były jego nogawki, sięgające do pół łydki. Rzucał się wszędzie w oczy. Kto 
go raz widział, pamiętał na zawsze” – tak wspominał Trzebińskiego Tadeusz Bo-
rowski, kolega z gimnazjum, później także z podziemnego uniwersytetu.

Po zdaniu konspiracyjnej matury w 1940 roku Trzebiński rozpoczął studia polo-
nistyczne na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał również na sla-
wistykę, czego efektem był m.in. szkic o poezji czeskiej. Na życie zarabiał pracując 
m.in. jako rikszarz, robotnik budowlany, tracz na kolei i korepetytor. 

Na przełomie 1941 i 1942 roku razem ze swoim przyjacielem, Wacławem Bo-
jarskim, powołał do życia pismo literackie „Sztuka i Naród”. Było ono powiązane 
ze środowiskiem Konfederacji Narodu, wywodzącej się z przedwojennego ONR 
„Falanga” i  dowodzonej m.in. przez Bolesława Piaseckiego. Jego pierwszym re-
daktorem naczelnym został Bronisław Onufry Kopczyński, muzyk i  publicysta, 
będący razem ze Włodzimierzem Pietrzakiem (obaj byli członkami „Falangi”) 
praktycznie jedynymi przedstawicielami „starego pokolenia” w środowisku „SiN-u”. 
Reszta twórców miała zazwyczaj około 20 lat. Obok Bojarskiego i Trzebińskiego 
wymienić warto m.in. Tadeusza Gajcego i Zdzisława Stroińskiego. Mottem pisma 
stały się sparafrazowane słowa Norwida z „Promethidiona”: „Artysta jest organiza-
torem wyobraźni narodowej”. Celem, jak to ujął Bojarski, wypracowanie „nowej 
postawy człowieka tworzącego”. Trzebiński został trzecim redaktorem naczelnym 
pisma po śmierci Bojarskiego w czerwcu 1943 roku. 
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Ostatnie miesiące życia, oprócz redagowania „SiN-u”, poświęcał budowaniu 
Ruchu Kulturowego, który miał stać się płaszczyzną współdziałania artystów 
i ludzi kultury różnych orientacji ideowych. Na początku listopada 1943 roku został 
aresztowany. Jadł w stołówce jednej z fabryk, w której nie pracował. Majster go 
zdemaskował i w efekcie Trzebiński trafił na Pawiak. Miał przy sobie kenkartę na 
nazwisko Andrzeja Jarocińskiego. 12 listopada rozstrzelano go wraz z 30 innymi 
osobami przy ulicy Nowy Świat w Warszawie. Według jednej z wersji wydarzeń 
w chwili egzekucji miał zagipsowane usta. Kilka miesięcy wcześniej żegnając Bo-
jarskiego w swoim „Pamiętniku” rozważał: „[czy] śmierć moja (…) stanie się sym-
bolem naszej wspólnej sztuki, myśli, kultury? Symbolem śmierci współczesnego 
artysty. Artysty Imperium”. Tak… Tak umierają artyści Imperium. 

kultura

Kultura jest tym trzecim wymiarem, który zjawiskom płaszczyznowym, 
dwuwymiarowym jak cień, nadaje wymiar trzeci – wymiar prawdziwości.  

Dzięki niej osiągamy zrozumienie przebiegających zjawisk.  
Rzeczywistość staje się zrozumiała, a więc prawdziwa… coraz prawdziwsza.

Trzebiński, jak i  całe środowisko „SiN-u”, przyjmował stanowisko krytyczne 
wobec kultury międzywojnia. Pisał: „Kultura – nie była zaprzątnięta żadnym 
dziełem na miarę historii. Nie podejmowała ani misji oddziaływania na zewnątrz 
(…), ani wciągnięcia w świat swoich spraw szeroko zatoczonych kręgów społecz-
nych, ani wyrwania się spod kulturalnej hegemonii zachodnioeuropejskich demo-
kracji. Przeciwnie: starała się wieść życie możliwie autonomiczne, kontemplacyjne 
i wygodne”. Odejście od „Polski fantastycznej” (tytuł tekstu opublikowanego na 
łamach SiN-u, podpisanego, tak jak większość konspiracyjnych tekstów Trzebiń-
skiego, jako Stanisław Łomień) na rzecz „realizmu kulturalnego” było treścią „re-
wolucji dokonującej się w  polskiej świadomości zbiorowej” i  nastąpiło dopiero 
dzięki wojnie: „Temperatura grozy i temperatura bohaterstwa spełniły rolę wody 
i ognia, które hartują. Przyszło okupione boleśnie zrozumienie, że prawdziwa kul-
tura wymaga twardości psychicznej, charakteru i twórców w pełni dojrzałych”. 

Czym był ów realizm kulturalny? „Dla nowoczesnej, wojennej świadomości kul-
turalnej realizm nie jest szyldem ani reklamą. Jest pełnym napięciem woli, jakiego 
wymaga równie pełne ogarnięcie rzeczywistości świadomością kulturalną. Próby 
dotychczasowe nie miały zamiaru ogarniania wszystkiego. (…) Brakło woli odkryć. 
Brano pod uwagę w rzeczywistości kulturalnej tyle tylko, ile wystarczało do wybu-
dowania własnej koncepcji kulturalnej”, a przecież „chcieć poznać zamiast pełnej 
prawdy tylko jej część, to znaczy nie chcieć jej poznać wcale”. Realizm wymaga 
duchowego imperializmu wobec rzeczywistości, wymaga ogarnięcia umysłem jak 
największych jej obszarów. 

„Wszystko, co jest, co istnieje, co ma swój byt, jest już z góry dobre. Zło – to 
coś nieistniejącego, coś, co brakuje, puste miejsce w świecie rzeczywistym. Walka 
człowieka ze złem jest rozwijaniem rzeczywistości, doprowadzeniem jej do stanu 
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kwitnięcia. Czynieniem zła – niszczenie” – ar-
tysta imperialny jest więc apostołem dobra. 

W tekście „Udajmy, że istniejemy gdzie in-
dziej”, Trzebiński krytykował zaprezentowany 
przez Czesława Miłosza pogląd obarczający 
winą za totalizm kierunki „antyintelektuali-
styczne w kulturze”: 

„Intelektualistyczna warszawska myśl ro-
zumie już rzeczywistość na tyle, aby wiedzieć, 
że w takich czasach można już tylko cierpieć. 
(…) Cała rzeczywistość wali się. Rozpętało się 
zło. Szatan zdjął maskę i ukazał się taki, jaki 
jest: irracjonalistyczny, pragmatystyczny, wo-
luntarystyczny, potwornie silny. Słupy ognia na 
horyzoncie kuszą jedyną już rozkoszą – samo-
zatratą. (…) Pęka ziemia zygzakami czarnych 
błyskawic. Czy słyszycie dźwięk trąb archaniel-
skich? Grzmot wzywających na sąd? Nie. Nikt 
nie dmie w trąby, to my sami… sami tylko.

Jesteśmy archaniołami dnia ostatecznego, społeczeństwami antychrystów, szatanem.
Jesteśmy wszystkim, czym stworzył nas świat. Sąd – ?
Tak. Mamy dużo grzechów i  cnót, ale przecież sądzić nas nie można. Prze-

cież jesteśmy niewinni, nieodpowiedzialni, sterroryzowani samodzielnym, konse-
kwentnym dzianiem się świata.

(…)
My tylko będziemy udawać, że jesteśmy nie tutaj, a właśnie gdzie indziej, gdzieś 

bardzo daleko, w sferze bezwzględnej racji. W istocie będziemy i tu, i tam, a tylko 
tak na razie… na niby – -

…a później, kiedy już wszystko przeminie, wrócimy z tej naszej Wielkiej Gwiaź-
dzistej Emigracji ze swoją własną racją, z absolutem…

I wtedy będziemy tu na ziemi – ?
– – Ach, wtedy już można będzie być czymś słabym, cherlawym ideologicznie, 

można się będzie obejść niczym. Bez żadnych zobowiązań.
Więc – ?
Ach, jak wy nic nie rozumiecie, a to wszystko takie jasne: wtedy będziemy De-

mokracją”
Wywód zakończony został swoistym manifestem postawy artysty Imperium: 
„Panom determistom, metafizykom, demokratom, ludziom kultury i  tym 

wszystkim innym, z którymi spotkamy się tutaj za następnym razem – oświad-
czam: że my nie będziemy udawać, że właściwie istniejemy gdzie indziej. Bo nasza 
kultura, nasza metafizyka, nasza polityka nie są gdzie indziej niż my.

Nie potrzebujemy od nich uciekać!
Uznajemy, tak jak panowie, Absolut – i prawdę, i rację bezwzględną, ale nie uzna-

jemy systemu „podlizywania się” Absolutowi, systemu jego protekcji. Wszelkie osobiste, 
prywatne konszachty z Absolutem panów metafizyków czy innych – są niepoważne.

Fot. muzeumliteratury.pl
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W walkach międzyludzkich jesteśmy wobec Absolutu równouprawnieni.
Nie dlatego zwyciężymy, że broni nas system wartości absolutnych, przeciwnie: 

to system wartości absolutnych musi zwyciężyć dlatego, że my go bronimy”.

Imperializm

Kultura własna, mająca ambicje oddziaływania na innych, przekraczania politycz-
nych granic własnego narodu, wypromieniowywania własnych wartości i wiązania 
nimi, przywiązywania do siebie obcych – jednym słowem, kultura imperialna musi 

być czymś więcej niż pamiętnikiem. (…) Kultura imperialna musi ekspresjonistyczną 
postawę wyrażania siebie zastąpić kreacjonistyczną postawą tworzenia dzieł kultury 

jak najbardziej obiektywnych, uniezależnionych z chwilą stworzenia od swoich twórców, 
mogących iść samodzielnie i bez naszej opieki – na podbój świata.

Postulat imperializmu kulturowego związany jest z  popularną w  środowisku 
Konfederacji Narodu koncepcją Imperium Słowiańskiego. Miało ono grupować 
państwa tzw. Trójmorza (Bałtyk, Morze Czarne, Adriatyk), oczywiście pod polskim 
przewodnictwem. W nim dostrzegano drogę do zwalczenia peryferyjności krajów 
tej części Europy i do zabezpieczenia przez imperializmem niemieckim i rosyj-
skim. Mimo „słowiańskości” w nazwie w Imperium było miejsce także dla ludów 
bałtyckich, Węgrów czy Rumunów. 

Trzebiński kładł nacisk, za Georges’em Sorelem i Stanisławem Brzozowskim, 
na rolę mitu jako czynnika mobilizującego społeczeństwo do realizacji wielkiego 
celu:

„Walka z  Polską fantastyczną nie wystarcza. Potrzebny jeszcze mit kultury 
imperialnej. Mit wielkiej historii: ogień , który zapala sumienia, oczyszczając je 
z małości. (…) Istnieje głęboka i pełna odpowiedzialności konieczność wywołania 
w kulturze polskiej – a dziś przynajmniej przygotowania, jeśli nie wywołania – ja-
kiegoś wielkiego, szerokiego, ogarniającego cały naród ruchu kulturalnego, który 
związałby ze sobą te dwa momenty polskiej rewolucji – mit o imperium i reali-
styczną, odważną wizję rzeczywistości otaczającej nas – i  który byłby ruchem 
posuwania się po tej wielkiej drodze historycznej od tego, co realnie istnieje, ku 
temu, co być musi”. 

W tym celu postulował:
„1.  Musimy dać, musimy się zdobyć na ekspansję nie tylko wielkiej tradycji hi-

storycznej, ale i poczuwającej się do obowiązku wielkości – aktualności życia 
kulturalnego.

2.  Polska idea kulturalna nie może być ideą polityczną: subiektywną ideą 
polskiej polityki. Będzie natomiast ponadpolską ideą kultury. Będzie dążyć 
do stworzenia wartości, w pewnym sensie, w sensie Europy środkowej – 
obiektywnych.

3.  Polska idea kulturalna nie będzie zakapturzoną kulturą francuską, angielską 
czy w ogóle kosmopolityczną, ale własną, przez siebie stworzoną, odpowiada-
jącą duchowi słowiańszczyzny”.
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nacjonalizm

Nacjonalizm dla Trzebińskiego nie był zwykłym zjawiskiem politycznym, 
a  epoką, równą Renesansowi, Reformacji czy Romantyzmowi. Epokę norwi-
dowską, wiek XIX, uznawał za „bękarcią”, bo „wszystkie inteligencje praktyczne 
były w niej niechrześcijańskie, a wszystkie chrześcijańskie – niepraktyczne”, przez 
co między prawdziwą (chrześcijańską) kulturą a rzeczywistością nastąpił rozłam. 

„Epoka Nacjonalizmu jest epoką, w której przywraca się wartościom – prak-
tyczność. W której inteligencje chrześcijańskie mogą zacząć nareszcie żyć, działać, 
postępować istotnie po chrześcijańsku. 

Myśl kulturalna przestała już być dzięki Nacjonalizmowi alchemicznym tyglem, 
laboratorium gdzie otrzymuje się gruzeł po gruźle złotą, ale nieżywą Prawdę

Stała się na powrót drzewem, które po białym okresie kwitnięcia, po okresach 
czerpania z ziemi soków i z nieba – słońca, wydaje owoc po owocu, owocowo 
i słonecznie, złotą, żywą Prawdę”.

Trzebiński pisał także o „europejskiej myśli Nacjonalizmu”. Nie chodziło mu 
naturalnie o  jakiś wspólny mianownik pojedynczych nacjonalizmów narodo-
wych, a o „możliwie skończony system emocjonalno-intelektualny, o system wy-
rastający wprawdzie z różnych – jak to było widać – korzeni, o system oparty na 
podstawach bardzo szerokich, niemniej stanowiący organiczną, zdolną nawet do 
kwitnięcia całość”. 

Skąd brała się przydawka „europejski”?
„Stąd tylko, że myśl Nacjonalizmu, bez żadnej tam megalomanii czy reklamy, jest 

myślą o skali europejskiej, jest żywym dorobkiem w sferze obiektywnych, euro-
pejskich wartości kulturalnych jest w stosunku do tych wszystkich odgałęzień, od-
szczepieństw od europejskiego pnia myślowo-emocjonalnego, zielonym i wiecznie 
świeżym czubkiem drzewnym”.

Nacjonalizm Trzebińskiego żądał zmiany w rozumieniu władzy. Elity rządzące, 
kierujące przemianami rzeczywistości, muszą tę rzeczywistość znać nie tylko sta-
tycznie czy naukowo, ale także ją intuicyjnie rozumieć – a podstawowym warun-
kiem rozumienia jest współuczestnictwo w twórczości. Dlatego rządzenie i  two-
rzenie powinny zlać się w jedną funkcję. 

Młody poeta zafascynowany był także ideą regionalizmu Maurycego Barresa. 
Równocześnie krytykował Humanizm, który rozpętał „stuletnią wojnę przeciw Natu-
ralizmowi i Katolicyzmowi”, czego skutkiem były narodziny socjalizmu i komunizmu:

„Jakże naiwnie dla tych oszalałych, walczących w święte imię Abstrakcji, inteli-
gencji, socjalizmu i komunizmu, przedstawiał się opanowany regionalizm Barresa. 
Przywiązani do środowiska, do własnej prowincji, do małych, rodzinnych miaste-
czek, zabudowanych jeszcze mniejszymi domkami i zielonymi bryłami drzew. 

To nowy, wspaniały świat, cywilizacja, tu stuletnia, prawie-że religijna wojna 
z Naturalizmem i Katolicyzmem o postęp człowieka, a tam…

…przywiązanie do własnej prowincji, do małych naiwnych miasteczek, w któ-
rych przeżyło się dzieciństwo i pokończyło szkoły, przywiązanie do ziemi, z której 
się dosłownie wyrosło”.
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Regionalizm wywarł wyraźny wpływ na kształt jego Nacjonalizmu: 
„Myśl Nacjonalizmu walczy z człowiekiem déraciné, z człowiekiem pozaśrodo-

wiskowym, z całym tym dziewiętnastowiecznym nomadyzmem człowieka pozba-
wionego własnego miejsca w świecie. 

(…)
Ma pogardę dla tradycyjności, dla schematów egalitarystycznych i niszczyciel-

skich rewolucji Kosmopolityzmu. (…) U  źródeł myśli Nacjonalizmu tkwi twórcza 
i celowa (a nie naturalnie i bezcelowo wybuchła!) rewolucja, która zmieniając – 
tworzy.

Rewolucja charakteru”.

Uniwersalizm

U podstaw europejskiego poglądu na świat od Renesansu miała leżeć biegu-
nowość myślenia – filozofia, która człowieka widzi przez pryzmat szablonów. Na 
przeciwległych biegunach znalazły się indywidualizm i  totalizm. Od XIV wieku 
społeczeństwa europejskie dążyły do bieguna indywidualizmu, co doprowadziło 
najpierw do odrzucenia autorytetów zewnętrznych, a  później wewnętrznych – 
etycznych. Dlatego już w XIX wieku zapędzono się na biegun przeciwny, prosto 
w objęcia totalizmu, który stał się dominujący także dla wieku XX. 

Filozofii biegunowości Trzebiński przeciwstawiał, stworzony przez ks. J. War-
szawskiego, wyrosły na gruncie tomizmu, uniwersalizm – filozofię proporcji , która 
„daje każdemu z nas jego własne zadanie”. 

Uniwersalizm leży u podstaw „myślenia zdobywającego sobie trudne, etyczne 
proporcje wobec wszelkich wartości krańcowych, myślenia szukającego swojej 
szerokości geograficznej w życiu kulturalnym, układającego sobie niebezpieczny 
i nieprzewidywalny, ale za to oryginalny, własny wzór. 

„Wzór na ład serca – !”
W szukaniu swojej ścieżki nie chodzi o  trzymanie się „złotego środka”, czyli 

„taktykę przemykania się, kompromisu, unikania niebezpieczeństwa. Wykwit an-
tycznego hedonizmu”, a o wypracowanie metody „złotego szczytu”. Między jed-
nostką, a Bogiem znajduje niezliczona ilość dróg i rozwiązań. Każdy człowiek indy-
widualnie dorasta do świata wartości trwałych, obiektywnych. We wdrapywaniu się 
na szczyt nie ma dróg na skróty. Indywidualizm i totalizm oparte są na instynkcie 
i emocjach. Uniwersalizm bazuje na intelekcie – wymaga wysiłku. 

Na świecie jest tylko „Człowiek indywidualnie dorastający do praw wieczności 
i Boga. I to wszystko. Koniec.

Na historię zabrakło miejsca”.

zamiast zakończenia

„Trzebiński, nowy jakiś polski Nietzsche” – pisał o poecie jego ideowy prze-
ciwnik, Czesław Miłosz, z którym żył w tym samym mieście, w tym samym czasie 
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i w tej samej rzeczywistości. Z tą różnicą, że jeden „rzucał serce i życie jak granat, 
a drugi udawał, że istnieje gdzie indziej”. 

Fascynująca jest droga życiowa Trzebińskiego. Od bluźnierstwa do Boga, od 
fascynacji erotyzmem do ascezy, od pragnienia śmierci do akceptacji cierpienia. 
Człowiek ten się tak niesamowicie zmienił w tak krótkim czasie! Pod koniec życia 
pisał: „czuję się służbą i ideą”. Takich twórców dzisiejszej kulturze brakuje. Arty-
stów Imperium. 

Bibliografia:

Andrzej Trzebiński, Pamiętnik, Warszawa 2001;
Andrzej Trzebiński, Aby podnieść różę, Warszawa 1999; 
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Ks. Józef Warszawski TJ, Uniwersalizm. Zarys narodowej filozofii społecznej, Biała-Podlaska 2005; 
Elżbieta Janicka, Andrzej Trzebiński – „nowy jakiś polski Nietzche”? O trzecim redaktorze „Sztuki i Na-

rodu” w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławiem Miłoszem, „Teksty Drugie 2001”, nr 3-4;
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się tworzy, ciągle rośnie, ciągle 
wchłania w siebie nowe pierwiastki, 
ciągle oczyszcza się z pojęć ubiegłej 
doby, gdy te okazują się niezgodnymi 
z rzeczywistością lub przeciwnymi  
jego istocie naleciałościami.
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w roku 1935 ukazała się drukiem książka Jana Stachniuka „He-
roiczna wspólnota narodu” poświęcona zagadnieniom polityki 

gospodarczo-społecznej, jaką według autora powinno się realizować 
w  II Rzeczypospolitej. Stała się ona dokonaniem równoległym, nie 
tylko ze względu na daty pojawienia się na rynku księgarskim, do opu-
blikowanej w roku poprzednim głośnej pracy Adama Doboszyńskiego 
„Gospodarka narodowa”, ale także i z racji swego charakteru, jako 
propozycja całościowa dotycząca tego samego zagadnienia. Stach-
niuk bowiem przedstawił tam swoją własną wizję drogi rozwoju go-
spodarczego i społecznego dla Polski, zupełnie odmienną nie tylko 
od koncepcji Doboszyńskiego, ale także i od innych teoretyków go-
spodarczych pozostających w kręgu oddziaływania myśli liberalnej.

O ile „Gospodarka narodowa” była pozycją, która wywołała szerokie zaintere-
sowanie, co najmniej w obrębie obozu politycznego jej autora, czego przejawem 
stały się dwa jej wznowienia w  niedługim czasie po jej publikacji (oraz zapo-
wiedź na łamach „Myśli Narodowej” kolejnego wydania przewidzianego na jesień 
1939 roku), to „Heroiczna wspólnota narodu” przeszła bez większego echa, budząc 
zainteresowanie tylko u nielicznych. Jednym z nich był Jan Mosdorf – wówczas 
były przywódca Obozu Narodowo Radykalnego, który w zamieszczonej w „Prosto 
z mostu” recenzji wyrażał się co prawda dość ciepło o jej autorze, ale równocze-
śnie nie zamierzał całościowo akceptować zawartych w niej propozycji. 

Nie zrażając się takim klimatem powstałym wokół „Heroicznej…” zajmiemy się 
jednak poglądami jej autora, albowiem w zestawieniu z wymienioną tu książką Do-
boszyńskiego, jak i innymi wypowiedziami formułowanymi w podobnym duchu, 
porusza ona zagadnienia o kardynalnym znaczeniu zarówno dla II Rzeczypospo-
litej, jak i dla późniejszych etapów historii Polski oraz jej mieszkańców. Można 
nawet przyjąć z dużą pewnością, że pojawienie się Stachniuka oraz krystalizującej 
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się z czasem wokół niego grupy było równoznaczne z jakąś nowatorską próbą 
zaradzenia istniejącemu przecież przez całe dwudziestolecie międzywojenne zagro-
żeniu, poprzez podjęcie ogromnego wysiłku w kierunku znacznego podniesienia 
własnego potencjału. Dlatego też, trzeba to podkreślić, że środowisko autora „He-
roicznej…”, mimo niewielkiej stosunkowo liczby związanych z nim osób, przewyż-
szało niewspółmiernie szereg innych grup politycznych czy małych partii, jakich 
nie brakowało w II Rzeczypospolitej, a które w gruncie rzeczy wnosiły w sferę 
polityki i rozwoju społecznego bardzo niewiele. 

dziedzictwo polskiej inteligencji

Jedną z najważniejszych przyczyn, które wywołały kontestacyjną postawę Stach-
niuka był bez wątpienia stan myśli gospodarczej, a nawet całej wizji kultury du-
chowej lansowanej w obrębie młodej generacji ruchu narodowego od szeregu 
już lat. Proponowana przez Doboszyńskiego i podobnie zorientowanych działaczy 
dekoncentracja przemysłu i odwoływanie się do kulturowych oraz gospodarczych 
ideałów średniowiecza było nie do przyjęcia z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa. Równocześnie gospodarcza polityka sanacyjna była mało efektywna 
w porównaniu z wymogami tegoż bezpieczeństwa. 

W  obozie narodowym, co nie było dziwne, zwracano uwagę na zagrożenie 
komunizmem. Projekt Doboszyńskiego wydawał się wychodzić naprzeciw ta-
kiemu odczuciu, ale czynił to w sposób niezwykle jednostronny. Zarówno jemu, 
jak i wielu innym działaczom wydawało się, że eliminacja proletariatu jako klasy 
społecznej, z natury podatnej na lewicową propagandę będzie dobrym antidotum 
na zagrożenie ze wschodu. Dekoncentracja przemysłu i wprowadzenie gospodarki 
opartej o system małych warsztatów miała stać się przyczyną wykształcenia się 
szerokiej warstwy rzemieślników – posiadaczy drobnych warsztatów produkcyj-
nych. Miałoby to zmienić preferencje mentalne i ideologiczne oraz zapewnić ład 
społeczny. Odwoływano się więc także do modelu społeczeństwa średniowiecz-
nego, gdzie system cechowy miał zapewniać istnienie wielu właścicielom drobnych 
warsztatów oraz eliminować możliwość kapitalistycznego wyzysku, jaki później 
spowodował kapitalizm. Zapominano jednak o konieczności wytworzenia odpo-
wiedniego potencjału industrialnego, który był przecież nieodzownym warunkiem 
samodzielnego zaopatrzenia armii, a więc bezpieczeństwa narodowego. Równo-
cześnie z pomysłem zmiany produkcyjnej infrastruktury lansowano mentalność 
człowieka poprzestającego tylko na tym, czego wymagała przynależność do wła-
ściwego mu stanu społecznego. Eliminowano więc i  tak w Polsce bardzo słabo 
wykształconego, przysłowiowego „ducha kapitalizmu”, a więc mentalność charak-
teryzującą człowieka dynamicznie prącego do przodu, starającego się przekraczać 
swój stan i osiągać stale coś więcej. Ówczesna publicystyka narodowa w sposób 
dość masowy lansowała statyczny model życiowy. Dla tego typu postaw szukano 
argumentacji w sferze religijnej i filozofii personalistycznej.

Okres, w  którym krystalizowała się formacja „młodych” w  obozie naro-
dowym, w  sporym zakresie pokrywał się z  czasem trwania wielkiego kryzysu 
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gospodarczego. Jak pisał po latach jeden z byłych młodych działaczy obozu naro-
dowego Wojciech Wasiutyński, „na ludziach, którzy dojrzewali w późnych latach 
dwudziestych i wczesnych trzydziestych, wycisnął niezatarte piętno wielki kryzys 
gospodarki; młodzi ludzie z lat trzydziestych przyjmowali za pewnik, że kapitalizm 
się kończy (…) chodziło tylko o  to, co po kapitalizmie”. Sądzono, iż zaczyna się 
nowa epoka, co tym bardziej sprzyjało rozwojowi myśli, jak zorganizować społe-
czeństwo i na czym powinny opierać się jego podstawy. 

Osobnym, choć ściśle skorelowanym z innymi kwestiami bytu narodowego pro-
blemem był oczywiście duchowy profil polskiego społeczeństwa, a przynajmniej 
tej części jego elit, które nadawały ton pojawiającym się w obozie narodowym 
nowym przekonaniom, ideom i proponowanym rozwiązaniom. Jak więc wyglądała 
sytuacja na tym polu? Nie można tu pominąć kwestii polskiego charakteru naro-
dowego, który stanowił przecież istotna glebę dla pojawiających się propozycji, 
warunkując ich charakter i zasięg. 

Cofając się trochę, trzeba pamiętać, że Dmowski w latach pisania „Myśli nowo-
czesnego Polaka” był krytycznie nastawiony do polskiego inteligenta, uważanego 
za kontynuatora wielu kulturowych cech szlachetczyzny. Jasno dawał do zrozu-
mienia, jakie właściwości osobnicze i kulturowe są godne popierania i propago-
wania. Jego stanowisko pokrywa się z poglądami socjologii polskiej, która również 
krytycznie odnosiła się do polskiego inteligenta z końca XIX wieku i pierwszej 
polowy wieku XX-tego. Ciekawe są uwagi jednego z reprezentantów tej dyscy-
pliny profesora J. Chałasińskiego. W książce „Przeszłość i przyszłość inteligencji 
polskiej” pisał on: „Wiele rysów (tej grupy społecznej – przyp. B.G.) to szczątkowe 
organy dawnej Polski szlacheckiej, to zdegenerowane szczątki szlacheckiej tra-
dycji, których kapitalizm nie wymiótł tak, jak gdzie indziej, gdyż był za słaby i nie 
ogarnął szlacheckiej masy, z której formowała się inteligencja polska”.

Kontynuując swoje wywody, podkreślał: „kapitalizm w Polsce rozwinął się dzięki 
cudzoziemcom, przy bardzo słabym udziale polskiej szlachty. Inteligencja polska 
kształtowała się jako uboczny produkt, a nie jako pionierski element kapitalistycz-
nego rozwoju”. Uznawał on też wywody Dmowskiego za trafne odbicie interesują-
cego go wycinka kultury społecznej.

Podobne cytaty można by mnożyć. Przytoczymy tu jeszcze kilka spośród cha-
rakterystycznych wypowiedzi, bo problem jest niezwykle ważny i  właściwie do 
dzisiaj w części jeszcze aktualny.

Dmowski w latach kiedy to pisał swoje „Myśli…” jednoznacznie stał na stano-
wisku, iż na świecie trawa twarda walka o byt i oczekiwanie na „sprawiedliwość” 
nie wystarcza. Taka postawa może prowadzić do całkowitej klęski narodowej. Na-
rzekał, że „przeważający wpływ na (…) polityczne zachowanie się społeczeństwa 
mają te stany, które i w życiu prywatnym przechowują tradycje narodowej bier-
ności, sfery ziemiańskie i inteligencja”. 

Sumując poglądy tak z  jednej strony Dmowskiego oraz socjologa Chałasiń-
skiego, otrzymujemy obraz specyficznego dualizmu w obrębie świadomości polskiej 
na przełomie wieków, a nawet i później. Sfera spraw związanych z patriotyzmem 
zlewa się wówczas w jedną całość z kulturowymi własnościami biernie nastawio-
nych warstw inteligenckich. Natomiast dynamika życiowa i rozmach gospodarczy 
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towarzyszy, jeśli idzie o przedstawicieli społeczeństwa polskiego, grupom nowo-
bogackim nastawionym egoistycznie i apolitycznie, co należy rozumieć i w  ten 
sposób, że zbyt często obojętnym w stosunku do treści polskiego patriotyzmu. Ich 
właściwości psychiczne, które początkowo doceniał Dmowski nie stają się częścią 
składową tegoż patriotyzmu. 

Jeden z  działaczy młodszego pokolenia narodowego w  latach trzydziestych 
Zdzisław Stahl, syn wiceprezydenta Lwowa, którego można kwalifikować jako na-
ukowca i publicystę, potwierdza przytoczone wyżej współczesne mu mechanizmy 
kulturowe. Pisze on wówczas: „Tradycyjne odwieczne pojęcia, właściwe naszej cy-
wilizacji stawiały zawsze gospodarcze sprawy, obowiązki i funkcje najniżej w spo-
łecznej hierarchii” („Wobec zagadnień gospodarczych”).

W świetle analizy licznych wypowiedzi dotyczących tej dziedziny życia należy 
więc uznać, iż „młodzi” obozu narodowego już w  początkowej fazie tworzenia 
swoich ideowych podstaw przejmowali większość poglądów na sprawy gospodarcze 
od polskiej inteligencji, rekrutując się w dużej mierze z jej szeregów. Odwracali 
się od wzorców, jakie stawiał im przed oczyma model zachodniego kapitalizmu, 
akceptowany przez Dmowskiego, przynajmniej na przełomie XIX i XX wieku, gdy 
powstawały m.in. „Myśli nowoczesnego Polaka”.

młodoendecki kult statyzmu

Jednak z biegiem lat i on już inaczej oceniał właściwości polskiego inteligenta, 
którą to warstwę wcześniej tak krytykował. Jest to osobne zagadnienie, które nie 
może tu być całkiem pominięte. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego tak się stało 
i jakie czynniki wpłynęły na odczuwanie tego problemu przez lidera obozu narodo-
wego. W jego pismach można znaleźć lakoniczną wypowiedź, iż pierwotny kształt 
przesłania, które początkowo niosła ze sobą ta formacja polityczna, nie zdołał się 
przyjąć w ogarnianych przez nią coraz to liczniejszych kręgach społecznych. Rze-
czywiście pierwotne tory myśli Narodowej Demokracji nie zostały później przyjęte 
przez ogół tej partii. Podobnie i  Dmowski, o  czym świadczą narastające wraz 
z upływem czasu jego kolejne wypowiedzi, wyraźnie przesuwał akcenty aprobując 
cechy polskiej inteligencji, jak np. pewien idealizm połączony ze zdolnościami do 
bezinteresownego poświęcenia. Jak się wydaje w wyniku takiego procesu myślo-
wego widocznego u  niego w  latach funkcjonowania Obozu Wielkiej Polski, na 
jednym biegunie plasował przewodnie siły tendencji industrializacyjnych, a więc 
kapitał, mający charakter międzynarodowy, reprezentowany w  Polsce w  więk-
szości przez obce żywioły oraz najszerzej pojmowany liberalizm, który teoretycznie 
uzasadniał wolną grę sił i jawił się jako przejaw „zmaterializowania” postaw ludz-
kich. Z  drugiej zaś strony sytuował nastrojony altruistycznie i  religijnie polski 
etos narodowy, mający służyć jako moralna i kulturowa podstawa tworzącej się 
w obrębie OWP ideologii. W kręgu Ruchu Młodych została oficjalnie zaakcepto-
wana rozłączność pomiędzy „materializmem”, kojarzonym przecież także z dyna-
miką rozwoju cywilizacyjnego, który wyrażał się także dużym uznaniem wysokiej 
techniki i akceptacją warunków potrzebnych do jej rozwoju, a obszarem zagadnień 
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łączących się z problematyką narodu i patriotyzmu polskiego. Taki rozwój sytuacji 
na płaszczyźnie ideowej został pogłębiony przez widmo wielkiego kryzysu gospo-
darczego z lat 1929-1933, który w krajach słabiej rozwiniętych, także i w Polsce, 
trwał jeszcze dłużej. Dmowski, a wraz z nim młode pokolenie narodowców, dopa-
trywali się w wyniku takiego rozwoju sytuacji końca epoki industrialnej i regresu 
w dziedzinie materialnej, co miałoby zaowocować całkowitą przebudową struktury 
gospodarczej państw wysoko uprzemysłowionych. Takie interpretacje sytuacji zbie-
gały się, co należy tu mocno podkreślić, z mentalnością gospodarczą wiodących 
środowisk młodej generacji endeckiej, wywodzącej się na ogół z kręgów nasta-
wionych tradycjonalistycznie. Zaś liberalna myśl gospodarcza, którą reprezentował 
w tym środowisku profesor Roman Rybarski została zmarginalizowana i ograni-
czona do wąskiego grona. Antyindustrialne nastawienie miało także i inne dodat-
kowe przyczyny. Kryzys powodujący bezrobocie i konkurencja gospodarcza z ele-
mentem żydowskim występującym w Polsce bardzo licznie, tworzyły sprzyjającą 
atmosferę dla nowych idei gospodarczych. Duże znaczenie miał także katolicyzm, 
który, chociaż, jak to można przeczytać w encyklice Quadragesimo anno uznawał 
industrializm za trwały dorobek cywilizacji ludzkiej, to jednak nie wspierał wydatnie 
tych cech człowieka, które służyły rozwojowi materialnemu społeczeństw. Wydana 
w 1927 roku programowa broszura OWP, napisana przez Dmowskiego, „Kościół, 
naród i państwo” otwierała wrota tego środowiska na różne inspiracje wychodzące 
z kręgów ówczesnego tradycjonalistycznego katolicyzmu. W konsekwencji tomizm 
zaczyna z czasem odgrywać rolę filozofii podstawowej wśród „młodych”. Widać to 
bardzo wyraźnie np. w popularnej książce Adama Doboszyńskiego „Gospodarka 
narodowa”, jak i w innych wypowiedziach ideowych. Jako przejaw pewnego fun-
damentalizmu należy uznać przede wszystkim ideę „nowego średniowiecza”, która 
pojawiła się w Polsce głównie za sprawą przekładu książki rosyjskiego filozofa 
Mikołaja Bierdjajewa, o takim właśnie tytule, którą przetłumaczył na język polski 
w  roku 1936 jeden z  działaczy narodowych. Główne założenia książki Bierdja-
jewa stały się, wyznacznikiem młodoendeckiej filozofii kultury. Filozof ten głosił, 
iż: „renesans zawiódł, zawiodła reformacja i  zawiodło oświecenie. Zawiodły tez 
rewolucje inspirowane przez ludzi oświecenia, załamały się nadzieje, które w nich 
pokładano”. Bierdjajew zapowiadał planowy regres i ucieczkę od świata techniki 
oraz walki z przyrodą i dążenia do jej opanowywania i podporządkowywania czło-
wiekowi. Proponowane przez niego „nowe średniowiecze” to „rytmiczna zmiana 
epok, przejście od racjonalizmu do irracjonalizmu”. Wpływ takich poglądów jest wi-
doczny w wypowiedziach wielu polityków i publicystów narodowych końca II Rze-
czypospolitej. Przypomnijmy jednego z nich – Karola Stefana Frycza pisującego 
w „Myśli Narodowej”. Korygował on poglądy dawniejszych prominentów własnego 
obozu, oceniając polski interes narodowy jako podrzędny w stosunku do interesu 
„cywilizacji łacińskiej”. Podkreślał, że „potęga i wielkość Polski nie są bynajmniej 
celami samymi w sobie”. Generacja „młodych” dość powszechnie odrzucała ideę po-
stępu, fascynując się statyzmem średniowiecza. Zapowiadano powrót „ku źródłom”, 
rozumiejąc pod tym pojęciem wartości, które usunęła w cień rewolucja francuska. 
Protestując przeciwko skutkom przewrotu umysłowego oświecenia, w końcu ne-
gowano sens całego wieku XIX jako epoki szybkich przemian i rozwijającego się 
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liberalizmu oraz socjalizmu. Przedrewolucyjny ancien regime stawał się okresem 
wzorcowym i  punktem odniesienia. Oczywiście, o  czym nie można zapomnieć 
potępiano ekstremalny nacjonalizm niemiecki, a z czasem i włoski faszyzm jako 
kierunki diametralnie odmienne od własnego i obce. Nie dostrzegano jednak zu-
pełnie, że zarówno proponowany przez popularnego wśród „młodych” endecji Do-
boszyńskiego (historyk tego obozu J. J. Terej nazywał go „bożyszczem młodych”) 
model gospodarczy nacechowany w sferze narracji technicznej pomysłem dekon-
centracji przemysłu i przewagą rolnictwa, a w sferze obyczajowej krytyką „pogoni 
za zyskiem” i poprzestawaniem na pewnym minimalizmie materialnym, nie mógł 
dać takich sił, które by pozwoliły obronić się przed owym niemieckim szowini-
zmem nieustępliwie prącym w takiej czy innej formie na wschód i na Polskę. 

Koncepcja przemiany polskiej gospodarki na sieć drobnych warsztatów elimi-
nowałaby proletariat jako klasę, jakby z definicji podatną na hasła komunizmu 
czy socjalizmu. Równocześnie, jak sądzili zwolennicy tej koncepcji, zapewniałaby 
ona więcej miejsc pracy niż zmechanizowany system produkcji fabrycznej. Należy 
jednak stale pamiętać, że nie był to projekt zalecany czasowo, co miało później 
miejsce np. w Chinach, ale wsparty odpowiednią teorią model ustroju uważanego 
na idealny i przewidywany „na zawsze”. Równocześnie miałaby zniknąć mental-
ność człowieka dynamicznego, prącego do przodu, starającego się zawsze zdziałać 
więcej, szybciej i  sprawniej. Psychologia mas miałaby być już całkiem inna niż 
w wysoko rozwiniętych krajach świata, natomiast klimat demonstrowany na kart-
kach „Myśli nowoczesnego Polaka” czy w innych tekstach „ojców założycieli” en-
decji (w tym Popławskiego czy Balickiego) nie miałyby już prawa funkcjonować. Tu 
warto wspomnieć, że niektóre prace Zygmunta Balickiego nie były w omawianym 
okresie przez lata wznawiane, gdyż w przeciwieństwie do „Myśli….” Dmowskiego 
charakteryzowały się daleko precyzyjniejszym językiem i tym bardziej nie paso-
wały do ducha rozprzestrzeniającego się z czasem coraz bardziej wśród „młodych”. 

W efekcie takich propozycji ideowych Stronnictwo Narodowe, jako nowa od-
słona obozu narodowego, wydatnie zwiększyło swoje szeregi, osiągając z począt-
kiem 1939 roku ponad 200 tys. członków regularnie płacących składki. Nie licząc 
sanacyjnego Obozu Zjednoczenia Narodowego, w którym członkostwo często sta-
wało się wynikiem mechanicznego przyjmowania np. funkcjonariuszy państwo-
wych, pod koniec II Rzeczypospolitej była to największa partia polityczna. 

Nie miejsce tu na omawianie dziejów organizacyjnych tej formacji. Interesu-
jącym jest dla nas w tej chwili problem mentalnej kondycji setek tysięcy obywateli 
będących członkami Stronnictwa Narodowego, ich rodzin oraz sympatyków od-
dających na to ugrupowanie swoje głosy w wyborach i podobnie odczuwających 
problemy polskiego życia i polskiego państwa.

kontestator

W  końcu lat dwudziestych w  Poznaniu, jako student zaczyna swoją działal-
ność Jan Stachniuk. Staje się on kontestatorem przedstawionych tu w  telegra-
ficznym skrócie przemian ideowych zachodzących w polskim ruchu narodowym. 
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W okresie tym, poza granicami naszego kraju powoli zaczynają zbierać się ciemne 
chmury, które po niewielu latach miały zawisnąć nad odrodzoną II Rzeczpospo-
litą. Powoli wstają z  kolan pokonane, ale przecież nie do końca, Niemcy. Roz-
przestrzenia się tam szowinistyczny i  rasistowski nacjonalizm oraz rewizjonizm 
w stosunku do Polski, który był zresztą właściwością także i innych tamtejszych 
partii politycznych. Niesie on ze sobą także hasło rozprzestrzenienia się Niemiec na 
szerokie terytoria Europy środkowej i wschodniej. Tak więc epoka występowania 
„rewolucji narodowych”, którą Dmowski oceniał początkowo jako zasadniczo po-
zytywne zjawisko, w ostatecznym efekcie generuje widmo zagłady. Natomiast ide-
ologia młodej generacji obozu narodowego nie wykazuje pierwiastków adekwat-
nych do sytuacji. Co prawda w prasie narodowej pojawiają się nawet wyrazy chęci 
odzyskania niektórych utraconych w toku historii ziem na zachodzie, jak części 
Górnego Śląska czy Mazur wraz z Warmią, ale są to intencje bez materialnego 
pokrycia tj. możliwości realizacji przez państwo polskie. 

Jan Stachniuk jest właśnie takim ideologiem, który zauważa braki nie tylko 
poszczególnych koncepcji endeckich czy później i oenerowskich, ale także stara 
się analizować podstawy kulturowe oficjalnej polskości pod kątem jej odpor-
ności i  zdolności obronienia się przed naporem sił zewnętrznych. Podejmuje 
on działalność ideologiczną w  okresie, w  którym w  Rosji sowieckiej przebie-
gają pierwsze plany pięcioletnie, mające z  czasem zapewnić temu państwu od-
powiedni potencjał przemysłowy, a  co za tym idzie i militarny. Jeden z  pierw-
szych artykułów Stachniuka nosi właśnie tytuł „Uwagi o piatiletce”. Dostrzega on 
zaciskające się powoli wokół Rzeczypospolitej kleszcze wrogich sąsiadów. Widzi 
geopolityczne uwarunkowania i  bezwzględną konieczność radykalnego zwięk-
szenia własnego potencjału jako warunku przetrwania. Wyrazem politycznych, ale 
i gospodarczo-społecznych przekonań Stachniuka staja się pierwsze jego książki 
„Kolektywizm a naród” (1933) i „Heroiczna wspólnota narodu” (1935). Ta ostania 
książka miała charakter ściśle paralelny w stosunku do „Gospodarki narodowej” 
Doboszyńskiego. Z  czasem, poza nawoływaniem do zainicjowania w  kraju in-
tensywnego rozwoju industrialnego, Stachniuk zaczyna także rozwijać własną 
filozofię kultury. Dostrzega bowiem rangę zagadnień stanowiących kulturowe  
i psychologiczne podłoże procesów gospodarczych i zaczyna doszukiwać się przy-
czyn sytuacji, w  jakiej znajduje się pod tym względem Polska – i  to nie tylko 
w sferze kwestii technicznych. Całokształt swojej myśli z czasem zaczyna nazywać 
„kulturalizmem”. Jest to koncepcja skierowana bezpośrednio przeciw ideałowi „no-
wego średniowiecza”, odwołująca się do dorobku różnych badaczy relacji pomiędzy 
religiami a życiem gospodarczym. Wśród przypisów w jego tekstach można spo-
tkać takie nazwiska jak Max Weber i jego znaną pracę „Etyka protestancka a duch 
kapitalizmu” oraz dokonania innych badaczy problemu. Z poglądów Stachniuka 
wyziera równocześnie wpływ rozmaitych konstatacji Stanisława Brzozowskiego. 

Kolejną książką Stachniuka są „Dzieje bez dziejów – teoria wewnętrznego roz-
woju Polski”, wydana w przeddzień wybuchu wojny. Trochę wcześniej, bo jesienią 
1937 roku zaczyna się ukazywać miesięcznik „Zadruga – pismo nacjonalistów pol-
skich”, wokół którego tworzy się nowe środowisko mające z  założenia stać się 
zalążkiem szerszego ruchu społecznego.
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Przyjrzyjmy się bliżej temu, co wnosił Stachniuk na płaszczyznę myśli społeczno
-politycznej i jak widział nie tylko współczesne, ale i dawniejsze polskie problemy.

Było dla niego sprawą bezdyskusyjną, że koncepcja cywilizacyjna reprezento-
wana przez „młodą” endecję i podobne jej środowiska nie jest w stanie na dłuższą 
metę uratować niepodległego bytu państwu polskiego. Przecież sukcesy ilościowe 
tego obozu w zakresie poparcia społecznego same przez się nie mogły w żadnym 
wypadku gwarantować pozytywnych wyników w starciu z imperializmem sąsiadów. 
Również liberalne rozwiązania gospodarcze obecne jeszcze w tych latach w obozie 
narodowym, choćby w postaci działalności pisarskiej profesora Rybarskiego, nie 
wróżyły pomyślnych rezultatów. Ewentualny sukces uzyskany zgodnie z taką re-
ceptą wymagałby dużo czasu oraz innej mentalności niż ta reprezentowana przez 
większość Polaków. Działania gospodarcze rządów II Rzeczypospolitej i podejmo-
wane wówczas przedsięwzięcia, takie jak np. Centralny Okręg Przemysłowy, port 
w Gdyni i inne, były kroplą w morzu potrzeb i, jak pokazał bieg wypadków, nie 
przyczyniły się w sposób wystarczający do odwrócenia klęski, która nastąpiła we 
wrześniu 1939 roku.

Stachniuk i gromadzący się wokół niego zwolennicy myśleli więc o bardzo głę-
bokiej przebudowie całego społeczeństwa łącznie z rozpowszechnieniem nowego 
światopoglądu, który określali mianem „kulturalizmu”. Przykładem, który nie tylko 
niepokoił, ale i mógł kusić niektórych była praktyka gospodarowania zastosowana 
w planach pięcioletnich w Rosji sowieckiej. Przywódca grupy Zadruga sądził, że 
tamtejsza teoria marksizmu-leninizmu jest tylko przykrywką do manipulowania 
społeczeństwem. „Walkę klas” i inne „nauki” propagowane na wschodzie traktował 
jako grę pozorów. Natomiast jako istotną prawdę odbierał takie czynniki jak so-
wiecki kapitalizm państwowy i podporządkowanie obywateli realizacji kreślonych 
odgórnie planów gospodarczych. Państwo sowieckie było dla niego jedynym kapi-
talistą w kraju, co ułatwiało kapitalizację i inwestowanie. Stachniuk sam był zwo-
lennikiem „kolektywizmu” w rozumieniu ściśle związanego wewnętrznie narodu 
zdolnego do podejmowania nawet olbrzymich zadań, które niekoniecznie musia-
łyby służyć hedonistycznym oczekiwaniom jednostek. Polakom zarzucał „perso-
nalizm”, który mniej więcej do końca II Rzeczypospolitej uznawał za główną wadę 
polskiego charakteru narodowego. Na kartkach jego publikacji pojawił się więc 
„nowy człowiek”, którego właściwością miała być zdolność do przekraczania sa-
mego siebie i dynamicznego działania na rzecz realizacji nie celów indywidualnych, 
ale tych wyznaczanych przez ośrodek kierowniczy. Dotyczyłoby to przekształcania 
„żywiołów natury” i jej opanowywania. Była to więc pewna forma ideologii pracy 
występująca już u Brzozowskiego, który jednak nie stworzył żadnego zamkniętego 
systemu. U Stachniuka, podobnie jak i u wymienionego właśnie myśliciela, miało 
miejsce powiązanie idei narodu i idei pracy. Ważna stawała się więc produktyw-
ność jednostki, a nie rozwój jej osobowości, do czego inspirować miał personalizm. 
Ten ostatni cel został uznany przez krąg Stachniuka za egoistyczny luksus niesłu-
żący ogółowi. W takich warunkach miałyby być realizowane cele całego narodu 
rozumianego jako zwarty kolektyw i państwa będącego jego organizacja. 

Taka perspektywa, z potrzebą wytężonej kapitalizacji pociągała za sobą pewne 
planowe obniżenie stopy życiowej i  wyrównanie materialnych standardów 
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pomiędzy klasami społecznymi. Stachniuk oczekiwał więc swoistego heroizmu nie 
tyle na polach bitew, ale na co dzień, w ciężkim trudzie oraz entuzjazmie obywateli, 
wywoływanym odnoszeniem kolektywnych sukcesów. Nic więc dziwnego, że jego 
gospodarcza książka zawierała w tytule słowa „heroiczna wspólnota”. 

Taka koncepcja oczywiście nie miała nic wspólnego z  ideami równocześnie 
funkcjonującymi w  obozie narodowym, mimo że zarówno w  Zadrudze, jak 
i w tymże obozie mówiono o nacjonalizmie.

stachniuk i endecy

Sam Stachniuk, przybywszy na studia do Poznania z wołyńskiego Kowla, za-
czął swoje kontakty polityczne od Młodzieży Wszechpolskiej. Jednak panujący tam 
klimat okazał się dla niego nie do przyjęcia. Ów „personalizm”, brak dynamiki 
i  inne wspominane tu wyżej cechy ówczesnych polskich warstw inteligenckich 
zrażały go i  skłoniły do zaprzestania kontaktów. Znalazł się więc dość szybko 
w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, która to organizacja nie tyle była 
zgodna z jego zapatrywaniami, co odznaczała się dużą tolerancyjnością i brakiem 
narzucania członkom jakiegoś oficjalnego wzorca. To właśnie w czasopiśmie wy-
dawanym przez tę organizację o tytule „Życie Uniwersyteckie” opublikował swój 
pierwszy artykuł „Uwagi o piatiletce”.

W  końcu okresu międzywojennego można znaleźć na łamach miesięcznika 
„Zadruga” kilka artykułów wyrażających uznanie dla Dmowskiego, a  raczej dla 
wczesnej fazy jego działalności ideowej, kiedy to powstawały „Myśli nowoczesnego 
Polaka” i podobne pisma oceniające polska rzeczywistość. W jednym z artykułów 
w wymienionym czasopiśmie można jednak spotkać tekst zatytułowany „U źródeł 
zaprzaństwa Dmowskiego”. Koresponduje on z drobną wypowiedzią tego polityka, 
w  której stwierdza, iż początkowa linia Narodowej Demokracji w  późniejszym 
okresie została w szeregach partii zapomniana. Stachniuk i jego zwolennicy su-
gerowali w ten sposób, iż czują się kontynuatorami dziedzictwa wczesnej endecji 
i czują się depozytariuszami „prawdziwego nacjonalizmu”.

O ile prace książkowe Stachniuka nie wzbudzały szerokiego zainteresowania, 
gdyż lansowały system wartości nie przystający do odczuć ogółu ówczesnych pol-
skich elit, to jednak nie można powiedzieć aby przechodziły zupełnie bez echa. 
Np. „Heroiczna wspólnota narodu” doczekała się krytycznej, choć nie pozbawionej 
pewnych elementów zrozumienia recenzji Jana Mosdorfa. Jednak od czasu wy-
dania „Dziejów bez dziejów – teorii wewnętrznego rozwoju Polski” sytuacja już się 
zmieniła. Książka ta deprecjonowała rolę katolicyzmu w nowożytnej historii Rze-
czypospolitej i jako taka nie mogła nie spowodować ostrej krytyki. Ponadto, czas 
jej rozpowszechniania, jakim był już okres okupacji niemieckiej, słusznie budził 
dużą irytację, gdyż uważano, że osłabia ona ducha i wiarę we własne siły, co rze-
czywiście było wówczas sprawą bardzo istotną. 

Stachniuk jako autor „Dziejów bez dziejów… ” wydaje się być twórcą zapatrzonym 
w konstatacje znanego socjologa Maxa Webera, autora głośnej i uznanej pracy 
pt. „Etyka protestancka a duch kapitalizmu”. Książka przypisuje temu wyznaniu 
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rolę rozrusznika ludzkiej energii powodującego postawy dynamiczne na polu co-
dziennej pracy, uruchamiającego rozwój, którego równolegle nie dostąpiła więk-
szość krajów katolickich w  Europie. W  dalszej kolejności Stachniuk poświęcił 
uwagę innym wielkim religiom na świecie i ich roli w kształtowaniu postaw gospo-
darczych u wyznawców. Na tej drodze chciał wejść w rolę teoretyka zajmującego 
się ogólnym problemem, jakim jest relacja: religia a sfera ekonomii. Wyróżniał 
„kulturę” oznaczającą predyspozycje do opanowywania świata natury i podporząd-
kowywania go człowiekowi, od „wspakultury” – sumy postaw i przekonań w zasad-
niczym zarysie odwracających uwagę od tego zadania. Do tej sfery właściwie miały 
należeć wielkie religia świata. Kwestii tej nie będziemy tu jednak rozwijać, gdyż 
bezpośrednio nie dotyczy ona naszego tematu, jakim jest stachniukowska krytyka 
„młodych” obozu narodowego i ich idei.

O ile teoria Webera do dzisiejszego dnia cieszy się uznaniem, to inspirowanie 
się tak dalece jej przekazem w stosunku do Polski wydaje się być przesadzone. 
Stachniuk w swoich rozważaniach o Polsce zupełnie pomijał czynniki inne niż 
religijne. Do nich należały takie, jak ustrój, monopolistyczna rola szlachty, niedo-
rozwój miast i inne właściwości konstrukcji państwa, które powodowały zacofanie 
społeczne i  gospodarcze, a  w  końcu i  niemoc militarną. Nie zauważał, że na 
obszarze Polski mieliśmy (a do pewnego stopnia jeszcze mamy) zróżnicowania 
kulturowe, wynikające z przynależności ziem polskich w epoce zaborów do trzech 
różnych państw, o różnej kulturze, stopniu rozwoju i religii. Nie dotarło do niego 
też to, że inna niż na wschodzie była mentalność mieszkańców byłego zaboru 
pruskiego, którą poznał w czasie studiów, czy jeszcze bardziej Górnego Śląska – 
obszarów przecież katolickich. Jak się okazuje, tu nie religia, ale pozostawanie 
pod wpływem innej kultury miało decydujące znaczenia. Dzisiaj katolicka Bawaria 
jest uważana za najzasobniejszą część Niemiec. Zaś katolicka przedrewolucyjna 
Francja we wczesnej nowożytności funkcjonowała jako kraj wysoko rozwinięty, 
stanowiący wzorzec dla reszty Europy. Nasuwa się więc pytanie: czy spojrzenie 
Stachniuka nie było zbyt schematyczne? 

Studiując przez szereg lat równolegle publicystykę obozu narodowego z  lat 
dwudziestych i  trzydziestych oraz pisma Stachniuka, nie można oprzeć się wra-
żeniu, że lider Zadrugi właściwie krytykował istotne wypowiedzi młodych naro-
dowców i to właśnie one w jego wyobraźni stanowiły dla niego realny przykład 
katolicyzmu. Jest sprawą ciekawą, że jeden ze współtowarzyszy lidera Zadrugi, 
razem z  nim sądzony w  PRL i  skazany na kilka lat więzienia, Bogusław Stę-
piński, w rozmowach z autorem niniejszego artykułu wyrażał przekonanie, że po  
II Soborze Watykańskim Stachniuk zająłby już inne stanowisko w stosunku do 
katolicyzmu. Jest to co prawda już sfera domysłów, których nie sposób jest dzi-
siaj zweryfikować, choćby ze względu na śmierć przywoływanych tu osób. Trzeba 
jednak o tym wspomnieć.

Opierając się na materiałach pisanych, którymi są teksty Stachniuka i innych 
jego towarzyszy trzeba jednak podkreślać, że nie widać u  nich żadnego pozy-
tywnego zainteresowania wartościami katolickimi. Ideały kulturowe , które kształ-
towały postawy członków nie tylko elit w Polsce, ale także i  szerszych warstw 
społecznych zadrużanie uważali za wynik oddziaływania tej religii. Wartość osoby 
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ludzkiej w ich ideologii nie posiadała wymiaru absolutnego. Liczyła się tylko jej 
wydajność i  udział w  tworzeniu zespołowego (kolektywnego) dzieła. Dbałość 
o rozwój osobowy, tak ważny z punktu widzenia personalizmu, nie liczył się. Czło-
wiek troszczący się o wykształcenie w sobie takich cech był uważany za pasożyta.

Karol Stefan Frycz, publicysta z „Myśli Narodowej” pod koniec lat trzydziestych, 
opisał w artykule pt. „Ideał dworu polskiego” kształt współczesnej mu duchowej 
kultury ziemiańskiej, podkreślał jej statyczność i adynamiczność, wyrażając równo-
cześnie dla niej swoją aprobatę. Jak stwierdzał „jest to kultura trwania”. Jej ideałem 
miało być według niego „szczęście w zaciszu”. Kulturę tego typu przypisywał też 
innym warstwom społecznym w Polsce, uznając ja za cechę ogólnonarodową. Stach-
niuk te same wartości przeznaczał do skreślenia. Polska Adama Doboszyńskiego, 
Karola Stefana Frycza, redaktora „Prosto z mostu” Stanisława Piaseckiego rządziła 
się innymi wartościami niż ideały twórcy Zadrugi. Tradycjonalizm pierwszych, przy-
bierający nawet właściwości fundamentalizmu („nowe średniowiecze”), zderzał się 
z apoteozą dynamiki drugich, paralelnie dualizm dobra i zła, siły i słabości. 

zadrużanin wobec totalizmu komunistycznego

Wizja Stachniuka w tamtych czasach nie miała jednak szans na przyciągnięcie 
szerszych kręgów społeczeństwa polskiego. W  latach okupacji, poza względami 
zasadniczymi, tak głębokie przewartościowania były niebezpieczne. W ciężkiej sy-
tuacji okupacyjnej utrata szacunku dla własnej tożsamości mogłaby prowadzić do 
bardzo niekorzystnych skutków. W latach panowania komunizmu, który również 
chciał zglajchszaltować będące pod jego panowaniem nacje, ten sam wzgląd nadal 
był aktualny. Ponadto, totalistyczny komunizm automatycznie likwidował wszelkich 
„nowatorów”, którzy na własna rękę chcieliby rywalizować z urzędową ideologią. 
To właśnie przesądziło o losie Stachniuka i kilku jego towarzyszy. Wszak znane 
były już wtedy smutne losy rozmaitych niepożądanych przez totalitarne reżimy 
reformatorów. Trzeba też zaznaczyć, że znajdując się już w Polsce pojałtańskiej 
lider Zadrugi nie solidaryzował się także z ówczesnym ruchem oporu. Poza tym, 
że uważał, iż jest on skazany na klęskę, to widział w nim nosiciela wartości, które 
sam zwalczał. Pewne elementy nowego reżimu były mu nawet bliskie. Stał na sta-
nowisku, że industrializacyjny program forowany przez reżim jest wart poparcia. 
Niektóre inne stronnictwa, jak np. PSL uznawały że ziemie odzyskane na tyle do-
wartościują polską gospodarkę, iż to wystarczy. Stale miał przed oczyma dyspro-
porcje materialne pomiędzy Polska a Niemcami, które należało zasypać jak naj-
prędzej. Był przekonany, że po wojnie, na razie spacyfikowane, „Niemcy znowu się 
podniosą z kolan”. Jak widzimy dzisiaj, rzeczywistość potwierdziła jego założenia. 
Niezmiennie uważał, że udany program rozbudowy Polski wymaga zmiany mental-
ności. Forsowanie jednak takiego założenia zderzało się z lansowana przez nowa 
władzę doktryną marksistowską. Stachniuk stawał się więc rodzajem „kłusownika” 
i jako taki musiał zostać wyeliminowany. W przeciwieństwie do Bolesława Piasec-
kiego nie mógł odwoływać się do jakiejś liczącej się grupy społecznej i odgrywać 
roli pomostu między nową władzą a nią. Zadruga była grupa nieliczną. Dlatego 
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też, mimo prób znalezienia jakiegoś modus vivendi z reżimem, nie zdołał uzyskać 
zezwolenia na reaktywację swojego ruchu i powołanie Instytutu Rekonstrukcji Kul-
tury, który miałby zajmować się pożądanymi według niego przekształceniami men-
talności Polaków, co określał mianem rewolucji kulturowej w Polsce. Sprawy te 
pozostałe tylko pobożnym życzeniem. Śladem takich usiłowań są ówczesne teksty 
Stachniuka, a w szczególności książka pt. „Walka o zasady – drugi front III Rzeczy-
pospolitej”. Podsumowaniem poglądów na charakter i zakres pożądanych przemian 
jest przede wszystkim inna jego książka „Droga rewolucji kulturowej w Polsce. Stu-
dium rekonstrukcji psychiki narodowej”. Nie doczekała się ona wydania drukiem 
w  czasach komunistycznych, sugerowała bowiem reformy niezgodne z  ówcze-
snym klimatem politycznym. Opublikowano ją dopiero w roku 2006, w specjalnym 
wydawnictwie działającym pod nazwą „Toporzeł”, przeznaczonym głównie dla wy-
dawania pozycji Stachniuka i pobudzania zainteresowania jego myślą. W „Drodze 
rewolucji…” autor starał się przedstawić w sposób syntetyczny postulowane przez 
siebie działania potrzebne do przebudowy kulturowej. Mowa tam jest o  rewizji 
polskiej literatury, jako powielającej określone wartości kształtujące człowieka, 
polskiej sztuki, dotychczasowego spojrzenia na historię narodową oraz innych 
aspektów życia. Książka ta jest dość chaotyczna. Po przeczytaniu można mieć wra-
żenie, że do jasnego i wyczerpującego sprecyzowania własnych projektów zmian 
w stosunku do tak szerokiego pola zagadnień, brakowało autorowi szczegółowej 
wiedzy, albo czasu w ostatnim etapie swojej działalności przed aresztowaniem przez 
reżim komunistyczny. Książka pozostawia więc spory niedosyt, wskazując tylko 
z grubsza kierunek postulowanych przez autora przekształceń. 

Cel, jaki zamierzał osiągnąć Stachniuk to „heroiczna”, wiążąca bardzo silnymi 
węzłami jednostki ludzkie w  całość, „wspólnota narodu”. Pojęcie to pojawia się 
u niego już w roku 1935, stanowiąc część tytułu jego propozycji ustroju gospo-
darczego. Tak rozumiana heroiczność, polegająca nie na pojedynczych aktach mę-
stwa, co w historii ma miejsce nie tak rzadko, ale na stałym i upartym wysiłku, jest 
charakterystyczna dla tego autora. „Naród – pisał tam Stachniuk – musi upodobnić 
się do oddziału szturmowego, który wprawdzie w swych członkach składowych – 
pojedynczych żołnierzach – odczuwa potrzeby konsumpcyjne, jednak te nie są 
celem istnienia i  trwania samego oddziału. Takie sformułowanie może być dla 
wielu przeraźliwe. Zatem dążąc do rozbudowy podstaw narodu, będziemy musieli 
wkroczyć na jedną z dróg prowadzących do akumulacji mającej nam dać środki 
do budowy. „Ujednolicenie stopy życiowej, redukcja konsumpcji, standaryzacja po-
trzeb i rugowanie konsumpcji opartej na potrzebach ukształtowanych historycznie, 
lecz obiektywnie nie uzasadnionych – oto ogólne kierunki polityki gospodarczej. 
Możliwa jest ona do pomyślenia tylko w społeczeństwie ożywionym duchem hero-
icznego entuzjazmu”. 

O ile profil światopoglądowy Stachniuka i Zadrugi oraz cele dotyczące prze-
budowy kultury duchowej Polaków były całkowicie przeciwstawne propozycjom 
„młodych” narodowców skupionych w latach trzydziestych w Stronnictwie Naro-
dowym, jak również w ONR-ABC, to zwolennicy Bolesława Piaseckiego – przy-
wódcy RNR Falangi – reprezentowali już wiele cech, które są zaprzeczeniem tra-
dycjonalizmu kulturowego. Co prawda wszystkie trzy wymienione tu organizacje 
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niezmiennie występowały pod sztandarem Katolickiego Państwa Polskiego Narodu, 
niemniej jednak, przechodząc do problemów bardziej szczegółowych, trzeba przy-
znać, że dwie pierwsze różniły się od Falangi znacząco. W obrębie Falangi rozu-
miano ideę nowego średniowiecza, odbieraną przede wszystkim jako zaprzeczenie 
krytykowanego i nielubianego indywidualizmu. Można tam też znaleźć wyrazy ne-
gatywnego stosunku do gospodarczej koncepcji Doboszyńskiego, która właściwie 
oznaczała fizyczne rozbrojenie kraju. Również z ironią potraktowano współcześnie 
wydaną książkę Jędrzeja Giertycha „Tragizm losów Polski”, która przyczyn upadku 
I Rzeczypospolitej w XVIII w. dopatrywała się głównie w działaniach masonerii, 
zapominając o błędach samych Polaków. W kręgu Falangi zdawano sobie sprawę 
z politycznych zagrożeń, które w latach trzydziestych już wyraźnie piętrzyły się 
u granic Polski. 

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na innowacyjność doktryny Stachniuka 
w porównaniu z innymi środowiskami nacjonalistycznymi w Polsce. Poprzesta-
jemy więc tylko na wskazaniu tych punktów, gdzie istniały pewne podobieństwa. 
Najwięcej ich było w sferze psychologicznej, natomiast język u Stachniuka i w Fa-
landze bywał często całkiem odmienny. W  obydwu ostatnio wspominanych tu 
ugrupowaniach ważny był rozwój przemysłu, istotna była gospodarka planowa. 
Bazując na światopoglądzie katolickim, Falanga równocześnie podkreślała koniecz-
ność dynamicznego rozwoju i  ukształtowania dynamicznie usposobionego czło-
wieka, który posługując się metodami gospodarki planowej mógłby efektywnie 
działać na rzecz wyrównania różnić istniejących pomiędzy Polską a rozwiniętymi 
krajami Europy. Trudno byłoby tam znaleźć tony demonstrowane np. w „Myśli Na-
rodowej” przez K. S. Frycza czy przez chór innych pomniejszej rangi publicystów 
pisujących w tym tygodniku i ideowo bliskich mu pismach.

Próba oceny

Patrząc się z dzisiejszego punktu widzenia na działalność Jana Stachniuka i jego 
grupy należy w niej dostrzec wiele pierwiastków cennych, ale i wiele nie do przy-
jęcia. Przesadna krytyka katolicyzmu połączona z niedostrzeżeniem wielu czyn-
ników proweniencji pozareligijnej, które wywarły bardzo zły wpływ na rozwój 
I Rzeczypospolitej jest dużym błędem. Jest to błąd zarówno poznawczy, jak i tak-
tyczny. Lider Zadrugi właściwie zwalczał określoną formę kultury duchowej, która 
ukształtowała się w pewnej symbiozie z katolicyzmem, ale nie była z nim przecież 
jednoznaczna. Dzisiaj, po II Soborze Watykańskim perspektywy są już inne. Doce-
nienie w Kościele pracy jako wartości (Laborem Exercens) i poszerzone spektrum 
problemów współczesnego świata branych pod uwagę w jego nauczaniu zmieniło 
sytuację. Tu można zapytać, czy Stachniuk z  jego doktryną jest już tylko zabyt-
kiem przeszłości? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w dwójnasób – częściowo 
potwierdzająco, ale również częściowo przecząco. Zwalczał on neomediewalną 
wizję cywilizacji, która w Polsce nie dawała widoków na jakiś postęp. Występował 
przeciwko polskim cechom służącym pozostawaniu w ogonie narodów przodują-
cych i skłonnym do niedostrzegania oraz lekceważenia wszystkich zagrożeń, które 
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ze względu na nasze trudne położenie geopolityczne towarzyszą nam w  jakiejś 
zmienionej co prawda formie do dziś. Trafnie przepowiedział, że Niemcy po klęsce 
wojennej znowu wstaną z kolan i my nie możemy o tym zapominać. Kontestował 
często oderwany od rzeczywistości idealizm nieoparty na solidnych materialnych 
wspornikach, cechujący przynajmniej część dawnych elit, jak i wady szerokich 
kręgów społeczeństwa, ogólnie rzecz biorąc wynikłe właśnie z niedorozwoju kraju.

Oczywiście są i tacy, którzy doktrynę Stachniuka traktowali jako nienaruszalny 
kanon. Nie było ich jednak wielu. Istnieje przecież inna metoda traktowania roz-
maitej myśli, teorii, doktryny, którą należy odnieść i do spuścizny Zadrugi. Rozbie-
rając ją na części pierwsze, myślący czytelnik doprowadza do swojej świadomości 
niejednokrotnie nieznane sobie zagadnienia i mechanizmy. Samodzielnie zaczyna 
je poznawać, uruchamia swoje możliwości interpretacyjne i  często pojawia się 
coś nowego. Znany francuski socjolog Raymond Aron w swojej książce „Koniec 
wieku ideologii”, pisząc głównie o komunizmie, zapowiedział koniec erupcji roz-
maitych tzw. „prawd totalnych”, czyli systemów, które starają się dawać odpowiedzi 
na prawie wszystkie zjawiska życia społecznego. Nie zrażając się takim podejściem 
do zagadnienia traktujmy książki Stachniuka jako pewien rozrusznik, który daje 
do myślenia – inspiruje, ale nie podporządkowuje sobie w całości czytelnika. Jego 
ogólna zasada wszechstronnej dynamizacji polskiego życia i stworzenia potencjału 
na miarę naszej sytuacji geopolitycznej stanowi bowiem pewien rodzaj „plomby” 
ponadpartyjnie pojmowanej polskiej ideologii narodowej, która przez długi czas za-
niedbywała kwestie rozwoju materialnego Polski, co przekładało się na jej ogólny 
potencjał. Zabrakło go w 1939 r, może go zabraknąć i w przyszłości.

Osobiste przeżycia autora niniejszego tekstu, który jako mały chłopiec wła-
snymi oczami oglądał tragedię powstania warszawskiego, bezapelacyjnie narzucają 
przekonanie, że budowa własnej siły oznacza zadanie na wskroś etyczne. Hi-
storia uczy, że na płaszczyźnie polityki to nie wymyślanie teoretycznych systemów 
wysoce moralnych i czekanie na zbawienne ich skutki daje dobre wyniki. Brak 
własnej, wystarczającej siły oznaczał bowiem utratę życia ponad pięciu milionów 
obywateli i o tym nie można nie pamiętać.
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zmiana, jaka zaszła w ciągu ostatnich 30 lat w postrzeganiu muzyki 
Karola Szymanowskiego, jest odbiciem szeregu przemian w całej 

naszej kulturze. W PRL-u spośród dzieł kompozytora doceniano naj-
bardziej balet „Harnasie”. Ba, doszukiwano się w nim nawet znamion 
muzycznego socrealizmu – dzieła „narodowego w formie, socjalistycz-
nego w treści”. Otwarcie na Zachód po 1989 roku sprawiło jednak, że 
można było śmielej pomyśleć o promowaniu Szymanowskiego właśnie 
tam, wśród nowych słuchaczy. „Harnasie” do roli produktu ekspor-
towego nie nadawały się najlepiej. Trzeba przyznać, że ten genialny 
przecież polski balet z 1931 roku jest w swoim witalizmie wtórny 
wobec słynnego „Święta wiosny” Strawińskiego. Biorąc pod uwagę, że 
przełomowy utwór Rosjanina zaprezentowano aż 18 lat wcześniej, 
z szerokiej perspektywy „Harnasie” są nie tylko mało oryginalne, ale 
i zapóźnione. Dodatkowo nasza swojska góralszczyzna, w której są 
zatopione, to kody w Ameryce czy Paryżu zupełnie nieznane i trudne 
do przetłumaczenia. Dla „Harnasi” jednak dosyć łatwo było znaleźć 
niezłą alternatywę. Do spopularyzowania na Zachodzie znacznie le-
piej nadawało się wcześniejsze arcydzieło Szymanowskiego  – jedna 
z  dwóch napisanych przez niego oper. Na jej korzyść przemawiały 
zarówno względy czysto artystyczne, jak i polityczne.

Szymanowski, słusznie uznany za największego polskiego kompozytora po Cho-
pinie, był homoseksualistą. Nie jest to kwestia bezbożnych życzeń różnych lewicu-
jących mędrków, jak w przypadku Szekspira, Konopnickiej, „Zośki” czy „Rudego”. 
To oczywisty fakt, przez dziesiątki lat przez biografów kompozytora albo jedynie 
krótko i wstydliwie kwitowany, albo nawet zupełnie pomijany. Możemy usprawie-
dliwiać te sytuację troską o obyczaje, ale przemilczenie to przybierało momentami 
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odyss. „homobiografia” 

i narodowy przełom
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wymiar skrupulatnego pucowania bogatego życiorysu kompozytora. Najbardziej 
komiczny wyraz znalazło ono w anegdocie przytoczonej przez znajomą artysty, 
Felicję Lilpop-Krance. Nie dotyczy ona żadnej pisanej relacji, a opowieści o Szy-
manowskim pewnego kapłana z  Krakowa. „Na jego grobie leżą świeże kwiaty, 
ludzie przychodzą tu się modlić, a jedna pani została za sprawą zmarłego cudownie 
uzdrowiona. Proces o jego kanonizację już jest w Rzymie wszczęty” – tak odwie-
dzającym Skałkę miał o pochowanym tam w 1937 roku kompozytorze opowiadać 
jeden z zakonników. Były wtedy lata 70.

czuły związek… z gimnazjalistą

Czasy, jak co chwila boleśnie się przekonujemy, szybko się zmieniają. Teraz 
w złudnym pewnie przekonaniu o świętości Szymanowskiego nikt już nie ma nas 
zamiaru utrzymywać. Wiele szczegółów jego życia uczuciowego jest powszechnie 
znanych. Zresztą nigdy nie brakowało opisujących je źródeł w postaci listów, wspo-
mnień znajomych, a nawet tekstów pisanych przez niego samego. Zgodnie z du-
chem współczesności, w  niektórych opracowaniach wątki te doczekały się już 
specjalnego wyeksponowania.

Wszyscy zainteresowani postacią kompozytora szybko dowiedzą się, że lista jego 
męskich kochanków obejmowała znane nazwiska. Z  pociągiem, jaki odczuwał 
wobec mężczyzn, przestał się kryć od czasu wyjazdu na Sycylię w 1911 roku. Tam, 
jak wspominał Artur Rubinstein, nie mógł oderwać oczu od „kąpiących się młodych 
chłopców”. „Był teraz zdecydowanym homoseksualistą” – pisał słynny pianista.

Jeszcze przed I wojną światową znajomi widywali go zatem w gronie różnych 
„ekstrawaganckich” – jak sam pisał – przyjaciół. Później, w  Elizawetgradzie na 
rodzinnym Zaporożu (Szymanowski pochodził ze starej szlacheckiej rodziny kre-
sowej), uwiódł 15-letniego młodego rosyjskiego poetę Borysa Kochno, uciekają-
cego w 1917 roku z Moskwy przed rewolucją. Sam Szymanowski dobiegał już 
wtedy czterdziestki. To historia, której zazwyczaj poświęca się teraz najwięcej 
uwagi. Los jednak rozłączył parę. Szymanowski spotkał Kochno zupełnie przy-
padkowo wiele lat później… w Paryżu, w gronie artystów związanych z Baletami 
Rosyjskimi, słynnymi z premierowych przedstawień cudownych widowisk Igora 
Strawińskiego, m.in. właśnie „Święta wiosny”. Potem romansował jeszcze praw-
dopodobnie z  aktorem Witoldem Contim czy kompozytorem Zygmuntem My-
cielskim. Wiemy z pewnością, że byli też inni. W międzywojniu Szymanowski do 
swojego homoseksualizmu przyznawał się już właściwie otwarcie.

homoseksualne kody

Erotyczne skłonności kompozytora nie pozostały bez wpływu na jego twór-
czość – to też jest zupełnie pewne. Przedmiotem dociekań pozostaje jedynie skala 
powiązań akurat tej sfery psychiki artysty z jego sztuką. Wśród zastanawiających 
się nad tą kwestią najdalej posunął się 10 lat temu badacz literatury z Uniwersytetu 
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Gdańskiego, Bartosz Dąbrowski. W sugestywnej – nie przeczę – książce „Szyma-
nowski. Muzyka jako autobiografia” odnajdywał „toposy homoseksualnej autoeks-
presji”, skupiając się na wokalnej twórczości Szymanowskiego. Posługując się psy-
choanalizą i innymi metodami zaczerpniętymi z gender studies, jako odniesienia 
do erotycznych pragnień Szymanowskiego odczytywał takie motywy tekstowe jak 
czeluść (zwłaszcza „czeluść grobowa”), głos wołający z oddali czy motyw „pokazy-
wania rany”. Przykładów występowania takich motywów, szczególnie w pieśniach 
kompozytora, Dąbrowski przywoływał bez liku.

W  poszukiwaniu homoseksualnych ekspresji nie trzeba jednak rozgrzebywać 
podświadomości Karola Szymanowskiego. Poza kompozycją zajmował się on rów-
nież literaturą. To właśnie w jego własnych tekstach – tych pisanych do szuflady, 
a wydanych dopiero pośmiertnie – zajmował go w dużej mierze temat własnej od-
miennej seksualności. Wśród poezji znajdziemy zatem homoseksualne erotyki. Ho-
moseksualizm jest jednak przede wszystkim również jednym z wiodących tematów 
zachowanych fragmentów „Efebosa” – napisanej przez muzyka… powieści, prawdo-
podobnie pierwszej polskiej powieści homoerotycznej. Jej rękopis, ukończony krótko 
po zakończeniu I wojny światowej, trafił w ręce Jarosława Iwaszkiewicza i spłonął 
razem z jego warszawskim mieszkaniem w 1939 roku. Przetrwały tylko fragmenty.

niewolnictwo narodu

Centralne zagadnienia dwóch największych zachowanych fragmentów „Efe-
bosa”, a  może i  niedostępnej już całości, są dwa: miłość i  wolność. Książka 
pisana, by „wyładować pewne rzeczy z siebie”, umożliwić miała autorowi wypo-
wiedzenie własnych poglądów o świecie. Powołał on zatem do życia dwóch bo-
haterów: księcia Alo Łowickiego i kompozytora Marka Koraba. Obaj składali się 
na autorskie alter ego. Pisał o nich we wstępie: „(…) dwie centralne w powieści 
postaci Polaków z owej do przeszłości należącej już epoki Niewolnictwa Narodu. 
(…) niosą one w sobie (…) pewne ideowe założenia, ów stygmat subiektywnych 
poglądów autora na świat…”. Nie trzeba chyba dodawać, że Łowicki i Korab byli 
w książce kochankami.

Krystalizował się tutaj wybujały artystowski indywidualizm cechujący przez 
długi czas poglądy Szymanowskiego. „Indywidualizm” to zresztą mało powiedziane, 
otwierająca powieść dedykacja rozpalona jest wręcz nienawiścią do zbiorowości 
tłumiącej wolność jednostki: „Książkę mą (…) składam kornie u  stóp Wielkich, 
Nieśmiertelnych Cieni Mistrzów mych, którzy spełnili już zabójczą Czarę Cykuty 
na rozkaz Stugłowej Hydry: MOTŁOCHU oraz tym wszystkim, znanym mi i nie 
znanym z  imienia: Wzgardzonym, Cierpiącym, Wydziedziczonym, umierającym 
z wolna, Dumnie i w Milczeniu w zarzuconych im Ręką Wszechmocną Opinii 
Publicznej Pętach Nienawiści i Urągowiska, jako też Wszystkim rozmyślającym 
samotnie nad głębszą od Śmierci Tajemnicą Miłości ze Szczytu Niezdobytej Baszty: 
Marzenia”. Nie zdziwi nikogo, że sam Szymanowski określał swoją powieść mianem 
opus militans. Książka zajadle walczyła z  tłamszącą wolność wspólnotą – rzecz 
jasna również narodem.
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wewnętrzny pejzaż

Co było przyczyną opanowania Szymanowskiego przez tak ogromne pokłady 
mizantropii? Przede wszystkim wielowymiarowe odosobnienie, którego tylko 
jednym z powodów była niechęć, z jaką być może spotykał się czasem ze względu 
na swój homoseksualizm. 

Szymanowski pisał książkę w zamęcie lat 1917-1919. Prace nad nią zaczął w cha-
osie wojny i rewolucji – po opuszczeniu rodzinnego majątku w Tymoszówce i prze-
niesieniu się do niewielkiego miasteczka – Elizawetgradu. Warunki życia dla przyzwy-
czajonego do wygód szlachcica stały się trudne do zniesienia. Wcześniej jednak, przed 
rozpoczęciem I wojny światowej, udało mu się natomiast kilkukrotnie wyjechać na 
Południe, które teraz jawiło mu się jak raj. Od 1905 roku pięciokrotnie wyjeżdżał do 
Włoch – 1911 to pamiętny rok, w którym dotarł po raz pierwszy na Sycylię. Jeszcze 
nawet w 1914 roku udało mu się zwiedzić duże miasta francuskich północnoafrykań-
skich kolonii – Algier, Biskirę i Tunis. W latach Wielkiej Wojny takie podróże były 
wykluczone – kompozytor mógł wtedy co najwyżej jeździć w głąb Rosji. 

Pozostając w artystycznym odosobnieniu, czerpał ze zdobytych w podróżach 
doświadczeń, a  zainteresowanie antykiem i  Orientem wzmacniał poprzez lek-
tury – m.in. Platona, Nietzschego, Tadeusza Zielińskiego czy pisarzy zajmujących 
się włoskim odrodzeniem. Nie potrafiąc zaakceptować rzeczywistości, wykształcił, 
jak piszą zachodni muzykolodzy, „wewnętrzny pejzaż”. To z niego czerpał inspirację 
dla swojej muzyki. Komponował teraz w nowym, bardzo indywidualnym stylu, od-
dalając się od straussowskich wzorców, którym hołdował przed wojną.

Poczucie zniechęcenia wzbudzały w nim też zawsze negatywne reakcje krytyków. 
Takich nie brakowało, szczególnie ze strony konserwatystów. Zarzucano mu przede 
wszystkim uleganie wpływom obcych kompozytorów, przeróżnych – niemieckich, 
rosyjskich i francuskich i, co za tym idzie, nietworzenie muzyki oryginalnej albo 
specyficznie polskiej. Potem miały dojść do tego również oskarżenia o muzyczny 
„futuryzm” i krytyka działalności w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

”szczera i śmiała apologia”

Kumulowane przez lata frustracje wprost przełożyły się na treść „Efebosa”. 
Widać to nawet w dwóch zachowanych największych fragmentach. Akcja pierw-
szego z nich – rozdziału zatytułowanego „Sympozjon” – rozgrywa się oczywiście 
w  otoczeniu owego „wewnętrznego pejzażu” Szymanowskiego – we Włoszech, 
prawdopodobnie w samym nawet Rzymie. W przytulnej knajpce Łowicki i Korab 
spotykają się z kilkoma obytymi w  świecie i  pochodzącymi z  różnych krajów 
dżentelmenami. Razem – z dala od „motłochu” – oddają się długiej dyskusji nad 
moralnymi zagadnieniami towarzyszącymi zjawisku pederastii, które naturalnie 
w tym gronie nie jest rozważane jedynie teoretycznie.

Szymanowski w listach do Stefana Spiessa, swojego przyjaciela, nie ukrywał, że 
pisząc książkę, stara się zasłużyć na „pomnik” od „współwyznawców”, „za tę szczerą 
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i śmiałą apologię”. W efekcie naiwna górnolotność wkładanych w usta bohaterów 
racji na rzecz miłości między dwoma mężczyznami przebija nieraz większość ar-
gumentów, z którymi łatwo spotkać się dzisiaj, i to nawet w potocznych czy tele-
wizyjnych dyskusjach na ten temat. Jasne zatem jest, że Szymanowskiemu marzyła 
się homoseksualna emancypacja. 

Homoseksualizm – argumentują – nie tylko jest „normalny”, znany wszak od 
dawien dawna i  praktykowany przez największych: Sokratesa z  Alcybiadesem, 
Platona, Leonarda, Michała Anioła i innych… Poza tym to męskie piękno jest do-
skonalsze – przynajmniej z „punktu widzenia architektonicznego sensu”. Kobiecie 
z natury taka doskonałość pisana nie jest – jej wygląd podyktowany jest bowiem 
przez „macierzyński utylitaryzm”. 

Powiązanie miłości w pierwszym rzędzie z prokreacją to natomiast pomysł, jakim 
zachodnią cywilizację skazili, jak wykazuje Szymanowski ustami swoich bohaterów, 
Żydzi (w nowych książkach skupiających się na tych zagadnieniach nikt Szyma-
nowskiego rzecz jasna o żaden „antysemityzm” nie oskarża). W związku z tym naj-
wyższym wyrazem wolności miałoby być odrzucenie prokreacyjnego, naturalnego 
sensu miłości. Mężczyzna może poszukiwać subiektywnego piękna, choćby miał go 
znaleźć w innym mężczyźnie. „I tej wolności nikt i nic, nawet opinia publiczna, nie 
odważy się ograniczyć. Nic w świecie, poza jego własnymi instynktami i przekona-
niami o prawdzie, dobru i pięknie…” – powiada podekscytowany Charles de Villiers, 
najbardziej zagorzały „apologeta” wśród bohaterów „Sympozjonu”.

chrystus-eros

Pod koniec „Sympozjonu” w towarzystwie pojawia się pomysł utożsamienia Je-
zusa Chrystusa, również przecież ofiary „motłochu”, i greckiego boga miłości – 
Erosa. Skojarzenie to jest centralną myślą ciekawszego fragmentu „Efebosa”, 
który przetrwał dzięki niekompletnej kopii sporządzonej przez Iwaszkiewicza 
w 1934 roku. To, według logiki powieści, stworzone przez Ala Łowickiego „Opo-
wieści o cudzie świętego młodzieniaszka Inoka Porfirego”. 

Rzecz ma się teraz w XII wieku, ale znowu trafiamy nad Morze Śródziemne. Por-
firy jest mnichem w monasterze św. Atanazego w Nikomedii, mistrzem układania 
świątynnych mozaik. Panujący w tym czasie cesarz bizantyński, Jan II Komnen, 
wysyła go do Palermo na Sycylii znajdującej się pod panowaniem Rogera  II – 
przyjaciela władcy Bizancjum. Porfiry swoimi mozaikami ma przyozdobić tam 
nowo zbudowany kościół. Długa podróż na wyspę rozbudza w młodym mnichu 
wspomnienia: gdy jeszcze, kiedy był dzieckiem, starzec Melanthos pokazał mu 
w grocie – „cmentarzysku bogów” – posąg Erosa. „Bóg miłości nie umarł, jeno 
śpi…” – wyszeptał wtedy Melanthos. Porfiry przybywa w końcu do Palermo i oto 
w nocy objawia mu się „w przedziwnym wdzięku swej młodzieńczej nagości Ów”. 
„Bóg Miłości przebudził się z wiekowego snu…”. 

Pozostając pod wrażeniem wspomnień i wizji, Porfiry przybywa do kościoła, 
żeby ułożyć mozaikę. „W  tym miejscu sklepienia, gdzie zawisnąć miało strasz-
liwe oblicze Ukrzyżowanego o nieprzeniknionych oczach i z wzniesioną ku górze 
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karzącą prawicą” układa z  kolorowych kamyczków „przecudną postać nagiego 
młodzieńca o zwieszonych wzdłuż bioder rękach, z lekka opuszczonej na piersi 
głowie, otoczonej ciemnymi, spadającymi na ramiona włosami, tajemnym uśmiechu 
na świeżych młodzieńczych ustach”. Nad ołtarzem pojawia się Eros zamiast Chry-
stusa. O świcie do świątyni dobija się tłum prowadzony przez brata Symeona, „Żyda 
z pochodzenia”, oddanego czciciela św. Pawła (to właśnie św. Paweł uchodzi za tego, 
który nadał chrześcijaństwu ascetyczny charakter), skarbnika klasztoru w Niko-
medii. Oburzony bluźnierstwem Symeon dźga Porfirego sztyletem. Umierający 
młody mnich dostępuje apoteozy; Symeon, jak Judasz, wiesza się na sykomorze.

chrystus-dionizos

W „Efebosie” swoje źródło ma idea wykorzystana w operze „Król Roger”, jak 
pisał Szymanowski: „ulubiona idejka, o tajnych pokrewieństwach Chrystusa i Dio-
nizosa”. Eros, Dionizos… – bóg namiętności, w duchu Nietzschego i Mereżkow-
skiego, zmienił się zatem wkrótce w boga wina, upojenia i ekstazy. Zmienił się 
przynajmniej nominalnie, bo w polimorficznej postaci Pasterza z opery, w której 
realizuje się „idejka”, poza oboma greckimi bogami i Chrystusem, doszukiwano się 
jeszcze Narcyza, Jana Chrzciciela czy Jana Ewangelisty…

W „Królu Rogerze” kompozytor w pisanym wspólnie z Jarosławem Iwaszkiewi-
czem od 1918 roku libretcie wrócił na XII-wieczną Sycylię. Na rządzoną przez tego 
samego Rogera II wyspę przybywa z dalekich Indii Pasterz. Głosi nową wiarę – 
kult „pięknego”, pobłażliwego boga (będzie śpiewać o nim w I akcie: „Wy, którzy 
cierpicie, w nocy szukacie ręki radości, on was odnajdzie. Którzy owocu słodkich 
ramion pożądacie, on was utuli”). Wchodzi przez to w konflikt z królem, Kościołem 
i królewskimi poddanymi. Tłum domaga się jego śmierci, jednak Roger nakazuje 
mu stawić się w nocy na sąd. 

Pasterz, zgodnie z rozkazem, przybywa na zamek. Rozmawia z królem, jednak 
jego czarowi ulega Roksana – królewska małżonka – i dworzanie. Straż próbuje 
go pojmać, ale Pasterz zrzuca łańcuchy i wyprowadza z zamku wszystkich poza 
Królem i jego arabskim doradcą – Edrisim. Ci zaczynają poszukiwania Roksany 
i Pasterza. Przemierzają Sycylię. Trafiają w końcu do ruin antycznego teatru w Sy-
rakuzach. Roger spotyka tam żonę, która rozpala ogień ofiarny. Przybywa Pasterz 
przemieniony w Dionizosa. Dionizyjski orszak znowu odchodzi. Roger ponownie 
zostaje sam z Edrisim. Wstaje słońce. To jemu w ostateczności cześć oddaje król. 

czasy rogera

Nawet ktoś, dla kogo zarówno świat opery jak i twórczość Szymanowskiego są 
zupełnie obce, na pewno domyślił się, że to właśnie „Królowi Rogerowi” znacznie 
częściej niż „Harnasiom” przyznawane jest teraz najczęściej miano opus vitae. Na 
prawdziwy sukces „Król…” czekał długo, właściwie aż do czasów III RP. Przed II 
wojną światową opera zdążyła zaliczyć tylko trzy premiery: prapremierę warszawską 
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w 1926 roku, wystawienie w 1928 roku w Duisburgu w Niemczech i premierę 
w Teatrze Narodowym w Pradze w 1932 roku. Potem przyszła II wojna światowa 
i PRL, a razem z nim problemy z transmisją polskiej kultury za Żelazną Kurtynę. 
W kraju nie było wcale lepiej. Za Bieruta o „Rogerze” teatry zupełnie zapomniały. 
Wystawiono go dopiero 20 lat po zakończeniu wojny. W 1965 roku premiera „Króla 
Rogera” towarzyszyła otwarciu odbudowanego Teatru Wielkiego. Wtedy też po raz 
pierwszy ukazało się kompletne nagranie opery na albumie wytwórni „Muza”. 

Do końca lat 80. „Król Roger” kilkukrotnie znalazł też drogę na deski teatrów 
zagranicznych. To w następnej dekadzie muzyka Szymanowskiego zyskała jednak 
potężnych zagranicznych sprzymierzeńców. W 1996 roku w Paryżu wykonanie 
koncertowej wersji opery poprowadził szwajcarski dyrygent Charles Dutoit. W la-
tach 90. pokochał muzykę Szymanowskiego Simon Rattle, wtedy dyrygent City of 
Birmingham Symphony Orchestra, obecnie jeden z najsłynniejszych dyrygentów 
świata. W  1998 roku poprowadził wykonania „Rogera” (również bez akcji sce-
nicznej) na słynnym londyńskim festiwalu „Proms” i na festiwalu w Salzburgu. 
W tym samym dziesięcioleciu zdążył jeszcze nagrać dla EMI płytę z  „Symfonią 
koncertującą” Szymanowskiego i  właśnie „Królem Rogerem”. Krążek zdobył 
w  2000 roku muzycznego Oscara – nagrodę londyńskiego magazynu „Gramo-
phone”. To był przełom.

Polska poszła za ciosem. Powrotem „Rogera” w III RP było przedstawienie zre-
alizowane w 2000 roku w Teatrze Wielkim przez reżysera Mariusza Trelińskiego 
i scenografa Borisa Kudličkę. Od tego momentu opera Szymanowskiego w nowo-
czesnej konwencji teatru reżyserskiego wraca w kraju co kilka lat – sam Treliński 
wystawiał ją aż trzy razy, ostatni raz w 2018 roku. Dzieło uznano za tak istotne, 
że 1 lipca 2011 roku w Teatrze Wielkim jego wystawienie zainaugurowało okres 
polskiej prezydencji w Radzie UE. 

Zadziałał klasyczny mechanizm sprzężenia zwrotnego – odkrycie „Rogera” na 
Zachodzie spowodowało, że ponownie zainteresowały się nim polskie teatry. W ten 
sposób potencjał eksportowy dzieła dostrzegł Instytut Adama Mickiewicza. Wspo-
mógł on więc wystawienie „Króla Rogera” przez Operę Królewską w sławnym 
londyńskim teatrze w Covent Garden w 2015 roku i patronował kolejnym przed-
stawieniom w różnych krajach.

homointerpretacje

Subtelnie zaznaczony homoerotyzm „Króla Rogera”, możliwy właściwie do od-
czytania jedynie przy znajomości „Efebosa” i  życiorysu Szymanowskiego, daje 
współczesnym reżyserom spore pole do popisu. Możliwość przedstawienia czy za-
sugerowania na scenie homoseksualnej relacji istnieje dzięki spotkaniu postaci 
Pasterza i Króla. Co tak naprawdę Król myśli o Pasterzu? Dlaczego od razu nie 
decyduje się po prostu pozbyć wywrotowca? Czy jest nim choć trochę zafascyno-
wany? Dlaczego odchodzi od niego żona?

Zupełnie jednoznacznie na te pytania odpowiadała inscenizacja Hansa Holl-
manna w  Operze w  Bonn w  2009 roku. Właściwie w  całości skupiona była 
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na wątku homoerotycznym. Inne przykłady? Cięgi zebrał Krzysztof Warlikowski 
za inscenizację „Rogera” w tym samym roku w paryskiej Opera Bastille. Z Pa-
sterza zrobił tam podtatusiałego transwestytę z  malowanymi paznokciami, któ-
rego „Le Monde” porównywało do postaci Heroda z  „Jesus Christ Superstar”. 
Michałowi Znanieckiemu natomiast, pokazującemu operę 3 lata później w Bilbao 
a potem w Krakowie, libretto skojarzyło się z historią utworzenia w hiszpańskim 
prawie instytucji „homoseksualnych małżeństw”. W efekcie akcja III aktu przenie-
siona została do gejowskiego baru. Krytycy już dawno spostrzegli, że to właśnie 
możliwość ubrania „Rogera”, czy raczej Pasterza na tęczowo mogła mieć kluczowe 
znaczenie w karierze, jaką robi ostatnio to dzieło.

Z drugiej strony, samemu sukcesowi, jaki odniósł w ciągu ostatnich 30 lat „Roger”, 
nie należy się wcale ani dziwić, ani doszukiwać się w nim koniecznie jakiegoś „ho-
mopropagandowego” spisku. Nie ulega wątpliwości, że „Król Roger” to po prostu naj-
lepsza polska opera i jedno z najcudniejszych dzieł w historii naszej muzyki. W od-
różnieniu od oper Moniuszki to nie dzieło o regionalnym, a na pewno europejskim 
znaczeniu – oryginalne, intrygujące w swojej niejednoznaczności i trudne do przypi-
sania do jakiegoś konkretnego nurtu epoki, w którym powstało. Zresztą nawet sam 
kompozytor pod koniec życia uznał, że nic wybitniejszego nigdy nie stworzył. Pod 
wrażeniem wystawienia „dramatu sycylijskiego” w Pradze pisał do przyjaciółki: „Ty nie 
masz pojęcia, co to jest! (…) To nie da się porównać z niczym innym w mojej muzyce 
– niestety nawet z Harnasiami, ani z obydwoma (…) koncertami, to znaczy z niczym, 
co napisałem po Królu Rogerze”. Nie ma też zresztą co w odmalowywaniu obrazu 
oblężonej twierdzy przesadzać. Więcej niż homointerpretacji „Rogera” jest pewnie 
takich, w których po prostu nie wiadomo, o co chodzi, a realizacji z Bregencji, wyre-
żyserowanej przez Davida Pountneya, co poniektórzy zarzucali nawet „homofobię”… 

„Widz, sam powinien się domyśleć, o co chodzi, albo, jeżeli jest cymbał, wyjść 
ogłupiony z teatru, czego mu z głębi serca życzę” – pisał Szymanowski do Iwasz-
kiewicza w czasie, kiedy rodziło się libretto dzieła. Doświadczywszy uwspółcze-
śnionych, najczęściej poobdzieranych z religijnych i filozoficznych wątków wersji 
opery, widzowie faktycznie, jak „cymbały”, mogą wyjść z teatru ogłupieni. Mimo 
wszystko określenie „gay opera” ciągnie się za „Królem Rogerem” od lat 90. Czy 
wiele poza takim prostackim zlepkiem zostaje wtedy w ich głowach?

Gay composer

Może dlatego, że muzyka nigdy nie miała w Polsce choć ułamka takiej siły 
oddziaływania jak literatura, homoseksualizm Szymanowskiego zadziwiająco 
rzadko wykorzystywany bywa w polityce przez liberałów, i to nawet w ostatnich 
latach. Muzyk trafia natomiast oczywiście do różnego rodzaju galerii i pocztów 
słynnych historycznych „gejów” czy ogólniej „postaci nieheteronormatywnych”. Nie 
tylko w masowych mediach – w taki sam sposób postąpił też lewicowy działacz 
Krzysztof Tomasik w miałkich, choć głośnych swego czasu, „Homobiografiach” 
wydanych przez Krytykę Polityczną w 2008 roku – włączył go po prostu do tego 
utworzonego przez siebie katalogu „osób LGBT”. W książce będącej zbiorkiem 
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bezwstydnie instrumentalnie potraktowanych życiorysów przede wszystkim lite-
ratów właśnie  – m.in. Konopnickiej, Iwaszkiewicza i  innych Gombrowiczów – 
poświęca Szymanowskiemu 20 stron. Niczym nie wzbogaca tam wiedzy o życiu 
intymnym autora „Harnasiów”, gromadzi jedynie informacje o jego erotycznych 
kontaktach z mężczyznami rozproszone w  innych opracowaniach. Zbierając te 
wątki, sporo miejsca poświęca, o  dziwo, również uczuciowemu zaangażowaniu 
kompozytora w związki… z kobietami, przede wszystkim Zofią Nałkowską. 

Dokładnie w  ten sam sposób postąpiono z  Szymanowskim w  2017 roku, 
umieszczając związane z nim eksponaty na wystawie „Dziedzictwo” zorganizowanej 
w ramach Festiwalu Pomada („queerowego”). To znowu katalog „homobiografii”. 
W centralnej części gabloty kompozytora umieszczono wtedy pracę „(Biała plama) 
Szymanowski” – trzeba dodać, zupełnie bezsensowną. Na tym niewielkim współcze-
snym portrecie, autorstwa malarza Marcina Maciejowskiego, Karol Szymanowski 
zamiast ust ma białą plamę – powierzchnia obrazu jest w tym miejscu zwyczajnie 
zdrapana aż do białego gruntu wychodzącego spod farby. Komunikat nie może 
być bardziej czytelny – prześladowany homoseksualista-Szymanowski albo został 
poddany cenzurze, albo przynajmniej nie mógł czerpać z własnej intymności, upra-
wiając swoją sztukę. Jest to mniej więcej tok myślenia współczesnych reżyserów 
teatralnych. „On sam nie mógł mówić pełnym głosem, więc teraz, dodając swoje 
trzy grosze (…) robią to, czego skrycie pragnął” – rekonstruowała z dezaprobatą, 
co się dzieje w  ich głowach, już ponad 10 lat temu na łamach Polityki Dorota 
Szwarcman – jedna z poczytniejszych krytyków muzycznych, nie dająca zazwyczaj 
podstaw, żeby podejrzewać ją o konserwatywny światopogląd. 

Poza „szafą”

Autorom „Dziedzictwa” nie przeszkadzało, że tak ostrej tezie wprost przeczy 
umieszczona przez nich w tej samej gablocie książka „Szymanowski. Muzyka jako 
autobiografia” Bartosza Dąbrowskiego. W niej – jak już była tu mowa – olbrzymia 
część twórczości wokalnej muzyka interpretowana jest właśnie jako odniesienia do 
jego erotycznych skłonności. 

Homoseksualizm traktowany wprost jako temat sztuki na pewno nie był w Polsce 
początków XX wieku mile widziany. Zakładając jednak, że sugestywna książka Dą-
browskiego faktycznie w całości portretuje seksualne obsesje swojego bohatera, 
a nie autora, jasno widać, że nic nie przeszkodziło Szymanowskiemu dawać w swojej 
muzyce upust własnej biografii ze wszystkimi jej zawiłościami. Zgoda, częściej fak-
tycznie pewnie nieświadomie, z zachowaniem szacunku dla obyczajów i artystycz-
nego języka oraz niemałą na pewno – przyznajmy to – dozą traum i lęków.

Spoglądając na życiorys muzyka nie da się rozczulić nikogo modnym stwier-
dzeniem, że musiał ukrywać się on w homoseksualnej „szafie”. To prawda, że naj-
bliższa rodzina nigdy jego miłosnych skłonności nie zaakceptowała i bywały one 
przyczyną awantur między nim a znajomymi (Dąbrowski przekonująco sugeruje, 
że były kością niezgody między Szymanowskim a Witkacym, który pisał w listach 
o nim per „kanalia z urodzenia”). Nawet jednak Tomasik w swoim krótkim tekście 
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o Szymanowskim z  „Homobiografii” z wyczuwalną powściągliwością przyznaje, 
że kompozytor „jak na ówczesne czasy był właściwie otwartym homoseksualistą”.

Mimo tych nieskrywanych w towarzystwie kulturalnych elit seksualnych skłon-
ności o Szymanowskim nie wiadomo, żeby doświadczył z ich powodu jakichkol-
wiek szykan. Dotyczyło to również szczebla oficjalnego. Można wymienić spoty-
kające go zaszczyty: w  1927 roku mianowano go dyrektorem Konserwatorium 
Warszawskiego, potem, po zmianie statusu tej szkoły, został jej pierwszym rektorem. 
W 1930 roku nadano Szymanowskiemu doktorat honoris causa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. W 1934 roku dostał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
Trafnie Rafał Ziemkiewicz zestawił niedawno wyróżnienia spotykające Szymanow-
skiego w przedwojennej Polsce z  losem genialnego matematyka Alana Turinga 
skazanego przez brytyjski sąd za stosunki homoseksualne jeszcze w 1952 roku.

auto(?)biografia

Wróćmy jeszcze do Dąbrowskiego i jego „Muzyki jako autobiografii”. Nie ana-
lizuje on, jak mógłby sugerować tytuł, związków między sztuką Szymanowskiego, 
a  całym jego życiorysem. Swoje „studium wyobraźni kompozytora” zaczyna od 
młodzieńczych prób literackich Katota (tak nazywała go rodzina). Punktem dojścia 
jest „Król Roger”, odczytywany oczywiście w emancypacyjnym duchu „Efebosa” 
i faktycznie podszytych erotyzmem, intymnych w wyrazie, utworów czasów wojen-
nych, choćby „Pieśni muezina szalonego”. O pozostałych po skończeniu „Rogera” 
13 latach życia Szymanowskiego nie ma ani słowa.

Okazuje się, że przedstawianie dzisiaj Szymanowskiego jako zbuntowanego 
„geja”, wyzwolonego bojownika jest takim samym zafałszowaniem, jak wcześniejsze 
pomijanie w ogóle informacji o jego intymnych sprawach.

Te urwane u  Dąbrowskiego wątki podjął znacznie wcześniej Roger Scruton 
w poświęconym Szymanowskiemu artykule z lat 80. Scruton jest jednym z autorów, 
którzy proponują, żeby nie patrzeć na „Króla Rogera” wyłącznie z perspektywy po-
stawy, jaką prezentował Szymanowski przed jego napisaniem, a spojrzeć również 
przez pryzmat późniejszych lat, spędzonych w niepodległej II Rzeczpospolitej. 

artystyczne zbytki i… Brzozowski

Spędziwszy lata I wojny światowej w Tymoszówce, Kijowie, Moskwie i Pio-
trogrodzie Szymanowski przyjechał do Warszawy w Wigilię 1919 roku, a więc 
niedługo po skończeniu „Efebosa”. Do tej pory, jako twórca, dystansował się od pol-
skości. Zanurzony w „wewnętrznym pejzażu” Śródziemnomorza, szukał w muzyce 
swobodnego ujścia dla swoich emocji, szczególnie właśnie erotycznej zmysłowości 
(przykładów takich poszukiwań jest bardzo wiele, choćby „Pieśń o nocy”, wspo-
minane już „Pieśni muezina…”, ekstatyczną zmysłowość z łatwością wyczuwamy 
w  jego I Koncercie skrzypcowym). Cenił bardziej wolność twórczą od narodo-
wego obowiązku. Bliskie mu wtedy hasło „l’art pour l’art” nakazało mu zwodzić 
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przez kilka lat nawet samego Stefana Żeromskiego. Kompozytor złożył mu obiet-
nicę napisania muzyki do dramatu „Sułkowski” i nigdy jej nie dotrzymał. 

Jeszcze we wstępie do kończonego w 1919 roku „Efebosa” zżymał się, że sztuka 
narodowa dławi swobodę twórczą i żywił nadzieję, że w odrodzonej Polsce „każ-
demu synowi wolnego narodu zwrócona będzie bezwzględna swoboda kształto-
wania swych sił”. Jednocześnie odczuwał teraz, jak nigdy dotąd, potrzebę oddania 
przysługi wyzwalającemu się krajowi.

Poruszającym świadectwem osobistych rozterek targających Szymanowskim po 
przyjeździe do Warszawy jest jeden z listów do jego przyjaciela – muzykologa Zdzi-
sława Jachimeckiego – pisany u zarania 1920 roku. W rozgoryczeniu po nieudanym 
koncercie ze swoją muzyką (tak naprawdę po prostu nie w pełni wyprzedanym) 
żalił się na początku na zacofanie życia muzycznego w kraju: „Europejska atmos-
fera mojej sztuki jest wprost nie do połknięcia dla tutejszego prowincjonalizmu”. 

List, dokończony wiele godzin później, dramatycznie zmienia ton: „(…) zdaję 
sobie sprawę z  jednej rzeczy jak najgłębiej: oto w  obecnym przekroju naszej 
historii, kultury (…) tego rodzaju artystyczne typy jak ja są nie tylko zbędne, ale 
nieomal szkodliwe (…). Pozostaje wiec jedno: wyzbyć się swego osobistego życia 
do dna, do głębi i stanąć w najniższym szeregu ofiarnych, rzetelnych robotników 
zaczynających budowę kraju od fundamentów. Na takie artystyczne zbytki, jakim ja 
jestem, Polska nie ma czasu ani potrzeby. To rozumiem twardo, jasno i okrutnie!”

W słowach tych pobrzmiewają prawdopodobnie echa filozofii Stanisława Brzo-
zowskiego. Szymanowski oddawał się lekturze „Legendy Młodej Polski” w 1918 
albo 1919 roku. Książka ta, z radykalnie wyrażonym w niej przekonaniem o bez-
względnej moralnej odpowiedzialności artysty, była dla indywidualisty i narcyza 
Szymanowskiego wstrząsem. Pod wpływem lektury zanotował: „To prawda okrutna 
(…), iż na myślach tego twardego, bezlitośnie mądrego, a tak smutnego człowieka 
jak St. Brzozowski można oprzeć równie twardą, nieugiętą kulturę przyszłej Polski. 
Nie znam książek pod wieloma względami bardziej obcych, a nawet wrogich całej 
mej psychice jak Legenda i reszta – a jednak – Tak musi być!”

Mimo tak dramatycznych rozterek Szymanowski nie podjął w pełni wyzwania 
rzuconego przez Stanisława Brzozowskiego. „Zanadto mam rozwinięte wewnętrzne 
życie, bym mógł się zdobyć na taką bezprzykładną abnegację” – pisał do Jachimec-
kiego. Dalej żywił przekonanie o wewnętrznej niezależności artysty, nie zaadoptował 
w pełni moralnych imperatywów Brzozowskiego. Jego podejście jednak się zmieniło.

w stronę rzeczywistości

3 maja 1920 roku Karol Szymanowski świętował, szczęśliwy, z tłumem warsza-
wiaków („Proszę sobie wyobrazić (…), że wstaliśmy przed 8, by móc pójść na Plac 
Broni (aż pod Cytadelą) – by móc widzieć mszę polową i rewię wojska. Jednym 
słowem widzieliśmy wszystko od A do Z  i wcale tego nie żałowaliśmy” – pisał 
w listach). W maju pracował też nad pierwszym ukończonym w Wolnej Polsce 
utworem. Kompozytor, który wcześniej nie zaszczycił Żeromskiego zrealizowa-
niem jego zamówienia, teraz nie dość, że napisał muzykę do głupawej komedii 
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pt. „Mandragora”, to jeszcze zawarł w niej elementy muzycznej autoironii („Zakła-
dano się z nami, że Szymanowski, choć przyrzekł, muzyki do pantomimy (…) nigdy 
nie napisze” – wspominał Leon Schiller, pomysłodawca przedstawienia). Łatwiej 
jest szczerze się śmiać, jeśli pogodzi się z samym sobą i z innymi.

Wciąż wygłaszał postulaty niezależności sztuki, od lat 20. jednak ogromna część 
tego, co pisał, pozostawała już w ścisłym związku z życiem narodu i kulturą, która 
stanowiła o jego spoistości. Nie było już sielankowej Tymoszówki, która zapewniała 
utrzymanie całej jego rodzinie i z której w czasie wojny mógł uciekać w marzenia 
o antyku i Oriencie. Ze swojego narcystycznego snu ocknął się w Warszawie, 
w której w 1920 roku zobaczył, jak realna wspólnota narodu, do której przecież 
przynależał, zmaga się z realnymi problemami – do kraju wkroczyli bolszewicy. 
Szymanowski przez niedowład mięśni w nodze nie mógł walczyć. Wstąpił więc 
do Centralnego Komitetu Propagandy Związków Artystycznych. Pomagał organi-
zować koncerty dla żołnierzy, napisał w tym czasie trzy piosenki żołnierskie.

Wcześniej inspirował się jedynie nastrojem i poezją krain swojego „wewnętrz-
nego pejzażu”. Muzyki arabskiej właściwie nie badał, stylizując swoje utwory, kie-
rował się tylko intuicją. Teraz, poszukując inspiracji w  folklorze polskim, mógł 
już czerpać z samej muzyki, obiektywnie istniejącej. Choć była ona przetwarzana 
przez jego własną osobowość, była równocześnie wyrazem przynależności.

szymanowski „narodowy”

Cykl „Słopiewni” na głos z fortepianem pisany po powrocie z wyjazdu do Ame-
ryki w 1921 roku to zatrzymanie się w pół drogi między mitologiczną ułudą, a du-
chem takiej prawdziwej wspólnoty. Tuwim, autor tekstów tych pieśni, usiłował stwo-
rzyć w nich właściwie nowy język, brzmiący jak jakaś dawna słowiańska mowa, 
zrozumiała dla nas na podobnej zasadzie, jak zrozumiały może być język czeski czy 
ukraiński: „W białodrzewiu jaśnie dźni słoneczno, miodzie złoci białopałem żyśnie…”

Teksty powstały bez melodii, dlatego Szymanowski, przystępując do pracy, nie 
mógł postąpić tak, jak inni kompozytorzy pracujący z autentycznym materiałem lu-
dowym. Pisząc muzykę do tekstów w wyimaginowanym „prajęzyku”, sam z jednej 
strony szukał melodii, w której byłyby ślady początków muzyki: śpiewu ptaków, 
nawoływania i zawodzenia. Z drugiej strony skorzystał z wzorców polskiej muzyki 
ludowej – krótkich fraz przypominających ludowe pieśni oraz tradycyjnych skal 
i rytmów (kroku chodzonego czy góralskich synkop). Wykorzystał też jedną z au-
tentycznych melodii podhalańskich podsuniętych mu przez Adolfa Chybińskiego 
– muzykologa z Uniwersytetu Lwowskiego – tzw. „Sabałową”. 

„Sabałową” wykorzystał w ukończonych wiele lat później „Harnasiach”. Choć 
tym razem Szymanowski jawnie czerpał już z prawdziwego folkloru, ideowy cel 
dzieła był bardzo podobny – odnaleźć w  podhalańskich tradycjach elementy 
prapolskie czy prasłowiańskie, „krystalizację rasowych pierwiastków”. Z drugiej 
strony interesował go sam region Tatr, w którym był stałym bywalcem. Z wielką 
skrupulatnością troszczył się o zachowanie w balecie specyfiki góralskich śpiewów 
i gry na instrumentach.
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Poza Karpatami kolejnym regionem, w którym ciągle żywe były (i są do dzi-
siaj!) niezwykle swoiste ludowe tradycje są Kurpie – kraina na pograniczu Ma-
zowsza i Kujaw. Szymanowski – nie tak, jak w przypadku Podhala – nigdy tych 
rejonów nie odwiedził. Opracowane przez niego autentyczne pieśni kurpiowskie 
z okolic Myszyńca pochodziły ze zbiorów księdza Władysława Skierkowskiego. 
Powstały dwa cykle – 12 pieśni przeznaczonych było na głos z towarzyszeniem 
fortepianu, 6 na chór a cappella.

Powrotem do góralskiej motywiki Karol Szymanowski zaskoczył w zbiorze ma-
zurków z  opusu 50. W  taki sposób, właśnie „krzyżując rasy”, starał się ożywić 
formę, którą od czasów Chopina uważał za skostniałą. To niewątpliwie zbiór jego 
najlepszych utworów fortepianowych, a być może nawet największe dzieło okresu 
narodowego. 

Ukoronowaniem muzycznej przemiany były trzy chóralne utwory religijne, 
wśród nich „Stabat Mater” napisane do polskiego tekstu w  tłumaczeniu Józefa 
Jankowskiego. Planowane było jako „chłopskie requiem”, a wiec hołd dla prostej, 
zbiorowej religijności. Ascetyczny wyraz tej muzyki inspirował potem Henryka 
Mikołaja Góreckiego i Andrzeja Panufnika. 

dionizyjska ułuda

Konserwatywny filozof Roger Scruton dopatruje się zapowiedzi postawy Szy-
manowskiego okresu „narodowego” już w  „Królu Rogerze”. Otwierający operę 
bizantyjski chór (miejsce akcji: katedra w Palermo) jest zupełnie niepodobny do 
niczego, co Szymanowski pisał do tej pory. Porządek wyrażony tu przez głos zako-
rzenionej w tradycji wspólnoty śpiewającej hymn „Hagios Kyrios Theos Sabaoth!” 
(bizantyjski odpowiednik łacińskiego Sanctus) zostaje zakłócony wiadomością 
o pojawieniu się na Sycylii Pasterza – proroka nowej religii. Muzykolog Tadeusz 
Zieliński w swojej popularnej monografii utyskuje, że „cierpliwość odbiorcy (…) 
wystawiona jest na próbę” przez „najczystszy realizm” tej średniowiecznej stylizacji, 
zupełnie nieprzystający do pozostałej części dzieła zrealizowanej nowoczesnymi 
środkami. Dla Scrutona na takim właśnie tle – tle kultu realizowanego w realnej, 
zakorzenionej wspólnocie widać wyraźnie kłamstwa i ułudę narcystycznej sekty 
Pasterza-Dionizosa, który na wszystko przyzwala i nie wymaga niczego. 

Taka religijna interpretacja sprzeciwia się większości współczesnych odczytań 
„Rogera”. Karol Szymanowski faktycznie jednak odczuwał tęsknotę za wiarą, która 
przenika, napędza i spaja życie zbiorowości. Dotkliwie przekonał się o takiej tęsk-
nocie, odwiedzając po raz pierwszy liberalną, wieloreligijną Amerykę wiosną 1921 
roku – w czasie, gdy powstawała opera. Pamiątką z wypadu za ocean był krótki 
fragment tekstu zatytułowany „Wielkanoc w Nowym Jorku”, mający być częścią 
jego kolejnej powieści, która w końcu nigdy nie powstała. Główny bohater – bez 
żadnych wątpliwości kolejne alter ego Szymanowskiego – przemierza tu w Wielką 
Sobotę nowojorski Broadway: „Począł (…) szukać instynktem tego, co u nas w noc 
zmartwychwstania nie ma imienia, a jest jednak tak niezapomnianie piękne. Ci-
chej, być może nie uzasadnionej radości tłumu. Poszedł przez jedną z przecznic na 
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Broadway. W wałęsającej się tu jak co wieczór ciżbie począł gorączkowo szukać 
znanego sobie podniecenia. Jednak nic nie znalazł. Toż samo monotonne, migocące 
morze światła elektrycznych ogłoszeń. Toż samo oślepiające wejście do movies. 
Sklepy otwarte, zaduch benzyny, turkot subwayu spod żelaznych krat w chodni-
kach. Poszedł w kierunku 5 avenue. (…) Oto na rozlicznych kościołach, stojących 
niemal na każdym rogu ulicy paliły się wielkie elektryczne krzyże (…): Tylko u nas, 
tylko u nas prawdziwe Zmartwychwstanie – wszędzie indziej falsyfikaty i humbug!” 

To zderzenie z Ameryką, podobnie jak odzyskanie niepodległości przez Polskę, 
miało dla Szymanowskiego wielkie znaczenie. To podczas pobytu w  Ameryce 
w największym stopniu zmienił libretto III aktu „Króla Rogera”. W jego pierwotnej 
wersji, przygotowanej przez Jarosława Iwaszkiewicza, Roger w  finale porzucał 
wszystko i przyłączał się do dionizyjskiego, hedonistycznego orszaku. W nowej 
wersji Dionizos z królewskimi poddanymi znikają, a kompozytor pozostawia wi-
dzów z zagadką: czym jest słońce, któremu cześć oddaje Król, śpiewając „A z głębi 
samotności, z otchłani mocy mej, przejrzyste wyrwę serce, w ofierze słońcu dam!”?

Propozycji rozwiązań tej zagadki, pogodzenia jej z  wyraźnymi odwołaniami 
w libretcie do mitu dionizyjskiego upojenia, tu raczej homoseksualnego, i apolliń-
skiego rozumu z „Narodzin tragedii” Nietzschego oraz innymi wątkami filozoficz-
nymi, nie brakuje. Słońce, choć to akurat ścieżka rzadko obierana, jest przecież 
oczywistym symbolem Apolla. 

Przyjrzenie się, w jaki sposób słońce jako literacki motyw pojawia się w Młodej 
Polsce, uwiarygadnia twierdzenie Scrutona, że „Roger” jest muzycznym powrotem 
do społeczności. Słońce, u lubianego przez kompozytora poety, Tadeusza Miciń-
skiego, pojawia się jako symbol zbiorowych marzeń o narodowej wolności i spra-
wiedliwości społecznej. Takie same myśli znajdziemy jednak i u Stanisława Brzo-
zowskiego, w „Legendzie…”, która tak poruszyła Szymanowskiego. „Naród polski 
chce nie zmiłowania, nie pociechy, lecz zwycięstwa: chce być nie rezydentem u bo-
gatego krewniaka – losu, lecz własnym swoim panem. Żyć chce w słońcu (…), 
siłami swoimi kierować” – pisze tam filozof. Prawie identyczną realizację znamy też 
przecież z „Hymnu Młodych” Kasprowicza. 

Intencje Szymanowskiego dobrze musiał znać też Jarosław Iwaszkiewicz – w końcu 
jego kuzyn i współautor libretta. Ten znowu pisał, już po II wojnie światowej: „Dra-
matyczna samotność Rogera wobec wschodzącego słońca stanowiła tragiczne od-
rzucenie znalezionego – zdawało się na dobre – mitu. Samotność Szymanowskiego 
i rezygnacja z hedonistycznej mitologii, której początkiem była podróż na Sycylię, 
stała się faktem dokonanym”. To w „Królu Rogerze” widzimy u kompozytora naro-
dowy przełom, wyrośnięcie z narcyzmu: „Pełnia tej muzyki jest wyrazem wielkich 
przemyśleń – a słoneczne zakończenie likwidacją nie tylko całej epoki w życiu Szy-
manowskiego, ale i całej epoki naszej kultury. Jest ono likwidacją młodopolszczyzny.” 

„mijając brzeg Polyfema…”

Jest jeszcze inny tekst Szymanowskiego – jeden z  wierszy pozostawionych 
przez niego wśród homoseksualnych erotyków i młodopolskich fantazji. Nosi tytuł 
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„Przeglądnąć się w wód przezroczy”. Nie wiadomo, kiedy powstał. Na pewno nie był 
przeznaczony do druku, bo Szymanowski planował wszystkie swoje wiersze spalić.

Bartosz Dąbrowski cytuje w książce jego trzy pierwsze strofy. Interpretuje je jako 
wyznanie – jak to ujmuje – „pasywnego estetyzmu”. Tekst przedstawiać ma według 
niego postawę dandysa zatopionego w życiu wewnętrznym, odnajdującego w ten 
sposób „estetyczną alternatywę” wobec, jak pisze, „kompleksu polskiego”. Takie po-
dejście faktycznie cechowało Szymanowskiego w czasach I wojny światowej. Dą-
browski, poszukując w poetyckich próbach muzyka potwierdzenia dla swoich tez, 
popełnia jednak ewidentny błąd. Przyjrzyjmy się większemu fragmentowi:

Przeglądnąć się w wód przezroczy
Jak Narcyz, Kochanek Bogów,
Oszukać własne oczy
Urodą – u Śmierci progów

Mit stworzyć i zakląć życie
W ułudy misterny wieniec,
Bluźnić – a wierzyć skrycie,
Iż Świętym jest – każdy Szaleniec…

Swe żagle rozwinąć białe,
Pożegnać brzegi ojczyzny,
Nawę swą rozbić o skałę
I znaleźć tylko… mieliznę

Odyssa los wam się marzy,
Skrzydlato-chyża tryrema,
Stawcież u masztów straże,
Mijając brzeg Polyfema…

Utwór nie powstał raczej, jak założył badacz, w  okolicach 1915 roku – gdy 
Szymanowski, inspirując się odbytymi przed wojną podróżami po Południowej Eu-
ropie, pisał swoje dwa „antyczne” opusy muzyczne – inspirowane mitologią „Me-
topy” i wspaniałe „Mity”.

Treść refleksji znacznie lepiej pasuje do gorzkich wniosków, do których doszedł 
w okolicach 1920 roku. Rozstrzyga tu najważniejszą dla siebie kwestię – w  jaki 
sposób jednostka, indywidualista obdarzony geniuszem i trawiony popędami może 
funkcjonować we wspólnocie. To przestroga przed pustką indywidualizmu – wyraża-
nego w sylwetce wędrowca-kosmopolity, narcyza i kontestatora-bluźniercy. Nowym 
ideałem jest Odyseusz – zagubiony bohater, gotów porzucić nawet nieśmiertelne 
życie u  boku nimfy-bogini Kalipso, by podjąć trud niebezpiecznego powrotu do 
domu. To oddanie ojczyźnie, lojalność wobec narodu, nawet kosztem ofiary ponie-
sionej na najgłębszej intymności, zostają tu docenione, nie dekadencki narcyzm.
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Więc przyszedł Pan do mnie po to, aby poznać prawdę, Panie S.? Co to jest ta-
kiego prawda? Wiem. Już to ktoś kiedyś powiedział. A swoją drogą – to jest dosko-
nałe pytanie. To też ktoś kiedyś powiedział, będąc w podobnej do mojej sytuacji. 
Mówi Pan, że istnienie prawdy poddają w wątpliwość najczęściej ci, co traciliby na 
jej ujawnieniu. Pewnie i tak bywa, ale nie jest to mój przypadek – bo ja nie czuję się 
winny, Panie S. Nic nie tracę w swoich oczach na ujawnieniu tego, o co chce Pan 
zapytać. W oczach innych, wie Pan, chyba każdemu zależy, jak go widzą, a w za-
wodzie pisarza to szczególnie. Rzecz w tym, aby określić, kim właściwie są ci „inni”, 
na których nam zależy. Na pewno dla mnie nimi nie są czytelnicy tych gazet, które 
Pan czyta. Dlaczego w takim razie z Panem rozmawiam? Cóż przyznaję, że trochę 
mi jednak pochlebia Pańska wizyta. Przecież nie przyszedłby Pan, gdyby chodziło 
o kogoś o trzeciorzędnym talencie, nabuzowanego pychą i potęgą stojącej za nim 
politycznej czy towarzyskiej koterii, prawda? (Choćby do autora frazy o dosko-
nałym pytaniu). Tacy ludzie nie dziwią Pana, ale przy mnie pojawia się pytanie – 
jak tego wymiaru pisarz mógł robić takie rzeczy? Zdrada jest zawsze czymś źle 
ocenianym, nawet w oczach tych, co korzystają z cudzej zdrady. Rzecz w tym, że 
ja nikogo nie zdradziłem – bo żeby zdradzić, trzeba uprzednio przynależeć do tych 
zdradzonych. Będąc przez 26 lat wartościowym konfidentem organów bezpieczeń-
stwa partii komunistycznej, a nie będąc zarazem nigdy komunistą, nie popełniłem 
jakiejkolwiek zdrady. To właśnie chciałbym wyjaśnić, Panie S. 

***

Oczywiście Służba Bezpieczeństwa nie mogła zapewnić kompletnemu grafoma-
nowi talentu. Nawet oni nie byli przecież cudotwórcami. Natomiast mogli pomóc 
(i oczywiście zaszkodzić) komuś, kto talent już miał, ten talent ujawnić. W wypadku 
pisarza mówimy oczywiście o druku, lecz także o tłumaczeniach. Tu nie chodziło 
o  to, aby oni przez swoją agenturę podejmowali jakieś starania na Zachodzie, 

Barnim Regalica

spowiedź bezgrzesznego
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zaś szło o to, by mnie wypuścili. Pamięta Pan tę znaną anegdotę o Broniewskim, 
kiedy jak był z Armią Andersa w Palestynie, to jacyś tamtejsi lewacy zapytali go, 
jak mógł opuścić pierwszy kraj budujący socjalizm. On na to: „Opuściłem, bo mnie 
wypuścili. Jakby mnie nie wypuścili, to bym nie opuścił”. Dobrze i krótko powie-
dział, bo co miał tłumaczyć tym kretynom.

Kontakty francuskie miałem, jak Pan wie, i starania o siebie we Francji sam 
mogłem skutecznie podejmować. Ale trzeba było otrzymać paszport i zostać wy-
puszczonym. Kablowanie bardzo w tym pomagało, bo nawet w liberalnej epoce 
Gierka paszport (zwłaszcza ten na Zachód) był przecież dobrem reglamentowanym.

Ach, te koniaki czy kosze prezentowe od oficera prowadzącego, o których Pan 
czytał w moich papierach… Nawiasem mówiąc, skrupulatni byli w notowaniu wy-
datków, kto by pomyślał. Cóż, kosz prezentowy warty 600 zł dla, powiedzmy, elek-
tryka z liczną rodziną, gdy on zarabia 2 tysiące, to jest coś wymiernego. Zwłaszcza, 
że w tym koszu są rzeczy, które on może kupić tylko w Pewexie, czyli realnie to 
nie może. Ale ja przecież miałem legalne konto dewizowe, odkąd zaczęli mnie tłu-
maczyć i wydawać we Francji, więc prawdziwy koniak albo czekolada Suchard nie 
były dla mnie problemem. Podobnie jak części do mojego samochodu, choć tych 
mi akurat nie dawano, bo mając paszport sam przywoziłem. Ale chętnie brałem 
te upominki, bo one – poza ich wartością materialną – były dowodem docenienia 
moich wysiłków przez poważną w końcu instytucję. Zatem – brałem jak dawali 
i korzystałem z ułatwień jak można było. Nie to jednak było motywem. Od razu 
powiem, że nie był też nim jakikolwiek „komprmateriał” – fakt, jako syn hrabiego 
z  kontaktami francuskimi byłem podejrzany na starcie, ale też podobnych do 
mnie było dość sporo. To najbardziej obciążało do 1956 roku, później już nie tak. 
I przede wszystkim liczyło się to, czy się im służy, czy nie. No a ja służyłem. Nie 
uchroniło mnie to od podejrzeń o  nielojalność, co spowodowało, że straciłem 
dobrą fuchę w dyplomacji, ale też same te podejrzenia nie były zbyt mocne – 
wylądowałem wprawdzie na bocznym torze, ale nie w więzieniu, jak tylu innych 
w stalinizmie. Nie byłem też pederastą, co paradoksalnie w naszym ówczesnym 
położeniu mogło tak samo zaszkodzić – partia nie lubiła zboków, zgodna w tym 
z  większością społeczeństwa – tak jak i  pomóc – przecież wpływy tego lobby 
w naszej literaturze są powszechnie znane. I nie mówię tylko o Iwaszkiewiczu, 
Andrzejewskim i Zawieyskim. Całe życie lubiłem dobre trunki i  nigdy nie zo-
stałem pijakiem, nie mówiąc o alkoholizmie. A odkąd wydawałem na Zachodzie, 
nie potrzebowałem pakować się w jakieś podejrzane geszefty. Motyw współpracy 
streszczony w znanym „worek, korek i rozporek” nie działał w moim przypadku.

Co zatem nim było ? Dojdziemy do tego, Panie S.

***

Nawiasem mówiąc – artysta wtedy był bardziej doceniany niż dzisiaj. Bo czy 
wyobraża Pan sobie, żeby dziś na posiedzeniu rządu poważnie rozpatrywano jedną 
piosenkę rockową jako zagadnienie polityczne? A przecież Biuro Polityczne co 
najmniej raz rozpatrywało taki przypadek. Albo żeby na serio traktować Związek 
Literatów Polskich jako polityczną siłę. Rozumiem, że Kościół, bo ma u nas miliony 
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wiernych, którzy mogą wyjść na ulicę w jego obronie, co zresztą robili, ale ZLP? 
Wyobraża Pan sobie strajk górników albo pracowników Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu w obronie opowiadań Iwaszkiewicza? Zgoda, w obronie 
„Dziadów” coś podobnego się zdarzyło, to jednak część tradycji narodowej i o to 
też szło. Przypominam też Panu, że Mickiewicz jednak członkiem ZLP nie był, 
a mówimy o potencjale tej organizacji w konkretnym czasie.

Jasne, że ta zmiana to skutek nie tylko zmiany systemu politycznego, lecz także 
postępu technicznego. Kiedyś „inżynierami dusz” byli poeci, pisarze i  reżyserzy, 
a dzisiaj, o ile ci ostatni jakiś wpływ mają, to literatów w tej roli raczej zastąpili 
celebryci i „influenserzy”. Komuna jednak rozumiała, że talentu nie można zade-
kretować, więc starała się tych choć trochę utalentowanych po części zastraszyć, po 
części przekonać, kupić. A kupować to znaczy także dawać koncesje, które czasem 
tworzyły luki w  z  założenia szczelnym systemie. Skoro pisarze to potencjalnie 
groźny przeciwnik, zatem ważne jest rozpoznanie przeciwnika, stąd waga agentury 
w tym środowisku. Jasne, że zawsze byli całkowicie dyspozycyjni karierowicze – 
grafomani, ci, którzy spełniali te kryteria wstępu do Związku Literatów Polskich ze 
znanego dowcipu: „Wydanie jednej książki i dwóch kolegów”. Tych partia mogła 
być zawsze pewna i oni się przydawali np. w głosowaniach na zjazdach ZLP. Partia 
jednak rozumiała zwłaszcza po 1956 roku, że oparcie się wyłącznie na nich będzie 
nieskuteczne, choćby dlatego, że można wydawać książki usłużnych beztalenci, 
ale nie można zmusić ludzi, aby je czytali. Chcąc mieć tych trochę utalentowa-
nych należało zostawić im pewien margines swobody, to zaś było związane z ryzy-
kiem – marginalizowanym poprzez rozbudowę agentury w środowisku literackim. 
Spotykając się z oficerem prowadzącym czułem się kimś naprawdę ważnym. Nie 
ukrywam, brakuje mi tego, Panie S.

***

„Wizja Joachima” – pisał Pan, że to była pierwsza moja książka, jaką Pan prze-
czytał ? Przeczytałem Pana list i przyznam sprawił mi przyjemność opis poszu-
kiwań – wyobrażam sobie, jak po zajęciach szkolnych, bo przecież księgarnie 
czynne w  dzień powszedni, idzie Pan na swoim przedmiejskim blokowisku do 
osiedlowej księgarni i tam jej nie ma – rano była, ale już ktoś kupił. W drugiej to 
samo. Teraz musi Pan wyjechać poza osiedle, oczywiście komunikacją miejską – 
na centralnym placu sąsiedniej dzielnicy jest bardzo duża księgarnia, jakąś ta-
jemnicą socjalistycznego rozdzielnika zawsze lepiej zaopatrzona. Może dlatego, że 
po jej zbudowaniu po wojnie w stylu stalinowskiego empire, nie tak ozdobnego 
wprawdzie jak w Śródmieściu, bo to przecież ten drugi gorszy brzeg Wisły, ale 
jednak – osiedlono tam grupę były członków Międzynarodowych Brygad z hisz-
pańskiej wojny domowej i władza chciała ich dopieścić? Dojeżdża Pan zatłoczonym 
tramwajem (jest lato, więc w wagonie panuje zaduch, bo okna się nie chcą otwierać) 
do przejazdu w wale kolejowym oddzielającym Pańską dzielnicę od tamtej. A tam 
korek, jakaś awaria, wszystko stoi. Tłum zdezorientowanych ludzi zastanawiają-
cych się, czy iść pieszo, czy jednak czekać, aż naprawią. Nieważne dlaczego, to 
przecież socjalizm, gdzie wszystko działa źle (poza Służbą Bezpieczeństwa, ale tego 
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Pan jeszcze nie wie), ludzie są przyzwyczajeni. Ale Pan przecież nie ma czasu – 
powoli zbliża się 19.00, o której zamykają księgarnie. Jest Pan licealistą, młodym 
i  sprawnym – odcinek od feralnego przejazdu do placu z księgarnią pokonuje 
biegiem. Po drodze rozpadał się deszcz, do księgarni przybiegł Pan przemoczony, 
ale wysiłek się opłacił – egzemplarz stał na witrynie kusząc świecącą świeżością 
okładki. Wraca Pan już spokojnie do domu w foliowej torbie przyciskając do serca 
książkę jak kochankę. Przyznam się, że czytając byłem zbudowany, choć mówimy 
tu o zwykłych skutkach absurdalnego systemu dystrybucji książek w rzeczywi-
stości późnego PRL.

***

Ta książka to nie tylko refleksja nad ewolucją postawy niektórych moich lewico-
wych kolegów z obozu, w świecie zachodniego powojennego dobrobytu. W końcu 
to nie jest dziwne, ani nawet naganne, że ktoś korzysta z  dobrobytu wynikają-
cego z uczciwej pracy. A że dawny więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego 
będąc adwokatem broni teraz niemieckich zbrodniarzy wojennych – cóż, prawo do 
obrony przed sądem jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Bohater mojej 
powieści broni zresztą jakichś pionków, zaś jego klienci to drobne trybiki w ma-
chinie terroru III Rzeszy. Sama sytuacja narratora dodaje całości pewnej pikanterii, 
lecz nie ona jest tu najważniejsza. To nie jest powieść o utracie ideałów młodości, 
a na pewno nie tylko o tym. Chciałem pokazać chorobę Zachodu. Pisałem ją kilka 
lat po rewolucji studenckiej 1968 roku, która przetaczając się przez Zachód nigdzie 
wprawdzie nie zdobyła władzy, ani nawet szerszego poparcia poza środowiskiem 
studenckim, ale jej skutki dla cywilizacji Zachodu są silniejsze i trwalsze niż skutki 
nie jednego politycznego przewrotu. Jak Pan wie, dość często pomieszkiwałem we 
Francji i w Niemczech – zaproszenia na wykłady (opłacane niezależnie od zwrotu 
kosztów), seminaria, spotkania autorskie. Czasem to były dłuższe pobyty. I miałem 
tam okazję rozmawiać z aktywistami tej lewackiej rewolty, zwłaszcza z tymi, którzy 
podjęli „długi marsz przez instytucje”, bo przecież zapraszały mnie różne instytucje 
świata kultury – związki literatów, wydziały slawistyki na uniwersytetach, redakcje. 
Raz nawet zetknąłem się z Danielem Cohn-Benditem, jedną z ikon rewolty – cóż 
to za obleśna żydokomunistyczna świnia. Chociaż właściwie dlaczego ja obrażam 
te pożyteczne zwierzęta. Ciekawsze jednak były rozmowy z  przedstawicielami 
drugiego czy trzeciego garnituru aktywistów – moim zdaniem to więcej wnosi, 
gdy chcemy ustalić zjawiska typowe dla jakiejś formacji społecznej, gdyż mniej 
odciskają się w nich cechy osobnicze – inaczej niż u silniejszych, kierowniczych 
indywidualności. Mógł to być 1970 albo 1971 rok – w przytulnej knajpce w Ko-
lonii w okolicach katedry siedziałem z takim jednym długowłosym i brodatym 
niemieckim hipisem z  jakiegoś uniwersyteckiego stowarzyszenia, a  także jego 
dziewczyną. Pamiętam zamówiłem wtedy sznycel wiedeński z miejscowym wy-
trawnym rieslingiem, a  na deser apfelstrudel z  lodami waniliowymi do kawy. 
Pan nie lubi wina, Panie S.? No cóż, de gustibus non est disputandum, ale moim 
zdaniem to błąd. Zatem siedzimy i on mi tłumaczy cele rewolty – jest już parę lat 
po rewolcie, ale przecież egzystują liczne partyjki będące jej pokłosiem – grupy 
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anarchistyczne, trockistowskie, maoistyczne, ogólnie lewacy. Często o szumnych 
nazwach, choć wyborczo nie stanowiące żadnej siły, ale wywierające niewątpliwy 
wpływ na klimat intelektualny. Ja delikatnie daję do zrozumienia, że z  realnym 
socjalizmem nie wszystko jest wspaniale (tylko tyle, jego znam słabo, a tej dziew-
czyny z nim w ogóle, więc do końca nie wiem z kim rozmawiam, a nie będę ry-
zykował swojej pozycji w partii i bezpiece dla oświecenia jednego idioty). Ale mój 
rozmówca nie potrzebował moich informacji, gdyż znał przyczynę wszystkich na-
szych problemów i ochoczo mi ją wyjaśnił. Podstawowym problemem jak mówił 
jest to, że komunizm sowiecki jest prawicowy. W istocie nie jest to komunizm ani 
nawet socjalizm, lecz kapitalizm państwowy, co opisał Tony Cliff. Czyli to kapitalizm 
jest przyczyną braku mięsa, cukru i papieru toaletowego w sklepach PRL. Oni 
(tzn. lewacy z 1968 roku) stworzą prawdziwy lewicowy komunizm – tak określił 
swój ideał społeczny, powołując się na Różę Luksemburg i Ruth Fischer – w opo-
zycji do tego prawicowego komunizmu zbudowanego przez Stalina i jego uczniów 
w ZSRS i krajach zależnych. Krytykował system sowiecki za brak demokracji, 
zaznaczając zarazem, że jego narzucenie krajom za Żelazną Kurtyną było słuszne, 
ponieważ stanowiło postęp wobec feudalno-faszystowsko-klerykalnej reakcji, jaka 
w nich wcześniej panowała, tak on się wyraził. Zasadniczo bowiem sowiecki komu-
nizm jest oceniany krytycznie przez jego środowiska, ale jest to krytyka z pozycji 
lewicowej. Związek Sowiecki to mimo wszystko zdegenerowane państwo robot-
nicze. Należy rozumieć, że nawet jeśli zdegenerowane przez rządzącą w nim biu-
rokrację – przyznał się, że przedmiotem dyskusji jest, czy nomenklatura partyjna 
to klasa społeczna, czy tylko warstwa, do rozstrzygnięcia tego przywiązywał dużą 
wagę – to jednak nadal państwo robotnicze. To dotyczy też innych Krajów Demo-
kracji Ludowej. Jako takie może być źródłem cennych doświadczeń dla światowego 
ruchu robotniczego. Patrzyłem na nich (dziewczyna prawie nie odzywała się) i my-
ślałem: jak by cię tak posadzić do takiego obozu w Jaworznie albo Milęcinie, ilu 
ciekawych doświadczeń z rzeczywistości realnego socjalizmu mógłbyś tam nabyć. 

Skierowałem rozmowę na bezpieczniejsze tory osobisto-obyczajowe – pochodził 
z rodziny górniczej mieszkającej w niedalekim Zagłębiu Ruhry, bodajże w Essen. 
Od kilku pokoleń ta rodzina mieszka w dzielnicy gdzie większość – jak i  jego 
rodzice – głosowała i głosuje na socjaldemokrację (o lata 1933-1945 nie pytałem). 
Narzekał, że rodzice chociaż są klasyczną klasą robotniczą, nie rozumieją jego ra-
dykalizmu i go nie akceptują. Obwiniał za to socjaldemokrację, która po przyjęciu 
programu z Bad Godesberg w 1959 roku stała się w jego oczach agenturą kapi-
tału. Tłumaczenie prostsze – że jego rodzice pamiętając powojenną biedę bardziej 
skłonni są docenić obecny dobrobyt RFN niż on i jego pokolenie w tym dobrobycie 
wychowane – jakoś nie przyszło do głowy absolwentowi socjologii. Wyjaśniło się 
też, dlaczego jego dziewczyna była raczej świadkiem niż uczestnikiem rozmowy – 
była z Bułgarii, przebywała tu na stypendium, niezbyt swobodnie operowała nie-
mieckim. Cóż, przyznam się, że ucieszyłem się wtedy z mojej wstrzemięźliwości 
w rozmowie, Panie S. Przyjechała z Bułgarii – więc albo jest konfidentem tamtej-
szej bezpieki, albo jak nawet nie jest, to po powrocie musi złożyć raport. Czy bym 
w nim wystąpił i czy towarzysze bułgarscy przekazaliby szczegóły towarzyszom 
w Warszawie – nie wiadomo. Ale wolałem nawet nie stwarzać takiej możliwości. 
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Nie tylko Marx, Mao i Marcuse byli duchowymi patronami tego szaleństwa, 
ani nawet nie Trocki z Bakuninem. Postać Joachima z Fiore z jego wizją Trze-
ciego Królestwa – doskonałego i ostatecznego porządku na Ziemi, przypomniana 
w książce przeze mnie z  pewnością była anonimowa dla ogromnej większości 
zaangażowanej wtedy młodzieży, ale z racji charakteru głoszonych przezeń nauk 
pasowała dobrze do całości. Choć jest on tu raczej symbolem, wygodnym bo wyra-
zistym, postawy millenarystycznej, takich jak on było przecież więcej.

***

Często u nas lekceważąco sprowadza się ten ruch i jego pokłosie do wpływów 
agentury sowieckiej. Najwyżej dodajemy patrząc na ich nieporównywalny z naszą 
biedą już wtedy dobrobyt „z żyra biesiat’sja”, w czym trochę prawdy jest, ale co też 
nie tłumaczy wszystkiego. Niewątpliwie Sowieci starali się z tego wyciągnąć jakąś 
korzyść i byli tam czynni, konkretnych informacji przecież nie mam, bo skąd i nic 
tu nie mogę powiedzieć. Za to coś mogę powiedzieć o postawie tych komunistów 
francuskich, których znałem z obozu (a paru zrobiło może nie błyskotliwe, ale 
jednak konkretne kariery polityczne i byli ludźmi w miarę reprezentatywnymi 
dla swojej formacji). Rozmawiałem z nimi na stopie prywatnej podczas moich po-
bytów we Francji. Więc oni byli całą tą erupcją tak naprawdę poważnie zmartwieni. 
Naturalnie, jak to się działo, to starali się wpłynąć na wydarzenia i robili dobrą 
minę do złej gry, przecież oni zawsze byli za rewolucją. Jeden z nich opowiadał mi 
z przejęciem, jak samochody z działaczami CGT (czyli w uproszczeniu związkowa 
emanacja Francuskiej Partii Komunistycznej) jeździły wśród demonstrujących stu-
dentów i instruowały ich co mają zrobić – i nikt nie zwracał na nich uwagi. Nawet 
nie było wrogości, po prostu mieli ich w dupie. 

Realnie były dwa powody dla których komuniści z FPK niechętnie do tego zja-
wiska podchodzili. Po pierwsze, radykalizm rozwrzeszczanej studenterii irytował 
nie tylko klasę średnią (liczną przecież we Francji), lecz także klasę robotniczą, 
a przecież tą grupę FPK starała się reprezentować. Bo co innego żądanie pod-
wyżek czy 40-godzinnego tygodnia pracy, a co innego, gdy jakiś nikomu nieznany 
student wzywa robotników do niszczenia maszyn w  fabrykach. Który robotnik 
w normalnych (nie wojennych) warunkach zdecyduje się na zniszczenie warsztatu 
pracy, który daje mu chleb? Przypominam, że wybory w czerwcu 1968, zaraz po 
ustaniu zamieszek, de Gaulle wygrał i przyczynił się do tego także lęk przeciętnego 
Francuza przed anarchią.

Po drugie – maj 1968 oznaczał ożywienie zamierających ruchów radykalnej le-
wicy – zarówno tej marksistowskiej (trockiści), jak i anarchistycznej. Marginalne 
organizacyjki złożone głównie z intelektualistów w wieku przedemerytalnym nagle 
dostały młodych działaczy. I maoiści francuscy też się pojawili. Przecież dla komu-
nistów to wszystko byli heretycy (przypominam, że FPK wtedy to tak naprawdę sta-
liniści lekko upudrowani), a w dodatku ci lewacy to konkurencja wyborcza, mogąca 
te parę procent głosów urwać. Mój kolega z obozu, radny jednej z podparyskich 
miejscowości z listy FPK, wcale nie był zachwycony tym, że po latach znów musi po-
lemizować z trockistami, zdawałoby się dawno pokonanymi i zakopanymi do ziemi.
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***

No ale Pan chce poznać motyw, czyli prawdę o człowieku, panie S. Na ścianie 
widzi Pan obok krzyża portret Franciszka Józefa, no i herb. I nieważne, że nie 
jestem prawdziwym hrabią – ojciec był zamożnym przedsiębiorcą i kupił mały 
majątek ziemski pod Samborem, gdzie się urodziłem. W  oczach przeciętnego 
człowieka od takiego dworku do hrabiego to już tylko jeden krok. Zwłaszcza po 
1945 roku, kiedy to Kresy (w tym i Galicja Wschodnia, która na Kresy awanso-
wała) przeszły ze strefy realności do strefy mitu. W moim przypadku podawanie 
fałszywego pochodzenia arystokratycznego to nie snobizm tylko deklaracja przy-
należności. Nie tylko do klasy społecznej, Panie S, jeśli już to do czegoś większego, 
czego ona jest częścią. Do Europy, do Imperium, Panie S. 

***

Czym jeszcze komuniści płacili potrzebnym im literatom? Po pierwsze tym, 
że się w ogóle jest. Na świecie literatem jest się dlatego, że się tworzy literaturę. 
W komunizmie literatem się jest dlatego, że się posiada legitymację związku lite-
ratów. To ona jest w zasadzie warunkiem zaistnienia, pomijam debiutantów i to, że 
w jakimś piśmie literackim lub społecznokulturalnym można było umieścić wiersz 
czy opowiadanie na konkurs. I ono mogło potem się nawet ukazać w jakiejś an-
tologii, ale nie zmienia to faktu, że co do zasady warunkiem szerszej publikacji 
literackiej była jednak legitymacja ZLP. Z nią też wiązała się możliwość material-
nego funkcjonowania, ewentualny przydział mieszkania, talony na dobra rzadkie, 
korzystanie z wczasów czy domów pracy twórczej. Dla tych uznanych nagrodą 
było także miejsce pracy, będące częstokroć po prostu synekurą. Do najwyższych 
tego typu funkcji się nie pchałem, nie chciałem być nazbyt jednoznacznie koja-
rzony. Ale bycie przez lata zastępcą redaktora naczelnego czasopisma literackiego 
to od strony czysto życiowej była dobra rzecz, także dlatego, że nigdy nie zależało 
mi, aby być naczelnym i miałem dzięki temu mniej wrogów. Ma Pan świadomość, 
że pismo literackie w socjalizmie może w ogóle nie mieć czytelników, a jednak 
będzie się ukazywać, zaś jego redakcja będzie mieć lokal, nieźle płatne etaty i pie-
niądze na wierszówki, jeżeli taka będzie wola Partii. No tak źle nie było, żeby nas 
całkiem nikt nie czytał, był wtedy większy głód słowa pisanego i inna jego rola. 
Telewizor, najczęściej czarno-biały, miał 2 programy, a słowo „internet” nie istniało. 
W każdym razie po latach nudnej pracy biurowej w mało interesującej mnie in-
stytucji, w której jednak trzeba było być od ósmej do szesnastej, bycie redaktorem 
pisma literackiego – to był całkiem inny poziom, Panie S.

***

Jeszcze o tym moim domniemanym hrabiostwie. Rozumie Pan, że do 1939 roku 
jakoś może pomagało (bez przesady, przypominam, że to II RP zniosła wszelkie ty-
tuły arystokratyczne), ale w realiach PRL wydawałoby się, mogło tylko zaszkodzić. 
Po co więc mi to było, te aluzje, to że nie zaprzeczam, szczere wypowiedzi po pijaku 
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z prośbą o dyskrecję do ludzi, którzy wszystko rozpowiedzą następnego dnia po 
wytrzeźwieniu. Cóż, snobizm pozostał potęgą także w komunizmie, Panie S. Ale 
było coś jeszcze ważniejszego – w sytuacji ostrego podziału ludzie wierzą, że jesteś 
z nimi tylko dlatego, że nie jesteś z tamtymi. A przecież dla prostego człowieka jest 
jasne, że „prawdziwy hrabia” nie mógłby być z komunistami, prawda? Mieć dobrą 
prasę u milczącej większości, to się mogło przydać. Wie Pan, w moim mieszkaniu 
na Mokotowie długo robił naprawy przedwojenny hydraulik, prawdziwy facho-
wiec. Lata znajomości stwarzały okazję do rozmów nie tylko o zlewie i spłuczce. 
Był socjalistą, przed wojną głosował na PPS, a podczas wojny był w WRN (choć 
o tym, dość rozsądnie, tylko napomknął kiedyś), więc do hrabiów miał stosunek 
zdystansowany – za to komunistów nienawidził jak zarazy. Odkąd to ustaliliśmy 
nigdy nie miałem problemów z wymianą wadliwej uszczelki, i nie tylko dlatego, 
że dostawał ode mnie prawdziwy francuski koniak czy czekoladę dla wnuczka. 
Większość warszawskich inteligentów tamtego czasu nie mogłaby tego powiedzieć. 

No a jak reagowali komuniści na to moje pochodzenie społeczne, niewątpliwie źle 
wyglądające w ankiecie personalnej? Jak Pan wie, komuniści w Polsce zasadniczo 
dzielili się na dwa plemiona – Chamów i Żydów. Tych ostatnich na razie zostawmy 
na boku, bo moja kariera tak literacka, jak i konfidencka, rozkwitła po przełomie 
1956 roku, kiedy to ich rola w polskim komunizmie przestała być dominującą. Choć 
informatorem zostałem jeszcze przed październikiem i moim pierwszym oficerem 
prowadzącym był ppor. Białokoński – wystarczyło popatrzeć, by wiedzieć, że wcze-
śniej nazywał się Weisspferd. Po prostu wyglądał jak Czech. „Czech Żydów na raz”, 
nie znał Pan tego, Panie S.? Pochodził też z Galicji, zresztą kontaktowaliśmy się 
niedługo. Po październiku 1956 roku już nie był w Urzędzie (tzn. w Służbie), został 
zdaje się dziennikarzem, a w 1968 roku wyjechał z kraju i straciłem go z oczu. 

Następnym był por. Kowalski, nazwisko pewnie z przydziału, ale pasujące do 
przeciętnej, pszenno-buraczanej powierzchowności. Był z  awansu społecznego, 
kiedy po służbie w AL w stopniu sierżanta wstępował do UB obowiązywała reguła, 
że „nie matura lecz chęć szczera, zrobi z ciebie oficera” – sam mi to kiedyś powie-
dział. Ale też trzeba mu przyznać, że pracował nad sobą, zależało mu na informacji 
i na zrozumieniu tej informacji. Kiedyś dla dokładnego wyjaśnienia czegoś zasu-
gerowałem mu przeczytanie jakiejś książki i ku mojemu zdziwieniu on ją przy-
niósł na kolejne spotkanie w lokalu kontaktowym z zakreślonymi na marginesach 
fragmentami, o które chciał zapytać. Nie był szczególnie inteligentny, niewątpliwie 
jednak część niedoborów nadrabiał pracowitością i dyscypliną.

Tu jedna uwaga socjologiczna – wyróżniającym się źródłem zasilania kadr ko-
munistycznych ze środowiska wiejskiego byli fornale – robotnicy rolni. To dość 
zrozumiałe – chłop niechby najbiedniejszy, ma swój kawałek ziemi, który go żywi 
od pokoleń i widmo kolektywizacji napawa go grozą. A fornal przecież własnej 
ziemi nie miał, może jakąś małą działkę przyzagrodową. Więc nie boi się utraty 
tego, czego nie ma i do partii mu bliżej. Stąd widoczna nadreprezentacja tej grupy 
w szeregach aktywu partyjnego. U kogo ci fornale pracowali? Ano właśnie u pana 
hrabiego. Nie u mojego ojca, bo on był nafciarzem, a dworek z ogródkiem to 
tylko miejsce zamieszkania, zatrudniał tam co najwyżej pomoc domową i ogrod-
nika. Ale dla otoczenia byłem hrabią, przedstawicielem świata odległego i  jakoś 
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egzotycznego, budzącego ciekawość. Kowalski kiedyś wprost zapytał, jak to jest 
z tym moim tytułem, szczerze mu wszystko wyjaśniłem. Przyjął do wiadomości, 
choć odniosłem wrażenie, że był trochę zawiedziony.

Kpt. Borkiewicz przejął prowadzenie mnie na początku rządów Gierka, w ro- 
ku 1971 po tym, jak Gierek uniemożliwił domniemany zamach stanu przygoto-
wywany w Olsztynie przez Moczara i dokonał pewnej czystki w MSW. Zoriento-
wałem się wcześniej, że por. Kowalski sympatyzował z „Mietkiem” i „partyzantami”, 
raczej nie zwierzał mi się, ale przecież pewne rzeczy można było zrozumieć z sa-
mych tylko półsłówek, a niektóre – nawet bez słów.

Inteligentny, po cywilnych studiach, co znaczyło wtedy więcej niż dzisiaj, ra-
czej wyluzowany. Przejął mnie jakoś późnym latem, na spotkaniu w innym lokalu 
kontaktowym, w nowo wybudowanym dużym bloku na przedmiejskim osiedlu. 
Z racji ciepłej pory obaj byliśmy w krótkich koszulkach, ale przy następnym spo-
tkaniu zrobiło się chłodniej i kiedy wszedłem do lokalu na wieszaku zobaczyłem 
oliwkową kurtkę M-65. Nie marynarka z Vistuli, w  jakiej najczęściej widziałem 
por. Kowalskiego, przez 10 lat w tej samej, tylko oryginalna kurtka M-65 wprost 
z  imperialistycznego USA. „Podoba się Panu? Kupiłem okazyjnie” – powiedział 
zadowolony, że zwróciłem uwagę. Pamięta Pan, bo Pan widział ostatnie lata PRL 
jako dorosły, choć młody człowiek, że u nas była ona jednym z symboli wolności. 
A przecież na progu lat 70-tych symbolem jeszcze mocniejszym. Do dostania tylko 
wtedy, jak ktoś przywiózł z Zachodu albo na ciuchach w Rembertowie. I nosi ją 
funkcjonariusz wiadomego resortu, w stopniu kapitana. 

Jakiś czas potem składając kolejny raport powołałem się na jakiś tekst w pary-
skiej „Kulturze”, zaznaczając że akurat tego egzemplarza nie mam. Z tym inaczej niż 
zdecydowana większość naszych rodaków my pisarze (ściślej – członkowie ZLP) 
nie mieliśmy większych problemów, choćby dlatego, że w siedzibie na Krakow-
skim ona była gromadzona. No i wiele osób jednak przywoziło, ja także, a jeszcze 
przez por. Kowalskiego załatwiłem, że nie była mi konfiskowana podczas kontroli 
granicznej. Ale nie posiadając tego egzemplarza powiedziałem, że muszę zdobyć 
i spokojnie przeanalizować – wtedy Borkiewicz „żaden problem, przyniosę”. Nie 
chciałem z biblioteki resortu – nie było to jakieś mizdrzenie się, po prostu mam 
kontrowersyjny dla niektórych zwyczaj czytania przy jedzeniu. No i czasem źle to 
się dla książki kończy, cóż jeśli jest moja – to moja sprawa, ale przy cudzej trochę 
głupio. W końcu uchodziłem za wzór staroświeckiej elegancji, noblesse oblige, 
nieprawdaż, Panie S. On na to, że to będzie jego prywatna, bo w domu ma cały 
komplet, nie tylko „Kultury” ale i jej „Zeszytów Historycznych” od pierwszego nu-
meru, a także komplet książek dotychczas wydanych przez Giedroycia. A miał też 
trochę tego, co wydawała emigracja polska w Londynie.

Kiedy oddawałem mu pożyczony egzemplarz uśmiechnął się mówiąc coś 
w stylu, że może Pan liczyć na firmę, panie hrabio. Powiedziałem, że nie jestem 
prawdziwym hrabią, on na to, że wie, ale przyjemnie mu myśleć, że pracuje z ary-
stokratą, niechby nawet trochę nieprawdziwym. W końcu, co u nas jest praw-
dziwe – zapytał retorycznie z szelmowskim uśmiechem.

***
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Pyta Pan o istotność informacji – cóż, tego nawet ja nie wiem, która mogła się 
okazać bardziej albo mniej istotna, albo wcale. Przypuszczam, że nie zawsze wie-
dział to też oficer prowadzący – przyjmujący na lokalu kontaktowym mój raport na 
piśmie lub spisujący notatkę ze słów. Przynajmniej nie zawsze od razu. 

Naturalnie wszelkie informacje obyczajowe, kto jest alkoholikiem, kto z kim śpi, 
kto jest pederastą, hazardzistą, lekomanem, no wszystko, co może kompromitować 
moralnie i obyczajowo, budziło zainteresowanie. Ale muszę powiedzieć, że w tych 
sprawach dopływ informacji mieli dobry i nie musiałem bardzo się wysilać. Bo 
choćby takie Obory – dom wypoczynkowy tylko dla literatów i ich rodzin, Pan po-
myśli, jakie to było cenne źródło. Jeśli tam przyjedzie pisarz i posiedzi 3 tygodnie, 
to nie ma siły, żeby się nie dowiedzieć o nim masy takich rzeczy, z których każda 
może się kiedyś przydać. Żeby nie wiem, jak się trzymał na wodzy, a przecież 
jasno to powiedzmy, wcale się nie trzymali. Ci, co byli z władzą i jej ufali, to było 
im wszystko jedno, ale przecież przyjeżdżali ci, co wcale nie ufali. Zastanawiałem 
się, po co właściwie tacy tam przyjeżdżali – żeby być lepiej opisanym w raportach 
i  sfotografowanym w  sytuacjach kompromitujących? Choć owszem, jeśli ktoś 
przyjeżdżał tylko żeby w  spokoju myśleć i  pisać, to miejsce dobre. Aksamitna 
klatka, aczkolwiek pełna niewątpliwego uroku i położona w pięknej okolicy, z mi-
kroklimatem – obok przecież jest uzdrowisko, jedyne na Mazowszu.

Ale tu nie chodziło tylko o kontrolę nad z natury niepokornym środowiskiem, 
chodziło też, by przekaz płynący stamtąd nawet, jeśli nie jest partyjny, to jednak by 
był maksymalnie zbieżny z interesem partii, a jak już nie da rady, by był zbieżny – 
to żeby chociaż był najmniej dla partii szkodliwy. 

Czy zastanawiał się Pan kiedyś, Panie S., dlaczego spośród całkiem sporej literatury 
wspomnieniowej dotyczącej Powstania Warszawskiego, w PRL ta jedna pozycja – „Pa-
miętnik z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego była tak dobrze rekla-
mowana. Mówię o literaturze wydanej legalnie w PRL, przecież po 1956 roku wydano 
sporo wartościowych rzeczy – zarówno opracowania ogólne, jak i przyczynki, w tym 
także wspomnienia. Zgoda, „Kolumbowie” Bratnego mieli masę wydań, ale to jednak 
powieść, my zaś mówimy o źródle, to inna kategoria tekstu. Owszem, nie można było 
powiedzieć i opisać wielu rzeczy, od postawy Sowietów wobec Powstania poczynając, 
ale wydać wartościową relację z pola walki – jak najbardziej tak. I ten opublikowany 
w 1970 roku pamiętnik miał siedem wydań do końca PRL, z czego trzy za życia 
autora. I zdążył jeszcze trafić do szkół jako lektura uzupełniająca. I mówimy tu nie 
o kimś jednoznacznie „systemowym” jak Bratny, Czeszko czy Stanisław Ryszard Do-
browolski. Ani nie o konfidencie jak ja. Przeciwnie – wokół Białoszewskiego stwo-
rzono legendę jakoby tworząc w  latach 50-tych amatorski teatrzyk w prywatnym 
mieszkaniu dokonywał ważnej wyrwy w  systemie. Zaczął w  1955, więc stalinizm 
w kulturze już się trochę sypał, a za rok go nie było. I widzi Pan – to nie prymas 
Wyszyński uwięziony wówczas, więźniowie polityczni, którzy wtedy zaczęli wychodzić, 
czy ostatni żołnierze podziemia wyłapywani lub dobijani w lasach, tylko paru artystów 
w prywatnym mieszkaniu skupionych na eksperymentach formalnych i lingwistycz-
nych, robi tą straszną dla ustroju wyrwę. Niech Pan się nad tym zastanowi, Panie S.

Wracając do pamiętnika – pokazuje on 63 dni bezprzykładnego w  dziejach 
II wojny światowej wydarzenia, jakim przecież Powstanie Warszawskie było, 
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z perspektywy młodego cywila, który po prostu chce przeżyć wraz z rodziną. Jasne, 
każdy chce, a i nie każdy mógł walczyć. Perspektywa cywila z piwnicy obserwują-
cego to wydarzenie jest także częścią prawdy historycznej o nim. Chodzi o to, jaką 
część prawdy eksponujemy. I nie mówię, żeby jakąś część zamazywać, ale to, co 
się podkreśla, jest już sprawą wyboru. Tytułem przykładu: Francuzi mieli podczas 
wojny Petain’a z Lavalem, ale mieli też de Gaulle’a i Résistance. I wiadomo, co jest 
eksponowane w ich historiografii i w całej kulturze, chociaż łatwo ustalić, że na 
początku Pétain, będący wszak legalną i uznaną (także międzynarodowo) władzą 
miał poparcie zdecydowanej większości Francuzów. Moim zdaniem ponad 90%, 
znam to nie tylko z literatury, jak Pan wie mieszkałem wtedy we Francji.

No, a co PRL podkreślił eksponowaniem tego pamiętnika – ogrom cierpienia 
ludności, dobrze przecież opisanego, czemu nikt nigdy nie zaprzeczał. Więc co 
chcieli osiągnąć? Trzeba wpierw zapytać – a  dlaczego komuniści nie lubili Po-
wstania? Widzę dwa powody – jeden oczywisty, nawet pobieżne porównanie sił 
AL i AK w Warszawie pokazuje, jakim AL (i w ogóle ruch komunistyczny) był 
marginesem w podziemiu, tym samym i w społeczeństwie polskim. Zwłaszcza, 
jeśli sobie uświadomić, że Warszawa to miasto, gdzie lewicy komunistycznej zawsze 
było trochę więcej niż przeciętna w kraju (może poza Łodzią i Zagłębiem). 

Ale druga przyczyna jest ważniejsza. Niech Pan weźmie jakąś mapę przedsta-
wiającą położenie stron walczących nad środkową Wisła w sierpniu i wrześniu 
1944 roku. Po jednej stronie rzeki Niemcy, po drugiej – Sowieci, a w Warszawie 
trzy ciemne plamy pokazujące dzielnice opanowane przez Polaków. Zmartwych-
wstało niepodległe państwo polskie na 63 dni i to ono spowodowało milczące od-
życie paktu Ribbentrop – Mołotow nad środkową Wisłą, czyli wstrzymanie sowiec-
kiej ofensywy. To zmartwychwstanie Polski jako podmiotu bolało ich najbardziej, 
bo przecież zawdzięczali władzę temu, że podmiotem politycznym być przestała. 
Ale przecież nie mogli tego wprost powiedzieć, musieli jakoś na okrągło. I  tu 
pamiętnik Białoszewskiego świetnie się nadawał, nie tylko dlatego, że nie ma tam 
walczących, ale też że i państwa polskiego prawie nie widać. Jest prawda – bom-
bardowania, życie w piwnicach, rany, cierpienie i śmierć. Tak było. Ale też chodzi 
o to by ludziom pokazać – to jedyne, co naprawdę wydał wasz wysiłek, czytajcie 
jako przestrogę na przyszłość. Ktoś o  tym zdecydował, po konsultacjach także 
z zaufanymi specjalistami od literatury i tak to miało moim zdaniem działać. I to 
niezależnie od intencji autora, zresztą całkiem tu nieistotnych.

I pomyśleć, że pokutuje opinia, iż komuniści nie potrafili być subtelni w swojej 
propagandzie. Najczęściej nie, ale czasem jednak tak. W końcu ich sowieccy mi-
strzowie te dwie rzeczy potrafili robić naprawdę dobrze – policję i propagandę. 
Tradycje jeszcze od czasów caratu.

Teraz Pan lepiej rozumie, po co (poza banalnym zdobywaniem informacji) byli 
agenci w środowisku literackim?

***

I  jeszcze jedno, Panie S. W  Polsce przedrozbiorowej, jak Pan doskonale 
wie, nie było (poza szczególnymi wyjątkami, zarezerwowanymi dla Piastów oraz 
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mniemanych najczęściej potomków Ruryka i  Giedymina tytułami książęcymi) 
żadnych tytułów arystokratycznych, bo przecież cała szlachta miała być równa. 
„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” – i tym także odróżnialiśmy się od Eu-
ropy. Każdy w Polsce, kto legalnie mógł używać tytułu barona, hrabiego czy mar-
grabiego, mógł to robić dlatego, że on lub jego przodek otrzymał to prawo od obcej 
władzy. I to mi się właśnie w tym podobało, Panie S. Mówiłem już, że moja uzur-
pacja to deklaracja przynależności? Jeśli gdzieś się przynależy, to czasem znaczy, że 
gdzieś indziej się nie przynależy, nieprawdaż, Panie S.? Gdy się przynależy przede 
wszystkim do Europy, będąc Polakiem to znaczy, że się nie przynależy do tego, co 
w polskości Europą nie jest. A nie jest nią między innymi ta idea, która szlachcie 
nakazała piastować zarazem wolność i równość – dwie wartości, o których już 
Grecy wiedzieli, że nie mogą w jednym czasie zaistnieć obok siebie. Wiemy, że jest 
to głęboko u nas osadzone, bo sięga do plemiennych jeszcze tradycji, w istocie 
rzeczy sejmik szlachecki jest niezbyt odległym echem słowiańskiego wiecu.

Czuje się Pan Słowianinem, Panie S.? Ja zawsze wpierw czułem się Europej-
czykiem, poddanym cesarza, którego w 1918 roku odebrała mi historia. Ta moja 
„Lekcja umierania” to przecież tren żałobny dla Austro-Węgier, to akurat wszyscy 
zauważyli. Film też pokazał to znakomicie, oddał ideę książki. Nie zauważył Pan, że 
umierający na suchoty porucznik jest Niemcem, ale pochodzenia słowiańskiego, 
przodkowie jego byli Słoweńcami. To też nie jest przypadkiem, w dobrej litera-
turze nie powinno ich być, moim zdaniem. To oddaje realia elit Monarchii Habs-
burgów, ale też jest pewnym ukrytym wskazaniem dla czytelnika. Czy słoweńscy 
przodkowie porucznika G. (on w powieści jest z Karyntii, tam do dziś jest trochę 
Słoweńców) dużo stracili, germanizując się? Czy to naprawdę tak ważne podpi-
sywać się Golcić zamiast von Goltitz?

Walka z germanizacją – dla mnie to zawsze trochę brzmiało jak walka z cywili-
zacją. Rozumiem, że z rusyfikacją, bo przy całym szacunku dla ikon oraz wielkiej 
literatury Rosjan, tak naprawdę niewiele mają nam do zaoferowania poza wódką 
i kawiorem – no i nahajką, naturalnie. Ale Niemcy? Prawdą jest, że próbowali nas 
zlikwidować jako naród. Nie mam jednak wątpliwości, że nie mają już takich am-
bicji. Po to zresztą jest Unia, to współczesne wcielenie Cesarstwa Rzymskiego, aby 
takie próby już się nie powtórzyły.

A ileż im zawdzięczamy? Nie trzeba mówić, wystarczy wziąć jakiś duży słownik 
języka polskiego i wyodrębnić germanizmy.

Przejeżdżałem kiedyś przez Pomorze Zachodnie, chcąc zobaczyć klasztor w Ko-
łbaczu, autentyczną perłę ceglanego gotyku. Znajomy archeolog namówił mnie do 
obejrzenia dobrze zachowanego grodziska z wczesnego średniowiecza, znajdują-
cego się może kilometr od tej miejscowości. Na płaskim bezleśnym terenie było 
dobrze widoczne – osiadłych lecz nadal parometrowych wałów nie można było 
orać, więc porastały je krzewy i drzewa, z daleka tworząc widoczną kępę. Kiedy 
polną drogą podjechałem pod przerwę w wale, gdzie była niegdyś brama i wsze-
dłem do środka ujrzałem płaski majdan porośnięty wysoką trawą i otoczony wałem 
podwyższonym przez tę koronę zieleni. Roślinna ściana na wale koliście otaczająca 
majdan ograniczała widoczność tylko do wnętrza grodziska. Intensywnie pachniało 
ziołami. Zrobiłem kilka kroków, starając się uniknąć wzbogacenia nogawek spodni 
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o rzepy i powoje. Nagle coś zaskrzeczało z tyłu, wzdrygnąłem się z zaskoczenia. 
Jastrząb, żuraw? Wróciłem do samochodu.

Po chwili opactwo – wznosząca się w niebo modlitwa z cegły z przyporami 
jakby wyciągającymi ramiona do przybyłego pielgrzyma. Cystersi, tzn. teraz ich 
nie ma, ale był kościół parafialny. Znów poczułem się u siebie.

Czy sądzi Pan, że kultura europejska straciłaby dużo, gdyby Karol Wielki podbił 
wszystkich Słowian Zachodnich, w tym i naszych przodków ? 

Pamięta Pan, że zestawiano mnie z Gombrowiczem. I mówi Pan, że jestem lep-
szym pisarzem od niego? Cóż, bardzo mi przyjemnie, Panie S. ale przecież pisać 
lepiej niż on, to nie jest wielka sztuka. Natomiast w jednym jest tu sens – i ja, i on 
postulujemy rezygnację z utrzymywania tego, co nas od Zachodu wyróżnia, wto-
pienie się w Zachód.

To nie może być tylko na poziomie politycznym, bo polityka jest zakorzeniona 
w kulturze i z niej wyrasta. Pan zwróci uwagę, że to, co nas wyróżniało w kulturze, 
zawsze wiązało się z nie tylko kulturową, ale i polityczną odmiennością. Sarmatyzm 
to przecież pokazanie, że oprócz budowy swoistego ustroju stworzyliśmy też swoistą 
kulturę i inne nie są nam potrzebne. Jak się to zakończyło wie Pan z podstawówki.

Potem nasz romantyzm, tak bardzo odmienny od europejskiego. Przecież nie 
był wyłącznie prądem kulturalnym, ale kolejnym wyrazem naszej odmienności, 
chęcią jej podkreślenia i zachowania. Wydawało mi się, że jego ostateczną śmiercią 
było Powstanie Warszawskie oraz że ono nas czegoś nauczyło. Widzę, że nadal nie, 
ale do tego wrócę. A wniosek powinien być taki, że należy uniknąć pokusy zbyt-
niej samodzielności, bo to się źle kończy, przede wszystkim dla nas źle. Jak mówię, 
dotyczy to także kultury. „Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy”, 
i nieważne, że teraz Najjaśniejszy Pan jest w Brukseli i nazywa się Komisja Eu-
ropejska. „Na biezpticy i żopa sołowiej”, jak z wdziękiem bezpośredniości ujmują 
to Rosjanie. Ważne jest, żebyśmy sami naprawdę chcieli i temu też służyło moje 
pisarstwo, podobnie jak Gombrowicza, to była moja misja. Nie ukrywam, że bycie 
konfidentem ułatwiało mi jej wypełnienie.

Mówi Pan kapitulacja, Panie S.? Grywa Pan w szachy? Ja bym to raczej nazwał 
gambitem. Owszem, rezygnujemy z czegoś, ale z czegoś, co nam przeszkadza stać 
się doskonalszymi, co na dłuższą metę jest prawdziwym garbem, czymś nienor-
malnym, jeśli normalność to jest coś, czego jądro znajduje się w trójkącie Rzym-Pa-
ryż-Berlin. A co w zamian zyskujemy? Pamięta Pan, że Kazimierz Badeni był pre-
mierem całego Imperium przez 2 lata? Zobaczy Pan, doczekamy się jeszcze nowych 
Badenich. Zgoda, to perspektywa dla nielicznych, ale to przecież symbol możliwości.

Jest jednak coś ważniejszego. Był Pan kiedyś w  Orvieto, Panie S.? Prawda, 
takim jak Pan paszportu nie dawali, a jak już można było, to z pieniędzmi mogło 
być różnie. Pierwszy raz byłem tam jeszcze przed wojną. Jechałem samochodem, 
miałem wtedy bugatti, tak, ten sam model, który zna Pan z autoportretu Tamary 
Łempickiej. Zbliżało się południe, słońce wszystko zalewało światłem, niezbyt liczni 
mieszkańcy pochowali się przed gorącem. Zatrzymałem wóz na Piazza del Duomo, 
przede mną stała w ciszy południowego skraju potężna katedra na tle bezchmur-
nego nieba, jakby pinaklami dotykała przestworzy. Portale pod wimpergami i wo-
dospadem łuków wprost zapraszały do innego świata, z  którego przez rozetę 
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ze szczytu fasady ktoś na nas spoglądał. Stałem oniemiały. Znałem przecież dobry 
tuzin europejskich stolic z ich pomnikami kultury, miejscowość ta mimo okresów 
świetności nigdy taką nie była, nawet za Etrusków. Włosi takie budowle mają w co 
drugim mieście. I zrobili to wszystko bez nas – żaden wschodnioeuropejski sło-
wiański pomocnik nie był im do niczego potrzebny, nawet do cięcia bloków tra-
wertynu i  mieszania zaprawy murarskiej. Europa – dobrze powiedziane, że to 
romańsko germańskie małżeństwo, czasem dość kłótliwe, ale ją konstytuujące. 
Ale w tym gospodarstwie jesteśmy trochę podrzutkami. Niemniej jest sposób, aby 
stać się współspadkobiercą tego. Po prostu wejść do ich klubu po zapłaceniu wpi-
sowego, co na polu kultury musi oznaczać kompatybilność. Pełna kompatybilność 
Panie S. – zero słowiańskiej wiecowości, sarmatyzmu, a romantyzm tylko w liryce 
miłosnej. Zyskujemy wszyscy, więc także i Pan – prawo do Orvieto. 

***

Chce Pan wrócić do początków – cóż, zawsze byłem Europejczykiem, a monar-
chia Habsburgów to właściwie wcielenie Europy. Zawaliła się kiedy byłem dziec-
kiem, a chęć zrozumienia tego popchnęła mnie do studiowania nauk politycznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a  nie na której z  politechnik, choć byłem nie 
tylko miłośnikiem samochodów (stać mnie na nie było dzięki pieniądzom ojca), 
ale zawsze przejawiałem zdolności techniczne. Do dziś wiele napraw w samocho-
dzie robię sam, wyłącznie dla czystej przyjemności. Przez krótki czas pracowałem 
zresztą w firmie sprzedającej samochody, a następnie trafiłem do dyplomacji.

Moją pierwszą pracą w naszym MSZ był konsulat w Chuście na Zakarpaciu, Rusi 
Zakarpackiej, dzisiejszej Ukrainie Zakarpackiej. Ten konsulat to w dużej mierze 
była placówka wywiadu, co wiązało się ze specyficznym położeniem Zakarpacia po 
Konferencji Monachijskiej. Przypomnę, że po Monachium w ramach II Republiki 
Czechosłowackiej powstała autonomiczna Słowacja i autonomiczna Ukraina Kar-
packa. Celem polityki polskiej była wspólna granica z Węgrami, którzy już w roku 
1938 zajęli nizinną część Zakarpacia przy swojej granicy, etnicznie w większości 
węgierską, chcieli jednak zająć resztę tego terenu z większością ukraińską. Po-
pieraliśmy to z uwagi na zagrożenie niemieckie, znane było przecież powiązanie 
ukraińskich narodowców z Niemcami. Jeśli chodzi o  samych Ukraińców, to po-
pieraliśmy tam tendencje „ruskie” tj. postawę politycznie najbardziej prowęgierską. 
Nasza „dwójka” zorganizowała tam nawet dywersję przeciw siłom czechosłowackim, 
mającą pomóc Węgrom, no jednym słowem konsulat był potrzebny. Wszystko 
skończyło się, jak w marcu 1939 roku Hitler dał zgodę, by Słowacja ogłosiła nie-
podległość, a Węgry zajęły siłą resztę Ukrainy Karpackiej, której świeżo ogłoszonej 
niepodległości nikt nie uznał. Chust przestał być stolicą autonomicznego podmiotu 
i MSZ wysłało mnie wtedy do Francji, gdzie zastała mnie wojna.

***

Wie Pan, jak wielu długo nie wierzyłem, że Hitler się zdecyduje, a kiedy po 
marcu 1939 dopuszczałem możliwość, że się zdecyduje, to sądziłem, że szybko 
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przegra. Byliśmy przecież najważniejszym sojusznikiem Francji w Europie, a mie-
liśmy też gwarancje brytyjskie. Największa armia lądowa i największa flota świata 
były po naszej stronie, a pamiętajmy, że mówiąc wtedy Francja i Wielka Brytania, 
to do ich potencjału trzeba dołączyć ich kolonie i dominia. Z Sowietami mieliśmy 
pakt o nieagresji, poza tym Sowieci i Niemcy dzieliła wszak wrogość ideologiczna. 
Naprawdę źle to nie wyglądało. Wiem, jak to dzisiaj brzmi, ale ja wtedy myślałem 
politycznie, czyli racjonalnie, w końcu studiowałem nauki polityczne na poważnej 
europejskiej uczelni. Pozwolę sobie przypomnieć, że podobnie do mnie myślało 
wtedy bardzo wielu ludzi, tych z autorytetem i postawionych w hierarchii spo-
łecznej wyżej niż szeregowy pracownik konsulatu, którym byłem. A człowiek nie 
jest istotą racjonalną, albo inaczej – istnieją różne paradygmaty racjonalności, wtedy 
jeszcze o tym nie wiedziałem. Monachium stanowiło sygnał ostrzegawczy, ale też 
proszę pamiętać, że w sensie ścisłym, to było ono realizacją prawa narodów do 
samostanowienia – zasady, która legła u podstaw porządku wersalskiego. Niewąt-
pliwie w Sudetach Niemcy mieli większość i niewątpliwie chcieli żyć w Niemczech. 
To samo Austriacy, którzy wtedy, nie mając już cesarza ani imperium chcieli być po 
prostu Niemcami. Dopiero zajęcie Pragi i likwidacja II Republiki Czechosłowac-
kiej złamało tę zasadę i dało mi do myślenia, nadal jednak wierzyłem we Francję. 
Kto to powiedział, że „każdy poeta ma dwie ojczyzny – swoją oraz Francję”? Jak Pan 
wie, zaczynałem od poezji. Więc to wszystko, co się zdarzyło potem, jak wszystkim 
zwaliło mi się na głowę. 

***

Organizacja była siatką polskiego wywiadu na terenie okupowanej Francji 
podległą Oddziałowi II. Oczywiście współpracowaliśmy z Francuzami, niemniej 
byliśmy osobną strukturą. Należy też pamiętać, że Résistance przez prawie cały 
czas swojego istnienia była mocno podzielona organizacyjnie, według podziałów 
politycznych, ale i regionalnie, więc jak mówimy o Francuzach, to warto dopre-
cyzować, o kim konkretnie. Ale należy też pamiętać jeszcze o jednym – że po-
czątkowo postawa oporu, zwłaszcza czynnego oporu, była czymś rzadkim u ro-
dowitych Francuzów. De Gaulle i  jego „Wolni Francuzi” to była na początku 
zdecydowana mniejszość. Stąd też rola w ruchu oporu zwłaszcza w pierwszym 
okresie okupacji niemieckiej we Francji wszelkich cudzoziemców, w tym Polaków 
właśnie. Dla jasności – ideowi i zdecydowani zwolennicy kolaboracji jak Doriot, 
Déat czy ludzie z  „Milicji Francuskiej” też nie stanowili większości. Choć mieli 
za sobą także poważne zaplecze intelektualne, by wspomnieć takie nazwiska jak 
Céline czy Brasillach. Ale najpowszechniejszą postawą było to, co przedstawiał 
sobą Pétain, reprezentujący miażdżącą większość Francuzów w 1940 – postawa na 
przeczekanie. On reprezentował nie jakiś margines, ale po prostu zdrowe, szerokie 
centrum, przynajmniej wtedy. To de Gaulle był marginesem po jednej stronie, 
a Doriot z Déatem po drugiej, jeśli już Pan chce to przedstawić na schemacie. 
Pierwsza Wojna Światowa z jej stratami, nie odrobionymi do 1939 roku, zmieniła 
mentalność rodaków Rolanda, Joanny d’Arc, Tureniusza i Napoleona. Mentalność 
materiału ludzkiego ma skutki polityczne, to jest to, czego nie docenili także nasi 
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politycy przed 1939. Mówię to wszystko, żeby Pan zrozumiał, że ta moja książka 
oparta na moich francuskich wspomnieniach okresu wojny, gdzie w opisanej oko-
licy prawie cała Résistance opiera się na Polakach, nie jest jakimś przejawem 
megalomanii narodowej. Po prostu mieliśmy motywację, walczyliśmy o swoje, tyle 
że w miejscu, w którym los nas rzucił.

Po drugiej stronie wśród naprawdę zmotywowanych należy wyróżnić Bretoń-
czyków, tzn. bretońskich niepodległościowców, którzy postawili na Niemcy. Nie po-
chwalam tego, ale trudno im się dziwić, w końcu taka klęska Francji nie zdarzyła 
się nigdy i byłoby dziwne, gdyby nie chcieli wykorzystać szansy (my na wschodzie 
Europy widzieliśmy przecież analogiczne przypadki na znacznie większą skalę). Ja 
ich nie spotykałem, bo byłem na południu, ale słyszałem sporo.

Opowiadano mi kiedyś taką historię – na placówce Gestapo było dwóch 
Niemców i dwóch Bretończyków i ci Niemcy przesłuchiwali jakąś Polkę podej-
rzewaną o udział w Résistance. Trzymała się dzielnie, a przecież Gestapo umiało 
torturować. W  końcu wpadli na pomysł, aby ją przypalać prądem, mieli takie 
urządzenie do tego. Nagle trach – coś się stało i  w  całym miasteczku nie ma 
prądu (chyba nie nalot, bo by do schronu zeszli, może sabotaż, a może zwykła 
awaria, dość, że prądu nie ma). Ci dwaj Niemcy od razu mówią, że koniec przesłu-
chania i idą do domu – wrażenie opowiadającej było takie, że wyraźnie im się nie 
chciało – i wtedy zaprotestowali Bretończycy. Jeden wynalazł skądś takie dynamo 
napędzane pedałem, zamontowali zaraz i  jeden pedałował, a drugi ją przypalał 
z dużą radością. Niemcy tylko zadawali pytania.

Pojedyncza historia, nie można uogólniać, ale coś ona jednak ilustruje.

***

A wie Pan, że ta kobieta, która wsypała naszą siatkę, nie poniosła za to odpowie-
dzialności po wojnie? Była Francuzką, fałszywe papiery pewnie dostała od Gestapo, 
łatwo było jej się ukryć i przeczekać pierwszy okres po wyzwoleniu, kiedy to mie-
liśmy do czynienia z falą samosądów na kolaborantach. Szybko też kolaborantów, 
którym można było postawić zarzut zdrady stanu, zaczęły sądzić normalne sądy. To 
jednak, jak Pan wie, było już nie na tak dużą skalę, zresztą winę trzeba udowodnić. 
Nikt tego mi nie powiedział, ale mogło też mieć znaczenie, że chodziło w jej przy-
padku tylko o Polaków.

Tak czy inaczej po paru latach jakoś się publicznie pojawiła i nikt jej nigdy nie 
niepokoił.

Nie, ja też nie podnosiłem tej sprawy, kiedy już jako znany pisarz regularnie 
bywałem we Francji. Wie Pan, Francuzi mnie potraktowali bardzo dobrze, tłu-
maczenia, spotkania autorskie, wywiady, dostałem nawet Legię Honorową. Przy-
pomnę, że jeszcze w 1953 była we Francji amnestia, obejmująca sprawy, o których 
mówimy, ja wtedy byłem w kraju w odstawce, pracując na beznadziejnej urzęd-
niczej posadce w  „Cepelii”, będąc jednak szczęśliwym, że codziennie wychodzę 
na spacer, a nie na spacerniak. A jasno rzecz ujmując byłem po prostu „chudym 
literatem” zza kurtyny, moim atutem było trochę znajomości, no i to że mogę wy-
jechać, miałem też wybitnego tłumacza – ale trzeba było dobrze rozegrać te atuty. 
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Na pewno nie pomogłoby w tym domaganie się czegoś tak rzadkiego w stosun-
kach między silnym a słabym\ jak sprawiedliwość.

***

Pyta Pan o Mauthausen, Panie S. Obóz to obóz, kto nie był, to do końca nie 
zrozumie, choć wartościowej literatury i naukowej i wspomnieniowej i pięknej 
(a  tej ostatniej także tych najwyższych lotów, jak u  nas Borowski) jest na ten 
temat naprawdę dużo. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć – bycie w grupie zwięk-
szało szansę przeżycia. Człowiek jest istotą społeczną i ta stara prawda zachowuje 
wartość także w warunkach nieludzkich. Byłem przewożony z więzienia do obozu 
razem z grupą francuskich komunistów zaangażowanych w Résistance – i w ten 
sposób do nich trafiłem. I potem już trzymaliśmy się razem i tak zaczęła się moja 
przygoda z komunizmem. 

***

Czy kiedykolwiek byłem marksistą? Oczywiście nigdy, podobnie jak większość 
członków PPR i PZPR. I powody mojego przystąpienia były po części takie, jak 
tysięcy innych. Po Jałcie i uznaniu rządu w Warszawie przez mocarstwa dosze-
dłem do wniosku, że sprawa polska jest załatwiona na najbliższy wiek tak, jak po 
Kongresie Wiedeńskim. I że jeżeli się nie zostaje na emigracji, to trzeba się urzą-
dzić w tych warunkach, jakie są. A ja miałem pewien skromny bonus – wsparcie 
francuskich komunistów dla mnie miało bardzo konkretne znaczenie, zwłaszcza 
jeśli przypomnimy sobie, że repatrianci z Francji i Belgii – czyli niekiedy znajomi 
moich francuskich kolegów z obozu lub znajomi ich znajomych – stanowili po 
wojnie zauważalną grupę w partii. 

No i warto wspomnieć, że lata 1945-1947, mimo małej wojny domowej, zwłaszcza 
w pewnych rejonach kraju, to – może właśnie też dlatego – okres względnego 
pluralizmu. Inteligentów wyniszczonych wojną było mało i początkowo partia sta-
rała się ich bardziej przekonać niż zastraszyć. Zachowywano pozory, przypomnę 
Bieruta idącego w procesji Bożego Ciała jako pars pro toto. Kraj trzeba było od-
budować, niezależnie od tego, kto by w nim nie rządził. W końcu przedwojenny 
wicepremier odbudowywał przez pierwsze 2 lata naszą powojenną gospodarkę 
morską. Poza tym – po takiej wojnie przeciętni ludzie chcieli przede wszystkim żyć, 
odrobić stracony czas. I doceniając to, że po prostu przeżyli, mieli obniżony poziom 
oczekiwań. Nie ukrywam, że ja też.

***

Z tym marksizmem w Polsce to też wymaga doprecyzowania. Jak Pan wie, nasze 
rodzime tradycje marksistowskie były słabe, dla największej siły lewicy jaką był 
PPS, Karol Marks był tylko jednym z klasyków, a sowiecki komunizm – był wro-
giem (pomijam drobne „jednolitofrontowe” odłamy). Wierzący komuniści to bardzo 
często Żydzi, rok 1956, ale i  1968 oznaczał także to, że spadła liczba naprawdę 
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wierzących marksistów. PPR zyskiwał podczas wojny hasłem natychmiastowej walki 
ze znienawidzonymi Niemcami, a po wojnie – był po prostu Partią Poparcia Rządu, 
(poza tym, że Płatnym Pachołkiem Rosji, często zresztą dla tych samych ludzi). On 
sam początkowo raczej podkreślał, że odzyskaliśmy Ziemie Zachodnie, a jednolite 
narodowo państwo jest stabilniejsze, co zresztą nie ulega wątpliwości. Prawdziwa 
próba narzucenia marksizmu jako światopoglądu to lata 1948–1956, kompromitacja 
praktyki polityczno-społecznej stalinizmu oznaczała także kompromitację ideologii. 
Proszę zwrócić uwagę, jak rzadko po październiku 1956 komuniści publicznie mó-
wili o sobie, że są komunistami. Byli partią robotniczą, Polską Ludową, obozem po-
stępu… To także po to, aby uniknąć tego brzydkiego słowa na K. Byłem członkiem 
PZPR, choć niskiego szczebla – tam po 1956, kiedy to na krótko Gomułka stał się 
symbolem sprzeciwu wobec Moskwy, były prawie wszystkie opcje światopoglądo-
wo-polityczne. Może z wyjątkiem niepodległościowców-piłsudczyków, choć i tutaj 
nie byłbym tego do końca pewny. Choć oczywiście najwięcej było zwolenników 
świętego spokoju i robienia kariery. Przecież jedyne hasła do których się Partia 
odwoływała w chwili zagrożenia, i które naprawdę działały, to po pierwsze: PZPR 
partią mniejszego zła (a  jakie większe, to każdy miał w tyle głowy, streszczając: 
17-ta republika) no i drugie – PZPR gwarantem granicy zachodniej. Przecież każdy 
wiedział, że prawdziwe Niemcy, to RFN, a NRD-ówek, owa Deutsche Dramatische 
Republik to tak naprawdę dodatek do sowieckich garnizonów. I kiedy ich zabraknie 
to – i tu już partia sprytnie podpowiadała, pokazując rewizjonistów, ziomkostwa… 
Ich liderzy Hupka i Czaja byli przecież w Polsce chyba lepiej znani niż w RFN. 
Też się śmiałem, kiedy pewien działacz partyjny publicznie pomylił i  przestawił 
pierwsze sylaby ich nazwisk – ale problem rewizjonizmu niemieckiego istniał i nie 
był śmieszny. Ale co oba te argumenty miały wspólnego z marksizmem?

Oczywiście partia nie mogła zrezygnować z propagowania ideologii panującej 
choćby ze względu na zależność od Moskwy. Ale też ideologia formalnie uspra-
wiedliwiała sprawowanie władzy, nie mogli tego odrzucić tak po prostu. Toteż do 
końca PRL na półkach księgarń widniały pisma „klasyków”, skądinąd wydawane 
bardzo starannie, mówię nie tylko o  szacie graficznej, ale redakcji i  korekcie. 
Czytał to ten, kto musiał i tyle tylko, ile musiał. A musiał naprawdę mało kto. To 
całkowite désintéressement inteligencji w tym punkcie nawet dziwiło mnie trochę, 
bo przecież wroga trzeba znać. Pamiętam to zaskoczenie w oczach kasjerki, jak 
musiałem coś sprawdzić i kupiłem jeden z tomów „Dzieł zebranych” Marksa i En-
gelsa, znała mnie, bo często odwiedzałem tę właśnie księgarnię.

***

Czy pamięta Pan western w którym w nadgranicznym miasteczku są dwie nie-
nawidzące się bandy? I władze przysyłają agenta, który zyskując zaufanie jednych 
i  drugich ma sprawić, aby same się wystrzelały? Wiem, że to kulawa analogia, 
Panie S., ale to właśnie przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o moim udziale w wy-
darzeniach marca 1968 roku.

Oczywiście moje miejsce było przypisane do tej bandy, która w danym mo-
mencie rządziła w SB, a była to grupa Moczara. Nie miałem do niego większych 
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złudzeń, niemniej z satysfakcją kablowałem na przedstawicieli frakcji żydowskiej, 
która po latach pozostawania w elicie władzy była odrywana od najczęściej kierow-
niczych, dyrektorskich a czasem i wiceministerskich stanowisk. Czy było w tym 
coś osobistego – cóż, miliony Polaków mogły mieć do nich pretensje o to, jak się 
zachowywali wtedy, gdy z łaski Moskwy stali się grupą dominującą w partii w la-
tach 1948-1956, tak i ja też mogłem. Wtedy gdy rządzili, byłem w odstawce, także 
dlatego, że rządzili. Nie było mi ich żal, zwłaszcza, że partia wcale źle się z nimi 
nie obeszła. Dostawali od ręki paszporty emigracyjne – przedmiot marzeń nieosią-
galny wtedy dla większości Polaków. Cała Polska zna anegdotyczny przypadek 
uwieczniony w dystychu Szpota: „To żaden wstyd, że hrabia Plater jedzie jako Żyd”. 
Ten prawdziwy hrabia rzeczywiście aby wyjechać załatwił sobie fikcyjne żydowskie 
papiery. A wyjeżdżali tacy, co mogliby stanąć przed sądem za to, co robili przed 
październikiem 1956. 

Moim zdaniem ciekawszym zagadnieniem od tych, co wyjechali, są ci, co zostali. 
Bo przecież, kto bardzo chciał tutaj zostać – to został, zdecydowanego przymusu 
nie stosowano. Określa się czasem emigrantów marcowych mianem „wygnańców”. 
Wygnanie wywołuje skojarzenia z bezpośrednią przemocą, której tu przecież nie 
było. Przypomnę, że pozostali Berman i  Zambrowski, zbrodniarze sztandarowi 
i niewątpliwi i gdyby partia chciała, choćby dla pokazania, że się odcina od „wypa-
czeń”, to przecież nawet w ramach prawa PRL mogłaby ich osądzić i skazać. Nie 
chciała tego robić, a oni może wiedzieli, że nie zechce? Frakcji Moczara przecież 
nie chodziło o  żadną tam sprawiedliwość, tylko o  usunięcie frakcji konkuren-
cyjnej. Kiedy więc „towarzysze pochodzenia żydowskiego” przestali być wicemini-
strami i dyrektorami, opróżniając fotele dla kolegów „Mietka”, sprawa rozliczenia 
ich brudnej przeszłości po prostu przestała być aktualna. 

Część ich dzieci przeszła do opozycji i dokonała majstersztyku socjotechnicz-
nego przejściowo opanowując największy ruch społeczny w naszej historii. Do-
brze, Panie S., nie całkiem opanowując. Ale przyzna Pan chyba, że niewiele im 
brakowało? Nie chcę jednak mówić tu o czystej polityce, chociaż ona sama wynika 
z kultury, o czym już wspominałem.

Pomówmy o kulturze. Bruno Schulz doczekał się w PRL nie tylko uznania 
i licznych literackich opracowań dorobku, lecz także adaptacji teatralnych i nie-
zwykłego, robiącego wrażenie filmu, jakim jest „Sanatorium pod klepsydrą”. Roz-
prawa krytycznoliteracka mogła być przez reżim lekceważona, bo przeczytają ją 
jedynie intelektualiści zainteresowani tematem, można więc uznać zgodę cenzury 
na jej wydanie za element tego poszerzonego po 1956 marginesu swobody, jaki 
system zdecydował się (także i we własnym interesie) pozostawić, a który w Polsce 
jak wszyscy wiemy, był pośród innych KDL szczególnie szeroki. Sztuka teatru lalek 
czy studenckiego teatru podobnie. Przypomnijmy zresztą, że zapalny materiał stu-
dencki komuniści traktowali także marchewką, którą też były większe luzy dla 
kultury studenckiej (kij mieli i tak zawsze, jak wiemy, na podorędziu, ale po paź-
dzierniku 1956 starali się go jednak używać oszczędnie). Co innego jednak film, 
zwłaszcza – film pełnometrażowy. Wiemy od Lenina, że „kino jest najważniejszą ze 
sztuk”, ale też – znacznie łatwiejszą do kontrolowania z uwagi na ilość i wartość 
sił i  środków, jakie trzeba mieć, aby film powstał. Pamiętajmy też o  poziomie 
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technicznym epoki, o której mówimy. Napisać tom buntowniczych wierszy mogę 
mając zeszyt, ołówek i trochę czasu. Rozpowszechnić je mogę choćby przepisując 
maszynopisy, maszyna do pisania była dobrem w PRL rzadkim, ale osiągalnym. 
Ale nie można wtedy chałupniczo zrobić pełnometrażowego filmu – studio, ka-
mery, sprzęt, scenografia, gaże aktorów i pensje pracowników, wszystko cokolwiek 
Pan pomyśli – dysponuje tym w realnym socjalizmie tylko jeden czynnik – pań-
stwo, czyli partia. I partia dała na to zgodę, a film pojechał do Cannes.

Wie Pan, nie chcę oceniać wartości artystycznej dzieła Schulza, nasza rozmowa 
nie jest seminarium. Przyznajmy, że był kimś oryginalnym i nie tylko wyrosłym 
z żydowskiej kultury, ale w niej pozostającym, mimo języka opowiadań.

Wśród oryginalnych zjawisk naszej kultury mieliśmy Stanisława Szukalskiego 
zmarłego na emigracji kilkanaście lat temu. Proszę zwrócić uwagę, mimo iż zda-
rzały się jakieś wzmianki i przyczynki, przez cały PRL nie doczekał się żadnej 
wystawy pomimo obecności w kraju jego uczniów i rodziny podejmujących po 
1956 roku jakieś starania. Był nacjonalistą i Żydów nie lubił, to zapewne nie jedyny 
powód jego przemilczenia, ale czy ktoś zaprzeczy, że ważny? Pan popatrzy – minęła 
już ponad dekada odkąd „upadł komunizm”, weszliśmy w nowe tysiąclecie, a on 
czeka wciąż na prawdziwy powrót w dużym stylu. Porównanie recepcji tych obu 
oryginalnych artystów to mały przyczynek do odpowiedzi na pytanie kto był silny, 
a kto słaby w kulturze PRL. 

***

Kiedy po raz pierwszy pomyślałem, że system może upaść jeszcze za mojego 
życia? Rok 1968 raczej go wzmocnił, bo jeszcze bardziej unarodowił. Osłabieniu 
uległ w  systemie tylko element ściśle marksistowski, ale przecież to znaczy, że 
partia jest bardziej strawna dla mas, bo w pewnym sensie pozbyła się balastu. 
Wyjechali przecież lub opuścili partię prawie wszyscy wierzący marksiści. Nie gru-
dzień 1970, ani nie Radom z Ursusem w 1976, bo wie Pan – rozruchy głodowe 
mogą się zdarzyć w każdym systemie. I nawet nie wybór papieża-Polaka i jego 
triumfalna pierwsza pielgrzymka do PRL – papież wyjechał, my zostaliśmy. Ważne 
było, jacy zostaliśmy.

Jesienią 1979 pojechałem do Krakowa, bo znajomi powiedzieli mi o wystawie 
„Polaków portret własny” w  tamtejszym Muzeum Narodowym. Chciałem zwe-
ryfikować ich entuzjastyczną opinię. Długa kolejka przed wejściem nie zdziwiła 
mnie, bo kolejki były prawie po wszystko, a atrakcyjne wydarzenie w powszechnej 
szarzyźnie życia w  PRL było też dobrem rzadkim niczym szynka konserwowa. 
Pierwszą rzeczą, która mnie zaciekawiła, było to, że widziałem sporo ludzi raczej nie 
wyglądających na bywalców muzeów i galerii. Oprócz uczniów szkół średnich i stu-
dentów, inteligencji i emerytów z wnukami, sporo osób wyglądających na robot-
ników i rzemieślników. Dyskretnie czasami rzucałem okiem na ich dłonie, czasem 
ze śladami niedokładnie zmytej farby czy odciskami od narzędzi budowlanych.

Wystawa, jak Pan wie, zawierała około tysiąca wizerunków Polaków z różnych 
epok, głównie malarstwo, ale były też rzeźby. Polacy w zbrojach, w kontuszach, 
w  sukmanach, czamarach, chłopskich lnianych koszulach i  rzemieślniczych 
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fartuchach, w surdutach i frakach, w mundurach i z powstańczymi kokardami 
zastępującymi mundur. Kobiety z wyższych sfer w drogich sukniach i kapeluszach 
i chłopki z chustami na głowie. Polacy w koronach, w rogatywkach, chłopskich 
maciejówkach, góralskich baranicach i w robotniczych kaszkietach z daszkiem. 
Patrzyli na nas, swoich potomków milcząco przesuwających się po korytarzach, ze 
ścian swoimi malowanymi oczami. I my patrzyliśmy na nich, a co nam się robiło 
w głowach od patrzenia? 

Spojrzałem na stojącego obok mnie chłopaka w  wieku może maturalnym, 
w skupieniu przyglądał się także skupionemu Malczewskiemu ze ściany. Zdawa-
łoby się że prowadzą jakiś milczący dialog. Do czego dojdą obaj w swoim namyśle? 
Uświadomiłem sobie, że wiedza o czym ten chłopak naprawdę myśli i jemu po-
dobni ze zbliżonych roczników byłaby dla kpt. Borkiewicza znacznie bardziej war-
tościowa niż to, co powiedział o Andrzejewskim jakiś kolejny jego kochanek na 
pijackiej imprezie w Oborach.

***

Wróciłem naprawdę przestraszony i  tym razem to ja wywołałem spotkanie 
z kapitanem. Mówi Pan, że właściwie to powinienem się cieszyć, że także moja tra-
dycja budzi zaciekawienie? W końcu były tam też wizerunki szlachty, arystokracji, 
przemysłowców i  solidnych galicyjskich mieszczan, jakby wprost z  przyjęcia 
w naszym dworku pod Samborem? Si duo faciunt idem, non est idem, niech Pan 
o tym pamięta, Panie S., pisałem o tym świecie jako części czegoś większego, do 
czego w przyszłości powinniśmy aspirować. Rozpuścić ekstrakt polskości w mik-
sturze zachodu. A nie żeby wyciągać go z powrotem i zlać do osobnego naczynia, 
aby się nim upajać – a to ta wystawa robiła, niezależnie od intencji twórców, któ-
rych nie znałem. Wystarczyło popatrzeć na ludzi jacy przyszli – przecież oni nie 
przyszli podziwiać to, że potrafiliśmy zaadaptować w naszym malarstwie zasady 
szkoły monachijskiej czy secesji. Oni przyszli zobaczyć, jacy byliśmy wielcy i wolni, 
a skoro byliśmy, to może znów będziemy? Tak zaczynają się powstania, Panie S. 
Wierzyłem, że kiedyś wrócimy do Zachodu, ale obecnie jest układ taki, jaki jest. 
Jeśli znów mamy Królestwo Kongresowe, to rządzić nim może co najwyżej jakiś 
margrabia Wielopolski i to jest już szczyt marzeń. A w warunkach realnego socja-
lizmu ten Wielopolski to musi być taki Gomułka albo Gierek. I tak nasz barak był 
najweselszy w całym łagrze postępu. Żądać czegoś więcej to ściągać sobie kłopoty 
na głowę. Ale jest jeszcze coś – w imię czego żądać więcej?

***

No właśnie, Panie S.? Gdy mówiłem o  przodkach porucznika G., umierają-
cego w zasyfionym polsko-żydowsko-ukraińskim galicyjskim miasteczku wyide-
alizowanym przez sentyment do lat dziecinnych i tęsknotę, że dokonali dobrego 
wyboru na rzecz Imperium – bo był to wybór na rzecz cywilizacji. Powiedział Pan, 
że nie byłoby nas, gdyby wszyscy nasi przodkowie dokonali takiego wyboru, jak 
przodkowie tamtego? W Pana pojęciu jest to argument rozstrzygający dyskusję. 
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A tak nie jest, należy bowiem zadać pytanie o postać, formę istnienia, Panie S. 
Zgoda – słowiańscy przodkowie części szlachty meklemburskiej, zachodnio-pomor-
skiej czy śląskiej przestali istnieć jako Obodrzyce, Kaszubi czy Polacy – ale stając 
się odmianą Niemców, o ileż bardziej zaistnieli jako ludzie? A co powiedziałby Pan 
o Radziwiłłach i Chodkiewiczach lub Wiśniowieckich, którzy przecież – w innym 
nieco czasie – powtórzyli podobny proces? Odeszli przecież od litewskości, biało-
ruskości czy ukraińskości na stronę naszą, która była bardziej atrakcyjna. Nikt 
ich przecież nie zmuszał. Czy oni nie istnieją nadal, tyle że w  innej kulturowej 
i językowej szacie? Mówi Pan, że nie istnieją we swojej dawnej wspólnocie, a co 
do Obodrzyców to ich wspólnoty wcale nie ma. To prawda, Panie S. Nie bierze 
Pan pod uwagę takiej możliwości, że – w porządku tylko polityczno-społecznym – 
nieistnienie czegoś może być jedynie wyższą formą istnienia. Ot, na przykład no-
menklatura PZPR – nie ma już ani PRL, ani PZPR, ani Służby Bezpieczeństwa, ani 
nawet ich sowieckiego protektora. Ale major Borkiewicz nadal jest na górnym 
piętrze drabiny społecznej i wszyscy jego koledzy także. A protektora, jak się oka-
zało, można szybko zmienić. A każda próba osłabienia ich pozycji nie udaje się – 
dotychczas mieliśmy dwie takie – epizodyczny rząd Olszewskiego i rozsypujący się 
właśnie AWS, choć ten właściwie taką próbę tylko markował. Jak Pan sądzi, czy 
prędko znów ktoś się poważy? Ja już chyba tego nie doczekam. Ale zostawmy tą 
amatorską socjologię podszytą resentymentem, jak zawsze, gdy analizujemy cudze 
zwycięstwo. Dick – ten amerykański pisarz wariat, co głosił, że Stanisław Lem to 
komputer – napisał gdzieś, że Cesarstwo Rzymskie nadal istnieje, tylko w ukryciu. 
Rzut oka na historię Europy od średniowiecza daje moc argumentów za tą tezą. 
Co jakiś czas były przecież próby jego odbudowy, nawet po tą samą nazwą. Być 
może nam jest przeznaczona taka właśnie postać istnienia, jak Etruskom? Oni 
nadal przecież istnieją, choćby w realistycznej sztuce rzymskiej, którą odziedziczył 
Zachód. Każdy europejski artysta starający się pokazać prawdę, a nie tylko piękno, 
jest wszak ich dłużnikiem.

***

Właśnie – wróćmy do „w imię czego”? Tutaj każdy bunt prędzej czy później bę-
dzie buntem w imię narodu. A zatem czegoś, co w perspektywie dalszej i szerszej, 
którą miałem (przecież nie ja jeden, mówiliśmy o Gombrowiczu) nie powinno być 
podmiotem wydarzeń. Taki bunt społeczny znów wzmocni tu myślenie w nadwi-
ślańskiej tylko perspektywie. Jeśli doświadczenie buntu będzie szczególnie silne, 
to na długie lata. To też mnie niepokoiło – ale mój niepokój wynikał przecież nie 
z obawy o stan interesów partyjnej nomenklatury – myślałem w kategoriach Za-
chodu, nie jednej jego prowincji. 

***

Postanowiłem być z Panem szczery, Panie S. – w moim myśleniu wtedy grał 
rolę jeszcze jeden wzgląd. Jeżeli już mówimy o wrażeniach malarskich i posłu-
gujemy się metaforą historyczną, to w  bogatym dorobku malarstwa polskiego 
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znajduje się taki obraz – „Wieszanie zdrajców” autorstwa Norblina. Jak Pan wie, 
ja nie czuję się zdrajcą, bo jestem patriotą cywilizacji europejskiej – ale czy tamci, 
gdyby jakimś cudem zwyciężyli, wykazaliby tyle cierpliwości co Pan, aby wysłuchać 
moich racji? Co stałoby się z moją twórczością – czy nie zostałaby ona przekre-
ślona tylko dlatego, że dokonałem innego politycznego wyboru? Uważałbym to 
za niesprawiedliwość – w końcu zdecydowana większość Polaków nie umiałaby 
poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy Dante był zwolennikiem gwelfów, czy gi-
belinów – ale o Dantem słyszeli wszyscy.

***

Co mogłem zrobić? SB wykorzystywało mnie nie tylko jako informatora, lecz 
także jako eksperta. A jeżeli zgodzimy się, że literatura (w ogóle kultura, ale po-
zostańmy tylko przy pisarstwie) kształtuje poglądy, w tym także te całkiem podsta-
wowe, współdziałając tu lub rywalizując z religią i filozofią – to pytaniem podsta-
wowym staje się: jaka twórczość może uleczyć Polaków? 

Co zalecałem? Musi to być coś co zniechęci młodego, poszukującego człowieka 
do sięgania po ułańskie czako i  ostrogi. Indywidualizm i  introspekcja zamiast 
wspólnotowości i  problematyki społecznej. Jeśli ta ostatnia to pokazująca, jak 
bardzo szkodzi uzależnienie od wspólnoty rozwijającej swój potencjał jednostce 
(można tu na niby uderzyć w „realny socjalizm”, który przecież dużo o wspólnocie 
mówił, choć jego prawdziwym celem była atomizacja społeczna, by człowiek stał 
samotny i nagi wobec jedynej siły – partii.) To musi mieć pozór opozycyjności 
i  światowości, wykorzystajmy tu nasze kompleksy, w dobrej w końcu sprawie. 
Więc dobrze, aby to pisał emigrant, bo z samego miejsca gdzie pisze, wielu wy-
wnioskuje, że nie może pisać dla tamtych. 

Zatem bardzo prosiłem kapitana, żeby przekazał jak najwyżej można, aby od-
puścili całego Gombrowicza, jak Pan wie, po odwilży październikowej już nie wy-
dawanego. Wydawać dużo, w całości i bez skrótów tego najbardziej konsekwent-
nego krytyka „zakonu ostrogi”. Bo jak ci młodzi założą ostrogi – to dopiero będzie. 
A dogmatycy w rodzaju Machejka (czy ktoś go jeszcze pamięta?) to niech nawet 
trochę na to pomstują – więcej ludzi będzie go czytać jako prześladowanego opo-
zycjonistę, nawet jeśli wydawanego w państwowym wydawnictwie, za państwowe 
pieniądze, na państwowym papierze, który przydziela rządząca państwem – Partia. 

Borkiewicz wysłuchał mnie i powiedział, że moje sugestie lojalnie przekaże i to 
komuś szczególnie zainteresowanemu literaturą (po latach, jak się spotkaliśmy już 
w  III RP wspominał, że rozmawiał o mnie z gen. Majchrowskim, a on z kolei 
z kimś z Wydziału Kultury KC). Ale żebym nie miał żadnych złudzeń – polityka kul-
turalna to zbyt wysoki szczebel, on też jest pionkiem. Rozumiałem to, ale było mi lżej.

***

Jeszcze a propos ideologii marksistowskiej w PRL. Późnym latem 1976 roku do-
stałem od kpt. Borkiewicza piękny kosz prezentowy, którego odbioru nie musiałem 
pokwitować, a na stole w lokalu kontaktowym oprócz dyżurnej wody mineralnej, 
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kawy i krakersów stał gruziński koniak, wie Pan, Gruzini robią je całkiem nieźle. 
Nie mówiłem, że lubię koniaki i koniakopodobne, Panie S.? Byłem trochę zdzi-
wiony, bo dzień wcześniej wróciłem z dłuższego pobytu na działce, toteż nie mając 
kontaktu ze środowiskiem nie mogłem powiedzieć nic nowego. A działo się prze-
cież sporo, było to przecież po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie. „To z okazji 
5-letniej rocznicy naszej współpracy” oświadczył kapitan, dodając, że ten koniak to 
już tak całkiem prywatnie od niego. Cóż, była to z pewnością jakaś okazja. I wtedy 
zaczął pytać mnie, co sądzę o Retingerze i jego roli w historii Polski i Europy 
(Meksyk kapitana nie interesował). Wie Pan, z  racji chociażby życiorysu dużo 
o historii najnowszej wiem, a swobodny dostęp do literatury zachodniej (i emigra-
cyjnej polskiej i francusko– oraz niemieckojęzycznej) tę znajomość pogłębił, ale 
przecież specjalistą nie jestem. Osobiście nigdy go nie spotkałem, nie zajmowałem 
się też szczególnie ani zagadnieniami wywiadu brytyjskiego, ani dziejami maso-
nerii, choć niewątpliwie są to ciekawe tematy. Z pytań kapitana wywnioskowałem, 
że uważał go prawie za demiurga. Cóż, prawda był pomysłodawcą Bilderbergu, 
miejsca ważnego dla polityki światowej. Zachowajmy jednak proporcje – gdyby ci 
właściwi aktorzy europejskiej sceny nie chcieli się z nim spotkać, to jego moco-
dawcy musieliby wysłać kogoś innego do tej misji. Jako człowiek znający Francję 
byłbym ostatnim, kto lekceważyłby rolę masonerii w tym kraju, mówię tu zwłaszcza 
o Wielkim Wschodzie. Nikt przytomny nie zaprzeczy, że jest to tam potęga spo-
łeczna i  polityczna. Pamiętajmy też o  bardziej ogólnych uwarunkowaniach. Ot 
chociażby takich, że większość narodowo-katolickiej prawicy francuskiej swoim 
poparciem dla Pétaina, a po części dalej idącym zaangażowaniem w kolaborację, 
pozwoliła po wojnie moralnie się zgilotynować. To było moim zdaniem bardziej 
dla nich niszczące niż te epuration powojenne, liczę łącznie samosądy i sądowe 
wyroki. Dotyczy to zresztą całego szeregu ruchów narodowych w krajach konty-
nentalnej Europy. A to oznacza, że jeden element sprzeciwu, tradycyjny przeciwnik 
lóż, wypada na starcie. To zmienia klimat społeczny i wynika z procesu szerszego, 
niż zakulisowe działania takiego czy innego ośrodka, czy najbardziej zdolni agenci. 
Starałem się kapitanowi to tłumaczyć, on jednak podkreślał skuteczność organi-
zacji tajnych jako ukrytej sprężyny dziejów. Zapytałem go – byliśmy już po paru 
głębszych – czy jest marksistą? „Ja jestem pragmatykiem” odparł w pierwszym 
odruchu, więc chyba szczerze – „ale oczywiście mam prawo jazdy”. (Chodziło o le-
gitymację PZPR). Dopytywałem więc, czy zgadza się z tezą, że to walka klas (uwa-
runkowana rozwojem sił wytwórczych i  potrzebą ich zgodności ze stosunkami 
produkcji – i stosunkami własności, będącymi szczególnym wyrazem stosunków 
produkcji) jest właściwą treścią historii ludzkości. Zasadniczo tak, odpowiedział, ale 
przecież klasa z klasą może walczyć przy pomocy organizacji tajnych. A one same 
mają tendencję do uniezależniania się i walki już o własne, partykularne interesy. 
Ponadto, jeżeli jakaś rasa utożsami się z klasą, jak według kapitana stało się w wy-
padku Żydów, to walka klas może zyskać aspekt rasowy. Postanowiłem nie drążyć 
już tematu marksizmu policyjnego à la polonaise, zresztą nie musiałem, bo Bor-
kiewicz tytułem przykładu na usamodzielnienie się członków organizacji tajnych 
zaczął opowiadać o sprawie Azefa. Znał ją bardzo dobrze, jak się okazało z jeszcze 
przedwojennego wydania dzieła Kucharzewskiego, którego posiadaniem mi się 
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pochwalił. Resztę wieczoru spędziliśmy na bezpieczniejszej rozmowie o książkach 
i kobietach. Myślę, że ten opis coś mówi o recepcji marksizmu w szeregach jego 
zawodowych obrońców – w SB, jak Pan pewnie wie, upartyjnienie sięgało 100%.

***

Na tym tle Pan chyba lepiej rozumie kulturową, społeczną, a w chwilach kry-
zysu także polityczną potęgę kościoła katolickiego w PRL, Panie S. Oficjalna ide-
ologia miała takich właśnie obrońców i  mój kapitan reprezentował raczej ich 
lepiej wykształconą część. O tej gorzej wykształconej może nie rozmawiajmy. 

Kościół pozostał jedyną instytucją w miarę niezależną, mogącą dać pewien pa-
rasol nad niepartyjną aktywnością kulturalną czy naukową, natomiast dla mas lu-
dowych pozostał jedynym (poza partią) punktem odniesienia. Zauważył Pan, że jak 
po 1956 jest gdzieś bunt ludowy, to Partia znika? Bo na logikę, to powinno być tak: 
skoro Partia miała za Gierka 3 miliony członków, to jak w jakimś zakładzie po-
jawia się wezwanie do strajku, to organizacja partyjna powinna wystąpić i jej dzia-
łacze-robotnicy wytłumaczyć swoim kolegom, że wszyscy mają gorzej jeść i więcej 
pracować, ale to dla ich własnego dobra. Nic takiego się nie dzieje, argumentem 
ostatecznym komunistów jest policja i wojsko, a nie ich własna organizacja par-
tyjna, a jeżeli chce się wpłynąć na masy bez użycia siły, to cenne dla Partii stają 
się apele Kościoła o spokój społeczny. No i przypomina się groźbę interwencji 
Sowietów. Tę wyjątkową rolę pośrednika między topniejącym i trzymającym się 
na bagnetach oraz groźbie obcej interwencji obozem władzy, a większością społe-
czeństwa Kościół potrafił zresztą wykorzystać, także dla zabezpieczenia własnych 
interesów. Przecież liczba kościołów zbudowanych za Jaruzelskiego przekracza 
1100, a mówimy o niecałej dekadzie.

No i Papież – Polak którego postrzegano przecież także jako naszego człowieka 
w ważnym miejscu. Nie całkiem słusznie przecież, ale to było silne – wszak całe 
doświadczenie społeczne przeciętnemu Polakowi mówiło, że wszędzie trzeba mieć 
znajomości, bo bez tego po prostu nie da rady przeżyć. Pamięta Pan najgorszy 
wyrok w PRL – „pięć lat bez znajomości”. Nic dziwnego, że Polacy przenosili to 
także do sfery stosunków międzynarodowych.

Dodajmy jeszcze, że wskutek komunistycznego terroru i  cenzury prawie za-
nikła wszelka konkurencja ideowa dla komunistów – poza Kościołem właśnie. 
Przecież nawet lewicowi liberałowie (środowisko z silną żydowską komponentą, 
co warto wspomnieć) przez całe lata starali się mieć ten kościelny parasol, Michnik 
i spółka odrzucili go dopiero, jak po transformacji przestał być potrzebny.

Grywał Pan w ruletkę, Panie S.? Tak myślałem, że nie. Ale Pan widział to na 
jakimś filmie? No więc w ruletce są pola czarne, są czerwone, ale jest też zielone 
zero. A w polskiej politycznej ruletce praktyczny wybór wtedy był tylko między 
czarnym a czerwonym. Gdzie mogło być moje miejsce?

Ja jestem katolikiem rzymskim, z  naciskiem na rzymski, uniwersalny, po-
wszechny. Większość moich rodaków instynktownie traktuje katolicyzm jako część 
kulturowego dziedzictwa, coś co nas wyróżnia, a nie co jednoczy z szerszym krę-
giem cywilizacyjnym. Polski katolicyzm, religia jako czynnik konsolidujący naród, 
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Roman Dmowski – to jest w gruncie rzeczy, po odsianiu ozdobników, przecież 
herezja z punktu widzenia Kościoła powszechnego. Mówi Pan, że z podobnym 
myśleniem swobodnie bym się zmieścił u liberalnych katolików z „Tygodnika Po-
wszechnego” i „Więzi”? „Tygodnik Powszechny” miał tę uniwersalność nawet w na-
zwie, ale polegało to głównie na tym, że kłaniamy się Żydom, tzn. była to tam pod-
stawowa miara uniwersalizmu. No i wierzyli w demokratyczną Europę, a Panie S., 
powiedzmy jasno – jak jedziemy powozem, to ktoś zawsze musi trzymać lejce. Cy-
wilizacja europejska to taka podróż, długa i czasem niebezpieczna. Mój austriacki 
rodak, hrabia Kalergi był przekonany, że te lejce można powierzyć właśnie Żydom, 
ja – także po doświadczeniach stalinizmu u nas – uważam, że ta stara cywilizacja 
każdą idee uniwersalną obróci tak, aby tylko im służyła. I będzie to zawsze zgodne 
z uniwersalnym interesem ludzkości, oni to udowodnią. 

„Co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi” – a gdzie jest dziś cesarz, Panie S.? 
W realiach PRL najbardziej pojęciu cesarza odpowiadała Służba Bezpieczeństwa 
i tego się trzymałem.

***

Powiedział Pan, Panie S., że moja postawa jest w gruncie rzeczy wypisaniem się 
z narodu, a według Pana naród, to nie jest stowarzyszenie czy klub dyskusyjny, 
z którego można wystąpić? Cóż, można to tak interpretować, choć zaznaczam, że 
Pańską opinię mogę uznać tylko jako postulat, nie zaś jako opis rzeczywistości, bo 
ta ostatnia zna przykłady skutecznej narodowej apostazji. Choćby, spójrzmy, hrabia 
Gurowski. Nie uważam się za apostatę, nie tylko dlatego, że przecież jestem częścią 
literatury polskiej, nie żadnej innej. Uznaję po prostu inną relację między narodem, 
a tym, co w bycie społecznym jest poza nim. Nigdy Pan nie był w Prowansji, prawda? 

Ta oryginalna kultura zepchnięta na margines przez krucjaty przeciw albi-
gensom, później przez jakobiński centralizm, nadal żyje. Można być zarazem Pro-
wansalczykiem i Francuzem, jak Mistral i  jego krajan, Maurras, będący wszak 
symbolem nacjonalizmu francuskiego. Ten przykład podaję jako pewną analogię, 
model społecznego i politycznego bycia. Polacy, aby go przyjąć, musieliby uznać 
że ich właściwe miejsce jest w drugim lub trzecim szeregu, a ewentualny awans 
do pierwszego możliwy jest przez długi czas dla nielicznych. Zgoda na podpo-
rządkowanie się, miejsce w europejskiej hierarchii ludów, bowiem z podporząd-
kowania wynika porządek, dający możliwość pracy i perspektywę prawdziwego 
postępu. Perspektywę Orvieto, Panie S. Tacy jak Pan nie chcą tego zrozumieć, 
bo – niezależnie od deklarowanej ideologii – pozostajecie w głębi duszy wiecującą 
słowiańską plemienną masą, objawiającą się zdumionemu Wami czasem światu 
raz jako plemienny tłum, później masy ubogiej a dumnej i nieoświeconej szlachty, 
na końcu szeregi powstańców i konspiratorów. A tymczasem rozwiązaniem ich 
odwiecznych problemów nie będzie wcale jakieś tym razem wygrane powstanie. 
Trwałym rozwiązaniem jest zgoda na swoje miejsce w szeregu zgodne z ogólnym 
interesem cywilizacji Zachodu i  przez ten interes wyznaczone. Czyli przez Ce-
sarza, kimkolwiek by nie był. Bo cywilizacja Zachodu nie może sobie pozwolić na 
to, żeby w jej granicach istniał taki element wysoce niekompatybilny. I to bywało 
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w przeszłości powodem działań bardzo dla nas groźnych, ale przecież jakoś w tym 
kontekście dających się wyjaśnić. Zatem należy stać się kompatybilną częścią tego 
silnika, alternatywą bowiem może być wyrzucenie nie pasującej do niczego części 
na złom. Śmietnik historii, Panie S., na którym spoczywają już Obodrzyce, Jaćwin-
gowie czy inni Irokezi. Stojąc już nad grobem dostrzegam, że rozumie to coraz 
więcej moich rodaków. Mimo, że jestem od Pana o dwa pokolenia starszy, wydaje 
mi się, że dzisiaj to ja reprezentuję nowoczesność, Panie S. 

***

A potem przyszedł Sierpień ‘80. Byłem wtedy na działce, ale miałem tam za-
chodnie radio z zakresem fal umożliwiających prawie bezproblemowo słuchanie 
Wolnej Europy i  audycji polskiej w  BBC. To była jedna z  pierwszych rzeczy, 
jakie przywiozłem z  Zachodu, kiedy już mogłem tam jeździć, później przywio-
złem drugie lepsze radio, a  ten egzemplarz, nadal świetnie działający, trafił na 
działkę. Wydarzenia mogłem więc śledzić omal na bieżąco. Początkowo myślałem, 
że strajki zostaną ugaszone pieniędzmi i  jakimiś drobnymi ustępstwami, typu 
gdzieś tam w paru dużych zakładach pracy zmieni się dyrektor. W końcu chwilę 
przedtem – w  lipcu w Lublinie – coś podobnego się udało. Zastanawiałem się 
nawet, na ile jest to kontrolowane przez jakąś grupę wewnątrz partii, która chciała 
pozbyć się Gierka. Szybko okazało się, że skala wydarzeń przerosła wszystko co-
kolwiek podobnego było w PRL wcześniej. Miałem tam też stary telewizor i raz 
naprawdę poczułem się nieswojo – kiedy Ryszard Wojna (zapomniany dziś, ale 
wtedy rozpoznawalny propagandzista władzy) wystąpił w telewizji z tekstem – nie 
powiedział wprost, bo tego, że Sowieci wkroczą, po prostu nie mógł powiedzieć – 
ale wszyscy przecież zrozumieli to, czego nie mógł powiedzieć. Wie Pan, moja 
żona, obecna wtedy ze mną na działce, zaraz po tym wystąpieniu zaczęła mnie 
namawiać, żebyśmy zebrali więcej zapasów – żywność, opał, świece, przydatne, 
jak wyłączą prąd – i przenieśli się na tę działkę na dłużej. Że ona nie wraca do 
Warszawy, bo przeżyła Powstanie Warszawskie i nie chce powtórki z tego samego 
w dużym mieście, zaczęła histeryzować, ledwo ją uspokoiłem. Oczywiście starałem 
się rozwiać jej obawy, ale sam się zastanawiałem co będzie, czyli czy wejdą, czy 
nie? Kiedy pod sam koniec sierpnia do strajków przystąpiły kopalnie na Górnym 
Śląsku pomyślałem, że teraz jakieś poważniejsze ustępstwa będą, łącznie ze zmianą 
pierwszego sekretarza, choć niepokój, skrzętnie ukrywany przed histeryzującą 
żoną, nadal mnie nie opuszczał. Lecz kiedy zobaczyłem w telewizji Wałęsę wielkim 
długopisem obok wicepremiera Jagielskiego podpisującego Porozumienie Gdań-
skie zrozumiałem, że dożyłem naprawdę nowej epoki historycznej, która nadeszła 
bez jednego bodaj wystrzału.

***

Cały rozwój sytuacji szybko przekonał mnie, że powinienem się wymiksować – 
zarówno ze współpracy, jak i z PZPR. To drugie okazało się prostsze – masa ludzi 
oddawała legitymacje, oddanie jej przeze mnie nie wzbudziło żadnego echa. 
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Proszę mi wierzyć, Panie S., nie chodziło o mnie. Ten „argument z Norblina”, 
o którym wspominałem, najmniej tu ważył. Chodziło o wiarygodność mojego prze-
słania. PZPR nie była wiarygodna nawet dla samej siebie, a ja chciałem, żeby mnie 
czytano i żeby to, co mam do powiedzenia przenikało do głów. A przynależność do 
partii była przecież jawna, partia (tzn. jej zawodowy aparat, nomenklatura, właściwy 
podmiot polityczny tego, co określamy mianem partii) liczyła, że posiadacze jedno-
cześnie obu legitymacji – PZPR i ZLP będą ją propagandowo uwiarygodniać. Ale 
tego nie mogłem, bo po stanie wojennym to by oznaczało, że mam bronić wysyłanie 
czołgów przeciw tym, na których chciałem subtelnie wpływać. Nie chciałem, bo 
przestaliby mnie czytać, czyli mój wpływ byłby żaden. Pamięta Pan, jak Żukrow-
skiemu po 13 grudnia zwracano książki na klatkę schodową? I nawet przyjaźń z Pa-
pieżem-Polakiem mu nie pomogła. Inna rzecz, że o tym mało kto wtedy wiedział. 
Dla ludzi był tylko jednym ze znienawidzonych Onych, który publicznie poparł Jaru-
zela. Przecież autor „Lotnej” nie był pozbawionym talentu grafomanem, wyniesionym 
mocą politycznych decyzji, jak wielu innych, to nie tak w tym przypadku. Albo jak 
odrzucony został Roman Bratny, cokolwiek by o nim nie mówić pisarz, który swoją 
książką nadał imię całemu pokoleniu? Nie chciałem popełnić ich błędów. A zatem 
stan wojenny przyspieszył moją decyzję zerwania i z partią, i z bezpieką.

Co do zerwania współpracy, to będąc po 70-tce zawsze mogłem powołać się na 
jakieś problemy zdrowotne, w tym wieku prawie nie ma ludzi w pełni zdrowych 
(choć mówiąc szczerze, byłem zdrów jak koń). Borkiewicz, świeżo awansowany na 
majora, przyjął to ze zrozumieniem. Nie ukrywał zresztą, że wobec ogromu zadań 
problemy środowiska literackiego zeszły dla jego zwierzchników na dalszy plan. 
Podziękował, zostawił telefon na wszelki wypadek i tak się rozstaliśmy. Moje teczki 
trafiły do archiwum, a od niedawna są dostępne, także dla takich ludzi jak Pan. 

Był jeszcze jeden aspekt – pisarz po śmierci trwa w swoim dziele i zależy mi 
na takim trwaniu. Gdy odejdę, to chciałbym, by ta część co pozostanie, nadal przy-
czyniała się do nadania właściwej perspektywy widzenia świata otaczającym mnie 
potomkom niedouczonych szlachetków i pańszczyźnianych chłopów. By zmieniała 
im tą uważaną przez nich za oczywistą nadwiślańską perspektywę i  kierowała 
ich wzrok na Orvieto. Czyli trzeba być wiarygodnym także dla czytelników mojej 
teczki w archiwum MSW, gdyby jednak (wbrew optymistycznym zapewnieniom 
mjra Borkiewicza) ktoś niepowołany je kiedyś przeczytał. No cóż, doczyta się, że 
wprawdzie pisarz długo grzeszył, ale w dramatycznym momencie w dziejach na-
rodu przejrzał na oczy i zerwał ze złem. Nawrócony grzesznik, no Kmicic prawie. 
Tak. To by w pewnym stopniu ratowało opinię o mnie, a zatem też minimalizowało 
możliwość, że wraz z moim życiorysem zostanie odrzucona moja twórczość i – co 
najbardziej istotne – jej przesłanie.

Kilka lat później w  połowie lat 80-tych (może w  1986 albo 1987, na pewno 
długo przed ogłoszeniem okrągłego stołu) spotkałem Borkiewicza wychodząc 
z uniwersytetu. Nawet mnie to nie zdziwiło, w końcu uczelnia, jedna z twierdz opo-
zycji politycznej, była zawsze pod czujnym nadzorem służb. Zdziwił mnie sam pan 
major, który pochwalił się tym, że studiuje. Zaskoczony przyjąłem zaproszenie na 
kawę i w jakiejś pobliskiej kafejce facet powiedział, że dostał niedawno polecenie 
służbowe ukończenia studiów doktoranckich z prawa. Konkretnie miał się skupić 
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na prawie gospodarczym, prawie spółek, to miał być temat dysertacji. Kłopotów 
mu to nie sprawiało, bo magistrem prawa już wcześniej był, a z jego inteligencją 
i oczytaniem nie powinien mieć trudności. Powiedzieli mu, że musi je zrobić, na-
prawdę, oni nie będą dla niego protezą, więc się przykładał, ale w sumie był za-
dowolony z paroletniego urlopu od zwykłych zadań. Oczywiście, pensję mu nadal 
wypłacali (niezależnie od skądinąd skromnego stypendium doktoranta), to było 
w ramach służby. Trochę go to dziwiło, że kazali zająć się czymś takim, bo w końcu 
w warunkach ekonomii rozwiniętego socjalizmu to prawo spółek jest marginalną 
dziedziną. No ale rozkaz to rozkaz. Nie byłem w stanie powiedzieć tu nic mądrego, 
a on sam na pożegnanie zapytał „Jak pan myśli, co będzie z tym wszystkim, panie 
hrabio?” I nie czekając na odpowiedź „Bo przecież musi coś się ruszyć – w tę albo 
w tamtą. Tak dalej prostu nie może być”. Pożegnaliśmy się i nie miałem z nim 
kontaktu, aż do chwili, gdy rozwiązywano SB. Wtedy zadzwoniłem, by się upewnić, 
że na pewno wszystko spalili. Do służb już nie wrócił, był wtedy dyrektorem dużej 
spółki. Z perspektywy tego, co wiemy o rozwoju wydarzeń po 1989 roku, cała ta 
sytuacja to ciekawy materiał do przemyśleń, nie sądzi Pan, Panie S.?

A  mjr Borkiewicz (już nie major, lecz dyrektor), jak do niego zadzwoniłem 
w 1990, zapewnił mnie, że papiery nigdy nie wypłyną, spalą wszystko. „Zobaczy 
pan, panie hrabio, nasz człowiek jeszcze film nakręci o  tym, jak to się fajczy 
i wszyscy będą się cieszyć”. No przesadził trochę, zawsze miał skłonności do nad-
miernego optymizmu, co cechuje zresztą ludzi mających duży zasób élan vital. 
Tzn. film owszem powstał, ale nie wszyscy byli ucieszeni.

***

A dlaczego (już po stanie wojennym, a na dobre po 1989) sugerowałem, że moje 
miejsce od zawsze było w szeregach tej drugiej strony? Po części sugestia taka 
miała pewne elementy interesowności i asekuranctwa, nie zaprzeczam. Ta strona 
wygrywająca (głównie w  aspekcie moralno-kulturowo-propagandowym, ale ten 
jest zwłaszcza dla pisarza istotny) posiadała przecież określone możliwości, płynące 
z samego faktu wygranej. 

Jest jednak jeszcze coś – wie Pan, ja nie wierzę w nawrócenie w znaczeniu isto-
towej zmiany charakteru człowieka. Mówi Pan, że jako katolik przecież powinienem? 
Jako katolik wierzę w cuda, będące wyjątkową manifestacją boskiej wszechmocy 
i tak, w takim wypadku także to jest możliwe. Ale Szaweł nie został Pawłem dlatego, 
że pracował nad sobą, czy ktoś go do czegoś przekonał w dyskusji światopoglądowej. 
Został nim dzięki bezpośredniej interwencji Boga, sytuacji wyjątkowej. W zwykłym 
życiu ludzie co do zasady się nie zmieniają. Po ukształtowaniu się, jakie następuje 
przed progiem dorosłości, pozostają tacy sami przez resztę życia. Taki jest wniosek 
z mojego całego dość długiego przecież i czynnego życia, Panie S. Byłby to, na-
wiasem mówiąc, dobry argument za kalwińską predestynacją. Mówiłem Panu, że 
siedziałem w obozie, oprócz tego, że z komunistami, także z paroma kalwinami 
francuskimi związanymi z Résistance? Przyjrzałem się im, jak funkcjonują w wa-
runkach ekstremalnych, czyli sprzyjających ujawnieniu tak dobrych, jak i złych cech 
charakteru. Ale odbiegam od tematu, co jest często cechą wypowiedzi starców.
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A ci tutaj, wszyscy ci rycerze Okrągłego Stołu i  ich zwolennicy, nawrócenie 
złych bez pokuty i jakiegokolwiek sprawdzania tego, przyjęli na wiarę za dogmat. 
Prawda, mieli w tym interes – dogadali się z tamtymi na niezbyt korzystnych, jak 
się okazało, warunkach, więc postanowili to dogadanie maskować bajkami o na-
wróconych grzesznikach. Jeśli zatem to jest obowiązującym dogmatem, to czemuż 
by nie skorzystać? Jeśli sami chcą być oszukiwani? W końcu volenti non fit iniuria, 
nie uważa Pan?

***

Jeżeli jednak mam być całkiem szczery, to był jeszcze jeden motyw – osobisty, 
lecz przecież ściśle związany z misją mojej twórczości. Chciałem być mędrcem – 
to jedna z  nielicznych rozkoszy dostępnych starcom. To jasne, że nie mogłem 
w takim razie powiedzieć prawdy – w naszym dziwnym kraju mówienie prawdy 
automatycznie kieruje mówiącego do grona nawiedzonych oszołomów i wrogów 
spokoju publicznego. Nie może być zresztą inaczej, jeśli uświadomi Pan sobie, że 
aby być mędrcem należało spełnić uprzednio dwa warunki – zaistnieć w życiu kul-
turalnym w PRL, a po wyborach czerwcowych – być wpuszczonym do telewizji. 
W  spełnieniu obu tych warunków bardzo pomagało bycie konfidentem Służby 
Bezpieczeństwa, ale do tego nie można się było przyznać, pod groźbą m.in. utraty 
statusu mędrca. Przyznanie się bowiem, zwłaszcza publiczne, mogłoby u widzów 
takiego spektaklu wzbudzić pytanie – ilu jeszcze jemu podobnych? A prawdziwa 
odpowiedź – że „imię ich Legion” – podważyłaby ideologiczne podstawy nowej rze-
czywistości, zakładające przecież, że odcięte „grubą kreską” układy i  zależności 
wcale nie działają. Przecież wiemy, że działają i to jeszcze jak. Z mojej strony to nie 
groziło. Z satysfakcją udzieliłem wywiadu rzeki, w którym podkreśliłem nie tylko 
swoją znajomość z profesorem Lipińskim, ale i to, że przesłanie KOR starałem 
się w miarę możliwości tajnie upowszechniać. Co było zresztą w pewnym sensie 
prawdą – kpt. Borkiewicz był bardzo zainteresowany moimi notatkami o rozmo-
wach z Lipińskim i parokrotnie wspominał, że jego zwierzchnicy także. 

***

Zatem myślę, że teraz już zna Pan tajemnicę, na tyle na ile jeden człowiek jest 
możliwy do poznania przez drugiego. Nie chodziło o pieniądze, karierę, ale też nie 
o przekonania i ideologię. Nie było też szantażu. Po prostu – brak poczucia przyna-
leżności. Byłem i pozostałem lojalnym poddanym cesarza Franciszka Józefa, wal-
czącym o wskrzeszenie jego umarłego Imperium na tym polu, na jakim – uwzględ-
niając moje uzdolnienia i możliwości – mogłem to robić – na polu idei. Wszystko 
pamiętam i nie mam sobie nic do zarzucenia. Robi się późno, więc niech Pan już 
idzie, Panie S. Za oknem zanosi się na prawdziwą ulewę, Pan nie ma samochodu 
(duży błąd) a nie wiem, czy moje obecne słowa są warte zmoknięcia w wieczornej 
letniej burzy. Niech Pan już idzie.

Warszawa, kwiecień-maj 2020
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książka Rafała Ziemkiewicza „Cham niezbuntowany” stanowi po-
zycję ciekawą i wartościową, przeznaczoną dla szerokiego od-

biorcy, napisaną łatwym do zrozumienia językiem publicystycznym. 
Zawarty w niej przekaz ogółem ocenić można na plus, mimo kilku ra-
żących w oczy swoją naiwnością twierdzeń, pozostających jednak na 
marginesie rozważań autora. Momentami tezy stawiane przez Ziem-
kiewicza zmuszają do poważnej gimnastyki umysłowej lub w ogóle 
poruszana tematyka otwiera całkiem nową perspektywę, chociażby 
na naszą historię i jej wpływ na teraźniejszość.

Ziemkiewicz już na wstępie zauważa, że Polacy zatracili przez ostatnie dekady 
poczucie własnej wartości i wyjątkowości: pierwsze jest dobrze rozpoznane i  tę-
pione od dłuższego czasu, drugie – świadomość bycia czymś innym niż Wschód i Za-
chód – wciąż jest wielką nieobecną, nawet w dyskusjach w ramach środowiska na-
rodowego. Jedni ciągną do Europy, inni do USA czy Chin, a jeszcze inni kombinują, 
jak pójść na wojnę z Rosją, ale (prawie) nikt nie podejmuje poważnej refleksji nt. pol-
skiej tożsamości przyszłości, pozbawionej kompleksów wobec Zachodu i „murzyń-
skiej” mentalności. Autor nasz naród porównał do zawodnika pływackiego maratonu, 
który ukończył zawody z resztkami sił i padł na brzeg, pragnąć tylko odpocząć, „bez 
oglądania się na cenę i odsetki kredytów, które przyjdzie kiedyś spłacać”. Tylko nie-
stety historia przyśpiesza i wakacyjny czas już się kończy. Bez ustalenia kim jesteśmy 
i kim chcemy być, zagubimy się w tym szaleńczym biegu współczesności. 

Zasadniczo w książce znajduje się wszystko czym „żyje” przeciętny polski pra-
wicowiec – krytyka Unii Europejskiej, Żydów, LGBT, lewicowo-liberalnych elit („li-
beralistokracji”) i  podatków (ta jest tylko na marginesie); miłymi akcentami są 
np. wstawki o Marszu Niepodległości, jako „jednej z najpiękniejszych oddolnych 
inicjatyw z ostatnich lat”; jest sporo rozważań historycznych, niezbędnych przecież 
do ustalenia czym polski „mental” jest. Obszerne rozdziały poświęcone tematyce 
żydowskiej, dla osoby mogącej się pochwalić choć podstawową znajomością „Myśli 

„cham niezbuntowany”

ziemkiewicza
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nowoczesnego Polaka” i uważnie obserwującej zdarzenia ostatnich lat, nie będą 
raczej niczym odkrywczym, a jedynie ciekawym podsumowaniem pewnej wiedzy. 
Choć i tak poświęcanie właśnie Żydom niemal jednej czwartej książki to chyba 
trochę za dużo. To już jednak niech Czytelnik sam oceni.

Swoją drogą, po lekturze „Chama niezbuntowanego” i powróceniu do niego „na 
spokojnie” po kilku tygodniach, uderzyła mnie jego całkowita reaktywność. Zarzu-
cają nam, że nie lubimy gejów – oto patrzcie, nic do nich nie mamy i nigdy nie 
mieliśmy. Chłoszczą nas za antysemityzm – posłuchajcie tylko, toż to stek bzdur. 
Mówią o  polskim kolonializmie? Trzeba wykazać, że wcale tak nie było. I  tak 
dalej. Prawie nic ponad to. To oczywiście też jest potrzebne, ale przedawkowane 
skutkować może syndromem „oblężonej twierdzy”, a to nie wpływa pozytywnie na 
zdolności twórcze danej jednostki. „Chłodny, endecki realizm” w wersji Ziemkie-
wiczowskiej, nie ma niestety zbyt wiele do zaoferowania.

Ciekawie autor na pewno pisze o historii (choć ciut za często stara się dopiekać Pił-
sudskiemu) – punktem wyjścia do przedstawienia swoich przemyśleń na jej temat i jej 
„wyjątkowości” stał się właśnie zarzut wysnuty przez Olgę Tokarczuk o „polskim kolo-
nializmie”. „Dawna Polska swoją potęgę zawdzięczała nie podbojom, nie podporządko-
waniu sobie i eksploatowaniu innych ludów, ale dzieleniu się z nimi swoją wolnością, 
prawami obywatelskimi, przywilejami szlacheckimi” – odpowiada Ziemkiewicz. „Wol-
ność, niskie podatki, mało biurokracji. I tolerancja religijna” – to miało być źródło siły 
ówczesnej Polski, do której ściągali ludzie ze wschodu i zachodu, północy i południa. 
A także jej upadku. Zbyt silne poczucie praworządności, niechęć do pokrzywdzenia 
jakiejkolwiek grupy równouprawnionej ludności, spowodowało paraliż państwa. Poza 
tym zauważa autor coś bardzo istotnego i bardzo często ignorowanego – polskiego 
chłopa, którego żywot w XVII wieku przypominał stalinowski łagier, z tą tylko róż-
nicą, że z gułagu można było wyjść, a chłopi w swoim piekle się rodzili i umierali. 
Jako że w przytłaczającej większości jesteśmy potomkami tych białych niewolników, 
to właśnie ich losy są kluczem do zrozumienia dzisiejszego polskiego „mentalu”.

Kształtowany przez wieki stosunek szlachcica, potem inteligenta, do nieoświeco-
nego „chama”, drogi jakimi odbywał się społeczny awans, pewne historyczne wyda-
rzenia takie jak rozbiory, warunkujące wspomniane kwestie – to wszystko złożyło 
się na stosunek dzisiejszej „liberalistokracji” do „ciemnogrodu” spod znaku 500+. 
Autor poświęca dużo miejsca krytyce „postinteligencji”, która całkowicie zatraciła 
poczucie służby, a wychwala „lud”, który ze swoim „chłopskim zdrowym rozumem” 
mimo wszystko sobie całkiem dobrze radził (to m.in. dzięki krążącym po Europie 
polskim handlarzom byliśmy „najweselszym barakiem w obozie” w czasach socja-
listycznych) i wciąż daje radę, mimo działań „uszczęśliwiającego chłopstwo na siłę” 
Kaczyńskiego, bo niestety „zamiast Tuska – głucha pustka”.

Razi przytoczona przez autora teoria narodu wyrażona w słynnym zdaniu Lu-
tosławskiego o „Żydach, czerwonoskórych i Murzynach” czy wzmianki o „jude-
ochrześcijaństwie”, ale nie zmienia to jednak faktu, że po książkę sięgnąć warto. 
Tym bardziej, że czyta się ją naprawdę szybko i przyjemnie.

Adam Szabelak
Rafał Ziemkiewicz, „Cham niezbuntowany”, wyd. Fabryka Słów, Lublin 2020, ss. 391.
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spór o państwo narodowe bywa na ogół identyfikowany z kla-
sycznym podziałem na lewicę i prawicę. Postępowcy utożsamiani 

są na ogół ze sprzeciwem wobec tego pojęcia, z kolei zwolenników 
idei konserwatywnych łączy się niekiedy z nacjonalizmem. Nic bar-
dziej błędnego – sugerują Magdalena Ziętek-Wielomska i  Adam 
Wielomski w nowo wydanej książce „Państwo narodowe i jego wro-
gowie”. Nowa publikacja stanowi interesujący zbiór tekstów, które 
oscylują wokół tej tematyki. 

Praca składa się dwóch części, liczących łącznie dziesięć artykułów, co prze-
kłada się na ponad trzysta stron lektury. Najważniejszym i najobszerniejszym, do-
kładnie stustronicowym tekstem jest zamówiona przez zmarłego niedawno euro-
posła Michała Marusika ekspertyza pt. „Liberalna, socjalistyczna i konserwatywna 
krytyka państwa narodowego we współczesnej Unii Europejskiej”. W artykule tym 
przedstawiono poglądy na ideę państwa narodowego prezentowane przez wybrane 
postacie życia politycznego Polski i Europy. Ich poglądy są opisane przez pryzmat 
podziału na zwolenników i przeciwników państwa narodowego. Niechęć do niego 
przypisana została szczególnie niemieckiej prawicy. Ich zdaniem takiej tradycji 
Niemcy właściwie nie posiadają. Nawet narodowy socjalizm nie postulował budowy 
państwa narodowego, lecz imperium – dowodzą. Szczególnie istotnym przypad-
kiem jest tu wspomniany Carl Schmitt, któremu Adam Wielomski poświęcił już 
wcześniej dwie książki1. Niemiecki prawnik występuje na stronach nowej publi-
kacji przede wszystkim jako zwolennik idei „wielkich przestrzeni” (Großraum), co 
stawia go w opozycji wobec zwolenników klasycznego państwa narodowego.

W  książce omówiono również tradycję paneuropeizmu. Za reprezentatywny 
przykład jej przedstawiciela uznano tu Ottona von Habsburg – zmarłego w 2011 r. 

1  A. Wielomski, W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta, Radzymin 
2017; Tenże, Katolik Prusak Nazista. Sekularyzacja w biografii ideowej Carla Schmitta, 2019.

Państwo narodowe

i jego wrogowie
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spadkobiercę tronu Austro-Węgier, który swego czasu został nawet europarlamen-
tarzystą z ramienia umiarkowanie konserwatywnego niemieckiego CSU. Jak wspo-
minają autorzy, nieżyjący już potomek cesarzy był kosmopolitą, co zaszczepiono 
mu już w dzieciństwie. Identyfikacja narodowa była dla niego czymś zbędnym, 
wszak sam nie poczuwał się do przynależności do żadnego narodu. 

Innym opisanym przykładem ruchu krytykującego państwo narodowe z  po-
zycji odmiennych niż liberalna lewica jest środowisko francuskiej Nowej Prawicy 
Alaina de Benoist. Państwo narodowe jest dla niego przede wszystkim efektem 
dezintegracji świata tradycyjnego. Myśliciel podkreśla, że przed rewolucją fran-
cuską człowiek funkcjonował przede wszystkim w ramach małych społeczności. 
To identyfikacja z nimi określała pełnię ludzkiej tożsamości. Z tego powodu de 
Benoist uznaje za zasadną potrzebę istnienia na przykład gett muzułmańskich pod 
Paryżem, dzielnic żydowskich a nawet gejowskich. Opisowi poglądów ojca Nowej 
Prawicy (ale i  np. wyrastających z  tego nurtu identytarystów), który formułują 
Wielomscy można jednak zarzucić zbytnią ogólnikowość.

Co jednak istotniejsze, tekst przełamuje popularne stereotypy. Spór o podejście 
do państwa narodowego nie jest bowiem tożsamy z klasycznym podziałem na iden-
tyfikowaną z kosmopolityzmem lewicę i naturalnie uznawaną za nacjonalistyczną 
prawicę. Jak podkreślają Wielomscy, istnieją przecież lewica narodowa i prawica 
imperialna. Większość popularnych współcześnie ruchów politycznych i partii to 
różnego rodzaju przeciwnicy państwa narodowego – dodają, sami opowiadając się 
jednoznacznie po stronie jego zwolenników.

Druga część książki poświęcona została już konkretnie polskiemu państwu na-
rodowemu. Podjęto tu problemy takie jak interes Polski w perspektywie teorii 
stosunków międzynarodowych, polska myśl państwowa, czy próba analizy kryzysu 
współczesnego polskiego państwa narodowego. Warto zwrócić uwagę na artykuł 
omawiający kierunki polityki zagranicznej RP – nawet dla osoby niezgadzającej się 
z zawartymi tam myślami będzie to wartościowa lektura. W kontekście rozważań 
nad stosunkami z naszym zachodnim sąsiadem szczególnie ciekawy jest artykuł 
poświęcony niemieckim rewizjonistom, którzy w powojennym RFN bez większych 
przeszkód głosili swoje antypolskie poglądy.

Praca Wielomskich jest skonstruowana w przemyślany sposób, zaprezentowane 
twierdzenia podparte zostały dużą liczbą źródeł w wielu językach. Pozwolę sobie 
wyrazić przy tym zastrzeżenie, że niektóre wątki tekstu przewodniego można by-
łoby rozwinąć. Zbyt pobieżnie ukazana wydaje się tam np. zasygnalizowana w tytule 
socjalistyczna krytyka państwa narodowego. Są to jednak szczegóły. Nowa książka 
państwa Wielomskich jest publikacją wartą polecenia nie tylko narodowcom. Ma 
ona szanse spopularyzować w polskiej literaturze perspektywę podziału scenu po-
litycznej w oparciu o stosunek do państwa narodowego i tym staraniom należy 
kibicować. Cóż bowiem ma dziś istotniejsze znaczenie?

Konrad Smuniewski

Magdalena Ziętek-Wielomska, Adam Wielomski, „Państwo narodowe i jego wrogowie”, 
Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2020, ss.340.
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w kręgach narodowych, i  szerzej na prawicy, wciąż pokutuje 
wiele mitów związanych z postacią Józefa Piłsudskiego. Zna-

cząca część z nich dotyczy polityki zagranicznej Naczelnika Pań-
stwa, któremu zarzuca się, jeśli nie wręcz sprzyjanie interesom 
narodów ościennych, to co najmniej bierność wobec ich uderzają-
cych w Polskę dążeń. W tendencję walki z takimi mitami wpisuje 
się wydana niedawno praca prof. Grzegorza Nowika – dyrektora 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w  Sulejówku i  jednego ze współcze-
snych znawców biografii Marszałka. Mamy tu do czynienia z głosem 
godnym uwagi, w sposób udany polemizującym z emocjonalnymi na 
ogół zarzutami wobec jednego z ojców Niepodległej.

„Odrodzenie Rzeczypospolitej w  myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–
1922. Część II. Sprawy zagraniczne” – tak pełny brzmi tytuł wydanej przez Instytut 
Studiów Politycznych PAN i  Muzeum Józefa Piłsudskiego w  Sulejówku pracy. 
Stanowi ona kontynuację opublikowanej przed trzema laty udanej książki poświę-
conej polityce wewnętrznej odradzającego się państwa1. Sam tytuł można by uznać 
za nieco mylący – wszak obie pozycje traktują raczej o działaniach Piłsudskiego 
i  jego współpracowników niż o  myśli politycznej. Z  drugiej strony, wśród ba-
daczy zajmujących się tą postacią popularnym jest twierdzenie, że na podstawie 
dokonań politycznych i podejmowanych zabiegów można odtworzyć właśnie myśl 
polityczną – szczególnie w sytuacji, w której opisywany bohater nie pozostawił po 
sobie spisanych odpowiedzi na nurtujące nas często pytania. 

Pisana drobną czcionką, licząca niemal 800 stron praca stanowi poważny głos 
w dyskusji nad działaniami Naczelnika Państwa w  sferze polityki zagranicznej. 

1  G. Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922. 
Część I: Sprawy wewnętrzne, Warszawa 2017.

[ 342 ]
NR 24

niemcy, rosja i naczelnik

Państwa. Głos w sprawie

polityki zagranicznej

Piłsudskiego



[ 343 ]
NR 24

Polityka
Narodowa

Składają się na nią cztery rozdziały, traktujące kolejno o: genezie polityki zagra-
nicznej II RP, polityce wobec Niemiec, polityce wschodniej oraz zabiegach na kie-
runku południowym.

Najbardziej interesujący jest rozdział drugi, w którym Nowik polemizuje z roz-
powszechnionym twierdzeniem, jakoby Piłsudski prowadził politykę wręcz ger-
manofilską. Historyk odnosi się do stosunku Naczelnika Państwa wobec powstań 
wielkopolskiego i  śląskich, ale też do działań podejmowanych wcześniej wobec 
niemieckich wojsk stacjonujących na terenach Kongresówki i ziem wschodnich. 
Szczególnie interesujące są fragmenty poświęcone powstaniu wielkopolskiemu. 
Nowik zwraca tu uwagę na aktywność Zet-u i POW Zaboru Pruskiego (oba śro-
dowiska przenikały się personalnie), powiązanych z obozem niepodległościowym, 
działających wbrew zdominowanej przez endeków, legalistycznie usposobionej Na-
czelnej Radzie Ludowej, która zamierzała uniezależnić Wielkopolskę bez rozlewu 
krwi. To z  tych pierwszych kręgów wyszła iskra do powstania, to one skupiały 
element insurekcyjny, skłonny do walki zbrojnej. Przypomina tu Nowik o wio-
dącej roli pierwszego faktycznego dowódcy działań powstańczych w Poznaniu – 
Zet-owca mjra Mieczysława Palucha, który dał sygnał do rozszerzenia walk poza 
stolicę regionu. Autor starannie przybliża również późniejsze działania samego Pił-
sudskiego wobec powstania wielkopolskiego, w tym delegowanie najzdolniejszych 
oficerów na front wielkopolski (m.in. ppłk Juliana Stachiewicza, który został szefem 
sztabu wojska powstańczego). 

Podobnie dużo miejsca poświęcono działaniom Piłsudskiego podejmowanym 
wobec powstań śląskich. Jak czytamy, już od swojego początku Centrala POW 
Górnego Śląska działała w ścisłym związku z Naczelnym Dowództwem Wojska 
Polskiego i Ministerstwem Spraw Wojskowych. Na czele organizacji stał Alfons 
Zgrzebniok, również Zet-owiec. Jeszcze w sierpniu 1920 r. w miejsce zdekonspi-
rowanej POW Górnego Śląska powstała nowa struktura – Samoobrona Śląska, na 
czele której stanął Paluch. Pomoc NDWP dla Śląska stała się szczególnie widoczna 
w trakcie III powstania. Na przełomie 1920 i 1921 r., kiedy wreszcie na wschodzie 
zafunkcjonowało zawieszenie broni, na Górny Śląsk trafiło wielu doświadczonych 
oficerów, wywodzących się często z Legionów i POW. Dość wspomnieć, że na 
50 tys. uczestników III powstania, aż 10 tys. to ochotnicy z kraju. Jak twierdził jeden 
ze współpracowników Wojciecha Korfantego, w szeregach organizacji powstań-
czych „wzięły górę elementy z dawnej POW, pozostając zupełnie pod wpływem 
Belwederu”. W sporze pomiędzy optującymi za metodą faktów dokonanych piłsud-
czykami a zwolennikiem legalizmu Korfantym autor książki jednoznacznie opo-
wiada się po stronie tych pierwszych. Ma do tego prawo, a z argumentacją którą 
się posługuje także oponenci polityki Naczelnika Państwa powinni się zapoznać.

Jak stara się nam unaocznić Nowik, polityka antyniemiecka Warszawy, choć 
prowadzona nieraz niejawnie, zakrojona była na szeroką skalę. W dobie negocjacji 
paryskich Piłsudski brał pod uwagę różne koncepcje wywarcia wpływu na sprawę. 
Autor obszernie opisuje plany (wspólnego z francuską Misją Wojskową) zbrojnego 
zajęcia Pomorza oraz Górnego Śląska, które brał pod uwagę Piłsudski. Był to 
moment, w którym ważyło się to, czy Berlin w ogóle podpisze traktat pokojowy 
kończący I wojnę światową. W przeciwnym wypadku wojna zostałaby wznowiona 
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i  Polska musiałaby walczyć z Niemcami o  przynależność ziem zachodnich zu-
pełnie otwarcie, bez ograniczeń. W tym kontekście należy rozpatrywać utworzenie 
w maju 1919 r. frontu przeciwniemieckiego, któremu podporządkowano inne dzia-
łania wojenne. „Pragmatyzm Wodza Naczelnego widoczny był w tym, że na od-
cinku frontu przeciwniemieckiego skoncentrowanych zostało ponad 2/3 polskich 
dywizji (aż 15 z 21), flotylla wiślana, duża część lotnictwa, pociągów pancernych oraz 
pułk czołgów” – pisze Nowik. A wszystko to działo się przecież chwilę po zajęciu 
Wilna i  bezpośrednio przed ostatecznym rozwiązaniem sprawy Galicji Wschod-
niej. Dodajmy, że prowadzone wiosną i latem działania Naczelnego Dowództwa na 
wschodzie skutkowały m.in. odsunięciem możliwości praktycznego współdziałania 
niemiecko-rosyjskiego2 przeciw Polsce tak na północy, jak i na południu. Wpływy 
Polski sięgnęły Łotwy i Rumunii – jedynych naszych sąsiadów, z którymi nie mie-
liśmy wówczas zaognionych stosunków. 

Odtworzenie tej sekwencji wydarzeń pozwala wyrobić sobie zdanie o tym, jak 
sprawnie prowadzona była wówczas polityka odradzającej się Rzeczpospolitej. 
W omawianym okresie mamy de facto do czynienia z pasmem sukcesów, za które 
odpowiedzialność spada – nie umniejszając roli innych postaci – przede wszystkim 
właśnie na Wodza Naczelnego.

O  ile działania Piłsudskiego wobec powstania wielkopolskiego czy śląskich, 
a także samych stosunków Warszawy z Berlinem są tematem, który nie tak rzadko 
pojawia się w opracowaniach historyków, to już zabiegi Naczelnika Państwa wobec 
Warmii i Mazur stanowią zagadnienie niemal nieznane. Zdaniem autora niewielki, 
ale istotny podrozdział w książce Nowika zasługuje więc na odnotowanie w niniej-
szym tekście – tym bardziej, że i w nim autor polemizuje z popularnymi w krę-
gach prawicowych poglądami. 

Już „Dekret Naczelnika Państwa o  okręgach wyborczych do Sejmu Ustawo-
dawczego” z  28 listopada 1918 r. przewidywał przeprowadzenie wyborów także 
na terenie Powiśla, Warmii i Mazur. Dwa dni później, przygotowując instrukcję 
dla swoich delegatów na konferencję pokojową (wiemy to dzięki archiwum Mi-
chała Mościckiego), wśród ziem, które powinny wejść w  skład Polski, również 
znalazły się wyżej wymienione. W późniejszym okresie Naczelną Komendę Straży 
Mazurskiej tworzyli delegowani z Polski oficerowie i podoficerowie wywiadu woj-
skowego, głównie legioniści i  peowiacy. Bazą dla jej utworzenia były komórki 
POW. W czasie poprzedzającym sam plebiscyt zadanie ochrony polskich placówek 
i wieców spoczywało na utworzonych przez NKSM Lotnych Oddziałach Bojowych 
Straży Mazurskiej, dowodzonych przez legionistę ppor. Tadeusza Skindera. Jak 
wskazuje Nowik, nie jest do końca prawdą twierdzenie, że o klęsce Polski w plebi-
scycie przesądziła trwoga związana z nabierającym tempa pochodem bolszewików 
na Polskę. Pamiętajmy, że w dniu przeprowadzania głosowania (11 lipca 1920 r.) 
linia frontu przebiegała daleko na wschodzie, walki trwały w rejonie Wilji, Moło-
deczna, Mińska Litewskiego, Styru, Kamieńca Podolskiego. Źródeł klęski należy 

2  Notabene przejęte przez polski radiowywiad szyfrogramy gen. Antona Denikina z grudnia 
1919 r. mówiły o rozpatrywanych przez niego planach zerwania z Ententą i reorientacji 
na Niemcy.
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upatrywać przede wszystkim w niskiej świadomości narodowej Mazurów i War-
miaków – kilkuwiekowych zaległości nie dało się nadrobić w kilka miesięcy. Choć 
autor pracy nie neguje faktu, że zagrożenie bolszewickie miało pewien wpływ na 
wynik plebiscytu, to prezentowane przez niego twierdzenie, że nie był to czynnik 
decydujący, musi brzmieć przekonująco.

Polityka wschodnia Piłsudskiego z racji mnogości podejmowanych na tym od-
cinku działań, jak i priorytetowego stosunku do niej samego Naczelnika Państwa, 
stanowi największą część opisywanej książki.

Sympatyków idei narodowej może szczególnie zainteresować podkreślany przez 
autora fakt, że program terytorialny Piłsudskiego i Dmowskiego w dużej mierze 
się pokrywał. Abstrahując od granicy zachodniej, której przebieg obaj mężowie 
stanu widzieli niemal identycznie, także na wschodzie granicę wpływów Warszawy 
postrzegano podobnie. „Różnice kształtu terytorialnego państwa w  wizjach Ro-
mana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, były w istocie niewielkie. Obie zakładały 
daleko idące rewindykacje na wschodzie (szczególnie na północnym-wschodzie, 
na obszarze litewsko białoruskim), a  nawet godziły się na autonomię etnogra-
ficznej Litwy” – pisze Nowik, dodając, że istotne różnice zachodziły głównie w za-
kresie urządzenia stosunków wewnętrznych. „Na wschodzie (…) są drzwi, które 
się otwierają i zamykają i zależy, kto i jak szybko siłą je otworzy (…) W zasadzie 
można się godzić na linię Dmowskiego, jeśli nie wyłonią się inne możliwości” – 
mówił w lutym 1919 r. w rozmowie z Władysławem Baranowskim sam Piłsudski. 
Fakt przyjmowania podobnego programu terytorialnego potwierdzał zresztą także 
Stanisław Grabski, wówczas faktyczny lider endecji w  kraju. Wcześniej sprawą 
szeroko zajmował się prof. Andrzej Nowak w klasycznej już monografii „Polska 
i trzy Rosje”3. Pozwólmy sobie wygłosić tu opinię, że w „Odrodzeniu Rzeczypospo-
litej” nie dość mocno wybrzmiewa fakt, iż Piłsudski tylko do pewnego momentu 
rozważał pozostawienie części Galicji Wschodniej (bez Lwowa i Borysławsko-Dro-
hobyckiego Zagłębia Naftowego) w rękach ukraińskich. „Po zmarnowaniu niewiel-
kich, ale istniejących jeszcze do końca lutego [1919 r. – przyp. JS] szans na tery-
torialny kompromis, nie kwestionowanym już zadaniem na tym odcinku stało się 
ostateczne opanowanie całego obszaru Galicji Wschodniej i faktyczna likwidacja 
ZURL. Piłsudski przed tym zadaniem się nie uchylał. Autoryzował kolejne, coraz 
bardziej skuteczne ofensywy polskie” – podsumowywał sprawę Andrzej Nowak4. 
W książce Nowika daleko bardziej wyeksponowany jest jednak znacznie mniej 
istotny historycznie fakt, że Naczelnik Państwa przez krótki okres był skłonny do 
kompromisu z  ZURL, podyktowanego (egzystencjalnym, a  nie tylko lokalnym) 
zagrożeniem bolszewickim.

Znaczącym podejmowanym przez autora tematem jest stosunek Naczelnika 
Państwa do mitologizowanej nieco idei federalizmu. Nowik stawia swoje tezy 
nieco inaczej niż chociażby wspomniany Nowak5, czy ostatnio Andrzej Chwalba 

3  A. Nowak, Polska i  trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do 
kwietnia 1920 roku), Kraków 2017.

4  Tamże, s. 295.
5  Tamże, s. 221-225.
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w popularnonaukowej pracy poświęconej wojnie polsko-bolszewickiej6. Czytając 
książkę Nowika można odnieść wrażenie, że autor stara się nieco polemizować 
z  popularnym wśród badaczy zagadnienia, a  rzadko spotykanym gdzie indziej 
twierdzeniem, że Piłsudski de facto nie był ideowym federalistą. Zauważmy 
przeto, że w dużej mierze mowa tu raczej o innym stawianiu akcentów niż sporze 
o  fakty historyczne. Także Nowik cytuje listy Piłsudskiego do Leona Wasilew-
skiego, w którym nazywał on Ignacego J. Paderewskiego „wściekłym federalistą”, 
a o samym programie federacyjnym wypowiadał się raczej z pobłażaniem. Do-
dajmy, że podobne wypowiedzi zdarzały mu się pod adresem również niektórych 
członków własnego obozu, jak Komisarz Generalny Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich Jerzy Osmołowski. 

Historycy wydają się generalnie zgodni w tej sprawie – Piłsudski nie był przy-
wiązany do federalizmu w sposób dogmatyczny. Brał pod uwagę zarówno moż-
liwość wdrożenia wariantu federacyjnego, jak i  inkorporacyjnego, uznając ten 
pierwszy za pożądany wariant maksimum, zaś drugi za minimalistyczny, ale godny 
realizacji w  razie niepowodzenia pierwszego. Jak zanotował słowa Piłsudskiego 
w  grudniu 1919 r. Kazimierz Świtalski: „koncepcji aneksjonistycznej i  federali-
stycznej nie należy sobie zasadniczo przeciwstawiać, jedna nie wyklucza drugie, 
chodzi tylko o możliwości postawienia rozwiązania federalistycznego wprzód, tak 
by w razie niemożności jej przeprowadzenia pozostawało jednak wyjście drugie”. 
Było to typowe dla tej postaci działanie wielotorowe, obliczone na realizację tych 
celów, które okażą się możliwe w zaistniałych warunkach. Pomijając sprawę, że 
formacja intelektualna i rodowód Piłsudskiego siłą rzeczy wzmacniały w nim sym-
patie względem idei federacyjnej, to nie jest przecież prawdziwym twierdzenie, że 
wizja ta była podyktowana romantycznymi fantazmatami czy tanim sentymenta-
lizmem. Widać to doskonale w zupełnie przedmiotowym podejściu do litewskich, 
białoruskich czy ukraińskich polityków. Jeśli niektóre podjęte przez Naczelnika 
Państwa działania uznajemy za błędne, to faktem jest, że ich źródła tkwiły w kal-
kulacji, zakładającej, że wobec naturalnej potęgi współpracujących ze sobą Rosji 
i Niemiec należy dążyć do przemodelowania ładu środkowoeuropejskiego. Czy 
nie należało takich prób podejmować? To pytanie być może nigdy nie zostanie 
zamknięte, jednak warto odnotowywać nowe pojawiające się w tej dyskusji głosy. 
Część badaczy, a zalicza się do nich Nowik uważa, że nawet nieudane operacje 
takie jak wyprawa kijowska, w praktyce wydały swoje pozytywne owoce („osłabiały 
potencjał przeciwniki, a narzucając inicjatywę operacyjną, tworzyły warunki do 
osiągnięcia sukcesu militarnego” – czytamy). Wszak już wspomniany prof. Nowak 
dowiódł, że marsz na Kijów był uderzeniem wyprzedzającym planowany atak sił 
bolszewickich. Dowodów na agresywne zamiary Moskwy jest aż nadto, i również 
autor „Odrodzenia Rzeczpospolitej” obszernie argumentuje te racje. Jak twierdzi, 
w Moskwie decyzje w tej sprawie zapadły najpewniej jeszcze w listopadzie 1919 r. 
Popularyzowane m.in. przez nie mającego dostępu do pełni źródeł, ale i przecież 
skrajnie uprzedzonego do Piłsudskiego Jędrzeja Giertycha twierdzenia, że winą za 

6  A. Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, 
s. 130–132.
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bolszewicki pochód na Warszawę należy obarczać Naczelnego Wodza nie wytrzy-
mują konfrontacji ze znanymi nam faktami. 

Nie ma też większych wątpliwości, że w planach Piłsudskiego i jego otoczenia 
państwo ukraińskie miało być oddane pod wpływy polskie – być de facto pol-
skim wasalem. Wynika to nie tylko ze świadectw zostawionych nam przez gen. 
Antoniego Listowskiego czy cytowanego przez Nowika Bogusława Miedzińskiego, 
ale przede wszystkim z założeń umowy polsko-ukraińskiej z kwietnia 1920 roku. 
Autor pracy podkreśla przy tym, podobnie zresztą jak ogół historyków, że Ukraina 
zawsze była przez Piłsudskiego rozpatrywana jako odrębne państwo, a nie część 
planowanej federacji. Nowik dowodzi, że elity narodów, które miały z  Polską 
tworzyć ład w regionie nie zawsze były przecież usposobione antypolsko. Pomi-
jając petlurowców i  propolskich Białorusinów (bracia Łuckiewiczowie, Wacław 
Iwanowski), wszak nawet na tak antypolskiej Litwie wśród zamieszanych w plany 
propolskiego zamachu z 1919 r. znalazło się sporo postaci tej miary, co twórca 
litewskiego wojska gen. Silvestras Žukauskas (Sylwester Żukowski), czy zasłużeni 
dla litewskiej kultury i państwowości Stanisław Narutowicz i Michał Römer. Zbyt 
wiele było jednak zmiennych w tym burzliwym dla regionu okresie, by dało się 
doprowadzić do synergii sprzyjających współpracy czynników. Zawiodła również 
organizacja samego zamachu, czego autor książki wydaje się jednak nie doceniać.

Jak więc oceniać pracę prof. Nowika? Trudno wymagać, by w publikacji tej 
objętości, traktującej o tak szerokiej tematyce nie pojawiły się błędy. Znajdziemy 
bowiem w niej kilkukrotne powtórzenia niektórych faktów czy opinii, za co winą 
niekoniecznie należy obciążać samego autora. Zapanowanie nad taką ilością mate-
riału samo w sobie jawi się jako imponujące.

Być może niektórych czytelników razić będzie ewidentna przychylność prof. 
Nowika dla działań Józefa Piłsudskiego, nie będąca przecież w  tym przypadku 
żadną tajemnicą. Zapytajmy jednak, czy można autorowi czynić zarzut z tego, że 
wykazuje sympatię dla jednego z twórców państwa polskiego, i to przy opisywaniu 
chyba najświetniejszego okresu jego działalności? Nie odbywa się ze szkodą dla 
przedstawianych faktów. Naszym zdaniem, druga część „Odrodzenia Rzeczypospo-
litej” winna stać się więc pozycją obowiązkową dla osoby zainteresowanej polityką 
zagraniczną II RP, tym bardziej cenną, że ukazującą się w dobie zalewu literaturą 
powielającą absurdalne nieraz teorie spiskowe, wykrzywiającą fakty historyczne. 

Jakub Siemiątkowski

Grzegorz Nowik, „Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej  
Józefa Piłsudskiego 1918–1922. Część II: Sprawy zagraniczne”, Instytut Studiów 

Politycznych PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Warszawa 2020, ss. 782.
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w ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiły się aż dwie 
monografie autorstwa wybitnego współczesnego badacza ra-

dykalizmów II RP – dra hab. Jarosława Tomasiewicza. Obok drugiej, 
poświęconej nacjonalistycznym i  antyliberalnym nurtom polskiej 
lewicy, światło dzienne ujrzała również praca poświęcona ruchom 
identyfikowanym, nie zawsze zresztą słusznie, z prawicą. Tomasie-
wicz opisuje w  niej tendencje autorytarne, totalistyczne i  faszy-
zujące w  myśli działaczy narodowo-demokratycznych, narodowo- 
-radykalnych, narodowo-państwowych i narodowo-socjalistycznych 
lat 30. Publikacja ta jest o tyle istotna, że prezentuje zagadnienie 
przedwojennego nacjonalizmu, uwypuklając te jego wątki, które 
nieraz bywały traktowane pobocznie.

Poza podrozdziałami metodologicznymi oraz tymi, w których znajdziemy ogólny 
zarys tematu, praca Tomasiewicza dzieli się na pięć rozdziałów. Autor opisuje 
w nich kolejno poglądy: „młodych” Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo- 
-Radykalnego, Związku Młodych Narodowców (i Ruchu Narodowo-Państwowego), 
dysydentów z obozu narodowego oraz różnych gałęzi polskiego narodowego so-
cjalizmu. Praca liczy łącznie ponad 400 stron. 

Publikację należy traktować jako kolejną z odsłon wieloletnich badań Toma-
siewicza nad zagadnieniem radykalizmu politycznego w II RP. Na dorobek autora 
w tym zakresie składają się już trzy inne książki, opisujące tendencje antyliberalne 
i totalistyczne w łonie ugrupowań dwudziestolecia międzywojennego1. W druku 
znajduje się zresztą kolejna, poświęcona tym razem obozowi piłsudczykowskiemu 

1  J. Tomasiewicz, Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej 
w Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 2012; Tenże, Naprawa czy zniszczenie demokra-
cji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921-1935, 
Katowice 2012.
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w przededniu II wojny światowej. Warto mieć ten fakt na uwadze i odczytywać 
przedstawiane we „W kierunku nacjokracji…” tezy w szerszym kontekście.

Kluczowym pojęciem, którym posługuje się Tomasiewicz opisując ugrupowania 
narodowe jest totalizm. Termin ten wydaje się dziś nieco anachroniczny, w zasadzie 
ustąpił bowiem miejsca totalitaryzmowi, choć – jak wskazuje autor – niekoniecznie 
są one tożsame. Znana jest zresztą toczona do dziś wśród politologów debata nad 
tym, czy włoski faszyzm (tak istotny dla zagadnień, wokół których będziemy się tu 
poruszać), należy klasyfikować jako ustrój totalitarny. Autor książki definiuje totalizm 
jako niepełny totalitaryzm – jako dążenie do ujęcia społeczeństwa w ramy maso-
wych organizacji społecznych bez osiągnięcia stanu totalnej kontroli. Pojęcie to obej-
muje także nowocześniejsze (na owe czasy) formy autorytaryzmu. Najistotniejsze 
będą tu postulaty wodzostwa i monopartii, ale także hasło monoidei – monopolu 
ideologii panującej, który miał służyć przełamaniu liberalnego pluralizmu. Jak pisano 
w kręgach nacjonalistycznych, naród miał myśleć tymi samymi kategoriami, „mieć 
duszę jednolitą”, jego wola miała być „wytężona w jednym i tym samym kierunku”. 

Na stronach swojej książki Tomasiewicz zauważa, że w łonie ruchu narodowego 
totalizmem interesowali się nie tylko ci z pozoru najwięksi radykałowie. Jak pisze, 
samo SN „choć dystansowało się od faszyzmu – pozostawało tą ideologią wyraźnie 
zafascynowane”. Obok głównego nurtu partii, w którym krytyka wobec modelu wło-
skiego narastała, w jej szeregach niejednokrotnie pojawiały się wątki totalistyczne. 
Nie kto inny jak Tadeusz Dworak pisał o potrzebie totalizmu, który charakteryzował 
jako „rządzenie konsekwentne w myśl jednolitej ideologii (…), gospodarka planowa; 
wychowanie w szkołach i organizacjach młodzieży w duchu potrzeb i ambicyj na-
rodu; jawnie hierarchiczny ustrój władz, – bezpośrednim źródłem władzy jest wola 
kolegium kierowniczego, oddającego w odpowiednich warunkach stanowisko na-
czelne należycie uzdolnionej jednostce”. Jak jednak zauważał cytowany przez au-
tora, prof. Krzysztof Kawalec: „chwile słabości mieli nawet najbardziej zdecydowani 
rzecznicy tendencji antyliberalnej w  obozie narodowym” – również wspomniany 
Dworak w tak planowanym ustroju nie wykluczał istnienia Sejmu, konstytucji, „za-
bezpieczenia pewnej swobody jednostki”, prawa rodziny do wychowywania dzieci itd.

Zwolennikami totalizmu w ramach SN byli przede wszystkim tzw. „maksyma-
liści” – radykalna frakcja partii, na czele której stali Zbigniew Stypułkowski i  Ja-
nusz Rabski. Grupa ta, odrzucająca centryzm bielecczyków, demokratyzm „starych”, 
a jednocześnie pozostająca w sporze z giertychowcami, szukała kontaktów z krę-
gami piłsudczykowskimi. Wątek tak dążenia do współpracy z niektórymi kręgami 
sanacji, jak i fascynacji ideą legionową, przewija się na stronach pracy Tomasiewicza 
często. Jak podkreśla autor, w latach 30. narodowcy stawali się coraz bardziej podatni 
na legendę Piłsudskiego. Stwierdzenie, że „młode pokolenie polskie równie kocha 
splamioną krwią bluzę legionową, jak błękitny mundur hallerczyka”, które można 
było przeczytać na łamach „Polski Narodowej”, nie było tylko czczym sloganem. 
Mimo tkwienia w opozycji do rządu, do wielu „młodych” autentycznie przemawiały 
kult siły, militaryzm i antydemokratyzm, charakteryzujące system piłsudczykowski.

Idea związania myśli narodowej młodego pokolenia z  „myślą żołnierską” pił-
sudczyków była silna szczególnie w  kręgach RNR „Falanga”. Wszak w  piśmie 
ugrupowania znajdziemy nawet próby „podczepiania” się pod dziedzictwo działaczy 
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Organizacji Bojowej PPS czasów rewolucji 1905 r. Sam Bolesław Piasecki do-
strzegał pierwiastki nacjonalizmu w publicystyce Adama Skwarczyńskiego – głów-
nego ideologa obozu legionowego. Dodajmy, że z myślą piłsudczyków zetknął się 
on w czasie… pobytu w Berezie Kartuskiej, co (jak uważał Włodzimierz Sznarba-
chowski) miało wywrzeć znaczący wpływ na jego myślenie.

Tomasiewicz podkreśla, że narodowcy, wychodząc z innych założeń ideowych 
niż piłsudczycy, w zasadzie dochodzili do tych samych niedemokratycznych wnio-
sków. Notabene autor pracy zauważa, że postulowana przez „młodych” koncepcja 
Organizacji Politycznej Narodu przypominała w zasadzie niewdrożoną nigdy ideę 
Powszechnej Organizacji Społeczeństwa Walerego Sławka. 

Mocnym punktem książki jest opis pozycji, z  jakich radykałowie krytykowali 
główny nurt endecji. Autor dowodzi, że sam termin „narodowy radykalizm” należy 
rozumieć mniej więcej w  takich kategoriach jak hiszpański narodowy syndyka-
lizm – jako próbę sformułowania nacjonalistycznej odpowiedzi na postulaty zdo-
bywającej popularność lewicy. Wszak jeszcze w  latach 20. mianem „radykalnej” 
określano właśnie niemarksistowską lewicę. Nie dziwi więc, że w kręgach narodo-
wo-radykalnych krytykowano niespójność modelu gospodarczego proponowanego 
przez SN, faktyczny brak programu społecznego, ale i same pozycje polityczne zaj-
mowane przez tę partię. W kręgach ONR-ABC ze sprzeciwem spotykało się mające 
zachodzić wśród działaczy SN utożsamienie narodu z tą partią czy przyznawanie 
jej „monopolu na nacjonalizm”. Krytyka ta była jeszcze bardziej widoczna w publi-
cystyce Związku Młodych Narodowców – ugrupowania, które często jest pomijane 
w  opracowaniach, mimo że stanowiło być może najbardziej pogłębiony ideowo 
odłam „młodych”. Jeden z ideologów tego środowiska, Zdzisław Stahl zarzucał en-
decji „związanie haseł nacjonalistycznych z pierwiastkiem słabizny i wsteczności” 
oraz zatracenie kontaktu z „czynnymi żywiołami energii narodowej”. Z kolei ide-
ologia „młodych” SN miała być – zdaniem narodowców-państwowców – syntezą 
polskiego anarchizmu, XIX-wiecznego liberalizmu i importowanego totalizmu. Kry-
tykowano przeciwstawianie narodu i państwa, dopatrując się w tym pierwiastków 
anarchii. Jak przypomina Tomasiewicz, w  ZMN wysnuto teorię wielonurtowości 
(a  w  zasadzie dwunurtowości) polskiego nacjonalizmu: Myśl nacjonalistyczną 
miała reprezentować historyczna endecja, zaś „pierwiastek czynny i  żywiołowy 
w narodzie” – piłsudczycy. Ze względu na to rozdwojenie „nie nastąpiło w Polsce 
związanie rewolucji kombatanckiej z  filozofią nacjonalistyczną” – pisał Zygmunt 
Wojciechowski, jeden ze zwolenników takiej właśnie syntezy. Inny, Jerzy Drobnik 
stwierdzał z kolei, że „w genezie legionów tkwił niewątpliwie nacjonalizm w jego 
bohaterskiej (…) formie”. Jak uważali działacze ZMN, samo sprawowanie władzy 
wydobywało na wierzch nacjonalistyczne pierwiastki ruchu piłsudczykowskiego.

Na stronach swojej książki Tomasiewicz opisuje krytyczne podejście tego kręgu 
do polskiego charakteru narodowego, który to temat pojawiał się w jego enun-
cjacjach dość często. W myśli ZMN „słynny polski zapał słomiany” zastąpić miały 
„rozkaz, dyscyplina i  posłuszeństwo”. Dowartościowanie czynnika państwowego 
miało przezwyciężyć polskie wady narodowe. W podobnym duchu formułowali 
swoje założenia działacze RNR: „Szydzono bezlitośnie z kultu dla ciepłego rodzin-
nego kominka, z ideału spokojnej wegetacji, tego ideału przeciętności polskiej, 
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kołtuńskiej zatęchłej, szlachecko-mieszczańskiej przeciętności, z  charakteryzu-
jącej większość społeczeństwa psychiki karłów” – pisze Tomasiewicz.

Ostatnie rozdziały pracy poświęcone są zagadnieniu polskich ugrupowań naro-
dowo-socjalistycznych, w ich dwóch odrębnych nurtach. Pierwszy, reprezentowany 
przez założoną w 1933 r. Partię Narodowych Socjalistów Kazimierza Dagnana, był 
tworem czysto polskim, nie mającym najmniejszych związków z niemieckim na-
rodowym socjalizmem. „Partia nawiązywała do rodzimych tradycji patriotycznego 
radykalizmu (polskiej demokracji rewolucyjnej), tworząc drzewo genealogiczne 
sięgające Adama Mickiewicza, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i Gminy 
Narodowo-Socjalistycznej. Choć wywodziła się ze stworzonego przez endecję NZR, 
uważała się za kontynuatora spuścizny Józefa Piłsudskiego. Myślicielem, na któ-
rego się powoływała, był Stanisław Brzozowski” – pisze autor książki, podkreślając 
jej ideową odrębność. Ruchowi temu bliżej było do czeskich narodowych socjali-
stów Edvard Beneša niż niemieckich Adolfa Hitlera.

Drugi opisywany przez Tomasiewicza kierunek już pewne podobieństwa do nie-
mieckiego imiennika wykazywał. Organizacje takie jak Radykalny Ruch Uzdro-
wienia czy Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza lokalnie dochodziły do 
pewnych wpływów, jednakowoż ich ideowa wtórność sprawiała, że stanowiły one 
zjawisko mało istotne na mapie politycznej II RP. Należy przy tym zaznaczyć, że 
nawet one podkreślały przywiązanie do kursu antyniemieckiego w polityce zagra-
nicznej, a często także np. swój katolicyzm. 

Na stronach swojej książki Tomasiewicz podejmuje oczywiście znacznie więcej 
wątków niż staraliśmy się tu zasygnalizować. Odpowiedzi na nurtujące pytania 
znajdą tu np. poszukujący informacji o  tym, czy ruch narodowy faktycznie był 
nurtem hołdującym biologicznej definicji narodu. Najbardziej wszak istotne wydaje 
się samo ujęcie tematu. Naświetlając koncepcje młodych nacjonalistów właśnie 
przez pryzmat ich stosunku do totalizmu i tendencji faszystowskich, Tomasiewicz 
wydobywa na wierzch prawdę o ich rdzeniu ideowym. Tak jak to robił prof. Bo-
gumił Grott2, autor „W kierunku nacjokracji…” w swoich pracach przybliża nas 
do odpowiedzi, na pytanie, które nurty nacjonalistyczne były z ducha konserwa-
tywnymi, a które dążyły do gruntownej przebudowy polskiego charakteru narodo-
wego i stosunków społeczno-politycznych, do narodowej rewolucji. „W kierunku 
nacjokracji…” jest więc publikacją ze wszech miar godną polecenia – podobnie jak 
wcześniejsze, które wyszły spod pióra tego autora.

Jakub Siemiątkowski

Jarosław Tomasiewicz, „W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne,  
totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939):  

narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści”, Katowice 2019, ss. 410.

2  B. Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa ducha, 
Warszawa 2015.
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O zbrodniach niemieckich podczas drugiej wojny światowej na-
pisano już bardzo wiele opracowań zarówno naukowych, jak 

i publicystycznych. Zajmowała się nimi również i literatura piękna. 
Można więc powiedzieć, że anonsowana tutaj książka nie stanowi po-
zycji, która wyróżnia się na tle innych. Tak jednak nie jest. Upływa-
jący czas i  pojawianie się nowych problemów w  bieżącej polityce 
powoduje stałą konieczność komentowania ich i uczulania opinii pu-
blicznej na ich wagę. Dlatego książka profesora Wojciecha Polaka 
i dr hab. Sylwii Galij-Skarbińskiej jest warta dzisiaj szczególnego 
zainteresowania. Obok zajmowania się wydarzeniami o charakterze 
zbrodniczym, dokonywanymi przez niemieckiego okupanta w latach 
II wojny światowej, przedstawia w sposób ciekawy i łatwo przyswa-
jalny także dzieje powojenne stosunków polsko-niemieckich, uwypu-
klając ich prawdziwy i  niekorzystny dla nas charakter. Pod tym 
względem stanowi pozycję równoległą do pracy Leszka Pietrzaka 
pt. „Tajna wojna Niemiec z Polską”.

Przedstawiana tu książka dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwszą z nich 
dotyczącą zbrodni wojennych (rozdz. „Zbrodnie niemieckie w Polsce w okresie 
II wojny światowej”) oraz drugą, poruszającą temat współczesnych relacji niemiecko- 
-polskich. Te ostatnie cechują się różnymi tendencjami do zdominowania naszego 
kraju przez zachodniego sąsiada oraz licznymi próbami fałszowania przez niego 
historii. O tych ostatnich sprawach traktują rozdziały „Tuszowanie zbrodni” oraz 
„Dzisiejsza polityka Niemiec wobec Polski”. Właśnie na te partie książki zwrócimy 
tutaj szczególną uwagę.

Autorzy już na początku swoich rozważań mocno podkreślają powierzchow-
ność i nieadekwatność do popełnionych zbrodni czy zabiegów denazyfikacyjnych 
podejmowanych na terenie Niemiec w  latach powojennych i  później. Rażąca 
dysproporcja pomiędzy popełnionymi przez III Rzeszę i  jej obywateli czynami 
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a ferowanymi wyrokami rzuca się w oczy, budząc niepokój i podsuwając wiele 
pytań, które domagają się odpowiedzi i głębszych refleksji. Dość powszechne po-
wierzchowne ocenianie popełnionych zbrodni i przejawiana przez niemieckie są-
downictwo tendencja do ich minimalizacji nie tylko oburza, ale daje też dużo do 
myślenia. Wskazuje ona na funkcjonowanie w Niemczech swoistego mechanizmu 
pobłażania, który bez wątpienia jest produktem występującej w historii, szerokiej 
akceptacji przez Niemców III Rzeszy i jej polityki uprawianej w krajach okupowa-
nych w stosunku do ich obywateli oraz swoistego zakłamania. Autorzy „Zbrodni 
i grabieży…” omawiają ten problem szeroko, podając wiele przykładów dotyczą-
cych praktyk sądownictwa niemieckiego w Republice Federalnej Niemiec, co skut-
kowało uniknięciem kar przez wielu zbrodniarzy wojennych. Do nich należeli kaci 
Warszawy, generałowie Erich von dem Bach-Zelewski czy Heinz Reinefarth, peł-
niący spokojnie przez szereg lat funkcję burmistrza miasteczka na wyspie Sylt. Fał-
szowanie przez obecne państwo niemieckie swojej historii jest faktem oczywistym. 
Towarzyszy mu tendencja do przemilczania zbrodni. I chociaż działają tam zarówno 
badacze przeszłości, jak i rozmaici intelektualiści, którzy stają twarzą w twarz z po-
nurymi faktami z przeszłości, to jednak są oni w zdecydowanej mniejszości.

„Państwo niemieckie – jak piszą autorzy „Zbrodni i grabieży…” – traktuje Polskę 
w sposób lekceważący, a wszelkie zaszłości historyczne uważa za przedawnione. 
Jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku istniało, w bardzo 
nielicznych wprawdzie Niemcach, poczucie winy za ponad pięć milionów obywateli 
polskich zabitych w czasie II wojny światowej, za masowe egzekucje na ziemiach 
polskich, za zbrodnie popełnione w obozach koncentracyjnych, za zmuszanie Po-
laków do pracy przymusowej, za rabunek polskich dzieci, za spalenie i zburzenie 
Warszawy, za status podludzi nadawany Polakom przez okupanta. Dzisiaj owego po-
czucia winy już niema. Niemcy poprawiają swoje samopoczucie zrzucając zbrodnie 
z lat 1939–1945 na niemal mitycznych nazistów, którzy niekoniecznie muszą mło-
dzieży kojarzyć się z  dziadkami i  pradziadkami. Sami zaś kreują się na ofiary 
drugiej wojny światowej skrzywdzone odebraniem Śląska, Pomorza Zachodniego 
i  innych terytoriów, wysiedleniami z Polski i z Czechosłowacji oraz alianckimi 
bombardowaniami swoich miast”.

Przez prezentowaną tu książkę przewijają się różne opisy obserwowanych za-
chowań niemieckiego sądownictwa w toku postepowania przeciwko byłym zbrod-
niarzom. Zainteresowanych odsyłam do książki celem zapoznania się ze szcze-
gółami. Poprzestanę tutaj na ogólnej sentencji wygłoszonej przez Fritza Bauera, 
niemieckiego prokuratora działającego w procesie załogi KL Auschwitz. Podsu-
mował on problem tak: „Zbrodni dokonały miliony Niemców. Nie dlatego, że 
im rozkazano albo ich zmuszono. Dlatego, że to odpowiadało ich własnemu 
światopoglądowi, w ten sposób realizowali własną wizję narodowego socja-
lizmu. Uważali, że działają właściwie”. I tu jest właśnie pies pogrzebany!

Jak się okazało, powyższej opinii nie podzielały jednak sądy, co poskutkowało 
dość niskimi wyrokami. Chodziło o to, aby nie rozpowszechniać zanadto faktów 
zaistnienia zbrodni ludobójstwa, którego miejscem było m.in. Auschwitz.

O  ile włoski faszyzm nie znalazł w  swoim kraju dobrego podłoża kulturo-
wego, to w Niemczech było już inaczej. „Włoski faszyzm nie zabijał” – podkreśliła 
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prof. Krystyna Kersten we wstępie do książki „Czarna księga komunizmu”. Spo-
łeczna identyfikacja z  tym reżimem była w  Italii daleko słabsza niż akceptacja 
nazizmu wśród Niemców. Efektem tego stała się także ich niechęć do powojennych 
rozliczeń. Jak przypominają autorzy „Zbrodni i grabieży…”, liczba nierozliczonych 
niemieckich zbrodniarzy wynosi kilkaset tysięcy osób. Z kolei Krzysztof Kąko-
lewski w swoim cyklu wywiadów opublikowanych w postaci książki1 stwierdza: 
„Republika federalna Niemiec nigdy nie rozliczyła się z  brunatną przeszłością, 
a zbrodniarzy masowo wcieliła do swoich elit”.

Jeden z  bezstronnie oceniających przeszłość historyków, Johen Bohler, nie-
miecki autor książki „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce”, stwierdza jednoznacznie: 
„Wehrmacht jako całość był organizacją zbrodniczą i świadomą części faszy-
stowskiej maszynerii”.

Na skutek aktywności środowisk żydowskich obraz II wojny światowej zo-
stał zdominowany przez holokaust. Nie bez winy jest tutaj polityka historyczna 
PRL-u i karygodne zaniedbywanie wielu polskich interesów (w warunkach zależ-
ności od ZSRR), w tym i dbałości o właściwą opinię na świecie o sytuacji Polaków, 
jak i innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej podczas II wojny światowej. 
Państwo Izrael było w innym położeniu, co przekładało się także na odbiór na 
świecie jego tragedii narodowej w latach okupacji niemieckiej.

Profesor Polak i  dr Galij-Skarbińska krytykują także, co jest bardzo cenne, 
rolę „polskiego samobiczowania się” w zakresie stosunku do Żydów, jak i innych 
narodów. Pomaga to bowiem kreowaniu różnych dokonań takich jak np. „skan-
daliczna produkcja niemiecka”, jaką jest film „Nasze matki, nasi ojcowie”. Autorzy 
krytykują liczne „kosmopolityczne fundacje”, które na różnych płaszczyznach dają 
o  sobie znać, ułatwiając oddziaływanie niemieckich wysiłków do zamazywania 
i spychania w niebyt polskich strat i  interesów. Swoje zrobiło również złośliwe 
i tendencyjne tropienie rożnych przejawów polskiego patriotyzmu jako nagannego 
nacjonalizmu, połączone ze skutkami wymiany elit w powojennej Polsce i w kon-
sekwencji zaburzeniem normalnego przekazu pokoleniowego, który konserwuje 
podstawowe wartości określające profil danego narodu. Zredukowało bowiem 
czujność i zdolność do upominania się o swoje, o własny interes narodowy. W wy-
padku relacji polsko-niemieckich oznaczało to niedostateczne zwracanie uwagi na 
niemieckie przekłamania, a w dalszej konsekwencji także na brak na szerokim 
świecie odpowiadającej minionej rzeczywistości empatii dla Polski i Polaków. Po-
średnio zyskiwała na tym także tendencja do ochrony w Niemczech dawnych dzia-
łaczy nazistowskich. Było to, co podkreślają autorzy omawianej książki, „jednym 
z głównych celów elit politycznych i kulturalnych Republiki Federalnej Niemiec”.

Również szkodliwa jest występująca często wśród Polaków naiwność w ocenie 
różnych gestów i  powierzchownych zachowań czynników zagranicznych, za 
którymi nie kryje się nic pozytywnego w stosunku do nas. Odnosi się to szcze-
gólnie do stosunków polsko-niemieckich. Przykłady można by mnożyć. Profesor 
Polak i  jego współpracownica wymieniają naturalnie tylko najjaskrawsze przy-
kłady. Z ironią przypominają np. traktowanie kanclerza Kohla jako „największego 

1 K. Kąkolewski, Co u Pana słychać?, Warszawa 2010.
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przyjaciela Polski”. Tego Kohla, który przecież jeszcze w roku 1989 wyrażał jakieś 
nadzieje na rewizję naszych zachodnich granic. Krytykują przyznanie mu przez 
dwie polskie uczelnie tytułu doktora honoris causa itd. Mieszanie pojęć i brak 
pogłębionej orientacji w prawdziwych intencjach wielu współczesnych Niemców 
ułatwiają powstawanie bardzo niekorzystnych dla Polski mitów np. „rycerskiego 
Wehrmachtu” czy choćby „mitycznych nazistów”, którzy mają być czymś innym 
i zgoła odrębnym od większości niemieckiej. Podobnie traktowanie z aplauzem 
zamachowca na Hitlera Staufenberga jest grubym nieporozumieniem. Był to tylko 
skrajny nacjonalista niemiecki, który wobec zbliżającego się upadku III Rzeszy 
liczył na wyeliminowanie „Führera”, wyplątanie kraju z wojny z zachodnimi alian-
tami celem uratowania go przed całkowitą klęską, a nawet zachowanie części ziem 
II Rzeczypospolitej, zagrabionych w 1939 r.

Jakże znamienne są słowa kanclerz Merkel z 2019 roku, kiedy to w rocznicę lą-
dowania aliantów w Normandii powiedziała: „To była wyjątkowo bezprecedensowa 
operacja wojskowa, która ostatecznie przyniosła nam wyzwolenie od narodowych 
socjalistów”. Słowa zadziwiające, gdyż wynika z nich jakoby Niemcy były okupo-
wane wbrew swej woli przez nazistów. Świadczą one o swoistym zakłamaniu. Tego 
typu praktyki stosowane przez naszych zachodnich sąsiadów mają silne ostrze 
antypolskie. Do podobnych przekłamań należy głośne już dzisiaj sformułowanie 
o „polskich obozach koncentracyjnych”. Tego typu zachowania i sugestie są ob-
liczone na masowego odbiorcę, pozbawionego dostatecznej wiedzy historycznej 
i skłonnego do bezmyślnego mieszania pojęć. Obozy w Polsce a „obozy polskie” 
zlewają się wtedy w jeden byt, który ma za zadanie odwrócić uwagę od właściwości 
cechujących mentalność niemiecką, funkcjonującą w tym kraju co najmniej od 
końca XIX w. aż po czasy nowsze. Bez wątpienia była to mentalność specyficzna. 
Nie darmo mówiono już przed wybuchem II wojny światowej, że „Niemcy wy-
chodzą z Europy”.

Jednym z wielu problemów poruszanych w książce profesora Polaka i dr Galij- 
-Skarbińskiej jest sprawa odszkodowań dla Polski, która w praktyce została ich 
prawie pozbawiona. Według posła Arkadiusza Mularczyka polskie roszczenia wy-
noszą ok. 850 miliardów dolarów. Współcześni Niemcy, łącznie z obecnym prezy-
dentem Steinmeierem, stoją jednak na stanowisku, iż sprawa ta została już w prze-
szłości uregulowana. Wymienieni tu autorzy przypominają, że w roku 2004 Sejm 
III Rzeczypospolitej podjął już uchwałę, że „Polska nie otrzymała dotychczas sto-
sownej rekompensaty”. Sprawa jednak została zignorowana przez ówczesny rząd 
Marka Belki, ale nie jest bynajmniej zamknięta.

Najciekawszą częścią omawianej książki wydaje się być rozdział „Dzisiejsza po-
lityka Niemiec wobec Polski”. Dotyczy on spraw może najmniej rzucających się 
w oczy zwykłego obywatela, ale bardzo ważnych i dotyczących także przyszłości.

Mowa tam jest o rozmaitych agenturach wpływu, które maja za zadanie działać 
rozmiękczająco od środka, zdobywać przychylność elit i penetrować polskie społe-
czeństwo. Działalność taka ma cechy zalegalizowanej korupcji. Jak wiadomo, duża 
cześć prasy znajduje się w rękach kapitału niemieckiego i służy jego interesom. 
Autorzy „Zbrodni i grabieży…” imiennie wskazują zarówno czasopisma, jak i ich 
właścicieli, którzy na tej scenie grają istotne role. Starają się też uczulić czytelników 
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na rożne działania mające na celu „wasalizację Polski”. Piszą wprost: „Niemcy od 
wielu lat prowadza politykę zmierzającą do wszechstronnego podporządkowania 
sobie Polski”.

Nie sposób jest przywołać tu wszystkie, choćby tylko najważniejsze, przykłady 
przedstawione w naszej książce. Jest ich bardzo wiele i są wymowne. Szkoda, że 
na poziomie ogólnospołecznym mówi się o nich nie tak często, jak na to zasługują. 
W ostatecznym rozrachunku mają one prowadzić do zdominowania Polski jako 
największego z państw środkowoeuropejskich z równoczesnym obniżaniem rangi 
państw narodowych na obszarze Unii Europejskiej oraz uczynienie z niej federacji. 
Przeciw takiej tendencji zwracają się rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale czy ze skut-
kiem wystarczającym? Nad tym należałoby dyskutować! Partia ta po objęciu rządów 
nie dokonała zapowiadanej polonizacji prasy, podobnie jak i restytucji w dziedzinie 
posiadania przez państwo wielu bezmyślnie sprzedanych zakładów produkcyjnych.

Omawiana tu pozycja podaje wielką ilość danych. Jest dokonaniem bardzo po-
trzebnym o charakterze nie tylko naukowym, ale i wychowawczym. Została napi-
sana z troską o polski interes narodowy. Dlatego należy ją polecać czytelnikom. 
Autorzy starają się pokazać możliwie dużą ilość faktów, które powinny ostrzegać. 
We współczesnej Polsce nie brakuje bowiem ludzi, którzy ulegają propagandzie 
prowadzonej przez niemieckie media polskojęzyczne, nie rozumieją niemieckiej 
mentalności lub są zwykłymi oportunistami skłonnymi ustępować przed każdą siłą.

Bogumił Grott

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, „Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy  
tuszują prawdę o sobie – 1939–2019”, Kraków 2019, Wyd. Biały Kruk, ss. 394.
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Przypadająca w  tym roku 80. rocznica zbrodni katyńskiej była 
z powodu epidemii obchodzona mniej uroczyście niż zazwyczaj. 

Nie zapomniano o niej jednak w pełni, czego dowodem są także te-
goroczne publikacje związane z tą problematyką. Jedną z nich jest 
„Żyrardowska Lista Katyńska. Słownik biograficzny ofiar zbrodni 
katyńskich powiązanych z Żyrardowem”.

Literatura biograficzna dotycząca osób zamordowanych w  tej zbrodni i  spo-
czywających w Katyniu, Charkowie Miednoje i Bykowni, jest dość bogata. Każdy 
z tych cmentarzy na własną „księgę cmentarną” z biogramami ofiar (w wypadku 
Bykowni są to wprawdzie tylko trzy tomy z planowanych sześciu). Istnieją lokalne 
„listy katyńskie” – zbiory biogramów ofiar z poszczególnych historycznych ziem 
Polski, niektórych miast i powiatów, ale też niektórych grup zawodowych. Oma-
wiana pozycja należy do tej właśnie kategorii.

Praca zawiera – poza ogólnymi wstępami dotyczącymi Policji Państwowej oraz 
Wojska Polskiego w Żyrardowie w latach 1918-1939, a także samej zbrodni – zwięzłe 
biogramy zabitych, uzupełnione niekiedy ich fotografiami (w  jednym wypadku, 
Edwarda Cyclinga, mamy biogram więźnia Ostaszkowa, gdzie Sowieci przetrzymy-
wali głównie wziętych do niewoli policjantów, który tam zmarł śmiercią naturalną, 
jeszcze przed rozpoczęciem wywózek na egzekucje). Pod pojęciem żyrardowianina 
rozumiany tu jest ktoś nie tylko w Żyrardowie urodzony, ale też w określonym 
czasie mieszkający w tym mieście, najczęściej z powodu pracy lub służby. Dotyczy to 
zwłaszcza policjantów, bowiem w Żyrardowie (poza zwykłą obsadą policyjną) od 1924 
do 1931 r. mieściła się szkoła policyjna, a od 1932 w mieście stacjonowały trzy kom-
panie Rezerwy Szeregowych Policji Państwowej, co w oczywisty sposób zwiększało 
liczebność stale zamieszkujących w tym mieście funkcjonariuszy PP. Uzupełnieniem 
książki są zdjęcia i skany kilku dokumentów przodownika Policji Państwowej (ów-
czesny stopień policyjny odpowiadający sierżantowi) Edmunda Oskólskiego – więźnia 
Ostaszkowa, zabitego w Twerze (Kalininie) i pochowanego w Miednoje.

Lokalny 

wymiar ludobójstwa. 

Upamiętnienie ofiar 

zbrodni katyńskiej 
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Wartość tej niewątpliwie ciekawej pracy obniża słaba jakość zdjęć i  skanów 
dokumentów, nie podano też pochodzenia każdego z osobno zdjęć, poza tymi do-
tyczącymi przod. Oskólskiego. Zdjęcie na stronie numer 1 przedstawiające grupę 
policjantów jest w ogóle nieopisane. Należy też żałować, że autorzy nie umieścili 
podstawowej bibliografii przedmiotu. Ten brak tylko częściowo uzupełniany jest 
przez artykuł wstępny jednego z autorów, Janusza Matusiaka. Po takie prace się-
gają również osoby słabo zorientowane w temacie (a zaciekawione na przykład 
dlatego, że jest tam wspomniany ktoś z  ich rodziny) i  bibliografia taka byłaby 
zwłaszcza dla nich przydatna. Zabrakło też odniesienia się do innych wydawnictw 
biograficznych, w których występują osoby z tej książki. Tytułem przykładu – uro-
dzony w powiecie wadowickim post. PP Jan Szarek (1910-1940) ma swój biogram 
(z racji miejsca służby), tak w omawianej pracy jak i – z racji miejsca swojego 
urodzenia – w analogicznej pracy dot. powiatu Wadowice1. W tym „wadowickim” 
biogramie jest inne miejsce jego urodzenia i podano nazwisko panieńskie matki, 
czego nie podaje „Żyrardowska Lista Katyńska…”.

Autorzy zapowiadają drugie wydanie swojej pracy, wypada liczyć, że te usterki 
zostaną poprawione.

Tomasz Szczepański

J. Matusiak, M. Skroński, „Żyrardowska Lista Katyńska.  
Słownik biograficzny ofiar zbrodni katyńskich powiązanych z Żyrardowem”,  

Wyd. Urząd Miasta Żyrardów, Żyrardów 2020, ss. 95.

1  M. Siwiec-Cielebon „Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka lista 
katyńska”, Wadowice 2010.
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w czerwcu 1979 roku w podziemiu wydawniczym w PRL (tzw. 
„drugi obieg”) ukazała się „Rewolucja bez rewolucji” – praca 

będąca podstawowym tekstem programowym powstałej w tymże roku 
Konfederacji Polski Niepodległej. W roku bieżącym (po 41 latach, 
przygotowywana na okrągłą 40. rocznicę pierwodruku) ukazała się 
jej reedycja, przygotowana przez Instytut Historyczny Nurtu Nie-
podległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Wydawca to spo-
łeczny think tank kierowany przez byłych działaczy KPN.

Starannie przygotowana pod względem edytorskim pozycja zawiera, poza samym 
tekstem dzieła Moczulskiego i wstępem oraz posłowiem redaktora tomu Mirosława 
Lewandowskiego (prawnik i były poseł KPN z Krakowa), także wypowiedzi sześciu 
osób publicznych. Są to dwaj rozpoznawalni byli działacze KPN (dr Bohdan Urban-
kowski – poeta i  eseista, dr Wojciech Błasiak, socjolog i  były poseł KPN) dwaj 
naukowcy zajmującymi się dziejami opozycji w PRL (dr hab. Krzysztof Łabędź, dr 
Maciej Zakrzewski), Aleksander Hall (były lider Ruchu Młodej Polski, formacji opo-
zycyjnej w ważnych punktach wyrażających przeciwną do KPN wizję polityki pol-
skiej) oraz postkomunistyczny intelektualista, socjolog i działacz polityczny, prof. Jerzy 
Wiatr. Ten rozrzut ideowy komentatorów wynika z (deklarowanej skądinąd przez re-
daktora we wstępie) chęci utrzymania pluralizmu politycznego w dyskusji o tekście. 

Osoby te omawiają znaczenie tekstu „Rewolucji…” na tle ówczesnej sytuacji 
politycznej, w  szczególności panoramy podziemnej opozycji politycznej w PRL. 
W wypadku Aleksandra Halla oraz Jerzego Wiatra ich wypowiedzi mają charakter 
w  dużej mierze wspomnieniowy (tekst Wiatra w  postaci wywiadu) co stanowi 
dodatkowy materiał źródłowy. Niekiedy anegdotyczny wymiar ich wspomnień 
(np. ciekawy opis spotkania młodego Wiatra z gen. Andersem w Londynie) jest 
z pewnością dodatkowym walorem tej książki.

Rozbudowane posłowie redaktora tomu (M. Lewandowskiego) analizuje treść 
„Rewolucji bez rewolucji” podkreślając, że zasadnicze jej tezy okazały się w dużej 

„rewolucja

bez rewolucji”

moczulskiego – 

refleksje po 40 latach
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mierze trafną nie tylko analizą rzeczywistości, tej, jaka była w chwili jej dokony-
wania, ale i  jej trafną antycypacją. Leszek Moczulski przewidział upadek komu-
nizmu w Polsce we względnie krótkim okresie (za życia pokolenia czytającego 
w 1979 tę broszurę), rolę czynnika demograficznego w tym upadku czy wielostop-
niowość zastępowania systemu politycznego PRL elementami „polskiego systemu 
politycznego”. W  posłowiu przedstawione zostały (wrogie) reakcje środowiska 
KOR (dominującego w ówczesnym opozycyjnym spectrum) na omawianą publi-
kację oraz porównano „Rewolucję…” z  innym powstałym wówczas programem 
niepodległościowym, stworzonym przez Polskie Porozumienie Niepodległościowe.

Autor posłowia wyjaśnia też pominięcie przez Moczulskiego w  „Rewolucji…” 
problematyki niemieckiej, zaznaczając powrót do niej w broszurze „Geopolityka”, 
będącej kontynuacją omawianego tekstu (z perspektywy czasu niedocenienie wie-
lopostaciowego zagrożenia płynącego z  tej strony i przecenienie znaczenia we-
wnętrznych problemów Niemiec po zjednoczeniu, wydaje się jedną z większych 
słabości obu prac).

Redaktor omawianego tomu to przypomina, w zapewne słusznym przekonaniu, 
że nie są to sprawy szerzej społecznie pamiętane, nawet w kręgach osób zain-
teresowanych najnowszą historią Polski. Wszystkim zainteresowanym tą częścią 
dziejów ojczystych warto zalecić sięgnięcie do omawianej pracy.

Tomasz Szczepański

„Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat”,  
red. M. Lewandowski, Warszawa 2020, Wyd. Ihoo, ss. 328.





Jakie idee głosi „Polityka Narodowa”?
Uznajemy się za kontynuatorów wielkiego dziedzictwa Narodowej Demokracji 

i Narodowego Radykalizmu. W narodowym wysiłku społecznym, politycznym, kul-
turalnym i militarnym widzimy przykład do naśladowania i praktykę do konfron-
tacji z zastaną rzeczywistością. Nieobce są nam inspiracje czerpane z dorobku innych 
autorów, nacjonalistów z pozostałych obozów politycznych oraz dziedzictwa innych 
narodów europejskich. Jednocześnie staramy się nie zamykać w kręgu gotowych roz-
wiązań, opracowanych dawniej. Szukamy swojej drogi rozwoju Idei Narodowej.

NACJONALIZM. Jesteśmy narodowcami. Uznajemy Naród za najdoskonalszą 
formę zbiorowości ludzkiej, za swoistą rodzinę rodzin, organiczną wspólnotę, której 
jesteśmy winni swoje poświęcenie. Naród stanowi dla nas wspólnotę kultury, po-
chodzenia, tradycji i tożsamości politycznej. Zgodnie z maksymą Platona, uważamy, 
że „nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej Ojczyzny”, w związku z czym nasze 
postrzeganie polityki tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej, a także samej działal-
ności społecznej warunkowane jest interesem narodowym. 

KATOLICYZM. Nasz nacjonalizm ma oblicze katolickie. Jedyną wartością, którą 
stawiamy ponad Narodem jest Bóg. Uznajemy wartości moralne płynące z nauczania 
Kościoła katolickiego, również te, sprzeciwiające się szowinizmowi i nienawiści do 
innych narodów. Jednocześnie nie zamykamy się na nacjonalistów niewierzących lub 
wyznających inne, tradycyjne dla polskiej kultury religie.

SOLIDARYZM. Nasza wizja stosunków społeczno-ekonomicznych opiera się 
o zasadę solidarności wszystkich warstw składających się na Naród – jesteśmy wierni 
XIX-wiecznej zasadzie wszechpolskości. Solidaryzm tworzy podstawy do harmo-
nijnego rozwoju narodu z uwzględnieniem potrzeb jednostki. Sprzeciwiamy się za-
równo leseferyzmowi i utopii nieuczestniczenia państwa w gospodarce, jak i kolekty-
wistycznemu socjalizmowi.

PAŃSTWO NARODOWE. Naturalną przestrzenią do rozwoju Narodu jest pań-
stwo. Stanowi ono formę organizacji wspólnoty narodowej, narzędzie realizacji jego 
interesów. Czujemy się więc republikanami – nie w sensie demoliberalnym, a kla-
sycznym. Wierzymy w  silną władzę, reprezentującą Naród. Pragniemy wypleniać 
pierwiastki anarchistyczne i egoistyczne wciąż tkwiące w polskiej duszy i charakterze 
narodowym.

MIĘDZYMORZE. Drogę wzmacniania pozycji międzynarodowej Polski widzimy 
we współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Pomostu 
Bałtycko-Czarnomorskiego. To tutaj, pośród słowiańskich na ogół ludów, zagrożo-
nych przez imperialne zapędy Niemiec i Rosji, Polska znalazła siłę, aby realizować 
swoje projekty mocarstwowe w przeszłości. Tak samo dziś, uważamy, że Polska po-
winna wykorzystywać swoje położenie geopolityczne.



CYWILIZACJA EUROPEJSKA. Polska nie zaistniała w próżni. Ukształtowani 
zostaliśmy przez rzymski katolicyzm, klasyczną filozofią starożytnej Grecji oraz 
rzymską tradycję polityczno-prawną. Polska zawsze była częścią szerszej rodziny na-
rodów, zwanej Christianitas, Europą, Zachodem bądź cywilizacją łacińską. Nasza 
kultura jest kulturą narodu europejskiego, zakorzenioną w tych samych tradycjach 
i nurtach myśli ludzkiej, co kultura innych nacji. Stąd bliską nam jest walka nacjo-
nalistów innych narodów Europy przeciw wspólnemu wrogom, jakim są demolibe-
ralizm, globalizm, laicyzm oraz upadek wartości etyczno-moralnych. Nie negując 
potrzeby współpracy narodów Europy na tym polu, dalecy jesteśmy jednak od pa-
neuropejskich wizji budowy kontynentalnego superpaństwa, widząc w  niej szko-
dliwą utopię, a nie remedium na wspólne zagrożenia. Szacunek i przywiązanie do 
więzi z Europą nie oznaczają zamknięcia się na kontakty z krajami Orientu, które 
mogą przysłużyć się interesom Polski w przyszłości.

IDEALIZM. Choć jesteśmy świadomi ograniczeń jakie niesie otaczająca nas rze-
czywistość, a służbę narodowym interesom widzimy w pragmatycznym mierzeniu siły 
na zamiary, nasze cele formułujemy odważnie i  bez kompleksów. Nie zadowala nas 
powierzchowne reformowanie wadliwego systemu demoliberalnego. Mamy ambicję 
uczestniczyć w kreowaniu nowych idei dla urzeczywistniania ponadczasowych wartości. 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. Ponad 1000–letnie tradycje narodowo-pań-
stwowe Polski oraz liczące kilka tysiącleci tradycje Europy i chrześcijaństwa stanowią 
dla nas jeden z podstawowych punktów odniesienia. Wierzymy, że na tych podsta-
wach należy budować przyszłość, a odrywanie się od korzeni prowadzi do wykole-
jenia rozwoju. Jednocześnie nie jesteśmy konserwatystami. Za Jüngerem powtarzamy, 
że człowiek jest panem form. Naszym celem nie jest i nigdy nie będzie – w istocie 
niemożliwe – odtwarzanie stanu sprzed dekad czy wieków. W przyszłość patrzymy 
śmiało, wolimy rysować perspektywy rozwoju naszego Narodu zamiast skupiać się 
jedynie na przeszkodach i zagrożeniach.

Jeśli podzielasz nasze poglądy i wizję Polski, wesprzyj nas:
 – słowem – wysyłając nam do publikacji teksty, niepublikowane wcześniej 

nigdzie, 
 – czynem – promocją i reklamą – propagując nas i nasze poglądy w każdy moż-

liwy sposób, wspomagając aktywnie działania naszego pisma i jego wydawcy, 
czyli Narodowego Instytutu Społecznego,

 – finansowo – wpłacając choćby najdrobniejszą kwotę na konto wydawcy –  
Narodowego Instytutu Społecznego: nr konta: 10 1020 1185 0000 4202 
0230 8401, ul. Wilanowska 16/20/16 00–422 Warszawa.

Jutro należy do nas!
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adamus damian
Absolwent Akademii Morskiej na kierunku logistyka. Redaktor naczelny portalu 
opinii Nowy Ład. Interesuje się Chinami, geopolityką i transportem.

Bator wiesław adam
Ur. 1952 r. w Krakowie, archeolog, historyk i religioznawca, syn Vince Batora, ka-
pitana Królewskiej Armii Węgierskiej. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk histo-
rycznych broniąc rozprawy pt. „Funkcjonalna teoria bytu, osobowości i społeczeń-
stwa w  starożytnym Egipcie”. W 2003 r. objął stanowisko adiunkta w  Instytucie 
Religioznawstwa UJ w  Krakowie w  zakładzie Historii Religii, gdzie pracował do 
przejścia na emeryturę (2017). Od 2014 r. prezes Galicyjskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Wraz z synem Juliuszem był konsultantem filmu węgierskiego „Nieśmier-
telni” (poświęconego bitwie pod Limanową, 2014). Na UJ i na KUL prowadził wykłady 
z historii, mitologii węgierskiej, historii religii i politologii religii. Głównym polem 
jego zainteresowania stały się związki pomiędzy mitologią i doktrynami religijnymi 
a sferą polityki ze szczególnym uwzględnieniem wpływu etyk religijnych na idee po-
lityczne ruchów nacjonalistycznych i tożsamość narodową Węgrów. Współpracował 
m.in. z ośrodkami religioznawczymi na Ukrainie, PWN, Konsulatem Węgier w Kra-
kowie oraz czasopismami: „Studia Religiologia”, „Studia Filozoficzne” (PAN), „Przegląd 
Religioznawczy”, „Przegląd Humanistyczny”, „Sprawy Narodowościowe” (PAN).

Bieda andrzej
Pochodzi z Limanowej, działał w Młodzieży Wszechpolskiej.

Biernat Bartosz
Publicysta portalu 3droga.pl, członek Stowarzyszenia Trzecia Droga

Bohusz tomasz
Były działacz organizacji narodowych. Katolik. Ekonomista. Pracownik sektora 
finansowego. Interesuje się stykiem etyki i gospodarki.

Buca rafał
Prezes okręgu pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej i redaktor portalu Naro-
dowcy.net. Interesuje się historią ruchów politycznych, poezją i wrestlingiem.

dynarowski dawid 
Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdeklarowany platończyk. Organi-
zacyjnie niezrzeszony. Obecnie cieszy się spokojem na wsi.

Goliński michał
Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, z wykształcenia technik 
informatyk i  inżynier teleinformatyki, z  zawodu grafik i  webdeveloper. Były 
prezes koła bydgoskiego, obecny prezes (2020/21) okręgu kujawsko-pomorskiego 
oraz członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej. Interesuje się psychologią 
społeczną, socjologią, popkulturą, geopolityką i wpływem technologii na współcze-
snego człowieka.
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Grott Bogumił
Prof. zw. dr hab. Habilitacja z nauk politycznych w zakresie historii myśli poli-
tycznej (1986), tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (1997). Był zatrud-
niony do emerytury na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Religio-
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełniąc funkcję kierownika Zakładu 
Stosunków Państwowo-Kościelnych zajmował się problematyką politologii religii. 
Obecnie jego zainteresowania nadal koncentrują się wokół historii myśli poli-
tycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów narodowych i nacjonalizmu oraz 
stosunków narodowościowych w Polsce i w krajach europejskich. Wśród jego 
zainteresowań poczesne miejsce zajmują też dzieje polityczne i etniczne kresów 
państwa polskiego. Przewodniczący rady naukowej Instytutu Kresów Rzeczypospo-
litej. Autor m.in. „Nacjonalizm chrześcijański” (1991), „Zygmunt Balicki ideolog Na-
rodowej Demokracji” (1995), „Dylematy polskiego nacjonalizmu: powrót do tradycji 
czy przebudowa narodowego ducha” (2014).

hucuł jan

Wieloletni działacz narodowy zainteresowany w szczególności przemianami spo-
łecznymi i zagadnieniami ekonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie za-
wodowe jako ekonomista w instytucjach publicznych i trzecim sektorze.

karpiński michał
Prezes okręgu zachodniopomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej, inżynier, re-
daktor portalu Narodowcy.net. Zainteresowania: przemysł spożywczy, ekologia, 
muzyka tożsamościowa.

kita kacper
Katolik, Krakus, obserwator polityki międzynarodowej i kultury. Sympatyk Fio-
dora Dostojewskiego i Richarda Nixona.

korus ernest jakub 
Urodzony w 1998 r. w Warszawie. Student polityki międzynarodowej na uniwersy-
tecie Aberystwyth. Członek Ruchu Narodowego.

kowalski wszerad 
Pracownik korporacji. Filolog, religioznawca i fan René Guénona. W przeszłości 
działacz społeczno-polityczny.

matusz Barnaba
Absolwent studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, bibliote-
karz akademicki, dziennikarz i krytyk muzyczny. Publikował m.in. w „Ruchu Mu-
zycznym”, „Opcjach”, „Czasie na Muzykę”.

moczydłowski łukasz
Warszawski adwokat, autor krótkich i dłuższych form literackich, działacz spo-
łeczny, krytyczny apologeta polskiego nacjonalizmu.
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niedzielko wojciech
Redaktor „Polityki Narodowej”, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej, mąż i oj-
ciec. Interesuje się filozofią i naukami społecznymi.

okoniewski Patryk
Urodzony w  1994 roku, sympatyk polskiego ruchu narodowego. Interesuje się 
polską i zagraniczną muzyką niezależną, historią idei oraz filozofią polityki.

smuniewski konrad
Absolwent studiów wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie studiuje 
na kierunku China Studies na Jinan University w Kantonie. Dawniej działacz Mło-
dzieży Wszechpolskiej, dziś Ruchu Narodowego.

szabelak adam 
Członek Młodzieży Wszechpolskiej, urodzony w Radomiu. Student Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Redaktor portalu Naro-
dowcy.net. Zainteresowania: wschód – najbliższy i daleki, Republika Południowej 
Afryki po 1994 roku, geopolityka, dzieje Ecclesia militans, analiza informacji.

szczepański tomasz 
Doktor nauk humanistycznych, pisarz. Działacz społeczny i polityczny, m.in. Pol-
skiej Partii Socjalistycznej (do roku 1990) i Konfederacji Polski Niepodległej (w la-
tach 1991-97). Publicysta m.in. „Gazety Polskiej”, „Templum Novum” i „Trygława”. 
Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.

trela zuzanna
Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Environmental Protection and 
Management, z tytułem inżyniera, po studiach magisterskich o specjalności Za-
rządzanie Jakością i Projektami Innowacyjnymi. Obecnie studentka Uniwersytetu 
Warszawskiego na kierunku Studia Miejskie. Na co dzień redaktor portalu Konser-
watyzm.pl, inżynier środowiska specjalizujący się w wodzie oraz ekspert ds. ener-
getyki i środowiska Centrum Myśli Gospodarczej. Działaczka społeczna.

wyszkowski miłosz
Wieloletni działacz Młodzieży Wszechpolskiej, publicysta. Interesuje się m.in. eko-
nomią, nowymi technologiami, Kresami Wschodnimi i rewolucją francuską.

zalewski Przemysław
Kapitan rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Straży Granicznej. Po-
siada 16-letnie doświadczenie w  służbach mundurowych podległych resortom 
MSWiA i MON. Służbę pełnił w Straży Granicznej m.in. w Warmińsko-Mazurskim 
Oddziale Straży Granicznej, w Nadwiślańskim Oddziale SG oraz w 8 Kujawsko-Po-
morskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Magister politologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – temat pracy magisterskiej: „Zarys arabskiej 
sztuki wojennej na przełomie XX/XXI w.” Publikował m.in. w „Myśli Wojskowej”, 
„Przeglądzie Sił Zbrojnych” i na portalu Strategy and Future. 
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zimny adrian 
Urodzony w  1993 r. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2017), 
obecnie aplikant adwokacki. Wychowanek I  LO im. Jana Kasprowicza w  Ino-
wrocławiu (2012), Kujawiak. Konserwatysta, państwowiec i monarchista, aczkol-
wiek doceniający dziejową wagę idei narodowej, świadom, że w  obecnych re-
aliach więcej powinno łączyć niż dzielić. Organizator upamiętnienia Ludwika XVI 
w  rocznice jego śmierci (2017, 2018, 2019), współorganizator obchodów setnej 
rocznicy deklaracji niepodległości Polski przez Radę Regencyjną (2018). Pry-
watnie pasjonat historii.










