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Instrukcja obsługi nr 84 

Szaleństwo okołopolityczne w Polsce bije od jakiegoś czasu wyśru-
bowane przez ostatnie lata rekordy. Emocje, umiejętnie podsycane 
przez koleżanki i kolegów z innych redakcji, zrobiły swoje – ludzie 
głupieją, na czym traci poważna rozmowa o polityce, a w konse-
kwencji także i o Polsce. Jeśli nie można spokojnie dyskutować 
o przyszłości, to trudno, by rysowała się ona inaczej niż marnie, 
a z tym trudno się pogodzić. Kłóćmy się, spierajmy, bardzo dobrze, 
o to właśnie chodzi. W ogólnym rozgorączkowaniu straciliśmy 
jednak podstawowe narzędzie dialogu – język. Pojęcia redukowa-
ne do epitetów tracą pierwotne znaczenie (nie zyskując w zamian 
nowych), a doprawdy trudno się dogadać, używając tych samych 
słów, jeśli oznaczają one co innego. Czym dziś jest w istocie prawi-
ca, czym lewica, kim są konserwatyści, kim socjaliści – trudno jed-
noznacznie (a tak naprawdę trudno jakkolwiek) ustalić. 

Nie ma wielu bardziej upokarzających cywilizacyjnie zjawisk 
niż zanik znaczeń. Jeśli brakuje sensów, to trudno się dziwić, że 
w świadomości ogłupiałych tubylców funkcjonują dwa obozy. 
Mamy zatem płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm 
oraz frakcję zdrady i zaprzaństwa, jak to ujął jeden z publicystów. 
Świat jest naprawdę o wiele bogatszy, a i etykiety wspomnia-
nych obozów są takie sobie. Najbardziej destruktywnym słowem 
w debacie politycznej jest jednak „faszyzm”. Ta lewicowa pałka do 
okładania politycznych przeciwników ma piękne tradycje. Sam 
Józef Stalin zalecał, by konkurencję nazywać faszystami, nazista-
mi lub antysemitami, są to bowiem zarzuty na tyle poważne, by 
całkowicie zdezawuować przeciwnika (oczywiście chodzi o oskar-
żenia bezpodstawne). Gdy pozostałe dwa terminy nabrały zbyt 
dużego kalibru, żeby ciskać nimi na oślep, faszyzm pozostał ulu-
bionym i głównym narzędziem do mieszania z błotem wszystkich, 
którzy są nie dość lewicowi. Termin ten roztacza smród wokół 
nieprzyjaciół, jednak nie na tyle poważny, by oszczerców mogły 
spotkać jakiekolwiek konsekwencje. Wyzywanie od liberałów to 
niewinna igraszka, jak chcesz dowalić – sięgasz po faszyzm. 



Faszyzm stał się uosobieniem prawicy (z czasem każdej pra-
wicy, nie tylko skrajnej), uprzedzeń i gotowości do krzywdze-
nia innych ze względu na ich odmienność. Zabawne jest to, że 
faszyzm jako taki nie miał charakteru ani nacjonalistycznego, ani 
rasistowskiego, w ogóle pojęcie narodowości traktował w sposób 
cywilizowany. Gospodarka faszystowska dążyła do korporacjo-
nizmu, pod wieloma względami istotowo będąc podobna dzisiej-
szemu zachodniemu kapitalizmowi. Najważniejszym pojęciem 
dla faszysty nie jest ani naród, ani czystość (nieważne czego), lecz 
państwo. To pociągnęło za sobą zamordyzm, Mussolini zdelega-
lizował prasę i organizacje niefaszystowskie, na główne urzędy 
mianował ludzi osobiście, część opozycji zamykał w Rab. Mówiąc 
krótko, faszyzm jest totalitaryzmem, ale w relacji z innymi total-
niackimi systemami XX wieku stosunkowo łagodnym. Przykładać 
to zjawisko do współczesnej Polski to nie świństwo, lecz głupota. 
Spośród kryteriów faszystowskich PiS – bo przecież partię rządzą-
cą co i rusz tak ładnie się tytułuje – nie spełnia żadnego. Trudno 
nawet jednoznacznie mówić o prawicowości PiS-u, skoro z jednej 
strony mamy centrowe, chadeckie podejście do spraw obyczajo-
wych, a z drugiej – lewicowy w duchu solidaryzm gospodarczy. 

Dla zrozumienia absurdu terminów, które zaśmieciły polskie 
media i umysły, zaprezentujemy Wam rezolutne przykłady myśli 
i praktyki prawicowej. Wszyscy będą niezadowoleni. Nie ma w Pol-
sce ani faszyzmu, ani prawicy, a lewica pogubiła jakiś czas temu 
ząbki. Spór o idee zastąpił spór o tożsamość. Nie ma się czym pod-
niecać, można sobie porządkować. Można powiedzieć, że oddaje-
my Wam do rąk faszystowską Frondę. W imię porządku.

Sługa uniżony
Jerzy Kopański



N
IE

 M
A

 
H

IS
TO

RY
C

ZN
EG

O
 

W
ZM

O
ŻE

N
IA

Grzegorz 
Wołk



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
4 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

17
 

11Stwierdzenie, że historia najnowsza stała się ważnym 
elementem aktualnego sporu politycznego, jest czymś 
tak oczywistym jak codzienny zachód słońca czy 
kolejny dobry występ piłkarzy w reprezentacyjnych 
strojach. Jednak czy taki obraz jest prawdziwy?

Piłkarze niedawno zawiedli z Danią, natomiast historia wciąż nie 
przestaje figurować w centrum politycznych sporów. Nie jest to jed-
nak spór o historię jako taką, tylko o symbole i mity. Walka na prze-
rzucanie się „Wyklętymi” czy Wałęsą jest do bólu przewidywalna 
i sprowadzana do coraz większego absurdu. Gdy przy okazji rocznicy 
sierpnia 1980 roku z jednej strony pojawiły się głosy o tym, że praw-
dziwym symbolem „Solidarności” jest Lech Kaczyński, druga odpo-
wiadała szyderczo i niezgodnie z prawdą, że był on wówczas mało 
znaczącym działaczem. Historyków prawie nikt nie pytał o zdanie. 
Może słusznie – jeszcze by skomplikowali tak topornie skrojony 
świat fikcji i wyobrażeń. Żyjemy bowiem w kraju, w którym historia 
odciska na aktualnych sprawach piętno raczej niespotykane w innych 
częściach Europy. Na zachodzie kontynentu niepojęte jest, by każdy 
ogólnokrajowy tygodnik miał stały dział poświęcony historii. U nas 
to norma. I to niezależna od profilu ideologicznego, bo tak jest prze-
cież zarówno w „Do Rzeczy”, jak i „Polityce”.

Problem w tym, że nie przekłada się to na świadomość historyczną 
społeczeństwa. W świetle zeszłorocznych badań CBOS-u tylko 57% 
Polaków potrafiło przyporządkować rok 1918 odzyskaniu 
niepodległości. Taki sam odsetek wskazywał rok 1989 
jako upadek komunizmu. Lepiej miała się sytuacja z datą 
wybuchu II wojny światowej czy bitwy pod Grunwal-
dem, które trafnie wskazywało odpowiednio 82% i 80% 
respondentów. Całkowitymi ignorantami nie jesteśmy, 
ale pozostajemy więźniami własnych wyobrażeń o prze-
szłości, będąc w tym momentami wyjątkowo niedojrzali. 
W przypadku najgorętszego sporu ostatnich lat dotyczącego „Żoł-
nierzy Wyklętych” objawia się to albo głoszeniem ich hagiografii, 
albo potępianiem w czambuł ich domniemanych grzechów (często 
preparowanych jeszcze przez komunistyczną propagandę). Poza 
naukowymi książkami coraz mniej miejsca pozostaje na opis ukazu-

Walka na przerzucanie 
się „Wyklętymi” czy 
Wałęsą jest do bólu 
przewidywalna 
i sprowadzana do coraz 
większego absurdu



G
R

zE
G

O
R

z 
W

O
łk

 /
 N

IE
 m

A
 h

IS
tO

Ry
cz

N
EG

O
 W

zm
O

żE
N

IA
 

12 jący złożoność całej sytuacji. W dyskusjach nie dostrzega się w ogó-
le specyfiki wojny partyzanckiej i związanych z nią uwarunkowań. 
Szkoda, że w taki typ opisu wchodzą niekiedy również zawodowi 
historycy. Mit „Wyklętych” zasługuje na miejsce w polskim panteonie 
bohaterów narodowych, ale mamy problem z krytycznym przetrawie-
niem spuścizny podziemia antykomunistycznego. Nie tylko zresztą 
jego. To samo dotyczy „Solidarności” i działalności opozycji, która 
w PRL-u podmywała fundamenty panującego systemu.

P O G R Z E B  – I  C O  D A L E J ?

Sierpień zeszłego roku. Piękna, pogodna niedziela w Gdańsku. Od 
innych, podobnie słonecznych dni odróżniał ją fakt, że w miejsco-
wej Bazylice odbywał się państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny 
i Feliksa Selmanowicza, bohaterów antykomunistycznej konspiracji. 
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych z premier i prezydentem na czele. Była to także oka-
zja do zamanifestowania przez wielu młodych ludzi patriotyzmu 
i przywiązania do tradycji żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
Atmosfera, jak na pogrzeb, wyjątkowa. Każdy miał wówczas świado-
mość, że tym razem to nie był czas żałobników, ale moment chwały. 
Państwo polskie oddawało cześć swym bohaterom, których udało się 
wydobyć z dołu śmierci i przy pomocy nowoczesnej techniki potwier-
dzić ich tożsamość. Czuły to tysiące młodych ludzi. Nikt ich nie 
zmuszał do udziału w uroczystościach, przyjechali na nie z potrzeby 

serca. Na pogrzebie zjawił się także Lech Wałęsa. Były 
prezydent uznał, że także powinien oddać hołd walczą-
cym, jednak część uczestników uroczystości uznała, że 
nie jest on w tym gronie mile widziany. Został wygwizda-
ny, dało się słyszeć niezbyt pochlebne okrzyki kierowane 
pod jego adresem. Abstrahując od kwestii, czy pogrzeb 
to adekwatne miejsce do takich wystąpień, wydarzenie 

to niczym w soczewce ukazuje polski problem z historią najnowszą.
Historia służy za skuteczną pałkę w bieżących sporach. Zasklepi-

liśmy się w tradycyjnych podziałach politycznych i przez to umyka 
nam coś ważnego. Wałęsa – jakbyśmy jego postawy i krętactw zwią-
zanych ze współpracą z SB nie oceniali – to nie jest Jaruzelski czy 
inny przedstawiciel komunistycznego reżimu. Wałęsa nie musiał 

Zasklepiliśmy się 
w tradycyjnych 

podziałach politycznych 
i przez to umyka 

nam coś ważnego
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13(bo niby dlaczego?) dokonywać ekspiacji, by wspólnota, dla której 
„Wyklęci” są bohaterami, przyjęła go jako współuczestnika uroczy-
stości. Nikt z gwiżdżących zapewne nie brał poprawki na to, że ruch 
społeczny, na którego czele stanął Wałęsa, wpłynął zdecydowanie 
mocniej na upadek komunizmu niż najbardziej nawet dzielni żoł-
nierze powojennego podziemia. Takie są fakty i nie powinny nam 
tego przysłonić najbardziej nawet wzruszające przemowy przy 
okazji święta 1 marca czy kolejnych pogrzebów ekshumowanych 
bohaterów. Z drugiej strony stwierdzenie, że przegrali, nie umniej-
sza ich odwagi ani osobistych przymiotów. Tak zadziałała powo-
jenna geopolityka, a oni padli jej ofiarą. Wydaje się to truizmem, 
ale jakość dyskusji o powojennym podziemiu wskazuje, że trzeba 
o nim nieustannie przypominać.

FA K T Y ?  P R Z E STA Ń, P R O S Z Ę !

Historię jako przedmiot maturalny wybrało w tym roku 17 924 osób. 
W zeszłym – 19 073. Dziesięć lat wcześniej historię zdawało 68 tysięcy 
maturzystów! Zamiast historycznego wzmożenia mamy zatem spory 
regres. To swoisty paradoks, gdyż w świetle badań około 80% uczniów 
uważa, że historia jest ważnym i potrzebnym w systemie edukacji 
przedmiotem. Ciekawe jest natomiast to, że – zgodnie z badania-
mi Łukasza Rulki oraz Łukasza Michalskiego – historia pozostaje 
tak samo popularnym przedmiotem, jakim była w PRL-u! W gronie 
trzech ulubionych przedmiotów wymienia ją ¼ uczniów. Widać, że 
zmiany społeczne i polityczne, a także reformy systemu edukacji, 
niewiele w tej kwestii zmieniły. To fascynujące.

Niepokoi natomiast systematyczne obniżanie poziomu wiedzy. 
Uczeń w PRL-u znał zasadniczo więcej faktów z historii i był gene-
ralnie bardziej oczytany niż jego współczesny rówieśnik. Zważmy 
jednak, że współczesność dostarcza zdecydowanie więcej środków 
przekazu niż same książki. Oferuje już nie tylko programy telewizyj-
ne (zwłaszcza popularne kanały tematyczne czy seriale historyczne), 
ale także gry komputerowe i przede wszystkim internet. To ostatnie 
źródło może stwarzać najwięcej trudności, wymaga bowiem wery-
fikacji, której uczeń często nie potrafi dokonać. A przecież według 
badań CBOS-u w 2016 roku aż 87% Polaków przyznawało, że wiedza 
na temat przeszłości jest potrzebna.
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14 Gdy dodamy do tego fakt, że na przykład na Uniwersytecie 
Jagiellońskim można dostać się na studia historyczne bez zdanej 
matury z historii, otrzymujemy bardzo niepokojący obraz. Histo-
ria – jako sensownie prowadzony przedmiot – powinna uczyć nie 
tylko dziejowych zdarzeń, ale przede wszystkim kształcić zdol-
ność krytycznego myślenia, analizowania ciągów przyczynowo- 
skutkowych i obserwacji złożoności otaczającego świata. Wszystko 
po to, by „wyprodukować” świadomego obywatela, który nawet 
jeśli w przyszłości nie będzie interesował się zawodowo historią, 
będzie potrafił oddzielić od prawdy oglądane w sieci historyczne 
memy, mające tyle wspólnego z rzeczywistością, co bolszewicy 
z wprowadzaniem demokracji.

Taka szkoła w Polsce – może poza drobnymi wyjątkami – nieste-
ty nie istnieje. Jak słusznie zauważył, lamentując nad aktualnym 
poziomem rodzimej edukacji, Dariusz Karłowicz: Szkoła to wymysł 
pruski: masowa produkcja obywateli, podatników, urzędników, żołnierzy. 
System jak u Forda. Taśma, która zakładać musi brak zasadniczych różnic 
między ludźmi, gdzie trzeba zignorować fakt, że uczniowie obdarzeni są 
odmiennymi rodzajami pamięci, typami uwagi, ciekawości. Standaryza-
cja, optymalizacja kosztów. Żebyśmy mieli jasność – nie ma niczego 
złego w „masowym produkowaniu” urzędników czy wojskowych. 
Historia jako element budujący patriotyzm idealnie odnajduje się 

w takim kanonie nauczania. Jest w tym podejściu miejsce 
na Muzeum Powstania Warszawskiego czy powstające 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL-u. Tylko czy sprzedawanie narracji może być sku-
teczne w przypadku braku historycznych podstaw, które 
powinna oferować szkoła?

Wydaje się, że dwa fakty dotyczące obecnego kształtu naucza-
nia historii są bezlitosne. Po pierwsze, uczymy jej źle i nieskutecz-
nie, a procent oblewających egzaminy maturalne jest tego smutnym 
potwierdzeniem. Po drugie, niski poziom wiedzy – zwłaszcza o histo-
rii najnowszej – dotkliwie wpływa na jakość dyskursu publicznego. 
Widać to zwłaszcza w sieci. Nawet na dalekich od polityki i historii 
portalach z obrazkami wzbogaconymi różnej urody mądrościami 
historia stała się poważnym punktem odniesienia. Jasne wydaje się, 
że w czasach zalewu informacji przekaz musi być prosty. Nie w tym 

Dzisiaj mamy „bekę”, że 
ktoś kogoś „zaorał” i nie 
inaczej jest z dyskusjami 

wokół historii
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15jednak tkwi problem – to już bowiem nie tyle prostota, ale coraz 
bardziej powszechna prostackość przekazu.

Dzisiaj mamy „bekę”, że ktoś kogoś „zaorał” i nie inaczej jest z dys-
kusjami wokół historii. Wałęsa to elektryk, który kablował. Józef 
Kuraś nie był funkcjonariuszem UB, bo przecież „Wyklęty” nigdy by 
do UB nie wstąpił. No chyba, żeby ich szpiegować. Nic to, że współ-
praca Wałęsy z SB została dokładnie prześwietlona i dowodów, by 
w okresie „Solidarności” chodził na pasku służb, brakuje. Nic to, że 
Kuraś nie był komunistycznym bandytą, który wstąpił do UB dla 
własnych korzyści. Ważne, że obu da się przedstawić w sposób skraj-
nie nieuczciwy. Przesadzam? Jeżeli tak, to w niewielkim stopniu. 
Wybieramy sobie przykłady z historii coraz bardziej selektywnie. 
Odsiecz wiedeńska? Oczywiście katolicki król Jan III Sobieski ocalił 
cywilizację chrześcijańską przed islamem! To, że w polskich chorą-
gwiach służyli również wyznawcy Mahometa, już ten obraz burzy. 
Bardziej nawet niż fakt, że nie było to ani pierwsze, ani też ostatnie 
tureckie oblężenie Wiednia, a Stolica Apostolska w imię ówczesnych 
interesów politycznych potrafiła nawet wspierać „niewiernych”. Fak-
ty, które mogłyby skutecznie zmusić do refleksji historycznej, są 
wypierane. Tego powinna uczyć szkoła, a zdaje się, że jednak nie uczy.

W wywiadzie pod znamiennym tytułem Mitologia zastępuje mło-
dym historię kulturoznawca prof. Wojciech Burszta, pytany o patrio-
tyzm młodych, odpowiadał: Nie jest on oparty na rzetelnej wiedzy 
dotyczącej dziejów Polski, ale na mitologii historycznej. Jest bezkompro-
misowy i bardzo selektywny względem tych elementów polskiej historii, 
które chce pielęgnować. Często też przybiera postać popnacjonalizmu, 
jak choćby w wypadku powstania warszawskiego […]. Nie wahałbym się 
nazwać tak myślącej młodzieży kontrkulturą, bowiem kultura alterna-
tywna wcale nie musi mieć oblicza lewicowego czy liberalnego. 

K O N T R K U LT U R A , G Ł U P C Z E ! ,  C Z Y L I 
N I E R O Z L I C Z O N Y  KO M U N I Z M

Selektywność wspominana przez Bursztę jest oczywista dla każdego, 
kto śledzi dyskusje młodzieży w sieci czy z nią rozmawia. Nie moż-
na zwalić tego na stronniczość czy uprzedzenia profesora. „Wyklę-
ty” z bronią w ręku, najlepiej rozbijający więzienie UB i skutecznie 
uciekający przed obławą NKWD, to obraz powszechny, a dziś wręcz 
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16 popkulturowy. „Wyklęci” nie tylko zajmują nazwy dekomunizowa-
nych ulic, placów i rond ale przede wszystkim inspirują murale, 
tatuaże i koszulki. W tym świecie nie ma miejsca na kompromisy, 
dychotomiczny podział staje się koniecznością. Polaryzacja boha-
ter-zdrajca w micie musi być. Wszystko, co pomiędzy, jawi się jako 
miałkie.

W ocenie lewicowych i liberalnych komentatorów pokazuje to 
poziom zidiocenia obecnej młodzieży. Było to widać szczególnie po 
przegranej Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, 
gdy okazało się, że na Andrzeja Dudę (oraz Pawła Kukiza) chęt-
nie głosuje właśnie najmłodsza grupa wyborców. I jak to z buntami 
bywa, starzy ich po prostu nie rozumieją. Pokolenie okrągłostoło-
wych polityków, które od początku rządzi III RP, zdaje się nie poj-
mować, że ten kontrkulturowy bunt wynika także z niezgody na 
relatywizowanie zbrodni PRL-u. „Jakże to tak!” – zakrzyknie obu-
rzony obywatel III RP. Ano właśnie tak, że słabość III RP w rozlicze-
niu zbrodni komunizmu była i wciąż jest doskonałą pożywką dla 
opisywanej kontrkultury. Na tym polu obserwujemy największy 
chyba paradoks: państwo wyrosłe z PRL-u chciało rozliczyć zbrod-
nie PRL-u (powstał IPN, pojedynczym ubekom wytoczono proce-
sy, a niektórych nawet skazano), ale zawsze coś nie grało. III RP na 
poziomie symbolicznym relatywizowała te winy poprzez uznawanie 
PRL-u za ułomną, ale jednak polską państwowość. Nie chodzi tutaj 
o wyświechtane hasła o grubej kresce Mazowieckiego czy Michniku 
broniącym honoru Kiszczaka. Oba były pewnym nadużyciem, bo 
ich autorom chodziło o coś innego, niż zarzucali im krytycy. PRL 
powinien się znaleźć na poziomie symboliki tam, gdzie Księstwo 
Warszawskie czy Kraj Przywiślański. Tak się nie stało. W katalogu 
grzechów III RP w tym aspekcie wymienić należy także brak polityki 
orderowej, która jasno mówiłaby, kto bohater, a kto zdrajca. Innym 
błędem było zamilczenie tysięcy bohaterów tak „Solidarności”, jak 
i konspiracji antykomunistycznej. Pozostali oni bezimienną masą, 
która dopiero w ostatnich latach zaczyna przybierać jakieś imiona 
i nazwiska. Poważnym uchybieniem było wreszcie całkowite zanie-
dbanie spójnej polityki historycznej – poza wstydem za Jedwabne 
i polskim antysemityzmem nie oferowano bowiem w tej kwestii 
zbyt wiele. Z polityki „godnoś ciowej” obecnego rządu można kpić, 
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17ale przynosi mu ona wymierne poparcie. Wrzucanie każdego, kto 
jest dumny z polskiej historii, do nacjonalistycznego worka para-
doksalnie tylko pomaga skrajnym nacjonalistom. Bo skoro wystar-
czy założyć koszulkę z „Wyklętymi”, by przeczytać w prasie, że to 
przejaw nacjonalizmu, łatwo pomyśleć: ejże, może ten zohydzany 
nacjonalizm wcale nie jest taki zły?

To jednak kwestia drugorzędna. Gorsza jest myśl, że kontrkul-
tura, którą tu rozważamy, nie została wsparta solidnymi wzorcami. 
Możemy kpić, że hipisi jedynie palili marihuanę i uprawiali seks, 
jednak to stwierdzenie dalekie od prawdy. Pamiętajmy, że ideologia 
hipisowska miała mocne oparcie w stworzonej przez tę społeczność 
myśli. Teorie nowej lewicy, anarchizm czy szkoła frankfurcka to 
podwaliny pod bunt lat 60. i ówczesną negację starego świata. Czy 
dzisiaj mamy zatem do czynienia z podkulturą o równie mocnej 
podbudowie ideologicznej?

Moim zdaniem nie. Moda na historię najnowszą – czy raczej mity 
z niej płynące – wzięła się w znacznej mierze z negacji III RP, a zwłasz-
cza z powszechnego poglądu o jej nierozliczeniu z PRL-em. Jednak 
ten bunt, poza sferą emocji, nie posiada solidnych podstaw. Tradycja 
zbrojnej walki Żołnierzy Wyklętych wpisuje się idealnie we współcze-
sny, młodzieżowy antykomunizm. „Wyklęci” są w tym micie bardziej 
wiarygodni od „solidaruchów”, bo po pierwsze, walczyli 
zbrojnie, po drugie – nie szli z czerwonym na kompromi-
sy, a po trzecie – wielu z tych, co przeżyli, neguje porzą-
dek III RP lub jest nim rozczarowanych.

Odpowiada to idealnie stanowi świadomości histo-
rycznej młodych Polaków. Badający problem w ujęciu 
statystycznym Łukasz Michalski skonstatował, że obecna 
młodzież zdecydowanie gorzej ocenia PRL niż jej rówie-
śnicy z 1990 roku. Obraz Polski Ludowej jest dla niej 
jednoznacznie negatywny i „czarno-biały”, a poglądy w tej mierze 
ugruntowane. Czy zatem nie bliżej im do mitologii niż do nauki 
historycznej? Ta druga z założenia powinna być krytyczna, powin-
na podważać dotychczasowe ustalenia i ufać dopiero tym poddanym 
solidnej krytyce. Jednoznaczność ocen historycznych współczesnej 
młodzieży nie wynika jednak z solidnej podbudowy merytorycznej, 
tylko z mitologizowania historii.

Tradycja zbrojnej 
walki Żołnierzy 
Wyklętych wpisuje 
się idealnie we 
współczesny, 
młodzieżowy 
antykomunizm
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18 DY S K U R S, J A K I  DY S K U R S ?
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest jakość dyskursu 
publicznego. Kpina coraz częściej zastępuje dyskusję, a dyskusja 
już dawno przestała służyć wymianie argumentów. Zamiast tego 
ma przeciwnika „zaorać”. Niegdyś elementem ożywiającym scenę 
publiczną był na przykład Janusz Korwin-Mikke posiadający nie 
tylko oryginalne poglądy, ale i ekspresję bliższą celebrytom niż poli-
tykom i publicystom. Dziś musi on naprawdę mocno zaszokować 
odbiorców, by w ogóle przebić się w mediach.

Rozpalająca emocje dyskusja o ewentualności ubiegania się przez 
Polskę o reparacje wojenne od rządu Niemiec najpełniej oddaje niską 
jakość naszej debaty wokół historii. To bowiem temat jedynie z pozo-
ru historyczny. Od przeszłości jest w tym przypadku ważniejsza bie-
żąca polityka – wydaje się, że głównie ta krajowa – oraz cały bagaż 
z nią związany. Popatrzmy na fakty, które nie powinny w nikim 
budzić chęci negacji: Niemcy, atakując nas we wrześniu 1939 roku, 
dokonały w Polsce ogromnych zniszczeń i miały pokryć te straty, 
z czego zależny od sowietów rząd PRL-u łaskawie zrezygnował. Dziś 
ten temat powraca, lecz w dyskusji gmatwa się wszystko, od faktów 
historycznych i skomplikowanych kazusów prawnych, przez politykę 
międzynarodową, po moralność i etykę. 

Tak samo z „polskimi” obozami koncentracyjnymi. Ten zwrot – 
obojętne, czy płynący z niewiedzy, czy świadomego przekłama-
nia – jest oburzający. Tylko co z tego? Możemy wzorem TVP Info 
wyemitować toporny klip, w którym obarczymy współczesnych 
Niemców zbrodniami ich dziadków i z pozycji moralnej wyższości 
zażądamy przeprosin za używanie fałszywego określenia. Dobrze, 
jeżeli zrobimy to w języku niemieckim. Ale co nam to da? Przekaz 
kolportowany głównie w gronie obiorców, których o niemieckiej 
winie przekonywać nie trzeba, to droga donikąd.

Alternatywna droga nie musi być trudniejsza (przynajmniej na 
początku). Klip Words matter wyprodukowany przez Polską Amba-
sadę w USA pokazuje, jak robić „miękką” politykę historyczną na 
odpowiednim poziomie i bez angażowania ogromnych sum pienię-
dzy. Żyjemy bowiem w micie, że jedynie hollywoodzkie superproduk-
cje filmowe zmienią obraz postrzegania Polski i Polaków na świecie. 
Widać to po naszych udanych, ale koszmarnie drogich muzeach. 
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19Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Drugiej Wojny Świa-
towej czy Muzeum Polin już pochłonęły masę środków publicznych, 
a przecież dopiero ruszyć ma budowa najbardziej okazałego Muzeum 
Historii Polski. Wszystkie te placówki są jednak cenne i ważne. Jedne 
uczą patriotyzmu, inne walczą ze szkodliwym mitem polskiego anty-
semityzmu. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL-u zapewne skutecznie utrwali bohaterski obraz powojennego 
podziemia i – miejmy nadzieję – dokona jego demitologizacji. Walka 
zbrojna z „czerwonym” nie była przecież jego głównym celem, a WiN 
nie powstał, by tworzyć oddziały partyzanckie. Dopiero zaistniałe 
okoliczności sprawiły, że wielu późniejszych „Wyklętych” po prostu 
nie miało wyjścia i ratowało życie poprzez pójście do lasu.

Właśnie muzeum ukazujące polski dramat pojałtańskich poro-
zumień mogłoby nas uczyć nie tylko historii – jako brutalnej walki 
politycznej wpływającej na codzienne życie niewinnych osób – ale 
przede wszystkim politycznego realizmu, który w Polsce nigdy nie 
miał łatwo. Honorowani dziś dowódcy podziemia byli najczęściej 
właśnie realistami, a mitologizowanie ich misji, którą często spro-
wadzamy jedynie do walki zbrojnej, odziera ich dziedzictwo z najcen-
niejszego przymiotu – zdolności trzeźwego osądu sytuacji. Kto nie 
wierzy, niech przekartkuje monumentalny Atlas polskiego 
podziemia niepodległościowego, który wymienia wszystkie 
istotne bitwy i potyczki partyzanckie. Miażdżąca więk-
szość z nich była podejmowana jako akcje obronne. Wal-
czono z obławami UB i NKWD, wyzwalano więzienia. 
Nawet lokalne posterunki MO i UB rozbijano głównie 
w celu uwolnienia więźniów i zdobycia broni.

Gdyby ten tekst pisał prof. Ryszard Legutko, całkiem możliwe, że 
nazwałby go Esejem o cierpiącej duszy polskiej. Bo polska dusza cierpi 
z powodu braku dumy, a mitologizowanie historii ma być lekiem na 
tę chorobę. Tyle że każdy lek posiada skutki uboczne, a koszulkowo -
-muralowe postrzeganie „Wyklętych” jest właśnie jednym z nich. 
Obecny na koszulkach Zdzisław Broński „Uskok” znany jest głów-
nie z kilkuletniego ukrywania się i śmierci podczas obławy, a nie 
z metapolitycznych rozważań nad powojennym losem swoim i Polski 
snutych w pisanym w bunkrze dzienniku. To zaniedbanie ze strony 
elit, głównie konserwatywnych, że nie przepracowały należycie myśli 

polska dusza cierpi 
z powodu braku dumy, 
a mitologizowanie 
historii ma być lekiem 
na tę chorobę
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20 politycznej i filozofii ludzi wypchniętych przez komunistów poza 
obręb społeczeństwa. Książka Piotra Semki i kilka pomniejszych 
pozycji to za mało.

Oczywiście nie przełoży się to natychmiast na mniejszą mitolo-
gizację tematu, ale z czasem na pewno przyniesie korzyść. Pisząc 
ten tekst, szukałem przykładu książki, która kojarzyłaby się wła-
śnie z „Wyklętymi”, byłaby ich manifestem. W XX wieku mieliśmy 
pokolenie 1910 czy pokolenie Kolumbów, a doświadczeniem forma-
cyjnym dla kolejnych generacji buntowników stały się oparte na ich 
losach Rodowody Niepokornych czy Gra w klasy. Fenomen podziemia 
nie pozostawił po sobie takich tradycji. Mimo świadectwa wielu 
wybitnych postaci, które jakimś cudem nie wylądowały w zbioro-
wych mogiłach Łączki, brakuje spuścizny tego pokolenia. Co z tego, 
że Paweł Jasienica, będący przecież adiutantem „Łupaszki”, pisał 
fascynujące książki historyczne, skoro nie dotykały one bezpośred-
nio dramatu tych jego rówieśników, którzy po II wojnie światowej 
podjęli walkę z komunistami?

W świadomości zbiorowej w ogóle nie funkcjonują ci, którzy prze-
żyli. Szczególnie symptomatyczny jest fakt, że nawet biografie tak 
chwalebne, jak chociażby Władysława Siły-Nowickiego czy Józefa 

Rybickiego, nie mogą przebić się do powszechnej wiedzy. 
Żołnierze AK, powojenni konspiratorzy, a później istotne 
postaci opozycji schyłkowych dekad PRL-u na symbolicz-
ną rolę pokroju „Łupaszki” czy „Zapory” najwyraźniej nie 
zasłużyli. Rację połowicznie odłożoną w czasie miał Jacek 
Kaczmarski, śpiewając: Ci, co polegli – idą w bohatery!/ Ci 
co przeżyli – idą w generały!. W przypadku powojennego 

podziemia „iście w generały” następuje dopiero teraz, gdy żyje już 
niewielu uczestników konspiracji.

H I STO RY K A  N I E K L A S YC Z N Y  B Ó L  G ŁOW Y

Problem z szerszym postrzeganiem roli historii we współczesnym 
świecie mają sami historycy. Z jednej strony rzetelne prześwietle-
nie problemu i ukazanie go z różnych perspektyw wymaga sporego 
nakładu pracy, której finalnym produktem jest przeważnie opasły 
tom, po który sięgną co najwyżej koledzy po fachu (niektórzy) oraz 
rodzina (jeżeli jej zależy). Poważni i niezwykle sprawni akademicko 

Sprawna edukacja polega 
na tym, by sprzedać 

skomplikowany problem 
w formie zrozumiałej dla 

większości odbiorców



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
4 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

17
 

21ludzie okazują się bezbronni, gdy muszą swoją wiedzę skomasować 
w wypowiedź medialną lub artykuł do codziennej gazety.

To dziś poważny problem. Sprawna edukacja polega na tym, by 
sprzedać skomplikowany problem w formie zrozumiałej dla większo-
ści odbiorców. Można poprzeć to popularnym cytatem z Einsteina, 
że jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wytłumaczyć, to znaczy, że nie-
wystarczająco to rozumiesz. Ale czy to załatwia sprawę?

Podziemie niepodległościowe, które posłużyło w niniejszym tek-
ście za główny historyczny przykład, w opisie proste na pewno nie 
jest. Relatywnie proste jest w liczbach i datach. Znamy bliskie praw-
dy szacunki dotyczące liczby żołnierzy, mamy informacje na temat 
uzbrojenia, miejsc działania poszczególnych oddziałów czy podejmo-
wanych akcji. Wiemy, ilu walczących zginęło. Stanowi to jednak co 
najwyżej solidny wstęp do zmierzenia się ich dziedzictwem i podjęcia 
próby oceny walki podjętej w 1944 roku. Przykład odbioru książki 
Pakt Ribbentrop-Beck Piotra Zychowicza wykazał, że taka dysku-
sja możliwa jest w mocno ograniczonym zakresie. Liczni publicyści 
dowiedli wówczas, że bywają jeńcami własnych wyobrażeń o histo-
rii i mitów, które wokół nich zbudowali. Mało kto chciał odnieść 
się do stawianych tez na poważnie. Dla zawodowych historyków 
była to niewarta polemiki political fiction, zaś znaczna część opinii 
publicznej potraktowała wywołany temat jako apoteozę sojuszu 
z Hitlerem – a wiadomo nie od dziś, że reductio ad hitlerum zamyka 
wszelką dyskusję.

Żyjemy zatem w impasie dotyczącym historii. Nic nie wskazuje na 
to, by w najbliższym czasie coś miało się w tej kwestii zmienić. Prze-
szłość będzie stanowiła nadal skuteczny oręż w bieżących sporach 
politycznych, banalizowany na potrzeby konkretnej sprawy. Z drugiej 
strony nie idzie za tym żadne historyczne wzmożenie. Poziom wie-
dzy społeczeństwa nie zwiększył się gwałtownie w ostatnim czasie, 
co potwierdzają między innymi badania CBOS-u. Obserwując takie 
wydarzenia, jak pogrzeby identyfikowanych przez IPN Żołnierzy 
Wyklętych czy oprawy stadionowe, nie popadajmy w pułapkę życze-
niowości. Pracę nad stanem świadomości historycznej trzeba dopiero 
wykonać. Obecnie rządzą nami mity, a poważny i dojrzały naród nie 
powinien kierować się wyobrażeniami. Ω



Ten chłopak musi być onanistą – 
patrzcie na jego oczy. 

To nie jest polemika z tradycją polskiego 
nacjonalizmu, a jedynie próba rozliczenia się 
z postacią Bolesława Piaseckiego. Nie chodzi 
już tylko o jednoznacznie negatywne wybory, 
których dokonał po 1945 roku, czy jego absurdalny 
i karykaturalny antysemityzm. Sprawa rozbija się 
przede wszystkim o oczywiste, mogłoby się wydawać, 
idee dalekie od chrześcijaństwa, konserwatyzmu czy 
elementarnego szacunku dla wartości prywatnej

Stwierdzić, że Bolesław Piasecki był postacią kontrowersyjną, to jakby nie 
napisać nic. Nie będę się jednak w tym miejscu rozwodził nad szczegó-
łami jego biografii, ponieważ tekst dotyczy przede wszystkim poglądów 
głoszonych przez twórcę Ruchu Narodowo-Radykalnego i środowiska 
znajdującego się pod jego wpływem. 

Tomasz 
Krok

Zły demiurg 
polskiego 
nacjonalizmu

Bolesław Piasecki

Włodzimierz Sylwestrowicz, 
lekarz i jeden z głównych działaczy 
Obozu Wielkiej Polski, o Bolesławie 
Piaseckim. Lata 30. XX wieku
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KO M U N I ST YC Z N E  Z A P L E C Z E
Piasecki był absolwentem stołecznego gimnazjum im. Jana Zamojskiego. 
W 1931 roku rozpoczął studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. W wieku 20 lat został kierownikiem Oddziału Akademic-
kiego w Obozie Wielkiej Polski, organizacji powstałej po zamachu stanu 
z 1926 roku. OWP było dla wielu osób (w tym mentora polskich nacjo-
nalistów i Wielkiego Oboźnego OWP Romana Dmowskiego) ruchem 
zdolnym z sukcesem przeciwstawić się dyktatorskim zapędom Józefa 
Piłsudskiego oraz związanego z nim środowiska politycznego.

W skład Wielkiej Rady OWP wszedł między innymi profesor ekono-
mii Roman Rybarski – przedstawiciel opcji wolnorynkowej wśród naro-
dowców, co zostało podkreślone ze względu na radykalne przeobraże-
nia ideologiczne, którymi uległa z biegiem lat ta organizacja. Jak pisał 
w swoich wspomnieniach prominentny działacz młodoendeków i póź-
niejszy uczestnik ruchów socjalistycznych na emigracji Włodzimierz 
Sznarbachowski, radykalizm stanowił nacisk, aby w miejsce konserwatyw-
nego Stronnictwa Narodowego wysunąć pociągające tłum rewindy-
kacje socjalne, gdy starsi ekonomiści ruchu narodowego z profesorem 
Romanem Rybarskim na czele głosili, że bezrobocie jest naturalnym 
regulatorem podaży i popytu na rynku pracy, i proponowali ograni-
czenie ubezpieczeń społecznych, gdyż podnoszą one koszta roboci-
zny i utrudniają eksport. Takie poglądy były dla nas nie do przyjęcia. 
Rybarskiemu dostawało się także od pozostałych „pryszcza-
tych nacjonalistów”, między innymi od Bolesława Świderskie-
go (w przyszłości założyciela londyńskiego wydawnictwa „Gryf” oraz 
redaktora finansowanego przez SB emigracyjnego pisma „Kronika” dzia-
łającego w latach 1962–1971 i popierającego politykę władz ludowych), 
który wyznawane przez niego teorie – zaznaczam: umiarkowanego libe-
ralizmu gospodarczego – określił mianem „liberalnych komunałów”. 

W latach 30. z powodu kryzysu szeregi OWP zasiliły rzesze bezrobot-
nych, które stawiały na piedestale socjalistyczne postulaty organizacji. 
Obóz zaczął głosić hasła egalitarystyczne – oczywiście w ramach wspól-
noty narodowej – oraz etatystyczne, twierdząc, że państwo powinno 
sprawować ogólny nadzór nad gospodarką i wyznaczać kierunki jej roz-
woju. Organizacja zaczęła tym samym grupować w swoich szeregach 
potencjalnych zwolenników komunizmu. 

W latach 30. szeregi 
OWP zasiliły rzesze 
bezrobotnych, które 
stawiały na piedestale 
socjalistyczne 
postulaty
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24 N A C J O N A L I ST YC Z N A  WA L K A  K L A S
Po delegalizacji OWP w 1933 roku część jego członków, w tym Piasecki, 
weszła w skład Obozu Narodowo-Radykalnego, w którym jeszcze bardziej 
rozwinięto hasła antywolnorynkowe i populistyczne. Oddaję ponownie 
głos Sznarbachowskiemu: My akcentowaliśmy radykalizm społeczny i walkę 
przeciw kapitalizmowi do tego stopnia, że Piasecki w czasie dyskusji nad nazwą 
ONR zaproponował „Obóz Narodowo-Komunistyczny”. Sprzeciwiono się temu, 
argumentując, że taka nazwa będzie szkodliwa, gdyż opacznie zrozumie ją 
policja, a i propagandowo będzie błędna. 

Swoje szkodliwe koncepcje Piasecki rozwinął jeszcze bardziej po nie-
spełna półrocznym pobycie Miejscu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej 
w 1934 roku, tworząc Ruch Narodowo-Radykalny znany pod nazwą ONR 
Falanga. Za kwestie związane ze sprawami ekonomicznymi odpowiadał 
w niej głównie Marian Reutt. Wojciech Wasiutyński – jego bliski współ-
pracownik, a jednocześnie prominentny działacz Falangi – określił go 
mianem „wielbiciela sowieckiego kolektywizmu” oraz „sympatyka Leni-
na”. Reutt głosił peany na cześć gospodarki planowej; pomysły nacjonali-
zacji większości gałęzi produkcji (akceptował jedynie drobną działalność 
prywatną); twierdzenie, że gospodarka wolnorynkowa jest szkodliwa ze 
względu na element konkurencji; zapowiedzi stworzenia bezklasowego 
społeczeństwa polskiego; czy pochwałę gospodarki wojennej dostoso-

wanej do polskich warunków. W ONR-owskiej prasie publiko-
wane były dodatkowo pochwały pod adresem triumfującego 
wówczas w Stanach socjalistycznego prezydenta Franklina 
Delano Roosevelta i jego polityki New Deal’u.

Z powodu coraz bardziej jawnych nawiązań do komuni-
zmu, a w szczególności do teorii walki klas, Falangę zaczęły 
zasilać – o czym pisał w swoich wspomnieniach sam Sznarba-
chowski – rzesze patologicznego proletariatu, którego jedyną 

motywacją do uczestnictwa w tym ruchu była możliwość wszczynania 
burd, prowokacji i bójek. Takimi ludźmi otaczał się wówczas Piasecki, two-
rząc z nich swoją osobistą obstawę. Należy zaznaczyć, że „starzy” endecy 
odrzucali w całości teorię wali klas, która w ich mniemaniu prowadziła 
jedynie do sztucznych podziałów i zrywania więzów wewnątrz narodu.

W drugiej połowie lat 30. Piasecki rozpoczął flirt z sanacyjną władzą 
i jej prawicową mutacją, czyli Obozem Zjednoczenia Narodowego, któ-
rego ideologia – jak pisał Stanisław Cat-Mackiewicz – była dowodem 

„Starzy” endecy 
odrzucali w całości 

teorię wali klas, która 
w ich mniemaniu 

prowadziła jedynie do 
sztucznych podziałów
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25na ideowe zwycięstwo endecji: organiza-
cja piłsudczyków, Rydzów i Koców… przyjęła 
program ideowy nie Piłsudskiego, lecz Dmow-
skiego. Dzięki współpracy z OZON-em Pia-
seckiemu i jego grupie zostało na krótko 
powierzone kierowanie Związkiem Mło-
dej Polski, czyli młodzieżówką działającą 
przy Obozie, oraz objęcie sterów organi-
zacyjnych tradycyjnie lewicowego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.

Piasecki wprowadzał do swojej orga-
nizacji elementy terroru, zachęcał człon-
ków ONR-u (w tym kierownictwo), by brali 
udział w działaniach wymierzonych wobec 
Żydów, polegających najczęściej na krwa-
wych starciach z politycznymi adwersarza-
mi (głównie Bundem) czy wybijaniu szyb 
wystaw sklepowych. Zresztą Falanga gło-
siła wobec Żydów zamieszkujących Pol-
skę plany całkowitego wysiedlenia z tery-
torium kraju. Miało wiązać się to również 
z odebraniem im praw politycznych, pra-
wa służby w armii polskiej, prawa pracy 
u Polaków, prawa uczenia się w szkołach 
oraz z wywłaszczeniem majątków (na dro-
dze ustawy). 

TOTA L I Z M  P R Z E C I W 
KO Ś C I O ŁOW I

Kolejnym przykładem błędnej ideologii 
Falangi był wyznawany przez nich skraj-
ny etatyzm przejawiający się w totalizmie 
(totalitaryzmie), czyli podporządkowa-
niu wszystkich dziedzin życia państwu. 
Dla porównania Stronnictwo Narodowe 
odrzuciło totalizm zgodnie z ówczesnymi 
wytycznymi Kościoła Katolickiego zaryso-
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26 wanymi na łamach encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge z 1937 roku, 
w której wyraźnie przeciwstawiono się pomysłom poddania większości 
aspektów życia i prawa kontroli państwa. Również Synod Biskupów Pol-
skich w tym samym roku wydał uchwałę potępiającą taki system spra-
wowania rządów. Piasecki nie przejmował się jednak tymi stanowiska-
mi. Uparcie przekonywał na łamach prasy, że istnieje „totalizm zły” oraz 
„totalizm dobry”. Jego zdaniem na tym drugim opierał się, oprócz ONR, 
między innymi sam Kościół Katolicki. Wasiutyński twierdził natomiast, 
że kampanią przeciwko totalizmowi próbuje się wbić klin pomiędzy naro-
dowców a Kościół.

Do wykrzywiającej polski nacjonalizm ideologii Falangi dochodzi jesz-
cze pogłębiony do granic absurdu i ocierający się o bałwochwalstwo kult 
jednostki potęgujący megalomanię samego Piaseckiego. Wspomniany 
wcześniej Reutt na łamach pisma „Ruch Młodych” w jednym z artykułów 
w sposób dosłowny nazwał Piaseckiego „synem Bożym”. Znów oddajmy 
głos Sznarbachowskiemu, który wspominał, że Piasecki stał się dla nas 

czymś znacznie więcej niż Dmowski w ruchu narodowym lub nawet 
niż Piłsudski u legionistów i wśród piłsudczyków czy dla sanacji. 
Nasz stosunek do Piaseckiego był półreligijny…

Tyle o prezentowanej przez Piaseckiego ideologii z okresu 
sprzed 1939 roku. Co bardziej zdumiewające, dziś na prawicy – 
i nie tylko1 – pojawiają się głosy zrozumienia dla jego później-
szej działalności w PRL-u, które wskazują, że Piasecki podjął 
„grę z komunistami”, tworząc grupę koncesjonowanych kato-

lików działających w PAX. Według jego admiratorów miało to na celu 
uchronienie od śmierci (natychmiastowej bądź też odsuniętej w cza-
sie) wielu członków podziemia niepodległościowego, którym zapewnił 
zamiast tego uniewinnienie czy pracę. Zwolennicy Piaseckiego wskazują 
też na fakt, że stowarzyszenie masowo drukowało i rozpowszechniało 
Biblię oraz wydawało światowej klasy dzieła teologiczne i filozoficzne. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że działalność Piaseckiego wią-
zała się przede wszystkim z próbami rozbicia jedności Kościoła w Polsce 

1 W audycji dla Polskiego Radia z 2014 roku związany ze środowiskami „Więzi” oraz „Kry-
tyki Politycznej” Prof. Andrzej Friszke nazwał Piaseckiego „twardym graczem” i wykazał 
„zrozumienie dla wielu jego decyzji”, www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1210511,Pro-
fesor-Antoni-Dudek-napisalem-biografie-potwora-bo-mnie-zainteresowal.

Do wykrzywiającej 
polski nacjonalizm 

ideologii Falangi 
dochodzi pogłębiony 

do granic absurdu 
kult jednostki
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27i jako taka nie może być rozpatrywana w kategoriach „mniejszego zła”. 
Misja Piaseckiego miała doprowadzić do stworzenia instytucji zależnej 
od komunistycznych władz, podobnie jak ma to miejsce obecnie z Kato-
lickim Kościołem Patriotycznym w Chinach. Jego aktywność po 1945 roku 
najlepiej scharakteryzował chyba Józef Mackiewicz, pisząc w swojej Wiel-
kiej prowokacji: stanął na czele wielkiej akcji dywersyjnej zarówno politycznej, 
psychologicznej jak religijnej. Instrukcje szły z nauk Lenina; praktycznie w płasz-
czyźnie partii, a nie rządu.

Trzeba również podkreślić, że działalność Piaseckiego wiązała się także 
z ogromnymi korzyściami materialnymi. Otrzymał on rozległe koncesje, 
był właścicielem wielu spółek, których łączny kapitał zakładowy sięgnął 
w 1947 roku 3 milionów złotych. Nazywano go w wówczas „najbogatszym 
prywaciarzem pomiędzy Władywostokiem i Berlinem”.

D L A  S Z C Z Ę Ś C I A  L U D Z KO Ś C I

Namacalnym dowodem na to, że działalność oraz sama postawa ideolo-
giczna Piaseckiego nie powinna być przez żadnego porządnego człowie-
ka, a przede wszystkim katolika, brana w obronę, jest książka Zagadnienia 
istotne. Artykuły z lat 1945–1954. W pozycji będącej zbiorem jego przemy-
śleń z PAX-owskiej prasy – dziennika „Słowo Powszechne” oraz tygodni-
ka „Dziś i Jutro” – Piasecki w otwartych słowach negatywnie 
oceniał hierarchię kościelną w Polsce, nazywając ją zwolenni-
kiem rozwiązań feudalnych i piewcą kapitalizmu. Poparł on 
także osadzenie prymasa Stefana Wyszyńskiego w więzieniu 
w 1953 roku, twierdząc, że był on przeszkodą dla realizacji 
niezbędnej współpracy katolików z komunistami, a ponadto 
stawiał tezy o podobieństwie filozofii katolickiej do materia-
lizmu marksistowskiego. Twórca PAX-u wyrażał w końcu chęć 
przebudowy katolicyzmu na modłę marksistowską dla celów taktycz-
nych, czyli budowy szczęścia i postępu całej ludzkości. Za największego 
wroga ludzkości w swoich pracach uznał on kapitalizm, który utożsamiał 
także z Watykanem. Zdaniem Sznarbachowskiego podczas lektury prac 
Piaseckiego można było odnieść wrażenie, że poprzez komunistów dzia-
łała Trzecia Osoba Trójcy Świętej: Na tamten czas można by było wyciągnąć 
z tego wniosek, że Stalin był kolejnym synem Bożym.

Zagadnienia istotne zostały wpisane do Indeksu przez Magisterium 
Kościoła dekretem z 28 czerwca 1955 roku. Piasecki był na tyle bezczelny, 

Twórca PAX-u wyrażał 
chęć przebudowy 
katolicyzmu na modłę 
marksistowską dla 
budowy szczęścia 
i postępu całej ludzkości



TO
m

A
Sz

 K
RO

K 
/ 

BO
LE

Sł
A

w
 P

IA
SE

cK
I 

28 że początkowo miał w planach wysłać do Episkopatu Polski list instruują-
cy hierarchów, jak powinni się zachować wobec wymierzonych w niego 
ataków Watykanu, nazywając je wrogim aktem wymierzonym w naród polski 
zmierzającym […] do zachwiania pokoju wewnętrznego, wywołania zamieszek 
i niepokojów na tle religijnym. 

Ostatecznie Bolesław Piasecki wycofał swoją książkę z dystrybucji, 
a w maju 1956 roku zamknął „Dziś i Jutro”, zastępując je pismem „Kie-
runki”. Nigdy jednak nie wycofał się oficjalnie z głoszonych na łamach 
Zagadnień istotnych poglądów.

Szczególnie ważnym jest, żeby w 2017 roku, w 100-lecie rewolucji 
bolszewickiej, zrozumieć, wskazać i rozpoznać niebezpieczeństwa jej 
owoców, w tym populizmu, etatyzmu, totalizmu, braku poszanowania 
dla wartości prywatnej, teorii walki klas. Czają się one bowiem nie tylko na 
lewicy, lecz obecne są niestety także w środowiskach szeroko rozumianej 
prawicy, która nie dostrzega tego problemu. Jak napisał ostatnio lewico-
wy amerykański politolog David Ost w artykule Kto dziś ma odwagę Lenina 
(i dlaczego właśnie prawica)?: Dziś Lenin to własność prawicy. Oczywiście nie 
tej konserwatywnej, lecz reakcyjnej, radykalnej prawicy „populistycznej”, któ-
ra nagle zyskała na znaczeniu za sprawą eksplodującego kryzysu neoliberali-
zmu2. I chociaż Ost myli się, w dalszej części artykułu w histeryczny sposób 
przypinając Prawu i Sprawiedliwości łatkę faszystów, to zacytowane wyżej 
słowa idealnie odnoszą się do postaci Piaseckiego (którego Ost niemal 
bez kontekstu przywołuje w swoim tekście) i dziedzictwa jego błędnej 
ideologii. Jeśli nie zostanie ona bowiem jednoznacznie potępiona, może 
stać się z czasem nieobliczalna i niebezpieczna… Ω

2 D. Ost, Kto dziś ma odwagę Lenina (i dlaczego właśnie prawica)?, w: „krytykapolitycz-
na.pl” Przełożył Michał Sutowski, www.krytykapolityczna.pl/swiat/kto-dzis-ma-   
odwage-lenina-i-dlaczego-wlasnie-prawica/.



Autentyk ze starodawnych ksiąg.

Dominikanie ich 
nienawidzą! 
Jezuici znaleźli 
sposób, dzięki 
któremu 
odmawiają 
cały brewiarz 
w 5 minut!

[ZOBACZ JAK]

RITUS BREVISSIMUS 
RECITANDI BREVIARIUM

Primum dicatur Pater et Ave, deinde:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k , l, m, n, o, p, q, r, 
s, t, u, w, x, y, z.

V. Per hoc aplhabetam totum. Alleluia.
R. Compositum Breviarium totum. 
Alleluia.
Oremus. Deus, qui et viginti quator 
litte ris totam Sacram Scipturam et Bre-
viarium istud componi voluisti, junge, 
disjung, fac, disponse, accipe ex his vigin-
ti quator litteris Matutinim cum Laudi-
bus, Primam, Sextam, Nonam, Vesperas 
et Completorium. Per Christum, Domi-
num nostrum.

NAJKRÓTSZY OBRZĘD 
ODMAWIANIA BREWIARZA

Na początku odmawia się Ojcze Nasz 
i Zdrowaś Mario, a następnie:
a, b, c, d, e ,f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, 
t, u, w, x, y, z.

V. Z tego całego alfabetu. Alleluja.
R. Złożony jest cały brewiarz. Alleluja.
Módlmy się. Boże, któryś z dwudziestu 
czterech liter całe Pismo Święte i Bre-
wiarz ułożyć zechciał, połącz, rozłącz, 
uczyń, podziel i przyjmij z tych dwudzie-
stu czterech liter Jutrznię z Laudesami, 
Prymę, Sekstę, Nonę, Nieszpory i Kom-
pletę. Przez Chrystusa, Pana naszego.



JÓZEF PIŁSUDSKI 
– ROMANTYCZNY 
PRAGMATYK 
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Skąd pomysł, aby festiwal organizować 
akurat w Łodzi? Z tego, co wiem, związki 
Piłsudskiego z miastem były raczej 
marginalne.

– To prawda, nawet nie przepadał za 
Łodzią. Siedział tu w więzieniu i niemile 
wspominał ten pobyt, gdyż nie mógł tam 
korzystać chociażby z tytoniu, a był nało-
gowym palaczem. Jeżeli chodzi o miej-
sce debat, to powód jest prozaiczny: 
150. rocznica urodzin Marszałka i projekt 
Patriotyzm Jutra, w ramach którego udało 
się zorganizować Piłsudski Festiwal przy 
współpracy z Domem Literatury w Łodzi.
Piłsudski jest teoretycznie bardzo rozpo-
znawalny – w każdej większej miejsco-
wości istnieje ulica jego imienia, można 
natknąć się na sporo pomników czy 
tablic pamiątkowych – ale mam wraże-
nie, że jego biografia nie jest powszech-
nie znana. Kojarzymy tego sztandarowe-
go Piłsudskiego z 11 listopada, z piosenek 
patriotycznych, z celebry, z mitu Legio-
nów. Marszałek ma jednak różne oblicza, 
a jego życiorys nie jest wcale jednoznacz-
ny. To dobry powód, żeby przybliżyć 
Piłsudskiego szerszej publiczności, i to 
w nieco inny sposób.

Jako Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych chcecie chyba 
podkreślić również jego udział 
w Rewolucji 1905 roku?

– Wydarzenia Rewolucji 1905 roku, choć 
bardzo krwawe, w zasadzie rozgrywały 
się głównie w Polsce Centralnej. Piłsud-
ski próbował przekształcić te zamieszki 
w ogólnonarodowe powstanie. Chciał 
spożytkować nastroje klasy robotniczej, 
która była w jego mniemaniu kluczowym 
czynnikiem dla odzyskania niepodległo-
ści, a dodatkowo planował wykorzystać 
ówczesny konflikt rosyjsko-japoński. Pró-
bował zepsuć harmonię panującą w Kró-
lestwie Polskim, w którym zapomnia-
no już o insurekcjach i pogodzono się 
z funkcjonowaniem w rosyjskim krwio-
obiegu. Lud pracujący miał być swoistym 
detonatorem tej siły wyzwolicielsko-  
-niepodległościowej. Rewolucja wpraw-
dzie się nie udała, ale z pewnością udało 
się zachować w społeczeństwie pierwia-
stek buntu.

Mówisz że wiedza o Piłsudskim jest 
powszechna, ale bazuje jedynie na 
micie. Podczas jednej z waszych debat 

ROZMOWA Z DR. MIKOŁAJEM MIROWSKIM Z DOMU LITERATURY 
W ŁODZI I WSPÓŁPRACOWNIKIEM MUZEUM TRADYCJI 
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI, KOORDYNATOREM PROJEKTU 
PIŁSUDSKI FESTIWAL, W RAMACH KTÓREGO ODBYWAŁ SIĘ CYKL 
DEBAT PIŁSUDSKI (NIE)ZNANY
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32 prof. Andrzej Friszke powiedział, że 
Piłsudskiego prawica chce dziś na 
siłę przerobić na modłę narodową 
i połączyć go z ideologią Romana 
Dmowskiego. Z drugiej strony można 
zadać pytanie: kto miałby dziś korzystać 
z mitu Piłsudskiego, jeżeli nie prawica? 
Czy wyobrażasz sobie, żeby na postać 
Marszałka powoływała się partia 
Razem?

– Prawica oczywiście czerpie z tego mitu 
na swój sposób, ale ja nie widzę powodu, 
dla którego z tradycji Piłsudskiego nie 
miałaby skorzystać także młoda polska 
lewica. Rodowód Piłsudskiego jest jed-
noznacznie związany z PPS-em, lewicą 
niepodległościową, co można w sensie 
polityczno-historycznym dobrze spożyt-
kować. Ponadto wspomniane wydarze-
nia z 1905 roku są dziś coraz mocniej 
i odważniej przypominane, a postać Pił-
sudskiego idealnie wpisuje się w tę nar-
rację. Problemem dla niektórych może 
być jego słynne stwierdzenie, że wysiadł 
z czerwonego tramwaju na przystanku nie-
podległość – ale to właśnie dzięki Piłsud-
skiemu, który u zarania niepodległości 
promował koalicyjny rząd Moraczew-
skiego, a później Paderewskiego, nie 
mieliśmy na przykład robotniczych rad 
delegatur żołnierskich, a komunizm 
nie zyskał tak dużej popularności, jak 
choćby na Węgrzech, gdzie do władzy 
doszedł reżim Beli Kuna. Stało się tak 
dzięki wprowadzeniu w życie kluczowych 
postulatów socjalnych – nie mówiąc już 

o socjalistycznej, republikańskiej kon-
stytucji marcowej – takich jak ośmiogo-
dzinny dzień pracy czy prawa wyborcze 
kobiet, które były pokłosiem poglądów 
Piłsudskiego.

Kiedy Piłsudski odszedł od socjalizmu?

– Wydaje się że jest to moment, kie-
dy przestał mieć po drodze nie tylko 
z socjalistami, ale także z samą demo-
kracją. To dość płynne, ale myślę, że tym 
rubikonem było zabójstwo prezydenta 
Narutowicza. Z drugiej strony Piłsud-
ski znacznie wcześniej kreował się na 
państwowca; Już w listopadzie 1918 roku 
uznał, że nie może być tylko „Towarzy-
szem Ziukiem”, musi stać się „Józefem 
Piłsudskim – Naczelnikiem Państwa”. 

Czy uważasz, że lewica byłaby w stanie 
zapomnieć Piłsudskiemu przysłowiową 
zdradę z Nieświeża?

– Jest takie przemówienie Niedziałkow-
skiego, w którym mówi on o Marszałku 
jako o przedstawicielu klasy posiadającej 
i wyzyskującej; że Piłsudski z 1905 roku 
z Bezdan, czy nawet z roku 1918, to nie był 
ten sam człowiek. Oczywiście Niedział-
kowski był wtedy rozgoryczony, czuł się 
oszukany przez „Towarzysza Ziuka” za 1926 
rok, kiedy to PPS poparł zamach stanu. 
Mnie osobiście wydaje się, że Piłsudski był 
taki sam i w roku 1905, i w 1930 – przede 
wszystkim był politycznym pragmaty-
kiem. W pewnym momencie potrzebował 
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33po prostu konserwatystów i ich sojuszu, 
by utrzymać się przy władzy, a był prze-
konany, że dla Polski będzie najlepiej, 
jeśli to właśnie on stanie u jej sterów. To 
charakterystyczne dla takich charyzma-
tycznych osobowości, które na marginesie 
niejednokrotnie miały rację. Niewątpliwie 
wydarzenia historyczne sprzyjały Piłsud-
skiemu – dobrze odczytał on na przykład 
I wojnę światową i wojnę z bolszewika-
mi w 1920 roku, zapanował nad chaosem 
w kraju.

Czyli jedyne, czego nie udało się 
Piłsudskiemu, to wykreować godnych 
następców? [śmiech]

– To niewątpliwa odpowiedzialność 
Piłsudskiego, że w pewnym momencie 
postawił na ludzi znacznie mniejszego 
garnituru od siebie. Ani Mościcki, ani 
Rydz-Śmigły, nie spełnili pokładanych 
w nich nadziei. Paradoksalnie najcie-
kawszą postacią wśród pogrobowców 
marszałka był Józef Beck, na którego 
dziś wylewa się dużo pomyj. Mnie z kolei 
wydaje się on jednym z najzdolniejszych 
polityków obozu sanacyjnego, a jego 
polityka zagraniczna wbrew pozorom nie 
była obłędna czy fatalna. W 1939 roku 
więksi wirtuozowie dyplomacji nie zrobi-
liby więcej, niż zrobił Beck.

Znany nam skądinąd admirator Józefa 
Piłsudskiego Stanisław Cat-Mackiewicz 
nie zgodziłby się z Tobą w kwestii oceny 
Becka – delikatnie rzecz ujmując.

– Wizja Cata dotycząca sojuszu poli-
tycznego z Niemcami była może i wizją 
ciekawszą, może jakimś punktem wyj-
ścia z tego pata z 1939 roku – jednak 
weźmy pod uwagę, że Beck we wrześniu 
1939 roku naprawdę mógł powiedzieć: 
zrobiłem wszystko, co mogłem; wcią-
gnąłem do wojny po naszej stronie dwa 
najpotężniejsze mocarstwa tamtych 
czasów, Wielką Brytanię i Francję. Nie 
mógł wiedzieć o tym, że po wypowie-
dzeniu wojny te państwa zachowają się 
irracjonalnie i nie udzielą nam pomo-
cy, zresztą ze szkodą dla siebie. O to nie 
powinniśmy obwiniać Becka. Poza tym 
trzeba uczciwie powiedzieć, że społe-
czeństwo nastawione wybitnie anty-
niemiecko nie zgodziłoby się na żaden 
szerszy sojusz z Niemcami.

Czyli Twoim zdaniem 
Piłsudski nie szedłby drogą 
sojuszu polsko-niemieckiego 
zarysowanego przez Cata?

– Tego nie wiem. Mogę tylko stwier-
dzić, że miałby wtedy ponad 70 lat, 
poważne kłopoty zdrowotne, byłby 
człowiekiem stetryczałym, drażliwym, 
popadającym w napady agresji. Nie 
jestem pewien, czy w takiej formie 
fizycznej, psychicznej i intelektualnej 
byłby w stanie poprowadzić jakąś wiel-
ką grę. Na pewno miałby wciąż silny 
wpływ na społeczeństwo, jeżeli chodzi 
o przeprowadzenie wolty w sojuszach 
zagranicznych.
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34 Ja wcale nie dziwię się, że opcje 
polityczne od prawa do lewa mają 
problem z utożsamieniem się 
z poglądami Piłsudskiego. Z biegiem 
lat ewoluowały one w zaskakujący – 
mogłoby się wydawać – sposób, choć 
z drugiej strony można to położyć na 
karb realizmu politycznego…

– Oczywiście Piłsudski był pragmaty-
kiem, ale o duszy romantyka. Gdy nie 
był w stanie zrealizować projektu poli-
tycznego, albo go modyfikował, albo od 
niego odchodził. Idealnym przykładem 
jest tu koncepcja federalistyczna – ona 
się nie udała, ale marszałek potrafił to 
zrozumieć i przejść do fazy innowacji: 
jeżeli nie polityka oparta na unii państw 
antysowieckich, to polityka równowa-
gi w stosunkach międzynarodowych. 
Wracając do tematu – wydaje mi się, że 
prawica w Polsce, jeżeli już nawiązuje 
do Piłsudskiego, to do tego Piłsudskiego 
po 1926 roku, czyli z czasów programu 
sanacyjnego…

…faszystowskiego? [śmiech]

– Nie, absolutnie! [śmiech] Wiąże się to 
przede wszystkim z podejściem do pra-
wa, które może zostać zmienione albo 
nagięte w taki sposób, żeby było użytecz-
ne – to jest w skrócie Piłsudski w okresie 
sanacyjnym. I do tego w pewnym stopniu 
nawiązują obecni rządzący. Zauważmy, 
że po 1926 roku wciąż zwoływane były 
wolne wybory, istniała wolność prasy, 

a jednak nastąpił klasyczny zamach sta-
nu, władza opierała się na ogromnym 
autorytecie Marszałka, który wytyczał 
kierunki polityki, a jednocześnie nomi-
nalnie nie znajdował się u sterów władzy. 
Pewne podobieństwa do tego, co dzieje 
się dziś w polityce, są zatem zauważal-
ne. Z drugiej strony przestrzegałbym 
przed tak jednoznacznym zestawianiem 
tych wydarzeń, bo to jednak ahisto-
ryzm – inne były wówczas realia, sytuacja 
międzynarodowa, wewnętrzna. Z pew-
nością tego typu sztafaż byłby jednak 
Jarosławowi Kaczyńskiemu sympatycz-
ny. Włącznie, z tym że nie obraża się on 
przecież, gdy wzorem Piłsudskiego nazy-
wa się go „naczelnikiem” – to nobilitujące 
i chyba jednak trochę nad wyraz.

Słyszałeś może, że w Domu Historii 
Europejskiej w Brukseli przedstawiono 
Józefa Piłsudskiego jako modelowego 
faszystę?

– To ewidentny przykład tego, jak polska 
opowieść o historii – a mówiąc precyzyj-
niej: polska polityka historyczna – jest 
nieskuteczna czy słaba. Jeżeli na wysta-
wie pada takie sformułowanie, to nie tyle 
powinniśmy obrażać się na jej organi-
zatorów, co raczej mieć pretensje do 
samych siebie. Nasza opowieść o dwu-
dziestoleciu międzywojennym, o takich 
postaciach jak Paderewski, Moraczew-
ski, Korfanty, Daszyński czy Dmowski, 
jest po prostu nieznana. Myślę, że duża 
produkcja filmowa na światowym pozio-
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35mie pomogłaby upowszechnić tę wie-
dzę lepiej niż jakakolwiek książka czy 
festiwal.

Musisz też chyba przyznać, że Piłsudski 
miał swoją ciemną stronę?

– Tak, z pewnością. Pamiętajmy jednak, 
że faszystą nazywali Piłsudskiego komu-
niści. To interesujące, że taka narracja 
została podchwycona przez instytu-
cje europejskie. Oczywiście Piłsudski 
nawet dziś ma swoich wrogów, którzy 
chcą zwalczać jego tradycję czy legen-
dę – wśród nich, z wiadomych wzglę-
dów, środowiska neoendeckie, ale też 
PSL-owskie, które dążą do zmazania tra-
dycji ZSL-u, kładąc jednocześnie nacisk 
na postać Wincentego Witosa, stojące-
go w dużej opozycji wobec Piłsudskie-
go. Z kolei generał Wojciech Jaruzelski, 
chcąc zmyć swoją odpowiedzialność za 
wprowadzenie stanu wojennego, powo-
ływał się często na casus zamachu majo-
wego, w którym zginęło przecież więcej 
cywili. Nie brał on jednak pod uwagę, 
że zamach stanu z 1926 roku odbył się 
w kraju w pełni niepodległym i suwe-
rennym, Jaruzelski natomiast doprowa-
dził do tak tragicznych zdarzeń jedynie 
w obronie komunizmu, którego gwaran-
tem było obce państwo.

Na czy polegał fenomen 
Piłsudskiego, że ogniskował 
on wokół siebie najróżniejsze, 
często skrajnie antagonistyczne 
ruchy: z jednej strony socjalistów, 
skrajnych demokratów, masonów, 
a z drugiej konserwatystów czy 
imperialistów?

– W biografii Piłsudskiego pojawiały się 
rozmaite wątki, które korespondowały 
z poszczególnymi grupami. Dla socjali-
stów Piłsudski był towarzyszem, PPS-ow-
cem, terrorystą. Jednocześnie był zwy-
cięskim wodzem z 1920 roku, żołnierzem 
i doskonałym mówcą. Tolerowały go 
także kręgi, które można nazwać zbliżo-
nymi do „Wiadomości Literackich” – dla 
nich liczyło się to, że nie był on ende-
kiem i skrajnym dewotem. Wspólnym 
mianownikiem z konserwatystami były 
jego szlacheckie pochodzenie i anty-
komunizm Wydaje się, że połączenie 
tych cech sprawiło, że Piłsudski wszyst-
kim tym grupom do pewnego stopnia 
odpowiadał. Ω

Rozmawiał:
Tomasz Krok



Takaż mię złość zdjęła, Delfino najdelfinniejsza, 
gdy ten chłystek Bielecki jął coś po mnie skrobać 
i rozświetlać, ale kiedym jego kilka uważań doczytał, 
gniew mój ustąpił. I w pokoju ducha przebywając, 
telewizji niezrównoważonej oglądać zaprzestałem.
   Z listu do Delfiny Potockiej 

   z dnia 14 października 2017 roku

A gdyby tak Krasiński żył teraz i świat widział?

Po pierwsze: nie czytać, tylko o nim gadać. Są tacy pisa-
rze. Rozmawia się o nich latami, a nie czyta wcale. Czasem wystawić 
Nie-Boską... czy Irydiona – z obowiązkiem dodania czegoś od siebie, 
przewietrzenia, przetrzebienia, przedrzeźnienia – bo czasy trudne.

Po drugie: zacząć od tego, że użerał się (zawsze to atrakcja) 
z ojcem. A kto się nie użerał? Że wspomnę urwisa z Salzburga, 
Mozarta czy smutasa z Pragi, Kafkę. Dobrze, dobrze, tylko użeranie 
się Krasińskiego z ojcem jest romantyczne, XIX-wieczne, polskie – 

KRASIŃSKI 
PRZEJĘTY – 
CO DALEJ?

Krzysztof Bielecki



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
4 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

17
 

37a to zasadnicza różnica. Tamte użerania to drobiazg. Wincenty wobec 
Zygmunta był jak góra rzucająca cień na drzewko, które uparło się 
rosnąć tuż-tuż.

Po trzecie: dodać koniecznie, że listów napisał więcej niż ty 
SMS-ów.

Po czwarte: jeśli już czytać, to zająć się tym, czym zajmuje się 
niewielu „straceńców”, bo większość kończy lekturę na Nie-Boskiej 
komedii, a w chwili uniesienia na Irydionie. Chyba że zobaczyli go na 
100-lecie premiery w Teatrze Polskim „u Seweryna”.

B Ó G , AT Ł A S  I  PA N  J A K U B OW S K I

Krasiński zdaje się mieć w pisarstwie swój dzień i swoją noc. Najpierw 
napisał to, co najważniejsze, świetlne, jasne, a potem zmroczniał, 
usunął się w cień, zastygł.

Jego „noc” to poezje i nie-poezje z lat 40. XIX wieku. Tak 
się bowiem zdarzyło, że oba powszechnie znane dramaty 
napisał jako młodzieniaszek (jak Chopin oba koncerty for-
tepianowe), po czym porwało go pisanie innego rodzaju.

Pisanie mniej barwne, mniej rozzuchwalone od wcze-
śniejszego. O stanowisku Polski..., Przedświt, Psalmy przy-
szłości nie dorównują Nie-Boskiej komedii i Irydionowi. 
Gdyby myśli z lat 40. Krasiński ubrał w kostium nie literacki, a ese-
istyczny lub zgoła filozoficzny, może byłoby szczęśliwiej, nie wiem. 
Dziwne, bo Krasiński miał świadomość swych niedostatków. Słowac-
ki nieraz sobie z niego dworował, a jednak Krasiński uparcie wracał 
do poezji. Szukał natchnień; szukał obrazów; szukał sfer. Chciał się 
nosić wyżej – ponad wszystkim, co ograniczało. A styl traktatów nie 
przystawał romantycznemu poecie; zamykał w regule nie dość swo-
bodnej. Bo forma utworu, Forma wielką literą pisana, była w roman-
tyzmie – przypuszczam – znakiem wtajemniczenia. Harmonia słowa 
niosła kolejną treść, prócz tej wprost nazwanej.

Krasiński owej Formie starał się sprostać; więcej: musiał spro-
stać, skoro ważył się na największe pisanie, na pisanie romantyczne 
i wieszcze. I jak dramat rozwijał mu skrzydła, tak liryka zdawała się te 
skrzydła przykrawać. Zygmunt Krasiński i w tych razach miał prze-
czucie, i w tych razach się wikłał i komplikował, poszukując najwłaściw-
szego, koniecznie poruszającego języka. A ten – bywało – zawodził.

Krasiński zdaje się mieć 
w pisarstwie swój dzień 
i swoją noc. Najpierw 
napisał to, co jasne, 
a potem zmroczniał
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38 Pojawiały się nieodgadnione napięcia, otchłanie i mroki, znane 

i innym romantykom. Znajdziemy wiele utworów nieskończonych; 
niby zaczętych; w połowie zarzuconych, do których poeci roman-
tyczni lubili owszem wrócić, ale tylko po to, by porzucić je po raz 
drugi – w porzucaniu znajdując wyraz, demonstrację twórczej nie-
mocy. Jakby to były miłości niespełnione; ideały niedosiężne, którym 
daje się zadość już samą próbą sięgania po nie. A sięgano przecież 
po tematy wyrafinowane, trudne, niejednoznaczne. Gdzie Ojczy-
znę, miłość, niebo, ziemię, Boga, Anioła, Szatana odmienia się przez 
wszystkie przypadki.

Ależ – gdyby pisanie Krasińskiego sprowadzało się do miary talen-
tu i stylu, to... z Bogiem sprawa. Jednak Krasiński właśnie z Bogiem 
miał sprawę – i to innego niż literatura rzędu. Trudno nie darować 
sobie listu księży zmartwychwstańców ogłoszonego w 1860 roku, już 
po śmierci poety (23 lutego 1859 roku). Listu przecież nietyczącego 
się lirycznych zapędów, lecz samych zapatrywań i natchnień, które 
dały swój upust w pierwszej części traktatu prozą O stanowisku Pol-
ski z Bożych i ludzkich względów, zwanego też Traktatem o Trójcy. List 
księży Kajsiewicza i Semeneńki zaczyna się tak:

My, niżej podpisani – przejrzeliśmy rękopis pozostały po śp. 
Zygmuncie Krasińskim, mający za tytuł: „O Trójcy w Bogu 
i o Trójcy w człowieku”, według jego życzenia, gdy był jeszcze 
przy życiu, również jak według życzenia tych, którym poruczył 
opiekę nad swemi pozostałościami umysłowemi – i wziąwszy 
pod rozbiór i sąd, powodowani równie przyjaźnią jak prawdą 
Bożą, sądzimy, że tego utworu żadną miarą ogłaszać nie wypada 
i że jego ogłoszenie byłoby krzywdą wyrządzoną zacnemu 
zmarłemu. Powód do tego naszego sądu jest ten, że to pismo jest 
niechrześcijańskie w swej pierwszej zasadzie jak w ostatnich 
następstwach. Wyszło ono z pod [pisownia oryginalna] pióra 
autora jeszcze w młodszych latach [?], w owej chwili przejścia 
i walk wewnętrznych, w owej burzy umysłu, którą ten wysoki 
Duch musiał przebyć i zwyciężyć, nim mógł był wyjść na jaśnię 
światła Bożego i używać owej pogody niebiańskiej, która mu 
przy końcu tak pięknie świeciła.
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39Po czym księża wyłuskują „przewiny” Krasińskiego:

Jest ten utwór, powiadamy, niechrześcijański, a jest nim dlatego: 
Że nie przypuszcza różnicy między stanem przyrody czystej, 
a stanem nadprzyrody w człowieku; owszem ten ostatni utwór 
uważa za przyrodzony i sam byt uważa za Łaskę i za to, co 
Chrześcijaństwo nazywa stanem nadprzyrodzonym, a tem 
samem wywraca samą podstawę Chrześcijaństwa. 
Że wskutek tego inaczej pojmuje posłannictwo Chrystusa, 
odkupienie nasze i dzieło Zbawienia, aniżeli to pojmuje 
chrześcijańska nauka i Kościół. 
Że przez to inaczej pojmuje cały stosunek Osób Boskich między 
sobą i ich stosunek z człowiekiem. 
Że prowadzi koniecznie do Panteizm,u czyli Wszechbóstwa, 
a szczególniej do Autoteizmu czyli Własnobóstwa, błędu 
głównego filozofii niemieckiej, od którego się nie różni, jedno 
powierzchownie innem wystawieniem rzeczy. 
Że stąd w moralności, w środkach do dopięcia ostatecznego celu 
i w naturze tego celu ostatniego błądzi tym samym sposobem.

A kończą, jak następuje:

Zacny nasz zmarły daleko od siebie te wszystkie błędy 
odrzucił i w ostatnich utworach przeciwne zupełnie tamtym, 
a prawdziwie chrześcijańskie i katolickie położył zasady 
i wyraził nauki. 
Wygrzebywać tamto pierwsze i posypywać tym prochem jasne 
oblicze oczyszczonego potem krwawą pracą geniuszu, byłoby to 
nie tylko najwyższą niesprawiedliwością, ale jeszcze okrutnem 
niemiłosierdziem, którego się nie dopuści ręka nieprzyjacielska. 
Takie jest nasze zdanie.

A więc uwikłanie; tu akurat religijne. Ale jakże znamienne. Bez 
uwikłań, wątpliwości, uchybień i wypaczeń, przemian, ucieczek 
i powrotów – romantyk nie istniał. Jakby uwikłanie było stemplem 
firmowym. I nie miało w sobie nic odświętnego; było mu ot, zwykłe: 
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40 uwikłanie w Boga, w Polskę, w poezję, w swoją nie do przecenienia 

rolę na tym ziemskim padole, w swoją samotność...
A też zwykłe Krasińskiemu, romantykowi owszem, ale i człowie-

kowi, inaczej niż inni polscy romantycy, bywałemu w świecie. Inaczej 
podróżującemu, inaczej jedzącemu, inaczej śpiącemu. Bo w istocie 
nieznającemu ubóstwa i niepewności. Bo, fakt, przeżywającemu 
rozterki nieobce pozostałym, ale widziane z fotela wyściełanego 
atłasem. Widziane przez dandysa, przez kuracjusza, przez gościa 
najznamienitszych hoteli i restauracji. To inna perspektywa. Tym 
bardziej inna, że „zażądana” przez ojca. Ileż to razy powtórzy Kra-
siński w listach, że jego życie to „fałszywe położenie”?

Żył Krasiński tak, jak nie chciał, a tak, jak chciał jego ojciec, gene-
rał pruski, potem francuski, wreszcie carski. Początkowo nawet, gdy 
Wincenty Krasiński sprowadził do Polski ciało Józefa Poniatow-
skiego, szanowany, lecz później, już jako stojący u boku cara, przez 
część narodu przeklęty. Jeden z antybohaterów Salonu warszawskiego 
z III części Dziadów. Który nakazał Zygmuntowi opuszczenie kraju 
przed powstaniem listopadowym. Który nakazał mu niemyślenie 
o tych rewolucjach, a jeśli już, to myślenie o nich jako o czymś wła-
śnie bezmyślnym i wiodącym do katastrofy.

I Zygmunt Krasiński przeciw temu myśleniu akurat nomen omen nie 
myślał występować. Jak Wincenty życzył sobie widzieć w powstaniu 
listopadowym kardynalny błąd, tak Zygmunt na to przystawał. Lecz 
nie tak chętnie, jak ojciec tego oczekiwał, i nie z tych samych pozycji.

Oto, żyjąc nie swoim życiem, skłócony z kolegami studentami 
(i spoliczkowany), bo złamał ich strajk (związany z pogrzebem sena-
tora Piotra Bielińskiego), opuszcza w 1829 roku Polskę. Na polece-
nie ojca wyjeżdża kontynuować studia w Genewie. Zaprzyjaźnia się 
z angielskim dziennikarzem i publicystą Henrykiem Reeve. Wojażuje 
do Włoch. Głęboko przeżywa wszelkie zrywy: powstanie listopado-
we, a potem powstanie tkaczy w Lyonie.

W liście z dnia 14 maja 1831 roku z Genewy zwraca się do ojca 
między innymi tak:

Kochany Ojcze! 
14 maja odebrałem w Genewie list kochanego Papy i oblałem go 
moimi łzami. […] 
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41Rzym, Florencja, Genua, Mediolan przeszły mi przed oczyma jak 
kartki książki, którą się czyta nie myśląc o niej. […] 
Pisałem w liście do Królewca, że nienawidzę ludzi, którzy 
przeciw Niemu powstali w Warszawie, alem pisał zarazem, że 
kocham Polskę i że kiedy jej sprawa narodową się stanie, nic 
mnie powstrzymać nie zdoła. 
To samo powtarzam dzisiaj. 
Nasz wiek jest wiekiem poświęceń i pokuty. Ofiarę z siebie 
uczynić jest naszym obowiązkiem świętym, od Boga nakazanym. 
[…] Są takie obowiązki na świecie, które jedne tylko środkują 
między stworzeniem a Stwórcą, nie przypuszczając między nich 
trzeciej osoby. Takim obowiązkiem jest służenie ojczyźnie. 
Drogi Papa mi pisze, bym podróżował, uczył się, kształcił i bywał 
po towarzystwach. […] Czytać, pisać mi nie sposób […], kiedy 
w tamtej stronie Europy […] moi rodacy walczą, by zginąć lub 
zwyciężyć – jest rzeczą […] wołającą co chwila rumieniec wstydu 
na moje lica. 
I któż ze mną zechce pomówić […] kiedy się dowie, żem Polakiem 
podróżującym dla zabawy i nauki w czasie, kiedy Polacy co dzień 
giną w Polsce! […] 
Zmuszony jestem powiedzieć Ojcu, którego kocham i kochałem 
zawsze nade wszystko, że pójdę przeciw Jego woli, że będę się 
starał do Polski wrócić. […] 
Los mój pełny jest goryczy, ale w Bogu ufam; On omylić nie 
może, bo ma całą wieczność za wydział swojej sprawiedliwości. 
W tych dniach będę się starał dostać do Paryża, a stamtąd jak 
najprędzej do Warszawy. Z każdego miejsca, z którego będę 
mógł, będę pisał do Papy. 
Stało się. Czuję jeszcze na twarzy łzy Ojca żegnającego mnie 
w Błoniu.

A następnego dnia, w kolejnym liście, Krasiński przyzna:

Pan Jakubowski zamknął mi wszystkie drogi do wyjazdu.

Wincenty Krasiński odpowiedział synowi w czerwcu 1831 roku 
z Petersburga między innymi tak:
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42 Ty idziesz za opinią młodych i nierozsądnych, Twój ojciec waży, 

co cnota i powinność każe, a że zna, co jest honor, możesz mu 
uwierzyć. […] 
Co do opinii w kraju, trzeba z początku zacząć. Rewolucja 
Kościuszki była przeciwko nieprzyjaciołom kraju – była dla 
przeszkodzenia, jeżeli można, zguby kraju. Ta zaś grób mu kopie. 
Tamtę zaczęli obywatele, naród. Tę zaś kilku cudzoziemców 
i dzieci. Tamta miłością ojczyzny tchnęła, tu od mordu swoich 
się zaczęło i od chęci zamordowania władcy, czego nigdy nie było 
w kartach historii naszej. Tamta, by broniła króla, ta przeciwko 
własnemu... 
Z dala czytając żurnale, nie wiesz, co się dzieje. […] Kraj 
zrabowany przez własnych, nierząd zupełny. Choroby, głód, oto 
są skutki zapalenia jednych, tchórzostwa drugich, którzy nie 
zatrzymali z początku. 
Niezadługo to się skończy. […] 
Narodowości poznikały. Dwa kolory rządzą światem: porządek 
i rozruch, a to na to, żeby ci, co posiadają, nie posiadali, a ci, co 
nie posiadają, żeby posiadali. […] 
Dlatego proszę Cię, byś spokojnie końca czekał. Twoja kariera 
nigdy nie była wojenna.

A teraz przypomnijmy Ferney, francuskie miasteczko na grani-
cy ze Szwajcarią, praktycznie sąsiadujące z Genewą. Byłem w Fer-
ney wiele razy. Teraz to Ferney-Voltaire, bo długo mieszkał tam 
i „królował” Wolter. To zabawne zrządzenie losu, że w miasteczku 
Woltera pojawił się – jak by to powiedzieć – z Bogiem w sercu 19-let-
ni Krasiński. W grudniu 1831 roku znalazł się w tamtejszej gospo-
dzie i w przejęciu rozmawiał z obsługującą dziewczyną o proteście 
w fabryce jedwabniczej w Lyonie.

Napisze o tym 11 grudnia 1831 roku w liście do Reeve’a:

Mówiłem o lyońskich robotnikach. „Dobrze zrobili, wielmożny 
panie – zawołała ta czarna, skręcając w ręku jakąś serwetę, jak 
gdyby to była szyjka dziecka – chcą równości. Dawno już nam 
obiecują równość w niebie; niech się wpierw zacznie na ziemi!” 
„I w niebie nie będzie równości – odparłem – chyba że za cenę 
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43nierówności tu, na ziemi, a powiadam wam, wszyscy wy chcecie 
nie równości, ale tyranii!” „Pewnie – rzecze na to, uśmiechając 
się, jak uśmiecha się kobieta szukająca wybiegu – pewnie, wiemy 
dobrze, że na tym świecie równość nie jest możliwa. Ale czy nie 
dość długo padaliśmy przed wami na kolana? Dalibóg, każdemu 
coś się należy, na każdego przychodzi kolej” – wybuchnęła 
śmiechem, na którego dźwięk cały zadrżałem. Miała oczy 
młodej dziewczyny, ale serce tygrysie, a w piersi głód; była 
przedstawicielem ludu. „Chcecie więc, żebyśmy zostali waszymi 
niewolnikami po to, żebyście mogli jeść, pić i grzać się przy ogniu 
i wtedy powiecie: „Jużeśmy szczęśliwi!” „Nie wierzcie w to: na 
ziemi nie ma szczęścia”. „E, wiem, wielmożny panie – odparła, 
mieszając w kotle – ale tyle samo wart dobry obiad, co kiepski. 
A zresztą pora już, żebyśmy zajęli wasze miejsca. Jak długo na 
nich siedzicie?”. Widziałem, jak w wielkich, płonących źrenicach 
pali się pragnienie zemsty za wszelkiego rodzaju zniewagi, jakich 
doznała, czy to zamiatając pokoje, czy zmieniając talerze, czy 
przynosząc ręczniki i wodę. […] To kobieta przyszłości, kobieta 
emancypowana, o której marzą dzisiejsi szatańscy utopiści. Nie 
trzeba jej już będzie wspierającego ramienia mężczyzny, ale 
i dla jego serca przestanie być bóstwem; mocna, muskularna 
i namiętna, z równą łatwością będzie zabijać i rodzić. […] 
Niezachwiana i pewna siebie, iść będzie swoją drogą, nie 
trwożąc się i nie potykając, ale krzycząc i perorując, gadając 
o państwach i o ludach, wymyślając systemy i maszyny parowe. 
Wieczna hańba tym, którzy chcą ją do tego doprowadzić.

Zatrzymałbym się przy tym przejęciu. Tym przejęciu losem świata, 
ojczyzny, losem własnym. Gdzie jedno drugie przenika. Gdzie racje 
syna z racjami ojca ważone przypominają ścieżkę Ikara i ścieżkę 
Dedala. Gdzie dobro Polski widzi Zygmunt w walce przeciw Rosji, 
a Wincenty – w pokoju z Rosją. Ale niech nie umknie nam i to, że 
chęci, łzy i postanowienia Zygmunta „zamyka” pan Jakubowski, 
opiekun „nałożony” przez ojca. Nie trzeba Konradów, Kordianów, 
hrabiów Henryków – wystarczy pan Jakubowski. Nie trzeba literatu-
ry – wystarczy rzeczywistość. Nie trzeba górnych uniesień, wielkich 
improwizacji i Mont Blanców, wystarczy – Pan Jakubowski zamknął 
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44 mi wszystkie drogi. Oto mój bohater – pan Jakubowski, jakże niero-

mantyczny pan Jakubowski. Ten z gatunku tych prostujących ścieżki; 
tych, co mówią Uspokójże się, panie Zygmuncie, weź kropelki. I sprawa 
romantyzmu załatwiona. 14 maja 1831 roku Krasiński jest roman-
tyczny i łzy wylewający; 15 maja 1831 roku jest realistyczny i tylko 
bezradny. Po cóż szukać literackich konfliktów? Po co – skoro jest pan 
Jakubowski!? Czy, trywializując, odciął Krasińskiemu tlen? Schował 
klucz do drzwi, żeby pan Zygmunt nie wyszedł? Czy schował klucz 
do duszy, żeby pan Zygmunt nie wyszedł z siebie? No nie. Krasiń-
ski ostatecznie nie podjął próby; nie ogarnęło go szaleństwo, by 
bez pieniędzy, szukając pomocy u przyjaciół czy przygodnych ludzi 
dobrej woli, dotrzeć do konającej Polski. Powtórzę: nie ogarnęło go 
tak mile widziane w romantyzmie szaleństwo. 14 maja niespokojny 
i płomienny, 15 maja zgasł. Zrezygnował? Znudził się przedwcze-
snym porywem? Kolejny (który to już raz) przyjął racje ojca wpa-
jane mu od dzieciństwa? Że świat zastany jest światem dobrym; że 
świat cieszy się ładem dlatego, że panuje w nim hierarchia. Wincen-

ty, generał, był tej hierarchii panem i sługą. Lojalny wobec 
Napoleona, był później lojalny wobec cara Aleksandra I, 
króla Polski. Czy te dwa dni, 14 i 15 maja 1831 roku, na tle 
umierającej Polski, nie dość nauczyły Zygmunta Krasińskie-
go, że próżne zapędy i uniesienia? Że rzeczywistość radzi 
sobie z nimi znakomicie? Że, odwracając nieco znaczenia, 
próżny... romantyzm? Że sceptycyzm, że konserwatyzm są 
przeznaczeniem Krasińskiego? Że nie p r z e j ę c i e, a p r z y -
j ę c i e to jego przyszłość? Zbyt wiele listów później Kra-

siński napisał, zbyt wiele łez następnych wylał, by pójść drogą ojca 
Wincentego. Jednak w różnych czasach i różnych mniemaniach byli 
zanurzeni, by się na coś zgodzić. Z drugiej zaś strony: nawet żonę 
otrzymał Zygmunt z rąk ojca. A na koniec: nie umiał być sam na tym 
świecie, skoro zmarł raptem trzy miesiące po ojcu.

R O M A N T Y Z M  TO  S E N S

Romantyzm to nie epoka. Romantyzm to sens. To nieprzeźro-
czystość. To skala przejęcia. Przejęcia się własnym życiem. I pró-
ba oswojenia którejś z zagadek świata. Jakby się miało być za ten 
świat, choćby swoją poezją, odpowiedzialnym. Romantyzm to sens 

Romantyzm to nie 
epoka. Romantyzm 

to sens. To 
nieprzeźroczystość. 

To skala przejęcia. 
Przejęcia się 

własnym życiem
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45wyniesienia. Wspięcia się dokądś i upadku. To sens nie trwania, nie 
umiaru, nie organicznego dnia. Nie! Romantyzm to ten obok kilku 
innych sensów istnienia, który idzie przez życie niby z pstrą głową, 
szaleństwem, marzeniami, ułudą; ten od poprawiania świata; ten 
od prześmiewania wszystkiego, co zastałe. Ale to naturalnie okrut-
ne uproszczenie.

Bo romantyzm przyniósł ożywienie ducha, który zdawał się 
milknąć; ulegać porządkowi narzucanemu w początkach XIX wieku 
przez możnych tego świata. To pewnie pierwszy w dziejach czas, 
kiedy ludzie, także ci najprostsi pod słońcem, dostali szansę wykrzy-
czenia swoich złości i pragnień. Z uwagą przy tym przyglądając się 
wszelkim Herderowskim, Grimmowskim czy Kolbergowskim zabie-
gom, odnajdującym w ludowości życie, autentyczność, tożsamość, 
źródła. Podnosząc głowę w niewyrażonym niewolnictwie. Zapętleni 
w hierarchicznych zależnościach i w znoju. Tu by się kłaniali i roman-
tycy, i późniejszy Żeromski.

I w tym przejęciu, ludzkim przejęciu Krasińskiego, nawet nie jego 
skala tak jest istotna, co trudność, samobójcza trudność, jaką pisarz 
stara się pokonać. By wynieść poniżonych, nie wynosząc rewolucji. 
By zmienić świat, nie topiąc go we krwi. Wagi tego napięcia, najdo-
skonalej, najbezczelniej (bo między doskonałością a bezczelnością 
czasem nie ma granic) romantycznego, nie sposób ominąć. Między 
Krasińskim czułym a Krasińskim wyniosłym jest... romantyzm. To 
fantastyczne, nieprzezroczyste spacerowanie po linie; natchnione 
chybotanie się to na jedną, to na drugą stronę; zrywanie się ze snu; 
gorączka i zaraz chłód.

A tą liną był konserwatyzm. To miało Krasińskiego spinać. I to 
miało Krasińskiego, dandysa, „opowiadać”. Konserwatystą się mie-
nił i w tej pozie trwając, może i do głębi szczerej, nie wahał się 
wytaczać najcięższych armat nawet przeciwko Mickiewiczowi. Mic-
kiewiczowi, którego naród kochał i za którym podążał także wtedy, 
kiedy ten organizował polski legion. A i przeciw temu legionowi 
srodze Krasiński występował. Zderzały się w romantyzmie egoty-
zmy aż miło; romantyczne egotyzmy. Mickiewicza ze Słowackim. 
Krasińskiego z Mickiewiczem. Słowackiego z Krasińskim.

Jest więc w tym romantyzmie i konserwatyzmie zapętleń bez 
liku. Bo całe lata Mickiewicz z Krasińskim żyli w przyjaźni. Latem 
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46 1830 roku razem wędrowali po Alpach. Od Alp zaczynał się roman-

tyzm romantyka. O pejzażach, przepaściach, grozie, tajemnicy 
nie wspominam. Jak przyjaciele chłonęli widoki, tak chłonęli 
nawzajem siebie. Krasiński, znacznie młodszy, z przyjemnością 
ulegał czarowi Mickiewicza, widząc w nim postać – jak Alpy – 
monumentalną. Nawet Towiańskiego próbował Krasiński Mic-
kiewiczowi wybaczyć.

Stosunki popsuła Wiosna Ludów 1848 roku. Krasiński zaczął 
upatrywać w towiańczykach spiskowców, działających na rzecz 
Rosji i jakiegoś światowego przewrotu. Uznawał, że panslawizm jest 
dla Polski niebezpieczny; rozmyje, wypłucze ojczyznę. No a przede 
wszystkim, że rewolucja znaczy zbrodnię, burzenie bez miary i na 
ostatek tyranię.

KO S M O N A U TA  W  G N O J U

To była zmora Krasińskiego. Przemożna niechęć do powstań, buntów, 
gwałtowności. Wszystko to brał za nie-boskie, nieudolne, wątpliwe. 
U samych źródeł omyłkowe i na swój sposób komiczne. Jakby Bóg 
oddawał człowiekowi ziemię w wieczyste użytkowanie i uśmiechał 
się, widząc nieporadność ludzi. I... widząc konieczność Swego nadej-
ścia i uporządkowania spraw. Przyznania przy tym racji w cierpieniu 
Polski. Wytłumaczenia Polsce, że jej udręka ma sens. Że jej ból to 
niemal warunek późniejszej szczęśliwości, którą Polska przyniesie 
całemu światu. Odpowiedzialność Polski za świat miała być więc 
oczywista. A poeci, cóż, oby tylko nie popadali w nazbyt wielkie 
zadufanie, jak hrabia Henryk z Nie-Boskiej komedii. Oby znajdując 
właściwą sobie miarę, pomogli naprawić świat.

To sprzężenie między ideą a rzeczywistością, między krwią, 
najpierw wyimaginowaną, przepowiadaną, a potem rzeczywistą, 

musiało przynieść dramat. I to już raczej nieupozowany na 
cokolwiek. Mamy wrażenie, jakby każdy z trzech naszych 
wieszczów w drugiej połowie życia „zatajemniczył się”, 
„zmistyczniał”. I każdy inaczej.

Zygmunt Krasiński, z zagranicy zazwyczaj (coraz bar-
dziej schorowany), trochę z konieczności, a trochę z wybo-
ru pozostawał teoretykiem. Jego fascynacje filozofią, 
począwszy od Francuzów z początku XIX wieku, a skoń-

czego by człowiek nie 
uczynił ze swoim losem; 

czego nie chciałby 
zmienić czy poprawić, 

nie przyniesie to 
pożądanego skutku; 

zdarzy się katastrofa
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47czywszy na Polakach z lat 30. i 40., były żywe. Pośród jego przyjaciół 
poczesne miejsce zajmował August Cieszkowski.

Spięcie filozofii z literaturą jest dla romantyzmu tamtych czasów 
charakterystyczne. Rewolucja francuska z 1789 roku, kolejne rewolty 
we Francji, w Anglii przynosiły poczucie pewnej nieodwracalności 
losów świata, który idzie na zgubę. Sam z siebie dąży do katastro-
fy. Krasiński czuł się, jako zawołany katastrofista, być może pierw-
szy w świecie, pośród tych idei znakomicie. Oczywiście powiedzieć 
„pierwszy katastrofista” to nie to samo, co powiedzieć „pierwszy 
kosmonauta”. Za katastrofistów mogli już uchodzić co niektórzy 
starożytni. Czasem jednak kusi mnie naiwne myślenie, że gdyby Nie -
-Boska... była napisana po angielsku, nie schodziłaby z afisza przez 
kilka stuleci. I nie o jakiś geniusz, iluminację chodzi, a o niejedno-
znaczność, w tym niejasność katastrofy. O to, że czego by człowiek 
(czy naród) nie uczynił ze swoim losem; czego nie chciałby zmienić 
czy poprawić, nie przyniesie to pożądanego skutku; zdarzy się kata-
strofa. I nie chodzi mi o huk, a o skomlenie. I o ciszę. Jest w Krasiń-
skim jakaś nienamacalna rezygnacja, dekadencja, pustka. Chętnie 
w listach pisze o nudzie, o spleenie. Przesiaduje na jakichś „zachod-
nich” ławkach, w jakichś „zachodnich” parkach, niczym Gombrowicz 
w Vence (o czym w niedawnej „Frondzie Lux” napomykałem) i widzi 
nie tę Formę świata; nie jego – świata – szczęście.

W Krasińskim odzywa się rzeczywistość, powiedziałbym, „nie 
dość skuteczna”. Nie taką pokusą dlań była, by chciał zamienić ją 
w „malowniczy” czyn. Nie szedł z szablą do boju; szablą nie odbijał; 
szablą nie ocalał. Jego przelana krew to przelany atrament. Rzeczy-
wistość odzywa się do niego niczym w spektaklach Lupy – jakby zza 
jakichś przesłon, mgieł, kotar. Przy tym ta rzeczywistość, snująca 
się zagadka, każe mu opisywać świat w sposób, którego podstawo-
wo nigdy nie zmienił.

20 października 1831 roku pisał do Reeve’a:

Oddaj się całą duszą arystokracji albo ludowi. Ja skłaniam się ku 
pierwszej, bo jest w niej wielkość wspomnień; bo mimo swojego 
zaślepienia stanowi starą Anglię; bo jeden jej przedstawiciel 
ma w sobie więcej poezji niż wszystkie warsztaty Johna Bulla; 
bo choć błądzi i obiera drogę, która zawiedzie ją do zguby, ma 
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48 w sobie siłę. Jeśli idzie o lud, w jednym upatruję tylko drogę do 

jego potęgi; we krwi. […] Jedyna moja rada: opowiedz się po 
jednej ze stron. […] wiedz poza tym, że przełomy i rewolucje, 
owe wielkie poematy życia, mają także chwile natchnienia.

Krasińskiego widzenie rzeczy jest przenicowane spojrzeniem 
lirycznym. Bo w jednym arystokracie jest więcej poezji niż w wie-
lu warsztatach; bo przełomy są natchnionymi poematami. Czyżby 
szedł za arystokracją i starym światem, bo tam jest poezja? Można by 
światowe konflikty i tak stroić. Krasiński miał 19 lat i mógł wyobra-
żać sobie świat dowolnie i jego Formę (Gombrowiczowską?) widzieć 
niepewną i zmienną, Formę uwodzoną przez Sztukę.

Rzeczywistość przypomni o sobie i przerazi Krasińskiego, kiedy 
dojdzie do galicyjskiej rabacji, a potem do Wiosny Ludów. Bo światy 
francuskie czy angielskie, mimo że w nich bywały i na swój sposób 
„zanurzony”, były mu jednakowoż obce. Świat Polski, ujarzmiany 
przez znienawidzoną Rosję, manipulowany, kierowany przeciw 
szlachcie i marzący, by ją zniszczyć, to było Krasińskiemu bliskie. To 
go zajmowało w listach, w twórczości dramaturgicznej i poetyckiej.

Jakież to różne – istnienie Anglii po rewolucji przemysłowej 
i ustanawianie, nawet krwawe, nowych porządków a – i to „A” 

pisane najchętniej wielką literą – nieistnienie Polski, ani 
przed, ani po żadnej rewolucji przemysłowej, bo „uzie-
mionej” w ziemi. A ziemia jako dar Boży pielęgnowaną 
być musi, niezależnie od tego, czy zarządcą jest sama 
Polska czy też Rosja.

Gdzieś w tej romantycznej zawierusze, przyznajmy, zni-
kają tak piorunujące zdarzenia jak rzeź w Galicji 1846 roku 
czy Wiosna Ludów roku 1848; gdzieś te lata się podziewają. 

Wieszczowie nie wieszczą – jakby Polska wciąż nie mogła podnieść 
się z kolan po upadku powstania listopadowego. Jakby powstanie 
listopadowe było czyjeś inne (bo było) i godne, godne najwyższych 
przeżyć, najwyższych Form i symboli, a powstania tamte, późniejsze, 
mniej honorowe, „niższe”, mniej nas dotyczyły. Polskie niewolnic-
two, polska pańszczyzna, polski gnój nie są dostatecznie opisane. 
A sączyły się od czasów przedrozbiorowych. Kościuszko zdawał się 
efemerydą. Upraszczam, Boże, jak upraszczam, ale jednak.

Polskie niewolnictwo, 
polska pańszczyzna, 

polski gnój nie są 
dostatecznie opisane. 

A sączyły się od czasów 
przedrozbiorowych
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49Czy Krasiński czuł się w takiej atmosferze, w takich upodleniach, 
dobrze? Nie do końca musiał je nawet dostrzegać. Jak na złość jego 
ojciec był „ludzkim panem”, szanowanym przez włościan w Opino-
górze i okolicy po kres swych dni. Mógł więc Krasiński, miał do tego 
może i prawo, patrzeć na świat, jak na formowanie harmonii, wcale 
nie tak pospolitej, gdzie ludzie „chętni” mieliby szanse na znajdo-
wanie wyższych sensów, szczególnych uniesień. I naturalnie nie 
o żadnych Janków Muzykantów czy Antków mi chodzi, ale o zasadę 
istnienia świata jako całości; świata ewoluującego, wolno zmierza-
jącego w stronę światła.

Bo tegoż światła nie można odmówić ani Augustowi Cieszkowskie-
mu, przyjacielowi Krasińskiego, ani Karolowi Libeltowi, filozofom 
lat 30. i lat 40. XIX wieku, ani wyznawcom idei narodowych i sensu 
stricto konserwatywnych: Henrykowi Rzewuskiemu, Józefowi Sza-
niawskiemu, Józefowi Gołuchowskiemu, Andrzejowi Zamoyskiemu, 
Pawłowi Popielowi, Antoniemu Helclowi. I konserwatyście już wielce 
dyskusyjnemu Aleksandrowi Wielopolskiemu. Gdy przymierzyć do 
nich samego Krasińskiego, jego ducha, być może jego tylko egzal-
tacji i emfazy, to wszelkie owe idee, próby czy marzenia polskich 
konserwatystów znajdowały w autorze Nie-Boskiej... adresata jeśli 
„nie skończonego” i nie bezkrytycznego, to na pewno otwartego. 
Otwartego „u źródeł”, bo dojrzałego do surowego widzenia polskich 
spraw; lubującego się niemal w publicystycznej tegoż widzenia ostro-
ści, w języku pełnym romantycznej pasji i odważnie rozpinającym 
horyzonty. Ów krytycyzm stanowił, zwłaszcza po klęsce powstania 
listopadowego, znakomity punkt wyjścia do spojrzenia „naprawcze-
go” na Polskę. Z początkiem 1836 roku pisał już Krasiński do ojca 
(ostrzegam: pachnie z lekka Gombrowiczem):

Wszystko, co było nami, rozprzęga się i wraca do nicości. 
Zginiem, jak Żydy zginęli […]. Nic nigdy organicznego, 
zupełnego, całego u nas nie było: ani arystokracji, ni 
mieszczaństwa, ni ludu. […] Dlatego tak łatwo koniec przyszedł 
na nas. […] Garnęły się do nas narody i korony, ale z niczego 
korzystać nie umieliśmy, nic w czas zrobić. Gdzie kiedy jaki Polak 
był genialnym politykiem? Gdzie kiedy Polska wpływ na Europę, 
reakcją choćby wywarła? […] A w naukach, w kunsztach, 
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50 w sztukach – cóżeśmy stworzyli? Jestże poezja, architektura lub 

malarstwo, lub muzyka polska? Czyśmy mieli kiedy co polskiego 
na świecie prócz rubaszności? […] Ale to przodkom naszym 
winniśmy. […] 
I tak leżąc na kożuchu, pijąc małmazję i piwo, trefnując dziwnie 
krotochwilnie – zeszliśmy do grobu. […] Ludzie są tym, czym ich 
przeszłość zrobiła.

Tym bardziej zacznie być bliski Krasińskiemu konserwatyzm 
lat 40., że będzie w nim poeta upatrywać jakiejś szansy dla Polski, 
ale i pocieszenia dla siebie. Nie umiał się Krasiński pogodzić, że na 
grobach powstańczych Polacy uprawiają „buraki i pszenicę”. Ogar-
niająca świat senność, może nie do końca zapowiadająca Wiosnę 
Ludów, przynosiła Polsce i Europie odczucie pewnego znużenia, które 
obserwowało się od Kongresu Wiedeńskiego. Świat zmęczyły wojny, 
rewolucje, rozruchy. Miał dość francuskich rewolucji i Napoleonów. 
A i Polska po upadku powstania listopadowego zacznie godzić się 
ze swym losem i szukać nowej Formy istnienia - podległego, ale ist-
nienia. Wtedy Krasiński zacznie się w pewnych ideach utwierdzać, 
tłumacząc sobie Polskę i świat na modłę konserwatywną. Przypo-
mnijmy „współbraci”. I tak Cieszkowski, filozof narodowy, w poszu-
kiwaniu jedności filozofii i religii szerzył idee mesjanizmu i idee 
czynu. W zaborze pruskim powołał Ligę Polską. Jej zadaniem było 
pracować wśród ludu, bronić katolickiej wiary, kształtować narodową 

solidarność, popularyzując wiedzę rolniczą. Libelt, podob-
nie związany z Poznaniem, głosił potęgę uczucia, intuicji 
i mesjanizmu. Szaniawski przekonywał, że religia powin-
na być zasadniczym przedmiotem rozważań i wychowania 
młodzieży; że studia humanistyczne, także filozoficzne, 
błądzą i gubią. Gołuchowski twierdził, że naród jest two-
rem Boskim; że państwo obdarzone duchem narodowym 

urzeczywistnia ideał społeczeństwa, ma swoją hierarchię i porządek. 
Autor Pamiątek Soplicy Rzewuski przyznawał, że ulec Rosji było Polski 
przeznaczeniem. W ugodowości wobec Rosji szukał dla Polski wyba-
wienia Wielopolski. Andrzej Zamoyski przewodził partii ziemiańskiej 
i propagował nowoczesne rolnictwo. W Galicji konserwatyzm kształ-
tował się wokół publicystyki krakowskiego „Czasu”, głoszącego, że 

Konserwatystów 
polskich nie mogła 

czekać droga na skróty. 
Na żadne fałsze nie 

mogli sobie pozwolić
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51polityka to sztuka rzeczy możliwych. Tam zrodzą się w późniejszych 
latach stańczycy. Ale to już będą lata 60. XIX wieku.

Konserwatyzm polski z czasów Krasińskiego nie miał łatwo. 
Bo cóż miał konserwować, kiedy państwo ze swą historią, swoim 
historycznym, skłonnym do upadania „nawykiem”, było słabe, tra-
dycyjnie stało nad otchłanią – a wraz z nim najznakomitsi polscy 
romantycy? Jakich wzorców miało szukać? Konserwatyści upa-
trywali potęgi w przeszłości, ale przecież nie w każdej; w polskiej 
przeszłości mogli ją z powodzeniem odnajdywać. Odwoływali się do 
niej, kształtując tradycję na sposób religijny i zachowawczy bądź na 
sposób opisowy. Albo więc na dzieje Polski wpływała Opatrzność, 
albo Opatrzności należało dać spokój i patrzeć na dzieje jako bez-
barwny proces społeczny i polityczny. Podstawowym elementem 
polskiej tradycji była według konserwatystów religia. Nie tylko 
wiara wprost, ale też rodzaj doktryny, porządkującej całość narodu 
moralnie, sankcjonującej hierarchię – z Kościołem jako strażnikiem 
regulującym model zachowań, który umie oprzeć się wszelkim 
narodowym okrucieństwom losu.

Równolegle rozwijała się w tamtych latach idea organicznej struk-
tury społecznej. Teoria tłumaczyła nierówności społeczne w sposób 
jasny. Każdy człowiek mianowicie miał stanowić ważną część organi-
zmu społecznego. Współzależności są o tyle dobrem, że tworzą więź. 
A ta buduje społeczną solidarność. Rozwój społeczeństwa ma postę-
pować wolno. Ingerencje człowieka są zbyteczne. Rozwoju pilnuje 
Bóg. Czyni to choćby z pomocą rodziny. Rodziny miały tworzyć gmi-
ny, pokolenia, stany, wreszcie naród. Każdy z narodów miał jednak 
mieć swą tożsamość, znak ducha. A ten znajdować miał swój wyraz 
w wartościach: języku, wierze, cnocie, edukacji, życiu publicznym.

Konserwatystów polskich nie mogła czekać droga na skróty. Na 
żadne fałsze nie mogli sobie pozwolić. Ich wizje nie mogły być nazbyt 
wizyjne. U źródeł bowiem ich zapatrywań leżał dojmujący brak; doj-
mujący brak państwa, czyli czegoś, czym konserwatysta zajmuje się 
niejako a priori. Naród miał być, musiał być, pojęciem to państwo 
zastępującym, a przecież nie równoznacznym. Trzeba było objaśniać 
Polskę, objaśniając ją sobie nie przez państwo, jego organizację i cele, 
lecz przez naród. Tenże był niejako państwem-widmem, niejako ułu-
dą. Ale też realnością – o tyle, że naród, zawsze naród, uznać można 
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52 za zalążek państwa. Naród bez państwa może istnieć. Państwo bez 

narodu – nie. To by dopiero była nie-boska komedia!
Naród, żeby istnieć, musi mieć świadomość. Tę konserwatyści 

myśleli, i musieli, konstruować wokół szlachty, nie zapominając jed-
nocześnie o chłopstwie. Krasińskiego słynne zawołanie z Psalmów 
przyszłości: Z szlachtą polską polski lud, konserwatyści wzięli za swoje. 
To miała być droga do przyszłej i – według konserwatystów – odle-
głej niepodległości. Własne państwo nie było absolutnie rugowa-
ne z myśli i dyskusji, lecz „musiało czekać”. Póki co konserwatyści 
skłaniali się ku lojalizmowi wobec władzy zaborców. Oddawali jej 
nawet szacunek. A jak można podejrzewać w przypadku tzw. kote-
rii petersburskiej, do której należał np. Rzewuski, mogli upatrywać 

w tym niewydumanych korzyści. Wpisywali się w carski 
porządek rzeczy, zdobywali apanaże, sławę, wpływy. Na 
ile był to wynik ich próżności, słabości charakteru, a na ile 
dogmat i troska o los ojczyzny, troska – „tylko inaczej” – 
do końca nie wiadomo. Uznawali przy tym, przy swoich 
karierach,, że istnieje ciągłość dziejów i ciągłość dziejów 
narodu, także w wypadku utraty państwowości. Oni tej 
utraty na pewno nie pogłębiają, lecz czynią ją, będąc bliżej 
cara, tym bardziej zawieszoną, „dyskutowalną”, tymczaso-
wą. Ich kariery miały utraty niepodległości nie utrwalać, 
a czynić ją płynną. Być może, dajmy temu pokój. W każ-

dym razie myśleli i rozprawiali o Polsce w przyszłości, „ucząc się jej 
na dawnej”. By błędów z przeszłości nie popełniać w przyszłości. 
I jak by Rzewuski nie gawędził i nie pokazywał sarmackiego obyczaju 
z rozrzewnieniem i kolorem, to konserwatyści en bloc odnosili się do 
państwa polskiego w przeszłości krytycznie. To mogło zapowiadać 
kiedyś nadejście Polski w daleko innym kształcie niż tym historycz-
nym; w daleko innej Formie.

P Ł A S Z C Z  B O G A

Co z tym intelektualnym majątkiem polskich konserwatystów mógł 
zrobić poeta, konserwatysta, katolik, dandys, szamocący się w postę-
pujących chorobach oczu i serca, gasnący przedwcześnie Krasiński? 
Wszystko! Czy miał się więc uspokajać i wręcz usypiać, „idąc” na 
konserwatyzm, czy raczej miał się porywać i szarpać, „idąc” na gno-

zarazem czy 
konserwatyzm 

Krasińskiego, 
sytuowany między 

liryką a filozofią, nie 
był konsekwencją 

młodzieńczego buntu 
w wyściełanym 
atłasem fotelu
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53stycyzm, mesjanizm, metafizykę? W stronę minimalizmu czy maksy-
malizmu miał wędrować? Bo jeśli w stronę minimalizmu, to cóż z jego 
rozpoetyzowaniem? Da się rozpoetyzować minimalizm, pracę orga-
niczną, konserwatyzm? No nie! Maksymalizm! Maksymalizm kocha 
patos! Kocha metaforę! Kocha symbol! Zatem i Przedświt z roku 1843 
i Psalmy przyszłości z roku 1845 będą „się unosić”. Owszem będą pró-
bowały budować całościowy „system”, którego Krasiński poszukiwał 
choćby w Wiedniu, gdzie kilkakrotnie przebywał, rozczytując się 
w pismach niemieckich i angielskich filozofów. Ale będzie to czynił 
w swych utworach ze wszech miar lirycznie.

A zarazem czy konserwatyzm Krasińskiego, sytuowany mię-
dzy liryką a filozofią, nie był konsekwencją młodzieńczego buntu 
w wyściełanym atłasem fotelu, dalej rezultatem znużenia cywiliza-
cją Zachodu, wreszcie – o, potęgo naiwności – chorób źle leczonych? 
Czy te kwestie, które nie powinny być wcale ważne; którym wręcz 
nie przystoi być, nie są jednak decydujące? W 1841 roku pisał poeta 
do Delfiny Potockiej: Wyraz nicość zawsze nasuwał się pod pióro moje, 
mieszał i kaził najświętsze mi natchnienia. Koniec mój już zawarty był we 
mnie jak owoc w ziarnie, tylko że to owoc pusty, robaczywy, pełen popio-
łów. Czy nie przyszła do Krasińskiego taka pora życia, przed którą 
nie miał dokąd uciec, i pozostał przy swoim, zapoznanym w dzieciń-
stwie i młodości? Przy tym, co zaczęło się w Genewie, Francji, Wło-
szech? Bo przecież oczytał się Krasiński w de Maistrem, Ballanchu. 
Bo przecież rozmawiał z Francuzami, ciekawymi swej przyszłości. 
Co w Krasińskim było ważniejsze: poeta czy tylko człowiek? Przecież 
romantyzm trwał i za poezją wiele by przemawiało. Czy Krasiński nie 
bił się z tego rodzaju myślami w tamtych, popowstaniowych latach? 
Czy „nie stał nad przepaścią”? Szukając możliwości rozwiązania nie-
rozwiązywalnego – pojednania w katastrofie; pogodzenia ludzkości 
z rewolucjami, ze złem; pojednania, które okrywa płaszcz Boga i oca-
la. Płaszcz Boga – podkreślam – nie płaszcz Konrada, romantycznego 
bohatera. I nie płaszcz romantycznego poety. Próba połączenia wody 
z ogniem, pojednania w rewolucji, jest paradoksem żyjącym w nas 
do dziś co najmniej od francuskiej rewolucji 1789 roku.

We Francji początków XIX wieku nie panowały wcale rewolucyjne 
nastroje i zachwyty. Ludziom doskwierał powszechny zamęt, emi-
gracje, wygnania. Poeci opiewali rozpacz – pisał Musset. Rozczarowa-
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54 ni ludzie odwracali się od teraźniejszości, popadali w mizantropię. 

W konsekwencji próbowali w nieporządku świata i własnym nie-
szczęściu odkryć wyższy sens. A więc i terror, i na przykład upadek 
Polski miały mieć głębszą treść; miały coś znaczyć. Myśl konserwa-
tywna i religijna trafiała na podatny grunt. Chateaubriand wzbudził 
entuzjazm swym esejem z 1802 roku Geniusz chrześcijaństwa, czyniąc 
w nim punktem wyjścia tajemnicę; urodę tajemnicy, a dzięki temu 
urodę życia i religii. Wszystko, co tajemnicze, jest piękne – powtarzał 
Chateaubriand. Religia jest tajemnicą – jest piękna. Chrześcijaństwo, 
uważane samo w sobie za pasję, dostarcza poecie ogromnych skarbów – 
rozwijał myśl. Chrześcijaństwo swym pięknem miało leczyć udrę-
czone chaosem dusze. W dawnych kościołach ludzie mieli znajdować 
przeszłość, dawny porządek i ukojenie; mieli znajdować wieczność.

A Józef de Maistre, wybitny filozof, pod którego wpływem pozo-
stawał młody Krasiński, utrzymywał, że miło jest pośród powszech-
nego przewrotu znaleźć pociechę. I może nią być przeczuwanie planów 
Boga. To jednak wcale a wcale nie oznaczało fantazjowania na temat 
przyszłości. Wręcz przeciwnie – oznaczało zwrot ku przeszłości, 
w której poszukiwano budującego obrazu przyszłości. „Konser-
watywna przyszłość” miała być jak przeszłość, tylko poprawiona, 
„udobruchana”.

De Maistre zdobył rozgłos w 1796 roku Rozważaniami o Francji, 
w których podkreślił znaczenie rewolucji jako otwierającej nową, 
niepokojącą epokę. Filozof był żarliwym katolikiem i zwolennikiem 
władzy królewskiej. Naród, człowiek – uważał – mają swoją misję. 
Świat popadł w chaos, ponieważ Francja, całe wieki przewodząca 
Europie, w końcu tę misję zarzuciła i uległa deprawacji. Rewolucja 
wybuchła, ponieważ Francja zlekceważyła swe posłannictwo i plany 
Boże. Francja zgrzeszyła i poniosła karę. Polacy czerpali z poglądów 
de Maistre’a (przeciwnika rozbiorów Polski) pełnymi garściami. De 

Maistre przynosił nadzieję: misja Polski, jak misja Francji, 
musi się wypełnić. Zło zostanie zmiecione z powierzch-
ni ziemi i na powrót stanie się dobro. Polacy wierzyli, że 
rozbiory zostaną ojczyźnie wynagrodzone; że nieustanna 
walka dobra ze złem ma sens.

Obok de Maistre’a zaczynali się pojawiać inni, również 
znani Krasińskiemu, francuscy filozofowie, którzy, pokole-

Dojrzewający realizm 
sztuki literackiej 

połowy XIX wieku jakby 
chciał potwierdzić 

realizm myślenia 
o Polsce i o świecie
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55nie młodsi od mistrza, odsuwali francuską rewolucję w zapomnienie, 
a marzyli... o kolejnej, z tym, że idealnej. Takiej więc, która przy-
niesie kres wszelkim nieprawościom; która przyspieszy nadejście 
dobra. Lamennais pisał: Jeżeli jest na ziemi coś wielkiego, to jest tym 
stanowcza decyzja ludu, który kroczy pod okiem Boga, nie nużąc się ani 
chwilę, ku wywojowaniu praw, jakie od Niego otrzymał; który nie liczy 
ani ran, ani dni bez odpoczynku, ani bezsennych nocy. Lamennais był 
tradycjonalistą, nie rewolucjonistą; uważał za cel ludzkości przywró-
cenie tego, co na pewno kiedyś było, czyli jakiegoś stanu powszechnej 
szczęśliwości. Jeśli miała się stać rewolucja, to „na chwilę” – w imię 
absolutnego dobra.

Chłonął więc Krasiński najpierw Francuzów, potem Polaków, sła-
wiących... przyszłość. Przyszłość, dobra przyszłość, miała się zrodzić 
z idealizowanej przeszłości. Świat przyszły nie miał być zatem świa-
tem kosmicznym, od początku do końca nowym, ani też światem 
Manifestu komunistycznego, ogłoszonego w czasach Wiosny Ludów. 
To nie miał być też świat, który nieproszony przyszedł w drugiej 
połowie lat 40. Co prawda Krasiński chełpił się, że jego „Nie-Boska 
komedia” przepowiadała Wiosnę Ludów, lecz czy to był, pomijając 
wysoką wartość literacką utworu, powód do chwały? Nadszedł czas, 
jakiego konserwatyści sobie nie życzyli i jakiego się przestraszali. 
Nie odezwały się w romantycznych poetach dawne zapały i gniew. 
Nowe, krwawe czasy, niepokoje i tumulty, nie olśniły arcydziełami. 
Nie dały się wzniośle opisać. Do głosu zaczęły dochodzić inne formy 
literackie, w tym szczególnie powieść.

Bóg czuwał nad powieścią, nie nad rymem. Bóg pokochał realizm. 
Coś stało się w latach 40. XIX wieku z estetyką, z potrzebą estetyki, że 
wiersze przestały być tak natchnione, tak otchłanne, tak sprzężone 
z filozofią, tak trwające w żelaznym, zdawało się, koniecznym uści-
sku z historiozofią. Dojrzewający realizm sztuki literackiej połowy 
XIX wieku jakby chciał potwierdzić realizm myślenia o Polsce i o świe-
cie. Działo się więc z jednej strony w sztuce coś nierozdrapującego 
ran, a z drugiej strony coś te rany urzeczywistniającego. Bunty końca 
lat 40. nie znalazły najwyższego odzwierciedlenia w literaturze. Pol-
skie powieści, tak wtedy popularne, Rzewuskiego, Chodźki, Kacz-
kowskiego (ileż ich w mojej rodzinnej bibliotece!), opiewały sielskie 
życie w dawnej Rzeczpospolitej. Tylko Kraszewski starał się patrzeć 
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56 na polską przeszłość inaczej, ale żeby szukał niezwykłych dramatów 

i porywał, to też nie. Szukał raczej najbliższego prawdzie opisu zda-
rzeń i ludzi z przeszłości, autentycznego obrazu dawnych epok. Może 
to i dobrze? Może to zstąpienie literatury na ziemię, to oddanie jej 
w Polsce głosu, trudno, że nie do końca głębokiego, było w swej tona-
cji zbawienne? Może trzeba było żyć jak najmniejszym życiem? Żyć 
jedynie – i czekać? W końcu pojawiały się w Europie i takie poglądy, 
jak sąd irlandzkiego konserwatysty Edmunda Burke’a, że Polsce przy-
padnie w przyszłości los uschniętej gałęzi rosyjskiej dynastii carów; 
że dla Polski w przyszłych wizjach świata miejsca nie ma. Opinię tę 
podtrzymywał również francuski polityk i historyk Francois Guizot.

Zygmunt Krasiński miał za patronów Chateaubrianda, de 
Maistre’a. Podzielał ich tęsknotę za rycerskimi czasami, za średnio-
wiecznym ładem chrześcijańskiej społeczności. XIX-wieczny Kościół 
katolicki miał po tamte wzory sięgać i gwarantować Europie porządek 
i spokój. Wierny był Krasiński chiliastycznym przekonaniom fran-
cuskich filozofów: że przed Sądem Ostatecznym przyjdzie tysiąc-
letnia szczęśliwość. Wspomnieć też wypada wymienionego wyżej 
„w niesprzyjających okolicznościach” Burke’a, znanego Krasińskie-
mu. Rewolucja – mówił – odbiera władzę i majątek jednym, by oddać 
drugim; rewolucja zawsze jest stratą moralną i materialną; rewolucja 
to pospolita zamiana ról społecznych – nic więcej.

I z takim, mimo że szacownym, patronatem Krasiński miał zasad-
niczy kłopot. Bo Polska nie była wolnym krajem. Żeby zdobyć wol-
ność, musiałaby się podjąć przewrotu. I tenże przewrót przyniósłby 
to, co konserwatystom miłe – porządek. W wypadku Polski byłby to 
dawny porządek. Porządek w granicach państwa polskiego. Jak ten 
ład przywrócić bez rewolty? Jak pragnąć zmiany bez zmiany? I dalej: 
jak rewolucji uniknąć, gdy wskutek rosyjskich represji naród coraz 
to rwie się do broni?

K TO  P R Z YC H O D Z I  O STAT N I

Idee romantyczne były koniec końców ideami narodowymi, a te 
musiały być rewolucyjne, i to nie tylko w Polsce. W latach 40. XIX wie-
ku Święte Przymierze nie świeciło już takim blaskiem jak wcześniej. 
I pośród wielu „drugorzędnych” narodów nie mogło cieszyć się pożą-
daną, konserwatywnie pożądaną, estymą. Święte Przymierze nie 
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57było święte. Co mogło martwić Wincentego Krasińskiego. Od lega-
lizmu ojca uciekał Zygmunt Krasiński w metafizykę. O Polsce i Rosji 
pisał w latach 40. jako o walce dobra ze złem. W poemacie Ostat-
ni z 1847 roku przeczytamy i o świętej moskiewskiej długiej niewoli, 
i o świętej okropności samotnej śmierci, i o tym, że modlić się trzeba 
o Polskę; przeczytamy o mamidłach, otchłaniach, mogiłach, skrzy-
dłach, tryumfach, błotach i koronach.

Krasiński, ostatni, pozostanie zawieszony. Po Wiośnie Ludów 
zwiąże się co prawda z Hotelem Lambert w Paryżu, lecz dyploma-
cji Adama Czartoryskiego nie pochwali. Uzna ją za nieskuteczną 
i niezorientowaną politycznie. Zresztą wszelkie kontakty utrzyma 
w dyskrecji z prozaicznych względów: będzie zmuszony do systema-
tycznego przedłużania ważności paszportu.

W Polsce, gdzie sporadycznie się pojawiał, zachowywał odrębność. 
Był niezwykle surowy wobec polityki Wielopolskiego. Krążyła też 
anegdota, że na namowę, by psalmem odpowiedział publicystom 
„Czasu” na ich zachowawczość, orzekł, że jego psalm składałby się 
z sześciu liter: „świnie”. Poeta nie szukał sprzymierzeńców. Roman-
tyczny – pielęgnował samotność. Warto jednak pamiętać, że w cza-
sach przedstyczniowego wzmożenia w Polsce w latach 1861–1862 
często odwoływano się w warszawskich kościołach do jego wierszy.

Zygmuntowi Krasińskiemu, żyjącemu nie swoim życiem, mię-
dzy ojcem a sobą, między Delfiną a Elizą, między aspiracją a rze-
czywistością, trudno było stworzyć jednolitą ideę. Z jednej strony 
marzenia o chrześcijańskim ładzie społecznym, z drugiej 
- nienawiść do Rosji. Z jednej – świadomość podległości 
Polski, z drugiej – sprzeciw wobec jakiejkolwiek rewolucji. 
Krasiński dostrzegał w powstaniu listopadowym nie tylko 
walkę i krew, lecz również rewolucję, dążącą do gruntownej 
i gwałtownej zmiany struktury społecznej. W Przedświcie 
znajdziemy mit o świecie, jakim być powinien. Na rewolucję 
nie ma w nim miejsca.

Wyobrażając sobie doskonalenie się w państwowości, nawet póki 
co nieistniejącej, poeta przyznawał, że misją szlachty jest szukać 
wspólnoty z „braćmi, co przychodzą ostatni”, jak nazywał chłopów; 
że ważna jest praca u podstaw. A to zbliżałoby Polskę do doskonałości 
Boskiej. I, co przy tym ważne, Krasiński nie wierzył, że ład w świecie, 

Obraz przyszłego świata 
według Krasińskiego 
dopełniał mesjanizm 
i misjonizm. Polska 
ma w cierpieniu być 
Chrystusem narodów
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58 ład w Polsce zdoła zaprowadzić człowiek. Nie! Człowiek jest ułomny, 

grzeszny, słaby. Szczęście w świecie może się stać tylko z pomocą 
Boską. Porządkowanie ludzkich spraw przez ludzi, a nie przez Boga, 
byłoby jawnym bluźnierstwem. Przed tym Krasiński przestrzegał. 
Przestrzegał ludzi przed ludźmi.

Obraz przyszłego świata według Krasińskiego dopełniał mesja-
nizm i misjonizm. Polska ma w cierpieniu być Chrystusem narodów. 
I Polska ma spełnić cywilizacyjną misję wobec reszty świata. Jednak 
Memoriał do Guizota z 1847 roku i Memoriał dla cesarza Napoleona III 
z roku 1854 tonują nastroje. Nie rozwijają w jakimś nadzwyczajnym 
stopniu mesjanistycznych idei i unikają ewangelicznych akcentów 
stylistycznych.

Ale Krasiński nie rezygnuje z gnostycyzmu, w imię którego broni 
katolicyzmu i kultury Zachodu przed Wschodem. Polska – podkre-
śla – stoi na granicy dwóch światów i zarazem na straży hierarchii 
świata zachodniego. Polska, jej historia, była ciągłą transmisją światła 
z Włoch i Francji do świata słowiańskiego. Podstawową rolą Polski jest 
wyjść z cienia odwiecznego wroga, Rosji, zła wcielonego.

Tenże jasno zdefiniowany wróg i opisanie istoty jego wrogości, 
w tym fatalnej inklinacji do rewolucji i terroru (jakże przewidujące) 
kształtowało konserwatyzm Krasińskiego. Rosja mobilizowała ducha 
Krasińskiego od czasów młodzieńczych po wiek dojrzały. To jedno 

z wielorakich jego uwikłań. Gdy w swych wczesnych utwo-
rach pisał o zemście, walce, ujarzmieniu i honorze, to pró-
bował opisać człowieka; człowieka pełnego instynktów, ale 
i zachowań wyższych. Kiedy te motywy pojawiły się w dra-
matach i w kolejnych utworach aż po traktat O stanowisku 
Polski z Bożych i ludzkich względów, to wciąż z tych samych 
powodów; tych samych przerażeń i tych samych pragnień. 

Były w Krasińskim obawa przed rewolucją i modlitwa o pokój. Wła-
śnie modlitwa.

To w postawie poety było elementarne: obawa przed radykalną 
zmianą. Choćby przed komunizmem, który wtedy raczkował. Bo to 
wszystko przeczyło istotnym wartościom uosabiającym tradycję: 
rodzinę, religię, szlachectwo. Zaczynał Krasiński zauważać w świe-
cie taniec dwóch fascynacji. Obok nieśmiertelnej – jak mu się zda-
wało - fascynacji duchową tajemnicą pojawiła się fascynacja materią 

Polskę miało gubić 
szlachectwo; że wolno 

szlachcicowi być głupim, 
leniwym, złym – i to 

bez konsekwencji
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59i ciałem. Fascynacja korzystająca z burzycielskich spisków ludowych, 
które będą służyć celom jedynie nihilistycznym.

Czyżby Krasiński przewidywał nadejście dwóch słonecznych 
chłopców, Marksa i Engelsa? Potworne pytanie. Manifest komuni-
styczny zdążył ukazać się w Polsce jeszcze w 1848 roku. Czy Krasiński 
go znał? Nie ma na to świadectw. Zderzenie mistycyzmu z materia-
lizmem to oczywiście kraksa. Nie powiem, że bolesna. Raczej wyklu-
czająca jedną ze stron. Krasiński – jak się okazało po latach, po wielu 
latach, więcej: po zbyt wielu latach – znalazł się po jaśniejszej stronie. 
I nie zapominajmy, od kiedy tam był i jak, pełen niepokoju, sobie 
to wyobrażał. Oto fragmenty listu do Reeve’a z 14 lipca 1832 roku:

O ich szaleństwie, o ich wściekłości nie możesz mieć nawet 
wyobrażenia. Ci nędznicy, szewcy, Żydzi wychrzczeni i chciwi 
pieniędzy krawcy, którzy nic nie wiedzą o Polsce i o jej 
przeszłości, postanowili robić majątek, zarabiać, spekulować, 
wieszając, rzucając oszczerstwa, podburzając, a teraz wypisują 
broszury przeciw wszystkiemu, co u nas naprawdę szlachetne 
i wielkie. Oni to nazywają arystokracją; ale jeśli mnie kochasz, 
wierz mi i wiedz, że poza arystokracją nie ma w Polsce nic, ani 
zdolności, ani światłych umysłów, ani poświęcenia. Nasz trzeci 
stan to bzdura; nasi chłopi to maszyny. My tylko stanowimy 
Polskę. A nadejdzie czas, kiedy po tylu ofiarach powieszą nas 
pewnego pięknego poranka naprzeciw ołtarza Ojczyzny. Taki 
jest bieg rzeczy, a jest nieodwracalny. […] Oby przynajmniej po 
naszym odejściu szczęście uśmiechnęło się choć trochę do tego 
biednego kraju!.

Krasiński widział dramat „tego biednego kraju” i w tym, co wyty-
kali potem i Brzozowski, i Dmowski. Praktycznie nie było w Polsce 
XIX wieku, i wcześniej, trzeciego stanu. Nie ukształtował się stan 
swoistego umiaru, porządku i pracy. Nie istniały – upraszczając – 
miasta, nie było mieszczan. Wielkopolska i Poznań to były jakieś 
wyspy. Polska zdawała się być gdzie indziej. Polskę miało gubić szla-
chectwo; szlachecka wolność doprowadzona do granic: że wolno 
szlachcicowi być głupim, leniwym, złym – i to bez konsekwencji. Że 
szlachta od wieków była potężna i w swym rozumie, ale też w swej 
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60 niedoskonałości. Jej siła nie pozwoliła na wykształcenie siły żadnej 

innej. Bezkonkurencyjna szlachta miała ubezwłasnowolniać naród 
i państwo – koloryzując – aż do lat 50. XX wieku. Jakby Polska miała 
w sobie nieprzejednany gen szlacheckości i ten gen był z natury zły.

Pamiętajmy jednak, że krytycyzm Krasińskiego nie oznaczał 
w żadnym wypadku jego niechęci do Polski. O „biednym kraju” 
w traktacie O stanowisku Polski potrafił napisać i tak:

Nic bardziej pogańskiego, jak Polska – nic też bardziej 
i święciej chrześcijańskiego zarazem. […] W domu u każdego 
pana, u każdego szlachcica spowiednik. Wszystkie uczucia 
szlachetności, rycerskości, godności i pokory osobistej, 
przyniesione światu przez chrześcijaństwo, rozkwitające 
w pełni. Obok nich starożytny statek, starożytne pojęcie 
ojczyzny jako najwyższego prawa, a w całym kierunku 
umysłowości ku miarowym kształtom ducha rzymskiego 
oczewiste podanie się. W każdym wodzu polskim, którego imię 
się ostało poza wiekami, znać te dwa prądy, te dwie dusze 
przebywające w jednej piersi, pod jednym pancerzem, swobodnie 
i zgodnie – przebija Scypio – przebija i rycerz średniowieczny. 
Przypomnieć sobie tylko Zamojskiego, Żółkiewskiego, 
Sobieskiego. To podwójni ludzie, w jedną i tę samą postać 
zbohatyrzeni!.

W wydaniu Pism Zygmunta Krasińskiego z serii Skarbnica Klasyków 
Polskich pod redakcją Kallenbacha (wydaniu, które odziedziczyłem 
po pradziadku) po powyższych słowach stoi: Na tem się traktat ury-
wa w rękopisie.

I tak urywały się często utwory nie tylko Krasińskiego, o czym 
pisałem na wstępie. I tak się urywał czasem duch Krasińskiego 
i dokądś indziej wędrował. I tak się urywała... epoka. Raz, drugi, 
trzeci...

Romantyzm umierał wolno. Śmierć Krasińskiego w 1859 roku 
nie była dla samej epoki wstrząsem. Wydaje się, że ten najczystszy 
romantyzm odszedł wcześniej. Czy o Krasińskim zapominał? Natu-
ralnie nie! Krasiński sam się romantyzmowi coraz to przypominał, 
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61właśnie z tą swoją niejednorodnością. Z tymi Formami, ilomaś rola-
mi, które przyszło mu spełniać w życiu zewnętrznym. Formami ściśle 
romantycznymi. Formy, nie gęby i nie pupy – podkreślmy – znaczyły 
jego życie wewnętrzne. I wiodły przez życie zewnętrzne, tym bar-
dziej go nużące i odstręczające. Ile tych zmagań z Formą było; ile 
ucieczek i powrotów – diabli wiedzą. I tyleż samo diabli wiedzą, ile 
w Krasińskim było Krasińskiego; ile prawdy, a ile kreacji; ile skały, 
a ile malowidła. Na ile był sponiewierany, a na ile sam się poniewierał.

Żył Krasiński z gnostycyzmem, mesjanizmem, chiliazmem i kon-
serwatyzmem zarazem. Żył z tą wiarą w nadejście tysiącletniej epoki, 
która oczyści i uszczęśliwi ludzkość przed nieuchronnym końcem 
świata. A jednocześnie żył Krasiński z powątpiewaniem w cokolwiek 
tak szlachetnie wzniosłego. I żył ze zgodą na powszedniość, na żonę 
Elizę Branicką, na „małżonkowanie” i nieśmiertelne pisanie do nie-
śmiertelnej Delfiny Potockiej. I ten wymiar mogła mieć wieczność 
Krasińskiego. I to mógł być jego millenaryzm. I konserwatyzm. Ot 
taki na miarę, ledwie kilkudziesięcioletni.

I o takim Krasińskim piszę, rozbitym, w niebie zawieszonym, na 
takiego się poważam. W końcu o Krasińskim pisało tyle znakomitych 
nazwisk. Jeśli się pomyliłem, wybaczcie. W każdym razie melduję: 
Krasiński przejęty. Przejęty przez konserwatystów pewnie na wieki. 
Zaprzężony do wozu wypełnionego konserwatystami jest zacnym 
koniem. Już sesja w Krakowie w 1974 roku pod patronatem Karo-
la Wojtyły mogłaby świadczyć o całkiem uzasadnionych zakusach. 
Co dalej – Bóg jeden raczy wiedzieć. Bo szukałbym w Krasińskim 
tych przejęć w innym tego słowa znaczeniu (o czym wspominałem 
w pierwszej i drugiej części tekstu), tych przejęć na wskroś roman-
tycznych i ludzkich, tych niejasności, niedomówień, niedocieczeń, 
braków, talentów, zmagań, wymuszeń, wahań, ostrożności. Nie 
wiem... Może to Krasińskiego przyszłość: pomniejszanie. A z dru-
giej strony – Boże, broń. Ω



Andrew Breibart, guru amerykańskiej alt-prawicy, 
wypowiedział kiedyś znamienne słowa: polityka 
leży w dół strumienia od kultury. Możemy wyznawać 
najsłuszniejszą ideologię, ale nie uda nam się 
zmienić świata, jeśli nie przekonamy większości, 
by myślała tak jak my. Najłatwiej zaś zrobić to 
właśnie poprzez kulturę. Polscy narodowcy z Obozu 
Narodowo-Radykalnego doskonale to rozumieli

Zamienić 
rewoltę 
w styl

Wiktor 
Młynarz
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Był 12 maja 1924 roku. Oddziały wierne Józefowi Piłsudskiemu 
zajęły pozycje przy warszawskich mostach. Wkrótce doszło do walk 
ulicznych z wiernymi rządowi wojskami pod dowództwem genera-
ła Rozwadowskiego. Dwa dni i 379 trupów później Piłsudski przejął 
kontrolę nad Warszawą. Zaczęły się rządy sanacji. 

Dwa lata później w Poznaniu powołano do życia Obóz Wielkiej 
Polski – organizację, która miała połączyć wszystkie prawicowe, kon-
serwatywne i narodowe siły. Ostatecznie się to nie udało, ale OWP 
i tak szybko stała się znaczącym elementem naszego politycznego 
krajobrazu. Popularne szczególnie wśród młodej inteligencji i klasy 
średniej, ugrupowanie szybko zdobywało nowych członków i wkrótce 
liczono ich już w setkach tysięcy.

S A N A C Y J N E  P R Z E Ś L A D OWA N I A

Rządy sanacji nie miały jednak zamiaru tolerować ideologicznej 
konkurencji. OWP oskarżano o podsycanie niepokojów społecznych, 
sianie nienawiści do rządu, przygotowywanie gruntu pod rewolucję, 
a także – oczywiście – o rasizm. Usłużni dziennikarze produkowali 
paszkwile o czołowych postaciach ruchu narodowego, a za kampanią 
propagandową wkrótce poszły represje. W maju 1927 roku areszto-
wano 15 czołowych działaczy – potem było tylko gorzej. W mar-
cu 1933 roku cały OWP został zdelegalizowany. W takim klimacie 
politycznym wychowywali się przyszli członkowie ONR-u. 
Aresztowania, procesy, prześladowania z rąk sanacyjnej 
władzy – a z drugiej strony endecy, którzy nie potrafili 
przekuć ogromnego poparcia społecznego w realną siłę 
polityczną i coraz częściej tracili czas na frakcyjne walki. 
Gdy w 1934 roku podpisano w gmachu Politechniki War-
szawskiej deklarację Obozu Narodowo-Radykalnego, jego 
założyciele liczyli na to, że nowa siła w polskim ruchu naro-
dowym – bardziej radykalna od starych polityków zarówno w wymia-
rze poglądów, jak i metod działania – nareszcie wpłynie na losy II RP. 
Szybko przekonali się, że to jedynie mrzonki. Już w maju minister 
spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki nakazał rozwiązywanie 
kół ONR-u. Gdy 15 czerwca Pieracki zginął w zamachu zorganizo-

„Prosto z Mostu” nie 
miało być pismem dla 
elity, bo sama elita nie 
zmieni rzeczywistości – 
miało być pismem 
dla każdego
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64 wanym przez ukraińskich nacjonalistów, winą obarczono właśnie 

ONR, co stało się powodem aresztowań. 10 lipca organizacja została 
zdelegalizowana.

Stanisław Piasecki pierwszy kontakt z mediami miał już w dzieciń-
stwie. Został wtedy redaktorem naczelnym i jedynym dziennikarzem 
„Gazety Obrazkowej” – periodyku o nakładzie jednego egzemplarza 
czytanego przez jego ojca, kandydata do nagrody Nobla. Potem na 
jakiś czas dał sobie spokój z dziennikarstwem i po zdaniu matury 
w 1917 roku postanowił zostać architektem. Ostatecznie nic z tego 
nie wyszło, a Piasecki, wychowany w patriotycznej rodzinie, jak tysią-
ce innych młodych Polaków zaciągnął się do wojska, gdy Bolszewicy 
stali ante portas. Potem zaliczył również walkę w czasie powstania 
śląskiego. Nie da się jednak uniknąć przeznaczenia; po powrocie na 
studia zaczął – już jako aktywny Wszechpolak – współredagować stu-
dencki miesięcznik „Akademik”. A potem poszło z górki. Pisywał do 
„Dziennika Wileńskiego”, „Gazety Warszawskiej” i „Wieczoru War-
szawskiego”. Wierszówki tracił, jak na dziennikarza przystało, na 
pijatyki, karty i kobiety o wątpliwej reputacji. Wszystko zaczęło się 
zmieniać, gdy w 1926 roku Piasecki stanął na progu redakcji nowego 
dziennika o wdzięcznej nazwie „ABC”.

„ABC” było bardzo ciekawym zjawiskiem na scenie medialnej dwu-
dziestolecia, stanowiło bowiem próbę przeszczepienia na nasz grunt 
amerykańskiego formatu – gazety, która nie tylko informuje o tym, 
co się dzieje, ale także przykuwa czytelnika ciekawostkami i rozryw-
ką. Sukces wśród czytelników pozwolił szybko otworzyć regionalne 
wydania dziennika w wielu polskich miastach. Równie szybko zaczę-
to – co było kolejnym novum na polskim rynku – dołączać do wydań 
różne dodatki, na przykład o radiu. Jednym z suplementów, który 
cieszył się szczególnym powodzeniem, był publikowany w weekendy 
dodatek kulturalny, którego prowadzenie powierzono właśnie Piasec-
kiemu. Dzięki niemu cztery strony druku stały się jedną z wyroczni 
w kwestii kultury. I szybko przestały mu wystarczać.

W Y B I Ć  S I Ę  N A  N I E Z A L E Ż N O Ś Ć

W końcu przyszedł czas na odcięcie się od dziennika. Dodatek kultu-
ralny do „ABC” stał się niezależnym pismem – tygodnikiem literackim 
„Prosto z Mostu”. Redakcja – zajmująca dwa pokoje w mieszkaniu 
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65Piaseckiego – uzasadniała, że dotychczasowa forma jej działalności 
dotarła do kresu możliwości i chcąc się rozwijać, musi to robić na 
własny rachunek.

Nowy tygodnik liczył 10 stron, co czyniło go największym maga-
zynem kulturalnym w Polsce, a przy cenie 30 gr za numer również 
najtańszym. Piasecki bał się, że drogi magazyn literacki trafi najwy-
żej do intelektualistów i klasy średniej – a przecież nie po to pisał, 
by przekonywać ludzi, którzy w sporej części byli już przekonani. 
Chciał, aby jego pismo poniosło latarnię myśli narodowej i naro-
dowej kultury w lud – do robotników, sympatyzujących najczęściej 
z PPS-em, chłopów czy studentów; ludzi, którzy musieli liczyć każ-
dy grosz i dla których magazyn o sztuce był na ostatnim miejscu 
potrzeb do zaspokojenia.

„Prosto z Mostu” weszło na krajową scenę literacką z przytupem, 
a jego pierwsza odsłona doczekała się bardzo pozytywnych recen-
zji. Pierwszy numer jest opracowany nader starannie i z rzucającym się 
w oczy nakładem pracy. Nie robi wrażenia efemerydy, przeciwnie, zarów-
no trzy lata istnienia jego postaci poprzedniej, jak wysokie walory osobiste 
całego zespołu dają wszelkie gwarancje, że pismo zajmie należne mu sta-
nowisko. Ogólnie biorąc, nowy tygodnik zdaje się być wielkim plusem pra-
sy warszawskiej - pisał „Merkuriusz Warszawski”. Nie tylko krytycy 
byli pod wrażeniem. Także czytelnikom nowy periodyk przypadł do 
gustu i już po kilku numerach trzeba było zwiększyć nakład i zatrud-
nić nowych pracowników, głównie fachowców od składu 
i druku. Już po miesiącu redakcja mogła sobie pozwolić na 
przeprowadzkę do większego lokalu. Zmieniono również 
papier – nowy był lepszej jakości, a tym samym droższy. 
Pomimo tego udało utrzymać się starą cenę. Niestety na 
sytuację finansową „Prosto z Mostu” miały wpływ osobi-
ste uprzedzenia i sympatie Piaseckiego. Istotnym źródłem 
dochodów ówczesnych pism – podobnie jak obecnych – były reklamy, 
redaktor odmawiał jednak publikacji ogłoszeń przedsiębiorstw pro-
wadzonych przez Żydów. Żydowscy biznesmeni wiedzieli z kolei, jak 
ważna jest promocja, i mieli na nią środki, a dodatkowo uwielbiali 
reklamować się w prasie, która była im niechętna. Odrzucając ich 
oferty, Piasecki tracił więc spore pieniądze. Nie chciał też współpra-
cować z agencjami, które pomagały właścicielom pism poszukiwać 

Piasecki chciał, aby 
jego pismo poniosło 
latarnię myśli 
narodowej i narodowej 
kultury w lud
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66 reklamodawców. Z tego samego powodu – niemal wszystkie były 

prowadzone przez Żydów. A poszukiwanie osób skłonnych zapłacić 
za reklamę na własną rękę nie było łatwe – głównie dlatego, że pod-
stawowym kryterium doboru współpracowników była dla Piasec-
kiego ideowość. Jeśli zdolny akwizytor z ustaloną marką i wyrobioną 
klientelą proponował współpracę, to wyrastała nowa trudność: – Kiedy 
on nie jest narodowcem... – wspominał felietonista Karol Zbyszew-
ski. I Piasecki angażował skończonego flejtucha, lecz za to umiejącego 
Dmowskiego na pamięć.

Zbyszewski miał też własną teorię tłumaczącą sukces magazy-
nu. Zauważył złośliwie, że „Prosto z Mostu” wydawano na dużych 
arkuszach, dzięki czemu można było łatwiej zawinąć w nie buty 
przed zaniesieniem ich do szewca niż w publikowane na mniejszych 
płachtach „Wiadomości Literackie”. Kpił również, że Polacy nie lubią 
czytać, a dzięki dużym szpaltom można było szybko rzucić okiem na 
artykuł i od razu krzyknąć, że to stek bzdur.

TA J E M N I C A  S U KC E S U

Taka autoironia i kpiny z własnego naczelnego nie były w „Prosto 
z Mostu” niczym niezwykłym. Szczególnie często dostawało się Pia-
seckiemu za pochodzenie. Jego babka była bowiem żydówką, co jego 
przeciwnicy często obracali przeciwko niemu, zarzucając mu hipo-
kryzję, a stronnicy wykorzystywali w mniej lub bardziej subtelnych 
żartach. Janusz Minkiewicz i Światopełk Karpiński, którzy pisali do 
działu satyrycznego, stworzyli w swojej Szopce politycznej postać wzo-
rowaną na Piaseckim i nazwali ją Pejsacki. Koci... koci... łapci/ Jedziemy 
do babci – pisali w jednej z odsłon. Ale ani słówka/ Że babcia żydów-
ka. Żarty Zbyszewskiego nie zmieniają faktu, że to właśnie format 
pisma miał duży wpływ na jego sukces. I nie chodzi tu tylko o rozmiar 
stron, ale o to, że autorzy piszący dla periodyku dbali, by jego treść 
zaciekawiła nie tylko inteligentów. „Prosto z Mostu” nie miało być 
pismem dla elity, bo sama elita nie zmieni rzeczywistości – miało 
być pismem dla każdego, po które równie chętnie sięgnie profesor, 
jak i robotnik. W tym celu miało łączyć tematy literackie z komenta-
rzami społecznymi i politycznymi oraz sporą dawką humoru. Innym 
powodem, dla którego „Prosto z Mostu” szybko stało się popularne, 
był dobór autorów. Sam Piasecki cieszył się opinią jednego z naj-
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67lepszych felietonistów ruchu narodowego, a jego ostre pióro często 
prowokowało polemiki ze strony przeciwników ideologicznych – co 
siłą rzeczy jeszcze bardziej rozsławiało redaktora i jego pismo. Ale 
udało mu się również zwerbować wielu zdolnych autorów, często 
niekojarzących się z narodowcami. Do „Prosto z Mostu” pisali mię-
dzy innymi Kazimiera Iłłakowiczówna, Karol Irzykowski, Bolesław 
Miciński, ojciec Józef Maria Bocheński czy Jerzy Waldorff.

Dział satyryczny prowadzili wspomniani wcześniej Minkiewicz 
i Karpiński, a także Zygmunt Jurkowski. Cała trójka wywodziła się 
z kojarzonego ze Skamandrytami „Cyrulika Warszawskiego”. Piasecki 
nie ograniczał się jednak do publikowania tekstów uznanych auto-
rów. Głęboko wierzył, że wśród Polaków znajduje się wiele nieodkry-
tych i nieoszlifowanych diamentów – ludzi, którzy mogliby zapisać 
się złotymi zgłoskami w historii polskiej kultury, gdyby tylko ktoś 
dał im szansę. A że dawno już porzucił hulaszcze życie z początku 
kariery i w knajpach bywał tylko wtedy, kiedy naprawdę musiał – 
to z niezwykłą pracowitością, o której wspominają wszy-
scy, którzy go znali, czytał dokładnie każdy nadesłany do 
redakcji rękopis. To właśnie Piasecki odkrył i wypromował 
takich autorów jak Andrzejewski, Miciński, Dobrzyński 
lub też – najsłynniejszy z nich wszystkich – Konstanty 
Ildefons Gałczyński.

Piasecki bawił się również w twórczość literacką. Jego 
pierwsza powieść, Związek Białej Tarczy – sensacyjna histo-
ryjka o dobrych narodowcach walczących ze złymi komunistami – 
została przyjęta umiarkowanie pozytywnie. Druga, Szerokie Dusze, 
przeszła niemal bez echa. Brak powodzenia w karierze pisarskiej 
publicysta nadrobił jednak po drugiej stronie barykady – jako kry-
tyk literacki. Pomimo braku protektorów, promocji i koterii szybko 
stał się czołowym krytykiem ruchu narodowego i nawet jego prze-
ciwnicy wyrażali się o nim z szacunkiem. Jan Nepomucen Miller, 
związany z ruchem socjalistycznym, uznawał go za jedynego naro-
dowca, którego warto czytać. Opinia o Piaseckim jako krytyku siłą 
rzeczy przeszła na jego magazyn. „Prosto z Mostu” zaczęto traktować 
jak wyrocznię. Jeżeli napisali tam o Gałczyńskim, że jest świetnym 
poetą, to po paru dniach każdy uznawał go za świetnego poetę. Jeśli 
pochwalili jakąś powieść – to jej wydawca zacierał ręce i przygotowy-

Opinia o Piaseckim 
siłą rzeczy przeszła 
na jego magazyn. 
„Prosto z Mostu” 
zaczęto traktować 
jak wyrocznię
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68 wał dodruki. Również sama publikacja w magazynie mogła znaczą-

co przyspieszyć karierę, dlatego Piaseckiemu nigdy nie brakowało 
rękopisów do przeczytania, chociaż cały literacki światek wiedział, 
że płacone przez niego wierszówki są marne. Wielu jego współpra-
cowników wspomina, że niemal codzienną sceną w redakcji było 
wykłócanie się lub prośby autora o choć kilka groszy więcej za tekst.

K U LT U R K A M P F

Duża liczba młodych autorów piszących dla „Prosto z Mostu” była nie 
tylko odbiciem przekonania Piaseckiego, że w każdym może drzemać 
drugi Sienkiewicz, ale zaplanowaną strategią. Redaktor postrzegał 
sanację jako formację bezideową, nastawioną wyłącznie na utrzy-
manie się u władzy. Starsi działacze, nawet jeśli byli idealistami, już 
zdążyli się wyżyć w walce o wolną Polskę i teraz spoczęli na laurach, 
dyskontując dawne niepodważalne zasługi. Często po prostu nie 
mieli siły i chęci na dalsze zmagania, skoro tak wielki i ważny cel, 
jakim była niepodległa Polska, udało im się wcielić w życie. Jeżeli 
rewolucja miała się udać, jeżeli Polska, już wolna, miała stać się rów-
nież wielką – należało przekonać do swoich idei młodych, pełnych 
zapału ludzi. Poprzednie pokolenie już zrobiło swoje i nie można 
było wymagać od niego niczego więcej; teraz przyszła kolej na ludzi 
urodzonych u schyłku zaborów. Piasecki zauważał z optymizmem, 
że nawet młodzi dziennikarze prasy sanacyjnej coraz bardziej łakną 
działania, że nie chcą być jedynie oportunistycznymi karierowicza-
mi. Owszem, nie zgadzał się z ich poglądami – uważał, że popełniają 
błąd, szukając wodza, gdy powinni najpierw znaleźć odpowiednio 
wielką i świętą ideę determinującą ich postępowanie – ale traktował 
to jako signum temporis i dążył do tego, by dzięki „Prosto z Mostu” 
ta energia została skanalizowana w kierunku budowy Polski jego 
marzeń. Narzędziem do tego miała być właśnie kultura. Piasecki nie 
lubił pojęcia „sztuka dla sztuki”. Dla niego sztuka – zwłaszcza litera-

tura – nie była sanctum, a jedynie użytecznym narzędziem 
w wojnie idei. Twierdził, że pióro bierze się do ręki po to, 
by wyrazić własne zdanie w istotnej sprawie, przeforso-
wać własne przekonania. Artysta, który – świadomie lub 
nie – rezygnuje z roli duchowego przewodnika, staje się 
co najwyżej „poetą kwilącym o kwiatkach i ptaszkach”. 

Jeżeli Polska miała 
stać się wielką – 

należało przekonać do 
swoich idei młodych, 
pełnych zapału ludzi
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69To z kolei rujnuje nie tylko sztukę, ale i codzienność, opisywaną nie 
przez artystów, a przez wyrobników słowa – dziennikarzy i autorów 
powieści brukowych.

Przekonania Piaseckiego w dużej części podzielali inni autorzy 
„Prosto z Mostu”, i to zapewne stąd wziął się konflikt pomiędzy 
środowiskiem pisma a Skamandrytami. Dla redaktora poezja Tuwi-
ma czy Leśmiana była bowiem czystą estetyką, zabawą słowami 
bez żadnego głębszego znaczenia i bez żadnego wpływu na zastaną 
rzeczywistość. Z drugiej strony Piasecki cenił Gałczyńskiego za jego 
ludyczność, za to, że jego wiersze mógł zrozumieć każdy.

Polski ruch narodowy nigdy nie był monolitem. Sam Obóz Naro-
dowo-Radykalny szybko podzielił się na kilka frakcji, a ich członkowie 
nieraz więcej sił poświęcali na walkę z innymi narodowcami, hołdują-
cymi nieco odmiennej wizji budowy Wielkiej Polski, niż z komunista-
mi czy sanacją. Łatwo podejrzewać, że Piasecki sympatyzował z tym 
bardziej umiarkowanym skrzydłem ONR-u, w końcu pracował przez 
kilka lat w dzienniku „ABC”, który po przejęciu przez narodowców 
stał się ich nieoficjalnym organem prasowym. Jednak sam 
publicysta wyrastał ponad takie podziały i nie identyfiko-
wał się do końca z ONR-ABC, Falangą czy jakimkolwiek 
innym odłamem ruchu narodowego.

Znajdowało to odbicie w doborze autorów. Do „Prosto 
z Mostu” pisali ludzie kojarzeni ze wszystkimi odłama-
mi nacjonalizmu, a często także całkowicie z tym ruchem 
niezwiązani, jak Karol Irzykowski. Pomimo takiej demo-
kratyzacji opinii szybko zaczęło się wykształcać coś w rodzaju linii 
ideologicznej pisma. O postrzeganiu sztuki jako narzędzia już 
wspomniałem – ale jaką dokładnie ideologię chcieli rozprzestrzenić 
dziennikarze?

P R Z E P I S  N A  W I E L K Ą  P O L S K Ę

Jedną z niewielu rzeczy, która łączyła wszystkie odłamy ruchu naro-
dowego, była ich niechęć do komunizmu. Nie powinno to dziwić, 
jeśli przypomnimy sobie, że Polska widziała z bliska bolszewickie 
hordy – a wielu, tak jak Piasecki, widziało je wręcz z odległości bagne-
tu. Jednak w przypadku środowiska „Prosto z Mostu” niechęć do 
komunizmu była podyktowana czymś więcej niż tylko upodleniem, 

Środowisko „Prosto 
z Mostu” wyznawało 
wizję świata, w której 
każdy naród posiadał 
przyrodzone cechy 
charakteru
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70 do jakiego czerwona zaraza doprowadziła Rosję, i faktem, że niemal 

zdusiła młode państwo Polskie. Komunizm był ideologią materiali-
styczną, co sami komuniści przyznawali otwarcie. Ideologią, która 
całkowicie ignorowała, a czasami wprost zwalczała duchową stronę 
człowieczeństwa, i jako taka była nie do zaakceptowania przez gło-
szącego wyższość idei i myśli nad materią Piaseckiego. Co więcej, nie-
chęć do komunizmu wynikała także z tego, że po raz pierwszy został 
zaimplementowany w Rosji. Środowisko „Prosto z Mostu” wyzna-
wało zaś wizję świata, w której każdy naród posiadał przyrodzone 
cechy charakteru konstytuujące jego tożsamość. Bolszewik, mimo 
deklarowanego internacjonalizmu, nie przestawał zatem być Rosja-
ninem, a Rosjanin działał przecież w interesie Rosji, fundamentalnie 
sprzecznym z polską racją stanu. Redakcja Piaseckiego nie popierała 
wszakże represji politycznych na komunistach – nie z powodu litości 
dla nich, a ze względów czysto praktycznych. Bolszewizm wywodził 
się ze świata idei, a nie pragmatyki, i stworzenie mu męczenników 
mogło jedynie go wzmocnić. Sam Piasecki dopuszczał jednak myśl, 
że represje w takiej czy innej formie mogą być niezbędne. 

Z przekonania o przypisanych narodom cechach psychologicznych 
wywodził się również antysemityzm środowiska „Prosto z Mostu”. 
Podczas gdy większość ONR-u uważała przede wszystkim, że Żydzi 
stanowią nieuczciwą konkurencję gospodarczą dla Polaków, perio-
dyk głosił, że ich charakter nie pasuje do wielkiej, katolickiej Polski, 
ponieważ zawsze będą oni działali na jej niekorzyść – niekoniecznie 
celowo, a dlatego, że to wynika z ich natury. Dlatego też publicyści 

patrzyli z sympatią na syjonizm, bowiem Żydzi mieszka-
jący we własnym państwie automatycznie przestawali być 
wewnętrznymi przeciwnikami. 

Równą niechęcią jak komunizm cieszył się w środowi-
sku „Prosto z Mostu” kapitalizm – rzecz nie tak znowu nie-
zwykła w ruchu narodowym. Endecja wprawdzie zaczynała 
z pozycji bardzo wolnorynkowych, wręcz leseferycznych, 

ale w późniejszym okresie coraz bardziej dopuszczała ingerencję 
państwa w gospodarkę. ONR był otwarcie antykapitalistyczny, a nie-
które jego odłamy żywcem kopiowały postulaty znienawidzonych 
socjalistów. Pismo Piaseckiego głosiło natomiast, że kapitalizm zabi-
ja duszę, a robotnik wykonujący całe życie tę samą czynność przy 

Po Polsce przeszedł 
furor teutonicus i plany 

przebudowy kraju 
poprzez kulturę musiały 

zejść na dalszy plan
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71taśmie montażowej staje się niczym więcej niż kolejnym trybikiem 
w maszynie. Twórczość, sztuka – wszystko to było zarezerwowane 
wyłącznie dla klas wyższych, podczas gdy klasy niższe żyły jak zwie-
rzęta, zajęte wyłącznie walką o przeżycie kolejnego dnia. Lekarstwem 
na ten stan rzeczy miała być decentralizacja produkcji, przeniesienie 
jej z wielkich fabryk do małych, przydomowych warsztatów. W ten 
sposób miała się ona przemienić z bezmyślnej walki o środki mate-
rialne w coś w rodzaju działalności artystycznej, duchowego aktu 
tworzenia, który w równym stopniu zapełnia kieszeń, jak i rozwija 
wnętrze. 

Z wielkich planów Piaseckiego i jego towarzyszy nic jednak nie 
wyszło. Wkrótce po Polsce przeszedł furor teutonicus i plany prze-
budowy kraju poprzez kulturę musiały zejść na dalszy plan. Znów 
trzeba było walczyć nie o wielkość, a o wolność – i ratować, co się da. 
Piasecki, tak jak wielu innych narodowców, podjął tę walkę i zapłacił 
za to najwyższą cenę. Ci, którym udało się przetrwać, widzieli zaś, 
jak przyniesiony na bagnetach komunizm przejmuje siłą kulturę 
i zamienia ją w materialistyczną, zabijającą ducha parodię. Zupełnie 
tak, jak obawiał się tego Piasecki. Ω



Szkiełko 
 i oko patrzy 
na koniec  
 Rzeczy
pospolitej

C Z Y L I  O  K R A KOW S K I E J  S Z KO L E  H I STO RYC Z N E J

Przemysław Mrówka
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73XIX wiek nierozerwalnie kojarzy się z walką 
o niepodległość. Dwa powstania narodowe, 
Wielka Emigracja, literatura romantyczna, 
praca organiczna i szereg innych aktywności 
obliczonych na odzyskanie wolnego państwa 
zapełnia dzisiaj karty książek historycznych

Analizujemy ten okres zarówno pod kątem wiedzy historycznej, jak 
w formie przestrogi przed powtarzaniem błędów. Pewnego kolorytu 
dodaje jednak świadomość, że w tymże samym XIX wieku analizująca 
go dziś historiografia dopiero się rodziła. Były to dekady niesprzyja-
jące pracy naukowej, naznaczone nasilającą się rusyfikacją i utrud-
nieniami życia naukowego. Siłą rzeczy uwaga badaczy skierowała 
się więc na ocenę ówczesnego stanu – zarówno tego, co do niego 
doprowadziło, jak i powszechnego o tych przyczynach wyobrażenia.

Jedną z wczesnych szkół historiograficznych, choć już nie pierw-
szych, była szkoła krakowska. Formowała się w relatywnie 
liberalnych i swobodnych realiach zaboru austriackiego, 
a więc imperium rozbiorowego, w którym Julian Duna-
jewski został ministrem skarbu, zaś Agenor Gołuchowski 
ministrem spraw wewnętrznych. Nic więc dziwnego, że 
Kraków był od środowisk Warszawy czy Poznania rady-
kalnie odmienny. Pod Wawelem właśnie rozwijały się postawy kon-
serwatywne i monarchistyczne, tam powstawał „Czas”, pisał Popiel, 
Siemeński i reszta, tam również różnice między postawą lojalistyczną 
a zdradą były najtrudniej uchwytne i najbardziej dyskusyjne. Siłą rze-
czy wyrosła na takim gruncie szkoła historiograficzna musiała mieć 
swoją specyfikę. Przyjrzyjmy się jej, poczynając od trzech głównych 
przedstawicieli.

WA L E R I A N  K A L I N K A  – O J C I E C-Z A ŁO Ż YC I E L 

Urodził się w 1826 roku, z wykształcenia był prawnikiem i filozofem, 
ale jego pasją okazała się historia. Co ciekawe, w młodości przeja-
wiał postawy skrajnie odmienne od tych, z jakich stał się później 
znany. Walczył w powstaniu krakowskim i dopiero jego klęska oraz 
indolencja władz powstańczych, jak się przypuszcza, nakłoniły go 
do zmiany pozycji. W latach 1846–48 prowadził badania w archi-

Pod Wawelem 
rozwijały się postawy 
konserwatywne 
i monarchistyczne
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74 wach francuskich i belgijskich, na własne oczy widział więc baryka-

dy w Paryżu z okresu rewolucji lutowej. Przerażony tym widokiem 
wrócił do rodzinnego Krakowa i zastał swe miasto zniszczone bom-
bardowaniem austriackim. Jakkolwiek konserwatywny, był odległy 
od serwilizmu wobec Wiednia do tego stopnia, że rychło musiał 
ponownie emigrować. Tym razem pomocną dłoń wyciągnęli doń 
książęta Czartoryscy, dzięki którym kontynuował pracę badawczą 
i naukową. W 1868 roku odebrał święcenia kapłańskie, zrezygnował 
z pełnionych dotychczas funkcji dyplomatycznych i działalności poli-
tycznej, poświęcając się w pełni nauce. Zmarł w 1886 roku.

J Ó Z E F  S Z U J S K I  – P R O F E S O R

Urodził się w 1835 roku i również studiował prawo. Śmierć matki, 
którą przeżył w 1856 roku, umocniła w nim przeświadczenie o fun-
damentalnej i uniwersalnej wartości chrześcijaństwa jako prawa 
dziejowego, stosowanego zarówno wobec jednostek, jak i całych 
narodów. Mimo tego, że już we wczesnym okresie współpracował 
z „Czasem”, wciąż angażował się w działalność konspiracyjną i pisy-
wał teksty gloryfikujące Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W roku 
1860 uzyskał tytuł doktora. Cztery lata później, w ramach tłumie-
nia nastrojów powstańczych na terenie Galicji, władze austriackie 
aresztowały kilku jego przyjaciół. Od tego momentu wypowiadał 
się on słowem i pismem za wyzwoleniem bez metod konspiracyj-
nych. Równolegle rozwijała się jego kariera naukowa: w 1869 roku 
wraz z Katedrą Historii Polski otrzymał profesurę zwyczajną na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś w 1871 został pierwszym gene-
ralnym sekretarzem Akademii Umiejętności. Sześć lat później objął 
stanowisko Rektora UJ.

M I C H A Ł  B O B R Z Y Ń S K I  – A N A L I T Y K

Trzeci i – jak się czasem uważa – najwybitniejszy przedstawiciel 
szkoły krakowskiej urodził się w 1849 roku. Podobnie jak dwaj jego 
poprzednicy, był prawnikiem. W 1872 roku otrzymał tytuł doktor-
ski, zaś w 1875, mając zaledwie 26 lat, został docentem Akademii 
Umiejętności. Następnie spędził rok w Berlinie i Strasburgu, kształ-
cąc się i zapoznając z nurtem legalizmu w historiografii niemiec-
kiej. W 1879 roku opublikował swoje opus magnum i zarazem jedną 
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75z fundamentalnych prac szkoły krakowskiej – Dzieje Polski w zarysie. 
Kolejne lata życia poświęcił na pracę naukową i polityczną, w zależ-
ności od okresu skłaniając się bardziej ku jednemu lub drugiemu. 
Zmarł w 1935 roku.

P Y TA N I A  I  O D P OW I E D Z I

Nurt krakowski w swych pracach skupił się na poszukiwaniu odpo-
wiedzi na jedno, niezwykle szerokie pytanie: dlaczego Polska utraciła 
niepodległość? Odpowiedź zresztą badacze znaleźli od razu, by nie 
powiedzieć, że najpierw ją sformułowali, a potem postawili pytanie: 
winni tego stanu rzeczy byli sami Polacy. Różnice między przedsta-
wicielami szkoły krakowskiej skupiały się głównie na odmiennym 
rozłożeniu akcentów lub przypisywaniu danym grupom większej 
odpowiedzialności niż innym, co do zasady jednak byli z sobą zgodni. 

Kalinka obwiniał za rozbiory praktycznie całe społeczeństwo i jego 
charakter narodowy oparty na pysze, anarchii i braku poszanowania 
władzy, w tym wypadku królewskiej, czyli tej, która mogła próbować 
cokolwiek naprawić. Na ile mogła ona faktycznie coś zmienić, pozo-
staje u samego Kalinki kwestią dyskusyjną, był on bowiem prowiden-
cjalistą. Za siłę sprawczą w historii uważał boską Opatrzność, utrata 
niepodległości była zaś jego zdaniem pokutą za grzechy, zarówno 
polityczne, jak i moralne.

Dość podobnie wyglądała krytyka prowadzona przez Szujskiego. 
On również widział w utracie niepodległości pokutę za łamanie pra-
wa Bożego i moralną zgniliznę, co do przyczyn ziemskich 
był jednak bardziej precyzyjny. Wytykał Polakom niena-
wiść i kłótliwość, skłonność do anarchii i braku harmonii. 
Większą część winy przypisywał szlachcie jako warstwie 
najbardziej świadomej swej roli politycznej i mającej naj-
większy wpływ na kształtowanie państw. Skłonny był tak-
że obarczyć częścią winy króla, jednak jako monarchista do szpiku 
kości nie był w stanie oskarżyć go całościowo. Jego krytyka ograni-
czała się do pewnych aspektów władzy monarszej, głównie braku 
rozwiązań ustrojowych, które mogły zmienić ówczesny stan rzeczy.

Bobrzyński szedł w swych rozważaniach dalej. Większa część jego 
myśli była podobna do pism poprzedników – on także widział pro-
blem w braku szacunku do prawa i władzy, w braku posłuszeństwa, 

Utrata niepodległości 
była pokutą za grzechy, 
zarówno polityczne, 
jak i moralne
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76 lenistwie i skłonności do anarchii, w głównej mierze obarczając winą 

szlachtę. Dostrzegał jednak w większości tych wad cechy wrodzone 
Polaków i w poszukiwaniu ich źródeł sięgał jeszcze do czasów sło-
wiańskich. W ujęciu Bobrzyńskiego upadek Polski był konsekwencją 
długotrwałego procesu, na który nie mogliśmy nic poradzić, bowiem 
jego praprzyczyna tkwiła w nas samych.

KO N F L I K T

Poglądy historyków krakowskich nie były do końca nowe, ich pod-
stawy widać było już w pismach Adama Naruszewicza lub w pracach 
historiozoficznych Jana Pawła Woronicza. Podwawelskie przemyślenia 
spotkały się jednak z bez porównania bardziej żywiołowym przyjęciem. 
Jedną z przyczyn była oczywiście różnica w popycie – piszący sto lat 
wcześniej Naruszewicz nie miał szans na takie zainteresowanie, jak 
żyjący pod koniec wieku XIX intelektualiści. Było jednak coś jeszcze.

Kalinka, a za nim Szujski i Bobrzyński, pisali w opozycji do poetów 
romantycznych. To romantycy jako pierwsi wzięli na warsztat utra-
coną niepodległość i udzielili wyjaśnień, od których krakowiakom 
wzburzyła się krew. Poszło więc o pryncypia i o wizję narodu jako 
całości. Literatura piękna przyjęła stanowisko, które można uznać 
za pewną ochronę narodowego morale, wskazując, że upadek Polski 
spowodowany był działaniami mocarstw ościennych, partykularnymi 
interesami zdrajców, spiskami i innymi wrażymi knowaniami. Pełne 
idealizmu poematy Słowackiego i Mickiewicza stanowiły dla przed-
stawicieli szkoły krakowskiej próbę utrzymania narodu w sztucznym 
błogostanie i przeświadczeniu o bezwinności. Na ile oskarżenie to 
jest prawdziwe, jest pytaniem zupełnie osobnym, nie ulega jednak 
wątpliwości, że bazująca na emocjach literatura nie mogła spotkać 
się z pozytywnym przyjęciem przez ludzi bazujących na racjonalnym 
i materialnym oglądzie świata – zwłaszcza gdy owa literatura stawa-
ła się strażnikiem narodowego ducha i zaczynała go kształtować, za 
czym szły decyzje polityczne i wojskowe. To wymagało reakcji i kra-
kowiacy zareagowali. Doszło do sytuacji niemal bez precedensu, 
w której nauka i sztuka zwarły się w walce politycznej.

Co ciekawe, w swej krytyce o wiele mniej miejsca poświęcali histo-
rycy krakowscy Lelewelowi i jego szkole niż wspomnianym pisarzom. 
Prodemokratyczna szkoła lelewelowska była w sumie naturalnym 
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77przeciwnikiem sympatyzującej z monarchizmem szkoły krakowskiej, 
tymczasem główne uderzenie Kalinki i innych uczonych wymierzo-
ne zostało w poezję romantyczną. Widać tutaj wyraźnie, że grali oni 
o stawkę wyższą niż zwycięstwo w sporze naukowym. Wbrew czar-
nej legendzie, byli oni patriotami i w swych pismach jasno dawali 
wyraz temu, że chcą pomóc narodowi w wyciągnięciu nauki z jego 
przeszłości, wady zaś punktują wyłącznie po to, by móc je wspólnie 
przewalczyć. Lelewel i jego uczniowie, w końcu też naukowcy, nie 
byli na tym polu przeciwnikami. Prawdziwym wrogiem był mesja-
nizm, nieracjonalność kolejnych zrywów zbrojnych, brak chłodnej 
kalkulacji, a także bezbrzeżna pycha, która kazała uznać Polskę za 
Chrystusa narodów. Budowanie narodowej mitologii wieść mogło, 
według galicyjskich naukowców, tylko do dalszego pogorszenia sytu-
acji, do zapomnienia się w poczuciu własnej wartości i do dalszej, jak 
dziś byśmy powiedzieli, wiktymizacji Polaków. Krąg ten trzeba było 
koniecznie przerwać, spojrzeć na swoje słabe strony i je przewalczyć. 

Pesymizm historyczny spotkał się, rzecz jasna, z żywiołowym 
protestem. Według Teofila Lenartowicza Mickiewicz miał powie-
dzieć o Kalince, że jest to zimna, jadowita gadzina, fałsz i niewola 
wypisana na tej żabie. Krakowskim historykom zarzucano dążenie do 
upodlenia ducha narodowego, gnębienie Polaków, małost-
kowość i serwilizm wobec Wiednia. Co ciekawe, niewiele 
było reakcji na niwie naukowej. Przedstawiciele tego nurtu 
byli świetnie wykształconymi naukowcami, często -gęsto 
czerpiącymi z doświadczeń wysokorozwiniętej historio-
grafii niemieckiej. Prace krakowiaków, nierzadko wręcz 
monumentalne, były publikacjami bardzo rzetelnymi i solidnie przy-
gotowanymi, w których trudno było doszukać się merytorycznych 
błędów. Godnym przeciwnikiem okazała się dopiero warszawska 
szkoła historyczna z Władysławem Smoleńskim i Tadeuszem Korzo-
nem na czele, która słusznie wytknęła szkole krakowskiej zbytnią 
koncentrację na historii politycznej, lekceważenie czynników spo-
łecznych, wojskowych i geograficznych, jak również czystej wody 
hiperkrytycyzm. 

Nie zmienia to jednak faktu wysokich umiejętności warsztatowych 
historyków podwawelskich, a niektóre fragmenty prac Bobrzyńskie-
go i Szujskiego pozostają wartościowe po dziś dzień. Ω

Budowanie narodowej 
mitologii wieść mogło 
tylko do dalszego 
pogorszenia sytuacji





Wybacz mi Żono, że Polskę ukochałem 
bardziej niż Ciebie i dziecko.  
 Stanisław Piasecki

Karol Zbyszewski pisał o nim, że był opętany wiarą 
w Polskę, a Czesław Miłosz nazywał go fanatykiem 
patriotyzmu. Jednocześnie skupiał wokół siebie elitę 
intelektualną młodego pokolenia II Rzeczpospolitej, 
a stworzone przez niego pismo kulturalne pod 
względem poziomu merytorycznego i popularności 
nie ustępowało słynnym „Wiadomościom Literackim”. 
Kim naprawdę był jeden z najbardziej wpływowych 
przedwojennych nacjonalistów – Stanisław Piasecki?

IMPERIALISTA 
IDEI. Rzecz 
o Stanisławie 
Piaseckim

Jakub Siemiątkowski
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80 Przyszły redaktor „Prosto z Mostu” urodził się 15 grudnia 1900 roku 

we Lwowie jako syn wybitnego polskiego teoretyka wychowania 
fizycznego, pioniera skautingu Eugeniusza Piaseckiego i Gize-
li z domu Silberfeld, Żydówki z pochodzenia. W 1917 roku zdał 
maturę i podjął studia architektoniczne, których nie ukończył. 
Kiedy odradzała się Rzeczpospolita, Piasecki walczył z Ukraińca-
mi o Lwów, był ochotnikiem w wojnie z bolszewikami i w powsta-
niach śląskich.

Naukę kontynuował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, uzy-
skując z czasem tytuł magistra ekonomii. Jako student sporo pił, 
zajmował się kobietami i grą w karty. Choć już wtedy łączył hulaszczy 
tryb życia z działalnością w Związku Akademickim Młodzież Wszech-
polska i aktywnością publicystyczną, to dopiero na okres późniejszy 
datuje się jego silniejsze zaangażowanie społeczne. Z czasem rzucił 
dawne życie na rzecz idei, której poświęcił się bezgranicznie.

R E D A K TO R

Już w czasie studiów Piasecki redagował pismo „Akademik”, a od 
1922 roku pracował w „Dzienniku Wileńskim”. 4 lata później, kie-
dy zamieszkał w Warszawie, publikował w „Gazecie Warszawskiej”, 
„Wieczorze Warszawskim”, „ABC”. W dobie powstawania Obozu 
Narodowo-Radykalnego Piasecki miał nawet rozkręcić główny organ 
ruchu – „Sztafetę”, choć na jego członkostwo w tej organizacji nie 
ma dowodów. Najsilniej kojarzonym z Piaseckim tytułem stał się 
tygodnik „Prosto z Mostu”, będący do 1935 roku dodatkiem kultu-

ralnym do „ABC”. Jak zapisał Wojciech Wasiutyński, „Prosto 
z Mostu” to był Piasecki. Faktycznie, bywało, że połowa tek-
stów w numerze wychodziła spod pióra redaktora naczel-
nego. Maciej Urbanowski nazwał go czołowym i najbardziej 
charakterystycznym reprezentantem nacjonalistycznej kry-
tyki literackiej. Piasecki pisał do swojego tygodnika recenzje 
literackie, teatralne i muzyczne, ale też komentarze politycz-

ne i felietony. Zbyszewski twierdził: Piasecki był urodzonym dzienni-
karzem. Interesował się wszystkim i miał pasję rozpylania, podawania 
swych wiadomości. Jeśli przeczytał książkę o astronomii – nazajutrz 
pisał artykuł o planetach i ich biegu. Jeśli poszedł do teatru czy na kon-
cert – to machał o tym recenzję. Jeśli spotykał człowieka, który wracał 

Piasecki był 
urodzonym 

dziennikarzem. 
Interesował się 

wszystkim
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81z pustyni Gobi – to przeprowadzał z nim wywiad. Kiedy usłyszał coś, co 
go zafrapowało – pisał artykuł dyskusyjny. 

Pismo szybko osiągnęło sukces. Jedynie „Wiadomości Literackie” 
przewyższały „Prosto z Mostu” nakładem i znaczeniem, a wielką 
ambicją Piaseckiego było – jak podaje Rafał Łętocha – doścignię-
cie liberalno-lewicowego odpowiednika. Chciał on go zgnębić, zająć 
jego miejsce, pisał Jerzy Waldorff. Periodyk miał przy tym wieczne 
problemy finansowe. Właściwie nigdy nie wypłacano wierszówek 
na czas, z czym większość autorów po prostu się godziła (choć czę-
sto nie bez oporów). Redaktor naczelny umiał jednak zorganizować 
zgrany zespół, w dużej mierze złożony z przyjaciół. Dość wspomnieć, 
że nieustannie zaangażowana w prace pisma była jego żona Ire-
na. Sama siedziba redakcji mieściła się w mieszkaniu Piaseckich na 
ul. Książęcej 6, gdzie kilka lat temu odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą to miejsce.

Zaznaczmy, że choć Piasecki przeszedł do historii jako redaktor 
czasopisma, miał też na koncie kilka książek. W 1929 roku wydał 
powieść Związek Białej Tarczy, w której przemycił wątki autobiogra-
ficzne. Jej oś stanowiła walka grupy narodowców ze spiskiem komu-
nistycznym. Mimo że pozbawiona wielkich walorów artystycznych, 
książka odbiła się dość dużym echem. Później Piasecki napisał jeszcze 
Szerokie Dusze, pozycję daleko mniej znaną, zapewne dlate-
go, że pozbawioną sensacyjnych wątków. W formie książek 
wydano też zbiory jego artykułów, opublikowanych w 1934 
i 1936 roku pod tytułami Prosto z Mostu i Prawo do Twórczości. 

FA N AT Y K  P R A C Y

Jakim człowiekiem był redaktor Piasecki? Drobnej budowy, raczej 
wątły, nieustannie zajęty mrówczą pracą. Inaczej niż za młodu, 
w dojrzałym wieku Piasecki właściwie nie ruszał się z Warszawy, 
zakłóciłoby to bowiem tryb pracy pisma, któremu oddawał się bez 
reszty. Adam Grzymała-Siedlecki, również krytyk literacki, pisał 
o publicyście: Pod maską spokoju, nawet, wydawałoby się, pewnej sen-
ności psychicznej, czaiła się potrzeba wrażeń, przeżyć, walki, zwycięstwa. 
Najodważniejszy człowiek, jakiego znałem. […] Gdy kto zachował się 
tchórzliwie, przestawał się z nim zadawać – charakteryzował go z kolei 
przyjaciel i współpracownik Wojciech Wasiutyński.

Nacjonalista w każdym 
calu, nie uznawał hasła 
„sztuki dla sztuki”
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82 Piasecki miał poczucie misji. Nie chciał dogadzać tłumowi – pisał 

Zbyszewski – on chciał go reformować, kształcić, prowadzić. Nacjonali-
sta w każdym calu, nie uznawał hasła „sztuki dla sztuki”. Uważał, że 
twórczość powinna służyć jasno określonym celom – przede wszyst-
kim realizacji haseł wielkości narodu. Zawsze kierował się ideowy-
mi przesłankami, gardził koniunkturalizmem. Cenił ludzi o jasnych 
przekonaniach. Miał przy tym otwarty umysł, w „Prosto z Mostu” 
publikowali bowiem nie tylko sympatyzujący z endecją Adolf Nowa-
czyński, Karol Hubert Rostworowski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz czy 
Kornel Makuszyński. Wśród autorów znajdziemy również związa-
nych z ruchem neopogańskim Jana Stachniuka i Stanisława Szukal-
skiego, Leona Kruczkowskiego, Gombrowicza, Turowicza, Goetla i 
Świętochowskiego. W swoim tygodniku Piasecki wypromował także 
Gałczyńskiego, Andrzejewskiego czy Waldorffa. 

Redaktor dystansował się od walk frakcyjnych w łonie ruchu naro-
dowego. Zbyszewski wspominał: Był opętany wiarą w Polskę […]. Nie 
był politykiem. Nie należał do czystej endecji ani do „Oeneru” grupy „ABC” 
czy „Falanga”. Nie zależało mu na faworyzowaniu Kowalskiego, Bielec-
kiego, Doboszyńskiego, Rossmana czy Bolcia Piaseckiego. Te rozgrywki 
wewnętrzne go nie interesowały. Był narodowcem niezwiązanym z żadną 
kapliczką i służył całemu ruchowi narodowemu – bez względu na skłóce-
nia wewnętrzne. Faktycznie, mimo że w młodości działał w Młodzie-
ży Wszechpolskiej i Obozie Wielkiej Polski, dopiero w późniejszych 
latach wojna doprowadziła Piaseckiego do czynnego zaangażowania 
w organizacje narodowe. Jego aktywność przez większość życia skon-
centrowana była na redagowaniu pisma, publicystyce, kreowaniu 
ideologii. A wariant nacjonalizmu, który wyznawał, pod wieloma 
względami odbiegał od stereotypowego ujęcia.

I M P E R I A L I STA  I D E I

Z pewnością poglądy Piaseckiego na niektóre zagadnienia mogą się 
dziś jawić jako skrajne. Bez wątpienia był antysemitą i nawet żydow-

skie korzenie, z których naigrywała się lewica, nie wpływały 
na jego nieprzejednany stosunek do tej mniejszości. W „Pro-
sto z Mostu” nie przyjmował ogłoszeń firm żydowskich, 
mimo że z pewnością podreperowałoby to budżet pisma. 
Zaznaczmy wszelako, że poglądy ówczesnych narodowców 

Piasecki chciał raczej 
tworzenia nowych 

form niż trwania 
przy starych
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83na kwestię żydowską, mocno temperowane przez naukę Kościoła, 
na ogół dalekie były od biologicznego rasizmu, jaki cechował ruch 
hitlerowski. Miały charakter raczej ekonomiczno-kulturowy i z tego 
względu postulowały między innymi emigrację Żydów z Polski, najle-
piej do Palestyny. Podobne pomysły można znaleźć pośród wypowie-
dzi znacznej części ówczesnej elity, nie tylko endecko-oenerowskiej 
proweniencji. Sprowadzanie całokształtu poglądów Piaseckiego do 
tego wycinka byłoby jednak nadużyciem. Inne wątki jego myśli wyda-
ją się bardziej świadczyć o osobowości redaktora „Prosto z Mostu”.

Kontrowersyjna, choć z pewnością znamienna może wydawać się 
jego fascynacja wzorcami zagranicznymi. W polemice z prawicowym 
piłsudczykiem Goetlem Piasecki wykłócał się o to, czy narodowcy są 
godni utożsamienia z mającą stanowić istotę włoskiego faszyzmu 
„heroiczną postawą wobec życia” – dla redaktora naczelnego „Prosto 
z Mostu” nie było co do tego wątpliwości. W faszyzmie Piaseckiego 
pociągała nie tylko wola kształtowania świata, ale i nowoczesność. 

Będąc narodowcem, 
muszę szanować 
uczucia narodowe 
innych
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84 Nie był konserwatystą, swoją pracę postrzegał wręcz jako awangardo-

wą. Znane jest również jego zamiłowanie do modernistycznej archi-
tektury, której potrafił poświęcić niemal cały numer swojego pisma. 

Piasecki chciał raczej tworzenia nowych form niż trwania przy 
starych. W jednym ze swoich najbardziej znanych tekstów zatytu-
łowanym Imperializm idei wskazywał, że polski nacjonalizm rodził 
się w czasach niewoli, przez co musiał koncentrować się na obronie 
bytu narodowego i nie mógł wykształcić idei cywilizacyjnej god-
nej wielkiego narodu. Chciał nacjonalizmu ekspansywnego, ale nie 
w sensie XIX-wiecznego zagrabiania ziemi innych ludów. Jeśli moje 
poczucie narodowe jest najdroższym, co mam na świecie, nie ma takiego 
dobrego prawa, które pozwoliłoby mi gwałcić to poczucie u innych – pisał. 
Pragnął zatem polskiego misjonizmu, poczucia dziejowej roli, które 
wiek wcześniej Anglikom czy Francuzom wpoiło potrzebę rozprze-
strzeniania własnych wartości na inne kraje.

Ten idealizm i chęć tworzenia Polski zdolnej do czynu przewija-
ją się przez całą publicystykę Piaseckiego. Na przekór endeckiemu 
mainstreamowi uważał on Józefa Piłsudskiego za twórcę odrodzo-
nej Polski na równi z Dmowskim. Po śmierci Marszałka poświęcił 
mu artykuł Żołnierz niepodległości, w którym pisał: Życie Józefa Pił-
sudskiego, życie trudem i służbą publiczną wypełnione – to była jedna 
wielka, nieustanna walka o niepodległość Polski. Piłsudski był krwią 
z krwi i kością z kości tych porozbiorowych pokoleń, które w hasłach nie-
podległościowych wyżywały się bez reszty i tych haseł urzeczywistnieniu 
oddawały wszystko. Cel tak wielki, że wystarczy na życie. […] Naczelny 
Wódz ostatniej zwycięskiej wojny, Marszałek Piłsudski, spocznie w kryp-
cie wawelskiej obok księcia Józefa i Naczelnika Kościuszki. Jako ostatni 
w szeregu wielkich żołnierzy walk o wolność. Być może w nieugiętej woli 
Komendanta, którą tak podziwiał, widział Piasecki wzór dla siebie 
i swojej pracy, daleko bardziej kameralnej, ale również traktowanej 
w charakterze służby Polsce.

Piasecki był narodowcem nietypowym dla swojej epoki także na 
innych polach. Choć politycznie czasem opisuje się go jako bliskie-
go środowiskom ONR-ABC, to w niektórych poglądach był od pre-
zentowanych przez zwolenników Henryka Rossmana enuncjacji co 
najmniej daleki. Do takich zagadnień należała kwestia ukraińska – 
obok postaci takich jak głoszący potrzebę odnowienia unii hadziac-
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85kiej Karol Stefan Frycz czy Adam Doboszyński, który zadedykował 
swoją broszurę Wielki Naród kolegom z OUN, z którymi siedział 
w sanacyjnym więzieniu, Piaseckiego można by nazwać największym 
ukrainofilem pośród młodego pokolenia narodowców. 

W przeciwieństwie do większości kolegów utrzymywał on, że 
Ukraińcy wstępują na ten poziom narodowego życia, na którym nie 
będzie możliwości ich asymilacji. Wbrew popularnemu w ówczesnym 
ruchu narodowym trendowi pisał w tekście Sprawa najważniejsza 
z ważnych: I skończmy z bajeczką, stworzoną w najlepszej wierze przez 
naszych ojców, że Rusini to jakiś pod-szczep polski posługujący się gwa-
rą pozostającą w takim stosunku do polszczyzny, jak na przykład gwara 
kaszubska. To nieprawda. To naród z własnym językiem. Z tym narodem 
Polska musiała się dogadać. Piasecki postulował zatem stworzenie 
z Ukraińcami unii na miarę tej zawartej z Litwą w XIV wieku i potrak-
towanie tego żywiołu inaczej niż w czasach dawnej Rzeczpospolitej, 
kiedy to aspiracje kozackie nie znalazły zrozumienia u pol-
skiej szlachty. Złowieszczo, jeśli brać pod uwagę późniejsze 
wydarzenia, brzmią pisane w 1935 roku słowa Piaseckiego, 
dowodzącego, że krwawo zapłaciła Polska za tę krótkowzrocz-
ność narodową, zapłaciła toporom i kosom Gonty i Żeleźniaka. 
Zadziwiać mógł żywiony przez redaktora „Prosto z Mostu” 
respekt dla ofiarności ukraińskich nacjonalistów, których 
choćby uważać za garstkę, to napięcie ofiarności, poświęcenia i boha-
terstwa tej garstki jest tak oczywiście wielkie, że wystarczy nie tylko do 
wskrzeszenia, ale nawet do stworzenia narodu. 

Brało się to z przeświadczenia Piaseckiego o prawie każdego naro-
du do pielęgnowania własnej tożsamości. Dla zobrazowania tej myśli 
przytoczmy dłuższy fragment: Współczesna ideologia narodowa tak, jak 
ją rozumiemy i czujemy w Europie, różni się bardzo znacznie od tego, co 
chrzci się mianem szowinizmu czy też bardziej nowocześnie: megalomanii 
narodowej. Być narodowcem, to nie znaczy wcale uważać, że mój naród 
jest na świecie czymś jedynie najlepszym i najwyższym; jest natomiast 
czymś najdroższym i najbliższym sercu. Stąd płynie szacunek narodowca 
dla idei narodowej każdego innego narodu, co różnym głupkom daje oka-
zję do kiepskich dowcipów na temat międzynarodówki nacjonalistycznej. 
Ta międzynarodówka jest po prostu poczuciem wspólności pewnego typu 
psychicznego. Będąc narodowcem, muszę szanować uczucia narodowe 

Twórca „Prosto 
z Mostu” potrafił być 
animatorem kultury 
narodowej nawet 
w warunkach terroru
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86 innych. Wiem, że rodzą się one z tych samych pobudek moralnych. Nie 

ma takiego dobrego prawa, które by mi pozwoliło zwracać się przeciwko 
temu u obcych, co dla mnie samego jest najdroższe.

Być może zbyt idealistyczne – przynajmniej na owe czasy – było 
to ujęcie, ale przecież nie sposób przejść obojętnie nad takim posta-
wieniem sprawy. Odrzucając poglądy, które chwilę później sprowa-
dziły na Europę pasmo rzezi, Piasecki wyprzedzał myśl nie tylko 
swojego ruchu.

Nieszablonowe wywody zdradzają ponadto szerokość zaintere-
sowań Piaseckiego. Tytan pracy, ale i błyskotliwy publicysta, uzna-
wany przez współczesnych za jednego z najzdolniejszych twórców 
idei narodowej swoich czasów, stanowił dokładne przeciwieństwo 
wizerunku tak nacjonalisty-tępego pałkarza, jak i kołtuna.

Ś M I E R Ć 

Piasecki bardzo długo nie wierzył w wybuch wojny, jednak po klęsce 
wrześniowej wrócił do Warszawy i podjął dalszą pracę redakcyjną. 
Jak wspominał Waldorff, wówczas redaktor znacznie trzeźwiej oce-
niał sytuację, w jakiej znalazła się Polska. Jeszcze w 1939 roku miał 
przewidzieć nawet, że wojna potrwa 6 lat, Niemcy zajmą Francję, 
uderzą na Rosję, a dopiero wspólne działania Wielkiej Brytanii, ZSRR 
i USA doprowadzą do pokonania Niemiec. Według innej wersji już po 
uwięzieniu wierzył, że Niemcy „uzbroją Polskę” i „rzucą ją na Rosję”, 
Urbanowski wskazuje jednak, że stałoby to w sprzeczności z anty-
niemieckim kursem SN i samego Piaseckiego. Pewności co do tych 
insynuacji zapewne nie będziemy mieć już nigdy.

Istotne jest, że od samego początku Piasecki zaangażowany był 
w konspirację antyniemiecką. W październiku 1939 roku objął sta-
nowisko szefa Centralnego Wydziału Propagandy konspiracyjnego 
Stronnictwa Narodowego. Wszedł jednocześnie w skład Zarządu 
Głównego partii i Komendy Głównej jej zbrojnego ramienia – Naro-
dowej Organizacji Wojskowej. Co ważniejsze, został redaktorem 
naczelnym głównego organu prasowego narodowców – pisma „Wal-
ka”, którego redakcja… również znajdowała się w mieszkaniu Piasec-
kich. W nowym piśmie pełnił rolę analogiczną do tej, której poświęcał 
się w czasach „Prosto z Mostu”. Zajmował się nawet organizowaniem 
pieniędzy na wydawanie tytułu, a w założonej przez siebie kawiarni 
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87Arkadia aranżował działalność konspiracyjną. Pośród licznie przewi-
jających się tam postaci spotkać można było przyszły krąg „Sztuki 
i Narodu” – pisma redagowanego przez najzdolniejszych poetów Pol-
ski podziemnej. Twórca „Prosto z Mostu” potrafił być animatorem 
kultury narodowej nawet w warunkach terroru. 

Piaseckiego aresztowano w nocy z 3 na 4 grudnia 1940 roku. Jesz-
cze w tym samym miesiącu znalazł się na Pawiaku, skąd miał przez 
pewien czas przesyłać artykuły do „Walki”: Nie znam przykładu podnie-
sienia roli społecznej redaktora na takie wyżyny – notuje Wasiutyński. 
Heroizmem redaktora nie jest walka wręcz, ale redagowanie w każdych, 
nawet najtrudniejszych warunkach. Otóż Piasecki nie przestał redago-
wać „Walki” z chwilą aresztowania. Nie czuł się zwolniony z obowiązków 
redaktorskich nawet po śledztwie (a wiemy, co to było śledztwo w Gesta-
po), nawet gdy wiedział, że jest skazany na śmierć. Umiał zdobyć papier 
i ołówek, umiał zdobyć wiadomości w więzieniu, umiał wysłać gryps 
na miasto. Jego koledzy umieli zorganizować nową drukarnię i Staszek 
jeszcze przed śmiercią wiedział, że jego odejście nie przerwało istnienia 
pisma. Stanisław Piasecki odrzucił propozycję ucieczki w obawie 
o życie swojej żony. Został zamordowany przez Niemców 12 czerwca 
1941 roku w Palmirach, w ramach eksterminacji polskiej inteligencji. 
Podzielił w ten sposób los tysięcy narodowców – ofiar hitlerowskie-
go najeźdźcy. Ω 
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Wśród polskich myślicieli, intelektualistów 
i publicystów poruszających się w realistycznym stylu 
myślenia o polityce Aleksander Bocheński zajmuje 
miejsce szczególne. Jego wizja polskich dziejów 
przeniknięta jest racjonalną analizą geopolitycznych 
schematów warunkujących położenie sprawy 
polskiej oraz tendencji, które wśród polskich elit 
powodowały lekceważenie owych prawideł

Konkluzja Bocheńskiego, najpełniej wyrażona w jego głośnych Dzie-
jach głupoty w Polsce była bezlitosna: Polacy na skutek niezrozumienia 
żelaznych zasad polityki europejskiej, kierując się w miejsce trzeźwej 
analizy wezwaniami wieszczów i innych piszących „ku pokrzepieniu serc”, 
popełniali kolejne błędy, które najpierw doprowadziły do upadku Rze-
czypospolitej Obojga Narodów, a następnie zaprzepaszczenia koniunk-

A L E K S A N D E R  B O C H E Ń S K I  O  P O L S K I E J 
P R Z E S Z ŁO Ś C I  I  W S P Ó ŁC Z E S N O Ś C I

Dzieje 
głupoty 
i rozumu

Ariel 
Orzełek
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89tur mogących poprawić położenie narodu polskiego. Z kolei w swych 
monumentalnych Wędrówkach po dziejach przemysłu polskiego publicysta 
nakreślił apologię polskich działaczy gospodarczych, których osiągnię-
cia stawiał na równi z wysiłkiem wojennym i pozytywnymi działaniami 
polityków. Wszystko to stanowiło czytelne wezwanie do zastąpienia kul-
tu bezrozumnych decyzji politycznym realizmem i budową potencjału 
ekonomicznego narodu.

Refleksje te, wyrażane przez Bocheńskiego w okresie Polski Ludowej, 
miały także przełożenie na ocenę dziejów najnowszych. W kontekście 
analizy polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej czy działalności pol-
skiego podziemia związanego z rządem na wychodźstwie trudno zarzu-
cić mu, że odrywał się od krytycznego realizmu – negatywnie oceniał 
bowiem decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego, ale dość ostroż-
nie przedstawiał dylematy polskiej polityki zagranicznej w 1939 roku. 
Szedł on jednak w swej obszernej publicystyce dalej – Polskę Ludową 
widział jako państwo, które na skutek uwarunkowań geopolitycznych 
jest w stanie przełamać szkodliwy paradygmat antagonizmu 
polsko-rosyjskiego. Utożsamiając bowiem Związek Sowiecki 
z Rosją, w koncepcji „sojuszu polsko-radzieckiego” widział 
nawiązanie do działalności Stanisława Augusta czy Aleksan-
dra Wielopolskiego.

Bocheński, zaangażowany w działalność ruchu Bolesława 
Piaseckiego, chociaż różnił się w ocenie wielu zjawisk z oficjal-
ną linią grupy „Dziś i Jutro” oraz Stowarzyszenia PAX, wpisywał 
się w nurt wieloaspektowej apologii Polski Ludowej. Już ten fakt sprawia, 
iż trudna jest jednoznaczna ocena jego działalności i myśli politycznej. 
Sprawę dodatkowo komplikuje zaangażowanie Bocheńskiego w środowi-
sku „młodokonserwatystów-mocarstwowców”, tworzących redagowane 
przez Jerzego Giedroycia „Bunt Młodych” i „Politykę”. Był on także w wielu 
kwestiach bliski koncepcjom wileńskiego „Słowa”, z którym związał się 
w latach 30.

Przypadek Bocheńskiego zaliczyć można w istocie do analogicznych 
pod wieloma względami biografii Stanisława Cata-Mackiewicza i Ksawe-
rego Pruszyńskiego. Wszystkie je rozpatrywać można i należy pod kątem 
politycznego realizmu. Uwzględnić trzeba jednak fakt, iż pojęcie to jest 
wieloznaczne, trudne do zdefiniowania i niesie ze sobą znaczny ładunek 
emocjonalny. Ponadto, nawet w przypadku próby skonkretyzowania jego 

wezwanie do 
zastąpienia kultu 
bezrozumnych decyzji 
politycznym realizmem 
i budową potencjału 
ekonomicznego narodu
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90 definicji, mieścić się w nim może wiele różnych modeli realistycznego 
stosunku do rzeczywistości, przeszłości i współczesności.

Realizm polityczny w powszechnym rozumieniu zakłada racjo-
nalną analizę rzeczywistości politycznej i określanie na jej podstawie 
celów i metod działania. Spór o zasięg owych celów oraz charakter metod 
z jednej strony wiąże się z samą definicją tego pojęcia, z drugiej wynika 
z subiektywnej oceny myśli i działań osoby (lub nurtu politycznego) pre-
tendujących do miana realistycznego. Potocznie bowiem przyjmuje się, 
że realista powinien działać w zgodzie ze słusznymi interesami zbioro-
wości oraz być w tym skuteczny i mieć rację w swych poglądach. Jest to 
w istocie postulat maksymalistyczny. Bardziej rozsądne jest zastąpie-
nie go stwierdzeniem, że realista nie może metodami swego działania 
szkodzić celowi, który wybrał. Ten zaś nie może być zbyt optymistyczny, 
ale też zbyt oportunistyczny, warunkowany skrajnie pesymistyczną, nie 
zaś realną oceną sytuacji. Z drugiej strony nawet szeroko zakreślony cel 
może w istocie być jedynie ideałem, do którego wiodą ujęte w hierarchii 
ważności i możliwości cele pomniejsze. W każdym jednak przypadku 
metoda działania nie może, zarówno na skutek optymizmu, jak i pesymi-
zmu, przesłaniać tego, czemu w istocie służy. Wzajemny stosunek analizy, 
celu i metod określa zatem charakter realizmu politycznego, ale również 
to, czy dane działania lub myśli realistycznymi można w ogóle nazwać.

Po owej krótkiej i z pewnością niewyczerpującej analizie definicyj-
nych problemów realizmu politycznego, przejść należy do refleksji nad 
samą kwestią Aleksandra Bocheńskiego – publicysty, który pretendował 
do miana politycznego realisty. Czy nim był? Odpowiedzi na to pytanie 
posłuży poniższy opis jego twórczości i myśli politycznej w świetle powyż-
szej próby definicji politycznego realizmu.

Urodzony w 1904 roku w Czuszowie na Kielecczyźnie Aleksander Adolf 
Maria Bocheński h. Rawicz, syn Adolfa Józefa Bocheńskiego i Marii Mał-
gorzaty z domu hrabianki Dunin-Borkowskiej, był młodszym bratem 
dominikanina i wybitnego filozofa oraz sowietologa Józefa Bocheńskie-
go (imię zakonne Innocenty Maria) oraz starszym bratem Adolfa Marii 
Bocheńskiego, jednego z najwybitniejszych publicystów II Rzeczypospo-
litej, poległego 18 lipca 1944 roku pod Ankoną, i Olgi Zawadzkiej, która za 
pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej odznaczona została 
medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
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91Bocheńscy kilka lat po narodzinach Aleksandra przenieśli się do 
Ponikwy we wschodniej Galicji, którą dziedziczyła Maria Bocheńska. 
Na skutek zawirowań wojennych kilkakrotnie musieli zmieniać miejsce 
zamieszkania, wracając do rodzinnej posiadłości już po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Aleksander Bocheński, tak jak jego rodzeństwo, 
kształcony był w domu, co – jak sam przyznawał – mogło mieć wpływ na 
jego charakter jako osoby dość zamkniętej w sobie. Uczęszczał do szkoły 
tylko w ostatniej klasie gimnazjalnej. Następnie podjął studia rolnicze 
w Belgii, które ukończył w 1928 roku. Z zawodu inżynier rolnik, zarządzał 
rodzinnymi Ponikwieskimi Zakładami Przemysłowymi. Posiadał teore-
tyczną i praktyczną wiedzą ekonomiczną, która wielokrotnie okazywała 
się przydatna w jego działalności.

Jak sam wspominał, zawsze pragnął zostać dziennikarzem. Już 
w 1923 roku, pod wrażeniem wydarzeń krakowskich, opublikował na 
łamach „Słowa Polskiego” krytyczny wobec rządu, który nie potrafił rady-
kalnie zdławić protestów, utwór poetycki Na śmierć rotmistrza Bochenka. 
W 1925 roku wraz z Adolfem opublikował niewielką książkę pod tytułem 
Tendencje samobójcze narodu polskiego. Bracia dali się w niej poznać jako 
apologeci silnej władzy państwowej, agresywnej polityki zagranicznej 
oraz wzmacniania sił militarnych państwa. Piętnowali przyczyny dawnej 
polskiej słabości, tytułowe samobójcze tendencje – niechęć do wielkich 
wodzów i obawę przed dyktaturą. Otwarcie przestrzegali, że odsunięcie 
na boczny tor Józefa Piłsudskiego oraz niezdecydowana polityka zagra-
niczna doprowadzić może do upadku państwa na skutek agresji koalicji 
niemiecko-sowieckiej. 

W 1926 roku Bocheński zaczął wydawać efemeryczny „Głos Zacho-
wawczy”, który miał być w swoim założeniu organem młodego pokole-
nia konserwatystów. W jednym z artykułów piętnował komunizm jako 
zbrodniczą ideologię, która powinna być zwalczana wszelkimi dostęp-
nymi środkami. Wyrażał przekonanie, że zamach majowy położył tamę 
groźbie bolszewizacji, która jednak ciągle istniała. W ruchu konserwa-
tywnym widział czynnik, który mógł łagodzić napięte nastroje społecz-
ne, pod warunkiem wykrystalizowania zdecydowanej linii politycznej.

Bocheński w swych artykułach z lat 20., zamieszczanych na 
łamach „Myśli Mocarstwowej” i „Dnia Polskiego”, jawił się jako zdecydo-
wany zwolennik rządów sanacyjnych i zwalczania opozycji centrolewico-
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92 wej. Był także krytyczny wobec obozu narodowego ze względu zarówno 
na jego stosunek do Piłsudskiego, jak i koncepcje rozwiązania problemu 
mniejszości narodowych, które uznawał za nierealne.

Chociaż angażował się formalnie w struktury tak zwanego ruchu 
mocarstwowego, pozostawał sceptyczny wobec jego kierownictwa. Gło-
sząc bowiem postulat „Polski mocarstwowej”, z silnym ustrojem wyko-
nawczym i agresywną polityką zagraniczną, mocarstwowcy w drugiej 
połowie lat 20. byli bardziej grupą dyskusyjną niż ugrupowaniem poli-
tycznym, nie posiadając przy tym znaczącej siły oddziaływania. Bocheń-
ski z zadowoleniem przywitał więc wykrystalizowanie się wokół Jerzego 
Giedroycia i utworzonego przez niego periodyku „Bunt Młodych” grupy 
intelektualistów o konserwatywnych poglądach, głoszących hasła bli-
skie mocarstwowym.

Aleksander Bocheński wraz ze swym bratem Adolfem, Mieczysławem 
Pruszyńskim, Janem Frankowskim, Kazimierzem Studentowiczem, Kon-
stantym Łubieńskim i, rzecz jasna, Giedroyciem stał się rychło jednym 
z najważniejszych publicystów i ideologów tego czasopisma. Wówczas 
to, w latach 30., w pełni rozwinął swoje koncepcje.

Na łamach „Buntu Młodych”, który w 1937 roku zmienił nazwę na „Poli-
tyka”, zajmował się przede wszystkim sprawą mniejszości narodowych 
i polityką zagraniczną. W tej pierwszej kwestii uchodził za szczególnego 
znawcę spraw ukraińskich w Galicji Wschodniej. Dowodem tego była 
napisana wspólnie ze Stanisławem Łosiem i Włodzimierzem Bączkow-
skim praca Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej. Bocheński był 
autorem jej najobszerniejszej i zasadniczej części, analizującej politycz-
ne aspekty sporu polsko-ukraińskiego w województwach wschodnich. 
W tym studium oraz w swych licznych artykułach dowodził, iż wojewódz-
twa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie nie mogą stać się obsza-
rem tylko polskim lub tylko ukraińskim ze względu na swoją strukturę 

narodowością i rozwiniętą tożsamość narodową obu nacji. 
W miejsce forsowanej przez rządy sanacyjne próby asymilacji 
narodowej Ukraińców postulował ich asymilację państwową – 
powiązanie z Polską przy pełnym zachowaniu przez nich i roz-
wijaniu poczucia narodowej odrębności. Postulat autonomii 
kulturalnej miał poprzedzić szerszą wizję politycznej auto-
nomii Galicji Wschodniej jako „kraju polsko-ukraińskiego”. 
Bocheński stwierdzał, że alternatywą dla tego rozwiązania 

Polska, sąsiadując 
z Niemcami i Związkiem 

Sowieckim, nie może 
posiadać poprawnych 

bądź wrogich relacji 
z obu państwami 

jednocześnie
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93jest rozwój szowinizmu ukraińskiego, co zwłaszcza wobec zagrożenia 
wojennego może się wiązać z nieobliczalnymi skutkami. W swych reflek-
sjach był bliski koncepcjom Bronisława Pierackiego, który jako minister 
spraw wewnętrznych popierał udzielanie odpowiednich koncesji Ukra-
ińcom przy jednoczesnym zwalczaniu separatyzmu Galicji Wschodniej.

W kwestiach polityki zagranicznej był Bocheński zwolennikiem 
zasady, że Polska, sąsiadując z Niemcami i Związkiem Sowieckim, nie 
może posiadać poprawnych bądź wrogich relacji z obu państwami jed-
nocześnie. Wybór sojusznika i przeciwnika miał być sprawą taktyki, a nie 
ideologii. Polska mocarstwowa, konstatował, aby przełamać geopolitycz-
ne przekleństwo środkowej Europy, powinna dążyć do rozbicia jednego 
z wrogich mocarstw. Zdaniem Bocheńskiego bardziej na to podatny był 
Związek Sowiecki. Charakterystyczne, że publicysta rzadko sięgał do haseł 
prometejskich, mimo że generalnie był ich zwolennikiem, ze względu na 
ich niepopularność wśród mniejszości kresowych jako kojarzących się 
z ideą jagiellońską, a przy tym zupełnie nieodpowiednich wobec polo-
nizacyjnej polityki rządów sanacyjnych. Bocheński sugerował, że dla 
realizacji antysowieckiej wojny prewencyjnej konieczne może być pozy-
skanie wsparcia Niemiec. W związku z tym w pełni aprobował politykę 
zagraniczną Piłsudskiego i Becka wobec III Rzeszy w dobie paktu o nie-
agresji. Przeciwników ministra spraw zagranicznych określał mianem 
„Frontu Morges-Rapallo”.

Koncepcje te wiązały się z jego antykomunizmem, który był wyrazem 
obaw przed sowietyzacją Polski drogą lewicowej infiltracji w kulturze, 
a także gospodarce. Gwałtownie zwalczał wszelkie koncepcje kolekty-
wistyczne, był zdecydowanym przeciwnikiem reformy rolnej, lecz z dru-
giej strony – krytykował politykę deflacyjną rządów polskich w latach 
30. Bocheński był interwencjonistą i przeciwnikiem monetaryzmu, ale 
też krytykiem koncepcji planowania gospodarczego. Wiele jego reflek-
sji ekonomicznych znalazło się na łamach wileńskiego „Słowa”, z którym 
także współpracował w latach 30., niekiedy zastępując Stanisława Cata-
-Mackiewicza w wypełnianiu obowiązków redaktora naczelnego.

Niemniej jego antykomunizm miał charakter raczej antyrosyjski niż 
antysowiecki. Otwierało to, z czego sam nie zdawał sobie jeszcze w pełni 
sprawy, drogę do ewentualnego porozumienia z Moskwą w zmienionej 
konfiguracji geopolitycznej.
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94 W swej ogólnej konstatacji na temat II Rzeczypospolitej sytuował się 
Bocheński wśród tych piłsudczyków, którzy krytycznie odnosili się do 
rządów sanacyjnych, wyrażając jednocześnie głęboki szacunek wobec 
Marszałka. Piłsudski był dla niego symbolem syntezy idealizmu i sku-
teczności w polityce, sanatorzy – politycznego dyletanctwa i szkodli-
wości. W głośnym artykule Kirow a Pieracki, który nieomal spowodował 
internowanie redaktora naczelnego „Buntu Młodych” Jerzego Giedroycia 
w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, Bocheński wskazywał na 
analogie pomiędzy politycznymi represjami w Polsce a sytuacją w Związ-
ku Sowieckim. W dobie konfliktu wawelskiego, pytając w wileńskim „Sło-
wie”, dlaczego Wieniawa nie strzegł jak wierny syn tej trumny, skrytykował 
natomiast tych, którzy doprowadzili do sporu z księciem metropolitą 
krakowskim, generując wybuch antyklerykalnych tendencji.

Wszystko to jednak stało się drugorzędne wobec zagrożenia niemiec-
kiego. Bocheński wiosną 1939 roku potępiał Czechów za ich kapitulację 

wobec Hitlera i brak walki w obronie niepodległości. Z peł-
nym przekonaniem popierał odrzucenie przez Polskę żądań 
niemieckich, stwierdzając, że powrót do dawnych relacji moż-
liwy jest jedynie w przypadku poszanowania przez Berlin pol-
skich aspiracji. Posuwał się do snucia historycznych analogii, 
w których od konfederacji barskiej i epoki napoleońskiej, przez 
powstanie styczniowe i czyn legionowy, widział prostą drogę 

wiodącą do zbrojnego oporu przeciwko Rzeszy. Pisał, że ze względów 
zasadniczych Polacy nie są narodem, który nie podejmuje walki w obli-
czu zagrożenia. Pochwalał sojusze Rzeczypospolitej z Francją i Wielką 
Brytanią, ale uznawał, że nawet bez nich Polska powinna stawić zbrojny 
opór Niemcom.

Już kilka lat później miał zwalczać tego rodzaju refleksje o przeszło-
ści. Czy był to przejaw gwałtownej ideowej wolty? Bocheński w okresie 
międzywojennym, chociaż deklaratywnie afirmował czyn legionowy 
Piłsudskiego, wzywał równocześnie do zerwania z „niepodległościo-
wą tromtadracją”. Jak się wydaje, jego płomienne wezwania do wal-
ki w 1939 roku były służebne wobec przekonania, że rząd narodowy, 
zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, powinien liczyć na bezwarunkowe 
poparcie obywateli, którzy z powodu braku dostatecznych informacji 
nie są w stanie zrozumieć złożoności sytuacji międzynarodowej. Podob-

ze względów 
zasadniczych Polacy 

nie są narodem, który 
nie podejmuje walki 

w obliczu zagrożenia. 
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95nie brak jednoznacznej krytyki polskich powstań w okresie wcześniej-
szym łączył się z jego wizją mocarstwowej Polski, odwołującej się do 
„idei Piłsudskiego”. W tego rodzaju narracji nie mogło być miejsca na 
antyinsurekcyjne konstatacje. Uważna analiza publicystyki Bocheń-
skiego z okresu międzywojennego dowodzi jednak, że już wówczas 
nie były mu one obce. W jednej ze swych wypowiedzi z lat 50. zawarł 
niejasną krytyczną refleksję na temat swej wcześniejszej działalności. 
Mogła ona dotyczyć właśnie tego jej aspektu – braku szerszej refleksji 
nad polską przeszłością w czasie II Rzeczypospolitej.

W jednym z tekstów z 1939 roku Bocheński sugerował, że w celu 
zwycięstwa nad Hitlerem możliwe jest zawarcia przymierza z tym czyn-
nikiem, który na skutek działań dyplomacji polskiej pozostawał poza 
głównym nurtem polityki europejskiej. Chodziło rzecz jasna o Zwią-
zek Sowiecki. Był to w istocie wyraz bezradności wobec niemożności 
zahamowania procesu, który wiódł do klęski w wojnie z Niemcami. 
Bocheński wziął w niej udział jako żołnierz-ochotnik. Po powrocie do 
rodzinnej Ponikwy wkrótce po sowieckiej agresji został postawiony 
przez NKWD przed „ludowym sądem”. Sowieci żądali skazania go na 
śmierć za rzekome wyzyskiwanie chłopów, co zostało przez samych 
zainteresowanych wyśmiane. Dziedzic Ponikwy spędził jednak kilka 
miesięcy w więzieniu w Brodach, skąd wydobyły go liczne interwencje 
miejscowej ludności, i, być może, także ukraińskiego pisarza i komu-
nisty Stepana Ołeksiuka.

Bocheński uciekł do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie rychło zaan-
gażował się w działalność Rady Głównej Opiekuńczej. Przekonywał pol-
skich arystokratów, między innymi Janusza Radziwiłła, o konieczności 
poszukiwania modus vivendi z Niemcami, łącznie z utworzeniem cywil-
nej polskiej administracji i kolaboracyjnego rządu. Jerzego Giedroycia 
listownie przekonywał o konieczności powrotu do kraju w celu 
zaangażowania się w ten projekt. Nie spotkało się to jednak ani 
z zainteresowaniem Niemców, ani z pozytywnym echem wśród 
Polaków. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Bocheński 
wrócił do Galicji Wschodniej, gdzie był świadkiem narastają-
cego antagonizmu polsko-ukraińskiego. Usiłując w ograniczo-
nym stopniu działać na rzecz zahamowania wyniszczającego 
konfliktu, miał przede wszystkim na uwadze polską politykę 
zagraniczną.

Bocheński był 
przekonany 
o konieczności 
kompromisu z Niemcami 
przy jednoczesnym 
przygotowaniu się na 
sowiecką hegemonię
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96 Zapatrując się na perspektywy Polski coraz bardziej pesymistycz-
nie, zaniepokojony narastającymi tendencjami powstańczymi, Bocheński 
dochodził do przekonania, że wobec coraz bardziej pewnego zwycięstwa 
Armii Czerwonej konieczne jest rozważenie kompromisu z komunistami. 
Od Alfreda Potockiego miał w 1943 roku usłyszeć, że pewną jest zdrada 
Anglii, co przekonało go o konieczności odejścia od poparcia dla polityki 
podziemia. Wspominał po latach także inną rozmowę: Dominik Horodyń-
ski zaprosił kilku przywódców konspiracyjnych, abym im wyłożył mój punkt 
widzenia. Był także Włodzimierz Pietrzak, dr Jerzy Hagmajer i paru innych. 
[...] Powstanie zbliżało się szybko i przedstawiłem zebranym przyszłość kraju 
taką, jaką widziałem ją od chwili mojej rozmowy z Alfredem Potockim, a którą 
każdy mądrzejszy ode mnie polityk powinien był dostrzec od bitwy pod Stalin-
gradem. Gdy skończyłem, wszyscy milczeli. Potem Włodzimierz Pietrzak zabrał 
głos i powiedział, że być może mam rację, ale operuję skrótami zbyt wielkimi 
i różnymi od tego, co wszyscy przyjmują za prawdę, aby mogli pójść za mną. Józef 
Mackiewicz twierdził, że Bocheński był wówczas przekonany o koniecz-
ności kompromisu z Niemcami przy jednoczesnym przygotowaniu się 
na nadchodzącą sowiecką hegemonię. Znalazło to wyraz między innymi 
w literackim obrazie jednej z rozmów z „panem Aleksandrem” w powie-
ści Nie trzeba głośno mówić.

Powstanie warszawskie było dla publicysty apogeum zgubnych ten-
dencji polskiej polityki, zasady „dwóch wrogów”, lekceważenia sche-
matów geopolitycznych oraz myślenia życzeniowego. Działał na rzecz 
ograniczenia jego katastrofalnych skutków, pertraktując z Niemcami 
u boku Adama Ronikiera. 

Przebywając u schyłku wojny w Krakowie, stał się jednym z głównych 
ideologów powstałego na bazie RGO Biura Studium Politycznego grupu-
jącego konserwatystów i arystokratów snujących różne refleksje na temat 
perspektyw dla Polski. Grupa ta stać się miała rychło jednym z inicjato-

rów powołania katolickiego środowiska, które legło u podstaw 
Stowarzyszenia PAX.

Bocheńskiemu udało się w pierwszej połowie 1945 roku 
nawiązać kontakt z Jerzym Borejszą – działaczem komuni-
stycznym odpowiadającym za politykę kulturalną i kontakty 
z inteligencją. Przedstawił mu konkretny program – w zamian 
za koncesję na wydawanie katolickiego periodyku i zgodę na 
formowanie ugrupowania katolików świeckich obiecywał 

Tytułowa głupota 
oznaczała nie tylko 

błędy polityczne, 
ale także apologię 

i afirmację tych 
błędów przez polskie 

dziejopisarstwo
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97poparcie katolickiej inteligencji dla komunistycznego rządu. W kilku 
rozmowach, w których obok Bocheńskiego i Borejszy brali udział między 
innymi Stanisław Stomma, Alfred Wielopolski czy Wojciech Kętrzyński, 
bohater niniejszych rozważań zwracał uwagę na zbieżność interesów 
komunistów i polskich katolików wynikającą z polityki Moskwy. Argu-
mentował, że stabilizacja wewnętrzna może być jedynie rezultatem zaha-
mowania represji. Większe poparcie dla polskich komunistów miało 
natomiast podnieść ich pozycję na Kremlu.

Argumentacji politycznej dla tej koncepcji dostarczał Memoriał o polity-
ce polskiej przeznaczony na użytek kręgów katolickiej inteligencji. Bocheń-
ski wskazywał w nim, że na skutek II wojny światowej ukształtowały się 
dwa polityczne bloki skazane na konfrontację. Polska nie powinna zaś 
powtarzać błędów przeszłości, angażując się przedwcześnie po stro-
nie jednego z nich, lecz wzmacniać swój potencjał. Opowiadając się nie 
tyle za udziałem w bloku wschodnim, co za uznaniem realnych faktów, 
stwierdzał, że Polska jest niejako skazana na współpracę ze Związkiem 
Sowieckim wobec zagrożenia rewizjonizmem niemieckim.

Działalność Bocheńskiego zbiegła się w czasie z inicjatywą Bolesława 
Piaseckiego. Polscy komuniści, bazując na wizjach ich obu, postawili na 
przedwojennego przywódcę ONR „Falanga”, dostrzegając w nim większy 
potencjał charakterologiczny, a jednocześnie niechętnie spoglądając na 
inicjatywę „hrabiowskiej” grupy Bocheńskiego. 25 listopada 1945 roku uka-
zał się pierwszy numer tygodnika „Dziś i Jutro”. Bocheński, chociaż związa-
ny z tworzącym się ruchem Piaseckiego, publikował w drugiej 
połowie lat 40. także na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Najważniejszą egzemplifikacją jego ówczesnych poglą-
dów były opublikowane w roku 1947, ale pisane już podczas 
II wojny światowej, Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisar-
skie. Wyróżnić w nich można trzy przenikające się warstwy: 
krytykę XVIII- i XIX-wiecznych polityków, historyków o nich 
piszących, a także – niekiedy zawoalowaną, a niekiedy otwar-
tą – polityki doby najnowszej. Tytułowa głupota oznaczała zatem nie tylko 
błędy polityczne, ale także apologię i afirmację tych błędów przez polskie 
dziejopisarstwo. Od Lelewela po szkołę warszawską i jej spadkobierców 
widział Bocheński pokolenia tych, którzy odpowiadali za to, że naród, 
zamiast uczyć się na błędach, powielał je z coraz bardziej katastrofalnymi 

O tragedii narodu 
polskiego stanowił fakt, 
że racjonalną politykę 
pojmował on za zdradę, 
zaś za szczyt rozumu 
i patriotyzmu – hasło 
„rozumni szałem”
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98 skutkami. Nie oznaczało to jednak całkowitej dominacji głupoty w pol-
skich dziejach ostatnich wieków. Obok polityków bezrozumnych – przy-
wódców konfederacji barskiej, insurekcji kościuszkowskiej, spiskowców, 
którzy wywołali powstanie listopadowe, obozu czerwonych w przeded-
niu powstania styczniowego, wreszcie Komendy Głównej AK w lipcu 
1944 roku – stali wybitni realiści polityczni: Stanisław August, Staszic, 
książę Drucki-Lubecki, margrabia Wielopolski. O tragedii narodu pol-
skiego stanowił fakt, że racjonalną politykę pojmował on za zdradę, zaś 
za szczyt rozumu i patriotyzmu – hasło „rozumni szałem”. Był to z kolei, 
w optyce Bocheńskiego, rezultat pracy polskich historyków. Nie krytyko-
wał on jednak ich wszystkich. Podnosił wielkie zasługi szkoły krakowskiej, 
wskazując jednocześnie, jak destrukcyjny wpływ na jej osiągnięcia oraz 
dorobek polskiego pozytywizmu w sferze myśli politycznej miał renesans 
kultu błędnych decyzji, charakterystyczny dla przełomu XIX i XX wie-
ku. Fakt, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, łączył zarówno 
z koniunkturą międzynarodową, jak też ze zrozumieniem przez czoło-
wych polskich polityków tamtej doby – Piłsudskiego i Dmowskiego – że 

sprawie odbudowy suwerennej państwowości sprzyja konflikt 
między zaborcami, który należy podsycać i wykorzystywać 
umiejętnie do realizacji narodowych celów.

Wynik starcia rozumu z głupotą w polskiej myśli politycznej 
był, zdaniem publicysty, niepewny. II wojna światowa okaza-
ła się w tym kontekście całkowitym triumfem emocjonalne-
go pojmowania polityki, co miało swoją genezę w historycz-
nych narracjach okresu międzywojennego popieranych przez 

ówczesne państwo polskie. Powstanie warszawskie było najbardziej 
jaskrawym przykładem odrzucenia realnego spojrzenia na geopolity-
kę, potencjał własny i konsekwencje politycznych decyzji. Polska Ludowa 
mogła natomiast, zdaniem Bocheńskiego, dokonać gruntownego prze-
obrażenia w mentalności Polaków poprzez uświadomienie im pozytyw-
nych skutków współpracy polsko-rosyjskiej.

Dzieje głupoty w Polsce były obrazem dziejów Polski, w których rozbiory 
i utrata kolejnych form autonomii stanowiły rezultat lekceważenia przez 
polskich polityków dość oczywistego geopolitycznego schematu. Położo-
na pomiędzy imperialną Rosją a dążącymi do mocarstwowości Prusami 
Rzeczpospolita musiała w XVIII wieku, wobec wewnętrznej słabości, podjąć 
dzieło reform, czemu sprzyjała zresztą oświeceniowa formacja elit. Równie 

Bocheński nie zwalczał 
samego kultu heroizmu, 

wręcz przeciwnie, 
jego istnienie 

uznawał za wymóg 
polityki narodowej
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99konieczne było prowadzenie umiejętnej polityki zagranicznej. Bocheński 
twierdził, że w interesie Rosji było utrzymanie w całości jej polskiego pro-
tektoratu, w interesie Prus – uzyskanie północnych i zachodnich prowincji 
Rzeczypospolitej. Aby zmusić Petersburg do rozbioru, Berlin inspirował 
kolejne zaburzenia wewnętrzne nad Wisłą, łudząc Polaków w dobie Sej-
mu Czteroletniego wizją sojuszu, mającego gwarantować wzmocnienie 
państwa. O ile konfederacja barska i jej bezpośredni rezultat – pierwszy 
rozbiór – były przede wszystkim skutkiem niechęci Polaków do roztropne-
go monarchy, o tyle drugi i trzeci rozbiór stanowiły skutek reformatorskiej 
i niepodległościowej gorączki, której nie był w stanie zahamować Stanisław 
August – najinteligentniejszy, zdaniem Bocheńskiego, z polskich królów. 
Jego winą było nie dążenie do ugody, lecz brak umiejętności forsowania 
własnych racji. Wystarczyło nie przeszkadzać królowi, a Polska byłaby ura-
towana – pisał jednoznacznie publicysta.

Polski wiek XIX rozpoczął się od niebywałej koniunktury, która dawa-
ła realne szanse na odbudowę polskiej państwowości. Wiązały się one 
jednak nie z osobą Napoleona Bonaparte, ale cara Aleksandra I. O ile 
bowiem dla Francji powołanie Księstwa Warszawskiego stanowiło kartę 
przetargową w relacjach z Rosją, o tyle dla wnuka Katarzyny II pozyska-
nie Polaków poprzez odbudowę Polski pod własnym berłem stanowiło 
interes państwowy. Fakt, że książę Józef Poniatowski odrzucił czytelną 
propozycję cara w 1811 roku stanowił dla Bocheńskiego jeden z najwięk-
szych błędów polityki polskiej. Epoka napoleońska przyniosła poza tym 
dwa mylne, destrukcyjne dla myśli politycznej przekonania – o wartości 
sojuszy zachodnich oraz o tym, że jedyną drogą do odbudowy Polski jest 
walka zbrojna z zaborcami, nie zaś poszukiwanie ugody i współdziałania. 
Te dwa mity, wzmacniane przez historyków, dały rychły rezultat w epoce 
powstań. Zaprzepaściła ona dzieło Kongresu Wiedeńskiego – cieszące się 
szeroką autonomią Królestwo Polskie, która stanowiło katalizator sporu 
rosyjsko-pruskiego. Gdy na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku mar-
grabia Wielopolski usiłował je odbudować, jego pracę pokrzyżowało bez-
rozumne powstanie styczniowe. Restaurując współpracę rosyjsko-pruską, 
otworzyło ono drogę do zjednoczenia i potęgi Niemiec. 

Charakterystyczne, że Bocheński nie zwalczał samego kultu heroizmu, 
wręcz przeciwnie, jego istnienie uznawał za wymóg polityki narodowej. 
W dwóch artykułach zamieszczonych na przełomie 1946 i 1947 roku doko-
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nywał jasnego rozgraniczenia oceny polskich powstań na krytykę błęd-
nych decyzji i konieczność bezwarunkowego poszanowania żołnierskiego 
męstwa. Argumentował, że naród, który nie będzie budował tożsamości 
na przekonaniu o konieczności walki za ojczyznę, rychło przeniknie ten-
dencjami pacyfistycznymi i stanie się łupem agresji sąsiadów. Jednakże 
zbiorowisko, w którym rządzący będą bezmyślnie szafowali krwią oby-
wateli, jak wskazywał Bocheński na historycznych polskich przykładach, 
będzie staczało się w stan coraz głębszego poniżenia politycznego. 

Argumentacja publicysty w powojennym modelu realizmu politycz-
nego, charakteryzującym się poszukiwaniem sposobu na dostosowanie 
się do nowej rzeczywistości, zajmowała naczelne miejsce. Autor Dziejów 
głupoty poświęcał jednak sporo miejsce także bieżącym problemom poli-
tycznym i ekonomicznym.

Czynił to zarówno na łamach prasy, jak i w roli posła na Sejm Ustawo-
dawczy. Funkcję tę sprawował z ramienia Klubu Katolicko-Społecznego, 
w którego skład wchodził razem z Janem Frankowskim i Witoldem Bień-
kowskim. W parlamencie Polski Ludowej bronił jej polityki zagranicznej, 
jednak ku irytacji komunistów dowodził, że koncepcje antyniemieckiej 
współpracy polsko-rosyjskiej wywodzą się z tradycji Narodowej Demo-
kracji. Oględnie krytykował represje przeciwko Kościołowi. W 1947 roku 
zamieścił na łamach „Słowa Powszechnego” skierowany do działaczy 
podziemia niepodległościowego list, w którym wzywał ich do ujawnie-
nia się i skorzystania z amnestii. Argumentował, że destabilizowanie 
kraju walkami wewnętrznymi jest sprzeczne z jego racją stanu. W obli-
czu sowieckiej hegemonii wskazywał, że zwiększenie zakresu swobody 
wewnętrznej jest ściśle powiązane ze stabilizacją polityczną. W kwestiach 
gospodarczych był zaś zwolennikiem industrializacji i planowania. W rzą-
dach komunistów dostrzegł niepowtarzalną okazję do uprzemysłowienia 
kraju i stworzenia potencjału, który owocowałby w przyszłości.

Bocheński nabierał z czasem coraz większego przekonania o trwa-
łości Polski Ludowej jako formy polskiej państwowości, choć do 1955 roku 
nie pożegnał się z myślą o tym, że losy sprawy polskiej rozstrzygnie kolejny 
konflikt światowy. Niezależnie od tego twierdził, że każde, nawet najgo-
rzej rządzone, ale własne państwo tworzy dla narodu lepsze perspektywy 
od okupacji czy zaboru. Nie oznaczało to jednak bezkrytycznej afirmacji.

Na początku lat 50. stał się zauważalny spadek publicznej aktywności 
Bocheńskiego. Jeśli pisał, to przede wszystkim na tematy kulturalne i filo-
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zoficzne. Będąc w latach 1945–1955 dyrektorem Okocimskich Zakładów 
Piwowarsko-Słodowniczych, do czego posiadał zarówno kompetencje, 
jak i zamiłowanie, wielokrotnie popadał w konflikty z przełożonymi. Ich 
podłożem była zarówno otwarta krytyka i lekceważenie absurdalnych 
przepisów, jak też wyjątkowo życzliwy stosunek do załogi i jej postu-
latów. Początkowo związany z ruchem Piaseckiego, coraz bardziej roz-
luźniał z nim swoje więzi. Jeszcze w 1947 roku wyrażał nadzieje na to, że 
dziennik „Słowo Powszechne” stanie się forum dla działaczy katolickich 
nie przyjmujących oficjalnej linii grupy „Dziś i Jutro”, z czasem jednak 
stawał się coraz bardziej zniechęcony do ideologii i działalności „Ruchu 
nienazwanego”. Nie wstąpił do założonego w 1952 roku Stowarzyszenia 
PAX, zaś działając w Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich, nie 
podjął już aktywności w jej następczyni – Komisji Duchownych i Świec-
kich Działaczy Katolickich. Zdecydowanie odrzucał też propozycję współ-
pracy z przejętym przez Stowarzyszenie „Tygodnikiem Powszechnym”. 
Jego postawa w latach 1953–1956 nosiła cechy „wewnętrznej opozycji”. 
Na tle wielu innych, później prominentnych działaczy ruchów katolików 
świeckich wyróżniał się tym, że nie poparł swym nazwiskiem żadnego 
z tekstów atakujących polski Kościół.

Do pracy publicystycznej Bocheński powrócił w 1956 roku na 
łamach nowopowstałego tygodnika „Kierunki”, który zastąpił 
wpisane na indeks watykański „Dziś i Jutro” oraz PAX -owski 
„Tygodnik Powszechny”. Do 1958 roku opublikował na jego 
łamach szereg artykułów dotyczących oceny polskiej przeszło-
ści, w tym przede wszystkim powstania styczniowego i war-
szawskiego. Jego dwa artykuły o margrabim Wielopolskim, 
które stanowiły polemikę z tezami Jerzego Łojka na marginesie jego 
krytyki książki Ksawerego Pruszyńskiego, stanowiły swoiste uzupełnienie 
Dziejów głupoty w Polsce i potwierdzenie tez w nich zawartych. Wypowie-
dzi Bocheńskiego na temat powstania warszawskiego oscylowały nato-
miast wokół potępienia decyzji o jego rozpoczęciu ze względu na fatalne 
rozeznanie sytuacji międzynarodowej i ocenę sytuacji militarnej przez 
KG AK i Radę Jedności Narodowej. Teksty te zamykały okres publicystyki 
Bocheńskiego związany z modelem powojennej reorientacji.

W tym czasie zbliżył się on także z ruchem Piaseckiego. Chociaż wstą-
pił do Stowarzyszenia formalnie w 1962 roku, był częstym gościem w gabi-
necie przywódcy PAX-u. Prowadził z nim rozmowy na tematy polityczne, 
pełniąc niekiedy rolę łącznika ze środowiskiem Chrześcijańskiego Stowa-

Komuniści błędnie 
traktowali katolików 
jak wrogów, jednak 
polscy hierarchowie 
także nie wykazywali się 
dążeniem do kompromisu
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rzyszenia Społecznego. Początkowo bowiem, u progu jego powstania, 
zdawał się spoglądać z większą sympatią na inicjatywę Frankowskie-
go i Konstantego Łubieńskiego. Ostatecznie jeszcze w 1962 roku został 
członkiem Zarządu Głównego PAX-u, w którym zasiadał aż do roku 1985. 
Wielokrotnie bronił działalności Stowarzyszenia i samego Piaseckiego, 
zarówno przed zarzutami o kolaborację z Niemcami, jak też o niejasne 
związki z Sowietami. Na marginesie głośnej sprawy artykułu Piaseckie-
go Instynkt państwowy twierdził, że był on wyrazem realistycznego roz-
poznania sytuacji międzynarodowej. Bocheński był przekonany, że PAX, 
uznając rzeczywistość wewnętrzną i międzynarodową Polski Ludowej, 
nigdy nie działał przeciwko interesom Kościoła katolickiego w Polsce.

Popierając Sobór Watykański II jako szansę na porozumienie na linii 
państwo-Kościół w skali światowej, aprobował wszelkie dążenia do ana-
logicznego rozwiązania na gruncie polskim. Utrzymywał, że komuniści 
błędnie traktowali katolików jak wrogów, był jednak przekonany, że pol-
scy hierarchowie także nie zawsze wykazywali się dążeniem do kompro-
misu. Nie podzielając tezy Piaseckiego o możliwości stworzenia na grun-
cie katolickim wielkiej partii politycznej akceptowanej przez marksistów, 
uznawał za w pełni możliwą współpracę „światopoglądów idealistycz-
nego i materialistycznego” w celu realizowania narodowej racji stanu.

Publicystyka gospodarcza Bocheńskiego była wyrazem jego ide-
owej autonomii. Zgadzając się z tezą, że planowanie gospodarcze jest naj-
lepszym rozwiązaniem w kraju dążącym do szybkiego uprzemysłowienia, 
krytykował zaciekle rozmaite absurdalne przepisy, które sprawiały, że 
gospodarka polska stawała się niewydajna. Ich genezę upatrywał w „dyk-
taturze księgowych” – niechęci do zmian, które utrudniłyby funkcjonowa-
nie administracji gospodarczej, ale znacznie ułatwiły pracę kierowników 
przedsiębiorstw. Podnosił znaczenie bodźców ekonomicznych zarówno 
na szczeblu dyrektorów, jak też zwykłych pracowników. Rekonstruując 
ogólne spojrzenie Bocheńskiego na kwestie gospodarcze, stwierdzić 
można, że był on zwolennikiem państwowego systemu menadżerskiego, 
w którym centralny zarządca gospodarki pozostawia dużą dozę swobody 
podległym, terenowym ogniwom, zaś przepisy motywują je do ryzyka 
i przedsiębiorczości. Także w latach 80. publicysta był przekonany, że 
permanentny kryzys ekonomiczny jest rezultatem nie samego ustroju 
socjalistycznego, lecz jego złego praktycznego funkcjonowania. Uzna-
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wał, że w Polsce, kraju pozbawionym wielkiego kapitału, niemożliwe jest 
funkcjonowanie rynkowej konkurencji. Natomiast odpowiednie normy 
prawne, a także zrozumienie przez Polaków związku własnego interesu 
z rozwojem ekonomicznym kraju, pozwolić miały na dynamiczny rozwój 
przemysłu. W kwestiach rolnych, będąc konsekwentnie zwolennikiem 
komasacji gruntów, wytykał błędy zarządzania państwowymi gospodar-
stwami, wyżej stawiając samodzielną inicjatywę rolników i domagając 
się wsparcia państwa dla ich działalności.

Bocheński głosił, że miejsce narodu w powojennym świecie zależy nie 
od jego potencjału wojskowego, lecz gospodarczego. Globalny „wyścig 
narodów” miał być według niego odpowiednikiem dawnej rywalizacji 
militarnej i dyplomatycznej. Był przy tym przekonany, że rozwój techniki 
prowadzi do sytuacji, w której maszyny i komputery zastąpią pracę ludzką 
oraz planowanie gospodarcze. Wiele miejsca w jego refleksji filozoficznej 
zajęły rozważania o ludzkości w świecie, w którym zaniknie konieczność 
pracy. Jego teoria „pseudosapiensa” stanowi z dzisiejszej perspektywy 
dość utopijną, ale inspirującą futurologiczną wizję.

Tezy o „wyścigu narodów”, powszechnej automatyzacji i powiąza-
niu interesu indywidualnego ze zbiorowym zdominowały publicystykę 
Bocheńskiego w latach 60. i 70. Pojawiały się w niej jednak ciągle akcen-
ty historyczne i geopolityczne, a także dotyczące polityki wewnętrznej. 
Dziennikarz pozostawał rzecznikiem realistycznego spojrzenia 
na kwestie międzynarodowe i narodowej dyscypliny w uznaniu 
rzeczywistości ustrojowej i ekonomicznej.

Historyczną podbudowę dla tego zespołu przekonań 
dostarczały jego Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. Były 
one obrazem pozytywnej strony polskich dziejów. Bocheński 
podkreślał, że pokolenia polskich działaczy gospodarczych, 
wynalazców i menadżerów pracowały na rzecz rozwoju ekonomicznego 
narodu. Charakterystyczne, że chociaż wyrażał pogląd, iż ustrój socjali-
styczny jest zdeterminowaną naukowo konsekwencją dotychczasowych 
dziejów, uznawał, że działania kapitalistów miały generalnie wymiar 
dodatni, pomimo wyzysku rzesz pracujących. Wędrówki miały także zwią-
zać Polaków emocjonalnie z dziejami gospodarczymi, tak jak z historią 
polskiego wysiłku zbrojnego powiązały naród dzieła literackie i historycz-
ne. W Rzeczy o psychice narodu polskiego łączył swą refleksję polityczno - 
-historyczną z gospodarczą, postulując budowę nowej mentalności naro-
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dowej, dzięki której Polacy zdolni będą zająć wysokie miejsce w szybko 
rozwijającym się świecie.

Lata 80. przyniosły gwałtowną zmianę priorytetów w publicystyce 
Bocheńskiego. Ruch „Solidarności” określał jako wynikający ze słusznych 
założeń, ale wypaczony przez emocjonalne spojrzenie przywódców i inte-
lektualistów. Sytuację wewnętrzną łączył ściśle z geopolityką. Argumen-
tował, że niemożliwą jest zmiana pozycji międzynarodowej Polski, zarów-
no ze względu na interesy sowieckie, jak i zagrożenie rewizjonizmem 
niemieckim. Nawet gdyby Polska – dowodził – nie była wyspą położoną 
na skrzyżowaniu interesów wielkich mocarstw, nie mogłaby istnieć jako 
państwo w stanie tak silnych napięć wewnętrznych i ekonomicznych, jak 
w latach 1980–1981. Stąd też całkowicie popierał decyzję gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Z drugiej strony kry-
tykował ekonomiczne koncepcje rządu, które uznawał za próbę wpro-
wadzenia systemu półrynkowego, z góry skazaną na niepowodzenie. 
Reforma praktyki ekonomicznej była zdaniem publicysty jedyną drogą 
do wyjścia z kryzysu gospodarczego. Angażując się w działalność Patrio-
tycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Bocheński miał nadzieję, że 

stanie się on autentyczną, konstruktywną opozycją i źródłem 
porozumienia między rządem a obywatelami. Z czasem jed-
nak zdawał się tracić te złudzenia.

Mimo tego przez cała lata 80. głosił tezę, że stan wojenny 
był jednym z niewielu zwycięstw rozumu nad głupotą w Pol-
sce. W „Solidarności” Bocheński widział spadkobierców tych, 
którzy zadecydowali o konfederacji barskiej, powstaniach 
kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym czy warszaw-

skim. Jego największym pragnieniem i zadaniem było doprowadzić do 
przeobrażenia w mentalności Polaków, na skutek którego dominującą 
w niej pozycję zajmie trzeźwa analiza w miejsce emocjonalnych porywów 
i narodowa dyscyplina zamiast posłuchu dla antyrządowych haseł. Ową 
postawę-model politycznego realizmu Bocheńskiego określić można 
mianem antyinsurekcyjnych reminiscencji.

Nie widzę wzrostu racjonalnych postaw – konstatował u schyłku PRL-u. 
Przełom ustrojowy zdawał się być dla niego pewnym zaskoczeniem. 
Ostrze swej krytyki obrócił wówczas przeciwko rządom solidarnościo-
wym, a przede wszystkim – ich polityce gospodarczej. Krytykował mię-
dzy innymi monetaryzm Leszka Balcerowicza. Charakterystyczne, że był 

Polska miała być wielka 
rozumem i realizmem 

narodu, który nie będzie 
jedynie sentymentalno-

rocznicowym 
zbiorowiskiem ludzkim
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przeciwnikiem polityki deflacyjnej zarówno w latach 30., jak i w Polsce 
Ludowej oraz III RP. W miejsce prywatyzacji przedsiębiorstw proponował 
ich dofinansowanie przez państwo. Popierając ogólnie zasadę, według 
której należało uwolnić przedsiębiorczość Polaków, domagał się rów-
nocześnie centralnego planowania wielkich inwestycji. W Kontralfabecie 
dla Kisiela deklarował przewrotnie, że od dawna był liberałem, a wątpić 
w liberalizm zaczął dopiero, gdy jego hasłami zaczął usprawiedliwiać 
swą politykę Balcerowicz.

W latach 90. aktywność publicystyczna Bocheńskiego ze względu na 
wiek i stan zdrowia była niska. Bronił on jednak ciągle swych poglądów, 
nie tylko gospodarczych, opowiadając się za nurtem, który określić można 
mianem „trzeciej drogi”, ale i geopolityczno-historycznych. Jego zdaniem 
integracja Polski z NATO i Unią Europejską była błędem, gdyż Zachód 
zawsze miał traktować politykę środkowoeuropejską instrumentalnie, 
jako kartę przetargową w relacjach z Rosją. Dobre relacje ze Wschodem, 
możliwe pod warunkiem wzniesienia się ponad historyczne resentymen-
ty, uznawał za wyznacznik narodowej racji stanu. Historia nie mogła jego 
zdaniem służyć rozbudzaniu irracjonalnych antyrosyjskich nastrojów.

Zmarł 12 stycznia 2001 roku w 97. roku życia. Niegdyś wspominał, 
jak jego przyjaciel Ksawery Pruszyński, z rozbitą głową w trakcie jednego 
z ulicznych rozruchów w Krakowie dowodził wyższości idei mocarstwo-
wej nad nacjonalistyczną. Na jego pogrzebie syn Ksawerego, Aleksander 
Pruszyński, mówił o „Wielkiej Polsce”, o której marzył Bocheński. Owa 
Polska miała być wielka rozumem i realizmem narodu, który nie będzie 
jedynie sentymentalno-rocznicowym zbiorowiskiem ludzkim, niezdol-
nym myśleć bez emocji o swej przeszłości i teraźniejszości. Nie lekce-
ważył jednak znaczenia czynników emocjonalnych w polityce. W swym 
historiozoficznym eseju Nienawiść i miłość La Rochefoucauld z początku lat 
60. wskazywał, jak wielka polityka XVII-wiecznej Francji przenikała się 
z ludzkimi przywarami i słabościami.

Gdy myślę, że mam rację, jestem twardogłowy  – cytował Bocheński 
z upodobaniem Clemenceau. Wielokrotnie przyznawał, że zmieniał swe 
poglądy w zależności od uwarunkowań, także w kwestiach tak zasadni-
czych, jak relacje Polski ze Związkiem Sowieckim. Nie uważał jednak, 
że popełnił w swych ocenach wiele drastycznych błędów. Przekonany 
o słuszności swych racji, do końca życia był równocześnie świadomy ich 
niewielkiej popularności.
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Aleksander Bocheński chciał być realistą politycznym. Czy mu się to 
udało? Realizm polityczny, jak wyżej wspomniano, zakłada bezemocjonal-
ną analizę rzeczywistości. Bohater niniejszych rozważań z pewnością tak 
spoglądał na uwarunkowania polityczne. To, jakie konsekwencje wyciągał 
z tego oglądu, determinowało cele i metody działania, jakie przyjmował. 
Abstrahując nawet od oceny jego koncepcji gospodarczych, niemożliwych 
w zasadzie do obiektywnego rozpatrzenia, przyznać należy, że próba jed-
noznacznego wartościowania publicystyki Bocheńskiego dowodzi, jak 
bardzo realizm jest nacechowany emocjonalnie i zakorzeniony w sporach 
danej epoki historycznej. Już samo stwierdzenie, czy słusznym był pogląd 
zakładający konieczność militarnej rozprawy ze Związkiem Sowieckim 
w latach 30., niesie ze sobą liczne kontrowersje. Podobnie jest z poszu-
kiwaniem przez Bocheńskiego możliwości porozumienia z okupantem 
niemieckim. Największe wątpliwości budzić jednak musi jego dążenie do 
kompromisu z komunistami polskimi i sowieckimi oraz uwarunkowana 
przez to przekonanie aktywność polityczna w Polsce Ludowej. 

Trudno odmówić słuszności tezie, że utrata ziem zabużańskich i pozy-
skanie obszarów poniemieckich było dla narodu polskiego korzystne, 
bo rozwiązywało problem sporu terytorialnego z Rosją oraz naroda-
mi ukraińskim, białoruskim i litewskim. Dla Bocheńskiego, związanego 
emocjonalnie i rodzinnie z Galicją Wschodnią, konstatacja taka musiała 
być gorzka, i tym bardziej należy docenić jego postawę. Zrozumieją to 
zwłaszcza ci, którzy sami na ziemiach wschodnich mają swe korzenie 
i groby swych przodków. Równie wartościowe jest dążenie do racjonal-
nego spojrzenia na relacje polsko-rosyjsko-niemieckie oraz narodową 

historię, zwłaszcza dzieje walk o niepodległość. Gdyby poglądy 
Bocheńskiego w tej dziedzinie zostały przyjęte przez Polaków, 
dałoby to wielce dodatnie skutki w wielu dziedzinach.

Szedł on jednak w swych przekonaniach dalej, afirmując 
ustrój polityczny i ekonomiczny Polski Ludowej. O ile stwier-
dzenie, że Polacy powinni powstrzymać się od nieprzemyśla-
nych działań, zawsze jest słuszne i wartościowe, o tyle postawa 
Bocheńskiego w latach 80. zawierała pewne elementy doktry-

nerstwa, warunkowanego wieloletnimi doświadczeniami i publicystycz-
ną aktywnością. Nie przewidział rychłego upadku sowieckiego potencja-
łu, zbyt pesymistycznie zapatrywał się też na szanse, jakie niosła za sobą 
III Rzeczpospolita. Jednak realista polityczny nie musi być politycznym 

Bocheński nigdy nie 
porzucił idealistycznej 

podbudowy swej myśli 
politycznej, w której 

pierwsze miejsce 
zajmował patriotyzm
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wizjonerem. Tak szybki rozpad komunistycznego imperium na początku 
lat 80. nie wydawał się dla wielu perspektywą realną. 

 Inna kwestia, że publicysta także w latach 90. uparcie bronił dorobku 
lat powojennych. W wydanym w 1997 roku czwartym tomie Wędrówek po 
dziejach przemysłu polskiego, podkreślając błędy centralnego planowania, 
równocześnie uznawał je za system zdecydowanie lepszy od kapitalistycz-
nego. Rzecz jasna praca ta powstała w okresie Polski Ludowej, a przez 
wiele lat była zablokowana przez cenzurę, jednak fakt opublikowania jej 
w takim kształcie w III Rzeczypospolitej był jednoznaczny. W 1994 roku 
w telewizyjnym wywiadzie Bocheński także bronił swego oglądu polskich 
komunistów, przypisując im patriotyczne motywacje.

Aleksander Bocheński, wielokrotnie przyjmując marksistowski 
pogląd na dzieje gospodarcze, odżegnywał się od nazywania go mark-
sistą. Dystansując się od wielu elementów ideologii Stowarzyszenia 
PAX, bronił najbardziej kontrowersyjnych aspektów działalności Bole-
sława Piaseckiego i jego ugrupowania. Afirmując centralne planowa-
nie, mienił się „starym liberałem”. Szczery katolik i kawaler maltański 
był równocześnie w pełni przekonany o możliwości współpracy Kościoła 
katolickiego i państwa socjalistycznego dla realizacji narodowych intere-
sów w Polsce, a dla dobra ludzkości – sojuszu państw komunistycznych 
i Kościoła powszechnego. Przed 1939 rokiem wzywając do zbrojnej agre-
sji na Związek Sowiecki, po 1945 roku uznawał to państwo za gwaranta 
polskiej racji stanu. Marzyciel wierzący w świat bez konieczności pracy, 
gdzie najważniejszą formą ludzkiej aktywności stanie się wieloaspek-
towa, cywilizowana rozrywka, równocześnie chłodno oceniał polskie 
dzieje jako krytyk romantyzmu. Był realistą w ocenie sytuacji i w celach, 
jakie sobie stawiał. Wnioski i metody, jakie propagował, nie zawsze były 
w pełni racjonalne. Nigdy nie były zbyt optymistyczne, niekiedy – zbyt 
pesymistyczne, zawsze jednak dalekie były od oportunizmu. Bocheński 
nigdy też nie porzucił idealistycznej podbudowy swej myśli politycznej, 
w której pierwsze miejsce zajmował patriotyzm. 

Realista nie musi mieć zawsze racji, nie może jedynie swym działaniem 
przeczyć racjonalnemu oglądowi rzeczywistości. Z tych powodów, ale 
przede wszystkim ze względu na swój dorobek, rozległość wizji i śmia-
łość koncepcji, Aleksander Bocheński był jednym z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiego nurtu realizmu politycznego. Ω



PRAWDZIWA 
REBELIA 
MOŻE BYĆ 
DZIŚ TYLKO 
KONSERWATYWNA 
AWANGARDOWY KONSERWATYZM TO WIZJA WSPÓŁPRACY 
CZŁOWIEKA Z BOGIEM. CZŁOWIEK JEST Z NATURY TWÓRCZY, CZYLI 
AWANGARDOWY, ZARAZEM JEDNAK POWINIEN RESPEKTOWAĆ 
UPRZEDNI WOBEC SIEBIE ŁAD STWORZENIA, A WIĘC BYĆ TEŻ 
W JAKIMŚ SENSIE KONSERWATYSTĄ. TO POJĘCIE TO SYNTEZA 
KLASYCZNEJ INTUICJI PORZĄDKU I NOWOCZESNEJ WIZJI 
TWÓRCZOŚCI – MÓWI PAWEŁ ROJEK, AUTOR AWANGARDOWEGO 
KONSERWATYZMU, KSIĄŻKI NOMINOWANEJ DO NAGRODY 
LITERACKIEJ IM. JÓZEFA MACKIEWICZA

„Awangardowy konserwatyzm” 
to koncept na pierwszy rzut oka 
sprzeczny. Jeśli jednak zagłębimy się 
w jego znaczenie, okazuje się, że nie 
jest on wcale bezsensowny, a wprost 
przeciwnie – stanowi niezwykle ciekawy 
zamysł. Jako autor książki o takim 
tytule, w jaki sposób definiujesz to 
pojęcie?

– Hasło awangardowego konserwaty-
zmu rzucił kiedyś Zbigniew Warpechow-
ski, wybitny artysta i myśliciel, jeden 
z patriarchów polskiej sztuki współcze-
snej. Gdy byłem redaktorem naczelnym 
„Pressji”, uznaliśmy z kolegami, że świet-
nie opisuje ono to, co staramy się robić. 
Kiedy wydawałem książkę, podsumo-
wującą nieco nasze redakcyjne dysku-
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sje, spytałem Warpechowskiego, czy nie 
miałby nic przeciwko temu, by wykorzy-
stać jego hasło w tytule. 

Nie miał? 

– Chętnie się zgodził, ale na pewno 
nie należy obarczać go z tego wzglę-
du odpowiedzialnością za treść mojej 
książki. Rozwijam niektóre jego idee, 
ale w innych sferach i na własny rachu-
nek. Sam awangardowy konserwatyzm 
nie jest jakąś doktryną czy pojęciem, 
które można łatwo zdefiniować. To jest 
raczej pewna postawa przekraczania 
czy dekonstruowania prostych opozy-
cji. Tak się składa, że dziś prawdziwa 
rebelia może być tylko konserwatyw-
na. Trzymanie się lewicowo-liberal-
nych przesądów od dawna nie jest już 
twórcze. W książce starałem się jednak 
też o bardziej filozoficzną interpretację 
tego pojęcia. 

Czym jest tak filozoficznie pojmowany 
awangardowy konserwatyzm? 

– Ostatecznie można go ująć jako wizję 
współpracy człowieka z Bogiem. Czło-
wiek jest rzeczywiście twórczy, a więc jest 
prawdziwym awangardzistą, zarazem 
jednak powinien respektować uprzed-
ni wobec siebie ład stworzenia, a więc 
być też w jakimś sensie konserwatystą. 
Wydaje mi się, że to pojęcie stanowi syn-
tezę klasycznej intuicji porządku i nowo-
czesnej wizji twórczości. 

Czyli awangardowy konserwatyzm 
wiąże się jakoś z teologią polityczną. Jak 
ma się Twoja propozycja do koncepcji 
„konserwatyzmu afirmatywnego”, 
którą kiedyś sformułował Marek 
Cichocki? 

– Cichocki w swojej fundamentalnej 
książce Ciągłość i zmiana zajmował się 
tym samym problemem, mianowicie 
sensem konserwatyzmu po komunizmie. 
Polska jest krajem zerwanej ciągłości 
i właś ciwie nie ma czego tu konserwo-
wać. Cichocki proponował wyjście z tej 
sytuacji przez odwołanie się do filozo-
fii politycznej. Konserwatysta powinien 
więc odwoływać się nie do przeszłości, 
która została zaprzepaszczona, lecz do 
niezmiennej natury ludzkiej, z której 
można wysnuć pewne wnioski politycz-
ne. To klasyczna wizja, sięgająca Platona. 
Taki charakter ma również konserwa-
tyzm profesora Ryszarda Legutki, nasze-
go krakowskiego nauczyciela. Sam bar-
dzo wiele mu zawdzięczam.

Co w takim razie nowego przynosi 
awangardowy konserwatyzm? 

– Ja idę bardziej w stronę teologii poli-
tycznej, to znaczy szukam ostateczne-
go oparcia nie w naturalnej filozofii, ale 
w Objawieniu, które – jak często powta-
rzał Jan Paweł II – przyniosło ostatecz-
ną prawdę o człowieku. Krótko mówiąc, 
uważam, że mesjanizm jest koniecznym 
uzupełnieniem republikanizmu. Ale jest 
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jeszcze jedna sprawa. Mam wrażenie, 
że w koncepcji konserwatyzmu afirma-
tywnego Marka Cichockiego idee tak 
naprawdę traktowane były w sposób 
instrumentalny – okazywało się, że osta-
tecznym celem było tu zachowanie sta-
bilności wspólnoty politycznej i wsparcie 
modernizacji. To jednak stawianie wozu 
przed koniem i w swojej książce neguję 
takie ujęcie. Ten sam problem dostrzegł 
także Tomasz Stefanek, wywodzący się 
ze środowiska „Teologii Politycznej”. 
Niedawno ukazała się wybitna książ-
ka Pawła Grada O pojęciu tradycji, która 
przynosi druzgocącą krytykę tego rodza-
ju konserwatyzmu. Jak widać, to rodzaj 
szerszego pokoleniowego zarzutu dla 
naszych starszych kolegów. Dla nas jest 
jasne, że nie można tradycji, filozofii czy 
teologii traktować tylko jako ozdobników 
współczesnych wspólnot politycznych. 
One mają stać się ich podstawą. 

Czy doczekałeś się jakiejś odpowiedzi 
na tę krytykę? 

– Nie, niestety nie było jak dotąd okazji 
do dyskusji. 

A jak Twoja książka została przyjęta 
w Twoim własnym środowisku Klubu 
Jagiellońskiego, wydawcy „Pressji”? 

– „Pressje” ostatnio bardzo się zmieniły. 
Od kilku lat nie jestem już ich redakto-
rem naczelnym. Najpierw pismo prze-
jął Jan Maciejewski, obecnie pracujący 

w „Plusie Minusie”, potem wprowadzono 
coś w rodzaju kolegialnego zarządzania 
redakcją. Widzę, że koledzy starają się, 
by pismo było bardziej przystępne i bliżej 
związane z bieżącymi wydarzeniami. Ma 
to oczywiście dobre, ale też złe strony. 
Moja książka z pewnością lepiej pasuje 
do dawnych „Pressji”, bardziej filozoficz-
nych i bardziej abstrakcyjnych, w których 
było więcej miejsca na intelektualne 
eksperymenty. Gdy we wstępie prze-
strzegam, by nie obciążać nią środowiska 
Klubu Jagiellońskiego, nie jest to z mojej 
strony żadna przesada. Niezręcznie na 
przykład włączać się w poważną debatę 
konstytucyjną i jednocześnie odpowia-
dać za książkę, która kończy się prowo-
kacyjną filozoficzną obroną intronizacji 
Jezusa jako króla Polski! W każdym razie 
bardzo dobrze wspominam tworzenie 
dawnych „Pressji”. Środowisko Klubu 
Jagiellońskiego jest wciąż jednak dość 
szerokie. Dla jego części moje rozważa-
nia mogą wydawać się dość egzotycz-
ne, dla niektórych jednak – taką mam 
przynajmniej nadzieję – wciąż pozostają 
jakimś punktem odniesienia. 

Książkę zaczynasz od Adama 
Michnika. Piszesz, że od jego 
Kłopotu z 1987 roku zaczęła 
się nie tylko intelektualna 
III Rzeczpospolita. Co takiego 
znaczącego napisał Michnik 
w swoim eseju, że w 30 lat po 
jego publikacji odwołujesz 
się do niego?
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– Wszyscy wciąż żyjemy w świecie, 
którego intelektualne współrzędne 
zostały określone pod koniec lat 80. 
Jeśli chcemy wyrwać się z mentalności 
III Rzeczpospolitej i pójść do przodu, 
powinniśmy przepracować tamte roz-
strzygnięcia. Dla mnie emblematycznym 
przykładem ówczesnego sposobu myśle-
nia jest właśnie przedstawiona przez 
Michnika opozycja między Gombrowi-
czem a Wyszyńskim. Michnik sugerował, 
że polski inteligent musi się ostatecz-
nie opowiedzieć albo po stronie narodu 
i Kościoła, które uosabia kardynał, albo 
po stronie indywidualnej wolności, którą 
symbolizuje Gombrowicz. Ten fałszywy 
podział do dziś w dużej mierze określa 
nasz dyskurs publiczny. W wielu kręgach 
wciąż funkcjonuje wyobrażenie o mło-
dych wykształconych mieszkańcach 
wielkich miast, którzy stoją po stronie 
postępu i wolności, oraz ciemnym ludzie 
z prowincji, który kurczowo trzyma się 
kategorii narodowych i religijnych. Trze-
ba w końcu zdekonstruować tę szkodli-
wą opozycję, która spustoszyła polską 
kulturę w ostatnich dziesięcioleciach. 
Najlepiej zacząć od początku, a więc od 
tego słynnego eseju Michnika. Trzeba 
pokazać, że Gombrowicz wcale nie był 
takim prostackim liberałem, jak się czę-
sto uważa, a Wyszyński takim naiwnym 
konserwatystą. 

Dlaczego niejako „zdemonizowano” 
Gombrowicza, chociaż prosił by 
nie robić z niego taniego demona? 

Co jego twórczość może zaoferować 
konserwatyście?

– Gombrowicz był wielkim pisarzem. 
Jego wielkości nie umniejszają wcale 
cienie jego biografii, które coraz lepiej 
poznajemy dzięki Kronosowi czy biogra-
fii Klementyny Suchanow. Powinniśmy 
odrzucić potoczne rozumienie Gombro-
wicza, które wciska się nam w szkołach. 
Jego bohaterowie wcale nie są jakimiś 
naiwnymi hipisami, którzy chcą wyzwa-
lać się od form społecznych. Jest raczej 
odwrotnie – Gombrowicz przenikliwie 
dostrzega konieczność formy i widzi, że 
poza nią jest tylko bezsens i przemoc. To 
bardzo konserwatywna intuicja. Wpraw-
dzie bohaterowie z różnych powodów 
nie są w stanie przyjąć owych form, ale to 
nadaje im – tak jak samemu Gombrowi-
czowi – wymiar tragiczny. Jego twórczość 
została brutalnie zawłaszczona przez 
liberałów, którzy wybierają z niego tylko 
niektóre wątki. Coś podobnego spotka-
ło Mickiewicza w czasach PRL-u, gdy 
kreowano go na patrona demokracji 
ludowej. 

Co stało się z polskim Kościołem, że 
przyjął obecnie postawę bardziej 
defensywną niż ofensywną? 
Dlaczego nie jest w stanie ogłosić 
nowej Wielkiej Nowenny? 
Czy winna tu jest tylko sytuacja 
polityczna? A może po prostu taki 
Prymas jak Wyszyński zdarza się raz 
na tysiąc lat?
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Prymas Wyszyński nie był konserwaty-
stą. Jego działania nie były zachowawcze, 
lecz zaczepne. Nic chodziło mu o zacho-
wanie stanu Kościoła, ale o wielką ofen-
sywę duchową, organizacyjną, ale też 
intelektualną. Często zapominamy, że 
Kościół w Polsce wykonał ogromną pracę 
nad wykazaniem wyższości swojej pro-
pozycji nad ideologią komunistyczną. 
Choćby jego działalność naukowa była 
kierowana tak, by kontrować poszcze-
gólne elementy propozycji komunistów. 
Nie jest przypadkiem, że Karol Wojtyła 
zajmował się w swojej habilitacji filozo-
fią pracy, a więc wchodził w bezpośred-
ni dialog i polemikę z marksizmem. Nie 
było to przy tym proste odrzucenie, lecz 
raczej przemyślenie i pogłębienie same-
go marksizmu! Dzięki temu wysiłkowi 
Kościół w Polsce dysponował bardzo 
dobrze opracowaną odpowiedzią na sys-
tem, także w sferze nauki i kultury. Był 
w awangardzie polskości. 

Nietrudno zauważyć, że 
dzisiejszy Kościół jest instytucją 
antyawangardową. Co stało się 
z Kościołem, że utracił swoją pierwotną 
moc? A może jedynie przesunął 
akcenty?

– Wygląda na to, że po 1989 roku po pro-
stu zabrakło nam wyobraźni. Wielu ludzi 
Kościoła uznało, że historia się skończyła. 
Współczesna liberalna demokracja nie 
została poważnie zdiagnozowana jako 
niebezpieczeństwo, co widać doskonale 

na przykładzie ks. Józefa Tischnera. Nie-
stety ci, którzy dostrzegali zagrożenie, 
przyjmowali zazwyczaj naiwną strate-
gię prostego odrzucenia. Nikt nie myślał 
o ofensywie, w rezultacie czego teraz 
stoimy nad przepaścią. Nie przemyśle-
liśmy i przedyskutowaliśmy dziesiątek 
kluczowych kwestii. Wystarczy porów-
nać to, czym dawniej dysponował nasz 
Kościół w starciu z komunizmem, z tym, 
czym dziś dysponuje w obliczu współcze-
snego liberalizmu. Jesteśmy jak dzieci we 
mgle. Zostały nam bezsilne utyskiwania 
na postmodernizm, dżender i uchodź-
ców. Dawniej Wojtyła pisał w odpowie-
dzi na marksizm potężną, oryginalną 
pracę analizującą podstawy antropologii, 
a dziś zadowalamy się „oraniem lewa-
ków” na jakichś klikbajtowych prawico-
wych portalach. 

Kiedy zgłębiam myśl Zbigniewa 
Warpechowskiego – twórcy pojęcia 
„awangardowego konserwatyzmu”, 
który jest konserwatystą, patriotą 
i katolikiem, a jednocześnie tworzy 
sztukę nowoczesną – nasuwa mi się 
jedna refleksja: takie łączenie z pozoru 
sprzecznych elementów może udać 
się nielicznym. Dlaczego masy wolą 
wchodzić w pewne stereotypowe klisze, 
zamiast po prostu myśleć i wybierać 
z pewnych idei to, co najlepsze?

– Trwanie w prostych opozycjach jest 
wygodne, i to dla obu stron tego sztucz-
nego sporu. Gdy mamy jasno zdefinio-
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wanych wrogów, możemy łatwo mobi-
lizować twardych zwolenników i cieszyć 
się uprzywilejowaną pozycją ostatnich 
obrońców prawdy. Nie wierzę jednak, że 
jesteśmy skazani na taki niszczący klincz. 
Sama historia Kościoła w PRL-u poka-
zuje, że mógł on funkcjonować nie jako 
zamierająca siła z przeszłości, ale wła-
śnie jako prawdziwa awangarda. Taki 
charakter miały ówczesne prace nauko-
we, działania kulturalne czy nawet ruchy 
młodzieżowe. Oaza, bardzo innowacyjny 
katolicki ruch społeczny, miała charakter 
masowy – stanowiła sposób na wyko-
rzystanie pewnej formuły kontrkultury 
dla celów Kościoła. Popularne były też 
bardziej elitarne formy łączenia nowo-
czesności z tradycją. To przecież właśnie 
wtedy, w latach 80., doszło do niesamo-
witego zbliżenia Kościoła i sztuki współ-
czesnej, unikatowego w skali świata 
i wciąż zdolnego stać się inspiracją dla 
twórców i ludzi Kościoła. Nasza własna 
historia pokazuje więc, że przy pew-
nym wysiłku intelektualnym i organi-
zacyjnym wszystko mogło potoczyć się 
inaczej. Niestety, wybraliśmy w pew-
nym momencie wygodny model oparty 
na prostym schemacie i wyszło tak, jak 
wyszło. 

Przewrotnie zapytam – co 
artysta, taki jak na przykład 
Zbigniew Warpechowski, może 
wnieść do filozofii politycznej? 
Co wspólnego ma ze sobą sztuka 
i polityka?

– Sztuka i polityka są sobie bardzo bli-
skie, już Platon chętnie porównywał 
te sfery działalności. Sztuka polega na 
realizacji w materii pewnej idei i na tym 
samym opiera się polityka – tyle że nie 
chodzi tu o przekształcanie kolorów, 
kształtów czy dźwięków, lecz ludz-
kich wspólnot. Ten związek dostrze-
gli w XX wieku artyści awangardowi, 
którzy mieli ambicję nie tylko tworze-
nia dzieł sztuki, lecz także przemiany 
całej rzeczywistości. Klasyczna sztuka 
i polityka są mimetyczne, chcą jedynie 
odtwarzać idealne wzorce, awangar-
dowa sztuka i polityka są natomiast 
konstruktywistyczne – pragną tworzyć 
coś, co nie ma precedensów. Oczywiście 
można próbować łączyć te tendencje, co 
daje w rezultacie właśnie awangardowy 
konserwatyzm. 

Jak Twoja książka została odebrana 
w środowiskach artystycznych? 

– Zadziwiająco dobrze, rzekłbym, 
że nawet lepiej niż w środowiskach 
społeczno -politycznych. Mam wrażenie, 
że artyści o wiele lepiej rozumieją przy-
jętą przeze mnie metodę zestawiania 
pozornie odległych elementów, która ma 
wiele wspólnego z tym, czym zajmują 
się na co dzień. Oczywiście książka jest 
również czytana w kluczu politycznym, 
Awangardowy konserwatyzm trafił nawet 
jako artystyczno-polityczne kuriozum do 
zabawnego Alfabetu dobrej zmiany w któ-
rymś numerze „Szumu”. Najciekawszym 
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jednak dla mnie doświadczeniem było 
podjęcie przez Jakuba Woynarowskie-
go i Jakuba Skoczka wątku Gombrowi-
cza i Wyszyńskiego. Ci dwaj krakowscy 
artyści zrealizowali w Centrum Sztu-
ki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
złożoną instalację Epoka błękitu inspi-
rowaną pierwszym rozdziałem mojej 
książki. Jej centralnym punktem były 
oblane błękitnym światłem zrastające 
się półkule symbolizujące pojednanie 
opozycji. Na ekranie obok wyświetlany 
był w zwolnionym tempie niezmiernie 
dynamiczny tradycyjny taniec feretro-
nów w wykonaniu kaszubskich obraź-
niczek. Do tego z głośników sączył się 
przygotowany przeze mnie uspokajający 
monolog złożony z wypowiedzi Gombro-
wicza i Wyszyńskiego. To fantastyczny 
przykład tego, że nie tylko filozofowie 
mogą komentować sztukę, lecz sztuka 
może komentować filozofię. Woynarow-
ski napisał też wnikliwą recenzję mojej 
książki do „Szumu”, moim zdaniem 
najciekawszą z tych kilkunastu, jakie się 
ukazały. 

Koncepcja „awangardowego 
konserwatyzmu” brzmi pięknie. Czy to 
tylko teoria, czy mógłbyś wskazać jakieś 
przykłady praktyczne? 

– Każdą działalność, która rozwija twór-
czo tradycję we współczesnych warun-
kach, można uznać za jakąś formę 
awangardowego konserwatyzmu. To 
hasło jest tylko etykietą, która opisuje 

mnóstwo rozmaitych fenomenów w wie-
lu dziedzinach. Przecież o to chodziło 
w spotkaniu religii i popkultury we „Fron-
dzie”, to próbowaliśmy robić w sferze 
filozofii w „Pressjach”, o coś podobnego 
w dziedzinie współczesnych idei poli-
tycznych i technologii chodzi środowisku 
Klubu Jagiellońskiego. Wątki awangar-
dowego konserwatyzmu można znaleźć 
w twórczości nie tylko Warpechowskie-
go, ale też chociażby Ady Karczmarczyk 
czy wspomnianego duetu Jakuba Woy-
narowskiego i Jakuba Skoczka. To samo 
widzę również na przykład w działalnoś-
ci kuratorskiej Piotra Bernatowicza. Być 
może wszyscy jesteśmy anonimowymi 
awangardowymi konserwatystami! 

Książkę zaczynasz od analizy Adama 
Michnika, a kończysz przywołaniem 
Lecha Kaczyńskiego. Co takiego 
ważnego miał do powiedzenia 
Kaczyński? 

– Lech Kaczyński w swoim przemówieniu 
po zaprzysiężeniu w grudniu 2005 roku 
symbolicznie zakończył nowoczesność 
w Polsce. Tak przynajmniej twierdzi 
litera turoznawca Przemysław Czapliński, 
od którego wziąłem tę ideę. Kaczyński 
bardzo wyraźnie wskazywał, że nie nale-
ży przeciwstawiać tradycji i nowoczesno-
ści, i w tym sensie wykraczał poza tę kon-
stytutywną dla nowoczesności opozycję. 
Starałem się jednak pokazać, że to może 
być za mało. Tradycja, czy raczej zawar-
ta w niej wizja teologiczno-polityczna, 
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zamiast być podstawą dla życia zbioro-
wego, może stać się tylko ornamentem 
późnonowoczesnej liberalnej demokra-
cji. Nie wiem, w którą stronę szedł Lech 
Kaczyński i nie wiem, dokąd zmierza dziś 
PiS. Obchodzi mnie bardziej teoretyczne 
pytanie o to, jak można uniknąć pochło-
nięcia tradycji przez nowoczesność. 
W swojej książce sugerowałem pewne 
kierunki odpowiedzi, inne ujęcie propo-
nuje na przykład Paweł Grad. To zagad-
nienie stanowi wielkie pole do bardzo 
ważnej dyskusji. 

W swojej książce przywołujesz 
też Ryszarda Legutkę i jego Triumf 
człowieka pospolitego, w którym 
przedstawia on podobieństwa łączące 
komunizm z liberalną demokracją. 
Ta ostatnia jest jednak o tyle gorsza, 
że wydaje się być „systemem 
ostatecznym”. 

– Teza Legutki jest naprawdę porażająca. 
Szkoda, że w Polsce przeszła praktycz-
nie bez echa. Teraz jego książka ukaza-
ła się w Stanach Zjednoczonych i może 
wreszcie wzbudzi jakąś poważniejszą 
dyskusję. W Awangardowym konserwa-
tyzmie starałem się wyprowadzić z niej 
dalsze wnioski. Demontaż komunizmu 
zaczął się przecież w Polsce. Jego warun-

kiem była ogromna praca intelektualna, 
kulturalna i organizacyjna wykonana 
wcześniej przez Kościół i opozycję. Teore-
tycznie wiemy więc, jak można podwa-
żać dominujące systemy. Jeśli profesor 
Legutko ma rację i współczesna liberalna 
demokracja jest rzeczywiście bliska daw-
nemu realnemu komunizmowi, to nasze 
doświadczenie walki z komuną staje się 
nieoczekiwanie bardzo cenne, może sta-
nowić wzór dla stworzenia alternatywy 
wobec dominującego obecnie systemu. 

Czy to właśnie Polska ma szansę znów 
stać się początkiem rebelii wobec 
systemu? 

– Wszystko musi zacząć się w naszych 
głowach. Wydaje mi się, że na razie 
nie jesteśmy mentalnie przygotowani 
do rzeczywistej rozprawy z systemem. 
Wciąż wydaje nam się, że wystarczy trzy-
mać się kurczowo przeszłości, by wszyst-
ko jakoś się ułożyło, a przecież musimy 
iść do przodu, bo inaczej wszystko stra-
cimy. Sam fakt, że o tym rozmawiamy, 
świadczy jednak, że nie jest tak źle. Być 
może faktycznie: jeśli nie w Polsce, to 
nigdzie. 

Rozmawiał 
Mateusz K. Dziób

Dr Paweł Rojek – filozof i socjolog, wykładowca Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 
wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Pressje”. Ostatnio opublikował książkę Awangardowy kon-
serwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności (Ośrodek Myśli Politycznej, 2016).



Kiedy w roku 2011/2012 obiecałam Bogu, że 
przekażę światu ważne wskazówki, nie miałam 
pojęcia, do czego mnie ta obietnica doprowadzi, 
a jeszcze bardziej nie miałam pojęcia, że sztuka, 
którą w najbliższych latach stworzę, będzie mogła 
nazywać się awangardowym konserwatyzmem

O tej idei wcześniej nie słyszałam, podobnie jak o istnieniu Zbignie-
wa Warpechowskiego, choć za jego uczniem Oskarem Dawickim 
podążałam już od dłuższego czasu. Postanowiłam spełnić obietnicę 
daną Bogu, wykonać zadanie i przekazać wskazówki, którymi sta-
ły się już niebawem treści chrześcijańskie. Poczułam, że nie jestem 
w stanie przekazać ich w klasycznej formie, gdyż nie byłoby to dla 
mnie naturalne, a umiejętności, które posiadałam, były ściśle zwią-
zane z uprawianiem sztuki nowoczesnej. Tak powstały liczne dzieła, 
które łączyły w sobie dwa pozornie niespajalne elementy, które dziś 
mogłabym nazwać konserwatyzmem i awangardą. W międzycza-
sie wpadłam na trop Zbigniewa Warpechowskiego i „Pressji” czego 
rezultatem było przeczytanie książki Pawła Rojka Awangardowy kon-
serwatyzm, na temat której chciałabym dziś się wypowiedzieć. Tekst 
ten nie będzie recenzją, tylko czymś w rodzaju wyznania, wyznania 
o Awangardowym Konserwatyzmie – idei, która nadała mojej dzia-
łalności nazwę i miejsce w otaczającej rzeczywistości, która zmieniła 
moje życie, a która jeszcze kilka lat temu nie istniała w mojej świa-
domości, choć jej sens kiełkował we mnie całe życie.

WYZNANIE 
AWANGARDOWEJ 
KONSERWATYSTKI

Ada 
Karczmarczyk
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8 J A K  D O B R Z E  N I E  B YĆ  WA R I AT K Ą

Jedną z najważniejszych myśli, jakie przyszły mi do głowy po prze-
czytaniu książki Awangardowy konserwatyzm, było stwierdzenie: uff, 
czyli jednak nie jestem wariatką. Po raz pierwszy od dłuższego czasu 
poczułam, że wszystko jest ze mną ok, że wcale nie mam rozdwojenia 
jaźni czy rozszczepienia osobowości, że nie muszę iść do psychiatry, 
jak wielu mi już sugerowało. Zrozumiałam bowiem, że chęć łącze-
nia niespajalnego nie jest zaburzeniem psychicznym, lecz po prostu 
realizacją ducha awangardowego konserwatyzmu. To pozwoliło mi 
nareszcie poczuć upragniony spokój i przestać się szarpać pomiędzy 
pozornie wykluczającymi się ideami. Książka okazała się zatem zba-
wienna dla mojego zdrowia i samopoczucia, można by nawet rzec – 
terapeutyczna dla mojej duszy nieodnajdującej się w oddzielaniu 
przeciwieństw, ale dążącej do ich pojednania. 

Kiedy zaczęłam tworzyć moje pierwsze prace o treści religijnej, 
przedstawiając je w awangardowej, popowej formie, nie wiedziałam, 
że proces ten może mieć konkretną nazwę. Moje działanie ewident-
nie wynikało z mojego wnętrza, a jego nazwa pojawiła się już po 
narodzinach tego działania, zupełnie inaczej niż w przypadku Kuby 
Woynarowskiego, który najpierw zainspirował się awangardowo-
-konserwatywnymi „Pressjami”, po czym stworzył pracę o łączeniu 

pozornie niespajalnych idei Witolda Gombrowicza i Stefa-
na Wyszyńskiego w swojej Epoce błękitu. 

Dzięki dotarciu poprzez postać Oskara Dawickiego do 
wiedzy o Warpechowskim, do „Pressji” i do wiedzy zawar-
tej w książce Rojka, poczułam, że są ludzie, którzy w tym 
myśleniu odnajdują się podobnie jak ja, że są artyści, któ-
rzy całe życie poświęcili tworzeniu w tym duchu jak mistrz 
Warpechowski, że ta idea doskonale nazywa siłę, która pro-
wadziła moją twórczość przez ostatnie lata. Poczułam, że 

w pewien sposób dobiłam do swojej przystani, że odnalazłam swoje 
miejsce w świecie sztuki i historii. Poczułam, że jestem coraz bliżej 
określenia swojej tożsamości, która całe życie nie mogła poskładać 
się do kupy ze skrawków idei o przeciwnych biegunach, które w odpo-
wiednim ułożeniu (najlepiej: esencja konserwatywna, a forma awan-
gardowa) niekoniecznie muszą się przecież wykluczać. 

chęć łączenia 
niespajalnego nie 
jest zaburzeniem 

psychicznym, lecz 
po prostu realizacją 

ducha awangardowego 
konserwatyzmu



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
4 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

17
 

11
9Z E RWA N A  C I Ą G ŁO Ś Ć  A DY

Przyszłam na świat w rodzinie o konserwatywnych poglądach 
i zostałam wychowana w duchu chrześcijańskich wartości. Od 
tych ideałów zaczęłam odwracać się w czasie liceum, by na stu-
diach totalnie odciąć się od wszystkiego, co byłoby z tym związane. 
Naturalnie środowiska liberalno-lewicowe coraz bardziej zaczęły 
przejmować moją wyobraźnię i kształtować mnie na dobrze roku-
jące narzędzie do walki z ideami „ciemnogrodu”. Wszystko szło 
bardzo sprawnie w tym kierunku, no i nagle dupa. Nastąpiło nagle 
moje nawrócenie, które obróciło po raz kolejny moje pojmowanie 
rzeczywistości o 180 stopni. Powrót do tego, co kształtowało mnie 
jako dziecko, okazał się bardzo trudny w zupełnie innym momencie 
mojego życia. Taka sytuacja wymagała zupełnie innego podejścia 
do tematu i poszukiwania odpowiednich środków, żeby móc się 
w tym wszystkim odnaleźć. 

Moja pierwsza ewangelizatorska twórczość obrazowała moje 
szamotanie się z tym problemem, problemem zerwanej tożsamości. 
Czytając książkę Rojka, od razu utożsamiłam się z losami Polski, 
która nieustannie musi mierzyć się z koniecznością zszywania tego, 
co rozerwały wojny, komunizm i niedorobiony rok 1989, jak to opi-
suje autor, cytując Ryszarda Legutkę. Przed nawróceniem chciałam 
odrzucać przeszłość, zamiast z niej czerpać, nie rozumiałam, po co 
ten balast miałby mi być potrzebny, skoro trzeba wszystko i tak 
budować na nowo. Rojek w książce stawia tezę, że konserwatyzm 
w Polsce musi odtwarzać to co, zostało utracone, dlatego ma on 
naturę awangardową. Podobnie i ja chcę w moim życiu wrócić do 
idei, w których zostałam ukształtowana, ale tym razem świado-
mie, twórczo i przede wszystkim nowatorsko w formie. Czuję, że 
w pewien sposób rozumiem Polskę, choć moje zerwanie ciągłości 
nie było aż tak tragiczne. Rojek pisze ponadto, że Polska jest ideą, 
narracją i dopóki trwa narracja, dopóty Polska będzie istnieć. Tu 
po raz kolejny utożsamiam się z Polską, kiedy myślę o tym, czym 
w zasadzie jest Adu czy też Ada Karczmarczyk – czy nie jest wła-
śnie taką ideą, narracją? Te porównania w jego książce pozwoliły 
mi nie tyle zrozumieć mój kraj, co samą siebie, i tę refleksję uznaję 
za jeden z cenniejszych nabytków w ostatnim czasie. 
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Sztuka nie powinna, tak 
jak uważał Demokryt, 
naśladować natury 
wizualnej, lecz dążyć do 
odzwierciedlenia taktyki 
działania Stwórcy 
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2 R O J E K  R O Z G R Z E S Z A J Ą C Y

Awangardowy konserwatyzm nie tylko pozwolił mi poczuć się pewnie, 
odnaleźć miejsce w chaotycznej rzeczywistości, a także głębiej zrozu-
mieć problem zerwanej ciągłości, ale też poniekąd zdjął ze mnie ciężar 
poczucia winy wynikającego z wybranej przeze mnie drogi życiowej. 

Nurt opisany przez Rojka stanowi bowiem szansę dla ludzi, któ-
rzy są uduchowieni, religijni, wierzący, ale nie potrafią zamykać się 
w klasycznej formie, której wymaga dzisiaj od artystów Kościół. Jako 
osoba pochodząca z rodziny pewnego rodzaju wynalazców (choć 
w zupełnie innej dziedzinie), odczuwam bardzo silną potrzebę poszu-
kiwania nowych rozwiązań. Awangardowy konserwatyzm staje się 
zatem nadzieją dla osób takich jak ja, a przede wszystkim symbo-
licznie rozgrzesza tych, którzy są bardzo twórczy, a noszą w sobie 
poczucie grzechu za to, że zajmują się czymś pozornie nieproduk-
tywnym. W moim przypadku tak właśnie było – dołowała mnie świa-
domość, że nie działam w obszarach, które mogłyby przybliżyć mnie 
do Stwórcy. Rojek, cytując słowa Jana Pawła II, pisze z kolei, że to 
właśnie twórczość jest kwintesencją życia i przybliża nas do Boga. 
Czyn „Bogoczłowieczy” jest najbardziej awangardowo konserwatyw-
nym gestem i wyrazem zbliżania się do Pana, a nie jakimś artyzmem, 
który zaczęłam sobie wmawiać, ściągając samą siebie w dół. 

Dla mnie sztuka nie powinna, tak jak uważał Demokryt, naśla-
dować natury wizualnej, lecz dążyć do odzwierciedlenia taktyki 
działania Stwórcy. Postrzegam Boga jako kogoś w typie najgenial-
niejszego wynalazcy, który by stworzyć świat, musiał wymyślić masę 
niemieszczących się nam w głowie rozwiązań. Dlatego wierzę, że 
natura twórcy, który nieustannie poszukuje tego, co nowe, przybliża 
go do prawdziwego Mistrza Wszystkich Mistrzów. 

N I E S P E Ł N I O N A  P R Z E P OW I E D N I A

Oczywiście Awangardowy konserwatyzm ma również mankamenty. 
Brakuje mi w niej kilku rozdziałów, w tym oczywiście jednego o mnie. 
Brakuje wzmianki o hipsterprawicy, która podobnie jak „Pressje” 
miała ambicję łączenia konserwatywnych ideałów z awangardową 
formą. Brakuje rozwinięcia myśli, że liberalna demokracja nie jest 
jednak tylko rozrywką (według Legutki), a sarmatyzm założycieli 
„Frondy” był tylko jedną z myśli przewodnich pierwszych jej nume-
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rów. Za dużo jest z kolei o Tomaszu Kozaku, choć sprowadzenie jego 
twórczości do modelu Frankensteina uspokaja mnie chociażby dla-
tego, że osobiście uważam jego twory za okropnie mroczne (a kto 
igra z mrokiem, ten sam w niego wpada) i wręcz lucyferyczne jak na 
awangardowy konserwatyzm.

Jest jednak coś w tej książce, co mi spać nie daje – bardzo mocno 
wyrażona przepowiednia, która nie do końca się sprawdza. Paweł 
Rojek podkreśla za Legutką, że liberalna demokracja zmierza do 
swojego schyłku a jedyną alternatywą dla niej będzie awangardowy 
konserwatyzm z mesjanistycznymi i republikańskimi rozwiązania-
mi, wyrażając to słowami: Mesjanizm nie tylko nadaje wagę życiu, lecz 
także nadaje mu absolutne znaczenie. Nie sposób sobie wyobrazić skutecz-
niejszego lekarstwa na nudę i rozpacz liberalnej demokracji. Autor pisał 
książkę jeszcze przed zmianą władzy i choć przewidział nadchodzącą 
zmianę i detronizacje liberalnej demokracji na korzyść ideałów repu-
blikańskich, nie wziął pod uwagę, że liberalna demokracja wcale tak 
łatwo nie zginie, a przeciwnie – zmutuje się w zupełnie nową for-
mę. Rojek pisze, że tylko aktywność polityczna i żywa troska o Pol-
skę będą w stanie wypełnić pustkę rozrywki liberalnej demokracji. 
Nie przewiduje jednak, że już za parę miesięcy liberalna demokra-
cja zamieni się w jeden wielki, żarliwy protest, a Polska zostanie 
podzielona na dwie nienawidzące się części. To pokazuje, że wcale 
nie będzie łatwo wprowadzić awangardowy konserwatyzm, mesja-
nizm czy republikanizm do świadomości Polaków, którzy uwielbiają 
się nienawidzić. W takiej sytuacji awangardowi konserwatyści, choć 
teoretycznie powinni działać na korzyść sprawy polskiej, stają się 
problemem dla każdej ze stron. Bo kto będzie chciał wspierać tych, 
którzy nie są silnym graczem w jednym konkretnym obozie? Zamiast 
nadziei, w rzeczywistości przychodzi jeszcze większa beznadzieja, 
zamiast porywających haseł mesjanistycznych – transparenty z coraz 
bardziej zaogniającymi konflikt hasłami. Optymizm Pawła Rojka 
okazuje się wyjątkowo naiwny, choć w głębi serca często myślę jak 
on. Trudno też uwierzyć, by Ruch Intronizacyjny przejął wyobraź-
nię Polaków i skłonił ich do głębszej refleksji. Choć intronizacja się 
odbyła, nadal nie weszła do świadomości polskiego społeczeństwa 
na tyle, by mogła zmieniać je na lepsze. Sam Ruch Intronizacyjny, 
choć potrafi od czasu do czasu zwrócić na siebie uwagę czerwienią 
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połyskujących na słońcu peleryn, posiada dość marny facebookowy 
PR jak na taką organizację. Dużo czasu jeszcze minie, zanim prze-
stanie kojarzyć się z siarą, przypałem czy fanatyzmem, a negatywne 
wypowiedzi na jego temat modnych Ojców Szustaków nie przyspie-
szają procesu pozytywnego szerzenia tej idei. Zanim chrześcijaństwo 
wejdzie w życie nie tylko prywatne, ale też społeczne, polityczne 
i międzynarodowe, potrzeba dużo pracy – bo trudno wierzyć, że 
zeszłoroczna intronizacja wpłynęła choć trochę na to, by w korpo-
racjach zaczęły nagle panować chrześcijańskie ideały… 

Piszę o tym, bo sama odczuwam tę fatalną zmianę na własnej skó-
rze i choć problemy z pokazywaniem moich prac pojawiały się jeszcze 
przed wyborami, teraz nabrały kolosalnego rozmiaru. Nie zostałam 
zaproszona na żadną z ostatnich ważnych wystaw o Polsce, a prze-
cież moja ewangelizacyjna twórczość nie była obojętna dla tematów 
podjętych przez ich kuratorów („późna polskość”, „dziedzictwo”, 
„historiofilia”) . Raz moje prace są odrzucane jako zbyt duchowe 
i pro religijne jak na wystawy feministyczne, raz z lęku przed oskar-
żeniem o bluźnierstwo. Krytycy po mnie jadą, bo nie pasuję ani do 
kanonu artysty konserwatywnego (Karolina Staszak), ani do stan-
dardów liberalno-lewicowych (Karolina Plinta). Do furii doprowadza 
mnie również brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony Ministerstwa 
Kultury, do którego po raz kolejny składam wniosek o stypendium, 
kiedy tymczasem wszyscy naokoło złośliwie mi dociskają, że musi 
mi się żyć jak w niebie w czasach PiS-u, bo przecież współpracuję 
z konserwatywnymi mediami i na pewno mam kupę kasy na projek-
ty i przeżycie. Kościół za to, patrząc na mnie, jeszcze bardziej bierze 
nogi za pas i jakiekolwiek zlecenia dla tej, która nie maluje posłusznie 
według kanonu wizualnego „prawdy, dobra, piękna”, zdarzają się tyl-
ko w snach. Cała ta sytuacja powoduje, że zamiast czytać o tym, jak 
to będzie pięknie już niedługo, kiedy nadejdzie piękny czas triumfu 
awangardowego konserwatyzmy, wolałabym dowiedzieć się, jak taki 

awangardowy konserwatysta ma w ogóle przetrwać. Jak, 
skoro nie istnieją awangardowo konserwatywne galerie 
i kuratorzy, którzy interesowaliby się takim fenomenem 
bardziej na serio? Skoro prawie nie ma krytyków, któ-
rzy potrafiliby zająć się tym nurtem, przekonać do niego 
hermetyczny świat sztuki? Nie ma kolekcjonerów, którzy 

Awangardowym 
konserwatyzmem 

Polska może zawojować 
nie tylko Zachód, 

ale i cały świat
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chcieliby inwestować w coś, co wydaje się jednym wielkim oksymoro-
nem? Kiedy konserwatyści wolą bezpiecznie kupić Kossaka, a insty-
tucje sztuki dodać do kolekcji prace liberalno-lewicowego artysty? 
Brak informacji o awangardowym konserwatyzmie na większą skalę 
powoduje, że przeciętni zjadacze chleba praktycznie nie mają okazji 
zetknąć się z tym zjawiskiem. Brak ten odczuwa się na uczelniach, 
w rozmowach na imprezach i na ulicach, kiedy tymczasem wypełnia 
je pełen emocji żar kolejnych manifestacji i politycznych rozgrywek. 

P O L S K I  Ś W I Ę T Y  G R A A L

Mrok powyższych rozważań rozświetla moja obserwacja tego, jak 
opowieść o awangardowym konserwatyzmie zaczęła działać na 
wyobraźnię zagranicznych środowisk artystycznych. Będąc zapra-
szana na zagraniczne występy, wystawy i pokazy prac, konfronto-
wałam moją sztukę z zagraniczną publicznością, opowiadając o niej 
w kontekście dzisiejszej Polski. Opowiadałam często o awangardo-
wym konserwatyzmie i odnosiłam wrażenie, że budzi on całkiem 
duże zainteresowanie – czasem przerażenie, czasami skrajną fascy-
nację, ale na pewno duże emocje. Rozmawiając z ludźmi świata sztu-
ki z Włoch, Niemiec, Rumunii, Syrii, Czech czy USA, czułam, że 
są zaintrygowani tym ruchem, bo niejednokrotnie wspominali, że 
u nich czegoś takiego po prostu nie ma. Spotykałam również ludzi, 
którzy mogliby się odnaleźć w takiej konwencji, lecz nigdy wcze-
śniej nie spotkali się z takim jej określeniem. Z tego względu nabra-
łam przekonania, że awangardowym konserwatyzmem Polska może 
zawojować nie tylko Zachód, ale i cały świat. Być może jest on swego 
rodzaju „Świętym Graalem”, który ma szansę zmienić rzeczywistość 
na lepsze i owiać pozytywnymi skojarzeniami Polskę jako miejsce, 
w którym się narodził. 

Gdyby Polacy przestali tracić energię na kłótnie, a zaczęli inwe-
stować ją w szerzenie awangardowego konserwatyzmu opisanego 
w książce Pawła Rojka, dziedzictwo myśli Zbigniewa Warpechow-
skiego nie zamarłoby w punkcie, w jakim dzisiaj się znajduje. Jeśli 
ta idea zostanie odpowiednio wsparta, przestanie być jedynie opo-
wieścią z krypty, ale realnie wpłynie na świat, dając Polsce szansę 
na zjednoczenie, a ludzkości ważny impuls, który może wiele spraw 
ruszyć do przodu. Ω



Kino ładu 
i kino 
bezładu

Maciej Woźniak

C Z Y L I  P I E RW I A ST K I  KO N S E RWAT Y Z M U 
N A  E K R A N I E
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Refleksja nad obecnością idei konserwatywnych 
we współczesnym kinie nie daje jednoznacznych 
rozwiązań, ale prowadzi do ciekawych obserwacji – 
duch konserwatyzmu przenika dzieła X muzy 
częściej, niż mogłoby się wydawać, i w typie kina, 
po którym byśmy się tego nie spodziewali…

Czy istnieje kino prawicowe? Tak postawione pytanie z miejsca 
wywołuje dyskomfort, bo już sama definicja tego hipotetycznego 
terminu sprawia ogromny problem. Jakie właściwie miałoby być takie 
kino? Co miałaby oznaczać jego „prawicowość”? Czy pójście w sukurs 
interesom partii identyfikowanych jako prawica? Taka odpowiedź 
odrzuca, bo oznaczałaby, że synonimem tego nurtu byłaby po prostu 
„propaganda”. Może zatem mówić należy nie o filmach przystających 
do tego czy innego programu politycznego, ale raczej połączonych 
wspólnotą idei? Pytanie tylko – jakich? 

P U Ł A P K A  E T Y K I E T

Próbując uporządkować ten pojęciowy chaos, należy podkreślić dwie 
rzeczy. Po pierwsze, próby dzielenia kina na „lewe” i „prawe” nie mają 
sensu, bo taki podział z gruntu spłyca ogromną część kinematogra-
fii, banalizując przesłanie wielu obrazów, starając się je na siłę usze-
regować wedle sztucznego, zero-jedynkowego systemu. Oczywiście 
stwierdzenie, że nie istnieje ani kino prawicowe, ani lewicowe, zapew-
ne wywoła u niektórych reakcję obronną. No bo jak to? A ci wszyscy 
„lewacy” z Hollywood z lubieżnikiem Harveyem Wein steinem na 
czele? Nachalna propaganda gender i atakowanie Kościoła? Czyż to 
nie kino lewicowe? Jednak czy rzeczywiście bylibyśmy 
gotowi przypiąć taką łatkę wszystkim hollywoodzkim 
tytułom, choćby dwóm ostatnim zdobywcom Oscara 
dla najlepszego filmu – Moonlight i Spotlight? Pierwszy 
bardziej niż o homoseksualizmie opowiada o potrzebie 
identyfikacji i poszukiwaniu własnej tożsamości, czyniąc 

Próby dzielenia kina na 
„lewe” i „prawe” nie mają 
sensu, bo taki podział 
z gruntu spłyca ogromną 
część kinematografii
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to w sposób subtelny, artystycznie dopracowany i daleki od ideolo-
gicznej agitacji. Drugi przedstawia historię dziennikarskiego śledz-
twa dotyczącego seksualnego skandalu w Kościele Katolickim, jednak 
ucieka od tandetnego szokowania, skłaniając się raczej w stronę 
stonowanej opowieści o powołaniu dziennikarza i walce o prawdę. 
Przylepianie tym filmom „lewackiej” łatki byłoby niesprawiedliwe, 
choć jednocześnie trudno określać ich przekaz jako konserwatywny. 

Czyli jak? Najlepiej wcale. Warto unikać usilnego etykietowania 
kina i zamiast odbierać je w kategoriach „czarne-białe” czy „prawe-
-lewe”, przyglądać się z osobna każdemu dziełu, jego formie arty-
stycznej i zawartym w nim ideom. Tu można by ten tekst zakończyć, 
de facto zarzucając temat, ale – jak widać – zupełnie przemilczeć go 
nie można. Bo ostatecznie kino jakieś idee przekazuje. Musi – bez 
tego byłoby jednie pustą formą. Lecz skoro tak, to muszą to być idee 
możliwe do zdefiniowania. 

Tu dochodzimy do sedna. Nie pytajmy, czy filmy da się uszerego-
wać ze względu na przynależność do określonego światopoglądu, ale 
zastanówmy się, czy pierwiastek światopoglądu konserwatywnego 
jest dostrzegalny we współczesnej kinematografii. Od razu dodaj-
my – mówimy tu nie o prawicy w sensie politycznym (zresztą konia 
z rzędem temu, kto by współcześnie takową jednoznacznie zdefinio-
wał), ale o konserwatyzmie filozoficznym, dotyczącym uniwersaliów. 

KO N S E RWAT Y W N Y  K R Ę G O S Ł U P 

Niestety i w tym przypadku pojawia się problem dotyczący jedno-
znacznej definicji idei konserwatywnej. Wszyscy wiemy, że konser-
watyzm konserwatyzmowi nierówny, ale wiemy również, że istnieją 
prawdy wspólne dla wszystkich, którzy pod takim światopoglądem 

się podpisują. Szukając zatem obecności konserwatyw-
nego pierwiastka we współczesnym kinie, warto skupić 
się na kilku punktach dla niego fundamentalnych. 

Konserwatyzm zaczął się kształtować u zarania 
XIX wieku jako wyraz sprzeciwu wobec rewolucji fran-
cuskiej, która niosła ze sobą chęć szybkiej i radykalnej 
zmiany świata. W reakcji na te założenia wykształcił się 

zespół idei, którego przedstawiciele głosili naczelne przekonanie, że 
istnieją na świecie wartości stałe i niezmienne, a tym samym natu-

Choć jednostki 
i społeczeństwa 

podlegają ewolucji, ich 
kręgosłup powinien 

pozostać nienaruszony 
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ra ludzka również jest stała i niezmienna. Fakt, że nie można jej 
dowolnie modelować, nie wyklucza jednak rozwoju człowieka. Dziś 
moglibyśmy rzec, że choć jednostki i społeczeństwa podlegają ewo-
lucji, ich kręgosłup powinien pozostać nienaruszony. Co zaś mieści 
się w owym kręgosłupie? 

H E R Z O G  I  B E Z L U D N A  W Y S PA 

Przede wszystkim sceptycyzm wobec prób zbudowania nowego czło-
wieka opartego na indywidualizmie, a co za tym idzie – obrona war-
tości wspólnoty. Konserwatysta żywi przekonanie, że człowiek jest 
istotą społeczną, że taka jest jego natura, że tylko w społeczeństwie 
może wzrastać i się rozwijać. Podstawową jednostką budulcową tegoż 
społeczeństwa winna być rodzina, w dalszej kolejności wspólnota 
sąsiedzka i przyjaciele, a dopiero potem szersze twory jak miasto czy 
państwo. Występować tu powinna naturalna hierarchia, podporząd-
kowana jednak najważniejszej zasadzie: człowiek jest nieszczęśliwy, 
gdy jest sam. Tę prawdę, przekazaną już u zarania dziejów przez 
Boga, można odnaleźć w wielu filmach. Epoka postmodernizmu 
spopularyzowała wprawdzie krytyczne podejście do kultury jako 
wytworu zbiorowości, określając ją jako źródło cierpień rodzaju ludz-
kiego, lecz jednocześnie wielu twórców – świadomie bądź nieświa-
domie – skłania się ku tezie, że izolacja i oderwanie od wspólnoty 
nie służą jednostce. Dostrzec to można w licznych tytułach, które 
mierzą się z zagadnieniem szeroko pojętej ludzkiej samotności, od 
Zagadki Kaspera Hausera Wernera Herzoga, aż po Cast Away z Tomem 
Hanksem w roli głównej. 

Herzog przedstawił w swoim obrazie historię człowieka, któ-
ry dużą część życia spędza poza cywilizacją. Gdy po latach zosta-
je odnaleziony, nie jest w stanie powrócić do funkcjonowania 
w społeczeństwie, chwilami przypomina bardziej zwierzę niż isto-
tę ludzką. Niemożność obcowania ze zbiorowością degraduje jego 
osobę, a raczej nie pozwala jej się rozwinąć. Hanks w filmie Roberta 
Zemecki sa, kinie pozornie rozrywkowym, przeżywa podobne katu-
sze. Dramat współczesnego Robinsona Crusoe uwięzionego na bez-
ludnej wyspie to jednocześnie dramat człowieka wyrzuconego poza 
nawias cywilizacji. Ból sprawia mu nie tylko brak technologicznych 
udogodnień, leków czy wygód, ale przede wszystkim samotność, brak 
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kontaktu z inną istotą ludzką. Najbardziej pamiętnym wyrazem roz-
dzierającego cierpienia bohatera jest uczynienie z piłki do siatkówki 
imitacji człowieka, która – nazwana przezeń imieniem Wilson – sta-
je się dla rozbitka jedynym towarzyszem prób powrotu do świata. 
Warto się zastanowić, jak często w kinie obraz samotności stanowi 
przeciwwagę dla kontrkulturowej krytyki społeczeństwa w rodzaju 
demitologizacji amerykańskich przedmieść i małomiasteczkowego 
stylu życia. To, że niektóre społeczności mogą być toksyczne, nie 
oznacza bowiem, że społeczeństwo jako takie jest złe.

R O D Z I N A  WC I Ą Ż  N A  E K R A N I E 

Z wagi wspólnoty w naturalny sposób wynika istota rodziny jako 
podstawowej komórki społecznej. Człowiek rodzi się w rodzinie 
i w rodzinie powinien się wychowywać, przystosowując się do życia 
w społeczności – głoszą konserwatyści. Można by wysnuć wniosek, że 
konserwatywny będzie każdy obraz, który podkreśla potrzebę istnie-
nia rodziny. To oczywiście zbytnie uogólnienie, bo fabuły zawierające 
takie przekonanie mogą jednocześnie przekazywać inne idee, dalekie 
od konserwatyzmu. Każda sytuacja dramatyczna, która jasno daje 
do zrozumienia, że rodzina jest naturalną i niezbędną dla naszego 
funkcjonowania konstrukcją, zawiera jednak pierwiastek konserwa-

tyzmu. Idąc tym tokiem rozumowania, dochodzimy do 
ciekawego wniosku: pod tym względem popkultura ame-
rykańska pozostaje bardzo konserwatywna. Wystarczy 
spojrzeć na czołówkę tegorocznego Box Office. 

Wśród najlepiej sprzedających się obrazów widzimy 
aktorską wersję Pięknej i Bestii – klasycznej disneyowskiej 
bajki promującej romantyczny model miłości; Strażni-
ków Galaktyki 2, w których kluczowym elementem fabu-

ły jest podkreślenie wagi figury ojca w życiu człowieka; Szybkich 
i wściekłych 8, czyli najnowszą odsłonę serii, w której przywiązanie do 
wartości rodzinnych stało się wręcz tematem przewodnim; Piratów 
z Karaibów 5 – kolejną bajkę, w której wszyscy żyją długo i szczęśliwie, 
gdy w finale rodzina zostaje zjednoczona; a wreszcie Wojnę o planetę 
małp – ostatnią część trylogii niby krytycznej wobec ludzkiego gatun-
ku, ale zarazem w postaci protagonisty Ceasara niosącej tę samą ideę: 
nic nie czyni bardziej ludzkim niż życie we wspólnocie i poświęce-

Człowiek rodzi 
się w rodzinie 

i w rodzinie powinien 
się wychowywać, 

przystosowując się do 
życia w społeczności 
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nie dla niej. Powyższe przykłady mogą wydawać się infantylne, ale 
to jedynie pozory – nic bowiem nie kształtuje postaw i przekonań 
tak jak kultura popularna. Przekonanie o istotnej roli rodziny widać 
też w produkcjach telewizyjnych, zwłaszcza sitcomach. W tym przy-
padku trudno jednak mówić o stricte konserwatywnym przekazie. 
Przykładem może być Współczesna rodzina – hit ostatnich lat, który 
bardzo mocno podkreśla pozytywne aspekty życia rodzinnego, ale 
zarazem zrównuje tradycyjny model rodziny ze związkiem homosek-
sualnym (w serialu dwójka homoseksualistów wychowuje dziecko). 

B AT M A N  Z A M I A ST  C H RY ST U S A 

A przecież istotą konserwatyzmu jest obrona tradycyjnych wartości, 
w tym zasad moralnych i etycznych bliskich tradycji chrześcijańskiej, 
która wraz ze spuścizną Grecji i Rzymu ukształtowała świat Zacho-
du. O ile przekonanie o roli społeczeństwa i rodziny wciąż jest silnie 
akcentowane w kinie, o tyle szacunek dla wiary to – zdawałoby się – 
ostatnie, o co można podejrzewać dzisiejszych filmowców. Głównym 
reprezentantem tego motywu w kinie popularnym wydaje się być 
Mel Gibson z Pasją i niedawną Przełęczą ocalonych na czele. Wartości 
takie jak istota sacrum, obrona zasad wiary czy wierność Kościoło-
wi nieczęsto pojawiają się dziś na ekranie. Ostatnio wykorzystał je 
Martin Scorsese w Milczeniu, nawiązując do klasycznej Misji Rolan-
da Joffe, ale trudno przypuszczać, by zapoczątkował tym modę na 
„kino chrześcijańskie”. Filmy takie jak Wielka cisza czy Ludzie Boga, 
poruszające temat wiary w sposób interesujący i pełen głębi, pozo-
stają oazami na duchowej pustyni kina, które nie jest dziś zaintere-
sowane podejmowaniem podobnych wątków (pomijając kiczowate 
protestanckie dramaty obyczajowe powstające ostatnio w USA). 

Co ciekawe, w kreacjach filmowych protagonistów wciąż może-
my zauważyć mimowolną realizację wielu chrześcijańskich ideałów 
takich jak poświęcenie własnego zdrowia i życia w trosce o innych, 
obrona słabszych czy dochowanie wierności ukochanej kobiecie. 
To konserwatywne podejście znów można łatwiej dostrzec w kinie 
popularnym. Pomyślmy o kreacjach bohaterów kina akcji czy przeży-
wających ostatnio szczyt popularności ekranizacji komiksów. Czy to 
John McClane w Szklanej pułapce, czy Batman w kolejnych odsłonach 
swej filmowej sagi, czy Maximus w Gladiatorze – poświęcając się dla 
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wyższych celów, dają oni wyraz przekonaniu o tym, że istnieje jasny 
podział na dobro i zło, a za dobro warto cierpieć i umierać. Przekona-
nie o istnieniu wyższych wartości jest z gruntu konserwatywne i naj-
widoczniej wciąż utrwalone w naszej kulturze, niezależnie od tego, 
że w artystycznym kinie europejskim nieraz pobrzmiewają hasła 
o moralnym subiektywizmie i nihilistycznym podejściu do życia. 

Przekonanie o potrzebie walki o dobro łączy się z przekonaniem 
o znaczeniu wspólnoty, rodząc ideę patriotyzmu. Tę najsilniej widać 
w kinie historycznym i wojennym, w którym protagonista broni swo-
jego kraju przed zewnętrznym zagrożeniem. Taką postawę prezentu-
je bohater wspomnianej Przełęczy ocalonych – choć z racji przekonań 
religijnych nie chce zabijać, jednocześnie pragnie wspomóc Amery-
kanów w walce podczas II wojny światowej i jako sanitariusz ratuje 
od śmierci wielu towarzyszy broni. Podobnie zachowują się boha-
terowie Szeregowca Ryana, Dunkierki czy innych filmów wojennych 
podkreślających sens poświęcenia, które w naturalny sposób wzbu-
dzają w odbiorcach patriotyczne uczucia. W kontrze wobec takich 
obrazów stają rzecz jasna produkcje wskazujące na okrucieństwo 
i bezsens wojny, na czele z tytułami takimi jak Pluton czy Jarhead. 

Konserwatywny 
pierwiastek wprowadza 

do kina wiarę w możliwe 
do zdefiniowania, 

jednoznaczne wartości 
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Konserwatywny pierwiastek wprowadza do kina wiarę w możliwe do 
zdefiniowania, jednoznaczne wartości, podczas gdy odmienna ide-
ologia neguje istnienie jakichkolwiek aksjomatów, zwłaszcza w sferze 
społecznej i moralnej. Ład i bezład – na te wyznaczniki powinniśmy 
zwracać uwagę. Jeżeli film niesie defetystyczną myśl dotyczącą spo-
łeczeństwa, jeżeli sugeruje, że rodzina to anachronizm, jeżeli podda-
je w wątpliwość sens poświęcenia dla wyższych idei – oddala się od 
ducha konserwatyzmu. Jeżeli zaś zawiera w sobie któryś z wymie-
nionych wyżej pierwiastków, możemy w nim tego ducha odnaleźć. 

Tym samym zamiast bawić się w szufladkowanie kina, starajmy 
się spojrzeć uważniej na to, co dany film chce nam przekazać. W tym 
tekście celowo nie umieszczono nadmiaru przykładów, by zachęcić 
raczej do próby własnej redefinicji ulubionych tytułów. Może taki 
właśnie ogólny drogowskaz bardziej pomoże w podróżach przez 
kino ładu i bezładu niż tworzenie sztucznych katalogów. Jedno jest 
pewne: ta podróż jest trudna, trwa w kulturze od stuleci, a w kinie od 
dziesięcioleci, i prędko się nie skończy. Ale – czy się to komuś podoba, 
czy nie – wszyscy jesteśmy uczestnikami nieustannego poszukiwania 
pierwiastków konserwatyzmu w dziełach X muzy. Ω



Relacje brytyjsko-irlandzkie 
były wrogie niemal od 
początku istnienia Irlandii, 
z biegiem lat przybierały 
zaś coraz ostrzejszą formę. 
Jednak gdy Irlandzka 
Armia Republikańska 
zaczęła poczynać sobie 
coraz śmielej, na jej drodze 
stanęła Margaret Thatcher

W Y S P Y  N I E Z A D OWO L E N I A

Zjednoczone Królestwo końca lat 70. 
XX  wieku stanowiło cień swej dawnej, 
imperialnej chwały. Od czasu kryzy

su sueskiego znajdowało się w ciągłym 
odwrocie dyplomatycznym i geopolitycz
nym, targały nim strajki robotnicze, zaś 
gospodarką wstrząsały kolejne kryzysy. 
Okres premierostwa Jamesa Callagha
na pogorszył i tak złą sytuację Albionu, 
w efekcie czego zima 1978/79 roku przeszła 
do historii jako Winter of Discontent – Zima 
Niezadowolenia. Wysoka inflacja i galo
pujący wzrost cen pogarszał stopę życio
wą poddanych królowej, strajk śmieciarzy 
pogrążył Londyn w zwałach odpadków, zaś 
strajk grabarzy w Liverpoolu spowodował 
przepełnienie kostnic. Doszło też do sta
gnacji handlu zagranicznego, ponieważ 

Żelazna Dama 
i IRA: historia 
pewnej 
nienawiści
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spowodowany kryzysem naftowym nie
oczekiwany wzrost kursu funta szterlinga 
zablokował eksport brytyjskich produk
tów. Rząd Callaghana, który na domiar 
złego pogrążył się wizerunkowo, przegrał 
głosowania o votum nieufności i później
sze wybory. Wygrała je zaś, po rezygna
cji trzech wcześniej branych pod uwagę 
torysowskich kandydatów, Margaret Hil
da Thatcher.

Gdy 4 maja 1979 roku obejmowała 
fotel premiera, Thatcher nie była Żela
zną Damą (choć określenie to wywodzi 
się od jej bezkompromisowego stano
wiska z rozmów ze związkowcami z 1976 
roku, nie miało jeszcze dzisiejszych kono
tacji), lecz Mleko porywaczką (The Milk 
Snatcher), niezbyt lubianą byłą minister 
edukacji, która usunęła zapis, na mocy 
którego dzieci w wieku 7–11 lat otrzymy
wały szklankę mleka dziennie. W krę
gach politycznych pamiętano również 
jej nielojalność względem poprzednie
go premiera torysów Edwarda Heatha, 
od którego zdecydowanie odcięła się, 
gdy tamten odwrócił się od zasad wolno
rynkowych. Była czarnym koniem tych 
wyborów i prócz sir Keitha Josepha czy 
majora Aireya Neave’a, jej sprzymierzeń
ców wśród członków Partii Konserwatyw
nej, trudno było znaleźć ludzi wiążących 
z nią skonkretyzowane nadzieje na silną 
i energiczną panią premier.

Podobnie wyglądała sytuacja na dru
gim brzegu Morza Irlandzkiego. Szma
ragdowa Wyspa, od XII wieku stopniowo 
podbijana przez Anglię, spędziła więk

szość XX wieku na walce o swą niezależ
ność. W 1922 roku utworzono tam niepod
ległe, choć związane z Wielką Brytanią 
unią personalną państwo irlandzkie, zaś 
w 1949 zniesiono wszelkie pozostałości 
zależności. Północne hrabstwa pozostały 
jednak pod panowaniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół
nocnej, i to właśnie o nie rozgorzał bez
pardonowy konflikt, który rozpoczął się, 
nim powstała niepodległa Irlandia, i trwa 
po dziś dzień.

Walka partyzancka i zamachy bombo
we od początku towarzyszyły działalności 
Irlandzkiej Armii Republikańskiej, podob
nie jak kryzysy wewnętrzne i rozłamy 
w łonie organizacji. Najbardziej brzemien
ny w skutkach był ten, który miał miejsce 
w roku 1969, kiedy to doszło do podziału 
na marksistowską Official IRA oraz repu
blikańską i niepodległościową Provisio
nal IRA. Ta druga, czasem w skrócie zwa
na Provos, jest dzisiaj bardziej osławiona 
i z zasady mówiąc o IRA, myśli się właśnie 
o niej. Konflikt, zwany eufemistycznie Kło
potami (The Troubles), przy
brał na sile, gdy Thatcher 
objęła stanowisko. Szacuje 
się, że do owego momen
tu zginęły 1852 osoby, zaś 
20 078 zostało rannych. 
Irlandyczycy postanowili 
sprawdzić, jak nowa loka
torka Downing Street 10 zamierza sobie 
z nimi poradzić i na ile należy dawać wiarę 
jej słowom o twardej postawie względem 
terrorystów.

Gdy 4 maja 1979 
roku obejmowała 
fotel premiera, 
Thatcher nie była 
Żelazną Damą lecz 
Mlekoporywaczką 
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Pierwszy cios nadszedł 30 marca 1979 roku, 
a więc jeszcze przed wyborami. Nieopo
dal parlamentu wyleciał w powietrze 
wysadzony miną magnetyczną Vaux
hall Cavalier prowadzony przez majora 
Aireya Neave’a. Jeden z twórców sukcesu 
Thatcher zginął, nim mógł się przekonać, 
że jego protegowana osiąga to, co plano
wał. 27 sierpnia tego samego roku potęż
ny ładunek dosłownie zmiótł z wody jacht 
Shadow V. W wybuchu zginął lord Louis 
Francis Albert Victor Nicholas Mountbat
ten, pierwszy earl Mountbatten of Bur
ma, ostatni wicekról Indii i admirał Royal 
Navy, spędzający urlop w swym zamku 
Classiebawn. Wraz z nim zginęli jego mat
ka Doreen, córka Patrycja i jej mąż John 
Knatchbull, siódmy baron Brabourne. 
Zabrali oni dzieci, dwójkę bliźniaków, 
Nicholasa i Timothy’ego. Ostatnią ofiarą był 
Paul Maxwell, młody chłopak z hrabstwa 
Fermanagh pracujący na jachcie jako mary
narz. Śmierć Mountbattena wstrząsnęła 
Zjednoczonym Królestwem, jednak jesz
cze tego samego dnia miał miejsce kolej
ny zamach. W podwójnej eksplozji zginę
ło osiemnastu żołnierzy 2. batalionu Paras 
(Parachute Regiment, brytyjskie oddziały 
powietrznodesantowe), zaś sześciu zostało 
rannych. Pierwsza bomba zniszczyła wiozą
cą żołnierzy ciężarówkę, druga wybuchła, 
gdy na miejsce przybyli ratownicy.

Jednego dnia zniszczono jeden z sym
boli brytyjskiej historii i przeprowadzono 
najbardziej śmiercionośny jednostkowy 
atak na siły zbrojne Zjednoczonego Kró

lestwa. Thatcher była wstrząśnięta tym, co 
się wydarzyło, ale jednocześnie oburzona 
atakiem na brytyjską państwowość. Jedną 
z jej głównych cech jako premier był głębo
ki patriotyzm i dążenie do przywrócenia 
Zjednoczonemu Królestwu pozycji mocar
stwowej. Później pokazała to dobitnie pod
czas konfliktu o Falklandy w 1982 roku czy 
szturmu SAS na irańską ambasadę w 1980 
roku, jednak w tamtym momencie mogło 
to być zaskoczeniem dla jej przeciwników. 
30 sierpnia zwołano pierwsze z cyklu licz
nych posiedzeń rządu dotyczących sytuacji 
w Irlandii Północnej, które służyło opra
cowaniu planów walki z IRA i odpowie
dzi na dwa nurtujące Thatcher pytania: 
jak zapewnić bezpieczeństwo poddanym 
królowej oraz jak zmusić do współpracy 
Republikę Irlandii. 5 września miało miej
sce pierwsze, niejako próbne, spotkanie 
baronessy Kesteven z taoiseachem (sze
fem rządu) Jackiem Lynchem 1. Złożyła ona 
swemu irlandzkiemu odpowiednikowi 
szereg propozycji mających na celu popra
wę warunków walki z terrorystami: przy
znanie Royal Ulster Constabulary upraw
nień do przesłuchiwania podejrzanych po 
stronie irlandzkiej, zezwolenie na patrole 
brytyjskich śmigłowców w pasie 15 kilo
metrów od granicy, wyznaczenie oficera 
irlandzkiej policji Garda Síochána na łącz

1 Wszystkie nazwiska Irlandczyków podaję w języ
ku angielskim, a nie gaelickim, co byłoby bardziej 
poprawne. Czynię tak celem ułatwienia lektury, 
czytelnicy mają bowiem większą szansę koja
rzyć przytaczane nazwiska w tłumaczeniu, nie 
zaś brzmieniu oryginalnym.
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nika przy RUC oraz ekstradycję przetrzy
mywanych na terenie Irlandii terrorystów 
do Zjednoczonego Królestwa. Żądania te 
były dość radykalne i daleko posunięte, 
Lynch zaś nie dysponował ani mandatem, 
ani wolą, by wyrazić na nie zgodę. Mnożył 
więc trudności i zwodził swoją rozmówczy
nię, a spotkanie zakończyło się ostatecznie 
bez jakichkolwiek ustaleń. Rękawica zosta
ła jednak rzucona i Thatcher nie zamie
rzała zejść z ringu, nim IRA nie zostanie 
z niego zniesiona.

Pierwsza próba sił między panią pre
mier a terrorystami była związana ze sta
tusem tych drugich, wynikającym zresz
tą z różnic w postrzeganiu charakteru ich 
działań. Irlandczycy widzieli siebie jako 
ludzi walczących o zjednoczenie swej 
podzielonej ojczyzny. Dla Londynu byli 
z kolei zwykłymi terrorystami i przestęp
cami, których osadzano w brytyjskich 
więzieniach jako kryminalistów. Bojow
nicy IRA domagali się jednak statusu więź
niów politycznych i związanych z nim uła
twień więziennego życia, na co Londyn 
zgodzić się nie miał zamiaru. W marcu 
1978 roku rozpoczęli oni zatem „brudny 
protest”, polegający na odmowie sprzą
tania cel i zanieczyszczania ich ekskre
mentami, do którego po pewnym czasie 
dodano głodówkę rozpoczętą 27 paździer
nika 1978 roku. Wraz z fotelem Thatcher 
odziedziczyła „brudny protest”, z głodów
ki bowiem więźniowie się wycofali. Nowo 
wybrana premier zdecydowała się wziąć 
więźniów na przeczekanie. 1 marca 1981 
osadzeni zakończyli więc „brudny protest” 

i po raz kolejny przystąpili do głodówki. 
Thatcher nie zamierzała ustępować. 5 mar
ca wygłosiła bardzo twarde przemówie
nie w Belfaście, potępiające działania IRA, 
więźniów otoczono zaś opieką medyczną 
i apelowano do ich rodzin, by przekonali 
osadzonych do zmiany podejścia. Podob
nie nieprzejednani byli jednak bojownicy. 
5 maja 1981 umarł Bobby Sands, żołnierz 
IRA, który zapoczątkował strajk, ten zaś 
trwał jeszcze do 3 października 1981. Mimo 
próśb i apelów śmierć poniosło dziesięć 
osób. Sprawę dodatkowo komplikował 
fakt, że zamknięty w więzieniu Maze Sands 
wygrał in absentia wybory i został posłem 
do Izby Gmin z okręgu Fermanagh i South 
Tyrone. Nie zmieniło to jego statusu jako 
skazanego za terroryzm, jednak zmniej
szało pole manewru Downing Street.

Głodówka zakończyła się remisem. 
Thatcher zdecydowała się na pewne ustęp
stwa w kwestii ubioru więźniów, widzeń 
i możliwości skrócenia wyroków za dobre 
sprawowanie, nie ugięła się jednak co do 
zmiany ich statusu. W efekcie stała się 
wrogiem numer jeden IRA, Provosi odpo
wiedzieli zaś kolejnym 
aktem terroru, 10 paździer
nika 1981 roku wysadzając 
autobus w Chelsea i zabi
jając kilku żołnierzy Gwar
dii Irlandzkiej. Siły Bezpie
czeństwa wzmogły wysiłki 
i do grudnia udało im się 
przejąć sporo broni dostar
czanej bojownikom, pocho
dzącej w dużej części z Libii. 

Irlandczycy 
widzieli siebie 
jako ludzi 
walczących 
o zjednoczenie 
swej podzielonej 
ojczyzny. Dla 
Londynu byli 
z kolei zwykłymi 
terrorystami 
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Do końca roku od początku kadencji Mar
garet Thatcher w zamachach i morder
stwach zginęło 101 cywilów, a 190 zostało 
rannych.

T R Z Y  ST R O N Y  S Z A C H OW N I C Y

Konflikt eskalował, obie strony wymieniały 
ciosy. Należy pamiętać, że w tym układzie 
istniała również trzecia siła: ulsterscy unio
niści, zwolennicy unii z Wielką Brytanią, 
w dużej mierze pochodzenia irlandzkiego, 
ale także angielskiego, szkockiego i walij
skiego. O ile główna siła policyjna Irlandii 
Północnej, Królewska Policja Ulsteru (Roy
al Ulster Constabulary, RUC), podlegała 
Londynowi, o tyle Oddziały Ochotników 
Ulsterskich (Ulster Volunteer Force, UVF) 
i Stowarzyszenie Obrońców (Ulster Defence 
Association, UDA) były instytucjami o dość 
niejasnym rodowodzie. Te organizacje para
militarne stały za licznymi aktami terroru 
wymierzonymi w irlandzkich katolików 
oraz żołnierzy IRA, a mimo to traktowane 
były przez Londyn dość ambiwalentnie. 
Ostatecznie uznano je, zresztą wraz z wie
loma podobnymi formacjami, za organiza
cje terrorystyczne, zaś członkostwo w nich 
zaczęto traktować jak przestępstwo. Zanim 
jednak do tego doszło, radykalne odłamy 
unio nistów pozostawały znaczącą siłę na 
planszy. Bardziej umiarkowane skrzydło 
grupy miało w dodatku swoich politycznych 
reprezentantów, których interesy musiały 
zostać wzięte pod uwagę w kalkulacjach 
Thatcher.

7 listopada 1983 roku doszło do spotka
nia między premier Zjednoczonego Króle

stwa a taoiseachem Garretem FitzGeral
dem. W toku rozmów udało się położyć 
fundamenty pod przyszłe Porozumienie 
BrytyjskoIrlandzkie. Docelowo utworzy
ło ono platformę porozumienia między 
Dublinem i Londynem, na mocy które
go rząd irlandzki otrzymał prerogatywę 
doradczą w kwestiach związanych z Irlan
dią Północną, przy jednoczesnym zapew
nieniu, że jej status nie ulegnie zmianie 
bez zgody większości mieszkańców wyra
żonej w referendum. Kompromis ten był 
wystarczający dla obu rządów, jednak ani 
unioniści, ani IRA, nie byli nim usatysfak
cjonowani i uznali je za zagrożenie, choć 
z odmiennych pobudek. Sama zgoda na 
rozpoczęcie procesu nie oznaczała jed
nak spolegliwości Dublina. Między Mer
rin Street i Downing Street rozpoczęły 
się skomplikowane negocjacje. Moment 
przełomowy nastąpił 17 grudnia 1983 roku, 
kiedy IRA przeprowadziła zamach na dom 
handlowy Harrods. Zginęło w nim 6 osób, 
zaś 90 zostało rannych. Zamach odbił się 
szerokim echem z racji terminu: świat 
szykował się do świąt Bożego Narodzenia 
i tym brutalniejszy dysonans stanowiły 
bomby wybuchające wśród ludzi kupu
jących prezenty. FitzGerald podjął bar
dziej zdecydowane kroki. Postanowiono 
zwiększyć wydatki na służby bezpieczeń
stwa i rozpoczęto przygotowania do dele
galizacji Sinn Féin. Rozpoczęto również 
współpracę między Garda Síochána a Roy
al Ulster Constabulary, ta jednak nie ukła
dała się zbyt pomyślnie – Garda okazała 
się być źle przygotowana, RUC z kolei cie
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szyło się złą sławą wśród Irlandczyków. Był 
to jednak początek wspólnej walki z ter
roryzmem. I choć wraz z objęciem funk
cji taoiseacha przez Charlesa Haugheya, 
zdecydowanie mniej elastycznego niż Fitz
Gerald, rozmowy wróciły na wyboiste tory, 
współpraca zaczęła nabierać kształtów.

Świadoma tego zagrożenia IRA zde
cydowała się podjąć kroki wymierzone 
bezpośrednio w Thatcher. 12 październi
ka 1984 miał miejsce jeden z najsłynniej
szych Zamachów Tymczasowych. W Grand 
Hotelu w Brighton podłożono ładunek 
dziewięciu kilogramów żelatyny wybu
chowej, mający zabić Margaret Thatcher 
oraz innych członków Partii Konserwatyw
nej, którzy zebrali się tam na konferencji. 
Nad rankiem ładunek eksplodował, zabi
jając 5 osób i raniąc 51 kolejnych. Zgodnie 
z opinią strażaków straty były relatywnie 
małe w stosunku do siły ładunku z racji 
wytrzymałej konstrukcji wiktoriańskiego 

budynku. Bezpośredni atak 
na szefa brytyjskiego rządu 
rozsierdził kraj i tym silniej 
pchnął Dublin na drogę do 
współpracy.

WO J N A  D U S Z

Wraz z rozpoczęciem swej 
trzeciej kadencji That
cher była zdecydowa

na zamknąć kwestię irlandzką. Wojna 
w Ulsterze i zwalczanie IRA kosztowały 
podatnika średnio 400 milionów funtów 
rocznie, co było kwotą znacznie obciąża
jącą budżet. Nie zważając na oskarżenia 

o wprowadzanie cenzury, premier zakaza
ła nadawania oświadczeń terrorystów oraz 
ugrupowań wspierających IRA, głównie 
Sinn Féin. 29 czerwca 1985 roku FitzGerald 
spotkał się ponownie z Thatcher i przeka
zał informację o wzrastającym zaniepo
kojeniu Dublina nabierającą sił Irlandzką 
Armią Republikańską oraz możliwą domi
nacją Sinn Féin. By tego uniknąć, zapropo
nował współpracę. 15 listopada tego same
go roku na zamku Hillsborough podpisano 
ostatecznie akt Porozumienia Brytyjsko
Irlandzkiego, którego pierwszy artykuł 
mówił o nienaruszalności statusu Irlandii 
Północnej w następstwie jakiejkolwiek 
procedury innej niż zgoda mieszkańców. 
Rządy obu krajów uznały porozumienie 
za sukces, wywołało ono jednak wściekłość 
unionistów, którzy poczuli się zdradzeni 
przez Londyn. Rozpoczęły się strajki, a na 
Downing Street docierały nawet pogróżki 
z Ulsteru. Działania te nie wpłynęły jednak 
na zmianę polityki Thatcher.

Żelaznej Damie nie udało się wpraw
dzie rozwiązać kwestii irlandzkiego terro
ryzmu, jednak we współpracy z Dublinem 
doprowadziła ona do sytuacji, w któ
rej dowództwo IRA zaczęło rozpatrywać 
opcję pokojowego rozwiązania konfliktu. 
W 1994 roku zaproponowano zawieszenie 
broni pod wstępnym warunkiem dopusz
czenia Sinn Féin do regularnego życia poli
tycznego. Londyn zażądał odwrócenia 
kolejności działań, co spotkało się z odmo
wą IRA i wywołało powrót do kampanii ter
rorystycznej. Gdy w 1997 roku ponowiono 
propozycję, Downing Street tym razem 

Bezpośredni 
atak na szefa 
brytyjskiego 

rządu rozsierdził 
kraj i tym silniej 

pchnął Dublin 
na drogę do 
współpracy 
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wyraziło zgodę. W 1998 roku podpisano 
porozumienie wielkopiątkowe, którego 
główni architekci, John Hume oraz David 
Trimble, zostali uhonorowani pokojową 
Nagrodą Nobla. Choć na przełomie 2004 
i 2005 roku Irlandzka Armia Republikań
ska na krótko ogłosiła powrót do dawnej 
działalności, rychło zadeklarowała zaprze
stanie aktów terroru, zaś w sierpniu 2015 
ogłosiła koniec swojego istnienia.

Przez cały okres swego premierostwa 
Margaret Thatcher była nieprzejednaną 
przeciwniczką jakichkolwiek układów 
z terrorystami i głosiła doktrynę całkowi
tej likwidacji IRA. Terroryzmem ogólnie, 
a irlandzkim zwłaszcza, gardziła, uważając 
go za narzędzie walki tchórzy. Uważała jed
nak, że koniecznym warunkiem likwidacji 
całego zjawiska jest uprzednie zwycięstwo 
ideologiczne. Terrorystów należało odrzeć 
z nimbu romantycznych bojowników za 
sprawę, ścierających się z opresyjnym, zło
wrogim mocarstwem, i przedstawić jako 
morderców, przez których giną zwykli, nie
winni ludzie. Dopiero po pozbawieniu ich 
sympatii międzynarodowej opinii publicz
nej można było poważnie rozważać roz
bicie ugrupowań terrorystycznych, które 
traciły wtedy źródło finansowania i zaopa
trzenia. Było to dobrze widoczne w konflik
cie irlandzkim, kiedy bojownicy IRA mogli 
za każdym razem liczyć na wsparcie miej
scowej ludności, która oferowała im nie 
tylko datki czy zaopatrzenie, ale również 
kryjówki przed ścigającymi ich żołnierzami 
brytyjskimi. Zasadność uprzedniej walki 
o rząd dusz udowodniły także prośby do 

kleru katolickiego o włączenie się w pro
ces pokojowy. O ile Watykan każdorazowo 
deklarował wsparcie dla tegoż i potępiał 
działania terrorystyczne, o tyle episkopat 
irlandzki był nastrojony o wiele bardziej 
nacjonalistycznie i postrzegał walkę IRA 
właśnie przez pryzmat romantycznej walki 
o niepodległość. Nie cały, ma się rozumieć, 
jednak wystarczająco duża jego część, by 
głos ten nie wpłynął znacząco na działal
ność Irlandzkiej Armii Republikańskiej.

W latach 1970–2005 IRA zdetonowała 
około 19 000 improwizowanych ładunków 
wybuchowych, powodując śmierć oko
ło 1800 ludzi. Działania Thatcher w tym 
kontekście można rozpa
trywać dwutorowo. Bezpo
średnia działalność służb 
bezpieczeństwa nie odnio
sła znacznego skutku, nie 
udało się bowiem ograni
czyć liczby zamachów siła
mi personelu brytyjskiego. 
Jednak działania dyplo
matyczne nakierowane na 
porozumienie z Republiką 
Irlandii, zwłaszcza zaś Poro
zumienie BrytyjskoIrlandzkie, doprowa
dziły do pozbawienia IRA zaplecza, a osta
tecznie – do podjęcia działań pokojowych. 
Można zatem uznać je za zwieńczone suk
cesem, choć zapewne nie takim, o jakim 
myślała Żelazna Dama, wprowadzając się 
na Downing Street 10. Ω

Terrorystów 
należało 
odrzeć z nimbu 
romantycznych 
bojowników 
za sprawę, 
ścierających się 
z opresyjnym, 
złowrogim 
mocarstwem 



Twórczość martial-industrialnego Von 
Thronstahl to dekadencka tęsknota za starym, 
hierarchicznym światem i jego ładem. Zdaniem 
lidera zespołu Josepha Marii Klumba otaczająca 
nas liberalna rzeczywistość jest jedynie iluzją

Władcy świata uczynili z mojej ojczyzny [Niemiec – red.] burdel; zamiarem 
ponadpaństwowych potęg jest przerobienie całego świata na kurewski raj. Nie 
wyrażam na to zgody. Przeciw takiemu światu kurew używam jego własnej 
broni. Popkultura jest antidotum, którego nie przewidzieli – mówi w jednym 
z wywiadów muzyk. Klumb ma jednak świadomość, że przebywanie 
w undergroundzie i tworzenie martial industrialu/neofolku może być róż-
nie odbierane. Nasza sztuka nie jest naprawdę sztuką – to tęsknota, głęboka 
tęsknota ukazująca walkę paradoksów, walkę dwóch światów i faustowskich 
uczuć w naszych duszach – twierdzi. Wybór takiego gatunku muzycznego 
jest jednak nieprzypadkowy. Negacja wraz z grozą stanowią cechy industrialu 
pochodzące jeszcze z pionierskich czasów tego gatunku. To nieco perwersyjny 
aspekt łączący się z estetyką pełną trupów, zniszczenia, upadku i rozkładu. […] 
Nie upieramy się przy tym, co stare, odzyskujemy utracony teren; wypełniamy 
pustkę treścią, wnosząc ze sobą jasną estetykę – głosi artysta.

Mateusz K. 
Dziób

Von Thronstahl

Pokonaj swiat jego 
wlasna bronia. 
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3KO N S E RWAT Y W N A  R E WO L U C J A
Łącząc awangardę formy i tradycyjną treść, Klumb uważa siebie za konser-
watywnego rewolucjonistę. Ta postawa jest jego zdaniem mocniejsza od 
płytkiego nacjonalizmu (skąd my to w Polsce znamy…), ponieważ niesie 
ze sobą wiele alternatyw i odpowiedzi na wyzwania współczesności oraz 
przyszłości. Rewolucja, w którą wierzy, ma prowadzić do restauracji idei 
Europy albo Rzeszy (!) Europejskiej. Jednak owa koncepcja nie powinna 
przejawiać się w żadnym ponadnarodowym parlamencie czy demokracji 
(nazwanej w jednym z utworów Von Thronstahl z angielska democrazy), 
ale w tożsamości i poczuciu identyfikacji. Klumb gardzi bowiem Unią 
Europejską. Widzę tam klauny, za których maskami stoi ukryta potężna moc – 
mówi. Wojna, którą prowadzi ze światem, jest duchowa, lecz choć obej-
muje głównie walkę tradycyjnych idei z modernizmem, to w nią, chcąc 
nie chcąc, wplątana jest również polityka.

Przejawem takiego zaangażowania politycznego stał się wydany 
w 2001 roku album BELLUM SACRUM BELLUM!? (łac. WOJNA ŚWIĘTA 
WOJNA!?), odnoszący się do rozpoczętej wtenczas przez USA „wojny z ter-
rorem”. Płyta nie ma rzecz jasna wydźwięku pacyfistycznego, ale nadaje 
wojnie nową interpretację, odczytując ją jako współczesną apokalipsę. 
Wskazuje na to utwór Warheads of humanity: Six six six and September the 
11th / U.S. warpath straight to Armageddon/ Take a look into the Bible, the 
Book of Revelation / You will find true words on the current situation. BELLUM 
SACRUM BELLUM!? jest niemal jednogłośnie uznawana przez krytyków za 
opus magnum Von Thronstahl. Co ciekawe, w tym koncept albumie oprócz 
marszowych rytmów usłyszeć można elektroniczne beaty, mocarne gita-
rowe riffy i nawiązania do takich punkowych klasyków jak Joy Division, 
The Exploited i The Clash. 

T WA R DY, R Z Y M S K I  K ATO L I C Y Z M

Punk rock Klumb doskonale zna, ponieważ w swoim życiu przeszedł 
okres fascynacji subkulturami i ezoteryzmem. Wyciągnął go z tego ksiądz 
Hans Milch FSSPX, który wprowadził go w tradycyjny rzymski katolicyzm. 
Kazania swojego duchowego mentora artysta umieszcza teraz w swoich 
utworach. Ten okres duchowej wolności nazywa swoją „odyseją”. Obec-
nie modernistycznym chrześcijaństwem srogo gardzi, porównując je do 
ezoterycznego targu. Von Thronstahl na swojej oficjalnej stronie interne-
towej opublikował nawet obszerny list gratulacyjny do Benedykta XVI. 
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Rozpoczyna się on od obwołania wyniku konklawe z kwietnia 2005 roku 
cudem, w który nie chciał nikt uwierzyć i najlepszym wyborem. Papież nie 
jest znakiem czasu, jest palcem Bożym. To być może najmądrzejszy mężczy-
zna zasiadający na tronie Piotra i obiecujący pasterz w czasie najciemniejszej 
godziny. zachwytom nie ma końca, a muzycy tworzą chyba własną teo-
logię polityczną. Joseph Ratzinger stał się nową głową państwa niemieckie-
go. Można przypuszczać, że […] słowo nowego Biskupa Rzymu będzie ważyło 
znacznie więcej na arenie międzynarodowej w sprawach dotyczących Niemiec 
niż wystąpienia Schroedera i Kohlera razem wzięte.

zespół w dalszej kolejności masakruje katolików niezadowolonych 
z rezultatu głosowania kardynałów: w odniesieniu do [nich] należy postawić 
pytanie, czy ich szok nie opiera się tyle na niedowierzaniu, ile na słabości i trywial-
ności. To postawa godna młodzieńca, który uważa, ze potrzebuje postępowego 
papieża – reformatora. W rzeczywistości to nie byłby papież, ale showman. List 
to swego rodzaju tradycjonalistyczny manifest przeciw modernistom. Nie 
wystarczy [dla nich], aby Bóg stał się człowiekiem w swoim Synu, oni chcą uczy-
nić Świat Bogiem. Wiara, Kościół i liturgia mają być w ich mniemaniu świeckie. 
[…] Kościół musi powstrzymać świat […]. Drugi Sobór Watykański był świato-
wym upadkiem kościelnej łodzi […]. Tylko jako BASTION Kościół będzie w stanie 
utrzymać się w sztormie naszych czasów, trwając w swoich mocnych zasadach, 
i będzie przyjazny dla tych, którzy w drodze do domu po długiej wędrówce wrócą 
do niego jako zagubieni synowie.

Z A M I E Ń  S WÓ J  B U N T  W  ST Y L

Katolicyzm w tradycyjnym wydaniu doskonale wpisuje się w dandyzm 
muzyków. Wydaje się, że typem religii, który najbardziej pasuje do dobrej whi-
sky, rękawiczek z czarnej skóry i zapachu doskonałych papierosów – jest sta-
ry, twardy rzymski katolicyzm. To nie tylko kwestia wiary i prawdy, to także 
kwestia stylu i klasy – mówi Klumb, nazywający siebie dandy-coffee-fascist 
przyjmującym occidental dandy pose. Motto zespołu to Return your revolt 
into style. Ten styl jest skierowany przeciw światu, stanowi wyraz walki ze 
starym porządkiem i narzędzie do budowy nowego. Ma być on w pewnym 
sensie mimetyczny, bowiem członkowie Von Thronstahl są świadomi, że 
ich pokolenie nie zdoła odwojować świata i może być wyłącznie nawozem 
dla gleby, z której ma wyrosnąć nowe ziarno.

W jednym z wywiadów Joseph Klumb wyjaśnia, jak rozumie pojęcie 
dandyzmu i dlaczego ma ono według niego aż tak silną moc twórczą: Dziś 
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tak zwani dandysi bardziej zwracają uwagę na modę niż na background, któ-
rym jest myślenie. Wcześni dandysi zadowalali się jedną kawą zamówioną dla 
pięciu osób, ponieważ sednem ich spotkań była dyskusja na temat poezji i wizji 
społeczeństwa. Dziś dandys zamawia kawę sam dla siebie i dyskutuje o bizne-
sie i giełdzie. Dlaczego padło akurat na krawaty, wojskowe buty, skórzane 
sukienki dla pań i estetykę dawnych faszystów? zdaniem Klumba to dziś 
najbardziej buntowniczy styl – jednocześnie nostalgiczny i futurystyczny, 
a przy tym kontrowersyjny. Jak twierdzi artysta, klasyczna moda przetrwa 
wszystko i wytrzyma próbę czasu. Na stronie internetowej zespołu można 
znaleźć szereg artykułów poświęconych sposobowi ubierania się (odno-
szących się między innymi do Gabriela D’Annunzio i Curzio Malaparte), 
a w jednym z nich pada stwierdzenie, że na ulicach mijamy dziś niewielu 
stylowych ludzi, ponieważ ich forma autokreacji nie wynika z wewnętrz-
nych przekonań, tylko ze ślepego podążania za trendami. 

KO N T R OW E R S J E

Niestety zespół został rozwiązany w 2010 roku, a jak głoszą plotki – 
Joseph Maria Klumb hołduje obecnie pogaństwu. Ewolucja zaczęła się 
zresztą już wcześniej. Ostatnie muzyczne dokonania Von Thronstahl 
szły w stronę gitarowego, lekkiego folku. zginęła gdzieś pierwotna agre-
sja, mrok i prowokacja. zmienił się klimat, przekaz pozostał jednak ten 
sam. Don’t you’ve been told / That your soul has been sold / By sellers of liber-
ty – słyszymy w otwierającym album Sacrificare (2007) utworze The Age 
of Decay and Democrazy. z kolei Germanium Metallicum (2010), przynaj-
mniej w warstwie graficznej, odnosi się bardziej do średniowiecza niż 
do dziedzictwa przełomu XIX i XX wieku. To już nie to samo, co mroczne 
Imperium Internum (2000) z okładką przedstawiającą kapłana modlące-
go się przed ołtarzem z kolistą kompozycją złożoną z rózg liktorskich 
(fasces) – symbolu autorytaryzmu i supremacji państwa. Motyw kontro-
wersyjnych fasces pojawił się zresztą również na kilku innych okładkach 
płyt zespołu. Jakby tego było mało, jednym z haseł używanych przez 
Von Thronstahl jest Keep feelin’ Fasci-nation, a niektóre utwory stanowią 
hołd złożony Juliusovi Evoli, Leni Riefenstahl (!), Josephowi Thorakowi 
i Arno Brekerowi (oficjalnym rzeźbiarzom III Rzeszy) oraz Corneliu zelea 
Codreanu (faszystowskiemu przywódcy rumuńskiego Legionu Archanioła 
Michała oraz Żelaznej Gwardii). Ω



Papierosy 
mojego taty

1. Mój ojciec lubił spacery i nekrologi. Gdy byłem mały, dużo 
razem chodziliśmy. Trasę pomiędzy krakowskim Kazimie-
rzem, gdzie mieściła się jego pracownia (a później nasz dom) 

a budynkiem Herbewa, w którym mieszkała moja babcia, pokony-
waliśmy średnio raz w tygodniu. Daje to, biorąc pod uwagę powrót, 
siedem kilometrów marszruty, półtorej godziny na butach. Tato 
zawsze przystawał przy tablicy z nekrologami i mówił donośnym 
głosem, udając zaciekawienie: zobaczmy, kto przestał palić!. Potem 
wydobywał papierosa ze zmiętej paczki i krzesał ogień wyraźnie 
ucieszony, że przynależy do świata żywych, nie umarłych.

Co się, niestety, odmieniło.

Łukasz 
Orbitowski
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2. Z ojcem i papierosami sprawy miały się przedziwnie. Poniż-
szą historię opowiadałem wielokrotnie i mało kto w nią 
uwierzył. Mój ojciec żył siedemdziesiąt sześć lat, a palił 

przez siedemdziesiąt trzy. Gdyby dodać dwa lata, mielibyśmy trzy 
czwarte wieku ze szlugiem. Oznacza to również, że zaczął palić jako 
trzylatek.

Muszę tu dopowiedzieć, że nasza rodzina posiada potężne trady-
cje nikotynowe. Babcia paliła bodaj do osiemdziesiątki. Pamiętam ją 
dobrze, jak siedzi obok lodówki przewiązanej bandażami i strząsa 
popiół do talerzyka pod filiżankę. Lodówka miała uszkodzony sys-
tem chłodzenia i generowała nadmiar lodu, więc babcia wraz z córką 
obowiązywały ją bandażem, aby w ogóle chciała się zamknąć. Skoro 
już przy cioci, ta kopciła jak elektrociepłownia w lutym. Zawsze się 
spóźniała i trwała w nieustannym pędzie, z torebką bez ramiączka 
wepchniętą pod pachę. Miała w niej krótkie carmeny i pudełka peł-
ne wypalonych zapałek. Chowała je z powrotem, aby nie 
śmiecić.

Dziadek – o którym mój ojciec nigdy nie rzekł dobrego 
słowa – palił podobno pięć paczek dziennie. Odpalał szluga 
od szluga, zmarł jednak na raka wątroby. Prócz papiero-
sów wielką jego namiętnością była wóda. Zapewne z tego 
powodu ofiarował mi flaszkę koniaku. Dziś przyjąłbym taki 
prezent z radością, lecz wówczas miałem może pięć lat. 
Tato wylał zawartość do zlewu i nie dał mi nawet butelki do 
zabawy. Potem, kiedy byłem już dorosły, kiedy chodziliśmy na piwo 
i paliliśmy papierosy, wspominał czasem mojego dziadka. Był jedy-
nym źródłem wiedzy o nim i teraz, kiedy go zabrakło, mój dziadek 
zmarł również, po raz drugi. Zniknął z ludzkiej pamięci.

3. Nasza rodzina pochodzi z podkrakowskiego Wojnicza. 
W Krakowie podczas wojny mieszkaliśmy przy ulicy Cho-
pina, skąd przeniesiono nas do budynku Herbewa. Skąd 

w takim razie mój tato wziął się na wsi, tego doprawdy nie wiem. 
Ludzie, których mógłbym zapytać o szczegóły, dawno pomarli. Nie 
mam więc pojęcia, jaka to była wieś, skąd się tam wziął mój tatko i jak 
długo tam przebywał. Mogę zgadywać, że pojechał z rodzicami na 

Mój ojciec żył 
siedemdziesiąt sześć 
lat, a palił przez 
siedemdziesiąt trzy. 
Gdyby dodać dwa lata, 
mielibyśmy trzy czwarte 
wieku ze szlugiem
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wakacje. Urodził się w grudniu 1940 roku. Na wsi wylądował, mając 
trzy lata. Domyślam się więc, że chodzi o lato 1944.

W domu prócz mojego ojca przebywali uchodźcy z Lwowa. 
„Uchodźcy z Lwowa”, tak mówił o nich tato, co nie oznacza, że rze-
czywiście ci ludzie przybyli z Lwowa i musieli przed czymś stamtąd 
uciekać. Co ich zatem goniło? W każdym razie w domu prócz moich 
dziadków i taty przebywała banda śmiertelnie znudzonych facetów. 
Walili wódkę, kopcili szlugi i cięli w karcięta, próżno wyglądając innej 
rozrywki. Między nogami pętał im się trzyletni dzieciak, mój tatko. 
Faceci dla żartu nauczyli smarka palić. Potem zostali albo się roz-
pierzchli, zaś tato wrócił do Krakowa, unosząc ze sobą drewnianego 
konika, piłkę i nowy nałóg.

Zachowało się jedno rodzinne wspomnienie związane z palącym 
dzieckiem. Babcia opowiadała, że maleńki tato całował niedopałki 
w popielniczkach. Przeganiany, uparcie powracał do tego procederu. 
Zapewne nie mógł zrozumieć, dlaczego inni palą, a jemu nie wolno, 
i jak znam życie, wykorzystał cały dziecięcy spryt dla zdobycia papie-
rosów. Pozostawia to ogromne pole dla wyobraźni. Widzę mojego 

tatusia, jak wygrzebuje paczkę popularnych z torby wła-
snego ojca. Jego dłonie drżą i można pomyśleć, że rozpa-
kowuje gwiazdkowy prezent. Pędzi do łazienki, gdzie nad 
wanną zwisa piecyk gazowy i tato, niezdarny, może pię-
cioletni, gramoli się na krawędź tej wanny, chwyta brzegu 
piecyka, niezdarnie próbuje przyłożyć skradziony skarb 
do płomienia. Potem staje w oknie i wydmuchuje dym. 
Strasznie kaszle i wydmuchuje dalej. Okno wychodzi na 
balkon, na którym suszy się pranie i na którym mój młody, 

dorosły już ojciec stanie z wiatrówką i będzie pruł do szczurów na 
podwórku. Tato tego jeszcze nie wie, bo nie wie o niczym, co przynie-
sie mu życie. Jest tylko małym chłopcem z papierosem w paluszkach.

4. Okazji do palenia było zresztą więcej. Najciekawszą stwa-
rzała bodaj rzeka, która płynęła nieopodal Herbewa. Nie 
znam jej nazwy ani położenia. Zasypano ją dawno temu, ale 

kiedyś płynęła przez to smutne miasto, a tato tam zachodził i łapał 
sobie traszki. Woda musiała być bardzo czysta, skoro te traszki nie 
powyzdychały. Tato zabierał je w słoiku do domu i chciał zatrzymać, 

Babcia opowiadała, 
że maleńki tato 

całował niedopałki 
w popielniczkach. 

Przeganiany, uparcie 
powracał do tego 

procederu
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co niezbyt podobało się mojej prababci. Zaraz wylewała je do ubikacji. 
Teraz myślę sobie, jak bardzo zmieniły się czasy. Dziś żadna babcia 
nie spuści w kibelku pupilka swego wnuczka. Ale wiem coś jeszcze, 
rozpoznaję sens tego magicznego korowodu, słodko-gorzkiego dla 
ojca, zaś tylko gorzkiego dla traszek. Łapanie tych sworzeń musiało 
być przygodą na tyle fajną, że wartą powtórzenia. Trzymanie traszek 
daje mniej radości niż łapanie nowych. A każda wyprawa nad rzekę 
oznaczała też papieroska.

Tato pracował od maleńkości, wykonywał też prace maleńkie. 
Zajmował się głównie zbieraniem butelek, które zanosił do punktu 
skupu. W ten sposób składał na rower, lecz jestem niemal pewien, 
że część zgormadzonej w ten sposób fortuny poszła, jakby to rzec, 
z dymem. Na przełomie lat pięćdziesiątych nikomu chyba nie przy-
szło do głowy, że papierosy mogą szkodzić, wiedziano jednak, że nie 
są dla dzieci. Właściwie czemu, zastanawiam się. W każdym razie 
tato nie miał problemu z kupieniem ramki caro w kiosku – zapy-
tany, mógł odpowiedzieć, że to dla taty. Każdy by w to uwierzył. 
Kupić mógł otwarcie, palić już nie. Stąd moje wyobrażone kryjówki: 
rzeczka i łazienka.

Oficjalnie zaczął palić około czternastego roku życia, pomiędzy 
podstawówką (zwaną wówczas powszechniakiem) i liceum plastycz-
nym, gdzie zdał, które ukończył i które serdecznie znienawidził. 
Wybrałem się tam niedawno w poszukiwaniu pamiątek po tacie. 
Myślałem, że zachowali jakieś prace albo chociaż świadectwa. Gdzie 
tam, wszystko przepadło popakowane w pudła. Liceum plastycznie 
mieści się na Salwatorze, z Herbewa to pół godziny piechotą, a tato 
przecież lubił się przejść. Widzę go, jak maszeruje pierwszego wrze-
śnia, wąsa też ma pierwszego, niesie teczkę z przyborami do rysowa-
nia i malowania. Idzie, uśmiecha się do siebie, ale niezbyt szeroko. 
Poważnym ludziom uśmiech nie przystoi. Gdzieś w połowie drogi, 
powiedzmy niedaleko Błoń, zapala sobie papieroska i maszeruje 
odważnie między ludźmi. Jest już dorosły i nikt mu nie podskoczy.

 

5. Nie wiem, kiedy w życiu mojego ojca pojawiła się fajka. 
Palił ją chętniej od papierosów, wybierał mocne tytonie 
i zawsze się zaciągał. Gdy wspominałem, że tak nie powinno 

się robić, spoglądał na mnie jak na kosmiczną osobliwość – cóż ja, 
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dureń jeden, mogłem wiedzieć o paleniu? Fajek miał zresztą kilka-
dziesiąt, poustawianych na specjalnym stelażu rozciągniętym nad 
pulpitem. Używał tylko kilku z nich, tych ulubionych, reszta stała 
zimna i bezużyteczna. Gdy byłem młodym dorosłym i sam paliłem, 
poprosiłem ojca, żeby dał mi jedną ze swoich fajek. Mogłem sobie 
kupić, ale wolałem dostać od niego. Wybrał dwie, pokazał, jak się 
nabija, zdradził sposób palenia tak, by ogień nie zgasł, do tego ofiaro-
wał przetykacz, trochę filtrów, paczkę tytoniu i kazał zjeżdżać. Fajki 
jednak nie polubiłem, zresztą teraz myślę, że w dwudziestoparolatku 
z fajką kryje się coś niestosownego. Powinni je palić faceci jak mój 
ojciec, brodaci, siwiejący, o mocnych nogach, silnych przedramionach 
i wesołym spojrzeniu. 

Fajka bądź papieros towarzyszyły tacie podczas pracy. Pamiętam 
go, jak garbi się nad stołem, w jednej ręce trzyma pędzel, ołówek lub 
skalpel, zaś w drugiej ćmiącą się fajeczkę. Warsztat pracy był skąpy: 
blat, płótno na blejtramie, puszka z farbą, deszczułki. Wydawało się, 
że nie należy do malarza, ale do architekta. W czasach, gdy jeszcze 
mieszkaliśmy razem, malował głównie monochromatyczne obrazy. 
Moja dziecinna głowa nie mogła tego pojąć. Tatusiu, czemu malujesz 

na czarno i biało skoro masz tyle farbek w najróżniejszych 
kolorach? Tato wzruszał ramionami i coś tam burczał. Nie 
lubił, gdy przeszkadzano mu w pracy, a kiedy kończył, 
cofał się o krok, patrzył na obraz podparty pod bok jak 
szambelan i wydmuchiwał dym.

Niedługo po jego śmierci śniło mi się, że ukradłem mu 
fajkę. Nie mam pojęcia dlaczego, przecież dałby mi ją, gdy-
bym tylko poprosił (w końcu ofiarował mi wcześniej dwie 

inne), a teraz przecież nie były mu potrzebne. Sen już się zatarł, grze-
biąc odpowiedź. Pamiętam tylko, że miałem niesłychane przeboje 
z tą fajką. Zakradałem się, wchodziłem przez okno, przeskakiwałem 
wysoki mur, a potem, w chwili przedziwnej jasności właściwej nie-
którym snom, popatrzyłem na skradzioną fajkę i targnął mną strasz-
liwy wyrzut sumienia. Jakby to był złoty ząb ukradziony z grobu.

6. Odkąd skończyłem osiemnaście lat, chodziliśmy z ojcem na 
piwo. Zdarzało się to niezbyt często, powiedzmy dwa razy 
w miesiącu. Pomiędzy mną i nim działo się różnie, tak jak 

Jesteśmy tym, co robimy, 
tak mi rzekł. Suma 

naszych życiowych 
uczynków składa 

się na to, co po sobie 
zostawiamy
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to bywa między ludźmi, ale niezależnie od tego, jak byliśmy na sie-
bie źli czy rozżaleni, stukaliśmy się kufelkami. Tworzyła się wówczas 
przestrzeń pełnego zaufania i całkowitej zażyłości, a nic, co złe, nie 
miało tam wstępu, żadna pretensja, złość czy – co najważniejsze – 
oczekiwanie względem drugiego. Ja paliłem złote Marlboro, tato 
zawsze celował w dziwactwach. Przez długi czas preferował mentolo-
we Rothmansy, które zmienił na coś równie osobliwego. Jak go znam, 
nie potrafił odnaleźć się w świecie nowych, perfumowanych papie-
rosów. Zaczynał od lwowskiego tytoniu, więc nie powinno to dziwić.

Piętnaście lat temu umarła matka mojego ojca – ta, która strząsała 
popiół papierosa do talerzyka. Wydarzyło się to nagle. Z ojcem spo-
tkałem się pod szpitalem, załatwiliśmy to, co musiało być załatwione, 
i natychmiast poszliśmy na piwo. Usiedliśmy w jakiejś spelunie, tato 
wyjął swoje zielone Rothmansy i trochę wspominał mamę. Wówczas 
nie wiedziałem, jak się czuł, ale teraz wiem. Tato kopcił, popijał i był 
zupełnie spokojny. Zdradził natomiast swoje zdanie o życiu poza-
grobowym. Jesteśmy tym, co robimy, tak mi rzekł. Suma naszych 
życiowych uczynków składa się na to, co po sobie zostawiamy. Jego 
mama była dobrą kobietą i pozostawiła w nas ślady tej dobroci.

Przez całe lata naszych nasiadówek wypijaliśmy po cztery piwa, 
co uznaję za ilość rozumną, akurat tyle, by szumiało i żeby człowiek 
dotarł w miarę przytomny do domu. W ostatnich latach życia tatuś 
odpuścił. Zszedł na trzy, potem na dwa i w końcu na jedno. Mnie 
zawsze kupował cztery (nigdy nie pozwalał sobie postawić) i cieszył 
oczy moim szczęściem. Żałuję, bo nie pamiętam ostatniego piwa, 
przecież nie wiedziałem, że będzie ostatnim. Myślałem, że jeszcze 
się przejdziemy, a tak nie wiem nawet, o czym rozmawialiśmy.

Tato zrezygnował z piwa, lecz nie z papierosów. Ostatnie lata życia 
spędził w chorobie. Nie mógł palić w domu. Niekiedy wychodziłem 
z nim na krótkie spacery. Zawsze mieliśmy pod ręką paczkę fajek. 
Zapalałem sobie, zapalałem tatusiowi. Palił, ciesząc się tą przyjem-
nością, a potem przestał. Ω 



Trydent 
zbanowany

Paweł Rzewuski
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Jeszcze kilka lat temu debata nad wyższością Mszy 
w Rycie Nadzwyczajnym względem Mszy w Rycie 
Zwyczajnym nie była aż taka wyrazista. Do czasu

N I K T  N I E  S P O D Z I E WA  S I Ę  H I S Z PA Ń S K I E J  I N K W I Z YC J I

Odnoszę wrażenie, że przeciwnicy Soboru Watykańskiego II przez 
długi czas stanowili mało zauważalną mniejszość, której przedsta-
wiciele nowego posoborowego kościoła nie traktowali poważnie. 
Ot, jacyś dziwni ludzie, którzy nie zaakceptowali zmian i wolą tkwić 
w starych przyzwyczajeniach. Od pewnego czasu spotykają się oni 
jednak z coraz głośniejszymi atakami.

Trzeba uczciwie zauważyć, że zwolennicy tradycjonalizmu bardzo 
często nie przebierają w słowach. Zawsze uchodzili oni wewnątrz 
Kościoła za radykalną i bardzo gorliwą grupę. Biorąc pod uwagę fakt, 
że część z nich dodatkowo identyfikuje się z grupami nacjonalistycz-
nymi, powstaje iście wybuchowa mieszanka. Tak, zdecydowanie 
wśród tradsów jest sporo hejterów i wiele ich wypowiedzi odbiega od 
chrześcijańskiego miłosierdzia. Nikogo zatem nie dziwi, że zwolenni-
cy starego obrządku w swoich sądach nie boją się atakować nawet hie-
rarchów – pewna forma wybiórczego antyklerykalizmu czy 
antypapizmu była obecna wśród wszystkich grup sprzeci-
wiających się reformie. Ich postawa przypomina niekiedy 
załogę podwójnie oblężonej twierdzy. Bronią się i przed 
tymi, co za murem (światem niechrześcijańskim), i przed 
załogą samej twierdzy (katolicyzmem posoborowym).

wśród tradsów jest 
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Radykalizm tradycjonalistów jest zatem zrozumiały, bo wypływa 
z założeń tradycjonalizmu jako takiego. Jeżeli odrzuca on ekume-
nizm, a co najmniej ma wobec niego stosunek daleko posuniętego 
sceptycyzmu, słowo „heretyk” nie jest w jego słowniku niczym nie-
zwykłym. Protestant musi być heretykiem, a tradycjonalista musi 
go nawracać, bo taka jest jego rola. Ekumenizm nie jest jednym 
z rozwiązań, tylko wypaczeniem. Wspólne nabożeństwa, w których 
biorą udział przedstawiciele innych wyznań, są nie do pomyślenia 
(może poza wizją krucjaty katolicko-prawosławno-protestanckiej 
przeciw islamowi). Hejt tradsów paradoksalnie wypływa z ich wiary 
i przekonań. I mniej dziwi. Ale coraz częściej pojawia się z ich strony 
również jawna niechęć, niekiedy wręcz przeradzająca się w zaciekłe 
ataki. Narastają pęknięcia w ich własnych poglądach. Jednak czy 
można być otwartym na inne spojrzenia i zarazem w prosty sposób 
odrzucać narrację tradycjonalistów? Ujawniają się w tym jakieś prze-
dziwne lęki katolicyzmu otwartego.

Zwolennicy kościoła posoborowego mają wyraźny problem 
z tradycjonalizmem. Większość z nich wybiera postawę bezpieczną 
(ignorującą jego istnienie), część co bardziej aktywnych angażuje się 
w dyskusję. Chyba najsłynniejszym, a dla wielu zarazem najbardziej 
godnym naśladowania, jest jezuita Remigusz Recław, który gromił 
(i banował zarazem) tradycjonalistów dosyć często, jednocześnie 
utożsamiając ich z lefebrystami.

Ten ostatni argument jest tyleż ważny, co niebez-
pieczny. Arcybiskup Lefebvre faktycznie zasłynął mie-
dzy innymi jako założyciel bractwa Piusa X, ale zarazem 
był oskarżany o negowanie Holokaustu. Wielu trady-
cjonalistów nie tylko nie ma nic wspólnego z jego rady-
kalizmem, ale wręcz ostentacyjnie się od niego odcina. 
Tworząc fikcyjną równość między lefebryzmem a trady-
cjonalizmem, krytycy nie zdają sobie sprawy, że stygmaty-

zują swoich przeciwników i de facto robią to samo, co oni, nazywając 
ich heretykami.

Pierwszym i chyba najczęściej wysuwanym zarzutem przeciw 
Mszy trydenckiej jest fakt odprawiania jej po łacinie, a nie w języ-
kach narodowych, co ma ograniczać grono odbiorców. I tak, i nie. 
Można przecież zaopatrzyć się w mszały zawierające tłumaczenie, 

Czy można być 
otwartym na inne 

spojrzenia i zarazem 
w prosty sposób 

odrzucać narrację 
tradycjonalistów? 
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a konieczność ciągłego śledzenia tekstu pozwala jednocześnie skupić 
się na liturgii w większym stopniu niż podczas klepania formułek 
z pamięci. Drugim zarzut dotyczy funkcji kapłana, który w Nadzwy-
czajnym Rycie, poprzez odwrócenie się tyłem do wiernych, miał być 
od nich odseparowany. To zarzut o tyle dziwny, że w NOMie wier-
ni prowadzą dialog z kapłanem (tak jakby on był Bogiem), podczas 
gdy w NFRRze kapłan jest jedynie przewodnikiem, który umożliwia 
zebranym bezpośrednią rozmowę z Panem (zresztą zwolennikiem 
odprawiania Mszy tyłem do wiernych był również świętej pamięci 
ksiądz Kaczkowski).

Chyba najpoważniejszym z zarzutów jest formalizm liturgiczny, 
który faktycznie może stanowić problem. Pewna część tradycjo-
nalistów traktuje zapisy niemalże jak prawdy objawione, a każde 
odstępstwo od reguły urasta w ich głowach do rangi grzechu ciężkie-
go. Wydają się wręcz kompulsywnie trzymać wykładni, bo w Mszy 
świętej starego rytu znajdują nie liturgię, ale przedłużenie własnych 
psychoz. Nie chodzą na Mszę trydencką, ponieważ wierzą, że to naj-
słuszniejsza forma odprawienia ofiary, ale dlatego, że czują 
się tam dobrze ze swoim rytualizmem. Paradoksalnie oni 
również uprawiają churching, tylko innego rodzaju. Uzna-
nie, że stanowią oni przeważającą część tradycjonalistów, 
jest jednak błędem. 

Coraz poważniejsza i coraz gwałtowniejsza krytyka 
wydaje się coraz mniej zrozumiała. Tradycjonaliści (zgod-
nie z zapewnieniami ich przeciwników) stanowią nikły 
procent. W ich metodach również nic się nie zmieniło – nigdy prze-
cież nie przebierali w środkach, część z nich zawsze była agresywna 
i atakowała innych jako heretyków. Skoro tak było od zawsze, to 
w czym problem?

Wydaje się chodzić o to, że tradycjonalizm jednak rośnie w siłę. 
Coś, co jeszcze kilka lat temu było marginesem, dziś powoli zaczyna 
zyskiwać poklask. Ludzie nauczeni churchingu prędzej czy później 
trafiają do wspólnoty tradycjonalistycznej i cześć z nich odkrywa, 
że taka wizja coraz bardziej im się podoba. W epoce kryzysu siły, 
gdy nikt nie chce przyznawać się do imperialistycznych dążeń, 
Kościół tradycjonalistyczny robi to bez ogródek. Głosi: jesteśmy sil-
ni i jesteśmy pewni swoich sądów; u nas nie ma światłocienia, nie 

gdy nikt nie chce 
przyznawać się do 
imperialistycznych 
dążeń, Kościół 
tradycjonalistyczny 
robi to bez ogródek 
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ma komercjalizacji, nie ma niczego łatwego. Jest aż nazbyt wyraźną 
kontrrewolucją, która może rozsadzić misterną strukturę otwarte-
go Kościoła.

K ŁO P OT  Z  T R A D S E M

Konflikt między starym i nowym przejawia się najsilniej w stosun-
ku do Mszy świętej. Tradycjonaliści mówią, że II Sobór Watykański 
zniszczył wielowiekową tradycję, że Msze w zreformowanym kształ-
cie dopuszczają do zniekształceń i rozluźnienia obyczajów (w celu 
udowodnienia tej tezy z lubością publikują filmiki o kolejnych eks-
tremalnych liturgiach z udziałem gości przebranych za pluszaki, 
półnagich księży, przerobionych na modłę liturgiczną pieśni punko-
wych...). Istotą nie jest jednak sama forma sprawowania Mszy świę-
tej. Do wypaczeń (jedynie różnego rodzaju) może dojść i w NFRRze, 
i w NOMie, choć faktycznie wszelkiego rodzaju nieliturgiczne wtręty 
częściej pojawiają się na Mszach posoborowych. Decydującą kwestią 
jest tu określenie, czym dla człowieka jest Msza święta jako taka.

NOM, czego nie podważają jego zwolennicy, jest nakierowany na 
wiernego. Stanowi spotkanie z Bogiem, ale ma być to spotkanie miłe, 
w pewnym sensie wręcz atrakcyjne. Stąd wszelkiego rodzaju próby 
dostosowania się do wiernych – Msze dedykowane poszczególnym 
grupom odbiorców, inne dla gimnazjalistów, inne dla studentów, inne 

dla najmłodszych dzieci. Podczas liturgii ma być sympa-
tycznie, a najlepiej również wesoło. Kościół w tym ujęciu 
jest zarazem znacznie bardziej otwarty. Widzi, że przycho-
dzą do niego różni ludzie z różnymi potrzebami, i stara 
się ich wszystkich przygarnąć oraz dać pocieszenie. Bez 
względu na to, czy jesteś zagubioną studentką w poszar-

panych jeansach z ipadem, czy emerytką z zafarbowanymi krepiną 
włosami i radyjkiem tranzystorowym. Zwolennicy NOMu krzyczą: 
tutaj jest twój dom, dopasujemy się do ciebie.

No właśnie, „dopasujemy się”. Zmienimy się, uprościmy język 
liturgii, wprowadzimy wszelkie atrakcje, bo jesteś dla nas ważny. 
W rycie nadzwyczajnym wierny jest tylko – i aż – członkiem wspól-
noty. Nie ma on wpływu na sam obrządek, nikt nie zmieni dla nie-
go panujących reguł. Msza ma być po łacinie, ponieważ to jest język 
liturgii, i kropka. Nie ma spotkań dostosowanych do danej grupy 

 Kościół posoborowy, 
może i przybliża masom 
Jezusa, ale robi z niego 

zarazem jednego z idoli 
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wiekowej czy zawodowej, tylko jedna Msza, najważniejsza i najdo-
skonalsza. Nie może być wesoła (w znaczeniu ziemskiej wesołości), 
bo stanowi przejście w rzeczywistość nie z tego świata. Tradycjona-
liści w swojej krytyce mówią wprost: to, co robi Kościół posoborowy, 
może i przybliża masom Jezusa, ale robi z niego zarazem jednego 
z idoli – nazbyt człowieczego jak na Bożego Syna. 

Nie powinno się w prosty sposób odrzucać tradycjonalistów tylko 
dlatego, że są z natury wrogo nastawieni do wszystkiego, co inne. 
Wielu z nich nie przyjmuje postaw agresywnych, a ich miłość do nad-
zwyczajnego rytu jest jedynie wyrazem buntu przeciw liberalizmowi, 
jaki pojawia się w NOMach. W świecie, w którym wszystko jest na 
wskroś skomercjalizowane, chcą uciec od sytuacji, w której i Kościół 
straci swój kontakt z sacrum, zastępując je luzem. Może zamiast zwal-
czać tradycjonalistów, zwolennicy liberalizacji powinni wsłuchać się 
zatem w ich zarzuty? Większość z nich nie dotyczy wszak tego, że 
ksiądz inaczej błogosławi, ale tego, że w Kościele tańczy się niczym 
w dyskotece, do ołtarza dopuszcza się półnagiego kapłana i przera-
bia Despacito na modłę religijną. Ω



Jak 
zbezczeszczono 
liturgię 
po Soborze 
Watykańskim II
Katolik otwarty masakruje 
„reformę liturgii” 
[ZOBACZ JAK] >>>>>
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Dobry wieczór, coś się, coś się popsuło i nie 
było mnie słychać, więc powtórzę: realizacja 
postanowień konstytucji Sacrosantum 
Concilium to jest jakaś porażka…

„Reforma liturgii”, która dokonała się po Soborze Watykańskim II, 
nie miała swojego precedensu nie tylko w dziejach chrześcijaństwa, 
ale i wszystkich innych religii. Nigdy wcześniej nie dokonano na biur-
ku rewizji świętych ksiąg, i to w dodatku metodą „kopiuj-wklej”. Tak 
właśnie tworzony był bowiem Novus Ordo Missae. Część modlitw, któ-
re wydawały się twórcom nieekumeniczne, usunięto, a część, które 
miały zbliżyć Kościół do Cerkwi, Zboru oraz Synagogi (lol!!!), doda-
no. Głównym architektem zmian był oskarżany o wolnomularstwo 1 
abp Annibale Bugnini, zesłany później „w nagrodę” do nuncjatury 
w Teheranie. Co ciekawe, ów chciał zreformować na modłę prote-
stancką również różaniec (!), o czym pisał w swojej autobiograficznej 
książce La riforma liturgica 1948–1975. Cytuję za Kroniką Novus Ordo 2:

Propozycje głównego architekta deformy posoborowej były następujące:
– usunięcie modlitwy „Ojcze nasz...” odmawianej na początku 

każdej dziesiątki;
– usunięcie z modlitwy „Zdrowaś Mario...” elementów „niebiblij-

nych”. Posoborowa wersja modlitwy miała brzmieć: „Zdrowaś 
Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”;

1 Zagadnienie zostawiam do ostatecznej weryfikacji wybitnemu specjaliście w tej dzie
dzinie, Tomaszowi Krokowi.

2 Dextimus, Posoborowy różaniec arcybiskupa Bugniniego, 4 lutego 2014 r., breviarium.blog
spot.com [dostęp: 22 września 2017 r.]

[Autor tego tekstu nie 
jest tradsem, a na Mszy 
trydenckiej ostatni raz 
był cztery lata temu. 
Niemniej jednak zawsze 
najważniejsza dla niego 
jest prawda, dlatego 
popełnił ten tekst]

Mateusz K. 
Dziób



M
At

EU
Sz

 K
. D

zI
ó

b 
/ 

JA
K 

zb
Ez

cz
ES

zc
zO

N
O

 L
It

U
Rg

Ię
 p

O
 S

O
bO

R
zE

 W
At

yK
A

Ń
SK

IM
 II

 
16

2

– opcjonalnie [!!!] abp Bugnini dopuszczał w swej łaskawości 
możliwość odmówienia JEDEN RAZ w każdej dziesiątce słów: 
„Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen”;

– publiczna wersja posoborowego różańca miała zawierać 
tylko jedną dziesiątkę okrojonego „Zdrowaś Mario...” oraz 
cytaty z Pisma Świętego, hymny i wyjątki z posoborowych 
egzegetów.

O ile zmiana różańca mu się nie udała, o tyle zmiana Mszału już 
niestety tak. Co zatem zrobiono?

Przesunięto akcenty. W myśl zawartych w Msza-
le modlitw Msza jest już nie tyle Bezkrwawą Ofiarą 
(wspomnieniem Wielkiego Piątku), co Wieczerzą Pań-
ską (Wielkim Czwartkiem), podobnie jak ma to miejsce 
w protestantyzmie. Ta zmiana teologii Mszy widoczna 
jest w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego 
w punkcie numer 27: Lud Boży zostaje zwołany razem na 
Mszę świętą, to jest na Wieczerzę Pańską, aby pod przewod-
nictwem kapłana, który uobecnia osobę Chrystusa, sprawować 
pamiątkę Pańską, czyli Ofiarę eucharystyczną.

Aby zbliżyć się do teologii protestanckiej, usunięto niemal 
wszystkie wezwania do nieuznawanych przez następców 
Lutra świętych. W Mszale ’62 do świętych odnosiła się 
między innymi spowiedź powszechna i z aw s z e byli oni 
wymieniani w Kanonie (który teraz stał się jedną z pięciu 
modlitw eucharystycznych, na dodatek z n i e o b o w i ą z -
k o w y m wymienieniem świętych). Co ciekawe, rozgrze-
szenie następujące po spowiedzi powszechnej także… 
zlikwidowano.

Podobnie uczyniono – tu już naprawdę nie znajduję 
wytłumaczenia – z modlitwami odnoszącymi się do Trój-
cy Świętej. Usunięto piękne modlitwy Placeat Trinitas oraz 
Suscipe Sancta Trinitas, a prefację o Przenajświętszej Trójcy 
odmawianą w każdą niedzielę zwykłą dozwolono odma-
wiać wyłącznie w dniu święta Trójcy Świętej (raz w roku).
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Wyeliminowano szacunek do Wcielenia. Podczas 
nowej Mszy nie trzeba już klękać na słowach I za spra-
wą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się 
człowiekiem w Credo oraz przy wersie A Słowo Ciałem się 
stało w ostatnim czytaniu Ewangelii, które oczywiście… 
zlikwidowano.

Nasycone teologią ofiary Ofertorium zastąpiono… 
żydowskimi modlitwami nad jedzeniem. Warto dodać, że 
antychrześcijański Talmud 3 rozpoczyna się – jak twierdzi 
abp Stanisław Gądecki 4 – właśnie słowami Bądź błogosła-
wiony Panie, Boże nasz, Królu wszechświata. 

Poprzez zredukowanie przepisów dotyczących czci 
kapłana dla partykuł hostii (w starym rycie miał on obo-
wiązek trzymać palce złączone razem od konsekracji aż do 
puryfikacji) oraz wprowadzenie możliwości przyjmowania 
komunii na stojąco obniżono rangę sakramentu Eucha-
rystii i zatarto szacunek dla Najświętszego Sakramentu.

Największym hitem jest jednak… zmiana słów konse-
kracji (!) i wprowadzenie po niej aklamacji (!), która roz-
bija moment ciszy i kontemplacji oraz odwraca uwagę od 
tego, co właśnie dokonało się na ołtarzu. Nowe modlitwy 
eucharystyczne mają formę narracyjną, a nie sakramental-
ną. Skutkiem teorii zawartej w epiklezie, zniekształcenia słów 
konsekracji oraz anamnezy jest zmiana modus significandi 
słów konsekracji. Brzmią one odtąd w ustach kapłana, jak gdy-
by stanowiły tylko historyczną narrację, nie zaś kategoryczne 
i afirmatywne stwierdzenie wypowiadane przez Tego, w któ-
rego osobie kapłan działa – pisali już w 1969 roku w liście do 
papieża Pawła VI kardynałowie Ottaviani i Bacci.

Rozdzielono miejsce akcji. Zamiast jednego ołtarza, na 
którym dawniej odbywała się całość liturgii (łącznie z tak 
zwaną Mszą Katechumenów, podczas której miały miejsce 

3 Ks. Rafał Pastwa, Antychrześcijański Talmud, 7 października 2013 r., lublin.gosc.pl [dostęp: 
22 września 2017 r.].

4 Abp Stanisław Gądecki, „Staniecie się błogosławieństwem” (Za 8,13). Nabożeństwo Biblijne 
z okazji VII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Poznań, 
15 stycznia 2004 r., MKAP 2 (2004), s. 8–11.
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czytania z Pisma Świętego) mamy do czynienia z ołtarzem, 
amboną i miejscem przewodniczenia.

Zlikwidowano łacinę, która jest chyba najbardziej pre-
cyzyjnym językiem świata, i w jej miejsce wprowadzono 
języki narodowe, które pozostawiają wielkie pole do nad-
interpretacji. Dość dodać, że tłumaczenia Mszałów na roż-
ne języki dalekie są od łacińskiego oryginału, a czasami 
nawet zakłamują (!) teologię. Do niedawna w anglojęzycz-
nym Mszale w słowach konsekracji słyszeliśmy o tym, że 
Chrystus oddał życie za wszystkich (for all), a nie za wielu 
(for many), jak napisane jest w Biblii i Mszale łacińskim. 

Zlikwidowano ciszę, w jej miejsce wprowadzając dia-
logowość, oraz dopuszczono udział świeckich w liturgii, 
przez co Msza wygląda jak – niestety nudna – akademia. 
Dramatis personae (kapłan vel przewodniczący, lektorzy, 
świeccy itp.) po prostu wychodzą na podium i kolejno recy-
tują swoje kwestie.

Zmieniono kierunek celebracji – wydaje się, że adresa-
tem Ofiary odprawianej przez kapłana-przewodnika zgro-
madzenia nie jest już Bóg (utożsamiany ze Słońcem i jego 
wschodem), ale sam lud zgromadzony na Mszy. Kapłan 
odwraca się swoimi czterema literami do Najświętszego 
Sakramentu zamkniętego w tabernakulum. Prorocze oka-
zały się więc słowa Pisma: Opuścili Go i odwrócili twarz od 
przybytku Pańskiego, a tyłem do niego się obrócili (2 Krn 29,6).

Ponadto z tekstów prefacji usunięto hierarchie anielskie.

Co ciekawe Mszał z 1971 roku nie realizuje postanowień soborowej 
konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium z 4 grudnia 1963 roku. 
Ta nie znosiła języka łacińskiego, bowiem w punkcie 36. czytamy:

§1. W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka 
łacińskiego poza wyjątkami określonymi przez prawo 
szczegółowe.
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§2. Ponieważ jednak we Mszy świętej, przy sprawowaniu 
sakramentów i w innych częściach liturgii używanie języka 
ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych, 
można mu przyznać więcej miejsca, zwłaszcza w czytaniach 
i pouczeniach, w niektórych modlitwach i śpiewach, stosownie 
do zasad, które w tej dziedzinie ustala się szczegółowo 
w następnych rozdziałach.

Uzupełnieniem tej zasady jest punkt 54.:

Zgodnie z art. 36. niniejszej konstytucji można zezwolić 
na stosowanie w odpowiednim zakresie języka ojczystego 
w Mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu, zwłaszcza 
w czytaniach, w „modlitwie powszechnej” oraz – jeżeli 
miejscowe warunki tego wymagają – także w tych częściach, 
które należą do wiernych. 
Należy jednak dbać o to, aby wierni umieli wspólnie 
odmawiać lub śpiewać także w języku łacińskim stałe 
części Mszy świętej dla nich przeznaczone.

Konstytucja wprowadzała co prawda instytucję koncelebry, jed-
nak enumeratywnie wyliczała w punkcie 57. przypadki, kiedy można 
ją stosować:

§1. Koncelebrowanie, dzięki któremu korzystnie uwidacznia się 
jedność kapłaństwa, w praktyce Kościoła na Wschodzie i na 
Zachodzie zachowało się aż do naszych czasów. Dlatego Sobór 
uznał za stosowne rozszerzyć prawo koncelebrowania na 
następujące przypadki: 
a) Msza krzyżma oraz Msza wieczorna Wieczerzy Pańskiej 
w Wielki Czwartek; 
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b) Msze sprawowane na soborach, zebraniach biskupów 
i synodach; 
c) Msza święta z błogosławieństwem opata.

§2. Oprócz tego za pozwoleniem ordynariusza, do którego należy 
sąd o stosowności, koncelebrowana może być: 
a) Msza konwentualna oraz główna Msza święta w kościołach, 
jeżeli pożytek wiernych nie wymaga, aby wszyscy obecni kapłani 
celebrowali osobno; 
b) Msze święte na rozmaitych zebraniach kapłanów, zarówno 
diecezjalnych, jak i zakonnych.

Trzeba zatem powiedzieć jasno: znane z naszych parafii codzienne 
koncelebry są nadużyciem i pozostają niezgodne z postanowieniami 
Soboru Watykańskiego II.

W konstytucji nie tylko wyrażono troskę o chorał gregoriański, 
ale w punkcie 116. przyznano mu wręcz pozycję dominującą:

Kościół uznaje śpiew gregoriański za własny śpiew 
liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować 
on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych 
rodzajów śpiewu. 
Nie wyklucza się ze służby Bożej innych gatunków muzyki 
kościelnej, zwłaszcza polifonii, byleby odpowiadały duchowi 
sprawowanej liturgii zgodnie z art. 30.

Warto dodać, że „prototyp” Novus Ordo Missae, czyli tak zwana 
Missa normativa, został odrzucony w październiku 1967 roku przez 
hierarchów i okrzyknięty „bublem”. Na ogólną liczbę 187 głosują-
cych wielu wyraziło żywy sprzeciw (43 głosujących non placet) oraz 
liczne i poważne zastrzeżenia (67 głosów iuxta modum), a czterech 
wstrzymało się od głosu 5.

Trzeba jednak wspomnieć, że zmiany – jakiekolwiek by one nie 
były – nie wzięły się znikąd. Od lat 30. XX wieku rozwijał się prężnie 

5 Alfredo kard. Ottaviani, Antonio kard. Bacci, Krótka analiza krytyczna nowego Ordo Missa, 
25 września 1969 r., swiety.krzyz.org [dostęp: 22 września 2017 r.].
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Ruch Liturgiczny, który działał na rzecz odnowy liturgii; odbywały 
się także kongresy eucharystyczne. Nie opowiadano się jednak wów-
czas za tak rewolucyjnymi zmianami, ba! – nie proponowano nawet 
ewolucji, lecz po prostu kładziono nacisk na większą katechezę wier-
nych. Lud nigdy nie domagał się zmiany lub okaleczenia liturgii dla lep-
szego jej zrozumienia. Jedyne, czego oczekiwał, to lepszego zrozumienia 
jednej i niezmiennej liturgii, nie zaś jej reformy – pisali kardynałowie 
Ottaviani i Baci w liście do papieża z 1969 roku.

Tytułem podsumowania oddajmy głos kard. Ratzingerowi 
(Autobiografia): 

Dalsze życie Kościoła dramatycznie wymaga uczynienia 
liturgicznego rachunku sumienia, liturgicznego pojednania, 
które przywróci jedność zerwaniu w historii liturgii i potraktuje 
zalecenia soborowe nie jako rozłam, ale jako czas ewolucyjnych 
zmian. Kryzys Kościoła, w którym znajdujemy się dzisiaj, jest 
w ogromnej części spowodowany zapaścią liturgiczną, której 
charakter dobrze określają słowa etsi Deus non daretur [„tak, 
jakby Bóg nie istniał”], tak jakby zagadnienie istnienia Boga, 
to, czy mówimy, czy słuchamy – nie miały żadnego znaczenia. 
Jeśli liturgia nie jest już komunią Wiary, nie jednoczy Kościoła 
powszechnego z jego historią, nie jest tajemnicą żyjącego 
Chrystusa, gdzie wtedy można odnaleźć duchową substancję 
tegoż Kościoła? 6 Ω

6 Joseph kard. Ratzinger, Moje życie. Autobiografia Benedykta XVI, Edycja Św. Pawła, Często
chowa 2006.



Żorż Ponimirski

Do pokoju wpada dziewczynka.

Dziewczynka:
Mamoooo! 

Pani K.:
Ile razy Ci mówiłam: Kate, nie mama! Co za 
ciemnogrodzkie idą? Co Ty mówisz?

Dziewczynka:
No idą, ci in…

Pani K.:
Chciałaś powiedzieć: inni?

Dziewczynka:
Tak, inni. 

Pani K.:
Czy przygotowałaś może pokój dla nich?

Dziewczynka:
No nie, bo oni śmierdzą….

Lekcja manier

Ani Teatrzyk, ani Gęś, a już na pewno nie Zielona
zmuszony jest przedstawić



Pani K.:
A fe, jakie Ty masz obrzydliwe myśli.

Wtem, zupełnie niespodziewanie, wpada mężczyzna 
w roboczym uniformie.

Mężczyzna:
Panie wybaczą, Zakład Dezynfekcji, czy dobrze 
słyszałem, że są u Państwa karaluchy?

Pani K.:
Karaluchy?

Dziewczynka:
Przecież mówiłam, że insekty!

Pani K. pada zemdlona.

Pani K.:
To nie byli imigranci?

Kurtyna to by chciała opaść, ale nie opada, bo ją karaluchy 
zżarły.
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