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Przemysław Wrochna
1
 

25 lat wolności.  

Od traumy wielkiej zmiany  

do społeczeństwa ryzyka 

1. Wstęp 

Peter Berger pisał, iż zmiany sprzyjają refleksjom nad rzeczywistością, 

bowiem to co do tej pory znajdowało się w stagnacji, w codziennej rutynie, 

było względnie niedostrzegalne
2
. Dopiero zmiana, często ujmowana jako 

kulminacyjny przełom, pozwala wyciągnąć na wierzch wszystko to, co do 

tej pory skrywane było gdzieś poza myślą społeczną.  

Rok 1989 w świadomości i doświadczeniu naszych rodaków był czasem 

całkowitej i radykalnej zmiany. W czerwcu danego roku odbyły się pierwsze 

po II wojnie światowej, demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. Proces 

ten komentuje Piotr Sztompka w następujący sposób: „opozycja odniosła 

druzgocące zwycięstwo. Naród przemówił niemal jednogłośnie; komuniści 

nie zdobyli prawie żadnych mandatów poza 35% miejsc w Sejmie 

zagwarantowanymi umowami Okrągłego Stołu, niezależnie od wyników 

wyborów (...). Cios ten okazał się śmiertelny i ostateczny. Komuniści 

pogodzili się z przegraną (...). W ten sposób zakończył się 45-letni okres 

komunizmu w Polsce”
3
. 

Transformacja oznaczała przyszłość budowaną w duchu demokracji, 

kapitalizmu i zachodnich wartości, stąd też, „dla ogromnej większości 

Polaków, sens tych przemian był jeden: »wyzwolenie«”
4
. Zmiana, choć 

dogłębna, bowiem obejmująca życie w niemal każdym jego aspekcie – od 

aktywności politycznej i religijnej, przez pracę i edukację, po styl życia: 

konsumpcję i sposoby spędzania czasu wolnego – była w odczuciu wielu 

czymś pozytywnym i pożądanym, czymś, o czym przez długi czas marzyli 

i o co usilnie zabiegali. 

  

                                                                

 
1 E-mail: przemyslaw.wrochna@gmail.com, Zakład Socjologii Kultury i Wychowania, Instytut 

Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
2 Por. Berger P., Zaproszenie do socjologii, przeł. Stawiński J., PWN, Warszawa 2001, s. 36. 
3 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany, ISP PAN, Warszawa 2000, s. 51. 
4 Tamże, s. 54. 
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2. Konsekwencje wielkiej zmiany 

Jednak początkowy optymizm wkrótce po przełomie stał się dla sporej 

części społeczeństwa przykrym doświadczeniem nowej rzeczywistości. 

Transformacja ustrojowa okazała się być nie tylko szansą, ale i wyz-

waniem. Przejście od systemu komunistycznego do systemu demokra-

tycznego, od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, 

związane było z licznymi kosztami owych przemian. 

Niewątpliwie jednym z najdotkliwszych kosztów transformacji stało się 

bezrobocie. Rzecz, która w okresie PRL-u praktycznie „nie istniała”, 

bowiem zjawisko to nie było w pełni rejestrowane. Każdy posiadał pracę 

niezależnie od tego, jak niskopłatna, bezproduktywna czy mało 

satysfakcjonująca ona była. Natomiast na początku lat dziewięćdziesiątych 

zjawisko to wyniosło już 15,7%
5
, a w 1995 roku ów problem stał się 

głównym obiektem niepokoju dla 70% społeczeństwa
6
. Ponadto kolejne 

lata przyniosły ze sobą drugą falę bezrobocia, które już na początku XXI 

wieku sięgnęło 20,7%
7
. 

Pomimo „terapii szokowej”, czyli szybkiego wprowadzenia w życie 
reform gospodarczych, wysokie bezrobocie i inflacja (około 40% w roku 
1994

8
) wyraźnie skutkowały obniżeniem poziomu życia Polaków. 

Drastyczny wzrost cen i spadek dochodów znacząco nadszarpnął także 
zaufanie do pieniądza, podważając sens oszczędzania i inwestowania, 
w wyniku czego ucierpiała spora część społeczeństwa. W dobie przemian 
„najmocniej pogorszył się status materialny chłopów, robotników 
przemysłowych i urzędników niższych szczebli. Na rewaloryzacji złotówki 
ucierpieli też ci wszyscy, którzy lokowali swoje oszczędności w walutach 
obcych”

9
. Transformacja ustrojowa istotnie przyczyniła się do wzrostu 

poziomu ubóstwa, jak również pogłębienia dystansów społecznych. Nie 
dziwi więc, iż ocena sytuacji gospodarczej kraju w danym okresie miała 
charakter krytyczny w odczuciu niemal 80% Polaków

10
, natomiast dwie 

trzecie (66%) respondentów przyznało, iż poważnie obawia się dotknięcia 
przez biedę

11
. Ocena skutków transformacji pięć lat po 1989 roku nie była 

                                                                

 
5 Bosak J. W., Poland: An International Economic Report 1993/1994, WSE, Warszawa 1994. 
6 Instytucje polityczne w opinii społecznej, Serwis Informacyjny CBOS, 2 (1995), s. 71. 
7 Stopa bezrobocia w latach 1990-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-

pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2015,4,1.html. 
8 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 67. 
9 Tamże, s. 67. 
10 Grabowska M., Roguska B. (red.), 25 lat wolności – bilans przemian, Opinie i diagnozy nr 29, 

Warszawa 2014, s. 112. 
11 Serwis informacyjny CBOS, 6 (1993), s. 77 . 
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pozytywna, bowiem tylko 15% respondentów dostrzegało więcej korzyści 
niż strat, ponadto w danym okresie, w społecznym odczuciu, „Polska jawiła 
sie jako kraj gorszy do życia niż PRL”

12
. 

Sztompka akcentuje także kryzys funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości w naszym kraju, który objawiał się przede wszystkim w deficycie 
pracowników, ale również znacznym przeciążeniu sądów oraz nieefektywnym 
działaniu organów ścigania. Co za tym idzie, owa sytuacja „sprzyja eskalacji 
przestępczości, to zaś prowadzi do chwiejności nastrojów i permanentnego 
poczucia strachu i zagrożenia”

13
. Przestępczość lat dziewięćdziesiątych, 

zarówno ta „pospolita”, jak i zorganizowana, wraz ze wszelkiego rodzaju 
nadużyciami i korupcją wśród administracji państwowej i polityków sprawiły, 
że na pytanie, „czy Polska jest krajem wewnętrznie bezpiecznym?”, tylko 
jedna czwarta badanych odpowiedziała twierdząco (26%)

14
. 

Momenty przełomowe, jak podkreśla Anthony Giddens, „są to okresy 
przejściowego bezładu, kiedy dany stan rzeczy zmienia się za sprawą kilku 
kluczowych zdarzeń”

15
, a negatywne zjawiska będące ich efektem nie 

ograniczają się tylko do sfery politycznej czy gospodarczej, lecz również 
występują na poziomie społecznym i kulturowym. W przypadku polskiej 
transformacji „upadek systemu pozostawił za sobą kulturową ambiwalencję 
i anomię, które z kolei stanowią podatny grunt dla poczucia egzystencjo-
nalnego niepokoju i niepewności”

16
. 

Jednym z jej przejawów okazał się stan „uogólnionej” nieufności, 
którego głównymi adresatami stali się przede wszystkim politycy, rząd 
i instytucje państwowe. To właśnie oni w opinii społecznej postrzegani byli 
jako winowajcy obecnego stanu rzeczy. Brak zaufania towarzyszył także 
mediom, które w okresie realnego socjalizmu pełniły raczej rolę 
instrumentalną aparatu państwowego, skutkiem czego w połowie lat 
dziewięćdziesiątych niespełna połowa Polaków nie wierzyła w doniesienia 
podawane w prasie i telewizji

17
. Syndrom ten nie ominął również relacji 

międzyludzkich, rysując bardzo ponury obraz rzeczywistości, w której to 
na pytanie, „czy większość ludzi zasługuje na zaufanie?”, twierdząco 
odpowiedziało niewiele ponad 8% badanych, natomiast postawę zacho-

                                                                

 
12 Grabowska M., Roguska B. (red.), 25 lat wolności – bilans przemian…, s. 69. 
13 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 69. 
14 Tamże, s. 70. 
15 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. Szulżycka A., PWN, Warszawa 2012, s. 155. 
16 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 66. 
17 Central and Eastern Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, Commision of 

European Communities, February (1993). 
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wania szczególnej ostrożności w stosunku do innych ludzi, w roku 1994 
deklarowało aż 90% Polaków

18
. 

3. Trauma wielkich przemian 

Sztompka pisze, iż w dobie przemian ustrojowych „rozmaite czynniki, 

składające się na niepewność życia, działające na tle kulturowego rozkładu 

i ambiwalencji (...), doprowadziły do traumy kulturowej o różnym 

zasięgu”
19

. Najważniejsze z owych „czynników” zaprezentowane zostały 

w poprzednim rozdziale, natomiast dana część poświęcona będzie zjawisku 

traumy, która zdaniem Sztompki pozwala na pełniejsze uchwycenie „(...) 

negatywnych konsekwencji zmiany społecznej jako takiej”
20

. 

Pojęcie traumy w znaczeniu medycznym odnosi się do pewnej 

raptownej zmiany, która wywiera negatywne czy wręcz niszczycielskie 

implikacje dla organizmu. Na gruncie psychiatrii wiązać się może 

z pewnym długotrwałym zaburzeniem osobowości, natomiast nadanie jej 

sensu stricte socjologicznego łączy dany termin z jej destrukcyjnym 

wpływem na cały „organizm społeczny”
21

.  

Trauma zatem definiowana byłaby tutaj jako specyficzna kategoria 

„patologii osobowości społecznej”
22

, która ma miejsce w przypadku 

osobliwych warunków społeczno-kulturowych, będących następstwem 

„specyficznych wcześniejszych zmian”
23

. Według Sztompki, owa 

„traumatogenna” przemiana charakteryzuje się „szczególnymi parametrami 

czasowymi – jest nagła i szybka (...); posiada określoną treść i zakres – jest 

radykalna, głęboka, wszechstronna i dotyka samej istoty życia społecznego 

(...); ma określone pochodzenie – postrzegana jest jako narzucona, 

zewnątrzpochodna, jako coś co dzieje się bez naszego udziału (...); trafia na 

określony stan umysłu – jawi nam się jako coś nieoczekiwanego, 

nieprzewidzianego, zaskakującego, szokującego”
24

. 

Takie zdarzenie w sposób istotny destabilizuje życie społeczne, 

a w największym stopniu przyczynia się do dezorganizacji na poziomie 

kulturowym. Dzieje się tak, bowiem „w normalnych warunkach kultura 

charakteryzuje się obecnością pewnych trwałych wartości, norm dających 

                                                                

 
18 Marody M., Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, 

Instytut Studiów Społecznych, Warszawa 1996 s. 224.  
19 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 76. 
20 Tenże, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 456. 
21 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 20. 
22 Tamże, s. 20. 
23 Tamże, s. 20. 
24 Tamże, s. 22. 
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jednostkom poczucie zakorzenienia, klarowności i przewidywalności 

sytuacji społecznych”
25

. Moment tak radykalnej zmiany wprowadza chaos 

moralny, narusza stabilny dotąd w danym społeczeństwie czy grupie 

porządek normatywny, natomiast w sferze indywidualnej prowadzi do 

utracenia poczucia bezpieczeństwa ontologicznego, stanowiącego dla 

jednostek tzw. „kokon ochronny”
26

, który w warunkach zatarcia konwencji, 

schematów, czy chociażby rutyny codziennych, praktyk przestaje istnieć. 

Rodzić to może poczucie apatii, niepokoju, zagubienia oraz niemożności 

odnalezienia się w nowych okolicznościach, a stany te traktowane są jako 

charakterystyczne symptomy traumy kulturowej. 

Dana sytuacja przekłada się tym samym na poważne konsekwencje dla 

charakteru więzi społecznej, lub – jak ujmuje ją Sztompka – „więzi 

moralnej”
27

. Dotyczy ona pewnej szczególnej relacji zachodzącej w obrębie 

kategorii „my”, na którą składają się takie elementy, jak chociażby 

zaufanie, lojalność czy solidarność
28

. W tym przypadku „pojawiające się 

wówczas uczucie niepewności, chaotyczności, niespójności przeżywanych 

wydarzeń (...), podważa poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności (...), 

sprzyja kryzysowi zaufania – wertykalnego, do instytucji politycznych, jak 

i horyzontalnego, do innych członków społeczeństwa”
29

. Po roku 1989 

mogliśmy być świadkami właśnie takiej aberracji. Ujawniła się ona 

zarówno pod postacią uogólnionej nieufności, jak również przytoczonego 

tutaj kryzysu zaufania, który swoim zasięgiem objął nie tylko 

utożsamianych negatywnie przedstawicieli polityki i mediów (tendencja do 

postrzegania ich w danych kategoriach jest spadkiem okresu PRL-u, 

zachowana jako pewien „kod myślenia” o władzy jako aparacie represji), 

ale uderzył także w ogół „innych” członków społeczeństwa. Widzimy 

zatem, że ów kryzys modyfikuje nie tylko charakter, ale i zakres więzi, 

które ulegają istotnemu zawężeniu. W tym sensie więź moralna zaczyna 

odnosić się głównie do kategorii „swoich”, tj. rodziny, sąsiadów, bliższych 

znajomych etc., natomiast wszyscy ci, którzy nie klasyfikują się do danego 

zbioru, spotykają się z podejrzliwością i sceptycyzmem. 

                                                                

 
25 Warczok T., 2008, W poszukiwaniu bezpieczeństwa. Społeczne zmagania z traumą 

globalizacyjną, praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice, 

http://www.sbc.org.pl/Content/11975/doktorat2853.pdf#page=1&zoom=auto,-81,842, s. 11. 
26 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość…, s. 171. 
27 Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, 

solidarność, Studia Socjologiczne, 4 (1987). 
28 Tamże, s. 8. 
29 Warczok T., 2008, W poszukiwaniu bezpieczeństwa…, s. 32. 
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Trauma w związku z tym posiada charakter dezintegrujący, który 

wyraża się na dwóch różnych poziomach: instytucjonalnym, przybierając 

formę anomii, oraz na poziomie osobowościowym, występując jako 

niepokój. Jednak w tym miejscu należy podkreślić, iż nie samo faktyczne 

negatywne zdarzenie jest warunkiem wystarczającym do wystąpienia 

objawów traumy. Wyraźnie wskazuje na to Jeffrey Alexander pisząc, iż 

„(...) wydarzenia jako takie nie tworzą traumy. Trauma jest właściwością 

zapośredniczoną społecznie. Dana właściwość może dziać się w czasie 

realnym, kiedy wydarzenie trwa, może także zaistnieć, zanim zjawisko 

nastąpi jako jego zapowiedź, lub kiedy zjawisko się skończy jako 

rekonstrukcja post-hoc. W rzeczywistości, w pewnych sytuacjach, wyda-

rzenia głęboko traumatyzujące mogą w ogóle nie wystąpić; takie wyobrażone 

zdarzenia mogą być równie traumatyzujące, jak zdarzenia, które realnie 

wystąpiły”
30

. Możliwa jest też odmienna sytuacja, w przypadku której 

wydarzenia posiadające (obiektywnie) dużą moc traumatogenną mogą nie 

implikować żadnych negatywnych skutków; zostając tym samym uznane 

za niegroźne, przechodzą bez większego echa. Niemniej jednak nadanie 

danej sytuacji konkretnej właściwości, tj. zdefiniowanie jej w kategoriach 

traumy, urzeczywistnia jej potencjał. 

Wielu badaczy podkreśla, że w naturze traumy widać pewien dualizm, 

który czyni z niej zjawisko zarazem obiektywne, jak i subiektywne. Jako że 

definiowanie czy interpretowanie rzeczywistości nie zachodzi w warunkach 

próżni, zdaniem Sztompki „w każdej kulturze (...) istnieje pewna gotowa 

pula dostępnych kodów znaczeniowych. Poszczególne jednostki (...) 

czerpią je (...) i przypisują potencjalnie traumatycznym zdarzeniom. 

Niektóre z tych interpretacji konstruują zdarzenia jako traumatyczne, 

przypieczętowując niejako właśnie taki ich sens. Inne traumatyzują 

zdarzenia (...) wyimaginowane. Jeszcze inne konstruują zdarzenia 

obiektywnie traumatyczne jako nietraumatyczne. Taka jest moc 

relatywizacji kulturowej”
31

.  

Daną moc akcentuje również Pierre Bourdieu pisząc, iż w kontekście 

adekwatnego zdefiniowania sytuacji w grę wchodzą „najbardziej funda-

mentalne zasady kulturowej arbitralności”
32

. Jednak jego zdaniem 

jednostka, która w danej sytuacji dokonuje interpretacji, nie korzysta 

w sposób bezrefleksyjny z wygenerowanych społecznie czy kulturowo 

                                                                

 
30 Alexander J., Toward a Theory of Cultural Trauma, [w:] Alexander J. (red.), Cultural Trauma 

and Collective Identities, University of California Press, Berkeley 2004, s. 14. 
31 Sztompka P., Trauma Wielkiej Zmiany…, s. 25. 
32 Bourdieu P., Szkic teorii praktyki, przeł. Kroker W., Wyd. Marek Drewiecki, Kęty 2007 s. 225. 
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schematów. W przypadku interpretowania znaczenie ma posiadany przez 

daną jednostkę, grupę lub społeczność zasób czy kapitał (społeczno-

kulturowy), który Bourdieu określa mianem habitusu. Tomasz Warczok 

także zwraca uwagę na znaczenie tego szczególnego kapitału, który „jest 

jednym z podstawowych zasobów, charakter którego decyduje o losach 

jednostki, bądź całej zbiorowości w zetknięciu ze zmianą o potencjale 

traumatogennym”
33

. Toteż usytuowanie danej jednostki czy grupy 

w strukturze społecznej, wraz z charakterystycznym dlań habitusem, ma 

fundamentalny wpływ na subiektywne odczucie zachodzących w spo-

łeczeństwie zjawisk i jest podstawą do uznania ich jako za traumatyczne 

bądź nie. 

4. W drodze do społeczeństwa ryzyka 

Wiek XX – zarówno jego początek, połowa czy schyłek – nazywany był 

wiekiem „wielkich przemian”. Niezaprzeczalnie do tej kategorii zaliczyć 

możemy moment transformacji ustrojowej w naszym kraju. Dla znanego 

amerykańskiego filozofa Francisa Fukuyamy, który jest autorem równie 

szeroko rozpowszechnionej pracy pt. Koniec historii, zmiany jakie zaszły 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. z upadkiem komunizmu 

i przyjęciem przez te kraje rynkowego porządku gospodarczego i systemu 

demokratycznego, obwieszczały zakończenie procesu historycznego. 

Zdaniem Fukuyamy, liberalna demokracja i wolny rynek stanowią 

najlepszy z urzeczywistnionych systemów, co realnie oznacza „ostatnią 

fazę ideologicznej ewolucji ludzkości, a tym samym ma konstytuować 

ostateczną formę rządu, która stanowić będzie rzeczywisty koniec 

historii”
34

. Warto jednak dodać, że sam autor dwie dekady po napisaniu 

wyżej wymienionej pracy, ze względu na aktualne wydarzenia w świecie 

(jak chociażby imperialistyczne ambicje Rosji, konflikt na Ukrainie, 

narodziny ISIS czy propagowany model „konserwatywnego kapitalizmu” 

w Chinach), uważa swoje tezy za zbyt pochopne. 

Jak przekonuje Tomasz Warczok, dzisiejszy świat dobitnie uświadamia 

nam wszystkim, w przeciwieństwie do wczesnych twierdzeń Fukuyamy, że 

rok 1989 nie postawił nas u progu końca historii. Śmiało dzisiaj powiedzieć 

możemy, iż „na początku XXI wieku, także doświadczamy radykalnej 

i głębokiej zmiany społecznej (...), nazywanej różnie: późną (...) 

                                                                

 
33 Warczok T., 2008, W poszukiwaniu bezpieczeństwa…, s. 19. 
34 Fukuyama F., Koniec historii, przeł. Bieroń T., Wichrowski M., Znak, Kraków 2009, s. 9. 
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nowoczesnością, ponowoczesnością bądź (...) globalizacją”
35

. Co więcej, 

współczesne przemiany uzyskują zupełnie nowe znaczenie, odmienne od 

tego pierwotnego – zmiany postrzegane zostają jako „stały” komponent 

rzeczywistości, są chroniczne, ciągłe i nie do powstrzymania. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż „z uwagi na fakt, że rozwijające się 

społeczeństwo nowoczesne charakteryzuje się ogromną dynamiką i zmien-

nością, stan anomii, zdaje się być, wedle ocen Durkheima, stanem niemalże 

normalnym, codziennością”
36

. Toteż wspomniane już wcześniej Gidden-

sowskie momenty przełomowe, stanowią istotę współczesności i sedno 

dzisiejszych przemian, a każdy z nich „wytwarza poczucie zagrożenia, 

które koncentruje uwagę na wydarzeniach budzących obawę, niepo-

kojących”
37

. Zauważa to również Jakob Arnoldi, który zwraca uwagę na 

swoistą presję wywieraną przez znany nam świat, której esencję stanowi 

permanentne rozpoznawanie zmian prowadzących nas do tzw. „innej 

nowoczesności”
38

. Autor pisze, iż dzisiejszym „znakiem przemian są nowe 

rodzaje ryzyka i nieusuwalna niepewność, które obecnie stały się tym, 

czym dla społeczeństwa przemysłowego była wiara w postęp społeczny 

i technologiczny”
39

. 

Przy czym współczesne ryzyko pojmowane jest nie tylko jako zewnętrzne 

niebezpieczeństwo, jako niepożądane i nieznane prawdopodobieństwo różnych 

negatywnych zdarzeń. Ryzyko jawi się również w wymiarze „niepewności 

skutków podejmowanych działań”
40

, będących ówcześnie „powszechnym 

czynnikiem życia społecznego”
41

. Dlatego też, zwracając uwagę na charakter 

przemian ryzyka na przestrzeni wieków, za Giddensem wyróżniamy dwa 

rodzaje zagrożeń: naturalne (determinowane są przez „siły natury”, jak np. 

klęski żywiołowe i epidemie) i wytworzone
42

. Pierwsza kategoria ryzyka 

dotyczyła społeczeństw określanych jako przedindustrialne (tradycyjne), 

natomiast druga jest odniesiona wprost do naszych czasów. Dosadnie 

akcentuje to Sztompka, pisząc iż „żyjemy w społeczeństwie »wypro-

dukowanego ryzyka«, które jest ceną postępu cywilizacyjnego i technicz-

                                                                

 
35 Warczok T., 2008, W poszukiwaniu bezpieczeństwa…, s. 5. 
36 Tamże, s. 13. 
37 Wielecki K., Kryzys i socjologia, WUW, Warszawa 2012, s. 324. 
38 Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. Cieśla S. Scholar, 

Warszawa 2002. 
39 Arnoldi J., Ryzyko, przeł. Reszuta B., Sic!, Warszawa 2011, s. 67. 
40 Sztompka P., Socjologia…, s. 576. 
41 Tamże. 
42 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość…, s. 15. 
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nego”
43

, tym samym staje się ono efektem ubocznym nowoczesności, bowiem 

tworzone jest „przez sam proces modernizacji”
44

. Dzisiejsze ryzyka są 

„wyolbrzymionymi” skutkami nowoczesnego społeczeństwa, które nie 

mają już marginalnego i możliwego do sterowania charakteru, przez co 

zaczynają podważać już same „podstawy nowoczesnego społeczeństwa”
45

. 

Ryzyko, postrzegane jako fundamentalny atrybut współczesnego świata, 

ujęte zostaje w koncepcji Ulricha Becka mianem „społeczeństwa ryzyka”
46

. 

Niemiecki naukowiec zauważa, iż dzisiejsze zagrożenia diametralnie 

zmieniają swój profil, bowiem krystalizujące się nowe formy niebez-

pieczeństw charakteryzują się przede wszystkim ponadnarodową ekspansją, 

swobodnie przekraczając wyraźnie zarysowane dotąd granice państw. 

Eksterytorialne ryzyka, jak np. kryzysy ekonomiczne, katastrofy ekologiczne 

czy widmo wojny nuklearnej, zostają nie tylko wykorzenione z czasu 

i miejsca, ale przenikają także różne poziomy struktury społecznej, 

w sposób demokratyczny zagrażają „na równi bogatym i biednym (...), 

politykom i zwykłym obywatelom, gwiazdom filmowym i ludziom 

z marginesu”
47

. 

Społeczeństwo ryzyka to miejsce, w którym niebezpieczeństwa ulegają 

znacznej intensyfikacji; wzrasta liczba zagrożeń, negatywnych zdarzeń, czy 

niepewnych sytuacji. Jednak oprócz ryzyka w sensie obiektywnym 

intensyfikacji podlega również jego aspekt subiektywny. W tym znaczeniu 

mówimy o wzmożonej percepcji czy świadomości owych zagrożeń. 

„Świadomość ryzyka” odnosi się do pewnej kategorii wiedzy, lecz nie 

oznacza jednocześnie pełnej informacji o faktycznym zagrożeniu. Posiada 

raczej formę tzw. powszechnej „perspektywy” ryzyka, co zaznacza 

Giddens pisząc, iż świadomość „istnienia (...) zagrożeń jest dziś dość 

rozpowszechniona”
48

, a jej głównym źródłem jest właściwy dla naszych 

czasów „rozwój wiedzy naukowej (...), coraz głębsza edukacja, rosnący 

wpływ środków masowego przekazu, łatwość komunikowania się 

i przekazu informacji czy opinii”
49

, które z kolei zmierzają do ukonsty-

                                                                

 
43 Sztompka P., Socjologia…, s. 576. 
44 Beck U., Społeczeństwo ryzyka…, s. 156. 
45 Tenże, Światowe społeczeństwo ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, przeł. 

Baran P., Scholar, Warszawa 2012, s. 103. 
46 Tenże, Społeczeństwo ryzyka… 
47 Sztompka P., Socjologia…, s. 577. 
48 Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, przeł. Klekot E., WUJ, Kraków 2008, s. 90. 
49 Sztompka P., Socjologia…, s. 572. 
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tuowania się w społeczeństwie nowej intencjonalnej, „kompetencji, która 

Giddens określa mianem »refleksyjności«”
50

. 

Refleksyjność będzie tutaj rozumiana jako zdolność do krytycznego 

myślenia o społeczeństwie, jak i o samym sobie. Wyraża się przez 

dostrzeganie w zachodzących zjawiskach ich negatywnych konsekwencji, 

jak również przez kontrfaktyczne myślenie o potencjalnych zagrożeniach
51

. 

Fundamentem dla refleksyjności jest przytoczona powyżej kategoria 

wiedzy, która jednak „(...) nie tylko nie daje nam pewnego rozeznania 

w świecie, ale zmienia sam świat, stawiając nas wobec nowych zjawisk 

społecznych, które powstają w rezultacie działań motywowanych przez 

taką właśnie wiedzę”
52

. 

Beck zauważa, iż „światy społeczne i naturalne są dziś całkowicie 

przesiąknięte refleksyjną wiedzą, nie powoduje ona jednak, że jako 

zbiorowość kontrolujemy nasze przeznaczenie. Mamy raczej do czynienia 

z sytuacją odwrotną: przyszłość w mniejszym niż kiedykolwiek wcześniej 

stopniu przypomina przeszłość i na pewnym podstawowym poziomie stała 

się bardzo niebezpieczna”
53

. Dosadnie komentuje to Arnoldi; zdaniem 

badacza „nie chodzi tu (...) o większą świadomość własnych działań 

cechującą członków dzisiejszych społeczeństw, a nieustanną konfrontację 

z niezamierzonymi skutkami”
54

. 

Warto w tym miejscu podkreślić, iż ryzyko nie jest kwestią posiadania. 

Przydzielone cywilizacyjnie, dotyczy (podobnie jak w przypadku traumy) 

kulturowej percepcji czy interpretacji owych zagrożeń. W związku z tym 

na myśl przychodzi tutaj perspektywa Michela Foucaulta, który akcentuje 

dyskursywny charakter rzeczywistości. Francuski filozof określa pewne 

typowe dla danej kultury czy społeczeństwa sposoby myślenia o świecie 

i definiowania zachodzących w nim zjawisk. Zdaniem Foucaulta, świat 

uwikłany jest w pojęcia i przez owe pojęcia jest postrzegany. Pisze on, iż 

„(...) każde społeczeństwo ma swój własny reżim prawdy (...): to znaczy 

takie typy dyskursu, które akceptuje i sprawia, że funkcjonują one jako 

prawdziwe”.
55

  

                                                                

 
50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Tamże, s. 578. 
53 Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, przeł. Konieczny J., PWN, Warszawa 

2009, s. 8. 
54 Arnoldi J., Ryzyko…, s. 67. 
55 Taylor C., Foucault o wolności i prawdzie, przeł. Kiwek M., [w:] Kwiek M. (red.), „Nie 

pytajcie mnie, kim jestem... ”. Michel Foucault dzisiaj, WNIF UAM, Poznań 1998, s. 82. 
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Jako że dzisiejszy dyskurs wyraża się przez pojęcie ryzyka, niebez-

pieczeństwa, niepewności czy lęku, należy zatem wspomnieć o procesach 

społecznej konstrukcji ryzyka, czy inaczej mówiąc, definiowania go, 

a które Beck określa mianem „inscenizacji ryzyka”
56

. Jak już zaznaczone 

zostało to w poprzednich akapitach, nie dysponujemy pełną wiedzą 

o niebezpieczeństwach. Dzieje się tak dlatego, że ryzyko nie odnosi się 

w gruncie rzeczy do istniejących, a do przyszłych zjawisk. Ryzyko to 

kategoria wiążąca się z działaniami mającymi na celu antycypowanie 

przyszłości – „ryzyka są zawsze przyszłymi zdarzeniami, które być może 

nas czekają, nam zagrażają”
57

. Ograniczenie tej wiedzy stanowi główny 

aspekt ryzyka w tym sensie, że rzeczywisty wymiar niebezpieczeństwa jest 

zazwyczaj nie do końca określony i policzalny, a często wręcz niemożliwy 

do przewidzenia.  

Pomimo tego „myślenie w kategoriach i szacunek ryzyka jest na dobrą 

sprawę zajęciem, któremu nieustannie, choć może niedostrzegalnie oddają 

się wszyscy (...). Tak więc nowoczesny klimat ryzyka niepokoi wszystkich. 

Nikt nie może czuć się bezpieczny”
58

. Szacunek czy kalkulacja ryzyka 

przybiera formę kolonizacji przyszłości i odbywa się jedynie na podstawie 

dostępnych przesłanek. Należy podkreślić jednak, iż ryzyko poddane 

analizie, w ostatecznym rachunku „ma często charakter »scenariu-

szowy«”
59

, tzn. jest jedynie prawdopodobieństwem pewnych, możliwych 

do wystąpienia w przyszłości zdarzeń. To wszystko składa się na silnie 

ugruntowany w dzisiejszym dyskursie „klimat ryzyka”
60

, zgodnie z którym 

wydaje się, iż myślenie w kategoriach ryzyka jest czymś nieuniknionym, 

podobnie jak świadomość niebezpieczeństwa, jakie wiąże się 

z odrzuceniem danego „refleksyjnego” schematu myślenia
61. 

5. Zgeneralizowana niepewność – parametry ryzyka 

Wyrażona przez Karola Marksa słynna teza, iż Alles Standishe und 

Stehende verdampft, tj. „wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”, 

wydaje się być skrojona na miarę naszych czasów. Zmiany zachodzące 

                                                                

 
56 Beck U., Światowe społeczeństwo ryzyka…, s. 10. 
57 Tamże, s. 29. 
58 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość…, s. 168. 
59 Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, przeł. Konieczny J., PWN, Warszawa 

2009, s. 9. 
60 Giddens A., Nowoczesność i tożsamość…, s. 166. 
61 Tamże, s. 171. 
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w dzisiejszej, jak określiłby ją Bauman, „płynnej nowoczesności”
62

, stają 

się jej mianownikiem. Wszystko jest ulotne i przejściowe, wszelki jej 

element; odnosi się to zarówno do „(...) wielkich, makrostrukturalnych 

procesów, odbywających się ponad głowami ludzi, ale także egzystencji 

niemalże każdej pojedynczej jednostki na całym świecie”
63

. Widzimy 

zatem, iż nie tylko zmiana jako taka, ale i jej zakres jest horrendalny. 

Dostrzegając kryzysowość współczesnych przemian, ich „destruktywny” 

dla życia społecznego charakter oraz bliżej nieokreślony wektor, pozwala 

nam jedynie na snucie potencjalnie możliwych scenariuszy. Badacze 

zwracają uwagę, iż możemy mieć dzisiaj do czynienia ze swoistym 

zjawiskiem, określanym mianem „traumy nowoczesności”
64

, czy też, jak 

sugeruje Warczok, traumy globalizacyjnej. 

Globalizacja bowiem, jako wszechogarniający, otwarty i często 

wewnętrznie sprzeczny proces, którego konsekwencje mogą być niezmiernie 

dalekosiężne, sprawia, że nie jesteśmy w stanie ich kontrolować i w pełni 

przewidywać, co zasadniczo „zmienia charakter naszych codziennych 

doświadczeń (...), wymusza na ludziach bardziej otwarty, refleksyjny sposób 

życia”
65

. Dlatego też zasadnym wydaje się postrzeganie danego procesu 

w kategoriach ryzyka. Zauważa to również Giddens pisząc, że „w odróżnieniu 

od ryzyka w dawnej postaci, które miało określone przyczyny i konkretne 

skutki, źródeł dzisiejszych form ryzyka nie sposób jednoznacznie ustalić, a ich 

skutki pozostają nieznane”
66

. 

Zaakcentowana już w poprzednim rozdziale eksterytorialność niebez-

pieczeństw odnosi się w czystej postaci do ich globalnego wymiaru. Beck, 

będący twórcą konceptu społeczeństwa ryzyka, po latach nadaje mu nazwę 

„światowego społeczeństwa ryzyka”
67

 i dodaje, że ówcześnie „stajemy się 

członkami »globalnej wspólnoty zagrożeń«. Nie są one już wewnętrzną 

sprawą danego kraju i żaden kraj nie może się zmagać z nimi sam jeden”
68

. 

Znane nam wszystkim zglobalizowane ryzyka, jak: kryzysy finansowe 

(chociażby kryzys bankowy z 2008 roku czy będący jego następstwem 

kryzys w strefie euro); zjawisko globalnego ocieplenia (wraz ze związanym 

z nim szkodliwym dla zdrowia wpływem wytwarzanego przez słońce 

promieniowania ultrafioletowego); GMO (genetically modified organisms); 

                                                                

 
62 Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. Kunz T., Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2006. 
63 Warczok T., 2008, W poszukiwaniu bezpieczeństwa…, s. 5-6. 
64 Sztompka P., Socjologia…, s. 457. 
65 Giddens A., Socjologia, przeł. Szulżycka A., PWN, Warszawa 2006, s. 83-84. 
66 Tamże, s. 87. 
67 Beck U., Światowe społeczeństwo ryzyka… 
68 Tamże, s. 21. 
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epidemie, jak „choroba szalonych krów” (BSE) i „ptasia grypa”, warunkują 

nasze obawy i niepewność. 

Są to tylko niektóre elementy zawierające się w szerokim zbiorze 

globalnych zagrożeń, lecz jeden – niewymieniony dotąd – aspekt owych 

zagrożeń wydaje się być szczególny. Jak zaznacza Warczok, „trudno 

znaleźć bardziej negatywny i wyrazisty aspekt negatywnych stron 

globalizacji niż współczesny terroryzm”
69

. Terroryzm w ostatnich latach 

stał się jednym z głównych niepokojów ludzi z całego „zachodniego” 

świata. Zamachy z 11 września 2001 roku ujawniły prawdziwą skalę 

niebezpieczeństwa, pokazując nie tylko jego okrucieństwo ale i ogrom. 

Dodatkowo kolejne wielkie akty terrorystyczne, mające miejsce w Madrycie 

(11.03.2004), Londynie (21.07.2005) czy w Paryżu (13.11.2015) oraz 

trwająca wiele lat, a nieprzynosząca rozstrzygnięcia „wojna z terro-

ryzmem”, obnażyły, jak bardzo kruche może być nasze poczucie bez-

pieczeństwa w dzisiejszym świecie.  

Możemy to zaobserwować również w Polsce, w przypadku której dane 

zagrożenie nie zostało dotąd zmaterializowane oraz pomimo powszechnej, 

polskiej opinii, iż „mój kraj jest mniej narażony niż inne”, ponad połowa 

społeczeństwa uważa, że istnieje realne zagrożenie terroryzmem w naszym 

kraju (56% w 2015 roku
70

). Ponadto obawa ta w ciągu ostatnich pięciu lat 

wzrosła niemal dwukrotnie – w 2010 roku „tylko” co trzecia osoba dostrzegała 

realność danego niebezpieczeństwa (32%)
71

. Kruchość bezpieczeństwa 

wyraża się również w sceptycyzmie wobec kompetencji instytucji 

mających stać na jego straży, bowiem wyłącznie 26% respondentów 

uważa, że są one odpowiednio przygotowane do zapobiegania aktom 

terrorystycznym w naszym kraju
72

.  

Uczucie zgeneralizowanego niebezpieczeństwa, które umocnione 

zostało przez zjawisko współczesnego terroryzmu, pogłębiać może 

w społeczeństwie także nieufność wobec innych. Erving Goffman opisując 

istotę zaufania, przytacza kategorię tzw. „uprzejmej nieuwagi”
73

, którą 

z kolei trafnie wyjaśnia Edwin Bendyk pisząc, iż w miejscach publicznych 

uczestnicy danych spotkań „zawierają umowę o wzajemnym rozpoznaniu 

i ochronie. Ktoś, kto mija na ulicy inną osobę, za pomocą nienachalnego 

spojrzenia daje wyraz temu, że uważa ją za godną poważania, a następnie 
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odwraca wzrok, żeby zasygnalizować brak agresji, a osoba mijana robi 

dokładnie to samo (...) W sytuacji zagrożenia terroryzmem wyobraźnię 

opanowuje strach przed obcym, uprzejmą nieuwagę zastępuje 

podejrzliwość. Każdy może być potencjalnym agresorem, w miejsce 

wspólnoty (...) powstaje anomiczna masa wrogo nastawionych do siebie 

indywiduów”
74

. Bauman wspomina o wytworzeniu się tzw. „podejrzanej 

kategorii”
75

, wobec których uzasadnione są postawy braku zaufania. 

W istocie kategoria ta odnosić się może do ogółu innych ludzi, także 

w przypadku naszego społeczeństwa, którego 55%
76

 wyraża nieufność 

wobec nieznajomych, a 75%
77

 uważa, że w stosunku z innymi należy być 

bardzo ostrożnym. 
Jednak społeczeństwo ryzyka, czy ściślej rzecz ujmując globalne 

społeczeństwo ryzyka, nie odnosi się tylko i wyłącznie do zagrożeń 
technologicznych, środowiskowych, zdrowotnych czy związanych 
z międzynarodową przestępczością i terroryzmem. Beck podkreśla, iż 
ryzyko „obejmuje także cały szereg splecionych ze sobą zmian 
zachodzących w sferze współczesnego życia społecznego, jak (...) malejące 
znaczenie obyczaju i tradycji dla kształtowania tożsamości, zanik 
tradycyjnego modelu rodziny i demokratyzacja więzi osobistych”

78
. 

Przemiany te występują pod postacią procesu indywidualizacji, który to 
Zbigniew Bokszański ujmuje jako jedno z najważniejszych ogniw 
nowoczesności

79
. Indywidualizm akcentuje podmiotowość jednostki, 

„wolnej od narzuconych więzi grupowych i uzależnień (...), mającej do 
dyspozycji wiele wzorów życia (...), a także ponoszącą wyłączną 
odpowiedzialność za swoje sukcesy czy porażki”

80
. Według Giddensa, 

zjawisko to zmienia diametralnie charakter naszych codziennych 
doświadczeń, co rodzi „konieczność przedefiniowania osobistych aspektów 
naszego życia, takich jak rodzina, seksualność, tożsamość osobista, nasze 
interakcje z innymi i nasz stosunek do pracy”

81
. 

Proces ten, zdaniem wielu autorów, przyczynia się do dezintegracji 
tradycyjnych form społecznych, jak chociażby grup pierwotnych typu 
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Gemeinschaft. Natomiast rozpad danej sfery powoduje zmianę ogólnej 
zasady integrującej społeczeństwo, generując np. problem z wypracowaniem 
zbiorowej tożsamości. Więź społeczna, która niegdyś charakteryzowała się 
trwałymi kontaktami, lojalnością oraz poczuciem silnej wspólnoty, 
ówcześnie staje się w dużym stopniu rozmyta i temporalna, wyraża się 
przez zasadę ulotności w relacjach z innymi i niemożność wypracowania 
kolektywnych priorytetów

82
. W kontekście naszego kraju dane zmiany na 

przestrzeniu ćwierćwiecza są wyraźnie odczuwalne, chociażby w przy-
padku intensywności kontaktów międzyludzkich, które w opinii 57% 
społeczeństwa uległy znacznemu pogorszeniu. Podobnie w ocenie więzi 
rodzinnych, które zdaniem 54% badanych straciły na sile, natomiast spadek 
życzliwości ludzi wobec siebie dostrzega niemal dwóch na trzech 
Polaków (61%)

83
. 

Dekompozycja pewnych tradycyjnych form społecznych i kulturowych 
odbywa się również w wymiarze religii, która niegdyś stanowiła zasadę 
integrującą zbiorowości czy wręcz całe społeczeństwa, a w okresie PRL-u 
za sprawą instytucji Kościoła zrzeszała w duchu „walki o wolność” 
większość orędowników przemian ustrojowych. Obecnie najbardziej 
wyraźne postrzeganie niekorzystnych zmian po roku 1989 w naszym kraju 
uwidacznia się właśnie za sprawą religijności – o jej spadku przekonanych 
jest aż 67% społeczeństwa

84
. Zdaniem Giddensa, „życie w areligijnej 

kulturze ryzyka jest z natury rzeczy pełne niepokoju”
85

, objawiać się może 
bowiem pewną pustką aksjologiczną, która wobec utraty jasnych 
drogowskazów czy punktów odniesienia może stać się przyczyną 
występowania licznych niepokojów moralnych

86
. Zdaniem Arnoldiego, 

indywidualizacja wytwarza przede wszystkim tzw. „ryzyko osobiste”, które 
odnosi się do jednostkowej (indywidualnej) biografii

87
. Wtóruje mu Beck 

pisząc, iż „biografia człowieka, wyzwolona od zastanych stosunków, 
otwarta i uzależniona od własnych decyzji, zostaje przekazana jednostce 
jako zadanie, które ma realizować w swych działaniach”

88
.  

Wspomniana już uprzednio odpowiedzialność za sukcesy i porażki 
stanowi w istocie główny komponent owego osobistego ryzyka, w którym 
to wszelkie indywidualne wybory, jak chociażby wybór odpowiedniego 
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wykształcenia czy ścieżki kariery przy braku względnej stabilności „(...) na 
rynku pracy sprawiają, że takie decyzje są już z definicji ryzykowne"

89
. 

Brak stabilności na rynku przekłada się natomiast na utratę poczucia 
bezpieczeństwa. Zmianie ulega już sama funkcja pracy, która owocuje 
pojawieniem się wielu nowych form pluralistycznego zatrudnienia, jak 
umowy krótkoterminowe, praca w niepełnym wymiarze czasowym, „na 
czarno” oraz chroniczne bezrobocie. Według Warczoka, dzisiejszy klimat 
rynkowy zdominowany jest przez tzw. zasadę „fleksybilności” (flexiliblity), 
który wyraża się przez paradygmat elastyczności i nastawienie na ciągłą 
zmianę. 

Oczywiście – jak dodaje Giddens – niestabilna struktura zatrudnienia 
oznacza wzrost ryzyka utraty pracy

90
. Problem ten w ostatnich latach 

stanowi główną przyczynę obaw w wymiarze społeczno-ekonomicznym 
w Europie i na świecie. Niepokoje podzielane są również przez Polaków, 
których to dwie trzecie (68%)

91
 sceptycznie ocenia sytuację na krajowym 

rynku, z czego jedna piąta (22%)
92

 z nich wręcz krytycznie. Ponad połowa 
społeczeństwa (56%)

93
, spoglądając w przyszłość, nie dostrzega 

możliwości poprawy danej sytuacji w ciągu najbliższych lat. Pesymizm 
wyraża się także w obawach związanych z utratą zatrudnienia, bowiem 
z danym zagrożeniem liczy się 35%

94
 badanych.  

Giddens zaznacza, że „nowy styl pracy stwarza fascynujące możliwości 
dla jednych, ale wywołuje też głęboką niepewność u innych”

95
, bowiem 

dany system „burzy ramy temporalne, jednostka w żaden sposób nie jest 
w stanie przewidzieć swojej przyszłości”

96
. Dodatkowo doświadczenie 

utraty pracy zdaniem Iaina Wilkinsona postrzegane jest jako osobista 
porażka, a jak długo pozbawieni będziemy możliwości „samorealizacji” 
i dostępu do dóbr materialnych, tak długo towarzyszyć nam będzie 
przekonanie, że „nie realizujemy swojego życiowego powołania”

97
. 

Związane jest to ze zmianą ram interpretacyjnych, określających indy-
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widualne doświadczenia biograficzne. W tym sensie porażka jawi się 
przede wszystkim jako konsekwencja własnych decyzji i wyborów

98
. 

Poczucie bezpieczeństwa odnosić się może także do zjawiska 
przestępczości, które to na początku lat dziewięćdziesiątych w naszym 
kraju stanowiło jeden z głównych wymiarów niepokoju i negatywną 
konsekwencję transformacji. Polacy, oceniając przemiany, jakie nastąpiły 
od końca lat osiemdziesiątych, dostrzegają ogólny wzrost przestępczości 
w kraju. Zdaniem 58%

99
 badanych nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji 

w danej dziedzinie. Jednak statystyki wyraźnie pokazują, iż liczba 
przestępstw w Polsce zdecydowanie spadła – „w przeciętnym dniu 2003 
roku dochodziło do 4018 przestępstw, a w roku 2013 juz tylko do 2905”

100
. 

Poczucie zagrożenia przestępczością, pomimo iż na przestrzeni lat także 
zanotowało spadek, w dalszym ciągu utrzymuje się na stosunkowo 
wysokim poziomie, bowiem 45%

101
 społeczeństwa obawia się, że może 

stać się jego ofiarą.  
Sytuacja ta tłumaczona być może poprzez odwołanie się do analiz 

Barrego Glassnera. Autor sięga do danych mówiących, że w latach  
1990-1998 w Stanach Zjednoczonych liczba przestępstw i morderstw 
zmniejszyła się o 20%, natomiast lęk przed przestępczością pozostał na tym 
samym poziomie. W tym samym czasie jednak o 600% wzrosła liczba 
komunikatów medialnych o danej tematyce, co przełożyło się na klimat 
nastrojów społecznych

102
. Bowiem medialny aspekt informacji naznaczony 

jest silnym ładunkiem dramatycznym, mającym wywołać u odbiorcy 
pewien niepokój. Doświadczenie lęku w tym sensie jest doświadczeniem 
czysto zapośredniczonym, które ma przede wszystkim „(...) charakter 
abstrakcyjny, odrywa się od konkretnej przyczyny, w istocie mamy więc do 
czynienia z »dyskursem strachu«”

103
. Co podkreśla Krzysztof Wielecki, 

którego zdaniem ryzyko „(...) na pewno jest do pewnego stopnia wytworem 
środków masowej komunikacji. Jak wiadomo, wpływają one silnie na 
wyobrażenia ludzi i są współcześnie jednym z najistotniejszych czynników 
tworzenia się wyobrażeń zbiorowych”

104
. 
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6. Słowem końca 

Jak zauważa Mirosława Grabowska, w momencie gdy „mówimy 
o bilansie 25 lat życia w kraju, to w znaczeniu metaforycznym. Straty 
bowiem z jednej strony, a z drugiej korzyści nie zawsze są policzalne. 
Można wprawdzie oszacować rozwój ekonomiczny, ale jak wycenić 
niepewność zatrudnienia?”

105
. Metaforyczność ta wynika wprost 

z subiektywnego charakteru danych zjawisk, ich dyskursywnej postaci czy 
kulturowej interpretacji. 

Owe negatywne wyobrażenia zbiorowe, wyrażające się przez poczucie 
apatii czy niepokoju, a definiowane przez Sztompkę jako zjawisko traumy 
nowoczesności lub traumy globalizacyjnej (jak w przypadku Warczoka) 
oraz opisywane pod postacią pewnej zgeneralizowanej niepewności czy 
wręcz lęku społecznego przez takich autorów, jak chociażby Bauman, 
Furedi, Giddens i Wilkinson, stanowią przede wszystkim pewną formę 
narracji dzisiejszej rzeczywistości. 

W tym właśnie sensie, pomimo iż konsekwencją zmagań z niedo-
godnościami wielkich przemian po 1989 roku stała się ostatecznie 
przynależność do globalnej wspólnoty zagrożeń, to „według naszych 
subiektywnych ocen żyje nam sie lepiej niż ćwierć wieku temu”

106
. 

W danym rozrachunku aż dwie trzecie respondentów (69%)
107

 zauważa 
wzrost pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej w ciągu 
minionych już dwudziestu pięciu lat, podobnie oceniany jest wzrost 
poziomu bezpieczeństwa Polski w świecie (68%)

108
 oraz poprawa relacji 

z naszymi sąsiadami (również 68%)
109

. Ponad połowa społeczeństwa 
ocenia, iż nastąpiła znaczna poprawa stanu polskiej gospodarki (53%)

110
, 

ogólnych warunków życia (51%)
111

, jak również polepszenia poziomu 
edukacji w naszym kraju (także 51%)

112
. Dodatkowo, nieco mniej 

badanych dostrzega wzrost wśród obywateli własnego kraju poczucia 
własnej wartości (45%)

113
 oraz dumy ze swojej ojczyzny (41%)

114
. 

Dlatego też, niezależnie od tego, jakie imię zostanie nadane naszej 
rzeczywistości oraz jak bardzo z tego powodu będziemy czuć się niepewni 
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i zagrożeni, słowem Loica Wecquant powinniśmy przede wszystkim dać 
sobie szansę „(...) myślenia o świecie, a nie bycia przezeń myślanym 
(...)”

115
, bo „świat nie musi być takim jaki się na pozór wydaje i że może 

być inny niż w danej chwili”
116

. 
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25 lat wolności. Od traumy wielkiej zmiany do społeczeństwa ryzyka 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł jest próbą uogólnionej refleksji nad społecznymi konsekwencjami zmian, jakie 

zaszły w Polsce po 1989 roku. Aczkolwiek dane studium nie ogranicza się jedynie do momentu 

transformacji ustrojowej naszego kraju, który stanowi tutaj raczej pewien punkt wyjścia do 

dalszych rozważań, obejmujących dzisiejsze przemiany rzeczywistości. Inspiracją, traktowaną 

jako element spajający owe analizy, stanowi koncepcja traumy kulturowej, szeroko opisywana 

przez takich autorów, jak Piotr Sztompka czy Jeffrey Alexander. W ich ujęciu trauma traktowana 

jest jako specyficzny wymiar patologii tkanki społecznej, który był konsekwencją negatywnych 

zdarzeń i sytuacji w okresie tzw. „wielkiej zmiany”. Ów problem, w latach dziewięćdziesiątych 

towarzyszył społeczeństwom Europy Środkowo-Wschodniej w związku z „przełomem 

cywilizacyjnym”, który dokonał się w tych krajach wraz z upadkiem komunizmu. Jak dowodzi 

jednak Tomasz Warczok, współcześnie także doświadczamy wielu radykalnych, całościowych 

i szokujących zmian, których rezultat prowadzić może do występowania wśród ludzi licznych 

symptomów traumy. Dynamika dzisiejszego świata, jego kryzysowość i podatność na różne 

zaburzenia i zmiany każe nam postrzegać go poprzez pryzmat występujących w nim zagrożeń 

i niebezpieczeństw. Dlatego też współczesny dyskurs naukowy, jak i publiczny, wyraża się 

głównie przez pojęcie ryzyka. Badacze, tacy jak Ulrich Beck, przekonują, iż ryzyko stanowi 

dzisiaj fundamentalny atrybut rzeczywistości, problem, który generuje poczucie niepewności 

i braku bezpieczeństwa. Natomiast od ponad ćwierćwiecza jako o pełnoprawnym członku tej tzw. 

„globalnej wspólnoty zagrożeń” mówić możemy w kontekście naszego kraju, którego obywatele 

borykać się muszą z wieloma nieznanymi, jeszcze 25 lat wcześniej formami ryzyka.  
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Łukasz B. Pilarz
1
  

Aksjologia i prawno-karne wartościowanie 

przestępstw w Polsce Ludowej  

– pozory niepodległego demokratycznego 

państwa prawnego  

1. Uwagi wstępne 

Na samym początku chciałbym wyrazić pełne przekonanie, gdyż 

w obecnym stanie rzeczy nikt już nie ma wątpliwości, że tzw. „polska 

demokracja ludowa” demokratycznym państwem prawa w istocie nie była. 

Wyrugowanie kłamstw historycznych w tej materii w obecnym czasie 

zostało już całkowicie wypaczone. Z uwagi zatem na powyższe celem 

opracowania nie jest oczywiście przekonywanie i udowadnianie w istocie 

rzeczy, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie miała nic wspólnego 

z jakimikolwiek znamionami demokratycznego, wolnego i niepodległego 

państwa
2
. Jak stwierdza bowiem A. Ajnienkiel

3
: „(…) agresja Armii 

Czerwonej przekształciła się w szczególny rodzaj okupacji, w którym 

okupant przekazał rządy powołanej przez siebie władzy, pozostawiając 

sobie zarazem decyzje w najważniejszych sprawach i utrzymując przez 

cały czas instrumenty bezpośredniego oddziaływania na sprawy Polski”. 

Celem jest raczej określenie metod, jakimi posłużył się ustawodawca, aby 

zamierzony cel osiągnąć, na przykładzie, jak w tytule podano, aksjologii 

i prawno-karnego wartościowania przestępstw.  

W tym momencie warto wyjaśnić również pojęcie suwerenności 

państwowej, gdy mamy wątpliwości co do tego, czy Polska Ludowa była 

państwem suwerennym. Suwerenność w doktrynie i nauce prawa między-

narodowego jest nierozerwalnie związana ze sprawowaną jurysdykcją. 

                                                                

 
1 E-mail: lukas129@poczta.onet.pl, lek. med., mgr prawa, doktorant w Katedrze Prawa 

Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.wpia.us.edu.pl. 
2 Ów aspekt był już szeroko komentowany w zarówno w literaturze historycznej, jak również 

prawniczej. Por. np. L. Antonowicz, Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, 

Państwo i Prawo, 1993, z. 10.; Kwiecień R., Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa 

państwa polskiego, Państwo i Prawo, 1998, z. 8. 
3 Ajnienkiel A. (red.), Wojna domowa czy nowa okupacja, Warszawa 2001. 
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Przez jurysdykcję należy rozumieć suwerenną i rzeczywistą władzę 

państwową, sprawowaną wobec jednostek (osób fizycznych i prawnych) jej 

podległych. Należy podkreślić za B. Gronowską
4
, że termin ten jest auto-

matycznie związany z terytorium państwa i obywatelstwem, chociaż 

zasadniczym obszarem jurysdykcji państwa jest jego terytorium (lądowe, 

powietrzne i morskie)
5
. J. Bodin już w XVI wieku zdefiniował suwe-

renność państwa z wykorzystaniem dwóch kumulatywnie stwierdzonych 

przesłanek: po pierwsze, jest to samowładność, po drugie – całowładność, 

które razem dają niejako przywilej władzy i jurysdykcji nad wszystkimi 

obywatelami znajdującymi się na terytorium państwa. Czym innym z kolei 

jest praworządność, której istotą jest sprawowanie rządów zgodnie 

z zasadami prawa, prawo natomiast ma być narzędziem dążenia do 

wolności. Jak podkreślał L. Caro, „praworządność uznawana jest tylko do 

tej granicy, w której popadłaby ona w sprzeczność z zadaniem sumienia 

rewolucyjnego i klasowymi interesami proletariatu”
6
.  

W artykule poruszone zostały zagadnienia z płaszczyzny prawa 

karnego. W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, polegającą 

przede wszystkim na analizie przepisów ówczesnego prawa. Posiłkowo dla 

uzupełnienia wywodów stosowana jest metoda historyczno-prawna. 

Artykuł zamykają wnioski, będące reasumpcją przeprowadzonej analizy. 

Chciałbym, aby niniejszy temat stanowił pewną refleksję po pierwsze na 

gruncie filozoficzno-prawnym, dotyczącym konieczności uruchomienia 

pewnych mechanizmów bądź jej braku celem zmiany systemu. W obu 

ustrojach totalitarnych, zarówno na gruncie III Rzeszy Niemieckiej, jak 

i Rosji Radzieckiej (dalej jako RFSRR), prawo stanowiło istotny czynnik 

zmian ustrojowych. W Rzeszy wprowadzono Ustawy Norymberskie, 

w Rosji Radzieckiej zmieniono Konstytucję Stalinowską z 1936 roku, 

wprowadzono dekret lex Kirow
7
, aby zbudować pewne podstawy prawne 

                                                                

 
4 Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, wyd. 3, 

Toruń 1996, s. 360. 
5 Por. szerzej w tym temacie również: Białocerkiewicz J., Jurysdykcja państwa wobec 

cudzoziemców, Studia Prawnicze KUL, 1 (29), 2007. 
6 Mohyluk M., Leopold Caro o ustawodawstwie radzieckim, Miscellanea Historico-Iuridica, t. V, 

Białystok 2007, s. 95-104; Myhyluk M., Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego 

w poglądach prawników II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., 

Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011; tenże, Prawo 

radzieckie w nauce i publicystyce prawniczej II Rzeczypospolitej – stan badań i problemy badawcze, 

Miscellanea Historico-Iuridica, t. II, Białystok 2004. 
7 Lex Kirow, inaczej Prawo 1 grudnia, zatwierdzony po ogłoszeniu przez Stalina przez Biuro 

Polityczne dopiero 3 grudnia, zalecał: po pierwsze, śledztwo należy prowadzić w trybie przyspie-

szonym i kończyć je w ciągu 10 dni; po drugie, akt oskarżenia dostarcza się na dobę przed 
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mechanizmów działania aparatu przymusu i terroru. Jednak na gruncie 

refleksji Radbrucha pojawiło się również pytanie, czy owe zmiany w ogóle 

miały uzasadnienie, czy ich istnienie można w ogóle nazwać prawem?
8
 

Cały system prawa bowiem, związany z uchwalaniem ustaw, wprowa-

dzaniem w życie nowych aktów normatywnych, obudowywaniem ich 

następnie szeroko doktryną i orzecznictwem, zmierza ku jednemu celowi, 

a mianowicie ku poszerzeniu wolności. Skoro wolności w tych ustrojach 

nie było, zatem przekreśla to sens wszystkich powyższych zabiegów. 

Przeglądając literaturę prawniczą z tego okresu, można znaleźć sporą 

kwerendę zawierająca monografie, glosy czy orzeczenia sądów. Jednak jaki 

jest ich sens? Prowadzi to do wniosków, które budowane były już na 

gruncie realizmu prawniczego, gdzie pojawianie się pewnych instytucji jest 

jedynie obrazem świata metafizycznego, w którym żyjemy. Jednocześnie 

można by nie wprowadzać tych wszystkich zmian, aby i tak wdrożyć 

mechanizmy państwa totalnego. Jak bowiem powiedział na gruncie 

niemieckim K. Schmitt: „My nie musimy zmieniać prawa, wystarczy, że 

w innym duchu będziemy rozważać klauzule generalne, a wnet zmieni się 

całe prawo (…)”
9
. Z kolei w ZSRR sam Stalin otwarcie stwierdził, że 

prawo go nie interesuje i równie dobrze mogłoby go w ogóle nie być. 

Ponadto ustawodawca w szeregu ustaw poczynił pewnego rodzaju procesy 

obostrzenia kary za sui generis przestępstwa stypizowane w ustawie karnej 

lub innych ustawach czy dekretach. Przykładem takiego rodzaju 

obostrzenia jest wymiar kary przewidziany dla recydywy. Jak zauważa 

J. Stępińska, recydywa stała się pionierem, zwłaszcza jeżeli chodzi 

o ustawy dotyczące ochrony szeroko rozumianej własności społecznej. 

Przykładami są: Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności 

karnej za przestępstwa przeciwko własności społecznej (Dz. U. z 1959 r., 

Nr 36, poz. 228 z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. 

o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. z 1959 r., Nr 27, 

poz. 169 z późn. zm.); Ustawa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r., 

                                                                                                                                                   

 

rozprawą; po trzecie, rozprawę prowadzi się i wyrok wydaje w zasadzie zaocznie. Wszelkie 

środki odwoławcze, w tym kasacja, nie są rozpatrywane, nie są również rozpatrywane wnioski 

o ułaskawianie. Organom NKWD poleca się wykonywanie wyroków z klauzulą natychmiastowej 

wykonalności, w trybie natychmiastowym. Lex Kirow, jak podaje A. Lityński, w sposób 

drastyczny zaostrzył zasady odpowiedzialności karnej. 
8 Por. szerzej w tym zakresie: Pilarz Ł. B., Formuła Radbrucha wobec działa eugenicznych 

III Rzeszy a niemiecka ustawa o ochronie embrionów ludzkich, [w:] Okres okołowojenny 

z perspektywy czasu, Bałękowski K., Maciąg K. (red.), Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2015. 
9 Por. tamże, s. 34n.; tenże, Dekrety represyjne PKWN a naruszenie zakazu retroakcji – ocena 

historyczno-prawna po 70 latach, [w:] Okres okołowojenny z perspektywy czasu…, s. 44n. 



 

 

Łukasz B. Pilarz 

 

32 

 

(Dz. U. z 1960 r., Nr 21, poz. 123 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 czerwca 

1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do 

orzecznictwa karno-administracyjnego (Dz. U. z 1966 r., Nr 23, poz. 149 

z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpo-

wiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. z 1958 r., Nr 34, poz. 152 

z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o obowiązkowych dostawach 

zbóż (Dz. U. z 1952 r., Nr 32, poz. 214 z późn. zm.). Ponadto ustawy 

przewidywały instytucje recydywy specjalnej, bez terminu przedawnienia, 

oparte na typie kwalifikowanym przestępstwa zagarnięcia własności 

społecznej.  

Ponadto nie można pozostawić bez komentarza faktu naruszenia 

hierarchii zasad, która to hierarchia obowiązywała już w przepisach 

kodeksu z roku 1932 r., tak szeroko konkludowana w poglądach L. Peipera 

i trwająca po dziś dzień. Zwraca na to uwagę chociażby J. Utrat-Milecki
10

, 

stwierdzając już na wstępie, iż kara będąca narzędziem w rękach władzy 

sądowniczej powinna być orzekana wyłącznie ze względów opartych na 

przesłankach prawnych, a nie względach opartych na celowości poli-

tycznych działań władz
11

. W tym wypadku ewidentnie bowiem mamy do 

czynienia z takim mechanizmem naginania zasad prawa karnego, które 

zmierzają do jednego celu, opartego na realizacji programu politycznego, 

wyrażonego jaskrawo w manifeście PKWN. Niebezpiecznym zatem może 

okazać się cel zawarty w przepisach penalizujących, według którego „sąd 

wymierza karę według swojego uznania”. Już sam J. Makarewicz w 1932 

roku sygnalizował mocno, iż zwrotu tego nie wolno utożsamiać z zasadą 

indywidualizacji kary, tym samym obecnie potwierdza to również A. Zoll, 

wskazując na silną odrębność, jaka zachodzi we wzajemnych stosunkach 

pomiędzy zasadą indywidualizacji kar a zasadą wymiaru kary według 

uznania sądu
12

. 

2. Ujęcie przestępstwa w doktrynie prawa karnego Polski 

Ludowej 

W doktrynie prawa karnego w państwach socjalistycznych materialne 

ujęcie przestępstwa jako czynu społecznie niebezpiecznego ma dwojakie 

znaczenie teoretyczne (poznawcze) i praktyczne. Z punktu widzenia 

teoretycznego takie ujęcie wskazuje na przestępstwa z życiem społecznym, 

                                                                

 
10 Utrat-Milecki J., Z dziejów afektu penalnego, Wydawnictwo WUM, Warszawa 2011. 
11 Tamże, s.34n. 
12 Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, Krakowskie Studia Prawnicze, 

1990, rok XXIII, s.75n. 
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ale rozumianym „w myśl zasad materializmu historycznego o klasowej 

strukturze społeczeństwa (...). Określając przestępstwo jako czyn 

społecznie niebezpieczny, nauka prawa przeciwstawia się metafizycznym 

koncepcjom o przestępstwie jako naruszeniu praw natury, postępowaniu 

sprzecznym z wolą boską, niezgodnym z odwiecznym i nakazami etyki”. 

Jak słusznie zauważa A. Lityński
13

, zarówno art. 3 zasad prawa karnego, 

ponadto kodeks karny RFSRR, opierają podstawę odpowiedzialności 

karnej na winie, która z natury swej jest czynnikiem subiektywnym, więc 

takim, którym można manipulować. Początkowo rosyjska jurysprudencja, 

jeśli tak w ogóle można ją nazwać, była bardzo krytycznie nastawiona 

wobec koncepcji winy. Wynikało to z umocowania podstawy orzekania 

z punktu widzenia klasowego
14

. Podstawy teoretyczne dla takiego 

rozumowania stworzył już w 1917 roku sam Lenin, określając winę jako 

koncepcję reliktową. W myśl tej koncepcji w doskonałym ustroju, jakim 

jest ustrój socjalistyczny, nie ma miejsca na przestępczość szeroko 

rozumianą pod każdą postacią, gdyż nie może jej być. A zatem wszelkie 

oznaki przestępczości, jakie się pojawiły, były wynikiem po pierwsze 

działalności szkodniczej imperialistów, którzy swymi działaniami, między 

innymi przez wzrost przestępczości, dążą do osłabienia i w konsekwencji 

obalenia ustroju socjalistycznego; po drugie, były wynikiem przenikania 

pewnych naleciałości społecznych jeszcze z poprzedniego ustroju, które 

należy wyrugować. Stanowiły one bowiem relikt w mentalności ludzi, 

żyjących obecnie w systemie doskonałym. Ta koncepcja znalazła oparcie 

w doktrynie i orzecznictwie prawa karnego najpierw w RFSRR, a następnie 

we wszystkich krajach bloku socjalistycznego, w tym również w Polsce 

Ludowej.  

3. Początki Polski Ludowej i okres 1944-1956 

Po przekroczeniu ustalonej wcześniej w Jałcie granicy wschodniej na 

Bugu i wyzwoleniu pierwszych miast przyszłej Polski Ludowej, Chełmna 

i Lublina, przystąpiono – po ogłoszeniu Manifestu Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego (dalej jako PKWN) – do budowania nowego 

systemu prawnego, zgodnego z zasadami ustroju właściwego dla państwa 

socjalistycznego. Wspomniane zasady państwa socjalistycznego musiały 

                                                                

 
13 Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego, 

komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2005. 
14 Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000, s. 42; 

Działocha K., Trzciński J., Zagadnienia obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 

1944-1952, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. 
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w większym bądź mniejszym stopniu wiernie oddawać pewne wypra-

cowane przecież już przez lata wzorce w ZSRR. Wzorce dotyczyły 

wszystkich dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego i karnego
15

. 

Wprowadzenie w dalszych okresach nowych kodyfikacji prawnych 

w podstawowych dziedzinach stało się zadaniem priorytetowym, chociażby 

z podstawowego powodu. Trzeba było bowiem usunąć wszelkie 

naleciałości dawnego systemu, opartego na faszystowskiej konstytucji 

kwietniowej, a wprowadzić rozwiązania nowe, oparte na wzorcach 

wypracowanych w ZSRR.  

Tak zatem kraje na skutek ustaleń jałtańskich, ostatecznie potwier-

dzonych na podstawie ustaleń poczdamskich, znalazły się w radzieckiej 

strefie wpływów, a które przyjęło się określać jako kraje tzw. demokracji 

ludowej. Patrząc jednak na pozorne zmiany, w żadnym wypadku nie można 

uznać ich za kraje demokratyczne, a już na pewno za kraje, które 

spełniałyby wyznacznik demokratycznego państwa prawnego.  

Zmiany zaszły w sądownictwie administracyjnym (tu praktycznie 

głównie chodzi o jego likwidację, jako elementu sądownictwa 

niepożądanego dla władzy ludowej), poprzez procedurę cywilną
16

, 

a w końcu w prawie karnym. Okres 1944-1956 przyjmuje się jako 

podstawowy dla budowania nowego ładu prawnego, który w kolejnych 

okresach był dalej kodyfikowany i reformowany przez liczne nowelizacje. 

Jednakże okres stalinizmu w Polsce datuje się jako ten, który był pod 

bezpośrednim wpływem działań Stalina
17

. Śmierć Stalina w marcu 1953 r., 

a potem Berii, otworzył nowy okres w krajach „demokracji ludowej”. Do 

władzy zaczęli dochodzić politycy, którzy skłonni byli do daleko idących 

reform. Takim reformatorem okazał się być na krótko sam Beria. Jednak 

działania Chruszczowa, a potem Breżniewa, skutecznie zahamowały te 

zamiary. Mimo wszystko nie powrócił już straszliwy czas terroru, związany 

przede wszystkim z osobami Stalina i Berii. Zaczęto zatem podejmować 

działania, które wszystkie instytucje prawa karnego podporządkowały 

jedynie słusznej idei państwa socjalistycznego.  

                                                                

 
15 Watoła A., Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego 

Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk 

M., Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 
16 Szerzej na ten temat por. Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego postępowania 

cywilnego, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 4, 12, 

Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 
17 Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy w Polsce 1944-1956, 

Kraków-Wrocław 2005. 
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A zatem wszystkie instytucje prawa karnego miały cel nadrzędny: 

walka z elementem klasowo obcym, który jest elementem szkodniczym. 

W tym kontekście zbudowano szereg instytucji, które w ramach działań 

aparatu władzy sądowniczej, bezwzględnie podporządkowanej władzy 

ludowej, tworzenie nowego ładu. Jak zauważył już w dwudziestoleciu 

międzywojennym Karl von Schmitt: „my nie musimy tworzyć nowego 

prawa, wystarczy ze winnym duchu będziemy rozważać klauzule 

generalne, a wnet zmieni się cale prawo (…)”. Taki zabieg należało 

również zastosować w tym wypadku. Takie zwroty, jak społeczna 

szkodliwość czynu, zamieniona następnie na społeczne niebezpieczeństwo 

czynu, nie zostały nigdzie zdefiniowane. Jednocześnie do zadań sędziego 

należała ocena stopnia owego niebezpieczeństwa, które stopniowalne było 

na przeróżne sposoby.  

4. Kilka uwag na temat pewności prawa  

Na prawo można patrzeć w sposób ortodoksyjny. Jego podstawowe 

cechy to koherencja, przewidywalność i pewność. Są to tradycyjne cechy 

prawa, charakterystyczne dla demokratycznego państwa prawa. Na tym tle 

porównawczym warto poczynić kilka wniosków, zmierzających do 

porównania na tle ortodoksyjnej koncepcji prawa obu systemów. 

Ortodoksyjna koncepcja prawa zakłada, że prawo czyni nas ludźmi 

wolnymi. Prawo zatem zdąża do wolności jednostki, do wolności 

obywatela w swoim głównym zamierzeniu. To, czym się kierowano 

w III Rzeszy, sprawia zatem, że mówienie o prawie tym wypadku nie ma 

sensu
18

. To jest pierwsza twarz prawa. Druga twarz prawa to cały szereg 

narzędzi, które nas prowadzą w przeciwnym kierunku. Proces interpretacji 

sądów stanowi część tej drugiej twarzy. Okazało się, że w pewnych 

sytuacjach „goły” przepis nic nie oznacza, a orzeczenia wręcz minimalizują 

jego znaczenie. Sędziowie podlegają tylko ustawie, ale w rzeczywistości 

tak jest, gdy oni sami chcą, aby tak było
19

.  

Wątpliwości co do legalności pewnych aktów prawnych zwłaszcza 

dekretów PKWN wydanych do roku 1947, jest znacząco podnoszona 

w literaturze
20

. Nie sposób jednak zanegować ważności samego nawet 

                                                                

 
18 Patrz w tym zakresie chociażby poglądy Radbrucha, przytoczone również przeze mnie 

w innych opracowaniach. 
19 Holmes O. W., The Path of the Law, Harvard Law Review, 1896, Vol. 10. 
20 Przyjemski S., Zagadnienie odpowiedzialności karnej za retroaktywne stosowanie prawa stanu 

wojennego (artykuł dyskusyjny), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LIV/LV, 
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manifestu PKWN, mimo że sam w sobie ustawą nie był, nie był nawet 

źródłem prawa. Podstawowa funkcja samego manifestu miała na celu 

przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu pozorów kontynuacji 

prawodawczej bytu państwowego z okresu Międzywojnia. W manifeście 

czytamy: „Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia 

Narodowego działają na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynie 

obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. Podstawowe 

założenia konstytucji z 17 marca 1921 roku obowiązywać będą aż do zwołania 

wybranego w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym 

i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego (…)”
21

. 

Sędziowie obawiają się orzekania contra legem. Tym, co wyznacza 

każde działanie sądu, jest reputacja. Aaron Barack
22

 wskazuje na rolę, jaką 

posiada interpretacja celowościowa. Gdy nie istnieją żadne reguły, sędzia 

bierze na siebie za wydanie orzeczenie pełną odpowiedzialność. Funkcjo-

nujemy we wspólnocie interpretacyjnej. Łączy się z tym bowiem złożoność 

semantyczna dyskursu prawniczego
23

. Rozumienie jest zrelatywizowane do 

charakteru wypowiedzi (normy niepodlegające kategorii prawdy i fałszu)
24

. 

Jest to bowiem „inny pień poznania świata, gdzie niczego nie można 

policzyć, ani zmierzyć w sposób empiryczny”
25

. 

Status semantyczny jest zatem rzeczą względną. Można się zapytać 

przecież co to znaczy, że „prawo obowiązuje”, przepis ma takie, a nie inne 

znaczenie, ale czy tak samo brzmi semantycznie i ma taką samą moc 

illlokucyjną w demokratycznym państwie prawa, jakimi są kraje Europy 

Zachodniej, co w ZSRR i krajach satelickich
26

. 

Zdecydowana większość wypowiedzi ma niewiadomy status semantyczny. 

Nasze uzasadnienia nie przechodzą zatem testu poprawności. W przeci-

wieństwie do nauk empirycznych ścisłych. Nie ma zatem testu praktyczności. 

Decyzje sądów dotyczą bowiem konkretnych ludzi. Performatywna funkcja 

języka prawnego to w większości kreowanie, kształtowanie rzeczywistości 

przez prawo
27

. Subwersją nadajemy przepisom takie znaczenie, a narzucona 

                                                                                                                                                   

 

Lublin 2007-2008. Szerzej w tym zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów 

za naruszenie i nadużycie władzy sędziowskiej również por. tamże. 
21 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Załącznik do Dz.U. z 1944 r., nr 1). 
22 I Prezes Sądu Najwyższego Izraela. 
23 Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego…, s.75n. 
24 Tobor Z., wykład niepublikowany, 25.11.2015. 
25 Tamże. 
26 Tkacz S., Tobor Z., Solidaryzm jako zasada prawa, [w:] Idea solidaryzmu we współczesnym 

prawie konstytucyjnym, doświadczenia polskie i międzynarodowe, Katowice 2015. 
27 Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959. 
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interpretacja prowadzi do konsekwencji: nadawania przepisom znaczenia dla 

niecnych celów. Można powiedzieć za Z. Toborem
28

 o gwałcie semantycznym 

na przepisach, czynionym z dobrych bądź co bądź pobudek. 

Wydaje mi się, że sędziom nie udaje się odpowiednio dostrzec, iż ich 

obowiązkiem jest rozważenie społecznych korzyści; wierzę, że jeżeli 

szkolenie prawników pozwala im niemal mechanicznie rozwiać społeczne 

korzyści, na których opiera się prawo, które stworzyli, na pewno 

zawahaliby się tam, gdzie obecnie nie mają żadnych wątpliwości, 

i zauważyli, że tak naprawdę zajmują się pytaniem, które jest sporne
29

.  

Gdy mowa o korzyściach społecznych, jakie ma przynosić prawo karne 

w społeczeństwie, należy przede wszystkim odwołać się znowu do słów 

O. W. Holmesa: „Co mamy poza ślepym przypuszczeniem, by pokazać, że 

prawo karne czyni obecnie więcej dobra niż zła”
30

. 

5. Aksjologia i prawnokarne wartościowanie czynów po 1944 r. 

5.1. Aksjologia  

Z założenia funkcją prawa karnego jest strzeżenie wolności, w szcze-

gólności w ujęciu negatywnym, a zatem zakazane jest tylko to, co ingeruje 

i ogranicza wolności pozostałych jednostek. Typologia praw i wolności 

człowieka w latach 1944-1952 została przez ustrojodawcę potraktowana nieco 

zdawkowo
31

, aczkolwiek zastosowano również ten sam zabieg, o którym już 

była mowa
32

. Mianowicie przedłużenie unormowań z okresu Międzywojnia 

polegało na utrzymaniu w mocy obowiązującej przez tzw. Małą Konstytucję 

z 19 lutego 1947 r.
33

 przepisów rozdziału piątego konstytucji marcowej
34

, 

                                                                

 
28 Tobor Z., wykład niepublikowany… 
29 Holmes O. W., The Path of the Law, Harvard Law Review, 1896, Vol. 10. 
30 Tamże, s.45 n. 
31 Patrz szerzej w tym zakresie Działocha K., Trzciński J., Zagadnienia obowiązywania 

konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, 

s. 3-14. 
32 W tym zakresie wydano jednak Deklarację Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. 

w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich. Można dostrzec w takim razie pewien 

konflikt z zasadami naczelnymi wyrażonym w Konstytucji marcowej. Szerzej o roli zasad 

w konstytucji i ich stosunku do pozostałych aktów normatywnych mowa jest szeroko 

w literaturze; por. np. Zasady prawa w Konstytucji w ujęciu Trybunału Konstytucyjnego. 
33 Tkacz S., Tobor Z., Solidaryzm jako zasada prawa, [w:] Idea solidaryzmu we współczesnym 

prawie konstytucyjnym, doświadczenia polskie i międzynarodowe, Katowice 2015. 
34 Rozdział V Konstytucji marcowej, zatytułowany Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie, 

zawierał obszerny zbiór norm prawnych dotyczących praw i wolności człowieka, ale również 

jego obowiązków względem państwa. 
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traktującego o normach prawnowolnościowych obywatela
35

. Kodyfikacja 

prawa karnego w latach 1944-1956 miała zatem znaczący wpływ na ostateczne 

uksztaltowanie zakresu praw i wolności obywatela, które w znacznym stopniu 

pozostawały w zakresie dyskrecjonalnej władzy sędziowskiej
36

.  

Co do pewnych nadużyć owej władzy sędziowskiej w orzekaniu 

w postępowaniach karnych, w literaturze nie ma również wątpliwości
37

. 

Tak więc katalog czynów zabronionych zagrożonych karą śmierci zależny 

jest przede wszystkim od systemu państwowego i kryteriów, jakimi się 

posługuje państwo przy tworzeniu systemu wartości”
38

. W innym miejscu 

z kolei Ajnenkiel stwierdza: „przez partię sędziowie, podobnie jak 

prokuratorzy, byli traktowani jako pracownicy polityczni, mający na swoim 

odcinku realizować zalecenia wydawane przez PZPR. W niektórych 

przypadkach zalecenia te sprowadzały się do dawania ścisłych poleceń 

w konkretnych, rozpatrywanych przez sądy sprawach”. 

Konkretyzacji wymagał również zakres dyspozycji przepisu normy 

sankcjonowanej – w tym wypadku posłużono się art. 2 § 2 Projektu 

Kodeksu karnego z 1951 r., gdzie czynem społecznie niebezpiecznym jest 

zamach na polityczny lub gospodarczy ustrój Polski Ludowej, na jej 

suwerenność, na interesy Narodu, na władzę ludu pracującego, na 

budownictwo socjalistyczne w Polsce, na osoby obywateli, na ich prawa 

oraz ludowy porządek prawny
39

. Nie ulega wątpliwości we wszystkich tych 

wyznacznikach, że określenia są nader nieostre. Inaczej zaczęto podchodzić 

do całej teorii kryminologicznej i przyczyn powstawania przestępczości 

w społeczeństwo w ogóle. Mianowicie, wszelkiej przyczyny powstawania 

przestępczości upatrywano w elemencie burżuazyjnym, który od środka 

niszczy państwo. Nie można było bowiem oprzeć się nawet tymczasowo na 

poprzednich, przedwojennych wzorcach, na kodeksie karnym Makarewicza 

z 1932 roku
40

, z uwagi na zawartą tam formalną definicję przestępstwa. 

Należało go uzupełnić zatem o elementy w duchu marksistowskiej nauki. 

                                                                

 
35 Szerzej na ten temat por. S. Przyjemski, Zagadnienie odpowiedzialności karnej… s. 27n. 
36 Jak stwierdził zatem A. Ajnenkiel: „Formuła ta odzwierciedla fakt, iż o zakresie praw i swobód 

obywatelskich decydował w ostatniej instancji aparat władzy, zainteresowany 

w niekontrolowanym przez społeczeństwo sprawowaniu swych funkcji (…)”. Por. tenże, dz. cyt. 
37 Por. np. Kładoczny P., Kara śmierci jako wykładnik polityki karnej państwa w latach 1944-

1956, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, Głowacki A. (red.), 

Warszawa 2001. 
38 Tamże, s. 67. 
39 Przykładowo, „ludowy porządek prawny” jest pojęciem semantycznie nader szerokim, 

w którego zbiorze mogą mieścić się przeróżne desygnaty znaczenia tego pojęcia. 
40 Por. Kodeks karny J. Makarewicza z 1936 r. 
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Wpływ tej ideologii i nauki marksizmu, która na pozór niewidoczna dla 

przeciętnego obywatela, diametralnie zmieniała optykę postrzegania 

znamion, strony przedmiotowej i podmiotowej przestępstwa. Widać to na 

przykładach poszczególnych ustaw i dekretów, które zostały wprowadzone 

do porządku prawnego Polski Ludowej już jako lex specialis do kodeksów 

karnego i Kodeksu postępowania karnego z 1925 r. Ustawa bowiem z dnia 

20 lipca 1950 r. zamieniła, o czym już wcześniej wspomniałem, znikomą 

szkodliwość społeczną czynu na znikome niebezpieczeństwo społeczne 

czynu, co dało ustawodawcy możliwość potencjalnego umorzenia 

postępowania w tej postawie.  

Warto raz jeszcze zwrócić uwagę na wartość propagandowo-ideową 

wszystkich powyższych zabiegów, które czynione były w taki sposób, aby 

stworzyć pozory zachowania niezmienionego przedwojennego prawa, ale 

jednocześnie zmienić je tak, by służyły wiernie wartościom ustroju 

socjalistycznego. Jak zauważa M. Gałązka
41

, po raz pierwszy zabieg 

polegający na odwołaniu do instytucji społecznego niebezpieczeństwa 

czynu można zauważyć w przewodnich zasadach prawa karnego RSFRR 

z roku 1919
42

. Przedmiotem ochrony w tym wypadku miał być przede 

wszystkim interes klas pracujących, pozbawiony elementu burżuazyjnego 

(walka ze złodziejami mienia ludowego, walka o budowanie podstaw 

socjalizmu, ochrona suwerenności państwa ludowego)
43

. Wszystkie 

działania miały zostać ustanowione w interesie ludu pracującego. Warto 

zwrócić uwagę na pewne zagadnienia dotyczące norm aksjologicznych, 

z których czerpało prawo karne Polski Ludowej.  

A. Grześkowiak zwraca uwagę na celowe wprowadzenie do norm 

konstytucji PRL, opartej przecież na wzorcowej konstytucji stalinowskiej, 

pojęcia wroga ludu, które to znamię można było dowolnie przypisywać 

w zależności od stanu faktycznego
44

. Zachowania bowiem, które spełniły 

typizacje zachowań określonych jako wrogie, podlegały zawsze najwyżej 

karze jako te, które bezpośrednio zagrażają ustrojowi państwa. Zadaniem 

zatem nie tylko aparatu sędziowskiego, ale i każdego obywatela (co było 

konstytucyjnie ujętym obowiązkiem), była czujność wobec wrogów narodu
45

.  

                                                                

 
41 Gałązka M., Społeczne niebezpieczeństwo czynu w komunistycznym prawie karnym Polski 

ludowej, [w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007. 
42 Tamże, s.120n. 
43 Andrejew I., Sawicki J., Istota przestępstwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1949, s. 62-63. 
44 Grześkowiak A., Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej, 

[w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej… 
45 Lityński A, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999. 
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5.2. Prawno-karne wartościowanie czynów 

Człowiek swoim zrachowaniem wywołuje doniosły prawno-karnie 

skutek w postaci zamachu na dobro prawne, jakim jest bezpieczeństwo 

państwa socjalistycznego. Czyn zadaniem Ł. Pohla należy w prawie 

karnym kwalifikować jako prawno-karne wartościowanie zachowania się 

człowieka
46

. Z kolei czyn zabroniony pod groźbą kary należy kwalifikować 

jako prawno-karne wartościowanie ludzkiego zachowania będącego czynem
47

. 
Według Ł. Pohla systematyzacją znamion typu czynu zabronionego 

zagrożonego karą jest ich przyporządkowywanie do wyróżnianych 
w strukturze normy sankcjonowanej jej elementów syntaktycznych

48
. 

Przyjmuje się zatem, że zachowaniem człowieka, składającym się na stronę 
przedmiotową określonego typu czynu zabronionego pod groźba kary, jest 
każdorazowo takie zachowanie, jakie zostało wskazane w zakresie 
dyspozycji struktury normy sankcjonowanej, a ściśle wyrażone w postaci 
określenia znamienia modalnego czynu, co stanowi sedno prawnokarnego 
wartościowania jego zachowania

49
.  

Zawartość normatywna przepisu karnego nie zawsze może okazać się 
w pełni dekodowalna przez adresata normy. Odczytanie zakodowanych 
przez ustawodawcę norm prawnych pociąga za sobą konieczność ich 
wykładni w takim rozumieniu semantycznym, aby zgadzało się ono 
z rozumieniem semantycznym, jakie miał zamiar nadać tejże normie 
ustawodawca.  

Polski system prawa karnego wprowadza czteroelementową konstrukcję 
przestępstwa, stypizowaną na gruncie kodeksu karnego. Kodeks karny, 
będący sui generis katalogiem enumeratywnym czynów zabronionych 
stypizowanych jako przestępstwa, zawiera w części ogólnej podstawowe 
zasady przypisania osobie odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się 
wypełnienia znamion czynu zabronionego przez ustawę pod groźba kary

50
. 

Owa wyżej wspomniana czteroskładnikowa konstrukcja złożona jest 
z następujących elementów. Po pierwsze, czyn popełniony musi być 
zabroniony na mocy przepisów ustawy pod groźbą kary; po drugie, musi 
zaistnieć warunek sytuacji zawinienia; po trzecie, jej społeczna 
szkodliwość musi być większa niż znikoma; i wreszcie, po czwarte, nie 
dochodzi do zaistnienia żadnych okoliczności, które w jakikolwiek sposób 
wyłączałyby odpowiedzialność karną (w szczególności chodzi 
                                                                

 
46 Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2010. 
47 Dębski R., Typ czynu zabronionego (typizacja), [w:] Nauka o przestępstwie. Zasady 

odpowiedzialności. System prawa karnego, t. 3, Dębski R. (red.), Warszawa 2003. 
48 Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części…, s. 45n. 
49 Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego…, s.75n. 
50 Tamże, s. 80n. 
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o kontratypy). Zgodnie z art. 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten 
tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie jej popełnienia. Jak powszechnie podaje literatura 
prawa karnego, przestępstwa dzielimy według wielu od dawna ustalonych 
podziałów. Jednym z nich, który ma ogromne znaczenie dla późniejszej 
kwalifikacji karnej czynu, jest podział na przestępstwa skutkowe 
(materialne) i bezskutkowe (formalne). Te pierwsze charakteryzują się tym, 
iż do ich zaistnienia konieczne jest wywołanie skutku. Z kolei te drugie 
wypełniają znamiona bez względu na to, czy skutek nastąpi, czy też nie.  

Drugim elementem, niezbędnym przy kwalifikacji karnej czynu, jest 
zaistnienie winy.  

5.2.1. Wina 

Wina w ujęciu czysto karnistycznym oceniana jest pod względem 

elementu obiektywnego i subiektywnego, ale zawsze dotyczy sytuacji, 

w której sprawca nie postąpił zgodnie z prawem, chociaż mógł to uczynić. 

Przypisanie winy zatem odbywa się w sytuacji, gdy stwierdzamy 

jednoznacznie, że sprawca zarzucanego czynu zachował się niezgodnie ze 

wzorcem przedstawionym w przepisach. Z kolei element społecznej 

szkodliwości należy charakteryzować z uwagi na brak legalnej jej definicji, 

jako niepożądany z punktu widzenia społeczeństwa
51

. Dlatego też 

wykazanie sytuacji, w której nie doszło do spełnienia tych wymagań, 

najczęściej niejako przekreśla szanse na pomyślne zakończenie sporu. 

Ostatni element to stwierdzenie zaistnienia okoliczności wyłączających 

winę. Kontratypy ustawowe to usprawiedliwiona nieświadomość 

bezprawności czynu, choroba psychiczna, stan wyższej konieczności, 

obrona konieczna oraz usprawiedliwiony błąd co do okoliczności czynu.  

5.2.2. Źródła prawa 

W tym miejscu pragnę tylko wymienić wybrane akty prawne, które 

oparte o doktrynę prawa karnego, opisaną powyżej, wiernie dokonywały 

kwalifikacji czynu sprawcy
52

. Są to: Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. 

o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa (Dz. U. nr 30, poz. 102); Dekret z dnia 22 października 1947 r. 

o przepadku majątku (Dz. U. nr 68, poz.390); Dekret z 31 sierpnia 1944 r. 

o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy; Ustawa 

                                                                

 
51 Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność. Warszawa 2012. 
52 Dokładne omówienie powyższych dekretów wykracza poza ramy niniejszego opracowania, 

poza tym wydaje się być bezcelowe w kontekście dalszych wywodów. 
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z dnia 29 grudnia 1950 r. o obronie pokoju; Ustawa z dnia 22 czerwca 

1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu; Ustawa z dnia 

21 stycznia 1958 r. o wzmożonej ochronie mienia społecznego przed 

szkodami wynikającymi z przestępstwa; Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. 

o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia 

wolności; Dekret PKWN z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu 

spekulacji wojennej (Dz. U. 1944, nr 4, poz. 16); Dekret z dnia 

26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; 

Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za 

chuligaństwo (Dz. U. nr 34, poz. 152). 
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6. Podsumowanie i uwagi końcowe 

Obecnie stoimy w obliczu odpowiedzi na wiele pytań o przeszłość 

polskiego prawa karnego. Zmiany wprowadzone przez władzę ludową 

miały w zamiarze i intencji ustawodawcy maksymalne usprawnienie 

procedury represji wrogów systemu, jak również minimalizację kosztów. 

Obecnie praktyka pokazuje, że w wyniku pewnych obaw zarówno ze strony 

sędziów, jak i prokuratorów, nie dowiemy się, jakie zmiany rzeczywiście 

wywoła nowelizacja
53

. Uprawianie propagandy wojennej jest pojęciem 

szerszym od znanych polskiemu prawu karnemu pojęć nawoływania do 

popełnienia przestępstwa lub jego pochwalania
54

. 

Przedmiotem ochrony w wypadku czynów o charakterze chuligańskim 

jest porządek publiczny i ustalane zasady współżycia społecznego. 

Przedmiotem jest zachowanie podmiotu, które ma na celu oczywisty brak 

poszanowania dla społeczeństwa
55

. 

Gdy mowa o korzyściach społecznych, jakie ma przynosić prawo karne 

w społeczeństwie, należy przede wszystkim odwołać się znowu do słów 

O. W. Holmesa
56

, które wypowiedział na łamach Harvard Law Review 

w tekście o znamiennym tytule The Path of the Law: „Co mamy poza 

ślepym przypuszczeniem, by pokazać, że prawo karne czyni obecnie więcej 

dobra niż zła”
57

. Na poczet racjonalnego studiowania prawa człowiek 

prawa może być człowiekiem teraźniejszości, ale człowiekiem przyszłości 

musi być człowiek statystki i ekonomii”. A zatem jeżeli przedmiotem jest 

prawo, to drogi prowadzą przez antropologię, nauki o człowieka, ekonomię 

polityczną (sic!), teorię prawodawstwa, etykę, jedynie parę ścieżek, do 

ostatecznej wizji świata”. Zatem, jak próbowałem wykazać, sposoby 

zastosowane przez ludowego ustawodawcę w zakresie sposobów prawno-

karnego wartościowania przestępstw w Polsce Ludowej okazały się dalece 

skuteczne w dziele destrukcji niepodległego demokratycznego państwa 

prawnego. 

  

                                                                

 
53 Watoła A., Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego 

Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej… 
54 Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego… 
55 Grabowski R., Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego a polityka karna wobec „wrogów 

demokracji” w Polsce w latach 1944-1952, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 

vol. LIV/LV, Lublin 2007-2008. 
56 Amerykański sędzia, przedstawiciel amerykańskiego realizmu prawnego. 
57 Andrejew I., Zagadnienia prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1971. 
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Aksjologia i prawno-karne wartościowanie przestępstw w Polsce 

Ludowej – pozory niepodległego demokratycznego państwa prawnego 

Praca dotyczy analizy prawno-karnego wartościowania czynów określonych w dyspozycjach 

norm sankcjonowanych wybranych przepisów karnych aktów normatywnych, które weszły 

w życie na terenie Polski Ludowej w latach 1944-1956. Określono w nich zakres penalizacji oraz 

stopień zachowania podstawowych norm humanitaryzmu prawa karnego. Zakres penalizacji 

określonych czynów traktowanych jako gospodarcze, w związku ze zwalczaniem szkodnictwa 

społecznego, został określony szeroko, często bez poszanowania podstawowych zasad prawa 

karnego, jak chociażby zakaz retroakcji, stosowanie kary łącznej, kumulatywny zbieg przepisów. 

W szczególności zwrócono uwagę na Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa. Celem pracy jest określenie zakresu 

penalizacji, jakie zostały objęte zakresem obowiązywania norm sankcjonujących. Większość 

uchwalonych w trybie przyspieszonym aktów prawnych okazała się być naruszeniem 

podstawowych zasad gwarancyjnych prawa karnego, co spowodowało znaczne zaostrzenie 

penalizacji w tym zakresie. Wzorowanie się na przykładach radzieckich spowodowało odejście 

od podstawowych gwarancji praw człowieka, jakie powinny być charakterystyczne dla 

demokratycznego państwa prawnego. 



 

48 

 

Wojciech Kowalski
1
 

„Chwytaj okazję, która nie wróci…”.  

Obraz polskości i niepodległości  

w Wielkiej Grze Aleksandra Kamińskiego  

1. Wprowadzenie  

Praca ta będzie dotyczyła szczególnie interesującej publikacji, która nie 

jest powszechnie znana opinii publicznej. Mowa o utworze Wielka Gra 

autorstwa Aleksandra Kamińskiego, wartym przedstawienia z kilku 

powodów, m.in. jego funkcji, historii i treści. Książka ta zawiera wiele 

ciekawych fragmentów, podkreślających, jak wielką wartość stanowi 

niepodległość, a także pozwala przyjrzeć się emocjom młodego pokolenia 

lat okupacji.  

2. Geneza powstania książki  

Współczesnym Aleksander Kamiński znany jest głównie jako autor 

Kamieni na szaniec. Prawdopodobnie niewiele osób wie o jego innym, 

wcześniejszym dziele, które wywołało mnóstwo kontrowersji. Wielka Gra 

powstała w drugiej połowie 1941 roku i została wydana na samym 

początku 1942 r. (druk opatrzono jednak datą 1932 r. w celu zmylenia 

okupanta). Autor podpisał się pseudonimem Juliusz Górecki (ten 

kryptonim nie był dziełem przypadku)
2
. Przyczyny powstania książki były 

złożone, jednak można przypuszczać, że autor starał się odpowiedzieć na 

ówczesne zapotrzebowanie, przede wszystkim ze strony środowiska 

Szarych Szeregów.  

Musimy na chwilę cofnąć się w czasie do okresu okupacji. Kilkanaście 

miesięcy po wybuchu wojny sytuacja w okupowanej Polsce zaczyna się na 

swój sposób „stabilizować”. Społeczeństwo, chcąc nie chcąc, musiało 

przyzwyczaić się do panujących warunków. Chęć walki z okupantem nie 

                                                                

 
1 E-mail: kowaalsky@gmail.com, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny. 
2 Imię Juliusz najprawdopodobniej zostało wybrane na pamiątkę Juliusza Dąbrowskiego, 

komendanta jednej z najwcześniej powstałych organizacji konspiracyjnych, jaką była Polska 

Ludowa Akcja Niepodległościowa. Został on rozstrzelany przez Niemców w kwietniu 1940 r. 

Kamiński darzył go ogromnych szacunkiem. Z kolei „Górecki” odnosił się do Górek Wielkich na 

Śląsku, gdzie Kamiński w ostatnich latach przed wojną był komendantem w siedzibie harcerskiej. 
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ustała, lecz by owe zapędy mogły przynieść pożądane efekty, musiały one 

zostać w odpowiedni sposób ukierunkowane. Czas mijał nieubłaganie, 

a wraz z jego upływem młode pokolenie dojrzewało i stawało się coraz 

bardziej świadome powagi sytuacji. Rosnące poczucie tożsamości 

narodowej i odpowiedzialności za kraj popychało młodzież w kierunku 

zjednoczonej walki z okupantem. Oczywiście Polacy nie mogli sobie 

pozwolić na otwarty konflikt na terenie okupowanego kraju. W takich 

okolicznościach formą oporu stawały się organizacje konspiracyjne, 

w których działalność, wbrew pozorom, nie była łatwym zadaniem. 

Właśnie dlatego zrodził się pomysł, by powstała ta szczególna książka, coś 

absolutnie niecodziennego, a jednocześnie niezwykle pomocnego w ów-

czesnej sytuacji.  

Wielka Gra miała być dziełem szczególnym, bo odsłaniającym kulisy 

pracy konspiracyjnej, przede wszystkim w celu podzielenia się wiedzą 

i doświadczeniem. Miała ona również pełnić rolę moralizatorską
3
. Jak to 

się jednak stało, że to właśnie Aleksandrowi Kamińskiemu powierzono tak 

odpowiedzialne zadanie, jakim było napisanie swoistego vademecum 

konspiratora? Prawdopodobnie było kilka powodów. 

Pierwszym z nich była znajomość autora z Florianem Marciniakiem, 

przywódcą Szarych Szeregów. Obaj mężczyźni współpracowali ze sobą. 

Nie jest pewne, który z nich jako pierwszy wpadł na pomysł takiej 

publikacji, lecz możemy przyjąć, że była to inicjatywa kogoś z tej dwójki.  

W trakcie przystępowania do pracy nad tekstem Kamiński nie był już 

czynnym działaczem Szarych Szeregów, koncentrował się głównie na 

pracy o charakterze wojskowym. Posiadał jednak sporą wiedzę, płynącą 

z wieloletniej działalności w środowisku harcerskim. Miał liczne 

doświadczenia, m.in. organizował działalność „Małego Sabotażu”, mógł 

więc podzielić się swoimi cennymi uwagami. Prawdopodobnie był również 

osobą, która potrafiła zwracać się do młodzieży, a co za tym idzie, mogła 

skutecznie przekonać młodych do podjęcia określonych działań. Wielka 

Gra musiała przecież budzić w czytelnikach odpowiednie emocje. Do tego 

potrzebna była jednak dobra narracja, stąd wybór Kamińskiego można 

uzasadnić również jego umiejętnościami literackimi. Lecz za tą 

kandydaturą szły też inne argumenty, jak chociażby pokaźny konspiracyjny 

dorobek, np. stanowisko redaktora naczelnego „Biuletynu Informa-

cyjnego”. Efektem tego wszystkiego: doświadczenia, talentu literackiego 

i pedagogicznego autora oraz emocji, jakie towarzyszyły pracy nad 

                                                                

 
3 Heska-Kwaśniewicz K.., Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 54. 
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tworzeniem dzieła, stał się tekst o niezwykłym charakterze, świetnie 

odzwierciedlający skomplikowane koleje wojennego życia, a przede 

wszystkim działalności w konspiracji.  

Losy Wielkiej Gry układały się bardzo różnie. Początkowo publikacji 

towarzyszyły pozytywne emocje. Przede wszystkim zadowoleni z jej 

powstania byli działacze Szarych Szeregów. Cieszyła ich m.in. możliwość 

sprawnej i jednolitej edukacji młodzieży, która przyczyniała się do 

efektywniejszego budowania struktur organizacji. Jednak popularność 

książki nie trwała długo. Wkrótce Komenda Głowna AK na wniosek 

Oddziału II postanowiła zablokować kolportaż. Trzeba przyznać, że miała 

ona swoje racje, nad którymi warto się pochylić. Wielka Gra była dziełem 

szlachetnym, lecz kryło się w nim także potencjalne niebezpieczeństwo. 

W obliczu okupacji, walki z wrogiem, opartej w całości na działalności 

konspiracyjnej, książka odsłaniająca w wielu aspektach kulisy pracy 

polskiego podziemia i jego technik mogła okazać się zagrożeniem. 

Prawdopodobnie nie do końca zdawano sobie sprawę z konsekwencji, które 

czekałyby tajne organizacje w przypadku przechwycenia przez okupanta 

któregoś z egzemplarzy. W efekcie Komenda Główna AK miała podstawy 

do powyższej decyzji, w wyniku której wycofano książkę z obiegu. Godna 

uwagi była jednak postawa, jaką przyjęła młodzież z Szarych Szeregów, 

godząc się z decyzją zwierzchników mimo osobistych uczuć, smutku, czy 

też rozżalenia. Prawdopodobnie w chwili wydania nakazu w obiegu 

znajdowało się 283 egzemplarze, natomiast nie wiadomo, co stało się 

z pozostałą liczbą nierozkolportowanych książek (1717). Najpraw- 

dopodobniej zostały one zniszczone w Głównej Kwaterze Szarych 

Szeregów albo oddane Komendzie Głównej AK, która następnie sama 

dokonała ich likwidacji
4
.  

Na jakiś czas temat Wielkiej Gry ucichł, a sam autor pod wpływem tych 

wydarzeń zrezygnował z pracy nad kolejnym wydaniem. Jednak praca 

konspiracyjna nie ustała, co więcej, kadry w dalszym ciągu się rozrastały, 

poszerzane zwłaszcza o najmłodszych działaczy. To z myślą o nich 

Kamiński przystąpił do pracy nad kolejną wersją owego vademecum. 

Ukończył poradnik pt. Przodownik, kierowany do osób w wieku 12-14 lat. 

W tym momencie powrócono do idei książek dla starszych roczników  

(15-17 lat; taką miała być właśnie Wielka Gra) i tych najstarszych, powyżej 

18 lat (szykowano kolejne dzieło, którym były wspomniane już Kamienie 

                                                                

 
4 Broniewski S., Przedmowa, s. 11, [w:] Kamiński A., Wielka Gra, Oficyna Wydawnicza RYTM, 

Warszawa 2000. 
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na szaniec)
5
. Reasumując, możemy w 1943 roku mówić o koncepcji trzech 

publikacji, które miały pomóc konspiującej młodzieży. 

Kamiński powrócił do pisania kolejnej wersji Wielkiej Gry, lecz była to 

już inna praca niż poprzednim razem. Od poprzedniej wersji dzieliły ją 

tylko dwa lata, lecz w trakcie wojny był to bardzo długi czas, znacząco 

zmieniający myślenie przeciętnego młodego człowieka. Walka w konspi-

racji już nie wystarczała. Coraz głośniej odzywały się pragnienia przejścia 

na inny tryb walki, bardziej jawny. Autor postanowił w związku z tym 

dopisać trzy kolejne rozdziały, silniej akcentujące nowe aspiracje młodego 

pokolenia
6
.  

Kamińskiemu udało się ukończyć pracę nad książką, niestety nie 

doczekała się ona rzesz czytelników z powodu wybuchu powstania 

warszawskiego. Do dzisiaj nie odnaleziono kompletnego egzemplarza 

powtórnego wydania. Obecne wersje, dostępne w bibliotekach, są oparte na 

poprzednim wydaniu. Z kolei elementy zawarte tylko w nowej wersji 

dopisano z pamięci, zatem nie możemy mówić o dokładnym odtworzeniu 

drugiego wydania książki.  

3. Przegląd treści Wielkiej Gry 

Wielka Gra składa ze wstępu oraz dziesięciu rozdziałów. Każdy z nich 

podejmuje inny wątek, związany z odpowiedzialnym, niosącym ze sobą 

wiele trudności życiem w konspiracji. Autor starał się we wszystkich 

poszczególnych częściach skrupulatnie podejść do tematu, wyraźnie zdając 

sobie sprawę z jego ogromnej wagi. Nie ma więc tutaj kwestii poruszonych 

lekkomyślnie, bez jakiekolwiek respektu wobec potencjalnego niebez-

pieczeństwa.  

Wstęp książki to swoiste świadectwo autora, ale i zwrot do każdego 

czytelnika. Kamiński wyraził w nim swoje osobiste zdanie na temat 

obecnie panującej w kraju sytuacji. Ten fragment miał być próbą 

wyjaśnienia motywów, które skłoniły go nie tylko napisania książki, lecz 

przede wszystkim do samej działalności w podziemiu. Jest to oczywiście 

fragment o dużym zabarwieniu emocjonalnym, lecz w przypadku tej pracy, 

będzie to najprawdopodobniej część książki o dużej wartości, ze względu 

na liczne elementy obrazujące stosunek autora do kwestii niepodległości, 

a także tożsamości narodowej.  

                                                                

 
5 Tamże, s. 12. 
6 Tamże, s. 14. 
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Równie ciekawy i bardzo ważny w tym aspekcie jest rozdział pierwszy, 

treściowo bardziej obszerny od wstępu, ale także w wielu fragmentach 

poruszający wątek polskości. W tej części autor pokusił się nie tylko 

o analizę współczesnej sytuacji, lecz w kilku podrozdziałach odwołał się do 

naszego dziedzictwa, historii i mentalności. I ta część, obok wstępu, będzie 

przedmiotem mojej analizy przeprowadzonej na potrzeby stworzenia tej 

publikacji. 

Kolejne rozdziały zawierają materiały o większej wartości merytorycznej 

z punktu widzenia ówczesnych czytelników. Odnoszą się one do kon-

kretnych propozycji działań na rzecz okupowanej Polski i możliwych 

sposobów walki z wrogiem. Każda następna część odwołuje się do 

poszczególnych „gałęzi konspiracji”, którymi młodzież mogłaby się zająć. 

Warto również zaznaczyć, że treść książki to nie tylko opis, to wręcz 

instrukcja, jak należy postępować w różnych okolicznościach. 

Praca ta nie jest opisem poszczególnych rozdziałów, przedstawiających 

zadania, rodzaje działalności w konspiracji. Warto jednak wymienić 

zagadnienia, które książka poruszała, aby lepiej zobrazować wielość 

aspektów, na które zwrócił uwagę autor w swojej publikacji. W rozdziale 

drugim podjęty został wątek tzw. „sztuki konspirowania”. Temu pojęciu 

poświęconych zostało kilka podrozdziałów, w których autor spróbował 

nauczyć czytelników odpowiedniego zachowania w celu uniknięcia 

niebezpieczeństwa aresztowania etc. Kamiński starał się przekazać, jak 

należy np. umawiać spotkania, gdzie one powinny się odbywać, jak 

przekazywać notatki, wiadomości, listy. Opisał narzędzia, które mogą się 

przydać w codziennym funkcjonowaniu. Zwrócił uwagę na konieczność 

unikania tzw. rutyny w pracy konspiracyjnej, przestrzegał, by stale 

zachowywać czujność. Jeszcze jednym, wartym uwagi fragmentem była 

analiza najniebezpieczniejszego z możliwych scenariusza wydarzeń, 

aresztowania. W tym fragmencie autor starał się jak najdokładniej 

przedstawić swoją wiedzę i dać praktyczne wskazówki młodym czytel-

nikom, którzy chcieli rozpocząć pracę konspiracyjną, aby uświadomili 

sobie potencjalne zagrożenie, wagę tej trudnej misji.  

W następnym rozdziale poruszone zostały kwestie pracy wywia-

dowczej. Przy tej okazji autor starał się docenić wszystkich uczestników 

wykonujących zadania na tym polu, które niekoniecznie były czymś 

fascynującym, lecz z drugiej strony bardzo cennym. Istotnie bowiem, 

materia wywiadowcza niemal zawsze opierała się na żmudnych zleceniach, 

długotrwałych i monotonnych obserwacjach, których cel, czyli zdobycie 

informacji, z pozoru mógł się wydawać prosty, ale wbrew pozorom wcale 

taki nie był, a miał ogromne znaczenie. W tej części autor poddał również 

spójnej analizie poszczególne niemieckie organizacje, broń, oznaczenia, 

samochody etc. Trzeba przyznać, że została tu wykonana dobra „robota”, 
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zaś sam fragment mógł stanowić niezwykle cenne źródło dla ówczesnych 

młodych konspiratorów, wiedzę o okupancie w pigułce. 

Kolejne rozdziały zawierały analizę działalności tzw. „Małego Sabotażu” 

czy Służby Łączności. W nich również autor próbował odpowiednio 

zobrazować działalność kolejnych istotnych elementów funkcjonowania 

życia konspiracyjnego.  

Kamiński zdawał sobie sprawę z przygotowania, jakie każdy chętny do 

pracy w konspiracji musiał przejść. Wiedział, że do tak odpowiedzialnej 

misji nie można podejść z marszu, bez jakiejkolwiek wiedzy czy 

umiejętności. Temu też poświęcone były kolejne rozdziały, akcentujące 

tzw. samodoskonalenie. Zostało ono zaprezentowane w częściach pt. 

Samokształcenie oraz Wychowanie Fizyczne. Nie był to tylko fragment 

skierowany do początkujących konspiratorów. Prawdopodobnie autor 

chciał również przekazać, jeszcze jedną, bardzo ważną wiadomość. 

Mianowicie, życie w konspiracji wymagało nieustannej pracy nad sobą, zaś 

jednym z największych zagrożeń było poczucie samozadowolenia itp.  

Kamiński, zanurzony w ówczesnych realiach, nie mógł pominąć 

kolejnego, ważnego aspektu życia w tamtym okresie, czyli kwestii 

pieniędzy. To właśnie im został poświęcony rozdział ósmy. Kolejne 

rozdziały zostały zatytułowane kolejno Braterstwo i Bądź gotów. 

4. Wstęp Wielkiej Gry 

Wielka Gra jest tekstem absolutnie wyjątkowym. Już na pierwszy rzut 

oka uderza zastosowany w niej intrygujący charakter narracji, nasycony 

subiektywizmem autora i jego emocjami. Narracja ta ukazuje młodego 

człowieka z tamtych lat, zakochanego w swoim kraju patrioty, gotowego 

poświęcić się pracy na rzecz swojej ojczyzny, znajdującej się w niełatwej 

sytuacji. Czy możemy jednak z całą stanowczością stwierdzić, że stano-

wisko autora Wielkiej Gry wiernie odzwierciedla obraz współczesnej mu 

młodzieży? Byłby to z pewnością wniosek odważny, lecz wydaje się, że na 

obecnym etapie badań zdecydowanie zbyt daleko posunięty. Analiza treści 

zawartych w książce będzie zatem wyłącznie próbą prezentacji poglądów 

samego Aleksandra Kamińskiego w chwili pisania, czyli w okresie 

okupacji. Jednym z najbardziej wartościowych fragmentów dla tych 

rozważań jest kilkustronicowy wstęp. Zawiera on intrygujący podtytuł: 

Okazja, która nie wróci.  

Już w pierwszych zdaniach można dostrzec optymizm autora co do 

powodzenia potencjalnych działań konspiracyjnych. Z jednej strony 

bowiem Kamiński przyznaje, że dotychczasowy okres okupacji mijał pod 

znakiem takich tragedii, jak cierpienia, aresztowania i masowe egzekucje, 

ale z drugiej jednak w słowach autora wyraźnie przebija pewnego rodzaju 
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nadzieja: „Trudno jest wiedzieć, czy ten okres potrwa lat trzy czy cztery. 

Ale gdyby nawet trwał lat pięć czy sześć – cóż to znaczy na odcinku całego 

życia człowieka? Okres okupacji mignie jak błyskawica, przebrzmi jak huk 

gromu, przeminie jak pożar. Ale choć tak krótki – jest to okres niezwykły, 

na tle niepodległego życia narodu okres jedyny i wyjątkowy. Daje on 

niebywałą okazję dla ludzi dzielnych, potrafiących w lot schwytać 

sposobność”
7
. 

Kamiński w powyższych słowach nie kieruje się tylko kategoriami „tu 

i teraz”, lecz próbuje spojrzeć dalej. Wydaje się, że celem takiego 

wybiegania w przyszłość jest zmotywowanie młodego pokolenia do 

działania.  

Zastanawiające są jednak osobiste odczucia autora. Czy owa nadzieja 

jest efektem prawdziwej wiary w słuszność działania? Wydaje się, że 

wypowiedź autora świadczy o jego autentycznym poczuciu misji, 

uwarunkowanym silną tożsamością narodową. Tymi właśnie, jak 

najbardziej szczerymi odczuciami pisarz stara się podzielić z czytelnikami, 

zachęcając ich także do podjęcia tego odpowiedzialnego zadania.  

Przytoczone słowa Kamińskiego mogą brzmieć zbyt optymistycznie, 

a może nawet nieco naiwnie z jeszcze jednego powodu, wiary w szybkie 

zakończenie konfliktu. Wielka Gra była przygotowywana w roku 1941. 

Z perspektywy czasu wiemy, że II wojna światowa nie doszła wtedy nawet 

do swego półmetka. Skutki wojny, widoczne po dłuższym czasie trwania 

konfliktu, mogły wówczas jeszcze nie odcisnąć się na psychice autora. Był 

to czas, kiedy dominowała autentyczna wiara w powodzenie misji. 

Niewykluczone, że słowa autora, pisane z dalszej perspektywy czasowej, 

już po dłuższym okresie okupacji, mogły brzmieć nieco inaczej. Pod koniec 

1941 roku brzmiały jednak w ten sposób, odsłaniając nam obraz niezwykle 

silnie związanej z ojczyzną jednostki, gotowej do walki i poświęcenia. 

Poczucie spełnienia, czystego sumienia i satysfakcji z własnych działań po 

okresie wojny miało być odpowiednim „wynagrodzeniem”. 

Jednak ton narracji autora w następnych zdaniach szybko przybiera 

ostrzejszy ton. Dziś powiedzielibyśmy, że Kamiński stara się oddziałać na 

ambicję, gdyż jego słowa są bezwzględną krytyką bierności, szczególnie tej 

spowodowanej strachem czy tchórzostwem. Co prawda Kamiński rozumie 

czynniki, które w trakcie okupacji sprzyjają wzrostowi poczucia strachu. 

Ma świadomość, jak skuteczna jest polityka terroru wprowadzona przez 

wroga, nie jest to jednak dla niego wystarczające usprawiedliwienie, by 

                                                                

 
7 Kamiński A., Wielka Gra…, s. 17. 
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rezygnować z walki. Zdaniem autora okres okupacji odsłonił w pewnym 

sensie prawdziwe oblicze ludzkie. W niektórych zdaniach posuwa się krok 

dalej, by stwierdzić, że ówczesna sytuacja ujawniła prawdziwych Polaków. 

Kiedyś bowiem życie wyglądało inaczej: „W czasach normalnych, 

niepodległych, byle kiep potrafi być Polakiem. Podnieca go w tym 

kierunku stugębna opinia publiczna – radio, prasa, kino. Do czynów 

patriotycznych zachęcała perspektywa honorów, stosunków 

z dygnitarzami, kariery (…) Rzecz naturalna, że w takich warunkach 

o dobrą postawę obywatelską i patriotyzm – niesłychanie łatwo”
8
. 

Wojna przyniosła nowe realia, w których to właśnie w opinii autora 

poznawaliśmy prawdziwie oddanych ojczyźnie ludzi: „Wszystko co słabe, 

co chwiejne, co zalękłe, co małe – wszystko to naraz skurczyło się, straciło 

barwę i głos. Należy to wszystko po dawnemu do polskiego narodu – ale 

przestało być obywatelami Państwa Polskiego Żyjącego i Walczącego. 

Mówi toto po polsku, czyta polskie książki, krząta się wokół jedzenia 

i mieszkania, wzdycha nad przeszłością, która minęła, ale o Polsce 

Podziemnej, o Polsce Walczącej, o Polsce Żywej – nie myśli, myśleć nie 

chce, myśleć nie ma czasu, myśleć się boi. (...) Biedna, zalękniona, 

bezczynna małość!”
9
 

Autor jest całkowicie oddany sprawie, a przez to dość kategoryczny 

w opiniach. Treść jego wypowiedzi przepełniona jest wzniosłymi ideami. 

Mimo zrozumiałych, trudnych okoliczności, Kamiński w tekście prezentuje 

postawę jednoznaczną: walka o wolną Polskę to nie możliwość, lecz 

obowiązek wszystkich rodaków.  

Autor również do czytelników zwraca się z pytaniem o ich postawę 

wobec zastanej sytuacji. Odbiorcy mogą odnieść wrażenie, że oto w chwili 

czytania stają przed koniecznością wyboru. Albo stanie się biernym 

uczestnikiem, albo wybierze wspólny marsz z Polską Podziemną. Warto 

w tym miejscu zasygnalizować, że Kamiński wykorzystuje tutaj pojęcie 

„armii”. Zachęca odbiorcę tekstu do podjęcia natychmiastowej decyzji 

i przejścia do czynu. Kolejny raz sugeruje, że wojna może nie trwać aż tak 

długo, dlatego „szkoda każdego tygodnia”
10

.  

Ponownie w tym miejscu pojawia się wątek wspomnianych już 

„wynagrodzeń”: „Jest to okazja jedyna – okazja, która nie przeminie i – nie 

wróci... Jeśli jej nie chwycisz – nękać Cię będą w niepodległej Polsce 

gorycz i żal. Każde pytanie: »Jak tam było w czasie okupacji?« – na twym 
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policzku wywoła rumieniec wstydu. Albowiem twe przeżycia okupacyjne 

będą się wiązać jedynie tylko z głodem, drożyzną, handlem i tym, co 

słyszałeś o sławnym życiu i czynach wielkich ludzi”
11

. 

W tekście widać, że autor kieruje się ideałami, w które głęboko wierzy. 

Następnie Kamiński przedstawia konkretne wymagania wobec poszcze-

gólnych czytelników: „Polska Podziemna żąda dziś od Ciebie: 

1. Czynnego patriotyzmu – to znaczy patriotyzmu ujawnionego 

działalnością; 

2. Biernego oporu w stosunku do zarządzeń okupanta; 

3. Należenia do jednej organizacji niepodległościowej, przede wszystkim 

wojskowej lub wspólnie z wojskiem prowadzącej akcję przeciw-

niemiecką oraz przygotowującej się do udziału w powstaniu”
12

. 

Na tym nie kończą się jednak możliwości pracy dla Polski. Autor chwilę 

później przechodzi do jednej z głównych tez, która przewija się 

kilkukrotnie w książce, a także znajduje swe odzwierciedlenie w jej 

konstrukcji. Jest nią szeroki wachlarz możliwości, które stoją przed 

młodym człowiekiem postawionym w obliczu wojny. To właśnie dlatego 

w kolejnych rozdziałach zostały podjęte szczegółowe kwestie, istotne dla 

całego funkcjonowania konspiracji. 

Silny nacisk w tekście położono na nadrzędny cel, który winien 

przyświecać walczącym z okupantem – samokształcenie. Jest to kolejne 

zadanie, które autor stawia przed odbiorcami, a szczególnie młodzieżą, 

która zetknie się z tekstem. Konspiracja powinna być nieustającą pracą nad 

samym sobą, myśl ta wielokrotnie powraca w kolejnych rozdziałach. 

Podsumowując tę część, wstęp Wielkiej Gry można opisać jako 

podniosły fragment, zawierający wezwanie do walki. To jednocześnie tekst 

bezkompromisowy, który ma mieć charakter zarówno ekspresywny 

(wyrażenie uczuć autora), jak i impresywny (wzbudzenie konkretnych 

emocji u czytelnika). Wbrew pozorom jednak nie jest to fragment łatwy 

w odbiorze, szczególnie dzisiaj. Pokazuje bowiem wyrazisty wzór 

człowieka, gotowego poświęcić się dla dobra ojczyzny. Nie należy jednak 

zapominać, że w zasadzie doświadczenia każdego, kto przeżył okres 

okupacji, to indywidualna historia, dlatego tekst Kamińskiego mógłby 

zostać z perspektywy czasu inaczej odebrany przez niektórych świadków 

historii, którzy wojnę przeżyli w inny sposób. To bardzo trudny problem, 

który nam, współczesnym, niezwykle trudno rozstrzygać. Nie potrafimy, 
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ale i nie powinniśmy jednoznacznie wskazywać, jakie zachowanie 

w tamtym czasie było „słuszną postawą.”  

5. Obraz polskości 

W następnej części książki przedstawiono wiele ciekawych wniosków, 

z których część warto przeanalizować. Pierwszym z nich są tzw. trzy 

właściwości polskiego charakteru, którym autor poświęca sporo uwagi, 

podkreślając ich wyjątkowość. Są to: umiłowanie wolności, dobroć 

i wielkoduszność oraz niepełna dzielność. Każdą z nich opatrzono osobnym 

podrozdziałem.  

Kamiński podkreśla, jak dużą wagę Polacy przywiązywali na 

przestrzeni swojej historii do wolności. Z jednej strony przytacza przykłady 

świadczące o ogromnych problemach wynikających z przesadnego jej 

umiłowania, lecz z drugiej wyraźnie dostrzega zmianę, jaka zaszła po 1918 

roku, czyli zdecydowanie większą dojrzałość w tej materii wśród rodaków.  

Pisarz jest świadomy, że ta cecha ma swoje pozytywne oraz negatywne 

strony. Potrafi również wskazać źródło tego problemu, jakim jest wrodzona 

skłonność Polaków do tzw. „braku karności wewnętrznej”. Z tego wynika 

częste nadużywanie owej „wolności”, które wykracza poza skalę 

przyzwoitości. Fragment ten zawiera kolejny apel autora do czytelników: 

Kamiński świadomy narodowej wady zwraca się o pracę każdej jednostki 

nad samym sobą. Tylko pewnego rodzaju wewnętrzna przebudowa, 

narzucanie sobie ograniczeń, panowanie nad emocjami, zachciankami oraz 

odruchami, może pomóc w zmianie takiego stanu rzeczy.  

Widać tutaj wyraźnie, że autor nie jest ślepo zakochany w Polsce 

i rodakach. Owszem, darzy on miłością swoją ojczyznę, lecz to uczucie ma 

charakter konstruktywny. Nie ignoruje bowiem narodowych wad, dostrzega 

je i wie, że stanowią one poważny problem. Kłopoty wynikające 

z pierwszej wady mogą mieć negatywne skutki nie tylko w konspiracji, ale 

też w życiu już po wojnie, z którym autor też wiąże pewne nadzieje. 

Pamiętać należy, że Wielka Gra to lekcja nie tylko na czas okupacji, lecz 

także na czas budowy nowego społeczeństwa już w perspektywie (rychłego 

przecież według Kamińskiego) odzyskania niepodległości. 

Druga wspomniana narodowa cecha również doczekała się szczegó-

łowej analizy w jednym z podrozdziałów. Oczywiście autora cieszy 

dobroduszność narodu polskiego. Przywołuje on także przykłady jej 

obecności w historii Polski, choć można odnieść wrażenie, że nieco ją 

hiperbolizuje, np. we fragmencie: „Ta właściwość naszego charakteru 

przenika całą naszą historię, w której okrucieństwa i bezwzględność są 

rzadsze niż w historii jakiegokolwiek narodu europejskiego. A gdy rzucić 

okiem na ostatnie dwudziestolecie Polski niepodległej i wyłapać 
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najciemniejsze w tym okresie karty, największą tyranię, największą 

brutalność – to i wtedy na tle europejskiej rzeczywistości będzie to tylko 

słabe echo otaczających nasze granice zbrodni, okrucieństw i gnębienia 

ludzi”
13

. 

Sądzę, że można zgodzić się z powyżej zaprezentowaną opinią, 

szczególnie jeśli odnieść ją do takich krajów, jaki nazistowskie Niemcy lub 

Związek Radziecki. Z drugiej strony całkowite rozświetlanie historii Polski 

mogło być nieco przesadzone. Wszystko jednak można usprawiedliwić 

ponownie celem, dla którego książka powstała, a także okolicznościami, 

jakie towarzyszyły jej przygotowywaniu. 

Z drugą właściwością łączy się bezpośrednio trzecia, tzw. „dzielność 

niepełna”, która w tekście Kamińskiego nie ma raczej wymiaru 

pozytywnego. Oto, co autor ma na ten temat do powiedzenia: „I gdy 

mówimy: dzielność niepełna – to chcemy przez to podkreślić nie tylko 

mięczakowatość naszych dusz, wywodzącą się z panującej w naszym 

charakterze dobroci, nie tylko brak twardości – płynącej z tego samego 

źródła, ale także brak wytrwałości, brak nawyku w przezwyciężaniu 

samego siebie. Przebudowa naszego charakteru woła o wzmożenie 

aktywności życiowej, o szturmowy stosunek do życia, o twardość, 

o wytrwałość, przezwyciężenie samego siebie – jednym słowem 

o dzielność”
14

. 

Kamiński nie tylko chce uświadomić swoim czytelnikom istnienie tych 

narodowych cnót i słabości, ale pragnie również, aby lektura pociągnęła za 

sobą realne zmiany, wynikające ze wzrostu świadomości. Wielka Gra miała 

być katalizatorem konkretnych dążeń i czynów, jakich oczekiwał od 

współobywateli.  

Także po tym fragmencie można pokusić się o pewien wniosek. Nawet 

jeśli w skali kraju tylko niewielki odsetek ludzi młodych mógł mieć okazję 

przeczytać Wielką Grę, to można śmiało stwierdzić, że kilka kolejnych lat 

działalności konspiracji faktycznie było dowodem dzielności przedsta-

wicieli narodu polskiego. Wiele przykładów, łącznie z tragicznymi 

wydarzeniami powstania warszawskiego, mogło stanowić dla autora akt 

owego męstwa i świadectwo ciągłego samodoskonalenia, które niewąt-

pliwie wymagało wzniesienia się ponad strach przed okupantem i stanięcia 

na barykadach. Można stwierdzić, że marzenia autora w jakiś sposób 

ziściły się w następnych latach.  
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Pewną puentą powyższych rozważań mogą być kolejne słowa 

Kamińskiego, kierowane do czytelników: „Nie konstytucja, nie koncepcje 

reform – lecz człowiek decyduje o losach kraju. Dobry ustrój państwowy 

dopomaga, a zły ustrój – utrudnia rozwój kraju, ale fundamentem, na 

którym zbudowana jest siła lub słabość państwa, to człowiek i jego 

charakter. Charakter człowieka przejawia się w sposobie postępowania, 

w jego pracy, w rozrywkach, zainteresowaniach, układzie dnia, stosunku do 

otoczenia. Wszystko to razem składa się na postawę życiową człowieka, na 

jego styl życia”
15

. 

6. Spojrzenie autora na społeczeństwo polskie 

Tym samym Kamiński przechodzi płynnie do następnego elementu 

rozważań, któremu warto się w skrócie przyjrzeć, a jest nim analiza 

społeczeństwa polskiego na tle szeroko pojętych wydarzeń społecznych 

oraz politycznych w XIX i XX wieku. Autor bardzo krytycznie wypowiada 

się na temat drugiej połowy poprzedniego stulecia. Gani m.in. styl życia 

ludzi tamtego okresu: „W dusznych, niewietrzonych mieszkaniach, 

zatłoczonych mnóstwem »mebelków«, mieszkają rodziny pełne 

wewnętrznego zakłamania. Na zewnątrz, przed oczyma ludzkimi – 

uśmiechnięte twarze, miłe słówka, odświętne stroje, wzajemny szacunek; 

wewnątrz mieszkania – niechlujstwo fizyczne i niechlujstwo moralne, 

ordynarność – królestwo Pani Dulskiej. Związki małżeńskie zawiązują się 

wśród zabaw karnawałowych. Czynnikiem decydującym w takim związku 

jest magiczne pojęcie »dobrej partii«. Prostytucja urasta do instytucji nie 

tylko tolerowanej, ale i popieranej przez rodzinę”
16

. 

To fragment o dużym zabarwieniu emocjonalnym. Autor otwarcie 

krytykuje tamten okres i wyraźnie ubolewa nad mającym wtedy miejsce 

upadkiem moralności. Tym samym po raz kolejny daje wyraz swojej 

jednoznacznej postawie i wierze w ideały moralnej czystości.  

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Narodziny nowego życia, 

Kamiński próbuje skłonić ludzi do pewnych konkretnych czynów 

w okresie okupacji, które to działania mają pomóc w odzyskaniu wolności, 

ale też stanowią okazję do odbudowy moralnej. Tych z kolei, którzy jej nie 

potrzebują, przestrzega, by strzegli się podobnej degradacji, na którą 

z pewnością ponownie będą narażeni już w nowej Polsce. Autor zalicza do 

niej przede wszystkim zakłamanie, fałsz, ukrywające się pod takimi 

                                                                

 
15 Tamże, s. 28. 
16 Tamże, s. 29. 



 

 

Wojciech Kowalski 

 

60 

 

zjawiskami, jak nieszczera filantropia, sztywne herbatki, pęd za 

materializmem i wyrastająca z niego pogarda, nierówność. Kamiński 

dostrzega tu między innymi efekt masowej urbanizacji, negatywny wpływ 

środowisk miejskich. Stąd też nasilenie tych niepokojących zjawisk 

umiejscawia właśnie w tym okresie.  

Kluczowe według autora znaczenie mają lata 1907-1911, w których do 

głosu dochodzi pokolenie dwudziestolatków, zasłużonych później w walce 

o niepodległość. Tę grupę pisarz darzy ogromnym szacunkiem, a wręcz 

podziwem, gdyż właśnie to pokolenie postawiło na wspomniane już 

samodoskonalenie, pracę nad sobą, nabywanie umiejętności praktycznych. 

Postanowiło ono również opuścić miasto, siedlisko zakłamania, na rzecz 

czegoś zupełnie innego, lasu, miejsc bliżej przyrody, gdzie można skupić 

się na czymś innym niż materialistyczna pogoń. Kamiński autentycznie 

pogardza pieniądzem, stawia natomiast na dobroć, wartość człowieka, na 

to, jakie ma cechy charakteru, jak żyje etc. 

Ów nurt samodoskonalenia zbiegł się z walką o niepodległość. 

Kamiński wyraźnie dostrzega związek między jednym i drugim. Wierzy, że 

prawdziwa praca nad samym sobą i cechami charakteru może pomóc 

w walce o niepodległość, podając właśnie jako przykład wspomniane 

wyżej pokolenie. Tu jednak autor widzi niebezpieczeństwo, przed którym 

przestrzega: „Ogromna część tej młodzieży wyginęła na polach bitew 

Polski i Europy. A ci, co ocaleli – wprzęgnięci w sześcioletnią rzeź wojny, 

zgubili się w chaosie pomieszanych pojęć i popełnili ciężki błąd: zaniedbali 

świat ideałów. W milczącej zgodzie, jakby związani nieistniejącą umową, 

orzekli, że niepodległość jest tak doniosłym celem, iż stać się winna celem 

jedynym, uświęcającym wszelkie środki ku niej zmierzające”
17

. 

W tym miejscu autor stawia silny akcent. Zaznacza, że nie nawołuje 

jedynie do walki o niepodległość. Chce również odbudowy moralnej, 

nowego społeczeństwa w wolnej Polsce, ukierunkowanego na ideały, a nie 

pęd za pieniędzmi. W obliczu tych mocnych i ważnych słów Wielka Gra 

staje się tekstem o jeszcze większym znaczeniu. To już nie jest tylko 

vademecum pracy w konspiracji, to również tekst przeznaczony do 

wyższych, moralizatorskich celów.  

Autor postawił tezę, że naprawa kraju, jego odbudowa i przyjęcie 

nowego stylu życia muszą zacząć się od jednostek. Prowadzić do tego 

może odrzucenie wszystkich patologii starego życia, powszechnych m.in. 

po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i zwycięstwie nad bolszewikami, 

które wymienił w następującym fragmencie: „Nie używanie życia – lecz 
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walka! Nie »urżnę się« – lecz praca! Nie »głupi tylko nadstawia łeb« – lecz 

ofiara własnej krwi! Nie »grunt to forsa« – lecz koleżeństwo i uczynność! 

Nie »należy mi się« – lecz pasja służby. Nie pogoń za wygodą – lecz 

spartański hart! Nie kult wszelkiej łatwizny – lecz wspinanie się wzwyż! 

Nie kawiarnia, knajpa, ogłupiający brydż – lecz las i góry, i sport, 

i dyskusja!”
18

. 

7. Wizja niepodległej Polski 

Efektem zwycięskiej walki z okupantem miało być odzyskanie 

niepodległości i życie w odbudowanym, wolnym kraju według nowego, 

lepszego stylu. Jak miała wyglądać Polska marzeń Aleksandra Kamińskiego 

już po wojnie? Jej wizja przedstawiona jest we fragmencie poruszającym 

kwestie polityczne, gdyż autor zdawał sobie sprawę z wpływu, jaki polityka 

ma na jednostki, które przecież miały być budulcem wzrostemu i oddziaływać 

na rozwój całego społeczeństwa oraz kraju.  

Autor wyobrażał sobie przyszłą Polskę jako państwo demokratyczne. 

Ustrój ten zresztą w opinii Kamińskiego wpisywał się w polskie korzenie; 

naród był w pewien sposób z nim związany. Nieodłącznym, choć 

niedoskonałym elementem demokracji miały być partie polityczne. Nie padły 

tu żadne konkrety, jakie to miałyby być organizacje, które opcje polityczne 

reprezentowałyby. To zresztą kolejna rzecz warta uwagi, Kamiński unikał 

stronniczości. W swej idealistycznej wizji odrzucał kłótnie, których przyczyną 

byłyby różnice polityczne. Marzył m.in. o wielkiej solidarności partii 

politycznych, np. w obliczu niebezpieczeństwa czy zagrożenia ze strony 

wspólnego wroga. Ubolewał zaś nad dotychczasową kulturą polityczną, która 

jego zdaniem stała do tej pory na bardzo niskim poziomie. Jedna rzecz jednak 

nie ulegała dla niego wątpliwości: naród zawsze miał stać ponad 

partyjniactwem i ta kwestia nie podlegała żadnej dyskusji.Kamiński wierzył 

w demokrację, lecz w swoim tekście wskazał na niebezpieczeństwo, jakim 

było wspomniane „umiłowanie wolności” przez Polaków. Dlatego też starał 

się przestrzec przed ewentualnymi wpływami demagogów, ludzi 

stanowiących zagrożenie dla kraju.  

Polska marzeń według twórcy Wielkiej Gry miała być krajem równych 

szans, nie tylko demokracji politycznej, lecz również społecznej. Na polu 

ekonomicznym zaś kraj miał balansować między różnymi koncepcjami, 

gdyż jedna idea, jak np. liberalizm, w opinii autora nie pasowała do 
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polskich realiów. Podkreślał on jednak konieczność choćby własności 

prywatnej, jednak w pewien sposób kontrolowanej przez państwo.  

8. Podsumowanie 

Reasumując, Aleksander Kamiński prócz zasad przygotowania 

merytorycznego do przyszłych działań konspiracyjnych, chciał przekazać 

swym czytelnikom coś więcej. Postulaty autora stały się spójną wizją, która 

dziś prezentuje obraz Polski z perspektywy przedstawiciela młodego 

pokolenia okresu okupacji. Ta generacja określała się mianem grupy 

pragnącej powrotu do „starego trybu życia” opartego o pewne ideały, 

przeciwnego wobec „nowego” stylu, silnie nastawionego na przepych, 

fałsz, materializm.  

Aleksander Kamiński stworzył utwór wyjątkowy jak na ówczesne 

czasy, ale również i dzisiaj widać jego siłę. Wyłania się bowiem z niego 

obraz niezwykle oddanego ojczyźnie człowieka, zakochanego w dojrzały 

sposób w Polsce. Autor nie darzył kraju miłością ślepą, lecz 

odpowiedzialną, potrafił spojrzeć krytycznie na historię swojego kraju oraz 

negatywne cechy narodu. Obraz polskości w tekście autora nie jest 

jednostronny. Wśród mocnych stron Kamiński wyróżnia niezwykłą 

dobroduszność, dużą dzielność (choć niepełną) i oddanie. Krytyce poddane 

zaś zostały brak pewnej karności wewnętrznej (przez nadmierne 

„umiłowanie wolności”), a także brak wytrwałości. Negatywnie też 

oceniono styl życia, typowy dla społeczeństwa końca XIX wieku, a także 

pokolenia żyjącego już po odzyskaniu niepodległości.  

Wielka Gra zawiera też postulaty odnowy moralnej i stylu życia. To 

również tekst, który ma skłonić czytelników do przyjęcia nowej postawy, 

a także wyznaczyć drogę postępowania już po odzyskaniu niepodległości.  

Drugim elementem zbadanym na podstawie dwóch części książki był 

obraz owej „wolnej Polski”, o której autor marzył. Kraj ten miał odznaczać 

się sprawiedliwością społeczną, demokratyzacją, a także społeczeństwem 

oddanym ojczyźnie, równym i pracującym nad sobą. Kamiński marzył 

o odpowiedzialnych jednostkach, tworzących nowe oblicze kraju. Autor 

pragnął, by rodacy stworzyli taką społeczność, która nie będzie marnować 

swojego życia i czasu, lecz poświęci się rzeczom dobrym, rozsądnym, które 

przysłużą się całemu krajowi.  

W książce poruszono również kwestię polityczną. Przyszła Polska miała 

być demokracją, lecz z dużo większą kulturą polityczną. Można odnieść 

wrażenie, że autor ubolewał nad upadkiem politycznych obyczajów 

w okresie międzywojennym; być może liczył, że pokolenie młodzieży 

wychowane w czasie okupacji będzie pod tym względem inne. W wielu 

fragmentach widać, że wierzył w to bezgranicznie, wypowiadając się na 
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temat przemian, które miały zachodzić w sercach młodzieży. Kamiński był 

przekonany, że wpływ okupacji może okazać się decydujący w wycho-

waniu młodego człowieka. Nie można go uznać za zwolennika wojny, lecz 

nie da się ukryć, że to właśnie w niej widział szansę na wybicie się 

prawdziwie szlachetnych jednostek.  

Wielka Gra prócz wymiaru praktycznego, jaką była rozbudowana 

instrukcja pracy w konspiracji, miała być prawdziwym „wychowawcą” 

młodzieży. Kamiński starał się to przekazać za pomocą mocnych, 

emocjonalnych słów, świetnej i charyzmatycznej narracji. Oczekiwał czynu 

i walki, co – można by powiedzieć – z perspektywy czasu udało się 

Polakom osiągnąć. Rzeczywiście, naród stanął na wysokości zadania, 

walcząc. Niestety, trudno stwierdzić, na ile z kolei pracował nad sobą, nad 

odbudową i przemianą. W 1941 roku Kamiński oczekiwał nie tylko zrywu 

do czynu, lecz także samodoskonalenia. Wydaje się, że kilka lat później 

mógł czuć się rozczarowany, gdyż Polska po wojnie daleko odbiegała 

w wielu aspektach od jego wizji.  

Zaprezentowana książka to zapis marzyciela i patrioty, o którym warto 

pamiętać. To fascynujący obraz młodego człowieka snującego marzenia nie 

tylko o wolności, lecz odpowiedzialnej obywatelskości. 
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„Chwytaj okazję, która nie wróci…”. Obraz polskości i niepodległości 

w Wielkiej Grze Aleksandra Kamińskiego  

W swoim tekście autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak wielkie znaczenie dla młodzieży 

w okresie II wojny światowej miała niepodległość. Próbuje także przyjrzeć się, w jaki sposób, 

w czasach terroru i okupacji młodzi ludzie starali się realizować patriotyczne obowiązki. 

Podejmuje również próbę przedstawienia obrazu polskości, jej cech charakterystycznych, a także 

wizji niepodległej Polski według Aleksandra Kamińskiego. Doskonałym źródłem informacji na 

ten temat, a jednocześnie tekstem wiernie przedstawiającym panujące wówczas nastroje, jest 

książka autorstwa Aleksandra Kamińskiego pt. Wielka Gra, która posłużyła autorowi jako 

materiał do badań i stała się kanwą, na której oparł on swoje wnioski. Poznajemy genezę jej 

powstania, cele jakie przyświecały jej pomysłodawcom, w końcu dowiadujemy się, jakie emocje 

wywołało jej wydanie. Następnie czytelnik zostaje zaznajomiony z treścią Wielkiej Gry; 

zarysowana jest problematyka, która została w niej poruszona, podkreślony zostaje także 

specyficzny, nieoczywisty charakter tej publikacji, będącej zarówno wezwaniem do czynu 

bojowego, jak i zestawem moralnych wskazówek.  
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Łukasz B. Pilarz
1
  

Czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia 

z nihilizmem prawnym? 

1. Wstęp 

Nihilizm prawny jako pogląd „obowiązywania prawa” w przestrzeni 

państwa zrodził się w doktrynach polityczno-prawnych stosunkowo późno, 

w związku z rozwojem ustrojów totalitarnych. Zaprzeczenie wartościom prawa 

i wprowadzenie na ich miejsce innych w szczególności można przypisać 

sytuacji w Rosji Radzieckiej w latach rozwijającego się bolszewizmu.  

Prawo rozumiane w ujęciu demokratycznego państwa prawnego jest 

niejako generatorem wolności i praw obywatelskich, natomiast w państwie 

totalitarnym staje się narzędziem generowania władzy przez aparat 

państwowy. Jednocześnie zachowanie pozorów ciągłości władzy stało się 

priorytetem tworzenia nowego prawa u początków Polski Ludowej. Jak 

zauważa D. Masimiuk, nie wybrano w Polsce metody takiej jak w Rosji 

w latach 1917 i 1918, gdzie zniszczono ciągłość prawną dwoma jedynie 

dekretami (nr 1 i nr 3)
2
. Tak też w myśl zasady kontynuacji prawnej 

i zachowania pozorów legalizmu nadal miały obowiązywać przedwojenne 

kodeksy
3
. Zdania jednak co do zachowania ciągłości są w doktrynie prawa 

podzielone. Przykładowo A. Stawarska-Rippel zauważa, że prawo karne 

poddane było pewnej dekodyfikacji już od samego początku
4
. W artykule 

poruszone zostały zagadnienia z płaszczyzny prawa karnego i cywilnego. 

Pominięto wywody dotyczące prawa administracyjnego, z racji można 

powiedzieć całkowitej likwidacji sądownictwa administracyjnego w Polsce 

Ludowej jako elementu niepożądanego i problematycznego dla władzy. 

Zarazem należy podkreślić, że artykuł nie aspiruje do wyczerpującej 

analizy materiału legislacyjnego, co jest zresztą rzeczą niemożliwą w tym 

                                                                

 
1 E-mail: lukas129@poczta.onet.pl, lek. med., mgr prawa, doktorant w Katedrze Prawa 

Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.wpia.us.edu.pl. 
2 Maksimiuk D., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski 

Ludowej, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008, s. 152. 
3 Machnikowska A., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, Gdańsk, 2008. 
4 Stawarska-Rippel A., Uwagi o obwiązywaniu kodeksu karnego z 1932 r. w Polsce Ludowej na 

tle stosowania artykułu 84 k.k., Z dziejów prawa, 2005, t. VII, s. 152. 
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miejscu do wykonania. Wątpliwości związane przede wszystkim z obo-

wiązywaniem niektórych przepisów spotkały się już po 1989 r. z ożywioną 

dyskusją publiczną, a tym samym wymagają poruszenia od strony prawnej. 

Analizy dokonano poprzez pryzmat problemu zachowania ciągłości prawa 

z okresu II Rzeczypospolitej. Na tle stosowania ustawy pojawia się również 

istotne pytanie o funkcje kary i cele prawa karnego. W kontekście 

niniejszego artykułu jest to fundamentalne pytanie, które już w XIX wieku 

zadawał sobie włoski badacz Cesare Lombroso.  

Zatem celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie postawione 

w tytule: czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia z nihilizmem 

prawnym? W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, 

polegającą przede wszystkim na analizie przepisów ustawy. Posiłkowo dla 

uzupełnienia wywodów stosowana jest metoda historyczno-prawna. 

Artykuł zamykają wnioski, będące reasumpcją przeprowadzonej analizy. 

2. Podstawy doktrynalne nihilizmu w RSFRR i Polsce Ludowej 

W RSFRR prawo w sensie ogólnym jako system utożsamiane 

w pewnym czasie zaczęło być przede wszystkim, żeby nie powiedzieć 

tylko (przynajmniej w pewnych okresach) i wyłącznie z prawem karnym. 

Już sam Lenin zwracał szczególną uwagę na znaczącą rolę prawa karnego 

w rozwoju i funkcjonowaniu samego państwa
5
. Sam Stalin wspominał 

o praworządności rewolucyjnej. „Nowa władza tworzy nową prawo-

rządność, nowy porządek, który jest zarazem rewolucyjnym porządkiem. 

Sąd nie powinien wyrzec się terroru, obiecywanie tego byłoby 

oszukiwaniem siebie lub oszukiwaniem innych – powinien natomiast 

uzasadnić i zalegalizować go pryncypialnie, jasno, bez fałszu i bez 

upiększania”
6
.  

                                                                

 
5 Andrejew I., Sawicki J., Istota przestępstwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1949, s. 62-63; 

Grześkowiak A., Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej, 

[w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007. 
6 Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego, [w:] Z dziejów 

prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 4, 12, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2011; ponadto w tym zakresie por. Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. 

Sędziowie i prokuratorzy w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005; Rzepiński A., 

Sądownictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1989; Szczygieł T., Obrońcy w sądownictwie 

wojskowym II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak 

W. (red.), 7, 15, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. 
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Paszukanis
7
 stwierdził, że „prawo karne jak gdyby bierze na siebie rolę 

reprezentanta prawa w ogóle, stanowi część zastępującą całość”. To 

stwierdzenie, które zyskało jak najbardziej znamiona naukowości 

w doktrynie i nauce prawa w RSFRR, stało się podstawa doktryny – jak 

podaje A. Lityński – aż do 1990 roku (sic!). Zatem aż do rozpadu Związku 

Radzieckiego w doktrynie prawnej utrzymywało się stwierdzenie, że prawo 

to tylko prawo karne. Należy zatem w tym momencie zadać pytanie, co 

z prawem administracyjnym i prawem cywilnym, ze wszystkimi ich 

pokrewnymi gałęziami
8
. Ponadto Paszukanis, negując istotę pozytywizmu 

prawnego, według której źródłem wszelkich norm i praw jest państwo, 

wskazywał na istotę fetyszyzmu prawniczego, będącego pochodną 

wzajemnych oddziaływań prawa i ekonomii w państwach burżuazyjnych.  

A. Wyszyński zarazem stwierdził, że „przygotowuje się nowe ustawo-

dawstwo cywilne, jednak w ujęciu innym niż burżuazyjne”. Prawo cywilne 

w swoim założeniu zajmuje się stosunkami prawnymi pomiędzy 

obywatelami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego. Patrząc 

jednak na założenia uspołecznienia i podziału własności na własność 

prywatną, osobistą i państwową, należało w założeniach doktrynalnych 

ograniczyć je do minimum, a uznawanie stosunków czysto prywatnych 

musiało zostać całkowicie wyrugowane. Wszystko bowiem, co dotyczy 

gospodarki, jest publicznoprawne, a nie prywatne.  

Paszukanis uważał, że trzeba przeprowadzić drugą rewolucję prawną, 

oczyścić prawo z elementów burżuazyjnych, przygotować do obumarcia, 

zmienić prawo karne w politykę karną, a prawo cywilne w regulację 

gospodarczą. Innym z kolei kierunkiem była likwidacja sądownictwa 

administracyjnego. Główna funkcja sądów administracyjnych w rozumieniu 

na gruncie państwa demokratycznego to ochrona interesów obywatela 

w stosunkach z państwem. Ponieważ jest to kolejny element niepożądany, 

trzeba było je zlikwidować. „Dla nas rewolucyjna praworządność jest 

problemem w 99 procentach politycznym” – wskazywał Paszukanis. 

Z kolei Gojchbarg pisał, że „wraz ze zwycięstwem komunizmu zniknie 

w ogóle prawo, a harmonijne współżycie ludzi będzie się odbywało nie pod 

przymusem prawa, ale na zasadzie pełnej swobody”. Świadomość 

rewolucyjna jest miejscem narodzin nowej mentalności, na której piętno 

                                                                

 
7 Jewgienij Paszukanis, Евгений Пашуканис (ur. 23 lutego 1891, zm. 4 września 1937)  

– radziecki teoretyk prawa, autor publikacji Ogólna teoria prawa a marksizm (1924). Studiował 

prawo i ekonomię polityczną na uniwersytetach w Petersburgu i Monachium. Najważniejszą 

publikacją w jego dorobku jest wspomniana Ogólna teoria prawa a marksizm. 
8 Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 130-131. 
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odciskają nowa świadomość czasu, nowe pojęcie praktyki politycznej 

tudzież nowe wyobrażenie o uprawomocnieniu. Wyrazem świadomości 

rewolucyjnej jest przekonanie, że można zacząć od początku, że odgrodzi 

[się] teraźniejszość od przeszłości. Kryje się za tym doświadczenie 

zerwania z tradycją”.  

Kołakowski stwierdził, że „rewolucyjny rząd oznacza po prostu rząd 

despotyczny po rewolucji, rewolucyjna sprawiedliwość i rewolucyjna 

praworządność to tyle co nieobecność sprawiedliwości i praworządności, 

rewolucyjna sprawiedliwości oznacza tyle, że ów aparat nie podlega żadnemu 

prawu i wedle swojego uznania (…)”.  

W doktrynie prawa karnego państwa socjalistycznego dzieli się 

materialne rozumienie przestępstwa w sposób dwojaki: teoretyczno-

poznawczy i praktyczny. Klasyczne ujęcie przestępstwa w duchu nowych 

założeń ustrojowych musiało zostać wyrugowane z elementów burżuazyj-

nych, czyli takich, które chronić będą elementy prawno-naturalne. Jak 

powiedział zresztą Lenin, człowiek ma tyle praw i wolności, ile mu nadaje 

prawo naturalne, jako praw należnych człowiekowi już tylko z samego 

tytułu bycia człowiekiem, ale tylko tyle, ile mu władza przydzieli mocą 

swej woli
9
.  

Przestępstwo powstaje zatem wtedy, gdy mamy do czynienia z zacho-

waniem człowieka, które zagraża w jakikolwiek sposób dobru porządku 

klasowego. Jednak, jak już wcześniej wspomniano, należy stworzyć pewne 

formy prawne o charakterze abstrakcyjnym, dające pewną możliwość 

swobodnej oceny prawno-karnego wartościowania czynu zabronionego. 

Realizując te założenia, stwierdzono w art. 3 Kodeksu karnego, że 

podstawą wszelkiej odpowiedzialności karnej ma być wina jako element 

ścisłe subiektywny. Z kolei Sąd Najwyższy RFSRR wskazał w wytycznych 

z dnia 18 marca 1963 r., że wina to filar szkoły klasycznej prawa karnego
10

.  

Podstawy doktrynalne prawa karnego zostały sprecyzowane najpierw 

przez Paszukanisa, jednak po pewnym czasie popadł on w niełaskę, 

a pierwsze skrzypce zaczął grać A. Wyszyński, oskarżając tego pierwszego 

o sprzeniewierzenie się obronie socjalistycznych wartości. Podważenie 

praworządności socjalistycznej przez Paszukanisa i jego zwolenników 

spowodowało przejście głównej linii doktrynalnej w kierunku poglądów 

                                                                

 
9 Lityński A., O prawie i sądach początków Polski…, s. 135 i n.  
10 Szczygieł T., Obrońcy w sądownictwie wojskowym II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, 

Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 7, 15, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2014, s. 56n.  
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Wyszyńskiego. Grunt dla tych poglądów został przygotowany również 

w przyszłej Polsce Ludowej.  

Jak powiedział sam Stalin, „w miarę postępów budownictwa socjalizmu 

walka klasowa się zaostrza. Przybiera coraz to nowe formy: imperialiści 

nasyłają tajnych agentów”
11

. 

Nie ma i nie powinno być nieprzejednanego kontrastu pomiędzy 

jednostką a kolektywem, pomiędzy interesami poszczególnej jednostki 

a interesem kolektywu. Nie powinien on istnieć, albowiem kolektywizm, 

socjalizm nie neguje interesów indywidualnych, lecz łączy je z interesami 

kolektywu. Socjalizm nie może odrywać się od interesów indywidualnych. 

Najpełniejsze zaspokojenie tych interesów może dać tylko społeczeństwo 

socjalistyczne. Więcej nawet, jedynie społeczeństwo socjalistyczne stanowi 

trwałą gwarancję ochrony interesów jednostki
12

.  

3. Nihilizm prawny a sądownictwo  

„Sądy lokalne (…) kierują się w swoich orzeczeniach i wyrokach 

ustawami obalonych rządów tylko o tyle, o ile takowe nie zostały 

zmienione przez rewolucję i nie sprzeciwiają się rewolucyjnemu sumieniu 

i rewolucyjnej świadomości prawnej”
13

.  

Ponadto, jak zauważa M. Łysko, w wyniku przeprowadzonej reformy, 

która weszła w życie za sprawą ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. 

o orzecznictwie karno-administracyjnym, model orzekania w sądownictwie 

został ukształtowany w duchu socjalistycznym, zresztą zgodnie 

z zaleceniami poradnika dla kolegiów orzekających, który to poradnik 

przytacza również Łysko w swym artykule
14

. Zatem znów podstawowymi 

celami, jaki przyświecały ustawodawcy, było nadanie charakteru represji 

w państwie budującym socjalizm, a także „takie wychowanie społeczeństwa, 

aby ustalone normy współżycia społecznego były świadomie i dobrowolnie 

przestrzegane”
15

. 

Na prawo można patrzeć w sposób ortodoksyjny; koherencja, 

przewidywalność, pewność to tradycyjne cechy prawa, ortodoksyjna 

koncepcja prawa. Prawo czyni nas ludźmi wolnymi. Prawo zatem zdąża do 

                                                                

 
11 Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego…, s. 44. 
12 Szerzej por.: Pilarz Ł.B., Dekrety represyjne PKWN a naruszenie zakazu retroakcji – ocena 

historyczno-prawna po 70 latach, [w:] Okres okołowojenny z perspektywy czasu, Bałękowski K., 

Maciąg K. (red.), Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015. 
13 Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego…, s. 45. 
14 Łysko J., O realizację orzeczeń kolegiów karno-administracyjnych, Poznań 1990. 
15 Rzepiński A., Sądownictwo w Polsce Ludowej…, s. 34. 
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wolności. O tym, czym się kierowano w III Rzeszy, mówić jako o prawie 

w tym wypadku nie ma sensu. To jest pierwsza twarz prawa. Druga twarz 

z kolei to cały szereg narzędzi, które nas prowadzą w przeciwnym 

kierunku. Proces interpretacji sądów to jest część tej drugiej twarzy. 

Okazało się, że w pewnych sytuacjach przepisy nic nie oznaczają, 

orzeczenia wręcz minimalizują ich znaczenie. Sędziowie podlegają tylko 

ustawie, ale w rzeczywistości tak jest, gdy oni sami chcą, aby tak było
16

. 

  

                                                                

 
16 Sędziowie obawiają się orzekania contra legem. Tym, co wyznacza każde działania sądu, jest 

reputacja. Szerzej w tym zakresie por. stanowisko Aarona Baracka, który stworzył interpretację 

celowościową I Prezesa Sądu Najwyższego Izraela. 
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3.1. Nihilizm w prawie karnym 

Wydarzenia roku 1956 r. spowodowały pewne rozprężenie okresu 

stalinowskiego w Polsce Ludowej. W związku z tymi wydarzeniami 

władze gomułkowskie, celem zapobieżenia dalszej destrukcji systemu 

komunistycznego, rozpoczęły odwrót od polityki liberalnej i ustępstw 

wobec społeczeństwa. Śmierć Stalina i Berii spowodowały bowiem pewną 

odwilż również w pojmowaniu doktryny represyjności prawa karnego, co 

było spowodowane przede wszystkim odejściem doktryny od zastosowania 

terroru (przykładem może być chociażby uchylenie lex Kirow w RSFRR)
17

. 

W państwach bloku socjalistycznego do władzy zaczęli dochodzić ludzie 

gotowi na wprowadzenie daleko idących reform, które jednak skutecznie 

zablokowane zostały przez działania Chruszczowa. Podobnie było również 

w Polsce Ludowej, gdzie na przełomie 1957 r. rozpoczęto wprowadzanie 

polityki przeciwdziałania rozprężeniu
18

. Powrócono do represyjności, co 

przełożyło się na „wymierzanie surowych kar odpowiadających winie 

sprawcy”
19

. Na nowo powrócono do podstawowej przesłanki 

odpowiedzialności czyli winy, która jako element dalece subiektywny mógł 

być swobodnie modelowany przez kolegia odwoławcze do celów 

penalizacji niepożądanych przez władze zachowań. Jak bowiem 

stwierdzono, „kara, aby była wychowawcza, musi być odpowiednio 

dolegliwa”
20

. Podstawą polityki gomułkowskiej w tym zakresie było 

prowadzenie polityki represyjnej z użyciem prawa karnego w oparciu 

o konstrukcję przestępstwa chuligaństwa, którego znamiona były 

odpowiednio obudowane doktryną
21

. To z kolei przełożyło się znacząco na 

                                                                

 
17 Dekret 1 grudnia, wydany po śmierci Kirowa celem zwiększenia represyjność terroru po 

1936 r. Szerzej o dekrecie por. Lityński A., Lityński A., Rok 1934 w ZSRR: NKWD,  

lex Kirow i początek wielkiego terroru, Roczniki Administracji i Prawa, rok XIII, 

Sosnowiec 2013. 
18 Okres odwilży był dostrzegalny również w Polsce na tle wydarzeń w samej Moskwie 

w związku ze śmiercią Stalina i Berii, dojściem do władzy Chruszczowa, który poddał krytykę 

kultu jednostki. Do władzy zaczęli dochodzić politycy, którzy skłonni byli do daleko idących 

zmian i ustępstw w polityce represyjnej, które to jednak zmiany zostały po czasie skutecznie 

zahamowane. Na szczęście nie doszło do powrotu okresu stalinizmu ani w RSFRR, ani krajach 

satelickich. 
19 Szczygieł T., Obrońcy w sądownictwie wojskowym…, s. 44n.  
20 Mohyluk M., Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego…, s. 86. 
21 Lityński A., Administrowanie, praca przymusowa w Rosji Radzieckiej i ZSRR, [w:] Aktualne 

zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 1, Ćwiertniak B. M. (red.), 

Sosnowiec 2012. 
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liczbę spraw orzekanych przez kolegia już w latach 1957-1959
22

. 

Podkreślano prymat kar izolacyjnych nad środkami karnymi, których 

głównym celem była praca poprawcza elementów zdemoralizowanych. 

Pogląd ten jednak z czasem ewoluował w kierunku odwrotnym. Jak 

bowiem stwierdził J. Jasiński: „W państwie socjalistycznym karę pozba-

wienia wolności może orzec tylko sąd, zaś kara administracyjna nie 

powinna przejawiać się w czasowym eliminowaniu obywatela ze 

społeczeństwa i odrywania go od pracy”
23

. Wprowadzono zatem przejście 

w kierunku kar skarbowych w postaci grzywien, co jednak dawało furtkę 

do zastosowania kary aresztu w przypadku jej nieuiszczenia. Zakres 

kontroli sądowej, który miał być sprawowany na kolegiami przez sądy 

administracyjno-karne, ograniczono do niezbędnego minimum. Rozważano 

co prawda początkowo możliwość odwołania się od orzeczeń kolegiów, ale 

zrezygnowano z tego zamierzenia na rzecz przeciwdziałania „stępieniu 

represji przez odwołanie do sądu”. Wprowadzenie do polityki karno-

administracyjnej możliwości odwołania się w każdym przypadku przez 

ukaranego od orzeczenia i miał za tym przemawiać pogląd jednolitości linii 

orzeczniczej kolegiów w myśl socjalistycznego ducha Polski Ludowej
24

. 

4. Nihilizm w prawie cywilnym 

Już sam bolszewizm ze względu na teorię walki klas odrzucał klasyczne 

pojęcie własności, w tym w szczególności własności prywatnej. Podstawę 

miał zapewnić kolektywizm, który ostatecznie miał się rozprawić 

z materializmem dziejowym, w którym tkwiły liczne luki i sprzeczności. 

Likwidacja pewnych instytucji prawa rzeczowego miała swoje odbicie 

w doktrynie socjalizmu. Zauważali to również prawnicy polscy już w dobie 

okresu Międzywojnia. Zdolność prawna została potraktowana nie jako 

naturalny przymiot osoby, lecz jako coś, co przez państwo zostało 

użyczone dla celów społecznych i dla rozwoju twórczych sił kraju. Z kolei 

brak takich regulacji, jak księgi wieczyste, zasiedzenie, służebności, prawo 

zastawu czy zabudowy, będące podstawą istnienia stosunków prawnych 

w prawie rzeczowym, zostały wyrugowane jako społecznie niepożądane. 

Stosunki zobowiązaniowe z kolei zostały uznane za zbyt sformalizowane, 

a naczelna zasada prawa zobowiązań, jaką jest zasada swobody umów, 

                                                                

 
22 Pacholarz E., Wykroczenia alkoholowe (w świetle statystyki kolegiów), Zagadnienia Karno-

Administracyjne, 1968, nr 4, s.19. 
23 Jasiński J., Młodszy brat sądów, Prawo i Życie, 1958, nr 9, s.7. 
24 Łysko M., Początki prac nad kodyfikacja prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej, 

Miscellanea Historico-Iuridica, t. X, Białystok 2011. 
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została ograniczona przez liczne wyjątki, które w rzeczywistości wypaczały 

jej istotę. Również zostały ograniczone do minimum regulacje w zakresie 

prawa spadkowego (jak podaje M. Mohyluk, było to zaledwie 

19 paragrafów w radzieckim kodeksie karnym z 1932 r.)
25

.  

5. Nihilizm w kształceniu kadr prawniczych 

Godny zainteresowania jest system kształcenia przyszłych kadr 

prawniczych w Polsce Ludowej. Jak podaje I. Grat, wystarczającym 

kryterium kwalifikacyjnym była deklaracja lojalności
26

. „Zajęcie 

zdecydowanego stanowiska w interesie żywotnych spraw narodowych 

wymaga demokracja Polska. W przeciwnym razie trzeba będzie sięgnąć po 

nowe formy sądownictwa kosztem rezygnacji z kultu fachowości 

sądownictwa polskiego”
 27

. Z kolei, jak podaje A. Lityński, pod koniec 

1946 r. budowany przez komunistów system prawników w 96% opierał się 

na przedwojennej kadrze, którą należało jak najszybciej wymienić, gdyż 

nie przystawała do norm wyznaczonych przez nowo budowane państwo 

socjalistyczne
28

. Przedwojenna kadra prawników usłyszała liczne zarzuty, 

wśród których dało się słyszeć nasiąkniecie nawykami praktyki prawa 

z okresu państwa burżuazyjnego. Dlatego w szczególności sędziowie, 

prokuratorzy z okresu Międzywojnia byli elementem niepożądanym, który 

co prawda początkowo musiał został wykorzystany, ale w zamierzeniu miał 

zostać zastąpiony jak najszybciej nową kadrą
29

. Nowa kadra z kolei nie 

musiała być szybko kształcona. Oferowano jej skrócone kursy prawa, które 

w większości opierały się na ideach państwa socjalistycznego, 

dyktowanych ze wzorów radzieckich. Zatem nasuwa się pytanie, czy takie 

zabiegi w istocie swojej mogły doprowadzić do powstania nihilizmu 

                                                                

 
25 Por. przede wszystkim: Myhyluk M., Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego 

w poglądach prawników II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., 

Organiściak W. (red.), 4, 12, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011; Mohyluk M. Prawo 

radzieckie w nauce i publicystyce prawniczej II Rzeczypospolitej – stan badań i problemy 

badawcze, Miscellanea Historico-Iuridica, t. II, Białystok 2004. 
26 Grat I., Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania 

stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz wpisania na listę adwokatów, 

Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008. 
27 Maksimiuk D., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski 

Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008. 
28 Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 130-31. 
29 Stawarska-Rippel A., Państwowy arbitraż w ZSRR, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VIII, 

Białystok 2009; Łysko M., Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw 

obowiązkowych płodów rolnych w Polsce Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VIII, 

Białystok 2009. 
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w Polsce Ludowej?
30

 Moim zdaniem niewątpliwie tak, bowiem nie chodzi 

tutaj o jakość kształcenia, ale w istocie o pewne ukierunkowanie, które 

zmierzało na tory socjalistycznej nauki prawa, daleko odmiennej od tej, 

jaką znamy z klasycznych szkół prawa
31

. Inne zabiegi, polegające na 

usuwaniu niewiarygodnych sędziów, którzy sprzeciwiali się orzekaniu 

w sprzeczności z zasadami ducha państwa ludowego, były na porządku 

dziennym. Nowe sądownictwo i prokuratora miały wiernie stać na straży 

nowego ustroju. Przykładowo zgodnie z art. 3 ust. 2 na listę adwokatów 

mogły zostać wpisane również osoby, które nawet w swojej edukacji nie 

ukończyły studiów prawniczych
32

. Uznano jednocześnie, że w Polsce 

Ludowej sędzią nie może zostać żadna osoba, która w jakikolwiek sposób 

ujawniała swój negatywny stosunek do ustroju i metod sprawowania 

władzy. Zatem, jak stwierdził sam Andrejew, myśl kodyfikacyjna przeszła 

„ewolucję stanowiąca w istocie zwrot od pozycji burżuazyjnego 

eklektyzmu, od połowicznych, nieśmiałych koncepcji o przebudowie 

ustawodawstwa karnego – do jasnej perspektywy nowego w treści i formie 

kodeksu karnego Polski Ludowej”
33

. 

6. Nihilizm prawny a zasady prawa w Polsce Ludowej 

Jak podają S. Tkacz i Z. Tobor, czym innym jest zasada prawa 

sprowadzająca się do arbitralnego stwierdzenia, że w istocie posiada ona 

przymiot zasad, a czym innym to, co tak naprawdę przez zasadę będzie się 

rozumiało
34

. Charakter wypowiedzi danej normy stanowi najczęściej o tym, 

że posiada ona charakter zasady prawa, jednak najczęściej samo 

uzasadnienie ma swoje podłoże już w intencjach autorów. Zatem 

odpowiadając na pytanie, czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia 

                                                                

 
30 Grat I., Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania 

stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz wpisania na listę adwokatów, 

Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008. 
31 Chajn L., Administracja i sądownictwo w służbie praworządności, DPP 1946, nr 8, s. 5. 
32 Tamże, s. 67. 
33 Andrejew I., Zagadnienia prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1971. 
34 Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 255; 

Borucka-Arctowa M., Kultura prawna na tle myśli filozoficznej i społecznej o kulturze, Studia 

Prawnicze, 2002, nr 1.; Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, 

Warszawa 19996, s. 53; Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa 

w perspektywie teorii prawa oraz szczegółowych nauk prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny, 1974, nr 2, s. 5n. 
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z zasadami prawa, a jeśli tak, to czy spełniały one standardy demokra-

tycznego państwa prawa, należy udzielić odpowiedzi pozytywnej
35

.  

Niewątpliwie zasady prawa istniały, ale intencja prawodawcy 

w budowaniu tychże zasad była jednolicie ukierunkowana. Okazuje się 

bowiem, jak stwierdza R. Tokarczyk, że nawet najbardziej fantastyczna, 

absurdalna norma może zyskać walor zasady prawa przynajmniej 

teoretycznie, jednak w państwie praworządnym owa zasada powinna 

jednak wypływać z dorobku historii i tradycji prawnej danego kraju
36

. 

Jednak jeżeli Polska Ludowa budowana była jako nowy organizm 

państwowy, w założeniach władzy zupełnie oddzielny od 

II Rzeczypospolitej, nie mógł zatem posiadać takiego waloru odwołania się 

do tradycji prawnej Międzywojnia. Kultura prawna bowiem nadaje 

zasadzie prawa daną treść. Taka treść w tym wypadku została podyktowana 

przez dorobek prawny jurysprudencji bolszewizmu i następnie socjalizmu.  

J. Wróblewski wyodrębnia dwa rodzaje zasad prawa. Pierwsze to 

postulaty prawa, czyli inaczej koncepcje, pewne idee, które – mimo że nie 

zostały wyrażone w prawie obowiązującym – mają jednak za zadanie 

ukierunkowanie prawodawcy w całym systemie prawa
37

. Drugie natomiast 

to zasady systemu prawa znajdujące oparcie w prawie obowiązującym, 

zawarte w prawie pisanym, mające charakter zasadniczy. A więc typowe 

zasady prawa, które znamy z dorobku doktryny współczesnych nam 

konstytucji, to takie zasady, jak zasada wolności, państwa prawnego, 

solidaryzmu społecznego. Takie zasady niewątpliwie można wrzucić do 

każdego systemu, gdyż problem z zasadami polega przed wszystkim na ich 

nadmiernej abstrakcyjności, którą można dopasować na potrzeby 

aktualnego stanu faktycznego.  

Cechy charakterystyczne zasad to przede wszystkim normatywność, 

ogólność, ważność, doniosłość, fundamentalny charakter, a podstawowe 

ich zadanie to wyznaczanie kierunków pozostałych regulacji prawnych, 

funkcja w procesach wykładni i stosowania prawa oraz miejsce, jakie 

zajmują w systematyce konstytucji
38

. Zatem w Polsce Ludowej zasady 

prawa były, jednak nie spełniały z pewnością swych funkcji służebnych 

wobec budowania demokracji, choć na pierwszy rzut oka mogłoby się 

                                                                

 
35 Wróblewski J., Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1984, s. 57-62. 
36 Tokarczyk R., Kultura prawa europejskiego, Studia Europejskie, 2000, nr 1, s. 11-26. 
37 Wróblewski J., Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1984, s. 67; tenże, Zagadnienia teorii 

wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 22. 
38 Tkacz S., Tobor Z., Solidaryzm jako zasada prawa, [w:] Idea solidaryzmu we współczesnym 

prawie konstytucyjnym, doświadczenia polskie i międzynarodowe, Katowice 2015. 
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wydawać, że tak w istocie jest. Podejście nihilistyczne nie polega zatem 

w tym przypadku na tym, że ów zasad w ogóle nie było, ale na tym, że ich 

funkcja była wypaczona
39

. Zasada prawa bowiem w ujęciu Ziembińskiego 

stanowi pewną dyrektywę, wzorzec sposobu ukształtowania określonej 

instytucji prawnej, zasadnicze założenia, myśli przewodnie, podstawy 

prawne i polityczne, określenia prawidłowości w danych gałęziach prawa
40

. 

7. Wnioski 

Podsumowując, należy zauważyć, iż wprowadzane systematycznie 

zmiany w prawie miały charakter niewątpliwie zmierzający w kierunku 

dekodyfikacji. Zastąpienie pewnych przepisów przedwojennych dekretami, 

wprowadzonymi w pośpiechu na terenach Polski Ludowej, miało na celu 

tymczasowe zastąpienie nowego prawa do czasu wejścia w życie nowych 

rozwiązań kodeksowych, natomiast pozostałe prawo niezmienione miało 

stwarzać pozory ciągłości prawnej z okresu Polski międzywojennej. Mamy 

tutaj do czynienia z pewnym wypaczeniem zasad prawa, jak to ma miejsce 

chociażby w prawie karnym. Tak jak w okresie Międzywojnia J. 

Makarewicz stwierdził, że podstawą jest „zachęcanie do poprawy 

z nadzieją na skrócenie okresu trwania kary, tak w okresie Polski Ludowej 

kara za główny cel miała represjonować i wzbudzać strach”
41

.  

Literatura  

Andrejew I., Sawicki J., Istota przestępstwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1949. 

Andrejew I., Zagadnienia prawa karnego państw socjalistycznych, 

Warszawa 1971. 

Arndt M., Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej 

(do 1969 roku), [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak 

W. (red.), 4, 12, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 

Borucka-Arctowa M., Kultura prawna na tle myśli filozoficznej i społecznej 

o kulturze, Studia Prawnicze, 2002, nr 1. 

Dziedziak W., Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym?, Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LIV/LV, Lublin 2007-2008. 

                                                                

 
39 Borucka-Arctowa M., Kultura prawna na tle…s. 54n. 
40 Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996, s. 53. 
41 Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924. 



 

 

Czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia z nihilizmem prawnym? 

 

77 

 

Fermus-Bobowiec A., Z problematyki najmu lokali mieszkalnych w Polsce 

Ludowej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak 

W. (red.), 7, 15, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. 

Grat I., Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu 

do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz wpisania 

na listę adwokatów, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008. 

Grześkowiak A., Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej, 

[w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007. 

Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000. 

Lityński A., Administrowanie praca przymusowa w Rosji Radzieckiej i ZSRR, [w:] 

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 1, B. M. 

Ćwiertniak (red.), Sosnowiec 2012. 

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999. 

Łysko M., Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych 

płodów rolnych w Polsce Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VIII, 

Białystok 2009. 

Łysko M., Początki prac nad kodyfikacja prawa karno-administracyjnego Polski 

Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. X, Białystok 2011. 

Łysko M., Reforma prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej z 1958 r., [w:] 

Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 7, 15, Wyd. 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. 

Machnikowska A., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, 

Gdańsk 2008. 

Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924. 

Maksimiuk D., Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków 

Polski Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VI, Białystok 2008. 

Mohyluk M., Prawo radzieckie w nauce i publicystyce prawniczej 

II Rzeczypospolitej – stan badań i problemy badawcze, Miscellanea Historico-

Iuridica, t. II, Białystok 2004. 

Mohyluk M., Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego w poglądach 

prawników II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk 

M., Organiściak W. (red.), 7, 15, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. 

Myhyluk M., Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego w poglądach 

prawników II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk 

M., Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 

Pacholarz E., Wykroczenia alkoholowe (w świetle statystyki kolegiów), 

Zagadnienia Karno-Administracyjne, 1968, nr 4. 



 

 

Łukasz B. Pilarz 

 

78 

 

Pilarz Ł. B., Dekrety represyjne PKWN a naruszenie zakazu retroakcji – ocena 

historyczno-prawna po 70 latach, [w:] Okres okołowojenny z perspektywy czasu, 

Bałękowski K., Maciąg K. (red.), Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015. 

Rzepiński A., Sądownictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1989. 

Skrzydło W., Ustrój konstytucyjny Polski Ludowej i jego ewolucja do roku 1989, 

[w:] Korobowicz A., Mojak R., Skrzydło W. (red.), Zarys dziejów polskiego 

konstytucjonalizmu, Lublin 1996. 

Stawarska-Rippel A., O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego, [w:] 

Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 

Stawarska-Rippel A., Państwowy arbitraż w ZSRR, Miscellanea Historico-Iuridica, 

t. VIII, Białystok 2009. 

Stawarska-Rippel A., Uwagi o obwiązywaniu kodeksu karnego z 1932 r. w Polsce 

Ludowej na tle stosowania artykułu 84 k.k., [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., 

Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2005, t. VII. 

Szczygiel G., Instytucja warunkowego zwolnienia w latach 1944-1960, 

Miscellanea Historico-Iuridica, t. VIII, Białystok 2009. 

Szczygieł T., Obrońcy w sadownictwie wojskowym II Rzeczypospolitej, [w:]  

Z dziejów prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 7, 15, Wyd. 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. 

Szczygieł T., Wojskowy wymiar sprawiedliwości II RP wobec działalności 

komunistycznej w armii – tzw. smutne procesy, [w:] Z dziejów prawa, Lityński A., 

Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 7, 15, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2014. 

Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy w Polsce 

1944-1956, Kraków-Wrocław 2005. 

Tkacz S., Tobor Z., Solidaryzm jako zasada prawa, [w:] Idea solidaryzmu we 

współczesnym prawie konstytucyjnym, doświadczenia polskie i międzynarodowe, 

Katowice 2015. 

Tokarczyk R., Kultura prawa europejskiego, Studia Europejskie, 2000, nr 1. 

Watoła A., Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego 

i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej, [w:] Z dziejów 

prawa, Lityński A., Mikołajczyk M., Organiściak W. (red.), 4, 12, Wyd. 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. 

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa w perspektywie teorii 

prawa oraz szczegółowych nauk prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny, 1974, nr 2. 

Wróblewski J., Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1984. 



 

 

Czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia z nihilizmem prawnym? 

 

79 

 

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959. 

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996. 

Czy w Polsce Ludowej mieliśmy do czynienia z nihilizmem prawnym? 

Głównym założeniem władz Polski Ludowej było stworzenie takiego prawa, które podpo-

rządkowałoby obywateli władzy. Zastąpienie pewnych przepisów przedwojennych dekretami 

wprowadzonymi w pośpiechu na terenach Polski Ludowej zastępowało tymczasowo nowe prawo 

na czas do wejścia w życie nowych rozwiązań kodeksowych, natomiast pozostałe prawo 

niezmienione miało stwarzać pozory ciągłości prawnej z okresu Polski międzywojennej. Celem 

zasadniczym pracy jest obrona tezy, która jest niejako pozytywną odpowiedzią na pytanie 

zawarte w tytule pracy, a mianowicie udowodnienie istnienia nihilizmu prawnego w Polsce 

Ludowej. Mimo że zostało stworzone nowe prawo, organizm państwa socjalistycznego 

funkcjonował, ciągłość prawna została zachowana, to jednak oznaki nihilizmu były widoczne. 

W opracowaniu podano przykłady z prawa karnego, cywilnego, a ponadto z kształcenia 

przyszłych kadr prawniczych oraz sposób pojmowania zasad prawa Polski Ludowej. Ponadto 

zwrócono uwagę na sposób orzekania w przypadku kolegiów, celowo wybranych jako organy 

powstałe już po okresie odwilży, mającej miejsce po okresie stalinizmu po roku 1956, aby 

zaznaczyć ciągłość pewnych zmian, a nie ewolucję w kierunku demokratyzacji.  



 

80 

 

Jowita Jacak
1
 

Droga do niepodległości Polski  

ukazana w literaturze 

1. Wstęp 

Zakończenie I wojny światowej to bardzo trudny czas w historii świata. 

Pierwsza wojna o totalnym wymiarze indywidulanymi doprowadziła do 

końca epoki wiktoriańskiej i wilhelmińskiej, ostatecznego upadku caratu 

rosyjskiego, rozpadu monarchii austro-węgierskiej oraz do odzyskania 

niepodległości przez Polskę. W roku 1918 naród polski był silny 

i świadomy swojej tożsamości. Należy podkreślić, iż idea Ojczyzny była 

bardzo ważna na tyle, iż hasła rewolucyjne, które porywały inne narody, 

przegrały z wartością tej idei. Droga do niepodległości okazała się dla 

narodu trudna, a przede wszystkim wymagająca wiele wysiłku. Jednym 

z najistotniejszych źródeł odrodzenia narodu polskiego należy uznać wysiłek, 

jaki podjęło społeczeństwo przeciwko unicestwieniu go pod względem 

moralnym i materialnym, zwłaszcza wobec istniejących braków, które 

wskazywały na unicestwienie narodu polskiego. Przebieg I wojny 

światowej ukazuje, iż naród był zdolny do tego, by złożyć za Ojczyznę 

własne życie. Powołane Legiony Polskie rozpoczęły walkę o niepodległość 

kraju od sierpnia 1914. Wojna w polskim wymiarze nawiązywała do 

tradycji romantyzmu i neoromantyzmu, a przede wszystkim odrodzenia 

tradycji kraju. W trakcie wojny odnoszono się do parafrazy Psalmu 136, 

który nawiązywał do umiłowania ojczyzny i do tęsknoty za wolnością. 

Polska została porównana do Syjonu, z psalmu usunięto nazwę Jerozolima 

i zastąpiono ją określeniem „ziemia moja”, które odnosiło się do Polski. 

Również we wstępie do antologii, w jakiej znalazł się ów utwór, czytamy 

opinię ks. J. Wiśniewskiego, który podkreśla, iż parafraza psalmów ma na 

celu pokrzepienie serc polskich, które powinny patrzeć na cierpienie swojej 

ojczyzny poprzez trudną sytuację Izraela
2
. 

  
                                                                

 
1 E-mail: jowitajacak@gmail.com, UMCS, Wydział Politologii, Zakład Stosunków 

Międzynarodowych. 
2 Burdziej B., Nad rzekami Babilonu. Księdza Dionizego Bączkowskiego antologia poezji 

„Wychodźców o powrocie do Ojczyzny”, [w:] Łoch E., Stępniak K. (red.), Pierwsza wojna 

światowa w literaturze polskiej i obcej, Lublin 1999, s. 103-118. 
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2. Twórczość okresu I wojny światowej a droga do niepodległości 

Kwintesencją twórczości I wojny światowej jest poezja Edwarda 

Słońskiego, który w bardzo dosadny sposób ukazywał losy legionistów, 

przedstawiając ich jako „tułaczy”, „bezdomnych”, „wyrwanych ze swojej 

ziemi”. Poeta pisze, iż w czasie, gdy „niszczeją grody, płoną wioski, świat 

cały-ognia krwawy słup, i chłop poznański i krakowski kładą się u wrót 

naszych w grób”
3
. Jeden z najbardziej znanych wierszy, E. Słońskiego Ta 

co nie zginęła, odnosi się do podziału społeczeństwa, jaki nastąpił w roku 

1814. Część społeczeństwa wierzyła w obietnice cara i wielkiego księcia, 

pragnąc odnowy Polski pod berłem rosyjskim, z kolei pozostali 

wskazywali, iż powinna zostać proklamowana pod przewodnictwem 

państw centralnych
4
. Poeta pisze: „Rozdzielili nas, mój bracie, zły los i trzyma 

straż w dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz”. Wiersz 

znalazł bardzo szerokie echa w społeczeństwie, uświadamiał bowiem, iż 

Polacy mają silne nadzieje na niepodległość, a zaborcy tylko je skutecznie 

podsycają
5
. 

Pisarze, którzy podejmowali temat zmagań wojennych I wojny światowej, 

określani byli jako legionowi, a celem ich działalności było ingerowanie 

w polską świadomość. Byli oni propagatorami czynu zbrojnego, podkreślali 

w swoich utworach „polski los”, co bardzo mocno utrwaliło się w świado-

mości kolejnych Polaków i literaturze wojennej. Podejmowana walka była 

oparta na patriotyzmie, wynikała z potrzeby serca i poczucia dumy narodowej. 

W ten właśnie sposób postrzegali swoją powinność wobec ojczyzny Przecław 

Borszowski, bohater powieści Chimera autorstwa Struga. Jego przemiana 

nastąpiła wraz z włożeniem strzeleckiego munduru, który na nowo nadał mu 

tożsamość. Podobnie swojego bohatera Gustawa przedstawił Z. Nowakowski 

w opowiadaniu Wymarsz. Walka za ojczyznę była czymś naturalnym, co 

wcześniej uczynił ojciec i dziadek bohatera. Autor opowiadania także podjął 

wojenne wyzwanie. W książce nastąpiła przemiana bohatera, jest to 

nawiązanie do Dziadów cz. III Mickiewicza, w której to „umarł Gustaw, 

narodził się Konrad”. Bohater przyjął nowe imię; nadał w ten sposób na nowo 

sens swojemu wojennemu życiu. Prawda ta była dla niego bardzo prosta, tak 

że przybrała charakter imperatywu moralnego. Nowo narodzony Konrad 

wyruszył w marsz „po Polsce” wraz z tomikiem poezji Słowackiego 

schowanym w plecaku. Należy więc podkreślić, iż stworzony bohater 

                                                                

 
3 Słoński E., Sen o szpadzie, [on-line; dostęp z dn. 3.03.2015 r.] 
4 Por. Zacharska J, [biogram Edwarda Słońskiego], [w:] Literatura Polska. Przewodnik 

encyklopedyczny, red. Julian Krzyżanowski, t. 2, PWN, Warszawa 1985, s. 375. 
5 Słoński E., Ta co nie zginęła, Tygodnik Ilustrowany, Nr 40/1914, z dn. 3.10.1914r. 
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doskonale wpasował się w nurt twórczości narodowej
6
. Również bohater 

książki R. Hernicza Z pamiętnika żołnierza Wielkiej Wojny błogosławi 

dzień, kiedy zaczęła się walka o ojczyznę, gdyż jego „serce zabiło żywiej  

– ręce same wołały o miecz”
7
. W swoich wspomnieniach z tamtego okresu  

J. Dąbrowski podkreśla, iż ludzie wyruszali na wojnę jak na wesele. Wojna 

była oczekiwana, błogosławiona, dająca nadzieje na wypełnienie nakazów 

poezji romantycznej
8
.  

W okresie I wojny światowej w Legionach walczył polski kwiat pisarstwa: 

E. Słoński, E. Dębicki, A. Staff, J. German, W. Orkan, S. Przybyszewski, 

J. Żuławski. Ideę walki o niepodległość promowali także S. Witkiewicz, 

B. Leśmian i S. Żeromski. 

3. Optymistyczny wydźwięk literatury po odzyskaniu 

niepodległości  

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było ważnym momentem dla 

całego narodu. Pozwoliło także w zupełnie nowy sposób formować polską 

kulturę i literaturę. Optymizm, jaki zapanował w tym okresie, euforia, iż 

wielka wojna zakończyła się oraz widmo świetlanej przyszłości kraju 

przekładają się na wzrost radości życia. Pozytywne przemiany zaobser-

wować można na przykładzie rozwoju grupy Skamander. Zaczęła się 

formować już 1916 r., koncentrując się wokół nadziei na odzyskanie 

niepodległości oraz na fakcie, iż pisarz powinien być tą osobą, która 

zmienia społeczną rolę literatury. Obowiązkiem twórcy jest wypełnianie 

jego zobowiązań w stosunku do narodu oraz podejmowanie jak najbardziej 

współczesnych tematów literackich. Skamander powstał w odpowiedzi na 

potrzeby społeczne, będąc jednocześnie wołaniem o nową postawę poety. 

Jego zadaniem jest ukazywanie radości z przemian, z uzyskania niepod-

ległości. Uważa się, iż skamandryci przejęli zadanie powitania niepodległej 

Polski. Cechą charakterystyczną grupy było nawiązanie do stylistyki 

Młodej Polski, czyli zachowanie impresjonistycznej kompozycji wiersza 

czy bardzo ulotnej nastrojowości. Wykorzystywane stylizacje były 

romantyczne i estetyczne, retoryka publicystyczna, prezentowano świadomie 

brutalne sformułowania, pewnego rodzaju obniżenie stylu literackiego. 

Przedstawiciele grupy łączyli różne poglądy filozoficzne i religijne, 

                                                                

 
6 2013 – Rok Zygmunta Nowakowskiego, Dzienniki Polski, [Kraków], nr z dn. 21.01.2011 r. 
7 Hernicz R., Z pamiętnika żołnierza Wielkiej Wojny, [w:] tenże, Nowele i szkice, Cieszyn 1915, 

s. 4. 
8 Dąbrowski J., Dziennki 1914-1918, Wyd. J. Zdrada, Kraków 1977, s. 18. 
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w związku z tym można mówić o synkretyzmie poglądów w ramach 

Skamandra
9
.  

Najbardziej znanymi przedstawicielami grupy Skamandra byli: Julian 

Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Kazimierz 

Wierzyński. Za opiekuna duchowego grupy uważa się Leopolda Staffa. 

W kręgu twórczym Skamandra działały Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

i Kazimiera Iłłakowiczówna.  

Należy podkreślić, iż skamandryci nie sprecyzowali swojego programu. 

Cieszyli się „dniem dzisiejszym”. W swojej twórczości nigdy nie pozostawali 

obojętni na zło. Gloryfikowali codzienność oraz interesowali się zwykłym 

człowiekiem. Nie tylko cenili tradycję, ale także uważali, iż literatura powinna 

spełniać swoje podstawowe zadania. Bardzo częstym motywem ich twórczości 

było życie, radość z niego płynąca, wiosna, przebudzenie, radość
10

. 

Jednym z utworów, które można uznać za „programowy” dla Skamandra 

jest wiersz zatytułowany ***(Życie?---). Poeta celowo opatruje wymienione w 

incipicie słowo znakiem zapytania i kończy trzykrotną pauzą. Pragnie, aby 

czytelnik zastanowił się nad życiem. Wiersz zaskakuje, bowiem nie zawiera 

odniesień do typowo egzystencjalnych dywagacji. Przeciwnie, skłania do 

refleksji nad prostymi czynnościami, jak np. rozprężenie ramion, nabranie 

powietrza w płuca, radosny krzyk. Poeta cieszy się, że „krew jest czerwona”. 

Wiersz jest utrzymany w beztroskim tonie, wyraża uczucie radości, zachwytu 

i entuzjazmu. Tuwim prezentuje bardzo optymistyczne podejście do 

otaczającego go świata, niepoprawną radość życia, którą nazywa 

witalizmem
11

.  

Radość życia, jaka pojawiła się w twórczości grupy Skamander, 

podtrzymywała euforię płynącą po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Naród chciał być wolny od trudów wojennych, chciał zapomnieć o wielkiej 

wojnie światowej. Upajać się życiem, radością, czerpać z wolności. Poezja 

Skamandrów podkreślała związek między wolnością a radością życia. 

4. Rola powojennej prozy w kształtowaniu postaw 

niepodległościowych 

W okresie powojennym bardzo prężnie rozwijała się proza, która miała 

największe znaczenie dla kształtowania postaw niepodległościowych 

Polaków. Bardzo ważny temat podejmuje S. Żeromski w wydanym w roku 
                                                                

 
9 Głowiński M., Grupa literacka a model poezji. Przykład Skamandra, [w:] tenże, Style odbioru: 

szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977. 
10 Tamże. 
11 Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007, s. 25. 
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1924 Przedwiośniu. Powieść opowiada o życiu młodego pokolenia repre-

zentowanego przez Cezarego Barykę, który wychował się poza ojczyną 

i przyjechał do Polski już po I wojnie światowej. Otoczony kochającą 

rodziną, żył w dostatku, który przerwała wojna. Ojciec jest uczestnikiem 

działań wojennych, a młody chłopiec zostaje z matką. Rodzice wpajali mu 

dumę z faktu bycia Polakiem. Pozbawiony autorytetu ojca, traci szacunek 

dla matki i zaczyna fascynować się wybuchem rewolucji w 1917 r. Bardzo 

mocno angażuje się w jej przebieg, uczestniczy w egzekucjach. W pewnym 

momencie dostrzega negatywny aspekt rewolucji, która nie spełnia jego 

oczekiwań i nie przynosi poprawy stanu społecznego. Przestaje akceptować 

metody rewolucyjne. Szokiem jest dla niego widok młodej Ormianki, 

ofiary rewolucji, która w swoim młodym życiu nie mogła przecież nikomu 

zawinić. Cezary dostrzega ślepy terror płynący z rewolucji. Doczekuje 

powrotu ojca i wraz z nim wraca do Polski. Miłość ojca do rodzinnego 

kraju zachęca go do podróży. Jednak u jej kresu pozostaje sam, ojciec 

umiera w podróży. Młody człowiek rozczarowuje się po przyjeździe do 

Polski. Obraz, jaki nakreślił przed nim ojciec, odbiega od rzeczywistości. 

Wspomnienia rodzica były bardzo idylliczne, podszyte miłością do 

ojczyzny. Młody Baryka jest zawiedziony i oszukany. Zaczyna studia, 

które przerywa wraz z wybuchem wojny polsko-bolszewickiej. Cezary 

walczy o nową ojczyznę. Pragnie odbudować Polskę, szuka sposobu 

i drogi. Jest jednak rozbity w swoich wyborach. Pamięta jednak, iż nie 

należy nikogo krzywdzić. Daje się porwać hasłom strajkujących 

robotników i rusza z nimi na Belweder. Scena ta jest kluczowa dla 

powieści, pokazuje bowiem wewnętrzne rozbicie Cezarego, które można 

odnieść także do społeczeństwa. Mimo wątpliwości co do słuszności 

podejmowanych kroków, Cezary daje się porwać atmosferze strajku, 

jednak w pewnym sensie stoi z boku tych działań. Można przyjąć, iż jest 

ich biernym uczestnikiem
12

.  

Żeromski w Przedwiośniu starał się zawrzeć swoje obserwacje 

dotyczące napięć społecznych oraz nastrojów rewolucyjnych. Z zaniepo-

kojeniem obserwował polską młodzież, która nie pamiętała wolnej ojczyzny. 

Dlatego mogli oni z łatwością zostać przekonani o tym, iż rewolucja jest 

konieczna i potrzebna. W Przedwiośniu ukazuje rewolucje jako zjawisko 

wielopłaszczyznowe. Optyka tego zjawiska jest celowo uwypuklona. 

Z perspektywy matki Cezarego rewolucja to gwałty i grabieże, męka, jaka 

odbija się na prostych ludziach. Ojciec Baryki uważa rewolucję za absurd 

                                                                

 
12 Popławska A., Opracowanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego, Wyd. Greg, Kraków 2007, 

s. 233. 



 

 

Droga do niepodległości Polski ukazana w literaturze 

 

85 

 

dziejowy, prowadzący do wyniszczenia społeczeństwa. Z kolei dla przed-

stawicieli młodego pokolenia, takich jak główny bohater powieści, 

rewolucja to rodzaj upajającej awantury, ale także groźne doświadczenie 

zbiorowe, ponieważ w jego wyniku możliwa jest śmierć. Żeromski zwraca 

także uwagę na wielopłaszczyznowość rzeczywistości polskiej, która jest 

ukazana z różnych perspektyw. Z jednej strony ukazana jest sielankowa 

wizja wsi polskiej, lekkomyślny i sielankowy cud feudalizmu. Z drugiej 

strony Nawłoć jest moralnie odrażająca, choć pełna uroku. Z perspektywy 

gabinetu wysokiego urzędnika, Szymona Gajowca, który zaopiekował się 

Cezarym, ukazuje się wizja państwa odrodzonego, budowanego za pomocą 

umiejętnych rąk. Przy czym jest zapisane także drugie dno. Gajowiec jako 

urzędnik stara się usprawiedliwić istnienie policji, wojska, ucisku partii, 

rozpadu koncepcji ustrojowych. Inne ujęcie Polski oglądamy 

z perspektywy komunistycznego zebrania, w którym uczestniczy bohater. 

Poprzez wyliczenia i fakty, wypowiedzi dyskutantów, rozwiązane mają być 

wszystkie problemy mniejszości narodowych. Żeromski w swojej powieści 

odmalował szok wywołany całą okropnością, ohydą i zagrożeniami, jakie 

wynikały z rewolucji społecznej. Starał się ukazać realne zagrożenia z niej 

płynące
13

.  

W twórczości Zofii Nałkowskiej nie brakuje powieści „obrachun-

kowych”, czyli odnoszących się w sposób krytyczny do rzeczywistości 

społeczno-politycznej świeżo odrodzonego państwa polskiego. Niektóre 

utwory jej autorstwa ukazują zaniepokojenie pisarki losami narodu 

polskiego, który musi nauczyć się żyć w nowej, wolnej ojczyźnie. 

Nałkowska nie była rozczarowana dalekimi od ideału formami ustroju 

Ojczyzny. Nie tylko w tworzonej prozie, ale także w swoich Dziennikach 

ukazywała postawę wolną od złudzeń, jakimi karmili się inni pisarze, tacy 

jak choćby Żeromski, który analizował całą historię Polski i szukał klucza 

do zachowań społeczeństwa. Pisarka posiadała umiejętność interpretowania 

wydarzeń historycznych pod kątem psychologicznym. W związku z tym 

w jej prozie napotykamy jednostronne widzenie rzeczywistości. Nałkowska 

była jednym z nielicznych twórców, którzy nie oczekiwali na społeczne ani 

moralne odrodzenie państwa polskiego
14

. 

Pierwszą istotną powieścią, która ukazuje skomplikowane relacje 

bohaterów starających się na nowo ułożyć życie w wolnej Polsce, jest Romans 

Teresy Hennert. Nałkowska w bardzo szczegółowy sposób nakreśliła status 

społeczny opisywanych postaci. Główny bohater powieści, Omski, został 
                                                                

 
13 Stefan Żeromski, Z. Goliński (red.), Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 67-72. 
14 Rogatko B., Zofia Nałkowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 105. 
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bardzo mocno osadzony w polskiej rzeczywistości początku lat 

dwudziestych. Przedstawiono go jako członka wojskowej elity, byłego 

legionistę wywodzącego się z obozu Piłsudskiego. Akcja powieści została 

nieprzypadkowo umiejscowiona w czasie między traktatem ryskim, a przed 

przewrotem majowym, czyli w okresie względnego pokoju militarnego. 

Postać pułkownika Omskiego jest tak skonstruowana, by mógł on stanowić 

pewien bardzo jasny wzorzec dla krytyki oraz komentarz tych lat. Przy 

czym zamiarem autorki nie była kompromitacja obozu piłsudczyków, 

a jedynie podkreślenie, iż być może niesłusznie rościli oni sobie prawo do 

uzdrowienia sytuacji państwa pod względem politycznym, społecznym 

i ekonomicznym. Autorka bardzo misternie naszkicowała sieć układów 

rodzinnych, środowiskowych, społecznych i politycznych. Nałkowska 

ukazuje Omskiego z dwóch perspektyw. Po pierwsze, jako patriotę, który 

wstępuje do Legionów. Jednak z czasem odkrywa także inne pobudki tej 

decyzji – trudne dzieciństwo, chęć ucieczki od samego siebie. Omski poddaje 

się całkowicie rygorom służby wojskowej. Staje się wręcz narzędziem 

w rękach swoich przełożonych. Rozkaz wodza jest dla Omskiego tym 

czynnikiem, który rozprasza wszelkie wątpliwości, a rota przysięgi 

usprawiedliwia jego sumienie. Kieruje się obowiązkowością oraz żarliwą 

pasją, co pozwala mu uchodzić za patriotę. Jednak jego charakter nie jest 

kryształowy. W związku z tym, iż wikła się w romans z mężatką, 

a następnie zostaje przez nią odrzucony, dopuszcza się morderstwa. Życie 

po zakończeniu wojny staje się dla niego sztuką nieoczywistych wyborów. 

Walka o ojczyznę była oczywista. Na polu bitwy decydował rozkaz wodza. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ujawniła się w bohaterze tajona 

nienawiść do świata, który okazał się całkowitym zaprzeczeniem powagi, 

jaka płynęła z wojny. Życie w Polsce, która odzyskała niepodległość, było 

dla bohatera oparte na mniejszych lub większych aferach, politykowaniu 

i dyplomacji, przyjęciach i rautach, częstym przebywaniu w salonach 

nowobogackich oraz zaciskaniu pasa przez wojskowych. Stało się życiem 

znienawidzonym. Nałkowska analizuje postawę bohatera, ukazuje opisy 

jego zachowań. Stara się zrozumieć jego postawę oraz te czynniki, które 

doprowadziły go do zbrodni, niepasującej do postawy bohatera wojennego 

i patrioty. Celem autorki jest ukazanie zmian, jakie zaszły w bohaterze 

w zderzeniu z nową rzeczywistością
15

. 

W Granicy Nałkowska nakreśliła bardziej konkretny obraz społeczno-

polityczny, choć ukazany w ograniczonej liczbie środków, za pomocą kilku 

scen i aluzji. Ukazuje ona obraz niepodległej Polski z zupełnie innej 
                                                                

 
15 Tamże, s. 114-115. 
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perspektywy. Autorka sens ideowy rozpina pomiędzy dwoma pojęciami: 

schematu i granicy. Pierwszy z nich odnosi się do utrwalonego w społecznej 

rzeczywistości układu stosunków międzyludzkich oraz zachowania się 

człowieka w określonej sytuacji, który został zarejestrowany w społecznej 

świadomości. Z kolei pojęcie granicy jest bardziej wieloznaczne. Przede 

wszystkim autorka wskazuje na pewne przekroczenie ustalonych wartości, 

które wywołują konsekwencje moralne o negatywnym wydźwięku. Odnosi 

się ona do granicy osobistej moralności i odpowiedzialności, która jednak 

wykracza poza sprawy osobowe, obejmuje także poznanie świata, pewne 

ograniczenia psychologiczne, społeczne i polityczne.  

Główny bohater Granicy, Zenon Ziembiewicz, jest przedstawiony jako 

radykalizujący młody człowiek, który wierzy w lepszą przyszłość Polski. 

Jednak mimo nadziei na lepszą przyszłość i miłość do ojczyzny, już od 

samego początku swojej kariery wikła się w skomplikowany układ. 

Przekracza granice osobistej wolności i staje się uzależniony materialnie od 

reprezentanta ugrupowania politycznego, który jest z kolei sterowany przez 

arystokrację i ziemiaństwo. Z czasem przekraczanie granic przychodzi mu 

łatwiej. Nawiązuje romans z uczciwą dziewczyną i świadomie ją oszukuje. 

Jedną z bardzo ważnych scen dla zrozumienia sensu Granicy jest ukazanie 

ucieczki Ziembiewicza, który po tym, jak zostaje prezydentem miasta, musi 

uciekać przed tłumem. Scenę tę porównuje się często z końcową sceną 

Przedwiośnia. Z tym, że Baryka stanął na czele tłumu i parł naprzód 

rewolucji, natomiast Ziembiewicz musiał przed tłumem uciekać. Często 

podkreśla się, iż Nałkowska stworzyła casus Ziembiewicza, czyli ubogiego 

inteligenta, który zrezygnował ze swojej sympatii dla proletariatu i stał się 

jego przeciwnikiem, ponieważ w ten sposób zdobył stanowisko. Autorka 

ukazuje, na jakich wartościach były oparte stosunki w polskim 

społeczeństwie w latach trzydziestych. Główny bohater, który początkowo 

miał bardzo idealistyczne podejście do swojej roli w wolnej ojczyźnie, 

doprowadził do samozniszczenia swojego życia w wymiarze osobistym 

i społeczno-zawodowym. Przestał być sobą. Konsekwencje jego czynów są 

potworne. Mężczyzna niszczy życie swojej żony, zakochanej i oszukiwanej 

Justyny, a także swoje własne. Doczekuje się okrutnej zemsty, która 

ostatecznie prowadzi go do samobójstwa. Świadomy swoich błędów, cały czas 

poszukiwał kompromisu. Starał się naprawić krzywdę wyrządzoną Justynie 

i poprawić los bezrobotnych. Jednak podejmowane przez niego działania były 

pozorne i złudne. Okaleczenie Zenona przez Justynę staje się czynem 

symbolicznym, który autorka interpretuje jako zemstę ludu. Klęska Zenona 
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staje się także klęską jego żony, która została wciągnięta w sprawy swojego 

męża. W rezultacie wyjeżdża poza granice kraju, gdyż chce uciec od 

rzeczywistości
16

. 

Należy jeszcze wspomnieć, iż w Granicy bardzo pozytywnie przedsta-

wiono postać Karola, intelektualisty o radykalnych poglądach. W rozmowie 

z księdzem Czerlonem przekonuje on, iż człowiek i świat są zrobieni z tej 

samej materii, w związku z tym nie istnieje powód, by miał on błądzić 

w swoim sądzie o świecie. Karol sceptycznie ocenia stworzoną przez 

inteligencję w XIX wieku ideologię postępu społecznego. Uważa on, iż 

rola inteligencji już się zakończyła, ponieważ, jak napisał w liście do 

Zenona, czyli typowego przedstawiciela tej klasy, „świat przetacza się ku 

nowym decyzjom i ostatecznie cała ludzkość wsłuchana jest w formułę tej 

diagnozy”. 
W dramacie S. I. Witkacego zatytułowanym Szewcy doskonale widać 

rozczłonowanie społeczeństwa polskiego w połowie lat trzydziestych. 
Autor usytuował akcję swojej powieści w warsztacie szewskim, w którym 
czeladnicy muszą wykonywać swoją żmudną pracę, narzekając na trudy 
życia i krzywdy społeczne. Majster Sajetan ma syna zaangażowanego 
w organizację „Dziarscy Chłopcy”, która zapowiada wielkie i szybkie 
zmiany, korzystne dla społeczeństwa. W warsztacie pojawia się prokurator 
Scurvy i Księżna, w której się on kocha. Przedstawiciele tych dwóch klas 
gardzą sobą wzajemnie. Szewcy atakują Księżnę, a prokurator wychodzi 
z warsztatu. Zaraz po tym wpadają tam Dziarscy Chłopcy i dokonują 
pierwszej rewolucji, w wyniku której aresztują szewców. W trakcie pobytu 
w więzieniu szewcy są torturowani przez bezczynność. Znudzeni, rozbijają 
mury i przejmują władzę. Jest to druga rewolucja. Zakład szewski staje się 
siedzibą władzy, która wprowadziła terror. Jednak przywódcy, czyli szewc 
i jego czeladnicy, rywalizują o władzę. Sajetan zostaje zabity. Pojawia się 
zamachowiec z bombą, która okazuje się atrapą. Dramat kończy się 
pojawieniem na scenie Towarzysza Abramowskiego i X, którzy stają się 
utożsamieniem założeń totalitaryzmu, unifikacji ludzkości oraz jej 
uniformizacji. Witkacy przede wszystkim miał jednak na celu ukazanie, 
w jaki sposób dokonuje się przewrotów społecznych i rewolucji, a przede 
wszystkim, jakie zasady nimi rządzą oraz jakie efekty przynoszą

17
. 

5. Podsumowanie 

Droga do niepodległości Polski, ukazana w literaturze okresu między-
wojennego, jest bardzo zróżnicowana. Pisarze i poeci tworzący w okresie 
                                                                

 
16 Tamże, s. 150-154. 
17 Bocheński T., Witkacy i reszta świata, Wyd. Oficyna, Łódź 2010. 
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I wojny światowej skupili się na walce zbrojnej, której celem było 
odzyskanie niepodległości kraju. Poeci legionowi, nazywani tak dlatego, iż 
większość z nich walczyła w Legionach, opisywali trud tej walki zbrojnej. 
Starali się ukazać wartość ojczystego kraju, promowali wartości narodowe, 
tworzyli tożsamość rodaków.  

Odzyskanie niepodległości to przede wszystkim wielka radość polskich 
poetów, którzy starali się w bezpośredni sposób nie pisać o ojczyźnie, 
a promować radość życia oraz radość z odzyskanej niepodległości. 

W latach dwudziestych i trzydziestych ważne stały się powieści 
ukazujące wewnętrzne rozterki bohaterów, którzy musieli nauczyć się żyć 
w swojej nowej ojczyźnie. Nie było to proste, ponieważ społeczeństwo 
stało się bardzo podzielone. Głoszone hasła rewolucyjne prowadziły do 
jeszcze większego wewnętrznego rozczłonowania Polaków. Pojawiła się 
rywalizacja i niechęć między klasami. Prozaicy starali się ukazać, iż 
odzyskanie niepodległości kraju to jedno, a życie i praca dla tego kraju to 
kolejny krok, który powinno zrobić społeczeństwo, by nie zatracić swojej 
tożsamości. 
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Droga do niepodległości Polski ukazana w literaturze 

Artykuł Droga do niepodległości ukazana w literaturze ukazuje, jak przez przeszło sto lat 
zagrzewano naród Polski do walki o wolność. Pisarze i poeci rozważali w swych utworach 
przebieg i przyczyny klęski powstań narodowowych. 
Przytoczeni w tekście autorzy na tle całości tematyki przedstawiają głównie wyniki własnych, 
indywidualnych spostrzeżeń, kiedy Polska nie była krajem niepodległym. Na przykładach ich 
wybranych utworów starałam się ukazać trud Polaków walczących o niepodległą Polskę.  
Praca zawiera analizę polskiej sytuacji społecznej i politycznej. Przedstawia podział na biednych 
i bogatych. Biedni to cierpiący ubóstwo, bogaci – żyjący w dostatku. Warstwy uprzywilejowane, 
które znajdują się u władzy, z rozmysłem utrzymują taki stan dla własnych korzyści. Takie 
sytuacje powodowały napięcia wśród społeczności, rzucając cień na dobre imię ojczyzny, o które 
z taką żarliwością walczyła literatura, piętnując wszelkie nieprawidłowości młodego państwa 
polskiego.  
W artykule ukazano narodowe wady Polaków, takie jak brak gotowości do zmian reform 
społecznych. Naród zapomniał, że tylko jednością silni Polacy mogą wywalczyć niepodległość. 
Polacy zawsze umieli zjednoczyć się w chwilach zagrożenia dla narodu polskiego. Wartościami, 
jakimi się kierowali, były: honor, ojczyzna i rodzina. Literatura omawianego okresu prezentuje 
bowiem mnóstwo wzorów postępowania. Warto skorzystać z zalet i wad bohaterów literackich, 
a także uczyć się na ich błędach.  
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Emil Antipow
1
 

Droga do wolności drogą do niepodległości? 

O walce w imię wolności w XIX i XX wieku 

1. Wprowadzenie  

Czy droga do wolności była też drogą do niepodległości? Warto sobie 

na to pytanie odpowiadać. Zazwyczaj bowiem traktuje się te dwa stwier-

dzenia jako tożsame, a przynajmniej jako uzupełniające się. Jednak w XIX 

i XX wieku nierzadko okazywało się, że środki prowadzące do wolności, 

w tym wypadku walka zbrojna w jej imię, odsuwały nadrzędny cel, jaką 

była niepodległość Polski.  

Nie jest prawdą, że do niepodległości wiodła nas jedynie walka zbrojna. 

Jak wiemy, odzyskanie niepodległości w roku 1918 zakończyło ponad 

stuletni okres zaborów ziem polskich, jednak finał tej nieszczęśliwej dla 

nas epoki związany jest głównie z przekształceniami europejskimi, 

związanymi z I wojną światową, w których polskie wojsko brało udział 

i walczyło na miarę swoich możliwości, ale nie było kluczowym ele-

mentem tych przekształceń; podobnie w czasach II wojny światowej. 

Heroiczna walka polskiego żołnierza nie była główną przyczyną klęski 

wojsk hitlerowskich. To więc każe się nam zastanowić nad działaniami 

podejmowanymi w czasach największej próby. 

Okazywało się bowiem, że nie tylko walka stanowi o przyszłej, odro-

dzonej ojczyźnie. Życie społeczne toczyło się również poza – siłą rzeczy  

– krótkim czasem walk. Moralne wzmożenie okresu zbrojnego wyczer-

pywało społeczeństwo fizycznie i psychicznie
2
, a negatywne skutki wyrzą-

dzone bądź samą walką, bądź represjami obcych władz po przegranych 

kampaniach, naruszały tzw. substancję biologiczną narodu. Stąd można 

wysnuć wniosek, że potrzeba więcej szacunku do tego, co buduje się 

powoli i mozolnie, a co utracić można szybko i w sposób lekkomyślny
3
. 

Kapitał ludzki, kapitał materialny, kapitał mentalny – wszystko to 

                                                                

 
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. 
2 Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Świat Książki, Warszawa 1997, s. 122. 
3 Skoczyński J., Uwagi o polityce historycznej, http://www.kronos.org.pl/index.php?23250,1115. 

[dostęp: 20.11.2015 r.] 
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stanowiło o sile narodu w czasach niewoli. Wszystko to postradać można 

nieodpowiedzialną decyzją czy nierozpoznaniem rzeczywistych stosunków sił. 

Taką propozycję interpretacji i oceny walk wyzwoleńczych starają się 

przedstawiać polityczni realiści, i taką też ocenę postaram się przedstawić 

w tym krótkim szkicu. Co interesujące, podani tu autorzy piszą w różnych 

okresach, opisują różne wydarzenia, wyznają inne poglądy, ale wydaje się, 

że w kwestii walk zajmują stanowisko zbliżone. Tym samym wnieść mogą 

wiele interesujących wątków do dyskusji o naszej przeszłości, która 

pozostaje sprawą aktualną, dopóki o niej mówimy. W tym celu wykorzystam 

prace autorów, takich jak między innymi: przedstawiciele krakowskich 

stańczyków oraz Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisław Stomma, Jan 

Ciechanowski czy Bronisław Łagowski. 

Krytyka podejmowania walk przez Polaków w czasach niewoli opiera 

się na niedostosowaniu środków działania do ówczesnej sytuacji. Nie jest 

jednak, co trzeba podkreślić, krytyką walk w ogóle. Przywoływane tu 

teksty opisują rzeczywistość Polski będącej pod zaborami, ale też odwołują 

się do Polski międzywojennej oraz do tragicznego epizodu II wojny 

światowej, czyli do powstania warszawskiego. Tak szerokie ujęcie tematu 

ma swoje uzasadnienie w podobnych okolicznościach opisywanych 

wydarzeń oraz z popełnianymi w związku z tym podobnymi błędami. 

Wydaje się więc, że jest trochę racji w powiedzeniu Józefa Szujskiego, że 

w Polsce do czynienia mamy ze swego rodzaju „dziedzicznością ducha 

społeczeństwa”, przez co osoby „chłodne i rozważne” nie potrafią się 

przebić ze swoimi postulatami
4
. 

Opisywane tu wydarzenia charakteryzował fakt, że sprawa, która była 

podstawą wszczęcia walk, była często osłabiona już na początku ze 

względu na brak jej umiędzynarodowienia. Tomasz Łubieński wskazywał 

na to w związku z powstaniem styczniowym
5
. Cesarstwo rosyjskie nie 

chciało nowego konfliktu europejskiego; chciało, aby była to sprawa 

wewnątrzpaństwowa. Podobnie było w przypadku powstania warszawskiego. 

Rząd Wielkiej Brytanii, najbardziej sprzyjający polskim interesom aliant, 

stwierdził, że nie jest w stanie zrobić nic w sprawie pomocy powstaniu
6
. 

Anthony Eden, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, powiedział 

po wojnie, że „powstanie zostało wszczęte przez »lokalnego polskiego 

                                                                

 
4 Król M., Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, 

Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985, s. 137. 
5 Łubieński T., dz. cyt., s. 98. 
6 Ciechanowski J. M., Powstanie warszawskie. Zarys podłoża dyplomatycznego i politycznego, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2014, s. 200-201. 
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dowódcę« bez porozumienia z Rządem Brytyjskim, i bez uzgodnienia 

z sowieckimi siłami, które parły na Warszawę”. 
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2. Wolnościowe dążenia Polaków odsuwały niepodległość 

Powszechnie uważa się, że wolnościowe dążenia Polaków ucieleśnione 

w walce przybliżały nas do niepodległości. Bronisław Łagowski, jeden 

z najwybitniejszych współczesnych realistów, twierdzi, że było zupełnie 

odwrotnie. Gdyby nie powstania zbrojne, które nie przynosząc pozy-

tywnych efektów, przynosiły represje zaborców, to odzyskalibyśmy nie-

podległość „w lepszych warunkach gospodarczych, politycznych i cywili-

zacyjnych”
7
. Przytacza twierdzenia „bystrego i prawdomównego” Hipolita 

Korwina Milewskiego, który pisze, że przed powstaniem styczniowym 

ziemie dawnej Rzeczpospolitej były bardziej spolszczone niż w wieku 

XVIII. Mimo rusyfikacji znajdowało się tam więcej polskich dworów  

– polskich ognisk kultury, język polski był w szerszym użyciu. Powstania 

były więc ciosem uderzającym w sprawę polską.  

Niemniej uważa się, że to niepohamowany pęd do wolności był 

przyczyną wszczynania walk. W tym celu warto odwołać się do Ludwika 

Wolskiego, którego tekst był przyczyną polemiki Józefa Szujskiego pod 

tytułem O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Wolski 

uzasadniał, że to wolność jest kierunkiem, którym podążają Polacy. 

Co więcej, „kierunek, w którym idzie naród, nie zależy od jego wolnego 

wyboru, jest on koniecznym rezultatem wrodzonego charakteru i tempe-

ramentu uformowanego przez wpływy działające na jego kolebkę (...)”
8
. 

I dalej, „Naród każdy działa tak, jak w miarę indywidualności swojej 

działać musi”
9
.  

Potwierdzenie tego kierunku znajdziemy też w innych tekstach. Jan 

Ciechanowski, opisując II Rzeczpospolitą, twierdzi, że atmosfera wtedy 

panująca była swego rodzaju kultem „Wielkiego Marszałka” jako 

wskrzesiciela Polski
10

. Polska – według niego – skazana jest na wielkość, 

a niepodległość zdobywa się walką zbrojną; główne niebezpieczeństwo 

stwarza nam zaś Rosja. Na polu walki kluczową kwestią są siły moralne 

wojska i charakter dowódców
11

.  

                                                                

 
7 Łagowski B., Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania, Universitas, Kraków 

2007, s. 368. 
8 Król M., dz. cyt., s. 123. 
9 Tamże. 
10 Ciechanowski J. M., dz. cyt., s. 75, 78-79. 
11 Między innymi to uzasadniać może zachowanie S. Mikołajczyka w trakcie dyplomatycznych 

negocjacji z rządem angielskim. Nawet mimo braku potrzebnych do ochrony niepodległości sił  

– na co zwracał uwagę Churchill – Mikołajczyk bronił swojego stanowiska i nie przystawał na 

kompromis utrzymując, że „musiał uszanować wolę narodu, który (…) był zdecydowany 

utrzymać terytorialną integralność Polski”. Tamże, s. 167. 
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Jednak rzeczywistość widziana przez J. Szujskiego nie odzwierciedlała 

poglądów Wolskiego. Najpierw uzasadniał, dlaczego nie można mówić, że 

wolność jest kierunkiem przyrodzonym. Potem zaś wskazywał, jakie były 

skutki i wypaczenia tego kierunku. Widział to jednak raczej jako „skamie-

nienie wolności”, gdzie wolność zastępuje swawola, gdzie ruch został 

zastąpiony przez zastój, gdzie nie można było przeprowadzić żadnych 

porządnych reform, a ustrój państwa od roku 1573 był według niego 

„fantastyczny i błyskotny, ale płytki”
12

. 

To bałwochwalstwo wolności – co Szujski nazywa „idolatrią” – wiąże się 

z wszelkiego rodzaju „szkaradzieństwami politycznymi”, takimi jak 

przekupstwo, wynajmowanie się obcym czy ślepe wołanie obcych na pomoc
13

. 

Kierowanie się paradygmatem wolności może sprawić, że przysłonięty 

będzie inny paradygmat – działania racjonalnego. S. Stomma w tekście 

Z kurzem krwi bratniej, opisującym powstanie styczniowe, pisał, że nie można 

było liczyć na zwycięstwo powstańców wyposażonych w kosy w starciu 

z regularną armią rosyjską
14

. Nawet jeśli jakimś cudem udało by się ich 

pokonać, to trzeba było się liczyć z armią pruską, która, wydaje się, nie była 

brana pod uwagę. Dochodziło wręcz do tego, że oswajanie się z klęską było 

czymś dla powstańców nieuchronnym
15

. W taki sposób deformowały się też 

pojęcia zwycięstwa i porażki. Ewentualne zwycięstwo nosiło w sobie myśl 

samobójczą, która urzeczywistniała się wraz z przyszłym odwetem ze strony 

wroga. Dochodziło wręcz do tego, że nieprzynosząca nadziei na zwycięstwo 

walka o wolność „rodziła surrealistyczne piosenki o przyjemności umierania 

wśród kolegów i boju bez broni”
16

. 

Szwajcarski pułkownik Franz von Erlach, który opisywał wydarzenia 

powstania styczniowego, miał dla tego zrywu wiele zrozumienia. 

Przedstawiał barwne i swobodne życie codzienne powstańców, mógł się 

cieszyć, że przy przeważających siłach wroga udaje się im wymknąć 

i uderzyć znienacka
17

. Wskazał też na bardzo znamienną sytuację, kiedy 

powstańcy zamiast pretensji do dobrej broni i amunicji narzekają raczej na 

brak jednolitego umundurowania
18

.  

                                                                

 
12 Por. Król M., dz. cyt., s. 126-127. 

13 Tamże, s. 128-129. 

14 Stomma S., Z kurzem krwi bratniej, „Tygodnik Powszechny” (25 stycznia) 1963, nr 3. 

15 Łubieński T., dz. cyt., s. 99-100. 

16 Tamże, s. 102. 

17 Por. tamże, s. 101-102, 123-124. 

18 Tamże, s. 114. Łubieński uważa, że stała za tym chęć stworzenia pewnego rodzaju iluzji, 

w której osoba nosząca mundur jest „wyćwiczona i ukształtowana, że ani mowy nie ma o jakimś 

kompleksie niższości wobec przeciwnika”. 
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Podkreślane jest też, że decyzję o wybuchu powstania styczniowego 

podjęły właściwie dwie osoby: Stefan Bobrowski i Zygmunt Padlewski
19

. 

Krytyka w tym wypadku dotyczy między innymi tego, że kilkuosobowy 

organ zadecydował o losie całego narodu. „Działało jakieś przeświad-

czenie, może częściowo podświadome, że walka ta jest konieczna dla 

ocalenia narodu, rzekomo dla ocalenia duszy narodu”
20

. Stanowczo w tej 

kwestii wypowiedział się B. Łagowski twierdząc, że niejeden raz w historii 

„Naród”, będący mniejszością, „machał losem ogółu Polaków”
21

. 

Z brakiem racjonalności wiązało się także nieliczenie się ze stosunkiem 

sił oraz twórcze uzasadnianie podejmowanych decyzji. Cat-Mackiewicz 

mówił wprost, że „nie potrafimy uchwycić wagi politycznej, nie mamy 

właśnie zmysłu realizmu politycznego. Jesteśmy przesadnie pewni siebie 

podczas ofensywy, od razu skłonni do paniki w defensywie”
22

. Cechą, 

która nas charakteryzuje, jest polityczny sentyment, uczuciowość, a także 

nerwowe podniety i depresja. Wszystko to skupia się w działaniu, kiedy 

„zapominamy o haśle naczelnym, że czasy dobrej koniunktury są po to, aby 

zabezpieczyć się przed złą koniunkturą”
23

. 

Uwidocznione jest to dobrze w działaniach generała Leopolda Okulickiego, 

będącego jednym z głównych autorów powstania warszawskiego. Używając 

barwnej i podniosłej retoryki w piśmie do Prezydenta Rzeczypospolitej 

z grudnia 1944 roku (czyli już po powstaniu!), wskazywał, że „potrzebny był 

czyn, który by wstrząsnął sumieniem świata, zaprzeczył sam przez się 

fałszywym oskarżeniom – czyn, który w stosunku do Rosji byłby aktem 

najdalej posuniętej dobrej woli – tym silniej uwypuklając jej postępowanie 

w stosunku do nas jako oczywiste bezprawie”
24

. Wcześniej natomiast 

brak działania, brak natychmiastowego rozkazu do powstania oceniał 

                                                                

 
19 Stomma, S., dz. cyt. 
20 Tamże. 
21 Łagowski B., Symbole pożarły rzeczywistość, Universitas, Kraków 2011, s. 182. „Pisałem już 

kiedyś, że gdy wybucha powstanie, to narodem może być szkoła podchorążych plus kilku 

literatów bez nazwiska i grupa wtajemniczonych studentów. Taki naród wywołał powstanie 

listopadowe. Nikt natomiast nie zalicza do narodu tych ośmiuset tysięcy mieszkańców 

Warszawy, którzy w czasie powstania 1944 r. kryli się przez dwa miesiące po piwnicach, 

przeklinali powstańców i myśleli tylko o tym, jak by tu nie zginąć z głodu lub od kuli. Narodem 

byli co mało liczni, którzy ich na to wszystko, a później jeszcze na wygnanie z miasta narazili”. 

Tamże. 
22 Mackiewicz S., Słowo, 20.02.1933. 
23 Tamże. 
24 Ciechanowski J. M., dz. cyt., s. 293. 
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jako „kunktatorstwo”, a nawet „tchórzostwo” ze strony generała Bora-

Komorowskiego
25

. 

Oprócz braku umiędzynarodowienia sprawy, o czym było powyżej, 

J. Szujski zwrócił uwagę na to, że liczba osób chętnych i gotowych do 

walki rozszerzała się z biegiem czasu, lecz korzystne warunki do 

rozpoczęcia walk stawały się coraz rzadsze. Było to udziałem nie 

„chłodnych i rozważnych patriotów”, ale agitatorów nieodpowiedzialnych, 

bo „nie rozporządzających niczym oprócz terroryzmu nagiej idei”
26

. 

Niemniej jednak do walk niejednokrotnie dochodziło. Okazywało się 

też, że plan prowadzenia działań militarnych ograniczał się jedynie do 

momentu ich rozpoczęcia. S. Stomma kategorycznie stwierdza, że nie było 

szans na zwycięstwo, jak i nie było przy tym uformowanej koncepcji 

politycznej
27

. Jednak, jak zastrzega, nie jest to tylko oczywiste stwierdzenie 

padające z perspektywy przyszłości; wniosek taki musiał się narzucać także 

ludziom doby powstania styczniowego. Uzasadnia to podanym już tu 

twierdzeniem, że ewentualne – choć mało prawdopodobne – zwycięstwo 

nad carską Rosją sprawiłoby, że na ziemie polskie wkroczyłaby armia 

pruska, aby spacyfikować spiskowców.  

Podobnie w czasie powstania warszawskiego. Wszystkie plany, wszystko, 

co zostało ustalone wcześniej, zostało obalone w ciągu tygodnia
28

. Nowy plan 

wynikał z mylnej oceny sytuacji wojskowej i opierał się na haśle: „Bijemy 

pobitych już Niemców”. Rozkaz ten wydano pomimo meldunków o braku 

broni czy słabości oddziałów AK, które prezentowane były zaraz przed 

rozpoczęciem powstania. Gen. L. Okulicki twierdził, że broń zdobyć można 

„na Niemcach”. Co więcej, już po powstaniu uważał, że utrzymywanie walki 

przez 63 dni pomimo ofiar i strat sprawiło, że powstanie było udane
29

. Płk. 

dypl. J. Bokszczanin twierdził z kolei, iż „Okulicki nie miał żadnej koncepcji 

co do AK. Robił politykę. Był stale w rozjazdach”. Twierdził też wprost, że 

„z wojskowego punktu widzenia wszystko wyszło jak najgorzej. Wszystko 

zrobiono tak, jak się tego robić nie powinno”
30

. Mimo to pułkownik uważał, że 

„do powstania i tak by doszło”
31

.  

W tym czasie widoczne było też swojego rodzaju parcie do walki. 

Opisując ten stan, B. Łagowski pisze, że u chcącej walczyć młodzieży 
                                                                

 
25 Tamże, s. 421. 
26 Król M., dz. cyt., s. 131-132. 
27 Stomma S., dz. cyt. 
28 Ciechanowski J. M., dz. cyt., s. 599-600. 
29 Tamże. 
30 Tamże, s. 611. 
31 Tamże. 
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mogło się to brać z „intensywności wspólnych przeżyć, jednorodności 

nastroju i woli”, gdy cała ich „podmiotowość streszczała się w jednym 

pragnieniu: zrobić powstanie!”
32

.  

Dochodzimy zatem do ważnego rozróżnienia na działania żołnierzy oraz 

sens ich podejmowania. Wydaje się, że S. Stomma uchwycił subtelne, ale 

jakże ważne momenty tego rozróżnienia twierdząc, że „bohaterstwo 

pozostaje bohaterstwem, ma wartość samo w sobie, niezależnie, jak zostało 

użyte. Bolesne doświadczenia historii narodowej nauczyły nas rozróżniać 

subiektywną wartość postawy oraz sens polityczny wydarzeń. Sama 

konieczność takiego rozróżnienia już kryje w sobie sens tragiczny, mówi, 

że nie zawsze ofiara była sensowna i celowa. I już nie jeden jest taki epizod 

historyczny, w którym czcimy krew ofiarną, wypowiadając dezaprobatę 

decyzji politycznej”
33

. 

3. Mozolnie wypracowywane warunki były zaprzepaszczane 

Kolejnym istotnym problemem jest dla realistów sprawa efektów walk. 

Obok braku przygotowań czy odsuwania racjonalnego myślenia, o czym 

było wyżej, wskazują oni na rzeczywistość popowstaniową. Kiedy walki 

ustają, wróg, który nie został zwyciężony, zaprowadza swoje porządki, ale 

też stara się ukarać spiskowców. W tym celu często stosowana była zasada 

odpowiedzialności zbiorowej, bo poza samymi uczestnikami walk karę 

ponosili wszyscy Polacy. M. Król, referując poglądy B. Łagowskiego, 

stwierdził, że według niego „wszystkie polskie powstania, od kościusz-

kowskiego po warszawskie, wyrządziły wyłącznie szkody, bo zawsze 

niszczyły dorobek polskości, dorobek zarówno cywilizacyjny, jak i ludzki”
34

. 

J. Szujski zwraca uwagę na podobny problem pisząc, że moralne 

pierwszeństwo w decydowaniu o losach całego społeczeństwa mają „ci tylko, 

którzy w tym społeczeństwie pracą, zacnością charakteru, przechowaniem 

uczuć i tradycji narodowych, wypełnianiem obowiązków obywatelskich 

i działaniem dla społecznego dobra w najtrudniejszych nawet warunkach 

zasłużyli na jego cześć i stanowienie o jego losach”
35

. Stanowią oni swego 

rodzaju „naturalny, moralny rząd społeczeństwa”. Stoi za tym twierdzenie, 

że w przypadku braku własnego państwa są również inne czynniki 

                                                                

 
32 Łagowski B., Liberalna kontrrewolucja, Centrum im. Adama Smitha, Kraków 1994, s. 26. 
33 Stomma S., dz. cyt. 
34 Król M., Sceptyczny republikanin, [w:] Bartula, P., Haremska K. (red.), Teka Łagowskiego. 

Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bronisława Łagowskiego, Księgarnia 

Akademicka, Kraków 2008, s. 51. 
35 Tamże, s. 132. 
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wpływające na utrzymywanie się polskości na danych terenach. Dla 

realistów są to na pewno wspomniana już „substancja biologiczna narodu”, 

jak i przywołane wyżej dorobek cywilizacyjny i ludzki. 

Osoby, które nie przyjmują tego do wiadomości, prą do walki pomimo 

negatywnych ocen owego „rządu” popełniają winę tym większą, że wiązać 

się to ma zapewne z tworzeniem drugiego – opozycyjnego wobec „rozważ-

nych i chłodnych” – rządu. To prowadzi do nieuchronnej, jak mówi 

Szujski, wojny domowej
36

. Z tego natomiast nie mogą powstać żadne 

pozytywne efekty dla ogółu, ponieważ „wśród walki wewnętrznej ginie de 

facto właściwy cel samozwańczego ruchu” oraz wzmacnia stanowisko 

nieprzyjaciela. 

Podział na dwa przeciwstawne obozy w ramach jednego społeczeństwa 

był stratą czasu, bo „bici byliśmy jako naród dłońmi własnymi, za powo-

dem nieroztropności i słabości bez granic!”
37

. Co prawda, jak twierdzi 

M. Król, nie można przewidzieć przyszłości, wie on jednak, że nie można 

zmarnować sił na dywersję i być gotowym na wszystko. Jedyne co w tym 

wypadku mamy to… czas, „który tylko zmarłych z grobu nie budzi, więc 

wytężyć wszelkie siły, aby żyć i przeżyć… czas, który czyha na 

potężnych… A któż nie widzi nieuchronnych znaków przyszłych 

wstrząśnień na potęgach, które wyrosły nas naszą doliną łez i krwi?”
38

.  

Przedstawiciel stańczyków radzi więc, aby zamiast konspirować, lepiej 

zająć się rozwijaniem polskości na płaszczyźnie kultury czy gospodarki, 

w ramach tzw. pracy organicznej
39

. To jednak wymaga zgody 

i współdziałania w obrębie społeczeństwa. Nie da się tego zrobić przy 

ciągłych oskarżeniach o zdradę, szerząc podejrzenia oraz nieufność. 

Co więcej, przyswojenie efektów tej pracy przez społeczeństwo jest 

procesem mozolnym i długotrwałym, co też odsuwa entuzjazm części 

społeczeństwa. M. Król twierdzi, że największymi nieprzyjaciółmi 

prowadzenia pracy organicznej są właśnie niechętni temu Polacy, a nie 

zaborcy. Bierze się to też stąd, że „jedyną wygodną rolą w społeczeństwie 

jest nie robić nic i zapewniać, że się kocha ojczyznę, jedyną bezpieczną 

z obozu pracujących przejść do krytykujących obozu”
40

. 

S. Stomma uważa, że w doprowadzeniu do powstania styczniowego 

kluczową rolę odegrał kompleks, który zwracał naszą walkę i czyny 

                                                                

 
36Tamże, s. 135. 
37Tamże, s. 138. 
38Tamże, s. 145. 
39Tamże, s. 134-135. 
40Tamże. 
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przeciw Rosji, mimo – jak uzasadnia – nie było ku temu przekonywających 

dowodów
41

. Przez to nie byliśmy w stanie racjonalnie ocenić propozycji 

rosyjskiego cesarza. Jak zwraca uwagę, jedynym z trzech zaborców, który 

próbował iść na kompromis, dążył do ugody (przynajmniej do 1868 roku), 

była Rosja. W zamian za to organizowane przez nas powstania wymierzano 

głównie w ten kraj.  

Jeden kompromis, na który nie mógł się zgodzić car, dotyczył ziemi na 

wschód od Bugu i Niemna
42

. Polska autonomia możliwa była jedynie bez 

tych ziem. Niestety, kompromis ten nie mógł być urzeczywistniony, bo 

ugrupowanie „czerwonych” wzięło sobie za cel właśnie te ziemie. Tak 

maksymalistycznie nastawiona frakcja przedkładała cel zupełnie nie- 

osiągalny, jakim było włączenie ziem wschodnich do państwa polskiego, 

nad cele pośrednie i zapewne niezadowalające, aczkolwiek możliwe do 

zrealizowania, czyli autonomię w Królestwie. 

W wypadku tego powstania Stomma na szali kładzie dwa, jak mówi, 

konkrety
43

. Z jednej strony autonomia Królestwa, być może niepełna 

i obwarowana różnymi obostrzeniami, czyli wchodzenie w nowe warunki 

z wykorzystaniem nowych autonomicznych instytucji, z drugiej rozpoczęcie 

walki z Rosją, beż żadnych szans zwycięstwa. Z tego rozróżnienia 

wskazuje jednoznacznie na pierwszą możliwość działania wobec zaborcy. 

Dodaje też, że mógłby to był „Piemont polski”, odnosząc się tym samym 

do symbolicznie ujętego procesu jednoczenia Włoch, który swój początek 

miał w umocnieniu się władzy wewnętrznej w tym właśnie regionie. 

Mimo to jakiekolwiek kompromisy były nie do przyjęcia przez 

powstańców. Jak wiadomo, wiele problemów władzy carskiej z Polakami 

po powstaniu styczniowym zostało rozwiązanych przy pomocy terroru
44

, 

więc to powyższe rozróżnienie całkiem dobrze oddaje rzeczywistość 

tamtego okresu. Podobną opinię miał też Stanisław Cat-Mackiewicz, 

                                                                

 
41Stomma S., dz. cyt. Por. także: Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety 

dziejopisarskie, Świat Książki, Warszawa 1996, s. 11-12. Aleksander Bocheński również zwraca 

uwagę oraz rozwija temat polskiego kompleksu. Według niego mamy do czynienia jednocześnie 

z kompleksem wyższości oraz niższości. Kompleks nieuzasadnionej wyższości nie pozwalał nam 

w czasie zaborów powiedzieć, że jesteśmy narodem małym i słabym w stosunku do dużych 

i silnych sąsiadów. Prowadził on też do powstań, w trakcie których wydawało się, że potrafimy 

pokonać i wyrzucić zaborców oraz potrafimy utrzymać ten stan na dłużej. Kompleks niższości 

polegał na tym, że „sądziliśmy, iż bez własnego, niepodległego państwa, lub beznadziejnych prób 

jego odbudowania z bronią w ręku, przestaniemy być narodem. (…) Przeceniliśmy znaczenie siły 

zbrojnej, nie doceniliśmy znaczenia oświaty”. Tamże. 
42 Stomma, S., dz. cyt. 
43 Tamże. 
44 Łubieński T., dz. cyt., s. 107. 
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twierdząc, że powstanie zachwiało polskim stanem posiadania najbardziej 

na ziemiach, w imię których wybuchło: „(…) po roku 1863 Moskale dzięki 

konfiskacie przeważającej ilości ziemi, wysiedleniu, usunięciu polskiego 

urzędnika itd., nadwyrężyli istotnie wpływy polskie”
45

. 

W przypadku powstania Warszawy znamienna wydaje się rozmowa por. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego z gen. Tadeuszem Pełczyńskim, kiedy kurier 

przekazał informację, że efekt powstania, a także wpływ na rządy i opinię 

publiczną, będzie dosłownie „burzą w szklance wody”
46

. Mimo takich 

informacji kuriera oraz tego, że duże miasta, ze względu na „oszczędzenie 

bezbronnej ludności i ochronę historycznych budowli”, były pierwotnie 

wyłączone z planu „Burza”
47

, decyzja o wszczęciu walk została podjęta, co 

zarówno dla ludności, jak i budowli, miało skutek opłakany. 

4. Działanie opinii publicznej 

Kolejnym problemem tu poruszonym będzie stosunek opinii publicznej 

do opisywanych wydarzeń. Jej cechą charakterystyczną jest to, że może 

ona kształtować niektóre poczynania rządzących. B. Łagowski opinii 

publicznej w Polsce poświęcił wprowadzenie do swojej książki Szkice 

antyspołeczne48
. Efektem kształtowania opinii publicznej była według 

niego obrona Warszawy z września 1939 roku
49

. Jej prowadzenie spowo-

dowało śmierć kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców oraz ruinę znacznej 

części miasta, choć od początku nie było żadnej możliwości odparcia 

Niemców. Warszawskie władze kierowały się nie zabezpieczeniem 

wielkich skupisk ludności w pierwszej kolejności, ale chciały pokazać, że 

kraj się broni, a stolica walczy. Naród był tak wychowany, że musiał i lubił 

podziwiać taką politykę.  

Jednym z kluczowych zadań władzy jest zapewnienie bezpieczeństwa. 

Jeśli władza zaniedbuje ten podstawowy obowiązek, to znaczy, że jest 

nieodpowiedzialna. Niemniej „rząd Drugiej Rzeczypospolitej, odpowie-

dzialny za wrzesień 1939, przeszedł do historii w aureoli patriotyzmu, 

honoru, a nawet jakiegoś bohaterstwa. Dlaczego? Ponieważ od początku do 

końca działał w całkowitej harmonii z polską opinią publiczną. Była ona 

czymś bardzo autentycznym, żywym, mocno związanym z poczuciem 

                                                                

 
45 Mackiewicz S., „O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona”. Polityka Józefa 

Becka, Universitas, Kraków 2012, s. 80. 
46 Ciechanowski, J. M., dz. cyt., s. 325-256, 501. 
47 Tamże, s. 242. 
48 Łagowski B., Szkice antyspołeczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 7-13. 
49 Tamże, s. 8. 
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narodowej tożsamości, ale niestety nie z narodowym interesem. Wiązała 

ręce, a przede wszystkim zaciemniała umysł rządowi, który wobec 

nadciągającego niebezpieczeństwa czuł się zobowiązany iść torem honoru 

tak długo, jak to było możliwe, a gdy już przestało być możliwe, nie miał 

innego wyjścia jak uciec z kraju”
50

. 

Niestety nie jest to uwaga nie mająca odzwierciedlenia w innym czasie. 

J. Szujski opisuje ogólną tendencję, kiedy naturalni przywódcy społe-

czeństwa nie byli na tyle silni i wpływowi, aby rozwijać swoich pomysłów, 

więc zaczynała się „polityka paktowania i ustępowania, umizgów do opinii, 

schodzenia krok za krokiem aż do upadku
51

. Polityka ta, nie mając oparcia 

w społeczeństwie, była słaba wobec swoich, a tym bardziej wobec obcych. 

Poza tym w tym pozornym systemie, który nazwany był przez Szujskiego 

„pseudodemokracją”, zaprowadzono terror opinii, wprowadzono dogmaty, 

których nie można było naruszyć, nie można było o nich pisać, a wszystko 

to pod demokratyczną fasadą.  

Współautor Teki Stańczyka zwraca jeszcze uwagę na jeden para-

doksalny przejaw opinii publicznej. Mianowicie, najgorętsi z patriotów 

nawołują do ciągłego demonstrowania swojej polskiej narodowości, przez 

co wydaje się, że mało ufają swojemu narodowi, jego zasobom przeszłości 

oraz znaczeniu cywilizacyjnemu
52

. Dziewięć wieków historii – mówi 

Szujski – przesunięcie cywilizacji europejskiej poza Dniepr i Dźwinę, 

zastępy mężów stanu, wodzów, uczonych i poetów są w tym wypadku 

daremne. Mało tego, mimo że położenie naszego narodu w tym czasie było 

trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, że możliwa jest jeszcze większa 

eksterminacja naszego narodu, to nie uważa on, żeby spotkał nas los na 

przykład starożytnej Grecji i nie da się narodu polskiego zniszczyć. 

W 1947 roku opisany wyżej problem starał się scharakteryzować S. Cat-

Mackiewicz. Uważał on, że polski dziennikarz ma przed sobą dwie drogi, 

albo schlebianie polskiemu myśleniu życzeniowemu, co wiąże się 

z „powtarzaniem andronów”, którymi karmi się polska wyobraźnia, albo 

przeciwstawianie się mylnym założeniom, iluzjom i frazesom, wykorzysty-

wanym przez obcą prowokację i tłumaczenie rzeczywistego, realnego biegu 

wydarzeń politycznych. Niestety jest tak, że „w pierwszym wypadku, gdy 

się gada bezsensowne frazesy, ma się w społeczeństwie polskim mir 

i autorytet, w wypadku drugim słyszy się oskarżenia o brak patriotyzmu”
53

. 
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Jak wiadomo, autor tych słów sam odczuł, co znaczy takie oskarżenie, 

które swego czasu doprowadziło go do aresztowania i osadzenia w Berezie 

Kartuskiej
54

. Ponadto uważał, że naszą armię, a nawet cały nasz byt 

postawiono na karcie propagandy, a wysiłek propagandowy nie przyniósł 

spodziewanych efektów, ponieważ stosunki międzynarodowe kierują się 

swoimi jasnymi kryteriami, liczy się realna siła państwa na finiszu wojny
55

. 
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5. Niepodległość a bezpieczeństwo 

W ostatniej części chciałbym zaprezentować uwagi podsumowujące 

opinie powyższych autorów na temat dążeń niepodległościowych. 

J. Szujski jednoznacznie opowiada się nie tylko za tym, aby potępić fakty 

dokonane pod wpływem kierunku „wolnościowego”, ale żeby potępić cały 

kierunek jako taki. Powinien to zrobić ten, kto kocha swój naród, a kto nie 

jest fatalistą
56

, albowiem „dwóch głów, dwóch serc, dwóch patriotyzmów 

społeczeństwo nasze mieć nie może, jeżeli chce być zdrowym; nie może 

mieć serca działającego na opak głowie i głowy działającej na opak sercu”
57

. 

Wszyscy jesteśmy Polakami, być może gorszymi dziś, ale mogącymi być 

lepszymi jutro. 

S. Stomma też nie jest entuzjastą walki. Zwraca uwagę na charakter 

polityki, która posiada jakby dwie płaszczyzny: politykę bieżącą oraz cele 

dalekosiężne, które nazywa ideologią polityczną
58

. Kompromisy, które 

stanowiły punkt zapalny, należą niewątpliwie do spraw konkretnych, 

jednak trudno jest wymusić zmianę celów długookresowych, zrezygnować 

z celów o charakterze ideologicznym. W latach 1860-1863 taką bieżącą 

sprawą było ustanie czynnych walk. Nie musiało to przekreślać dążeń 

narodowych. Na uzasadnienie swoich racji podaje przykład Galicji, 

uzyskującej z biegiem czasu coraz to szerszą autonomię, która przetrwać 

miała do odzyskania niepodległości. Skupiło się tam życie narodowe, 

rozwijały uniwersytety, administracja kształciła przyszłych polskich 

urzędników. Jeśli rozwój życia w tej części kraju był ugodą, a miał 

wszystkie tego cechy, to dlaczego nie odpowiedziano na to gestem 

samobójczym, jak w przypadku rosyjskiego zaborcy? Stomma uważa, że 

kluczowy jest tu wspomniany już kompleks rosyjski. 

T. Łubieński zwraca z kolei uwagę na fakt, który na pierwszy rzut oka 

wydaje się paradoksalny. W momencie jak państwo podziemne okresu 

powstania styczniowego pogrążało się coraz bardziej w konspiracji, spokój 

mógł zagwarantować tylko stabilny i silny organizm, jakim jest władza 

państwowa. Okazywało się bowiem, że zaborcy są skuteczniejsi w zapro-

wadzaniu względnego bezpieczeństwa, atmosfery braku podejrzeń, 

nieskończonych zasadzek czy zamachów
59

. 

Po II wojnie światowej Cat-Mackiewicz pisał: „słyszałem zarzut, że 

moje artykuły są defetystyczne. Sądzę, że nie moje artykuły, lecz 
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rzeczywistość, która nas otacza, nie powinna nas popychać do żadnej akcji, 

natomiast winna uodpornić nas przeciwko wygrywaniu nas do jakichś 

posunięć, mających znaczenie prowizoryczne i jałowe”
60

. Zamiast iluzji 

autor stawia na realistyczną ocenę przyszłej sytuacji, w której nie trzeba 

będzie się pocieszać, okłamywać, czy podnosić na duchu, ale hartować się, 

bo efekty takich gestów mają małą realną wartość. 

W ramach podsumowania dotyczącego powstania warszawskiego 

proponuję fikcyjny dialog gen. L. Okulickiego z premierem Wielkiej 

Brytanii W. Churchillem. Gen. Okulicki twierdził kategorycznie, że 

„Dowództwo i żołnierze Armii Krajowej, rozpoczynając walkę 

o Warszawę i prowadząc ją przez 63 dni, spełniali swój żołnierski 

obowiązek wobec swego Narodu”, a oglądanie się na sprawy polityczne 

byłoby w tym wypadku tchórzliwe i małoduszne
61

. Generałowi 

Okulickiemu Churchill mógłby odpowiedzieć tak, jak odpowiedział S. 

Mikołajczykowi podczas negocjacji: „Zapewne; decyzja oporu, bez 

względu na konsekwencje, jest przywilejem każdego narodu, i nie można 

go odmówić nawet najsłabszemu”
62

. Jednak jego intonacja zdawała się 

wtedy mówić: „Jeśli kto szuka własnej zguby, to ją znajdzie”. 

Na koniec chciałbym przedstawić dłuższy fragment wypowiedzi 

Bronisława Łagowskiego
63

, który stara się opisać ogólny paradygmat 

działania realistów pod zaborami. „Mowa obrończa dziewiętnasto-

wiecznego ugodowca mogłaby brzmieć następująco: Jesteśmy posłusznymi 

poddanymi naszych cesarzy, ale jeśli kiedyś spodoba się Bogu, żeby 

powstała niepodległa Polska, to my się woli Bożej sprzeciwiać nie 

będziemy. Istniejąca władza wie, że wobec niej jesteśmy lojalni, i to jest 

prawda, ale czekamy na odpowiedni moment. Ale moment musi być 

naprawdę odpowiedni. Stać nas na długie czekanie, czego nie można 

powiedzieć o tych radykalistach, którzy gdy nie walczą i nie konspirują, to 

natychmiast zapominają, o co chodzi. Zarzucają niektórym z nas, że 

zbliżamy się do granicy zdrady narodowej. Jeżeli gdzieś istnieje granica, to 

ważne jest nie to, czy ktoś znajduje się bliżej czy dalej od granicy, ale po 

której stronie granicy się znajduje. Widzimy wielką różnicę między 

lojalistą a renegatem. Respektujemy prawa ustanowione przez zaborców, to 

prawda, bo sądzimy, że porządek zawsze jest potrzebny. Ktoś musi trochę 

przytłumić pospólstwo w jego instynktach przeciwcywilizacyjnych, i czyż 
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nie ma dobrej strony w tym, że czyni to władza obca? Znamy swój naród 

i wiemy, że nasza robiłaby to gorzej, z czego jednakże nie wyciągamy 

daleko idących wniosków. Polski nie zdradzamy, bo jej teraz nie ma, co do 

przyszłości zaś, to Polska będzie potrzebowała nie tylko ministrów, 

wojewodów, generałów i ambasadorów, którymi radykaliści od biedy też 

mogą być, ale także kanalizacji w Warszawie, uniwersytetu w Krakowie, 

przemysłu włókienniczego w Łodzi i dobrego rolnictwa w Poznańskiem, 

a tego wszystkiego to już radykaliści na pewno nie stworzą. 

W ramach istniejących praw nie uprawiamy polityki, lecz pracujemy. 

Jeżeli w tym jest jakaś polityka, to można ją nazwać polityką narodowego 

instynktu samozachowawczego. Rozróżniamy mianowicie ucisk od 

eksterminacji. Zakładając, że warunki niepodległości kiedyś zaistnieją, 

trzeba się starać dotrwać do tego czasu jako naród i w możliwie 

najlepszych warunkach cywilizacyjnych. Radykaliści mówią o zaborcach 

z jadowitą złośliwością, ale tak naprawdę mają o nich dość optymistyczne 

wyobrażenia. W swoich rachubach zdają się wcale nie brać pod uwagę, że 

eksterminacja jest możliwa. My, lojaliści, jesteśmy pesymistami i uważamy, że 

w krytycznym momencie od zaborców należy spodziewać się wszystkiego 

najgorszego i jeszcze być przygotowanym na to, że rzeczywistość może 

przejść nasze najgorsze objawy. Mówicie, że nami powoduje strach? 

Udowodnijcie jeszcze, że nie ma czego się bać”. 

Mimo tego, że ukazane tu wydarzenia występowały w różnym czasie, to 

wydaje się, że znaleźć można wiele wspólnych elementów, dzięki którym 

są one w pewnych aspektach do siebie porównywalne. Kilka z tych 

elementów starałem się tu pokazać, przedstawiając je z punktu widzenia 

politycznego realizmu. Oczywiście dyskusja na temat słuszności walk 

o niepodległość nie jest tym samym zamknięta. Uważam jednak, że 

w obecnym dyskursie publicznym zdecydowanie brakuje miejsca na 

realistyczną interpretację tych wydarzeń. Polityczni realiści uważają, że 

walka podjęta w nieodpowiednim czasie może mieć negatywny wpływ na 

odzyskanie niepodległości i starają się to uzasadnić, podając historyczne 

przykłady. 
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w XIX i XX wieku 

Podejmując się tego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dyskusja na temat walki 

o niepodległość w bardzo małym stopniu uwzględnia podejście i argumenty oferowane przez 

realistów politycznych. W tym celu przeanalizowałem kilka znanych i ważnych dla tej 

argumentacji tekstów. Opisywane tu wydarzenia, pochodzące z różnych wieków, z różnych 

rzeczywistości politycznych mają, wydaje mi się, kilka wspólnych elementów, co czyni je 

porównywalnymi. Realiści uzasadniają, że walka podjęta w nieodpowiednim czasie źle wpływała 

na długookresowy cel, którym było odzyskanie niepodległości.  
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Dziady Adama Mickiewicza  

– reinterpretacja inscenizacji dramatu  

jako odpowiedź na sytuację polityczną  

Polski lat 60. 

1. Znaczenie kultury w drodze do wolności 

Podejmując temat drogi do wolności w Polsce, nie sposób pominąć 

działań w obszarze kultury. Pisząc o kręgu kultury, mam na myśli wszelkie 

działania twórcze, które nawiązywały do wolności i niepodległości, 

traktowanej w kategoriach wolności słowa i wolności społecznej. Takie 

dążenie do suwerenności było podejmowane w Polsce m.in. po 1945 roku. 

Władza komunistyczna zmierzała przede wszystkim do ograniczenia 

obywatelom dostępu do utworów wzbudzających myśli patriotyczne dalekie 

od tych, które szerzyła propaganda Polski Ludowej. W celu narzucenia nowej 

„estetyki” powstał socrealizm. Jednak ingerencja władzy w życie kulturalne 

i poczucie estetyki Polaków zakończyła się niepowodzeniem. „Dzieła” 

powstające w duchu socrealistycznym nigdy nie wzbudzały w odbiorcach tylu 

emocji, co utwory budujące polską tożsamość np. w okresie zaborów.  

Do dzieł niezwykle ważnych dla polskiej kultury bezapelacyjnie należy 

arcydramat Adama Mickiewicza. Dziady, utożsamiane z dążeniem do 

oswobodzenia narodu, stały się symbolem polskiej drogi do wolności. 

Dramat ten był wielokrotnie inscenizowany po 1945 roku, jednak tylko 

jedna adaptacja doprowadziła do zamieszek na tle społeczno-politycznym. 

Słynna wersja Kazimierza Dejmka przeszła do historii jako Dziady 

antyradzieckie. Należy jednak zadać sobie pytanie – na ile inscenizacja 

w rzeczywistości miała charakter antyradziecki, a na ile czas wystawiania 

Dziadów wpłynął na jej odbiór.  

 Premiera Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka miała miejsce 

25 listopada 1967 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ministerstwo 

Kultury i Sztuki zdecydowało, że adaptacja dramatu Mickiewicza będzie 

upamiętnieniem Rewolucji Październikowej. Jednak decyzja ta okazała się 
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fatalna dla ówczesnej władzy, bowiem Dziady okazały się jednym 

z pośrednich powodów manifestacji oraz strajków.  

Kazimierz Dejmek niechętnie podszedł do podjęcia się pracy nad 

spektaklem, mimo że dramat Mickiewicza był jednym z utworów, które 

chciał wystawić
2
. Brak zdecydowania u reżysera wynikał z przeczucia, że 

Dziady nie są odpowiednim utworem dla uczczenia rocznicy Rewolucji 

Październikowej. Między innymi z tego powodu Dejmek zdecydował się 

na zmianę daty premiery z 7 listopada na 25. Aktorzy podczas prób przed 

inscenizacją Dziadów nie znajdowali w zamyśle reżysera prowokacji, 

jednak wzmagające się nastroje społeczne budziły niepokój także 

wśród nich.  

2. O wybranych scenach z adaptacji Dziadów Kazimierza Dejmka 

Aby móc ocenić charakter inscenizacji Kazimierza Dejmka, warto 

podjąć próbę rekonstrukcji spektaklu. Poddam analizie tylko niektóre jego 

sceny. Decyzja ta jest podyktowana m.in. ograniczonym dostępem do 

materiałów (adaptacja nie została w całości zapisana w formie utworu 

audiowizualnego). Tylko kilka scen dramatu zachowało się w Kronikach 

Filmowych i zostało wykorzystanych w filmie dokumentalnym Ireneusza 

Dobrowolskiego
3
. Kolejnym źródłem pozwalającym odtworzyć inscenizację 

jest scenariusz asystencki Jitki Stokalskiej, w którym zostały zachowane 

uwagi reżysera
4
 (Dejmek swoje notatki w scenariuszu asystentki sporządzał 

za pomocą fioletowego ołówka). Nie bez znaczenia są również 

wspomnienia świadków tamtych wydarzeń oraz współtwórców spektaklu. 

Lektura prac poświęconych Dziadom Dejmka pozwoliła mi choć 

w minimalnym stopniu odtworzyć spektakl z 1967 roku. Często artykuły 

traktujące o tym spektaklu są nacechowane emocjami, co może zamazywać 

prawdziwy obraz inscenizacji. Należy jednak pamiętać, że Dziady Dejmka 

są jednym z symboli marca 1968 roku, dlatego wiele osób przestało je 

oceniać obiektywnie.  

W swojej analizie stronię od emocjonalnych opinii. Staram się ocenić 

tylko to, co daje obraz zamierzeń reżysera.  

2.1. Wielka Improwizacja w interpretacji Gustawa Holoubka 

                                                                

 
2 Grodzicki A., Reżyserzy polskiego teatru, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1979, s. 31-32. 
3 Teatr i polityka („Dziady” Dejmka – 1968), reż. Ireneusz Dobrowolski, producent Telewizja 

Polska, Warszawa 1991. 
4 Scenariusz asystencki Jitki Stokalskiej (archiwum prywatne J. Stokalskiej). 
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Najważniejszą sceną w inscenizacji (jak i w samym dramacie) była 

Wielka Improwizacja, która budziła wiele emocji zarówno wśród publiczności, 

jak i wśród przedstawicieli władzy, którzy w interpretacji Gustawa 

Holoubka upatrywali zamierzonych działań antyradzieckich. Niezadowolenie 

było tym większe, że kreację Holoubka nagradzano gromkimi brawami, 

gdyż tworzyła podniosły nastrój: „Publiczność po finałowej scenie, kiedy 

Mickiewiczowski Konrad (grany przez Gustawa Holoubka) wyszedł w kajda-

nach na proscenium, urządziła owację. Kurtynę podnoszono w górę 11 razy”
5
. 

Tym, co wyróżniało interpretację Holoubka na tle wcześniejszych, było 

opanowanie i harmonia. Aktor wypowiedział Wielką Improwizację w całości 

(była to sytuacja bezprecedensowa). Trudno mówić w tym przypadku 

o antyradzieckim nastawieniu twórców, ponieważ w tej scenie nie zostały 

skreślone żadne wersy
6
, co widoczne jest w scenariuszu asystenckim. 

Drażniący władzę mógł być sposób interpretacji, który wskazywał na 

intelekt bohatera, silniejszy niż młodzieńcza buńczuczność. Emocjonalne 

reakcje publiczności mogły być odpowiedzią widzów na znaną Polakom 

intencję Wielkiej Improwizacji. Nie bez znaczenia jest ładunek 

emocjonalny samego tekstu Mickiewicza.  

Wśród publiczności znajdowali się zarówno dojrzali widzowie, jak 

i studenci, którzy w monologu Konrada i postawie bohatera odnajdowali 

siebie. Dowodem na to są manifestacje, które zapoczątkowali studenci 

Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej
7
 po zdjęciu spektaklu 

z repertuaru Teatru Narodowego.  

Ważne jest zakończenie tej sceny. Gustaw Holoubek, kończąc Wielką 

Improwizację, zwrócił się w stronę ołtarza będącego w tle sceny. W ten 

sposób zostało ujęte dobijanie się Konrada do Boga. Można to również 

traktować jako próbę zwrócenia się w stronę Stwórcy po akcie bluź-

nierstwa. Należy pamiętać, że wiara chrześcijańska jest niezwykle mocno 

osadzona w tradycji polskiej. Władze PRL próbowały wykorzenić 

chrześcijaństwo w Polakach, więc akt zwrócenia się ku Bogu mógł być 

odebrany jako agitacja poglądów religijnych, dalece innych niż propago-

wane przez władzę.  

Wspominając Wielką Improwizację w inscenizacji Dejmka, trudno 

dopatrywać się antyradzieckich nawiązań. Monolog został wypowiedziany 

w całości, bez nadmiernej gestykulacji, aktor nie prowokował publiczności. 

                                                                

 
5 http://www.archiwum.kurierlubelski.pl/module-dzial-printpub-tid-9-pid-50046.html. [dostęp: 

03.02.2013 r.] 
6 Scenariusz asystencki Jitki Stokalskiej. 
7 http://www.marzec1968.pl/wai/m68/797/6959/Dziady.html. [dostęp: 18.11.2015 r.] 
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Sądzę, że rekcja publiczności była odpowiedzią na tekst Mickiewicza 

w odniesieniu do ówczesnych czasów. Konrad w Wielkiej Improwizacji 

daje ujście swojemu dążeniu do wolności słowa, chce zbawiać naród 

pieśnią. Natomiast okres PRL w Polsce to przede wszystkim czas cenzury, 

która nie pozwalała na publikację wielu utworów literackich. 

Nie należy również zapominać, że w Wielkiej Improwizacji Konrad 

wykazuje się przede wszystkim egoizmem. W monologu do Boga nie prosi 

o wolność narodu, a jedynie żąda władzy nad ludzkimi duszami, aby 

w sposób autorytarny sprawować nad nimi rządy. Biorąc pod uwagę 

zamiary bohatera, trudno szukać w monologu Holoubka nawoływania do 

buntu społecznego przeciw władzy radzieckiej.  

2.2. Salon Warszawski i uwaga do publiczności 

Kolejną znaczącą sceną w Dziadach jest Salon Warszawski, który 

przedstawia obraz patriotów i zdrajców. Sama konstrukcja tej sceny 

i jednoznaczne przedstawienie postaci mogły budzić niepokój wśród 

przedstawicieli władzy, obecnych na przedstawieniu. Mickiewicz w sposób 

zdecydowany określa postawy godne naśladowania i naganne w świetle 

etyki patriotycznej. Obraz ten jest uniwersalny i aktualny również dziś.  

Towarzystwo stolikowe w Salonie Warszawskim jest w nieustającym 

ruchu; postaci krążą po scenie, mówiąc swoje kwestie. Kontrastem dla nich 

są młodzi ludzie stojący w bezruchu i wypowiadający komentarze na temat 

pozostałych uczestników Salonu Warszawskiego. Dynamiczny charakter 

sceny jest zaznaczony w scenariuszu asystenckim – przy scenie znajduje 

się notatka „idzie” – nad komentarzem jest duży wykrzyknik, co podkreśla 

tę uwagę reżysera
8
. Asystentka tę wskazówkę opisuje następująco: 

„Dejmek chciał, żeby aktorzy w tej scenie byli na podeście cały czas 

w ruchu. Na dole pod podestem nieruchoma grupa młodzieży z gorzkimi 

komentarzami. Na podeście krążyły postaci Salonu Warszawskiego – jak 

ćmy. (…) «dróg poszukajcie sobie sami. Nie będę wam ich ustalał. 

Próbujcie!» – powiedział Dejmek. I wszystko ruszyło”
9
. Nieustający ruch 

i symptomatyczne określenie bohaterów Salonu Warszawskiego ćmami 

może wskazywać na postawę konformistów.  

Grzegorz Pielużek wspomina, że emocje wśród publiczności wywołały 

dwie sceny: „Najgorętsze brawa zdobywały sobie jednak Salon Warszawski 

                                                                

 
8 Scenariusz asystencki. 
9 Stokalska J., Dziady (1967), [w:] Teatr Kazimierza Dejmka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
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i Bal u Senatora. Chyba ta właśnie konfrontacja patriotów i zdrajców, 

dokonana przez ustawienie tych pierwszych na proscenium, a drugich 

w głębi sceny, a także niespodziewanie adekwatne do sytuacji politycznej 

słowa (Bestużew: Oni wyszukują przyczyny, by uniwersytety znieść, itd.) 

tak wzburzyły towarzysza Wiesława”
10

.  

Słowa Bestużewa w latach 60. okazały się ponadczasowe. Pamiętajmy, 

że na widowni znajdowali się studenci, w których takie dialogi mogły 

budzić duże emocje. Ta scena mogła być również pośrednią przyczyną 

ograniczenia sprzedaży biletów dla studentów oraz wyrównania cen 

wejściówek do biletów pełnopłatnych
11

. W ten sposób władza chciała 

zniechęcić młodzież akademicką do oglądania spektaklu.  

W opisanych scenach nie znajdowały się żadne fragmenty stworzone 

przez Dejmka, o czym świadczy scenariusz asystencki. Ze względu na 

ograniczenia czasowe część dialogów została skreślona, jednak usunięcia te 

nie nadawały scenom zupełnie nowego charakteru
12

. Trudno dopatrywać 

się tutaj jakichkolwiek zmian świadczących o świadomej manipulacji 

odbiorcami. 

Dejmek dokonał wiernej inscenizacji dramatu, a hasła głoszone przez 

bohaterów wspomnianych scen okazały się ponadczasowe, co nie uszło 

uwadze widowni i polityków.  

2.3. Do przyjaciół Moskali i zakończenie spektaklu 

Kazimierz Dejmek inscenizację Dziadów chciał zakończyć wierszem 

Do Przyjaciół Moskali. Jak wspomina asystentka reżysera: „Dejmek chciał 

dołączyć Do przyjaciół Moskali, ale nie był do końca pewien. W końcu 

Holoubek, który się z tym pomysłem raczej nie zgadzał, wypowiedział 

tekst wiersza. Wtedy padło słynne Dejmka pytanie «Czy Pan chcesz k…, 

żebym skończył na Syberii?» No i sytuacja się wyklarowała”
13

. Wiersz Do 

przyjaciół Moskali ostatecznie nie wszedł do inscenizacji. Jednak decyzja 

Dejmka nie zapobiegła aferze. Wejście Konrada z kajdanami, które nie 

miało mieć politycznych kontekstów, wywołało zgorszenie u władzy. 

Scena ta nie była autorskim pomysłem reżysera, a jedynie wierną adaptacją 

Mickiewicza. Ze względu na poruszenie wywołane przez fragment ostatniej 

                                                                

 
10 Pielużek G., Sceniczne dzieje „Dziadów” (Próba podsumowania), Warsztaty Polonistyczne, 

1998, nr 1, s. 64. 
11 Raszewska M., Teatr Narodowy Kazimierza Dejmka, [w:] Teatr Narodowy 1949-2004, Teatr 

Narodowy, Warszawa 2005, s. 137. 
12 Scenariusz asystencki. 
13 Stokalska J., Tamże, s. 237. 
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sceny, Dejmek już po premierze Dziadów zrezygnował z niej i ostatecznie 

spektakl kończył się śpiewem chóru, który towarzyszył Guślarzowi.  

W scenariuszu asystenckim znajduje się autorski pomysł zakończenia 

inscenizacji, który ostatecznie nie został zrealizowany. Mianowicie 

w zachowanym dokumencie znalazł się następujący zapis
14

:  

  

                                                                

 
14 Scenariusz asystencki. 
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„I tu pochody: 

dzieci z [tu niewidoczne, ale przypuszczam, że mogą to być 

świece] 

więźniowie oświęcimia
15

  

żołnierze 

zesłańcy 

młodzież z w-y 

Żydzi z getta”. 

W scenariuszu, przy dopisanym fragmencie, znajduje się również uwaga 

dotycząca oprawy muzycznej – ma to być ostatnia scena z Alleluja. Do tej 

informacji prowadzi strzałka wychodząca z wcześniej cytowanej kwestii 

Guślarza, co pozwala przypuszczać, że te słowa definitywnie zamykały 

całość przedstawienia. 

Dejmek zrezygnował z nawiązania do wojny. Niewykluczone, że taka 

decyzja była podyktowana obawą o posądzenie o nadmierną ingerencję 

w treść dramatu. Ponadto nawiązanie do niedawno minionych czasów 

mogło wskazywać na wciąż aktualny problem, jakim był brak suwe-

renności, mimo zakończenia wojny i nieludzkich wydarzeń, jakie miały 

miejsce w czasie okupacji.  

2.4. Charakter inscenizacji  

Inscenizacja Dziadów Kazimierza Dejmka miała charakter misterium, 
Przejawiało się to monumentalną scenografią, nawiązującą do religii. Postaci 
Aniołów były dostojne, co podkreślało powagę wydarzeń rozgrywających 
się na scenie.  

Kolejnym aspektem nawiązującym do misterium była muzyka. Pieśni 
religijne tworzyły tło dla poszczególnych scen, a warstwa muzyczna 
nawiązywała do tradycji wczesnochrześcijańskiej. Wśród wybranych przez 
reżysera utworów znalazły się Zmiłuj się nad nami i Alleluja16

.  
Misterium Dejmka było połączeniem ludowości (obrządek Dziadów) 

i religijności (egzorcyzmy, modlitwy, postaci Aniołów, nawiązania do 
chrześcijaństwa). Do wierzeń ludowych nawiązywały także stroje i rekwizyty 
bohaterów. Postaci z Chóru miały na sobie stare, znoszone ubrania, 
a w dłoniach trzymały kije zakończone czaszkami. Pogański wygląd postaci 
kontrastował z trójdzielnym ołtarzem o wyglądzie szopki krakowskiej. 

                                                                

 
15 Zachowałam oryginalną pisownię. 
16 Scenariusz asystencki. 



 

Dziady Adama Mickiewicza  

– reinterpretacja inscenizacji dramatu jako odpowiedź na sytuację polityczną Polski lat 60. 

 

115 

 

Autorem monumentalnej scenografii łączącej ludowość z religijnością był 
Andrzej Stopka.  

3. Podsumowanie  

Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka trudno traktować jako zamierzoną 

manifestację wobec ówczesnych czasów i sytuacji politycznej. Z pewnością 

inscenizacja wpłynęła na nastroje Polaków i przyczyniła się do ulicznych 

protestów. Jednak reżyser starał się unikać scen, które by prowokowały (Do 

Przyjaciół Moskali, autorski pomysł nawiązujący do okupacji), niektórych nie 

mógł wykluczyć (Wielka Improwizacja, Salon Warszawski, Bal u Senatora).  

Wydaje mi się, że traktowanie interpretacji reżyserskiej jako prowokacji 

jest dalekie od prawdy. Emocje, które sprowokowały falę strajków, wynikały 

nie z interpretacji reżyserskiej, a jedynie ze znajomości dramatu wśród 

Polaków i ich emocjonalnego podejścia do wydarzeń na scenie. Każdy zna 

okoliczności, w jakich powstawał dramat, i często są one przekładane na 

problemy społeczne rozgrywające się w określonym czasie. Literatura może 

oddziaływać na rzeczywistość nie tylko w momencie, kiedy powstaje, ale 

również po wielu latach, jeśli tekst okazuje się uniwersalny, a właśnie takim 

(jak pokazał odbiór inscenizacji Dejmka) jest arcydramat Mickiewicza.  

Należy pamiętać, że wśród młodzieży protestującej byli przede wszystkim 

studenci Akademii Teatralnej i młodzi humaniści, którzy doskonale znali 

dramat i wiedzieli, o czym mówi. Symptomatyczne jest również miejsce, 

w którym strajki się rozpoczęły – pod pomnikiem Mickiewicza. Można uznać, 

że przypomnienie Dziadów rozgrzało do podjęcia walki o wolność i przypo-

mniało romantyczne ideały.  

W tym czasie do Polski docierały informacje o wydarzenia rozgrywających 

się w Czechosłowacji. Nastroje sąsiadów zapowiadające Wiosnę Praską 

sprzyjały wszelkim ruchom prowolnościowym w Polsce. Polacy, obserwując 

zmiany zachodzące w Czechosłowacji, wierzyli, że protesty mogą przyczynić 

się do liberalizacji kultury i zniesienia cenzury. Zwłaszcza wśród młodych 

ludzi budziła się potrzeba zmian. Zdjęcie Dziadów z repertuaru Teatru 

Narodowego w styczniu 1968 roku było wystarczającym powodem, żeby 

polscy studenci rozpoczęli protesty.  

Kolejne decyzje władzy jedynie utwierdzały protestujących w słuszności 

działań. Usuwanie kolejnych studentów z uczelni budowało poczucie 

solidarności wśród młodzieży akademickiej w całej Polsce.  

Analizując wydarzenia w Polsce końca lat 60. oraz inscenizację Dziadów 

Kazimierza Dejmka, jestem skłonna stwierdzić, że adaptacja ta cieszy się 

ogromną popularnością, ponieważ towarzyszyły jej ważne wydarzenia 

społeczne. Nie należy jednak odczytywać tego spektaklu jako demonstracji 

Dejmka bądź innych współtwórców. Posunięcia polityczne przyczyniły się do 
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nazwania spektaklu Dejmka antyradzieckim. W rzeczywistości to nie artysta 

chciał odczytać w ten sposób arcydramat Mickiewicza, a jedynie społe-

czeństwo i politycy. 
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Dziady Adama Mickiewicza – reinterpretacja inscenizacji jako 

odpowiedź na sytuację polityczną Polski lat 60. 

W artykule staram się odtworzyć sceny najsłynniejszej inscenizacji Dziadów w historii polskiego 

teatru, jaką był spektakl w reżyserii Kazimierza Dejmka. Analizując wybrane sceny, próbuję 

odpowiedzieć na pytania, czy adaptacja Dejmka rzeczywiście była antyradziecką interpretacją 

dramatu Mickiewicza, czy może to publiczność dokonała reinterpretacji Dziadów.  

Swoje wnioski wysnuwam na podstawie wspomnień współtwórców spektaklu, krytyków oraz 

osób, które bezpośrednio brały udział w wydarzeniach związanych z inscenizacją. Wśród tych 

osób znajdują sie głosy studentów i przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy odegrali znaczącą 

rolę w styczniu 1968 roku (po ostatnim przedstawieniu doszło do manifestacji studentów, którzy 

domagali się przywrócenia Dziadów do repertuaru Teatru Narodowego).  

Analizując wybrane sceny, opieram się na jedynym zachowanym scenariuszu, będącym 

egzemplarzem asystenckim Jitki Stokalskiej. Dokument ten zawiera uwagi naniesione przez 

samego Kazimierza Dejmka (fioletowy ołówek) oraz później powstające notatki asystentki. 

Ponadto korzystałam z filmu dokumentalnego Ireneusza Dobrowolskiego, w którym znajdują się 

zachowane fragmenty inscenizacji.  

Analizując dostępne materiały, dokonuję swoistej rekonstrukcji Dziadów Dejmka, która pozwala 

w sposób obiektywny ocenić charakter spektaklu. Wnioski, jakie płyną z rozważań nad Dziadami 

z 1967 roku, wskazują na wykorzystanie działań artystycznych do celów politycznych. 

Interpretacja Dejmka jest daleka od manifestacji i nawoływania do zmian. Reżyser nie posunąłby 

się do takich działań również ze względów racjonalnych – wystawienie Dziadów było propozycją 
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Ministerstwa Kultury i Sztuki. Próżno szukać odreżyserskich kontekstów politycznych. 

Dowodem tego są łagodzone sceny, które miały zapobiec politycznej burzy. Sam Dejmek 

zdawał sobie sprawę z siły, jaka tkwi w dramacie Mickiewicza, oraz ogromnym potencjale 

teatru. Wykreślał niemal całe sceny, zrezygnował z wiersza Do Przyjaciół Moskali, upominał 

aktorów, aby nie prowokowali publiczności. Najlepszym komentarzem do ostrożności poli-

tycznej są słowa samego reżysera: „Czy pan chce, k..., żebym skończył na Syberii?”.  



 

119 

 

Patryk Jakub Frydel
1
 

Koncepcja Wielkiej Polski  

w świetle konspiracyjnych broszur programowych 

działaczy Stronnictwa Narodowego  

w kraju (1943-1946) 

1. Wstęp 

Klęska wrześniowa w wojnie obronnej 1939 roku spowodowała wśród 

Polaków upadek nastrojów. Zastanawiano się nad przyczynami klęski, ale 

i nad usprawnieniami państwa w celu uniknięcia tak druzgocącej porażki 

w przyszłości. Wierzono, że po odzyskaniu niepodległości potrzebna będzie 

zupełnie nowa wizja kraju. Problemem tym szczególnie mocno zajmowali 

się członkowie Stronnictwa Narodowego. Piszący na łamach broszur oraz 

prasy podziemnej publicyści wierzyli, że po uzyskaniu niepodległości 

nastąpi nie tylko geopolityczna zmiana w Europie, ale także przeobrażenie 

światopoglądowe wśród Polaków. Wojenna trauma miała spowodować, że 

skonsolidowane społeczeństwo odrzuci totalitarny, jak i demokratyczny 

model państwa, tworząc własny, unikalny model ustrojowy. Było to o tyle 

istotne, że Polska miała znaleźć się w sytuacji, w której potrzebna będzie 

nie tylko szybka odbudowa gospodarcza państwa, ale także nowe spojrzenie na 

politykę ludnościową, rodzinną czy edukacyjną. Wychodzono z założenia, że 

nowe państwo będzie musiało być zupełnie inne, pozbawione wszystkich 

błędów sanacyjnego kierownictwa. W opinii narodowców to właśnie polityka 

tego ugrupowania spowodować miała klęskę nie tylko wojenną, ale także 

mentalną. 

Program Stronnictwa Narodowego znany jest najpełniej dzięki bardzo 

dużej ilości druków ulotnych i prasy podziemnej. W niniejszym artykule 

chciałbym zająć się, moim zdaniem, dwiema najistotniejszymi broszurami 

programowymi – Na drodze ku wielkości. Rozważania nad programem 

Stronnictwa Narodowego z 1943 roku oraz Wytyczne programowe Ruchu 

Narodowego w Polsce (program Stronnictwa Narodowego), opublikowane 

jako ulotki (w pierwszym przypadku), bądź teksty do użytku wewnętrznego 

                                                                

 
1 E-mail: pfrydel1@gmail.com , Instytut Historii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, 

Uniwersytet Opolski. 
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(w drugim przypadku
2
) na przestrzeni 1943-1946 roku. Obie wydane przez 

Centralny Wydział Propagandy
3
, będący głównym przekaźnikiem wytycz-

nych ideowych SN, uznać należy za najbardziej miarodajne przy przedsta-

wianiu ogólnego programu politycznego Stronnictwa Narodowego. 

Pierwsza z nich, stanowiąca swoiste novum, kładła podwaliny nowo-

czesnego programu politycznego największego polskiego ugrupowania 

narodowego. Druga z kolei uznawana jest za jedno z największych 

osiągnięć wydawniczych SN. Będąc syntezą myśli Romana Dmowskiego, 

Adama Doboszyńskiego czy Jędrzeja Giertycha, program ten stanowił 

propozycję rozwiązania wielu problematycznych kwestii powojennej 

Polski oraz stał się testamentem ugrupowania. Po zatrzymaniu wszystkich 

członków konspiracyjnego Prezydium Stronnictwa Narodowego w 1946 roku 

organizacja już nigdy nie odzyskała pierwotnej wielkości
4
. W zamie-

rzeniach autorów tekst ten nie stanowił ostatecznej wersji, a stworzony 

został celem podjęcia dyskusji i wypracowania wspólnej koncepcji 

Wielkiej Polski.  

Niniejsza praca jest istotna z dwóch względów. Do tej pory w publi-

kacjach naukowych, przedstawiających program polityczny Stronnictwa 

Narodowego z okresu konspiracji, omawiane tu źródła pomijano
5
. Drugą 

kwestią jest sprawa tego, jak zmieniały się koncepcje ustrojowe. 

Porównując oba programy, można znaleźć wiele wspólnych czynników, 

jednak także i różnice. 

1.1. Pierwsze próby 

Ewolucję koncepcji państwowych działaczy SN można podzielić na 

kilka etapów. Pierwszy z nich przypada na lata na lata 1939-1942. W tym 

to czasie na łamach prasy brak jest spójnej koncepcji na przyszłe państwo. 

                                                                

 
2 Niski nakład tej broszury spowodował, że uznać ją można za druk do użytku wewnętrznego. 

Wydana w 1945 roku, stanowiła swoisty testament działaczy narodowych, którzy swym 

programem starali się pokazać alternatywę do przejmujących już wtedy władzę w państwie 

komunistów. 
3 Centralny Wydział Propagandy, powołany pod koniec 1939 roku z zadaniem prowadzenia 

działalności propagandowej (ustnej i pisemnej) oraz wydawniczej Stronnictwa Narodowego. 

Pierwszym kierownikiem został Stanisław Piasecki. Oprócz wydawania prasy i ulotek członko-

wie CWP zajmowali się także wygłaszaniem odczytów dla szefów okręgów SN (por. Orłowski 

M., Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1947, Poznań 2006, s. 38-45). 
4 Tenże, Broszury konspiracyjne Stronnictwa Narodowego z lat 1939-1946, Poznań 2010, s. 11. 
5 Brak jest o nich wzmianki w pozycji prof. Bogusława Grotta Dylematy polskiego nacjonalizmu; 

próżno szukać ich także w artykule Tomasza Koziełło Powojenna wizja niepodległej Polski 

w koncepcjach politycznych Stronnictwa Narodowego (1939-1945). 
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Początkowo zastanawiano się wyłącznie nad przyczynami klęski oraz 

rozwiązaniem na przyszłość, które pozwoliłoby uniknąć sytuacji z września 

1939 roku, kiedy to Polska musiała sama stawić czoła dwóm mocarstwom. 

Pojawiające się informacje stanowiły jedynie fragmentaryczny zarys i zapo-

wiedź większego, pełnego programu politycznego na czas powojenny.  

Pierwsze nieśmiałe odpowiedzi na pytanie „co potem?” znalazły się 

w czasopiśmie „Walka” – centralnym organie SN
6
. Szczególnie mocno 

skupiono się na przedstawieniu wizji przyszłych granic państwa, pomijano 

jednak rzecz najistotniejszą – ustrój. Wrażenie sprawia przede wszystkim 

nadzieja, jaką wiązano z terytorialnym odrodzeniem Polski. Nowe państwo 

sięgać miało od Odry aż po Łabę oraz wchodzić w skład „strefy 

słowiańskiej”, rozciągającej się od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk
7
. 

Przełom nastąpił po 1943 roku, w momencie zatrzymania niemieckiej 

ofensywy pod Stalingradem. Rozpoczęto wówczas tworzenie faktycznego 

programu politycznego z naciskiem na problematykę odrodzenia państwa. 

2. Program 

Najważniejszym założeniem co do kształtu przyszłej Polski była 

koncepcja „państwa narodowego”. Według publicystów SN jedynie Polacy 

mieli prawo do działalności politycznej w nowym państwie, gdyż to oni, 

a nie mniejszości narodowe, przelewali krew i kultywowali polską kulturę.  

Wyróżniono pięć najważniejszych punktów, którymi kierowano się przy 

tworzeniu programu: 

 „Uświadomienie politycznego wychowania narodowego społeczeństwa, 

celem wytworzenia jednolitych poglądów i przygotowania społe-

czeństwa do przyszłych zadań; 

 Budzenie twórczych sił politycznych w narodzie i ich szeregowanie 

w jednym ogólnonarodowym ruchu i w pracy nad odrodzeniem 

Państwa; 

 Przestrzeganie niezależności politycznej od obcych wpływów; 

                                                                

 
6 Będące jednym z najbardziej poczytnych tytułów prasowych (nakład 10 tys. egzemplarzy) 

Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Wojskowej, pismo „Walka” rozpoczęło swe 

istnienie prawdopodobnie już w grudniu 1939 roku. Swój żywot zakończyło na przełomie lipca i 

sierpnia 1945 roku. Założycielami pisma byli Ryszard Szczęsny i Edmund Gliński – obaj 

zamordowani przed końcem wojny. Przez ten okres redakcja zmieniała się wielokrotnie, 

a czasopismo wydawano w różnych miejscach i o zmienionej nazwie (por. Orłowski M., Prasa 

konspiracyjna…, s. 109-114). 
7 Grott B., Dylematy polskiego nacjonalizmu, Warszawa 2015, s. 224. 
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 Wiązanie wszystkich rozproszonych i odosobnionych wysiłków 

patriotycznych w jednym polskim ruchu narodowym; 

 Zwalczanie ruchów i kierunków klasowych, destrukcyjnych, 

rozbijających jedność narodową, prowadzących szkodliwą politykę”
8
. 

Jak widać, podstawowe tezy w zasadzie nie odbiegały znacząco od tych 

proponowanych przez SN jeszcze przed wojną. Jednak dopiero po głębszej 

analizie można dojść do wniosku, że lata okupacji odcisnęły swe piętno nie 

tylko na programie politycznym, ale i na światopoglądzie narodowców. 

2.1. Ustrój Państwa 

Początkowo na łamach podziemnej prasy i broszur programowych trwał 

spór o model ustrojowy. Publicyści zastanawiali się, czy należy wybrać 

drogę totalizmu, czy pozostać przy demokracji, a więc ustroju ostro 

krytykowanym przez Stronnictwo Narodowe przez cały okres jego 

działalności. Według endecji miała ona być gniazdem masonów i Żydów, 

dlatego też ustrój ten podzielono na dwie wersje – demokrację „dobrą” 

(amerykańska, angielska) i „złą” (francuska)
9
. Uznano, że system ten wyt-

warza fałszywe wrażenie wolności i równości. Dlatego też zaproponowano 

rozwiązanie będące „Trzecią Drogą”, czerpiące z obu systemów najwar-

tościowsze elementy – silne państwo z rządami wyłącznie polskich obywateli
10

.  

Wybrano trzecie rozwiązanie. Przewartościowano znaczenie Senatu, który, 

składając się z wybitnych postaci nauki i techniki, o wysokim poziomie 

moralności, miał stać się głównym organem przyszłego parlamentu. 

Zasiadający w nim ludzie mieli zajmować się nadawaniem kierunku reformom 

w zależności od potrzeb państwa, konstruowaniem ustaw i rozporządzeń. 

O wyborze wszystkich członków decydować mieli zasiadający w Sejmie. 

Postulowano kierowanie się zasadą wyboru „najlepszych Polaków”
11

. 

Sejm został uznany za „głos opinii publicznej”, „krytyka Senatu” oraz 

odzwierciedlenie nastrojów Polaków. Członkowie tej izby mieli za zadanie 

stać na straży poprawności działania Parlamentu, a także alarmować 

o nieprawidłowościach pojawiających się w Senacie. Warto tu także 

nadmienić, iż projekt całkowicie likwidował diety poselskie, akceptując 

jedynie zwroty kosztów przejazdu. Obie izby wybierały Prezydenta, czynnik 

                                                                

 
8 Wytyczne programowe Ruchu Narodowego w Polsce, [w:] Broszury konspiracyjne Stronnictwa 

Narodowego z lat 1939-1946, red. Orłowski M., Poznań 2010, s. 62. 
9 Grott B., dz. cyt., s. 246-247. 
10 Orłowski M., Prasa konspiracyjna…, s. 189-191. 
11 Na drodze do wielkości, [w:] Broszury konspiracyjne Stronnictwa Narodowego z lat 1939-1946, 

Orłowski M. (red.), Poznań 2010, s. 22. 
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decydujący w sporach, posiadający rozległą władzę; niestety, nie 

sprecyzowano dokładnie jej zakresu
12

. Nie jest więc prawdą informacja 

zamieszczona w niektórych publikacjach, jakoby ideolodzy Stronnictwa 

Narodowego nie proponowali rozwiązań ustrojowych przyszłego 

państwa
13

. 

Pojawił się także, jeszcze nie tak mocno eksponowany, pomysł na 

„organizacje samorządowe”, dzielące się w zależności od działalności. Po 

1945 roku rozwinięto ten pomysł, postulując wprowadzenie ustroju 

korporacyjnego, jednak nie na wzór faszystowskich Włoszech, które miały 

wypaczyć sens całej idei. Istnieć miał samorząd gospodarczy dla polskich 

przedsiębiorstw, samorząd pracy dla pracowników, samorząd kulturalny 

dla działaczy kulturalnych i naukowych, a także wiele innych. Każdy 

zawód skupiać się miał w jedną organizację. Dopuszczano oczywiście 

możliwość tworzenia zupełnie nowych, niepowiązanych z profesją.  

Spośród liderów owych społeczności wyłaniać się mieli kandydaci do 

Sejmu. Kierownicy poszczególnych grup, wybierani demokratycznie 

spośród szanowanych specjalistów w swych dziedzinach, mieli największe 

szanse wejść do Sejmu. Uważano, że taki model spowoduje aktywne 

i twórcze włączenie się obywateli w działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 

a tym samym całego państwa. Odrzucano partyjny model ustroju, 

wychodząc z założenia, że to nie partie będą brały udział w wyborach, ale 

pojedynczy ludzie, lokalni liderzy, wyłonieni samoczynnie
14

. Akceptowano 

swego rodzaju pluralizm, jednak w znacznie zawężonej formie. Każda 

z grup miała bowiem kierować się „ideą narodową”, a więc nie uznawać 

klasowego modelu społeczeństwa. 

2.2. Polityka prorodzinna i „liczbowy rozwój narodu” 

Rodzina miała stać się podstawą narodu. Kierując się tą zasadą, wiele 

miejsca w publicystyce SN poświęcono zagadnieniu rodziny i wsparcia jej 

niemal na każdej płaszczyźnie. Zaproponowano: 

 „Pierwszeństwo w zatrudnieniu, dostawach i koncesjach; 

 Ulgi podatkowe; 

 Pomoc państwa w wychowaniu i wyposażeniu dzieci; 

                                                                

 
12 Tamże. 
13 Widoczne jest to szczególnie w artykułach bazujących wyłącznie na materiałach prasowych, 

z pominięciem broszur programowych. Dwa omawiane powyżej teksty, mimo małego nakładu, 

stanowią fundament, bez którego nie można przedstawić całego dorobku programowego 

konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. 
14 Na drodze do wielkości…, s. 23-24. 
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 Pierwszeństwo w otrzymaniu ziemi; 

 Zapomogi rodzinne; 

 Specjalne prawa wyborcze dla ojców rodzin wielodzietnych”
15

. 

Publicyści uważali, że życie rodziny regulować musi etyka katolicka. 

Uważano, że sanacja doprowadziło do moralnej degeneracji tej najmniejszej 

komórki narodu, dlatego też zapowiadano duże zmiany w tej materii. Aborcję 

uznano za morderstwo, zaś wytwarzanie środków antykoncepcyjnych za 

niedopuszczalne. Zapowiedziano karanie za propagowanie demoralizacji 

w mediach publicznych oraz za obrazę „obyczajowości, wstydliwości 

i czystości”
16

. 

Zaproponowano „Fundusz rodzinny”, by odciążyć rodziny, które nie mogły 

samodzielnie poradzić sobie z wychowaniem dużej ilości dzieci. Osoby, które 

nie posiadały potomstwa bądź mieszkały samotnie, miały zostać obarczone 

przymusowym podatkiem na rodziny wielodzietne. Składka ta miała na celu 

pokrycie kosztów związanych z dodatkami rodzinnymi, zapomogami 

i wyposażeniem szkolnym dla młodzieży. Koncepcję tę tłumaczono faktem, iż 

dzieci to sprawa całej wspólnoty, gdyż to od nich zależy przyszłość narodu
17

.  

Kolejną kwestią, mająca umożliwić poprawę bytu rodziny, stał się 

„Rodzinny system wynagrodzeń”. Mimo iż pomysł ten nie znalazł się 

w programie z 1945 roku, warto przytoczyć go jako jeden z ciekawszych 

elementów polityki prorodzinnej. Według tej zasady wielkość wynagrodzenia 

za pracę byłaby uzależniona nie tylko od wyników w pracy, ale i od 

przydatności jednostki dla narodu. Osoba nieposiadająca rodziny miała więc 

otrzymać pensję mniejszą, adekwatną do potrzeb. Pracownik utrzymujący 

żonę wraz z dziećmi otrzymywałby więc więcej pieniędzy, tak by mógł 

zapewnić byt rodzinie. Dzięki takim zabiegom znacznie miała powiększyć się 

liczba rodzin z minimum trójką potomstwa. Taki model dla publicystów 

narodowych stanowił ideał
18

. 

2.3. Poprawa warunków życia najuboższych 

By odrodzone państwo polskie mogło stanąć na własnych, silnych 

nogach, proponowano poprawienie losu najbiedniejszej części narodu 

polskiego. Upatrywano jej głównie wśród mieszkańców wsi, będących 

„źródłem odrodzenia narodu”
19

. To oni stanowić mieli najżywotniejszą 

                                                                

 
15 Wytyczne programowe…, s. 69. 
16 Tamże. 
17 Tamże, s. 69-70. 
18 Na drodze do wielkości…, s. 28-29. 
19 Wytyczne programowe…, s. 70. 
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tkankę narodu, zdawano więc sobie sprawę z faktu, że dzięki podniesieniu 

poziomu życia najniższej warstwy społecznej wzrastać będzie zamożność 

państwa. 

 Pomoc ubogim traktowano jako swoistą inwestycję, która zwróci się 

w przyszłości. Postulowane rozwiązania mające poprawić warunki życia na 

wsi to:  

 „Bezpłatne kształcenie zawodowe (kursy, wykłady, szkoły wędrowne); 

 Powszechna i bezpłatne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 

porady prawnej, instruktorów zawodowych; 

 Odpowiednie ustawodawstwo i opieka państwa; 

 Pomoc finansowa w postaci kredytu niskoprocentowego; 

 Zwolnienia z podatków nowych przedsiębiorstw; 

 Opieka nad młodzieżą przemysłowo-handlową”
20

. 

Zabiegi te miały wydatnie podnieść wykształcenie ludności wiejskiej. 

Liczono, iż dzięki temu młodzież będzie opuszczać swe rodzinne tereny 

przeprowadzając się do miast, co z kolei spowoduje ich większy i szybszy 

rozwój. 

Kolejnym pomysłem w myśli narodowców na podniesienie poziomu 

życia na wsi i wzbogacenie się ubogich rolników było uregulowanie cen 

przez państwo poprzez zapobieganie narzucaniu cen przez pośredników 

czy kartele. Zabieg ten miał zlikwidować zjawisko „nożyc cenowych”
21

 

oraz zablokować wszelkie próby wyzysku chłopów małorolnych przez 

korporacje i kartele. 

Zdawano sobie sprawę z „głodu ziemi” oraz tego, że reforma rolna jest 

nieunikniona. Opierając się na katolickiej nauce społecznej wywodzono, iż 

uwłaszczenie na rzecz parcelacji jest dopuszczalne, o ile tylko opiera się na 

etyce katolickiej. Odebranie ziemi miało nastąpić jedynie pod warunkiem 

nieużytkowania jej przez właściciela oraz po zapewnieniu finansowej 

rekompensaty Dzięki takiemu podejściu owoce rozdzielonej ziemi 

wsparłyby natychmiast polski przemysł. Zdawano sobie sprawę z faktu, że 

osoby, które otrzymałyby część ziemi z reformy, nie posiadałyby funduszy 

do jej natychmiastowej spłaty. Problem ten proponowano rozwiązać drogą 

bezprocentowego kredytu na 20 lat. Proponowano: 

 Dodatkowy kredyt na uruchomienie gospodarstw; 

                                                                

 
20 Tamże. 
21 „Nożyce cenowe” to zjawisko, w którym koszt produkcji towarów przekracza ostateczną cenę, 

za którą towar zostanie sprzedany. Owe zagadnienie szczególnie mocno uderzyło w polskich 

rolników w latach 30. XX wieku (por. Jezierski A., Leszczyński C., Historia Gospodarcza Polski, 

Warszawa 2001, s. 280). 
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 Zwolnienie od podatków na 4 lata; 

 Wyposażenie we wszelkie środki, niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania gospodarstwa
22

. 

W programie zaproponowano „zasadę równego startu”
23

. Miała ona 

zlikwidować nierówności, a także pozwolić na faktyczną ocenę przydatności 

jednostki dla wspólnoty. Dzięki likwidacji szkolnictwa prywatnego dzieci 

z rodzin o różnym statusie materialnym mogły rozpoczynać swe życie z tego 

samego punktu. Dopiero na kolejnych etapach edukacji okazywałoby się, do 

czego nadaje się dana osoba. Syn ministra mógł więc zostać ślusarzem, 

a dziecko robotnika wysokim urzędnikiem państwowym. Taka taktyka 

spowodować miała całkowite zatarcie się różnic klasowych, zdrową 

konkurencję, której wynik zależny byłby tylko i wyłącznie od inteligencji 

i talentu
24

. 

2.4. „Narodowy ustrój gospodarczy” 

Odrodzenie potęgi Polski wiązano z reformami gospodarczymi, którym 

to poświęcono znaczną część miejsca w broszurach. Już w 1943 roku 

proponowano wprowadzenie planowego systemu gospodarczego, jednak 

w drugiej z broszur pojęcie to zanikło, prawdopodobnie dlatego, że chciano 

uniknąć błędnego pomylenia nazewnictwa z gospodarką planową 

prowadzoną w Związku Radzieckim. 

Publicyści SN uważali, że dramatyczna sytuacja, zniszczenie dobytku 

oraz braki w kadrach powodowały, iż Polacy nie mogliby pozwolić sobie 

na bezplanowe marnotrawstwo czasu. Ziemia miała stać się podstawą 

odbudowy gospodarczej kraju. Postulowano tzw. „upowszechnienie włas-

ności” – pomoc państwa w wykupie ziemi oraz budowie domów, miejsc 

pracy czy mieszkań spółdzielczych.  

Sektor prywatny musiał jednak zostać ograniczony, a nacjonalizacja 

kluczowych gałęzi przemysłu była według narodowców nieunikniona. Za 

najważniejsze, wymagające przejęcia przez państwo i niepodlegające 

oddaniu w prywatne ręce uznano środki komunikacji (koleje, szlaki wodne) 

i bogactwa kopalniane. Ścisłą kontrolą należało objąć banki i przemysł 

ciężki. Dzięki nadzorowi państwo mogło kierować fundusze we właściwe 

dziedziny. W połączeniu z gospodarką planową miało to dać wymierne 

efekty w przyszłości25. 

                                                                

 
22 Wytyczne programowe…, s. 70-73. 
23 Na drodze do wielkości…, s. 25. 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 34-37. 
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Ideałem gospodarczym dla polskich narodowców spod znaku SN były 

małe, rodzinne przedsiębiorstwa prywatne, które państwo wzięłoby pod 

swoją opiekę. Zakłady te miały organizować się w korporacje, które 

strzegłyby praw właścicieli przed niesprawiedliwą konkurencją 

zagranicznych molochów. W realizacji tego celu pomóc miały pożyczki 

państwowe, rozdysponowywane jedynie pod ścisłą kontrolą samorządu 

gospodarczego, będącego pod kontrolą administracji państwowej
26

. Co cie-

kawe, prawo miało zapewniać dochód związany ze sprawiedliwością 

społeczną. Uważano bowiem, że zgodnie z katolicką nauką społeczną 

handel jest usługą mającą rozdzielić dobra pomiędzy wszystkich; jego 

głównym celem nie mógł być zysk.  

Reforma handlu, w myśli Stronnictwa Narodowego, miała być 

pierwszym krokiem warunkującym odrodzenie gospodarcze państwa. 

Zaproponowano kilka zasad, którymi kierowano by się przy przepro-

wadzaniu reformy: 

 „Handel jako usługa społeczna i funkcja rozdziału bogactw powinien 

być powierzony tylko Polakom, o wypróbowanej wartości etycznej 

i narodowej; 

 Społeczeństwo musi zabezpieczyć się przed nadużyciem handlu jako 

narzędziem wyzysku mas polskich przez obce elementy; 

 Od handlu będą wykluczone wszystkie elementy obce lub pozba-

wione skrupułów moralnych, które szukają tylko osobistego zysku, 

z pogwałceniem etyki i pominięciem dobra społeczeństwa; 

 Wolność handlu będzie ograniczona względami dobra powszechnego; 

 Ceny regulowane będą nie przez giełdy, lecz na drodze porozumienia 

między przemysłem, rolnictwem i handlem; 

 Handel powinien znajdować się wyłącznie w rękach polskich, powinien 

stać się potężnym środkiem walki ekonomicznej o odzyskanie pełnej 

niezależności gospodarczej; 

 Wychowanie warstwy kupieckiej na zasadach katolickiej etyki 

i służby dla narodu jest największą gwarancją uzdrowienia handlu; 

 Handel opierać się będzie na prywatnych przedsiębiorcach, uzupeł-

nionych spółdzielczością; 

 Kupiec ma prawo do umiarkowanego i sprawiedliwego wynagrodzenia 

w postaci słusznego zysku; 

                                                                

 
26 Tamże, s. 29-33. 
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 Handel będzie zorganizowany w korporacji handlowej, która będzie 

czuwać nad zachowaniem etyki, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, 

wychowaniem; 

 Spółdzielczość będzie zastosowana jako środek regulujący ceny oraz 

jako pomoc w postaci spółdzielczych hurtowni i innych urządzeń”
27

. 

Głównym celem powyższych reguł miało być wprowadzenie sprawied-

liwych zasad wymiany i sprzedaży towarów. Ogromną wagę przykładano 

do faktu by to Polacy stanowili jedyną grupę trudniącą się kupiectwem. 

Odpowiedni ludzie mieli być gwarantami tego, by handel traktowano jako 

usługę, a nie jedynie fach, którego głównym celem jest uzyskanie 

nadmiernych dochodów z pominięciem dobra powszechnego. Mimo tego 

zabiegu nadal chciano wprowadzać ograniczenia cenowe, dzięki czemu 

zysk byłby dopasowany do warunków życia całej wspólnoty. Handel miał 

więc być formą usługi, a nie jedynie drogą do wzbogacenia się, tak jak 

miało to miejsce dotychczas. W myśli narodowców to obcokrajowcy 

(głównie Żydzi) jako pośrednicy doprowadzać mieli do horrendalnego 

poziomu cen sprzedawanych produktów.  

Stronnictwo Narodowe zapowiadało walkę z kapitalizmem, który 

polegać miał na „dyktaturze wielkiego, bezimiennego lub obcego kapitału 

nad całym życiem gospodarczym i politycznym państwa”
28

. Jedno z naj-

większych zagrożeń dla polskiego kapitału upatrywano właśnie wśród 

zagranicznych inwestorów, którzy mieli niemal przejmować niektóre 

dziedziny polskiego przemysłu. 

2.5. Mniejszości narodowe 

Politykę względem mniejszości w państwie narodowym podsumowano 

w trzech punktach: repolonizacja, likwidacja pozostałości germanizacji 

i rusyfikacji oraz zastosowanie środków, które miałyby zapobiec tego typu 

przedsięwzięciom w przyszłości. Uważano, że nie można dopuścić do 

sytuacji, w której mniejszości rozsadzały państwo od wewnątrz swą 

działalnością, stąd postulat twardej polityki względem tych grup. 

W omawianych broszurach wyodrębniono dwie grupy mniejszości 

narodowych. Pierwszą z nich stanowili Żydzi i Niemcy. O ile w druku 

z 1943 roku Żydów uznawano za mniejszość narodową, o tyle już po 1945 

roku uznano, że nie zasługują na to miano. Stanowiąca 4 miliony obywateli 

zbiorowość doprowadzić miała do faktycznego przejęcia handlu, produkcji 

                                                                

 
27 Wytyczne programowe…, s. 80-81. 
28 Tamże, s. 83. 
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i kapitału, czego konsekwencją miało być ubóstwo wśród Polaków. 

Obawiano się, że po zakończeniu wojny Żydzi będą próbowali powrócić do 

swej roli sprzed wojny; apelowano, by do tego nie dopuścić. Proponowano 

kilka rozwiązań – likwidacja żydowskich partii politycznych, odsunięcie 

Żydów od nauczania w szkołach, udzielania się w mediach publicznych czy 

wreszcie – usunięcie ich ze wszystkich krajów świata i utworzenie dla nich 

osobnego państwa. Miejsce takowego nie zostało sprecyzowane
29

. Nie 

ulega wątpliwości, iż w konspiracyjnej publicystyce Stronnictwa Narodo-

wego obraz Żydów jawił się w czarnych barwach. Nigdy jednak nie 

postulowano ich fizycznej likwidacji. Zdawano sobie sprawę z hekatomby, 

jaka nastąpiła, szczególnie po likwidacji getta warszawskiego w 1943 roku, 

dlatego na łamach prasy i broszur wyrażano ubolewanie, odcinając się 

zupełnie od metod hitlerowskich. Wszelkie działania przeciw Żydom miały 

opierać się na etyce katolickiej, co podkreślano bardzo mocno
30

.  

W skład drugiej grupy mniejszości wchodzili Białorusini i Rusini. 

Początkowo akceptowano obie te grupy w granicach odrodzonego państwa. 

Po 1945 roku zmieniono zdanie na ten temat. Uznano, że są to zrusyfiko-

wane plemiona polskie, dążące do oderwania części państwa. Na takie 

postępowanie nie mogło być zgody, dlatego też postulowano całkowitą 

repolonizację wymienionych grup. Osobne miejsce poświęcono Ukraińcom, 

będącym „separatystycznym ruchem”, sztucznie wytworzonym przez Niemcy 

i Austrię celem zaogniania sytuacji na pograniczu polsko-rosyjskim
31

. 

3. Zakończenie 

Pomysły narodowców wnosiły powiew świeżości w polskie koncepcje 

państwowotwórcze. Opisany powyżej program miał za zadanie 

konkurować z przyniesionym ze Wschodu motywem kolektywizacji wsi 

czy walki klasowej proponowanej przez Polską Partię Robotniczą. Polacy 

doskonale znali historię „uspołeczniania” wsi w Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich. Dlatego działacze Stronnictwa Narodowego propo-

nowali alternatywę prowadzenia polityki opartej o katolicką naukę 

społeczną, która nie dopuszczała niegodziwości i aktów agresji względem 

przeciwników politycznych. 

Niestety, nie dane było dowiedzieć się o tym, czy wcielenie w życie 

koncepcji SN podniesie kraj z powojennej ruiny oraz czy odegra rolę 

w przekształceniu mentalności ludzi. Nie można bowiem zapomnieć, że 

                                                                

 
29 Wytyczne programowe…, s. 65-66. 
30 Orłowski M., Prasa konspiracyjna…, s. 216-217. 
31 Wytyczne programowe…, s. 65-66. 
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oprócz prób uleczenia gospodarki narodowcy starali się także nadać 

Polakom styl życia oparty o solidaryzm narodowy i wspominaną już 

katolicką naukę społeczną. Warto, by nad broszurami SN pochylili się 

ekonomiści i zbadali, czy po zakończeniu drugiej wojny światowej 

program miał realne szanse powodzenia. Jak powszechnie wiadomo, każda 

teza programowa, w teorii wyglądająca prawidłowo, faktycznie może nie 

spełnić pokładanej w niej nadziei. 

Rozwiązania proponowane przez Stronnictwo Narodowe dzisiaj mogą 

budzić wiele kontrowersji, jednak z końcem wojny, gdy próbowano 

wydostać kraj z ruiny, opisywane powyżej tezy programowe w wielu 

kręgach uznawano za realne i warte wypróbowania. Narodowcy starali się 

stworzyć ustrój, który miał być odpowiedzią na propozycje komunistów 

spod znaku Polskiej Polskie Partii Robotniczej.  

Narodowcom wielokrotnie zarzucano dążenie do utworzenia autorytarnego 

państwa rządzonego przez dyktatora. Wiele także pisano o ich rzekomych 

faszystowskich zapędach. W rzeczywistości jednak ustrój proponowany przez 

polskich narodowców znacznie odbiegał od modelu demokracji liberalnej, 

panującego w Europie. Nie powinno dziwić więc niezrozumienie dla 

pomysłów nowatorskich, odbiegających od swoistych norm, które dzisiaj 

wielu uważa za niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu państwa. 

Publicyści Stronnictwa Narodowego postulowali utworzenie „państwa 

narodowego”, rządzonego demokratyczne. Po dodaniu do tego zasad „naro-

dowego solidaryzmu” czy „korporacjonizmu”, opartego o etykę katolicką, 

jasnym staje się, że w myśli narodowej SN nie było miejsca na rządy 

totalitarne na wzór pogańskich, nazistowskich Niemiec czy ludowego Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
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społecznej. Teksty te są o tyle istotne, że poza ich opublikowaniem nie zostały one gruntowanie 

opracowane i wykorzystane w literaturze naukowej. 

Drugą ważna kwestią jest próba wskazania, jak zmieniał się program polityczny SN w trakcie 

okupacji. Nie były to zmiany znaczące, jednak warte są zaznaczenia (kwestia mniejszości 

ukraińskiej). Z lektury broszur wyłania się odważny pomysł na budowę przyszłego państwa.  
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Igor Moraczewski
1
 

Mit partyzanta w Polsce 

1. Wstęp 

Wiek XIX i XX to najtrudniejszy okres w historii Polski. Przez niemal 

cały ten okres walczyła ona o odzyskanie niepodległości, utraconej w 1795 r. 

Polacy nie ustawali w staraniach, aby móc żyć we własnym państwie, 

którego władze rządzą z woli narodu, a nie z nadania zagranicznej potęgi. 

Skutkiem tego były cyklicznie wybuchające na ziemiach polskich 

powstania. Zrywy te zajmują ważne miejsce w pamięci kolejnych pokoleń 

obywateli naszego kraju. 

Ważną rolę w insurekcjach narodowych odgrywały walki nieregularne. 

Partyzanci walczyli w powstaniach narodowych okresu zaborów oraz 

w II wojnie światowej i następującym po niej okresie walk podziemia 

niepodległościowego z nowym, narzuconym Polsce reżimem komunis-

tycznym. Część z tych konfliktów, np. powstanie styczniowe czy walki 

Żołnierzy Wyklętych, były typowymi wojnami partyzanckimi, zaś 

w polskiej publicystyce wojskowej poświęcano tego typu walkom dużo 

miejsca, częstokroć upatrując w nich sposobu na wyzwolenie państwa
2
. 

Na przestrzeni lat ukuty został obraz partyzanta. W powszechnej 

świadomości jest to młody człowiek, którego do walki „sumienia wezwał 

głos”
3
. Kocha swoją Ojczyznę i nie zważając na okoliczności, wytrwa 

w swoim postanowieniu. Walcząc w partyzantce, zadaje najeźdźcy duże 

straty, które zmuszają go do coraz większego zaangażowania swoich sił, 

aby dopaść „leśnych”. Równocześnie jest to człowiek prawy i sprawied-

liwy. Jakkolwiek trudy partyzanckiego życia zmuszają go do dopuszczania 

                                                                

 
1 E-mail: igor-moraczewski@wp.pl, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk 

Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 Do najważniejszych prac poświęconych walce partyzanckiej z okresu zaborów należą: 

W. Chrzanowski, O wojnie partyzanckiej, Paryż 1835; J. Bem, O powstaniu narodowem 

w Polsce, Paryż 1848; L. Mierosławski, Instrukcja powstańcza Ludwika Mierosławskiego, 

Warszawa 1958; Por. także: Kościelniak K., Piątek J., Fenomen walki partyzanckiej. Aspekt 

historyczno-wojskowy. The phenomenon of guerilla warfare. Historical and military aspekt, 

Toruń 2014. 
3 Jest to zwrot z popularnej pieśni partyzanckiej Przebojem iść. Zob. T. Papier (red.), Niech 

ją wiatr poniesie: antologia pieśni z lat 1939-1945, Łódź 1975, s. 380-381. 
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się czasem czynów budzących moralne wątpliwości, to zawsze robi to tylko 

w stanie wyższej konieczności i z ogromnym obciążeniem dla sumienia. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie, na przykładzie działań party-

zanckich z okresu II wojny światowej i następujących po nim walk 

podziemia niepodległościowego, jak różny od tego obrazu był faktyczny 

stan polskiej partyzantki, zbadanie genezy tytułowego mitu oraz opisanie, 

jak jest odbierany w polskiej kulturze, jak również jaki wpływ ma na 

polską politykę. 

2. Motywacja 

Należy zacząć od motywacji, jaka pchała ludzi do przystąpienia do 

partyzantki. Co skłaniało ich do podjęcia walki zbrojnej z wrogiem? 

Niewątpliwie część z partyzantów „poszła do lasu” z wewnętrznej 

potrzeby dołączenia do walki z przeciwnikiem. Dla nich był to patriotyczny 

obowiązek i to właśnie ta siła pchnęła ich na wojenną ścieżkę. Byli to 

najczęściej ludzie młodzi, pełni werwy i ciekawości, często decydujących 

się na walkę pod wpływem pewnego nacisku społecznego, najczęściej ze 

strony już walczących krewniaków czy kolegów. Zazwyczaj dołączali do 

już istniejących oddziałów, przebywających w pobliżu. Gdy wiadomości 

o działaniach partyzantów docierały do mieszkańców okolicznych 

miejscowości, często pojawiali się ochotnicy. Często byli to ludzie już 

działający w organizacji podziemnej, zniecierpliwieni bezczynnością 

wobec okupanta. Zdarzali się jednak również ludzie, którzy nie mieli 

wcześniej do czynienia z pracą w konspiracji. Ochotnicy charakteryzowali 

się ogromnym zapałem i osobistą odwagą, lecz nic nie zmuszało ich do 

pozostania w oddziale. W przeciwieństwie do zdekonspirowanych 

członków organizacji podziemnych mieli oni możliwość powrotu do domu, 

z czego często korzystali, gdy tylko nadarzała się taka możliwość. Niestety, 

stanowili oni większą część dezerterów oraz zaginionych po starciach 

z przeciwnikiem. Zdarzało się, że opuszczali oddziały już po kilku dniach, 

nie mogąc znieść trudów partyzanckiego życia. Dodatkowo należy 

zaznaczyć, iż ogromna większość z nich nie posiadała wyszkolenia 

wojskowego, czego przykładem może być 27. Dywizja Piechoty Armii 

Krajowej, w której jedynie 16% żołnierzy odbyło przed wojną służbę 
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wojskową, przy czym większość z nich była zbyt młoda, aby zdążyć odbyć 

taką służbę przed wybuchem wojny
4
. 

Głównym czynnikiem, który wpływał na decyzję o dołączeniu do 

partyzantki, była konieczność ukrywania się przed okupacyjnym reżimem. 

Zdecydowaną większość członków oddziałów leśnych stanowili zdekon-

spirowani członkowie struktur podziemnych, którym groziło aresztowanie. 

Liczni byli również ludzie, którzy narazili się w jakiś sposób władzom 

okupacyjnym (później zaś komunistycznym), choć wcześniej nie mieli do 

czynienia z działalnością niepodległościową
5
. Wiele oddziałów utworzonych 

w ten sposób było początkowo tzw. oddziałami dzikimi, czyli 

niezwiązanymi z żadnymi organizacjami podziemnymi. Z czasem wiele 

z nich podporządkowało się tym strukturom. Należy również zwrócić 

uwagę na fakt, iż większość Żołnierzy Wyklętych prowadziła walkę 

partyzancką z reżimem komunistycznym ze względu na zagrożenie 

aresztowaniem przez nowe władze za działalność konspiracyjną 

w strukturach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy Batalionów 

Chłopskich
6
. 

Istniał też inny, tradycyjny powód „pójścia w las” – ucieczka przed 

poborem. Młodzi ludzie starali się w ten sposób uniknąć służby w (ten czy 

inny sposób) obcym wojsku
7
. Działo się tak od momentu wprowadzenia 

instytucji poboru. Na polskiej historii największe piętno odcisnął pobór do 

wojska rosyjskiego, jaki w Królestwie Polskim przeprowadzono w styczniu 

1863 r. Ucieczka młodych ludzi do lasu dała asumpt do wybuchu powstania 

styczniowego. W okresie II wojny światowej szczególnie zagrożeni byli 

tym mieszkańcy Pomorza i Śląska, które to obszary zostały wcielone do 

III Rzeszy, a ich mieszkańcy byli zmuszani do podpisania listy 

narodowościowej. Większość żołnierzy partyzantki pomorskiej stanowili 

właśnie niedoszli poborowi bądź dezerterzy z jednostek Wehrmachtu
8
. 

                                                                

 
4 Ropelewski A., Oddział partyzancki „Spaleni”, Toruń 2000, s. 125; Stachyra H., 27. Dywizja 

Piechoty Armii Krajowej. Żołnierze i kadra dowódcza i ich losy, Lublin 2003, s. 81, 89; Wyrwa 

J., Pamiętniki partyzanta, Warszawa-Kraków 2014, s. 286-287. 
5 Chlebowski C., Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1988, 169-170; A. Ropelewski, 

dz. cyt., 22; M. Surdej, Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941-1948, Rzeszów-Mielec 2009, 

s. 23-24; S. Dąmbski, Egzekutor, Warszawa 2013, s. 26. 
6 Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej M-881/1580Pom k.5. 
7 Jak również do innych instytucji stosujących przymus. W trakcie II wojny światowej we Francji 

pierwsze oddziały partyzanckie powstały po utworzeniu Service Travail Obligatoire (Służba 

Pracy Obowiązkowej), mającej za zadanie dostarczać siłę roboczą dla gospodarki Niemiec, 

R. Ford, Steel from the sky. Jedburgh Raiders, France 1944, Londyn 2006, s. 258-259. 
8 Bielski M., Rezmer W., Bitwy na Pomorzu. Szkice z dziejów militarnych Pomorza nadwiś-

lańskiego (1109-1945), Gdańsk 1993, s. 282-284. 
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Również w okresie powojennym dezerterzy z „ludowego” Wojska 

Polskiego stanowili dużą część (jeśli nie większość) członków oddziałów 

Żołnierzy Wyklętych
9
. 

Liczbę ochotników w partyzantce ograniczała również doktryna 

prowadzenia działań przeciwko okupantowi. Organizacje podziemne 

w pierwszym okresie swej działalności wystrzegały się tworzenia 

oddziałów partyzanckich, stawiając na inne formy walki z okupantem. 

Również w okresie powojennym organizacja Wolność i Niezawisłość 

w początkowym okresie stawiała na działalność niebojową. Tworzenie 

oddziałów partyzanckich uważano za ostatni z dostępnych środków 

i decydowano się na nie dopiero, gdy warunki wymuszały takie działanie
10

. 

3. Walka z wrogiem 

Kolejnym elementem mitu partyzanta jest przyznawanie „leśnym” 

ogromnych zasług w walce z wrogiem. Przekaz, jaki płynie do społe-

czeństwa z dzieł sztuki związanych z tą tematyką, utwierdza nas 

w przekonaniu, że partyzanci zajmowali się przede wszystkim prowa-

dzeniem ataków na siły okupacyjne, a działania te były najczęściej 

zwieńczone sukcesem. Również na tym polu mit nie zgadza się z faktami. 

„Jednym z najważniejszych zadań partyzantki winno było – moim 

zdaniem – podtrzymywanie na duchu własnych rodaków. (…) Drugim 

ważnym zadaniem partyzantki było osłabianie ducha walki w żołnierzu 

niemieckim”
11

. Słowa te w swoich powojennych wspomnieniach napisał 

dowódca oddziału partyzanckiego operującego w świętokrzyskiem, Józef 

Wyrwa „Furgalski”, „Stary”. Bardzo dobrze oddają one priorytety, jakimi 

kierowali się partyzanci w swojej codziennej służbie. Nad walkę z siłami 

nieprzyjaciela przedkładano dobro ludności, a prowadzenie aktywnych 

działań przeciwko okupantowi groziło represjami w stosunku do cywili. 

Należy tutaj zaznaczyć, iż największą troskę o dobro ludności cywilnej 

wyrażali partyzanci z AK i BCh, którzy walczyli najczęściej w rodzimych 

okolicach, a na dodatek podporządkowani byli rozkazom z dowództwa, 

które przywiązywały szczególną wagę do strat cywilnych i unikania 

                                                                

 
9 Należy przy tym zaznaczyć, iż ochotnicy wśród Żołnierzy Wyklętych byli zdecydowanie 

bardziej nastawieni ideologicznie. Zob. Paczkoska-Hauke A., „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”… 

Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945-1947), Bydgoszcz-

Gdańsk 2013. 
10 Chlebowski C., dz. cyt., s. 163-164; Doroszuk T., Bastiony Podlasia. Konspiracyjny ruch 

ludowy na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 2005, s. 258. 
11 Wyrwa J., dz. cyt., s. 283-285. 



 

 

Igor Moraczewski 

 

136 

 

represji ze strony okupanta. Zupełnie inaczej postępowały oddziały 

komunistyczne. Działania prowadzone przez nie zupełnie nie miały na 

uwadze ewentualnych reperkusji wobec okolicznej ludności. 

Sytuacja była inna w okresie powojennym, gdyż władze komunistyczne 

bardzo rzadko posuwały się do ekstremalnych akcji wobec ludności 

własnego kraju (nieco inaczej miała się sprawa z operacjami prowadzonymi 

przez Armię Czerwoną). Z drugiej strony, za działalność antyreżimową, 

a więc również współpracę z podziemiem zbrojnym, w okresie stalinizmu 

uwięziono ok. ćwierć miliona obywateli polskich. Mimo to zniknięcie 

bezpośredniego zagrożenia dla ludności cywilnej sprawiło, iż partyzantka 

powojenna była zdecydowanie bardziej aktywna niż partyzantka w okresu 

II wojny światowej. Należy jednak zaznaczyć, iż za wyjątkiem kilku 

ataków na więzienia, w których przetrzymywano zatrzymanych członków 

podziemia oraz starć z obławami prowadzonymi przez Korpus Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego wraz ze wspierającymi go oddziałami milicji 

i wojska, były to akcje o małej skali, np. rozbicie wiejskiego posterunku 

milicji
12

. 

Inną przeszkodą w aktywnym działaniu na szkodę wroga był charakter 

oddziału. Część z nich była tworzona w jasnym celu – walki z wrogiem. 

Najlepszym przykładem są oddziały AK, zmobilizowane w ramach 

odtwarzania oddziałów wojskowych w trakcie trwania akcji „Burza”. 

Sytuacja była jednak zdecydowanie inna w przypadku oddziałów dzikich, 

sformowanych ze „spalonych” bądź (w przypadku Pomorza) z dezerterów 

z Wehrmachtu. Podstawowym celem tych oddziałów było zapewnienie 

bezpieczeństwa własnym członkom i przetrwanie do końca wojny. 

Niewielu z tych partyzantów paliło się do walki z wrogiem. Większość 

starć z wrogiem, w jakie się angażowali, była wymuszona, np. przez 

przypadkowe spotkanie z niemieckim patrolem, walkę z obławą itp.
13

 

Przykładem ilustrującym stosunek akcji skierowanych przeciwko 

oddziałom okupacyjnym może być działalność partyzantów z podokręgu 

IVa BCh. Jedynie w 1944 r., gdy siły niemieckie w pośpiechu wycofywały 

się na zachód, liczba potyczek partyzantów z wrogiem przewyższyła liczbę 

akcji aprowizacyjnych – 33 starcia wobec 30 akcji zaopatrzeniowych. Rok 

wcześniej doszło do jedynie 6 starć z okupantami, podczas gdy akcji 

aprowizacyjnych było aż 63
14

.  

                                                                

 
12 Zob. Wnuk R. (red.), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-

Lublin 2007. 
13 Bielski M., W. Rezmer, dz. cyt., s. 288. 
14 Doroszuk T., dz. cyt., s. 289. 
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Podobnie miała się sytuacja w okresie powojennym. Początkowo 

stosunkowo liczni i dobrze zorganizowani Żołnierze Wyklęci prowadzili 

aktywne działanie przeciwko reżimowi komunistycznemu. Do najbardziej 

spektakularnych akcji należy zaliczyć rozbijanie więzień czy bitwy 

z grupami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa. Jednak jedynie duże 

oddziały były w stanie prowadzić tego typu akcje. Z czasem, gdy 

liczebność partyzantów zmalała, zaprzestano prowadzenia takich działań, 

skupiając się bardziej na utrzymaniu oddziału. Za przykład może tutaj 

posłużyć oddział Ruchu Oporu Armii Krajowej Władysława Dubielaka 

„Myśliwego”, który działając od grudnia 1945 r. do stycznia 1947 r. 

wykonał 27 akcji, których większość (17) stanowiły akcje ekspropriacyjne 

i zaopatrzeniowe
15

. 

Również skuteczność oddziałów partyzanckich odbiegała od wyobrażeń 

powstałych na bazie wytworów kultury. Niestety, w starciach z regularnymi 

formacjami przeciwnika partyzanci rzadko odnosili sukces, za to zawsze 

ponosili straty. Duże zwycięstwa, takie jak w bitwie pod Zaborecznem, 

należały do rzadkości. Większość obław prowadzonych przez siły 

niemieckie bądź komunistyczne, o ile zostały przeprowadzone zgodnie 

z zasadami sztuki, zazwyczaj kończyły się zniszczeniem bądź rozbiciem 

oddziału. Również mniejsze akcje nie gwarantowały sukcesu. Wśród 

zwieńczonych sukcesem zasadzek czy też likwidacji kolaborantów bądź 

członków aparatu represji znajdzie się wiele nieudanych. Nawet akcje 

zaopatrzeniowe, prowadzone w zarządzanych przez Niemców Liegen-

schaftach
16

 czy w tworzonych powszechnie po wojnie spółdzielniach 

spożywczych, mimo iż teoretycznie były słabo strzeżone, nie zawsze 

kończyły się sukcesem
17

. 

Istnieje również teza, iż oddziały partyzanckie zmuszały nieprzyjaciela 

do pozostawiania dużych sił do prowadzenia okupacji i zwalczania 

„leśnych”. Jakkolwiek siły zaangażowane w działania przeciwpartyzanckie 

mogły być całkiem spore, to przeznaczano do nich przede wszystkim 

oddziały tyłowe, rezerwowe bądź wartownicze, o niższej wartości bojowej 

od regularnych oddziałów wojskowych. W trakcie II wojny światowej 

                                                                

 
15 Golik D., Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 

2013, s. 663. 
16 Przejęte przez Niemców majątki ziemskie znajdujące się na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa, produkujące towary rolne na rzecz gospodarki III Rzeszy. 
17 Wyrwa J., dz. cyt., s. 176, 188, 213-220, A. Paczoska-Hauke, dz. cyt., s. 55-56. 
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istniały o wiele bardziej efektywne sposoby na wiązanie sił wroga na 

odległych pozycjach
18

. 

4. Kwestie moralne 

Niezaprzeczalnie wojna jest zła i wydobywa z ludzi najgorsze cechy 

charakteru. Nie inaczej było z polskimi partyzantami. Wbrew obrazowi 

„leśnego rycerza” nie byli to żołnierze bez skazy. Często dopuszczali się 

czynów moralnie wątpliwych. Zdarzały się również sytuacje zasługujące 

bez wątpliwości na potępienie. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, party-

zantka to nie regularne wojsko z jego regulaminami, służbą wewnętrzną 

i koszarową dyscypliną. Po drugie, do oddziałów leśnych przystępowali 

ludzie o różnej przeszłości, pochodzeniu czy motywacji. W takiej mieszance 

obok patriotów znajdowali się również ludzie bardziej dbający o siebie, niż 

o dobro ojczyzny czy lokalne ludności. Po trzecie, podstawowym 

obowiązkiem dowódcy oddziału partyzanckiego było zapewnienie swoim 

podwładnym bezpieczeństwa i warunków umożliwiających przeżycie, jak 

również utrzymanie spoistości dowodzonego oddziału. Połączenie tych 

trzech czynników sprawia, iż w trakcie walk partyzanckich bardzo łatwo 

o przekroczenie granic prawa i ludzkiej przyzwoitości. 

Podstawowym warunkiem, jaki musi zaistnieć, aby na danym terenie 

mogła funkcjonować partyzantka, jest wsparcie ludności. Zapewnia ono 

kwatery, dostawy żywności, ubrań i innych materiałów potrzebnych do 

normalnego funkcjonowania oddziału, stanowi bazę rekrutacyjną, jak 

również dostarcza informacji na temat sił przeciwnika
19

. Lokalni dowódcy 

partyzanccy doskonale zdawali sobie z tego sprawę i starali się o utrzy-

manie jak najlepszych stosunków z cywilami. Jednak nie zawsze 

współpraca ta przebiegała pomyślnie. 

Jak wspomniano wcześniej, obowiązkiem dowódcy było zapewnienie 

swoim ludziom środków umożliwiających przeżycie. Oddziały, które 

istniały w ramach większej organizacji (AK, BCh, NSZ) i posiadały 

oparcie w lokalnych strukturach konspiracyjnych, mogły liczyć na pewne 

dostawy broni, ubrań, żywności i innych materiałów, jednak rzadko kiedy 

dostawy te były wystarczające. Dlatego też partyzanci często musieli się 

zaopatrywać na własną rękę. Oprócz akcji ekspropriacyjnych w obiektach 

zarządzanych przez przeciwnika zaopatrywano się również u ludności 

                                                                

 
18 Najsłynniejszym działaniem typu była operacja Fortitude. Por. Ambrose S., D-Day 6 czerwca 

1944. Przełomowa bitwa II Wojny Światowej, Warszawa 2004. 
19 C. Gubbins, The Art of Guerilla Warfare. General Principles, bmw, bdw, s. 18. 
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cywilnej. O ile oddział posiadał środki finansowe, czy to przekazane przez 

organizację, czy też pozyskane samemu (obok wspomnianych akcji 

ekspropriacyjnych handlowano również spirytusem i bimbrem), dochodziło 

wtedy do zakupu potrzebnych materiałów. Zazwyczaj jednak takich 

środków nie posiadano i stosowano metodę rekwizycji. W takim przypadku 

ludność cywilna często była przeciwna oddawaniu swoich zapasów 

partyzantom. Zdarzało się również, iż partyzanci dopuszczali się zwykłych 

kradzieży, usankcjonowanych przez dowództwo oddziału. Najczęściej tego 

typu czyny popełniały oddziały dzikie, jednak nie było niczym 

niezwykłym, jeśli rabunki były dziełem oddziałów przynależących do 

większej organizacji. Należy jednak zaznaczyć, iż w większości tego typu 

wypadków były to działania wyjątkowe i nie można tym oddziałom nadać 

łatki bandytów, jak często robiły to wobec partyzantów Niemcy, a później 

wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego reżim komunistyczny. 

Zdecydowanie bliżej do tego wizerunku było partyzantom Gwardii (później 

Armii) Ludowej, którzy zdecydowanie mniej liczyli się z dobrem 

okolicznej ludności
20

. 

Inną stroną tego problemu są przestępstwa popełniane nie przez oddział, 

a przez poszczególnych jego członków. O częstotliwości tego typu 

zachowań decydował przede wszystkim charakter oddziału – czy był to 

oddział dziki, czy należący do organizacji; jaki był skład oddziału; jak 

bardzo sformalizowana dyscyplina obowiązywała partyzantów; oraz 

oczywiście, jakiego rodzaju przestępstwo i na kim zostało popełnione. 

W luźnych oddziałach dzikich takie rzeczy mogły ujść płazem. Natomiast 

w oddziałach AK, zmobilizowanych w ramach akcji „Burza”, gdzie 

odtwarzano regularne oddziały wojskowe, takie zachowania były niedo-

puszczalne i surowo karane, łącznie z karą śmierci
21

. 

Na nieskalanym wizerunku polskiego partyzanta widnieje również inna 

skaza, której żadnymi metodami nie da się usunąć – zbrodnie wojenne. 

Niestety, nie można zaprzeczyć, iż takie czyny były przez żołnierzy AK, 

NZW czy innych formacji zbrojnych konspiracji niepodległościowej. 

Należy tutaj wymienić przede wszystkim zbrodnie w Zaleszczanach, 

Puchałach i pacyfikacje Zań, Szpaków i Końcowizny przez oddział 

Romualda Rajsa „Burego”
22

, akcję na Dubinkach przeprowadzoną przez 

                                                                

 
20 Ropelewski A., dz. cyt., s. 165-167; Surdej M., dz. cyt., s. 24-25; Wyrwa J., dz. cyt., 146-148; 

Paczoska-Hauke A., dz. cyt., s. 40, 44-45. 
21 Wyrwa J., dz. cyt., 298-300. 
22 Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób 

– mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 osób tzw. furmanów, w lesie koło Puchał 
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5. Wileńską Brygadę AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza 

„Łupaszki”
23

 oraz akcje odwetowe, prowadzone przez AK wobec ludności 

ukraińskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Również działalność 

jednego z najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych, Józefa Kurasia „Ognia”, 

budzi ogromne kontrowersje ze względu na zbrodnie popełnione przez jego 

podwładnych
24

. Oczywiście nie należy w jednym rządzie stawiać akcji 

polskiego podziemia ze zbrodniami popełnionymi przez Niemców, 

Sowietów i Ukraińską Powstańczą Armię (czy też inne obce formacje, np. 

Litwinów), jednak nie można zaprzeczyć, iż takie sytuacje miały miejsce. 

Niezależnie od powodów, jakimi kierowali się partyzanci dokonując tych 

zbrodni, z całą stanowczością akty te należy potępić. 

Podobnie jak w przypadku opisanych wcześniej przestępstw pospolitych, 

także i w przypadku zbrodni wojennych oprócz zorganizowanych akcji 

całych oddziałów zdarzały się zbrodnie popełniane przez poszczególnych 

żołnierzy. W swoich wspomnieniach żołnierz AK, Stefan Dąmbski, opisuje 

morderstwo, jakiego miał dopuścić się na niemieckim żołnierzu, który 

został wcześniej rozbrojony i obrabowany przez okoliczną ludność. 

Jakkolwiek na wspomnieniach tych ciążą zarzuty koloryzowania, jeśli nie 

konfabulacji, to należy uznać, iż faktycznie do tego typu czynów 

popełnianych przez polskich partyzantów mogło dochodzić. W innym 

fragmencie wspomnień Dąmbski pisał o sobie: „Spełniły się moje marzenia; 

byłem człowiekiem bez skrupułów… Byłem gorszy od najpodlejszego 

zwierzęcia. Byłem na samym dnie bagna ludzkiego. A jednak byłem typowym 

żołnierzem AK. Byłem bohaterem, na którego piersi po wojnie spoczął Krzyż 

Walecznych, jeden z czterech wydanych na cały oddział Czternastki”
25

. Słowa 

te, choć kontrowersyjne, ukazują, jak bardzo wojna mogła odczłowieczyć jej 

uczestników. 

5. Geneza mitu 

Skoro rzeczywista sytuacja polskich partyzantów tak bardzo odbiegała 

od potocznych wyobrażeń, to jak możliwe, że ten wyidealizowany obraz 

powstał? Na ukucie mitu partyzanta złożyło się kilka czynników 
                                                                                                                                                   

 

Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 do dnia 2 lutego 1946 r., Instytut 

Pamięci Narodwej, http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/informacja-o-ustaleniach-

koncowych-sledztwa-s-2802zi-w-sprawie-pozbawienia-zyc. 
23 Zob. Rokicki P., Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 

roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich, Warszawa 2015. 
24 G. Wąsowski, O kontrowersjach wokół postaci Józefa Kurasia „Ognia”, s. 202-226, 

[w:] G. Wąsowski (red.), Szkice o Żołnierzach Wyklętych i współczesnej Polsce, Łomianki 2015. 
25 Dąmbski S., dz. cyt., s. 28, 50-51. 
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Po pierwsze, tradycja romantyczna polskiej kultury. Okres romantyzmu 

w kulturze zbiegł się z utratą niepodległości przez Polskę, a jego apogeum 

i koniec wyznaczają dwa wielkie powstania, listopadowe i styczniowe. 

Nostalgia, jaka opanowała emigrantów politycznych, zyskała swój upust 

w dziełach sztuki. Jednym z bardziej znanych jest utwór Adama 

Mickiewicza Śmierć pułkownika, poświęcony Emilii Plater, uczestniczce 

powstania listopadowego, która brała udział w walkach partyzanckich na 

Litwie. Tradycje opiewania bohaterów walk o niepodległość, jaką zapo-

czątkował romantyzm, były kontynuowane w polskiej sztuce w następnych 

epokach, począwszy od dzieł Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza, 

a kończąc na płytach z piosenkami Żołnierzy Wyklętych i komiksami im 

poświęconym, jakie ukazują się dziś nakładem Muzeum Powstania 

Warszawskiego czy IPN
26

. Wiele z tych dzieł (zwłaszcza romantycznych 

i pozytywistycznych) do dzisiaj znajduje się w kanonie lektur szkolnych. 

W ostatnich latach zasób dóbr kultury, które opiewają czyny powstańców, 

w tym również partyzantów, jest coraz szerszy. Wystarczy wspomnieć 

o coraz większym rynku „odzieży patriotycznej”, czy też wszelkiego 

rodzaju gadżetach, na których umieszczane są znaki Polski Walczącej, NSZ 

bądź symbole związane z innymi organizacjami i grupami uczestniczącymi 

w walce o wolną i niepodległą Polskę. 

Po drugie, lokalność walki partyzanckiej. W przypadku konfliktów 

zbrojnych większość walk regularnych toczonych jest przez duże oddziały 

żołnierzy, które najczęściej składają się z żołnierzy z różnych stron kraju 

i przybyłych z garnizonów położonych w znacznej odległości od miejsca 

walk. Żołnierze biorący udział w takich walkach są najczęściej anonimowi. 

O ile ludność z nimi sympatyzowała jako ze „swoimi”, nie czuła z nimi 

głębszej, emocjonalnej więzi. Równocześnie większość bitew, które 

opisywane są na lekcjach historii, w muzeach bądź programach 

dokumentalnych, były toczone w miejscach, o których przeciętny człowiek 

wcześniej nie słyszał, nie widział i nie czuje się z nimi związany. 

W przypadku walk partyzanckich mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. 

Potyczki z siłami wroga czy też inne akcje przeprowadzone przez 

partyzantów miały miejsce w niedalekiej okolicy, gdzie często ich świad-

kami byli okoliczni mieszkańcy, którzy informacje o tych wydarzeniach 

przekazywali swoim znajomym, a później potomkom. Taki przekaz ustny 

bardzo łatwo ewoluował i, mając coraz mniej wspólnego z prawdą, 

ewoluował w legendę. Poza tym partyzanci w dużej większości nie byli 

                                                                

 
26 http://wilczetropy.ipn.gov.pl/. 
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anonimowymi żołnierzami, którzy przybyli z dalekich stron. Większą ich 

część stanowili mieszkańcy okolicy, w której oddział operował. W oko-

licznych wsiach i miasteczkach mieli oni swoje rodziny i przyjaciół, co 

sprawiało, że byli elementem swojskim
27

. 

Trzecim czynnikiem kształtującym mit partyzancki jest polityka 

historyczna państwa. Jakkolwiek mity powstają najczęściej oddolnie, to 

państwo ma bardzo mocny wpływ na ich rozprzestrzenienie i utrwalenie. 

Partyzanci w Polsce byli czczeni od czasów powstania odrodzonej, 

niepodległej Polski. W dniu 22 stycznia 1919 r. Tymczasowy Naczelnik 

Państwa, Józef Piłsudski, wydał rozkaz nadający weteranom powstania 

styczniowego (a więc konfliktu o charakterze partyzanckim) prawo do 

noszenia munduru. Używając symboliki daty 22 stycznia, tego samego dnia 

wskrzeszony został Order Wojenny Virtuti Militari. Kilka miesięcy później, 

2 sierpnia 1919 r., weteranom powstań narodowych przyznano stopnie 

oficerskie oraz dożywotnie renty. Przez cały okres istnienia II RP 

powstańcy styczniowi uczestniczyli w uroczystościach państwowych, a ich 

samych otaczano ogromnym szacunkiem. Dla władz polskich powstanie 

styczniowe stało się mitem założycielskim
28

. 

Nieco inaczej wyglądała polityka historyczna PRL. Ze względu na fakt, 

iż gros sił partyzanckich stanowiły oddziały popierające rząd londyński 

bądź inne ugrupowania polityczne konkurujące z PPR (BCh), bądź 

otwarcie jej wrogie (NSZ), oraz ze względu na powojenny konflikt 

z podziemiem niepodległościowym, wystawianie na piedestał partyzantów 

było problematyczne. Poradzono sobie z tym problemem poprzez wysła-

wianie działań GL/AL. W każdym większym mieście w Polsce pojawiły się 

ulice bądź place imienia tej organizacji, a w wielu miejscach stanęły 

poświęcone jej pomniki. Propaganda państwowa działała również na polu 

literatury i filmu, gdzie wspierano dzieła sławiące komunistyczną 

partyzantkę. Sztandarowym przykładem takiego postępowania jest serial 

Polskie drogi w reżyserii Janusza Morgensterna, współscenarzystą którego 

był Bogdan Czeszko – członek AL. Dopiero od ok. 1970 r. dopuszczona 

została inna narracja, co poskutkowało pojawieniem się w szerszym 

zakresie informacji o działalności AK czy BCh oraz pierwszymi dziełami 

sztuki, w których mogły się pojawić nazwy tych organizacji
29

. Równo-

cześnie partyzanci NSZ oraz żołnierze powojennego podziemia niepodleg-

                                                                

 
27 Ropolewski A., dz. cyt., s. 27-30. 
28 Zob. Weterani 1863 r. i tradycja Powstania Styczniowego w II RP, Warszawa 2014. 
29 Pierwszym filmem o II wojnie światowej, w którym pojawia się nazwa Armia Krajowa, jest 
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łościowego nadal pozostawali w retoryce państwowej i kulturowej 

bandytami. 

W okresie po 1989 r. polityka historyczna uległa zmianie. Dopuszczono 

do głosu historyków i autorów, którzy mieli inne poglądy niż oficjalnie 

prezentowane przez władze. Z drugiej strony działania na tym polu 

prowadzone przez państwo na wiele lat osłabły. Dopiero ostatnimi laty 

aktywność ta wzrosła. Najlepszym przykładem działań podejmowanych 

przez państwo w zakresie polityki historycznej jest ustanowienie w 2011 r. 

Narodowego Święta Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzonego 

1 marca
30

. Różnego rodzaju instytucje państwowe i samorządowe wspierają 

obchody tego święta, jak również wspierają propagowanie pamięci 

o żołnierzach podziemia niepodległościowego – organizowane są oficjalne 

uroczystości, konferencje oraz (coraz popularniejsze) rekonstrukcje 

historyczne, jak również coraz większe środki są przeznaczane na 

tworzenie dzieł kultury poświęconych tej tematyce. 

6. Mit dzisiaj 

Wszystkie te trzy czynniki wpływają na obecny obraz partyzanta, który 

jest w dużej mierze wyidealizowany. Mit ten ma się dobrze i wpływa na to, 

jak postrzegamy dzisiejszy świat. Dobrze ilustrującym to przykładem jest 

sposób, w jaki polscy dziennikarze opisywali sytuację w Iraku po II wojnie 

w Zatoce Perskiej w 2003 r. Używano całej gamy pojęć na opisanie ludzi 

walczących z nowym rządem irackim i siłami koalicji międzynarodowej  

– rebelianci, siły antyrządowe, terroryści itd. Jednak dopóki polscy 

żołnierze stacjonowali w Iraku, nie została zastosowana nazwa 

„partyzanci”, nie mówiąc o jeszcze bardziej „świętym” dla Polaków słowie 

„powstaniec”. Nieco inaczej miała się sytuacja w Afganistanie, gdzie gros 

walk było prowadzone metodami typowo partyzanckimi i pominięcie tego 

terminu było niemal niemożliwe. 

Opisywany mit ma całą masę zwolenników w Polsce. Wielkie kontrowersje 

budzi zawsze pisanie o ciemnej stronie polskiej partyzantki. W gronie 

obrońców można znaleźć zarówno głosy wyważone i merytoryczne, jak 

i takie, w których przeważa święte oburzenie i zacietrzewienie autorów. 

Problem w tym, iż najczęściej tematykę tę podnoszą nie historycy, 

a publicyści, którzy nie posiadają warsztatu potrzebnego do prowadzenia 

takich badań, jak również często w swych pracach zdecydowanie bardziej 

skłaniają się ku dziennikarskiemu podejściu do tematu. Mamy tutaj do 
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czynienia z przypadkiem, gdy nie odróżnia się bohatera do zbrodniarza. 

Niestety, tak jak w okresie PRL, gdy wszyscy Żołnierze Wyklęci byli 

nazywani bandytami, tak dzisiaj, najczęściej bez głębszej refleksji, wszyscy są 

ex post traktowani jak bohaterowie i wzory do naśladowania. 

Równocześnie mit partyzancki wpływa również na koncepcje organizacji 

i użycia Sił Zbrojnych RP. W ostatnich miesiącach tempa nabrała dyskusja nad 

utworzeniem systemu obrony terytorialnej (OT) wraz z jej wykorzystaniem 

w hipotetycznym konflikcie zbrojnym. Pomysły na to są różne. Najbardziej 

popularną wizją jest wykorzystanie OT do prowadzenia działań nieregularnych 

na tyłach wroga, czyli do prowadzenia walki partyzanckiej. Idea ta posiada 

duże i zorganizowane grono zwolenników, włączając w to byłego wiceministra 

obrony narodowej, twierdzących, iż partyzanci zadaliby spore straty 

ewentualnemu najeźdźcy oraz związaliby duże siły przeciwnika, które 

mogłyby być użyte gdzie indziej. Jak zostało to opisane wcześniej, koncept ten 

ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

7. Wnioski 

Wbrew powszechnej opinii większość partyzantów stanowili ludzie 

zmuszeni do ukrywania się przed wrogiem – zdekonspirowani członkowie 

lokalnej siatki organizacji podziemnej, osoby ukrywające się przed 

poborem (bądź dezerterzy), jak też osoby, które w jakikolwiek inny sposób 

naraziły się władzom. Ich podstawowym celem było przetrwanie, dlatego 

też starali się unikać walk w regularnymi oddziałami wojskowymi, 

w starciach z którymi mieli niewielkie szanse na odniesienie sukcesu. 

W celu zapewnienia środków niezbędnych do funkcjonowania oddziału 

(odzież, żywność itp.) często dopuszczali się czynów sprzecznych 

z prawem. Dochodziło również do popełniania przez partyzantów zbrodni 

wojennych. Jak widać, obraz partyzanta obecny w powszechnym przekazie 

bardzo się różni od rzeczywistości. Mimo to, nie należy odmawiać 

partyzantom dużych zasług, jakie oddali Polsce. Pełnili oni ogromną rolę 

w utrzymaniu ducha wśród narodu, jak również byli żywym świadectwem 

oporu społeczeństwa wobec wroga, zaś istnienie tych oddziałów pozwoliło 

przetrwać wielu członkom konspiracji, którzy w lesie znaleźli schronienie. 

Mit opiera się na kilku filarach – lokalności walk, romantycznej tradycji 

polskiej kultury, w której na piedestale stawia się poległych w nierównej 

walce za Ojczyznę, oraz wykorzystywaniu przez organy państwowe 

pamięci o partyzantach do prowadzenia polityki. Wraz z postępem 

technicznym oraz zmianami cywilizacyjnymi zmieniają się środki 

oddziaływania na świadomość ludzką. W tej chwili, dzięki ożywieniu 

pamięci o działaniach Żołnierzy Wyklętych, zwiększyła się częstotliwość, 

z jaką mit partyzancki na nas oddziałuje. Chociaż powstają nowe prace 
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historyczne i literackie poświęcone tematyce, które rzucają zupełnie nowe 

światło na polską partyzantkę, to można spokojnie przyjąć, iż opisywany 

mit przez najbliższe lata pozostanie niewzruszony.  
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Mit partyzanta w Polsce 

Praca poświęcona jest zagadnieniu mitologizacji partyzantów, do jakiej doszło w polskiej 

kulturze. Na podstawie analizy źródeł archiwalnych i wspomnieniowych oraz najnowszej 

literatury przedmiotu dokonana została analiza działań oddziałów partyzanckich z okresu 

II wojny światowej oraz walk powojennego podziemia niepodległościowego pod kątem ich 

skuteczności, składu oraz postaw moralnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż obraz 

partyzantki, jaki istnieje w powszechnej świadomości, bardzo różni się od stanu faktycznego. 

Przedstawione zostały również geneza mitu oraz sposób, w jaki funkcjonuje on dzisiaj w Polsce. 
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Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. 

Zagrożenia dla polskiej niepodległości  

w latach 1918-2015 

1. Wstęp 

„Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na 

nowo”. Te pamiętne słowa Jana Pawła II skłaniają do refleksji nad 

rzeczami, których codzienna obecność jest z jednej strony niezbędna, 

z drugiej strony tak oczywista, iż często pozostają one niedostrzegane. 

Słowa te można łatwo sparafrazować, używając ich w kontekście polskiej 

niepodległości. Zabieg ten użyty w tytule artykułu daje pretekst do zadania 

pytania, czy aby niepodległość, którą Polska odzyskała w roku 1918 była 

i jest czymś trwałym i oczywistym? Czy przez okres zgoła prawie stu lat 

istniały realne zagrożenia, mogące tejże niepodległości Polskę pozbawić? 

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi między innymi na te pytania. Jest on 

także próbą historyczno-politologicznej analizy zjawisk i procesów 

mogących w sposób bezpośredni, jak i pośredni doprowadzić do trwałej 

utraty niepodległości. Wydarzenia z historii dają jasną odpowiedź co do 

skutków tychże zagrożeń,. Tekst dotyka także współczesnych zagrożeń, co 

do których konsekwencji w opinii autorów nie można być pewnym. 

W drugiej części przedstawiona zostanie zarówno analiza współczesnych 

zagrożeń, jak i ewentualne sposoby ich minimalizacji.  

2. Metodologia 

Zanim przedstawione zostaną zasadnicze tezy dotyczące omawianego 

tematu, należy pochylić się nad podstawowymi kategoriami i pojęciami 

używanymi w niniejszej pracy. Równie ważnym elementem zdaje się być 

przedstawienie i wyjaśnienie metodologii użytej zarówno do wybrania, jaki 

i oceny omawianych zagrożeń. Fragment ten skoncentrowany będzie 

głównie na klaryfikacji założeń metodologicznych.  

                                                                

 
1 E-mail: mateusz.harzowski.@edu.wroc.pl, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Wrocławski. 
2 E-mail: bartosz.wujec2@edu.wroc.pl, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Wrocławski. 



 

 

Mateusz Harzowski, Bartosz Wujec 

 

148 

 

Podstawowym terminem używanym w poniższym tekście jest niepod-

ległość. To właśnie od jasnego zdefiniowania tej kategorii należy rozpocząć 

zasadniczą część artykułu. W pierwotnym znaczeniu słowo to było używane 

raczej w kontekście personalnym. W przeszłości używane w mowie potocznej, 

kojarzone było ze swobodą działania, niezależnością osobistą oraz 

samodzielnością
3
. W początkowym znaczeniu było ono bardziej przymiotem 

odnoszącym się do konkretnej osoby niż w stosunku do państwa. 

Współcześnie zdefiniowanie tego słowa nie przysparza większych trudności. 

W potocznym znaczeniu niepodległość to niezależność od innych państw
4
. Jest 

to najprostsze i najczęściej spotykane ujęcie tego terminu. Bazuje ono 

w oparciu o zaledwie jedno kryterium – niezależności od innych bytów 

państwowych. Nie jest to wystarczająca definicja. Dlatego warto przytoczyć, 

również definicję suwerenności, która często bywa traktowana jako synonim 

niepodległości. W słownikowym znaczeniu będzie to samodzielność 

polityczna, społeczna i gospodarcza w sprawach wewnętrznych i stosunkach 

zewnętrznych
5
. Innym sposobem definiowania suwerenności jest pojmowanie 

jej jako niezależności państwa wyrażającej się w posiadaniu osobowości 

prawnej, stanowiącej władzę na danym terytorium
6
. Innymi słowy, 

suwerenność postrzegana jest tu w kategorii bycia podmiotem prawa 

międzynarodowego. Jak widać, znaczenie tego terminu w stosunku do 

niepodległości jest dużo szersze. Poświęca mu się tez znacznie więcej miejsca 

w literaturze naukowej. Pojęcie to jest również obecne w prawie 

międzynarodowym. Chodzi tu o pojęcie suwerennej równości. Termin ten 

wymieniony jest chociażby w Karcie Narodów Zjednoczonych czy Konwencji 

Wiedeńskiej o Prawie Traktatów. Jego źródłem jest jednak przyjęta w 1970 

roku Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego. W myśl tego aktu 

suwerenna równość oznacza, iż: 

 państwa są równe pod względem prawnym; 

 każde z nich korzysta z praw związanych z pełną suwerennością; 

 państwa mają obowiązek szanowania osobowości innego państwa;  

 ich integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są 

nienaruszalne; 

                                                                

 
3 Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 524. 
4 Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 3, Warszawa 

2007, s. 644. 
5 Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego…, s. 800. 
6 Cesarz Z., Stadmüller E. , Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 120. 
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 każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system 

polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny;  

 każde państwo ma obowiązek w pełni stosować się w dobrej wierze 

do swych międzynarodowych zobowiązań oraz współżyć w pokoju 

z innymi państwami
7
.  

Pojęcie suwerenności jest zatem istotne z punktu widzenia niniejszego 

artykułu. Jego obszar pojęciowy w pełni pokrywa się ze znaczeniem 

niepodległości. Dodatkowo umocowanie w prawie międzynarodowym oraz 

większa obecność w literaturze naukowej przemawiają za koniecznością 

posłużenia się właśnie definicją suwerenności jako dobrego odpowiednika 

słabo zdefiniowanej niepodległości. Pozwoli to oprzeć dalsze rozważania 

o termin bardziej relewantny i jednoznaczny. Dlatego też w dalszej 

niepodległość należy rozumieć poprzez pryzmat przytoczonej wyżej definicji 

suwerenności. 

Kolejnym istotnym terminem, wymagającym jasnego sprecyzowania, jest 

pojęcie państwa. Aby definiować zagrożenia dla niepodległości państwa, 

należy przyjąć jedną spójną definicję, zawierającą jasne wyznaczniki, czym 

owo państwo jest. Dopiero w dalszej kolejności odbywać się może 

wyznaczanie zagrożeń. Nieścisłości związane z wielością interpretacji terminu, 

jakim jest państwo, a ściślej mówiąc, jego wyznaczników, mogą prowadzić do 

sytuacji, w której w ocenie jednych niektóre zagrożenia nie odnoszą się 

w ogóle do państwa, a w ocenie innych może brakować ewidentnych zagrożeń 

pominiętych przez autorów. Dlatego też, by uniknąć wszelkich 

dwuznaczności, należy przyjąć jedną definicję. Wychodząc od etymologii 

słowa „państwo” w języku polskim, należy stwierdzić, iż wywodzi się ono od 

słowa „pan” i związane jest z pozycją społeczną osób mających majątek 

i władzę
8
. W pierwotnym znaczeniu terminem państwo określano także 

rozległe dobra ziemskie. Pojęcie państwa we współczesnym języku rozumiane 

zazwyczaj jest w dwójnasób. Po pierwsze, jako struktura organów władzy 

publicznej, a po drugie jako wspólnota ludzka (obywatelska)
9
. Oba te obszary 

łączy jedna z najbardziej znanych koncepcji państwa, zaprezentowana przez 

dziwiętnastowiecznego niemieckiego myśliciela Georga Jellinka. Jego 

trójelementowa koncepcja stanowiła, iż państwo składa się z trzech 

składników: terytorium, suwerennej władzy oraz ludności
10

. Nico szerzej 

                                                                

 
7 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2625 (XXV), 24 października 1970, Deklaracja zasad 
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10 Tamże, s. 61. 
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państwo definiowane jest w prawie międzynarodowym. Jedną z definicji 

prawnych jest ta przyjęta w Montevideo w roku 1933, na 17. Konferencji 

Panamerykańskiej. Określa ona państwo jako podmiot prawa 

międzynarodowego. W myśl jej brzmienia państwo, aby móc o nim mówić 

w charakterze podmiotowości prawnej, powinno posiadać: a) stałą ludność, 

b) suwerenną władzę, c) określone terytorium oddzielone od innych granicą, 

d) zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe
11

. Poszerza ona 

podstawową, trójelementową koncepcję Jellinka o aspekt stosunków 

międzynarodowych. Definicja ta stanowi podstawę rozumienia państwa 

w niniejszym artykule. Implikuje to za sobą obszary definiowania zagrożeń. 

W rozumieniu autorów zagrożeniem dla niepodległości państwa będzie 

każde zagrożenie godzące w jeden z czterech wymienionych obszarów. Na 

tej podstawie wyłonione zostały zagrożenia dla Polski w latach 1918-2015.  

3. Zasadnicze zagrożenia dla niepodległości Polski 

Podczas pracy nad zagadnieniami w zawartymi tekście postawiono trzy 

podstawowe hipotezy. Pierwsza z nich zawiera twierdzenie, jakoby 

współcześnie na Polskę czekało więcej zagrożeń dla niepodległości, niż 

w którymkolwiek z innych analizowanych okresów. Stwierdzenie to wymaga 

kilku wyjaśnień. Po pierwsze, analizowany okres podzielono na trzy periody. 

Pierwszy z nich obejmował lata 1918-1944. W skład drugiego wchodziły lata 

pomiędzy 1945 a 1989 rokiem. Ostatni z nich zawiera lata pomiędzy rokiem 

1990 a 2015. Stwierdzenie „współcześnie” oznaczać będzie zatem trzeci 

z analizowanych okresów. Inną kwestią, którą warto doprecyzować, jest ta, iż 

hipoteza odnosi się do zagrożeń jedynie w kontekście ilościowym, a nie 

jakościowym. W drugiej tezie odniesiono się do praktycznego i potencjalnego 

aspektu radzenia sobie z wymienionymi zagrożeniami. W tezie tej stwierdza 

się, iż w czasach współczesnych Polska dysponuje lepszymi mechanizmami 

odpowiedzi na zagrożenia dla niepodległości niż miało to miejsce w latach 

wcześniejszych. Ostatnia z hipotez odnosi się do relewantności omawianych 

zagrożeń. Stanowi ona twierdzenie, że latach 1918-2015 istniały realne 

zagrożenia trwałej utraty niepodległości. Wyjaśnienie, na czym polega owa 

realność, przedstawione zostanie w dalszej części tekstu.  

Analizując wspomniany wyżej obszar czasu pod kątem zagrożeń dla 

niepodległości Polski, wyszczególniono 9 zagrożeń. Każde z nich zostało 

poddane analizie, umożliwiającej za pomocą obiektywnych i subiektywnych 

                                                                

 
11 Konwencja o prawach i obowiązkach państw, zawarta na 17. Konferencji Panamerykańskiej, 

art. 1. 
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kryteriów ich komparatystykę. W tym celu przygotowano tabelę zawierającą 

kryteria ich oceny. Oczywiście ocena ta ma charakter subiektywny. Oparta 

została jednak o możliwie najbardziej obiektywne wskaźniki i źródła. Tabela 

zawiera elementy takie jak: kategoria zagrożeń, ich realność, okres ekspozycji 

oraz ocena. Zagrożenia podzielono na: społeczne, militarne i polityczne. 

Podział ten umożliwiał precyzyjne dopasowanie ich do wspomnianych 

wcześniej elementów państwa. Kolejnym elementem jest wspomniana 

wcześniej realność. W rozumieniu autorów oznacza ona szansę wystąpienia 

danego zagrożenia. Był to jeden z czynników branych pod uwagę przy 

definiowaniu oceny danego zagrożenia. W tym celu wprowadzono 

trójstopniową skalę: wysoką, średnią i niską. Wysoka realność oznaczała, że 

dane zjawisko w praktyce wystąpiło. Średnia, określała duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia. Niska realność oznaczała z kolei, iż 

prawdopodobieństwo wystąpienia było umiarkowane lub mało realne. 

Kolejnym kryterium oceny zagrożeń był okres ekspozycji. Odnosił się on do 

obszaru czasu, w którym państwo polskie było narażone na jego wystąpienie. 

Stanowi to istotny czynnik, zważywszy na konsekwencje długotrwałego 

pozostawania w stanie zagrożenia. Może to w znaczący sposób osłabić 

zdolności państwa do zachowania niepodległości. Ostatnim elementem była 

sama ocena zagrożeń. Analizując kategorie realności oraz czas ekspozycji, 

dokonano próby podziału klasyfikacji wspomnianych zagrożeń. Jako 

krytyczne określono te, w których przypadku niepodległość zagrożona jest 

bądź była w sposób niepodważalny i bezdyskusyjny. Mianem średnich 

nazwano zagrożenia mogące prowadzić do utraty niepodległości, jednak nie 

w sposób natychmiastowy i bezpośredni. Rangą niskich określono 

zagrożenia mało prawdopodobne i występujące zbyt krótko, by móc zagrozić 

niepodległości Polski.  

Tab. 1. Zagrożenia dla niepodległości Polski w latach 1918-199012 

Lp. Zagrożenie Kategoria Realność 
Okres 

ekspozycji 
Ocena 

1 
Wojna polsko-

bolszewicka 
Militarne Wysoka 2 lata Krytyczne 

2 II wojna światowa Militarne Wysoka 6 lat Krytyczne 

3 
Polska w strefie 

wpływów ZSRR 
Polityczne Średnia 44 lata Średnie 

                                                                

 
12 Kolor szary – lata 1918-1944; Kolor ciemnoszary – lata 1945-1989; Kolor biały 

 – lata 1990-2015. 
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4 

Zimna 

wojna/Dwubiegunowy 

świat 

Militarne Niska 44 lata Niskie 

5 
Proliferacja broni 

masowego rażenia 
Militarne Średnia 62 lata Niskie 

6 

Próżnia 

bezpieczeństwa po 

1990 roku 

Militarne Niska 9 lat Niskie 

7 
Proliferacja broni 

masowego rażenia 
Militarne Niska 62 lata Niskie 

8 Polityka Rosji Polityczne Niska ~2 lata Niskie 

9 
Kryzys 

demograficzny 
Społeczne Średnia ~15 lat Niskie 

 

Wojna polsko-bolszewicka w ocenie wielu historyków stanowiła śmiertelne 

zagrożenie dla istnienia młodego organizmu państwowego, jakim była 

ówczesna Polska. Państwo polskie było wówczas słabo zorganizowane oraz 

borykało się z wieloma problemami zewnętrznymi. Ponadto siła militarna 

przeciwnika oraz – spowodowana w dużej mierze faktem krótkiego 

funkcjonowania na arenie międzynarodowej – niska pozycja w Europie 

i niewielka ranga sojuszy wojskowych powodowały, że porażka w wojnie 

wydawała się realna. Skutki ewentualnej przegranej z pewnością oznaczałyby 

powrót – przynajmniej tymczasowy – do niebytu państwowego. Świadczyć 

o tym mogą jasno artykułowane cele ówczesnego przeciwnika, wyrażające się 

w chęci dalszej ekspansji terytorialno-ustrojowej w kierunku kolejnych państw 

zachodnich.  

Również II wojna światowa, jako zagrożenie ujęte dla niepodległości 

Polski, nie wymaga większej polemiki. Skutkowała ona de facto 

pozbawieniem suwerenności państwa polskiego. Dlatego też stanowi pewnego 

rodzaju wyjątek wśród wymienionych zagrożeń. Jest bowiem jedynym 

zagrożeniem „dokonanym”. Z perspektywy historii wiadomo, iż w końcowym 

rozrachunku Polska niepodległość została utrzymana, choć i to nie pozostaje 

bezdyskusyjne. Wielu historyków uważa bowiem, iż przynależność do bloku 

sowieckiego oznaczała utratę suwerenności przynajmniej w stosunkach 

zewnętrznych. Niewątpliwie jednak II wojna światowa była największym 

zagrożeniem dla Polski w jej nowożytnych dziejach.  

Oba zagrożenia zostały ocenione jako krytyczne. Oba także mają ze sobą 

wiele wspólnego. Po pierwsze, były to zagrożenia militarne. Po drugie, 

przeciwnicy posiadali zdecydowaną przewagę, a działaniom militarnym 

towarzyszyła silna ekspansja ideologiczne. Po trzecie, w obu tych przypadkach 

od początku działań prowadzonych przeciwko Polsce jasnym było, że są one 

wymierzone w pozbawienie jej niepodległości.  
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4. Okres 1945-1989 r. 

W tej części artykułu opisany jest traumatyczny okres w historii Polski, 

kiedy to w rezultacie porozumień zawartych w czasie kolejnych konferencji 

państw „wielkiej trójki” w Teheranie, Jałcie oraz w Poczdamie. Zwycięskie 

mocarstwa II wojny światowej – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz 

Związek Radziecki, zdecydowały o losie wielu europejskich państw. 

Wśród tych krajów była Polska. Po najkrwawszej wojnie, jaka miała 

miejsce w historii, odrodziła się ona w nowej rzeczywistości. Zmieniły się 

granice kraju, wielu znakomitych obywateli poniosło śmierć. Równie wiele 

osób znalazło się po za terenem państwa. Jednak najważniejszą decyzją dla 

Polski, która wpłynęła na kolejne dekady, było znalezienie się w strefie 

wpływów Związku Radzieckiego. Miało to ogromną siłę oddziaływania na 

każdy obszar funkcjonowania państwa oraz na życie wszystkich obywateli. 

Rzutowało to również na stosunki międzynarodowe, a co za tym idzie, na 

zagrożenia, jakie groziły naszemu państwu. W ten sposób została ustalona 

granica (1945-1989 r.) na potrzeby analizy, jaka będzie uwzględniana 

w dalszej części pracy. 

W tym okresie historii Polski zostały wyszczególnione następujące 

zagrożenia: Polska w strefie wpływów ZSSR, dwubiegunowy świat/konflikt 

światowy, proliferacja broni masowego rażenia. Pierwsze badane niebez-

pieczeństwo dotyczy wspomnianego już we wstępie do tej części pracy 

znalezienia się pod radziecką strefą wpływów. Sam ten okres można 

niewątpliwie podzielić na bardziej szczegółowe oraz napisać o nich osobne 

artykuły naukowe czy nawet książki, jednak tematyka tej pracy wymaga 

szerszego podejścia do problemu. Zatem w kolejnych dekadach tych 

czasów istniało pewne niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Kategoria 

zagrożenia na poczet badania została określona jako: militarne/polityczne, 

jednak realność oszacowano już jako niską. Podsumowując, mimo iż 

niebezpieczeństwo trwało przez cały okres badany w tej części pracy, 

stanowiło one niskie zagrożenie. Choć warto wspomnieć o przynajmniej 

jednym wydarzeniu historycznym związanym z tą groźbą, które w realny 

sposób mogło zagrozić polskiej niepodległości. Owo ryzyko było związane 

z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Według ujawnionych 

dokumentów oraz najnowszych badań historycznych istniała duża szansa 

przekroczenia przez siły radzieckie naszej wschodniej granicy
13

 (choć po 

dzień dzisiejszy istnieją spory w tej materii), co mogłoby się skończyć 

                                                                

 
13 Mańka S., Kulisy wprowadzenia stanu wojennego, 

http://www.kdmp.org/images/news/artykuly/kulisy_stanu.pdf, s. 4. 
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w najlepszym razie podobnie jak Praska Wiosna 1968 r. Choć należy też 

pamiętać, że w tym czasie na terenie Polski znajdowała się olbrzymia ilość 

wojsk radzieckich. Porozumienie z 23 października 1957 roku stanowiło, 

że w granicach państwa może przebywać 62-66 tys. żołnierzy wschodniego 

sąsiada. Dzisiaj ocenia się, iż w Polsce znajdował się sprzęt wojskowy w 

ilości niezbędnej dla minimum 300 tys. wojskowych
14

. Zatem współcześnie 

możemy tylko dywagować, w jaki sposób potoczyłaby się historia, gdyby 

zostały podjęte inne decyzje.  

Kolejnym zagrożeniem, które zostało stwierdzone na podstawie analizy 

na poczet tego artykułu, jest dwubiegunowy świat; dotyczy to przede 

wszystkim możliwości zaistnienia konfliktu światowego. Oczywiście owo 

zagrożenie dla Polski implikuje niebezpieczeństwo znalezienia się w strefie 

wpływów Związku Radzieckiego. Spowodowało ono przymusowe 

opowiedzenie się po stronie tego mocarstwa oraz włączenie w struktury 

Układu Warszawskiego. W badaniu zagrożenie zostało sklasyfikowane 

w kategorii militarne/polityczne, realność jako średnia. Okres ekspozycji 

trwa przez cały czas istnienia dwubiegunowego porządku światowego. 

Samo zagrożenie można określić jako średnie, choć jeżeli chodzi o jego 

prawdopodobieństwo wystąpienia, zmieniało się na przestrzeni lat. Rządy 

komunistyczne cechował ekspansjonizm, za czym idzie, chęć niesienia 

rewolucji do innych państw. Powodowało to wzrost napięć na linii: Stany 

Zjednoczone (oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego) – Związek 

Radziecki (oraz cały Układ Warszawski). Wśród wydarzeń, które 

wpływały na eskalację relacji, można wymienić wojnę koreańską (1950-

1955 r.), kryzys berliński (1961 r.) czy kryzys kubański (1962 r.). Starcia 

między oboma blokami państw toczyły się przede wszystkim na 

zastępczych teatrach wojennych, takich jak Wietnam, Afganistan czy 

w wielu innych państwach Trzeciego Świata. Istniały również sytuacje, 

kiedy błąd ludzki mógł doprowadzić do konfliktu światowego. Dotyczy to 

przede wszystkim groźby użycia broni jądrowej. Sama wojna 

najprawdopodobniej rozpoczęłaby się w konwencjonalny sposób, o czym 

świadczą kolejne plany wojskowe, tworzone przez państwa obu bloków. 

W utworzonym w 1962 r. dokumencie Plan operacyjny obrony tery- 

torialnej kraju obawiano się głównie ataku jądrowego. Według niego na 

                                                                

 
14 Czulicki M., Wybrane aspekty pobytu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce 

w latach 1945-1993 oraz wykorzystanie infrastruktury po jednostkach Armii Radzieckiej po 

1993 r., s. 8-9. 
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terenie Polski miano dokonać 200-300 uderzeń ładunkami atomowymi
15

. 

Do tego celu miano przeznaczyć strategiczne bombowce oraz rakiety 

międzykontynentalne. W tym czasie Układ Warszawski dysponował tylko 

3 tys. ładunków jądrowych, podczas gdy państwa NATO miały ich 

zgromadzone 27,5 tys
16

. Zatem to zagrożenie jest również ściśle związane 

z kolejnym, które pojawiło się w tabeli, czyli proliferacją broni masowego 

rażenia. Samo słowo „proliferacja” można w najprostszy sposób wyjaśnić 

jako rozprzestrzenianie środków do produkcji i przenoszenia broni 

jądrowej
17

. Za moment czasowy, od którego mamy do czynienia 

z proliferacją broni masowego rażenia, można uznać pierwszy udany test 

ładunku termojądrowego, dokonany przez ZSRR w 1954 roku. Zagrożenie 

w tabeli zostało umieszczone w kategorii militarne/polityczne, realność 

określona została jako niska. Ocena ekspozycji wynosi 62 lata (czyli po 

dzień dzisiejszy), a samo zagrożenie zostało określone jako niskie. Warto 

jednak podkreślić, iż większa szansa na realność miała miejsce w okresie 

1945-1989, aniżeli na dzień dzisiejszy, choć tutaj istnieją inne źródła tego 

problemu. Zostaną one omówione w kolejnej części artykułu. 

5. Okres 1989-2015  

Kolejny okres dotyczy przede wszystkim problemów, które dotykają 

nasze państwo współcześnie – choć nie wszystkie oczywiście. W tym 

czasie Polska jest już w pełni suwerenna i sama kreuje swoją politykę 

bezpieczeństwa. Daje to wiele szans, jak również stwarza nowe 

niebezpieczeństwa. Wśród zagrożeń można wymienić: próżnię 

bezpieczeństwa po 1990 r., proliferację broni masowego rażenia, politykę 

Rosji, kryzys demograficzny. Pierwsze z nich dotyczy tak zwanej próżni 

bezpieczeństwa, która nastąpiła po 1989 roku. Choć niektórzy autorzy 

stwierdzają, iż nastąpiła to w 1991 r., czyli w momencie rozwiązania 

Układu Warszawskiego. Jednak już od 1989 r. Polska nie była już w taki 

sam sposób związana z ZSRR, w jaki to miało miejsce w poprzednich 

dekadach. Powstała bowiem w wyniku rozpadu bloku państw wschodnich 

w Europie Środkowo Wschodniej. Umożliwiła Polsce potencjalnie 

integrację z państwami zachodnimi
18

. Jednakowoż sytuacja ta stanowiła 

                                                                

 
15 Kajetanowicz J., Strategia bezpieczeństwa Polski w drugiej połowie XX wieku, Zeszyty 

Naukowe WSOWL, nr 3/2011, s. 241. 
16 Tamże. 
17 Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 811. 
18 Zięba R., Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie bezpieczeństwa europejskiego, 

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2000_Zieba.pdf, s. 28. 
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również pewne zagrożenie dla naszego państwa. Polska znalazła się poza 

strukturami znaczących ugrupowań sojuszniczych. Odzwierciedleniem tej 

sytuacji były dokumenty z 1992 roku: Założenia polskiej polityki 

bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zakładano w nich, że ewentualny konflikt będzie 

miał charakter lokalny lub regionalny, a główne zagrożenie płynie ze strony 

wschodniej. W sytuacji ataku na Polskę planowano szukać sojuszników już 

w czasie obrony
19

. Podsumowując, zagrożenie zostało skategoryzowane 

jako militarne/polityczne, realność jako niska, czas ekspozycji 9 lat (do 

momentu wejście do struktur NATO w 1999 r.). Ocena ryzyka została 

określona jako niska.  

Kolejny punkt, czyli proliferacja broni masowego rażenia, był oma-

wiany w poprzedniej części pracy. Jednak zagrożenie to nie zostało po 

dzień dzisiejszy wyeliminowane, przy czym obecnie główne niebezpie-

czeństwo pochodzi z innego źródła. Jeżeli we wcześniejszych dekadach 

obawiano się, iż broń ta zostanie wykorzystana przez jakieś państwo, 

dzisiaj społeczność międzynarodowa obawia się przede wszystkim użycia 

ładunków jądrowych przez terrorystów, choć oczywiście cały czas istnieje 

możliwość wykorzystania tej broni przez nieprzewidywalnego dyktatora. 

Z tego powodu niedawno został podpisany układ z Iranem (jednak jeszcze 

nie wszedł w życie), który dążył do stworzenia broni jądrowej, czy przez 

Koreą Północną, która dysponuje niewielką ilością tej broni. Poniższa 

tabela ukazuje arsenał jądrowy w posiadaniu państw na świecie.  

Tab. 2. Potencjał nuklearny poszczególnych państw20 

Lp. Państwo Potencjał nuklearny 

1 Rosja 7700 

2 Stany Zjednoczone 7100 

3 Francja 300 

4 Chiny 260 

5 Wielka Brytania 225 

6 Pakistan 120 

                                                                

 
19 Kajetanowicz J., Strategia bezpieczeństwa polski…, s. 245. 
20 Kimball D., Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance, http://www.armscontrol.org/ 

factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat. 
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7 Indie 120 

8 Izrael 80 

9 Korea Północna 8 

 

Ponadto na terenie następujących państw przechowywana jest broń 

jądrowa: Belgia, Holandia, Niemcy, Turcja oraz Włochy
21

. Wszystkie te 

państwa za wyjątkiem Korei Północnej dysponują stabilnymi rządami i na 

dzień dzisiejszy nie stanowią zagrożenia, jeżeli chodzi o użycie broni 

jądrowej. 

W ostatnim czasie zaistniało nowe zagrożenie dla Polski. Związane jest 

z ekspansjonizmem Federacji Rosyjskiej. Pierwsze objawy tej polityki można 

było dostrzec w czasie konfliktu o Osetię Południową oraz Abchazję, kiedy to 

zaatakowana została Gruzja. Jednak zostało to zbagatelizowane przez państwa 

zachodnie. Wydarzenia związane z aneksją Krymu oraz działaniami Rosji na 

wschodzie Ukrainy doprowadziły do eskalacji napięcia pomiędzy Moskwą, 

a państwami NATO oraz Unii Europejskiej. Spowodowało to obustronne 

użycie sankcji politycznych oraz ekonomicznych, które obowiązują po dzień 

dzisiejszy. Ponadto, by uzyskać swoje cele, Rosja nie boi się używać szantażu 

poprzez monopol, jaki ma w wielu państwach na surowce energetyczne. 

Komentatorzy na dzień dzisiejszy piszą, iż mamy do czynienia z regresem 

stosunków między NATO a Rosją oraz cofaniem się do retoryki 

zimnowojennej. Z tego powodu Polska czuje pewne zagrożenie, płynące ze 

strony swojego wschodniego sąsiada, i stara się o wzmocnienie obecności 

Sojuszu w jej granicach. Zagrożenie zostało umieszczone w kategorii 

militarne/polityczne, realność określona jako niska, a okres ekspozycji 2 lata  

– czyli od momentu aneksji Krymu. Ogólna ocena jest niska, gdyż atak na 

Polskę mógłby doprowadzić do wojny z całym Sojuszem Północno-

atlantyckim, co na pewno nie jest celem polityki rosyjskiej. 

Ostanie zagrożenie, jakie zostało wymienione w badaniu, stanowi 

zupełnie inną kategorię. Nie pochodzi od zewnątrz, jak to ma miejsce 

w wypadku wszystkich wymienionych wcześniej, jednak jest na tyle 

ważne, iż niezbędne jest omówienie go w chociaż elementarny sposób. 

Mowa o kryzysie demograficznym. Na poczet tej pracy zostało przyjęte, iż 

rozpoczął się w 1989 roku, kiedy to współczynnik dzietności na jedną 

kobietę spadł do poziomu 2,07. Została wówczas przekroczona granica 

                                                                

 
21 Nuclear arsenals, http://www.icanw.org/the-facts/nuclear-arsenals. 
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zastępowalności pokolenia, która wynosi 2,1 dziecka na kobietę. Dokładnie 

ukazuje to poniższy wykres. 

Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce od 1960 r. do 2008 r.22 

 

Po 2000 roku współczynnik ten wynosił nawet 1,22. Choć w następnych 

latach urósł, nie jest on wystarczający, by zapewnić poprawne funkcjo-

nowanie państwa w przyszłości – zapobiec starzeniu się społeczeństwa. 

Skutki tego mogą być tragiczne, szczególnie w strefie ekonomicznej oraz 

społecznej. Zagrożenie zostało umieszczone w kategorii społeczne, 

realność jako średnia, okres ekspozycji wynosi 26 lat, a ogólna ocena niska. 

Nie jest to proces nieprzewidywalny oraz dynamiczny. Tutaj jednak istnieje 

jeszcze wiele mechanizmów, które mogą zadziałać jako pozytywna zmiana 

i odmienić ten proces. 

6. Sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz wnioski 

Analizując wydarzenia minione oraz obserwując współczesne, państwo 

polskie musi wyciągać wnioski ze swojej historii. Do tej pory obronną ręką 

udawało się wychodzić z, wydawałoby się, najgorszych sytuacji. Jednak 

nie zawsze może się to udawać, dlatego jest konieczne tworzenie 

odpowiednich mechanizmów, sojuszy itp., by utrzymać państwo polskie 

                                                                

 
22 Balicki J., Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, Teologia i Moralność,  

7 (2010), s. 21. 
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przy życiu. Na podstawie zagrożeń, które istnieją na dzień dzisiejszy, na 

poczet artykułu została utworzona krótka lista najbardziej podstawowych 

założeń, jakie powinny być realizowane, by utrzymać niepodległość, by 

kraj mógł dalej istnieć. Do najważniejszych niewątpliwie należy 

umacnianie wewnętrznych systemów bezpieczeństwa. Pod tym hasłem 

rozumieć można reformowanie służb mundurowych, odpowiednie 

inwestycje w uzbrojenie czy dobre ustawodawstwo, które umożliwi na 

przykład skuteczną obronę w sytuacji wojny. Kolejnym szczególnie 

aktualnym w ostatnim czasie założeniem jest zwiększanie obecności wojsk 

NATO na terenie RP. Obecność np. większej ilości żołnierzy krajów 

sojuszniczych może pomóc w potencjalnej obronie. Umożliwi również 

umacnianie wspólnych procedur obronnych oraz większe zaangażowanie 

tych państw w przypadku ataku na Polskę. Ostatni sposób zapobiegania 

zagrożeniom dotyczy niżu demograficznego. Tutaj niezbędna jest po 

pierwsze ogólnokrajowa dyskusja nad tym problemem oraz opracowanie 

nowej polityki społecznej. Miałaby ona na celu wsparcie rodziny 

i wzmożenie poczucia bezpieczeństwa (szczególnie ekonomicznego). 

Odnosząc się do początkowych hipotez, należy stwierdzić, iż: 

1. Współcześnie na Polskę czyha więcej zagrożeń dla niepodległości 

niż kiedykolwiek w analizowanym okresie, lecz nie są one tak silne, 

jak to miało miejsce we wcześniejszych dekadach; 

2. W czasach współczesnych Polska dysponuje lepszymi mechaniz-

mami odpowiedzi na zagrożenia dla niepodległości niż miało to 

miejsce w latach wcześniejszych; 

3. W latach 1918-2015 istniały realne zagrożenia trwałej utraty niepod-

ległości. 

Zatem wszystkie tezy z początku artykułu zostały udowodnione. Sam 

tekst dotyka wielu problemów, które zostały zanalizowane w dość 

syntetyczny sposób. Wskazuje on głównie zagrożenia oraz możliwości ich 

rozwiązań. Tekst ma na celu przede wszystkim dać podstawy do rozważań 

nad zagrożeniami oraz możliwościami ich eliminacji oraz ich 

minimalizacji. W intencji autorów pozostaje nadzieja, iż artykuł spełni 

swoją rolę i odpowiednio naświetli badaną problematykę.  
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Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Zagrożenia dla polskiej 

niepodległości w latach 1918 -2015 

Parafrazując pamiętne słowa Jana Pawła II, iż „wolność nie jest dana raz na zawsze”, należy 

również pochylić się nad pytaniem, czy niepodległość dana jest raz na zawsze. Odpowiadając na 

to pytanie, konieczna wydaje się być analiza zagrożeń, które mogłyby skutkować utratą owej 

niepodległości, począwszy od roku 1918 aż po współczesność. Referat dotyczy przede wszystkim 

istotnych zagrożeń, mogących wpłynąć na byt państwa polskiego. W tym celu dokonano 

komparastyki istotnych zagrożeń zewnętrznych dla niepodległości RP oraz ewentualnych 

możliwości przeciwdziałania tymże zagrożeniom. Wykonana została analiza historyczno-

politologiczna kierunków i rodzajów zagrożeń w omawianym okresie. Pod uwagę wzięto 

również ich relewantność. Do ich określenia wykorzystano źródła naukowe, dokumenty 

państwowe oraz doniesienia medialne. W badaniu postawione zostały następujące tezy, na które 

odpowiedź zostanie udzielona w czasie wystąpienia. Prezentują się one w sposób następujący:  

H1: Współcześnie na Polskę czeka więcej zagrożeń dla niepodległości niż kiedykolwiek 

w analizowanym okresie. 

H2: W czasach współczesnych Polska dysponuje lepszymi mechanizmami odpowiedzi na 

zagrożenia dla niepodległości niż w miało to miejsce w latach wcześniejszych.  

H3: W latach 1918-2015 istniały realne zagrożenia trwałej utraty niepodległości. 
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Prawo do rekompensaty  

z tytułu pozostawienia nieruchomości  

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej – mienie zabużańskie 

1. Wstęp 

W związku z II wojną światową oraz ustaleniami pokojowymi, do 

których należy zaliczyć również tzw. Konferencje Wielkiej Trójki, granice 

Rzeczypospolitej Polskiej zostały zmienione. W wyniku tego ok. 48% 

przedwojennej Polski znalazło się we władaniu ZSRR. Na podstawie 

Układów republikańskich z 1944 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

zobowiązał się do wypłacenia rekompensat obywatelom, którzy pozostawili 

swój majątek na tzw. Kresach Wschodnich.  

Układy te obejmowały umowy międzynarodowe zawarte przez Polski 

Komitet Wyzwolenia Narodowego z trzema republikami radzieckimi: 

Białoruską, Ukraińską i Litewską. Na mocy traktatów przymusowo 

wysiedlono z terytorium tych republik osoby narodowości polskiej 

i żydowskiej, posiadające polskie obywatelstwo przed 1939 rokiem. Osoby 

opuszczające Kresy nie mogły zabrać ze sobą całego majątku, jaki do tej 

pory zgromadziły. 

Gwarantowane przez Polski Rząd rekompensaty i odszkodowania 

zaczęły być realizowane zaraz po II wojnie światowej. Pomoc przyjęła 

formę ekwiwalentu za pozostawione mienie w postaci nowych nierucho-

mości, gospodarstw rolnych itp. Jednak szacuje się, że ponad 80% wysied-

leńców lub ich spadkobierców nie otrzymało gwarantowanych rekom-

pensat. W związku z tym w 2005 roku wprowadzono ustawę o realizacji 

prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, której głównym celem było 

                                                                

 
1 E-mail: natalia_slawinska@interia.pl, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie, 

http://www.uwm.edu.pl. 
2 E-mail: jaroslaw.swidynski@uwm.edu.pl, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie, http://www.uwm.edu.pl. 
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uregulowanie kwestii wypłat rekompensat i odszkodowań za pozostawione 

mienie na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Jednocześnie 

w ustawie zaznaczono, że dzień 31 grudnia 2008 roku jest ostatecznym 

terminem, w którym można wystąpić z wnioskiem o przyznanie prawa do 

rekompensaty. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wartości 

pozostawionego mienia, określonego prze rzeczoznawcę majątkowego.  

Pojęcie mienia zawiera Kodeks cywilny w art. 44, określając je jako 

„własność i inne prawa majątkowe”. Własność odnoszona jest najczęściej do 

rzeczy, które posiadają majątkowy charakter. Charakter ten posiadają rzeczy 

należące do praw bezwzględnych (rzeczowych: własność, użytkowanie 

wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe), jak i do praw względnych 

(wierzytelności i praw na dobrach niematerialnych – intelektualnych). Jednak 

charakter majątkowy rzeczy ściśle powiązany jest z jej określoną wartością 

w obrocie rynkowym
3
. 

W polskim prawie nie funkcjonuje termin „mienie zabużańskie”. Pod 

tym zwyczajowym pojęciem należy rozumieć majątki pozostawione na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jej przedwojennych granicach, które 

nie są częścią Jej obecnego terytorium
4
. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie: 

 kontekstu historycznego, prezentującego problemy związane 

z II wojną światową, odnoszące się do terenów położonych na 

Wschodzie, które nie weszły w skład państwa polskiego; 

 obowiązującego prawodawstwa, regulującego kwestie pozostawionego 

mienia poza obecnymi granicami kraju; 

 procedury administracyjnej, w wyniku której wypłacane są rekom-

pensaty za mienie pozostawione; 

 sposobów, dzięki którym można określić wartość pozostawionego 

majątku; 

 stopnia realizacji przez Rzeczypospolitą Polską prawa do rekompensat 

z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi jej granicami. 

3. Rekompensaty za pozostawione nieruchomości 

                                                                

 
3 Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2013, s.158-200. 
4 Tamże. 
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3.1. Sytuacja geopolityczna 

Po I wojnie światowej na mapę polityczną Europy wróciła Rzeczpospolita 

Polska. W 1922 roku ostatecznie ukształtowane zostały granice odrodzonego 

Państwa (por. rysunek 1.). W kwietniu 1939 roku Rzeczpospolita Polska 

zajmowała obszar 389720 km
2
 i zamieszkiwało ją 32348 tys. osób. 

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej Polskiej w 64,7% stanowili Polacy, 

16,0% – Ukraińcy, 2,4% – Niemcy, 6,1% – Białorusini, 9,8% – Żydzi; 

pozostali to: Rosjanie, Czesi, Litwini i inni
5
. 

 

Rysunek 1. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej przed II wojną światową  

Źródło: http://wiadro.org.pl/imperium/mapy/2rp_admini.jpg 

                                                                

 
5 Historia Polski w Liczbach. Ludność. Terytorium, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

1994, tab. 117, tab. 118, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra. 
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1 września 1939 r. Rzeczypospolita Polska została zaatakowana przez 

III Rzeszę Niemiecką. Atak ten spowodował wybuch II wojny światowej. 

17 września, zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow, Polska 

została najechana przez oddziały Armii Czerwonej. Po ponad trzech 

tygodniach działań wojennych na dwóch frontach polskie armie zostały 

pokonane i 28 września III Rzesza Niemiecka i Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich zawarli układ o przyjaźni i granicach. Układ ten 

podzielił obszar okupowanej Polski pomiędzy agresorów
6
. Przebieg wyty-

czonej tym paktem granicy przedstawia rysunek 2. 

22 czerwca 1941 roku III Rzesza zaatakował ZSRR. Wynikiem ataku 

było przyłączenie się ZSRR do aliantów i ich zbrojne wsparcie w walce 

z III Rzeszą. Skutkiem tego działania było również to, że niedawny wróg 

Polski stał się jej sojusznikiem. 

W 1943 roku alianci osiągnęli na froncie wschodnim przewagę nad 

wojskiem niemieckim. W dniach od 28 listopada do 1 grudnia odbyła się 

pierwsza z trzech konferencji państw zrzeszonych w walce z hitlerowskimi 

Niemcami – konferencja w Teheranie. Na konferencji spotkała się tzw. 

Wielka Trójka: przywódcy USA (Franklin Delano Roosevelt), Wielkiej 

Brytanii (Winston Churchilla) i ZSRR (Józef Stalin). Postanowieniami 

konferencji była m.in. decyzja o otwarciu frontu wojennego w zachodniej 

Europie, ustalono również, że walki będą trwały aż do bezwarunkowej 

kapitulacji Rzeszy Niemieckiej; wytyczono także nową wschodnią granicę 

Polski, opierając ją na tzw. linii Curzona, która przebiegała podobnie jak 

obecna granica Rzeczypospolitej Polskiej. Wytyczenie nowej wschodniej 

granicy sprawiło, że Polska straciła prawo do ubiegania się o dawne ziemie, 

położone na wschód od Bugu – Kresy Wschodnie. Ostateczne 

potwierdzenie ustaleń z Teheranu odbyło się na drugiej konferencji 

Wielkiej Trójki w Jałcie (skład jak w Teheranie), która odbyła się w dniach 

4-11 lutego 1945 roku. W Jałcie rozstrzygnięto m.in. o ostatecznym 

wyglądzie granic powojennej Europy oraz określono strefy wpływów 

poszczególnych mocarstw w Europie i na terenie pokonanych Niemiec
7
. 

Kazimierz Pużak – polski działacz socjalistyczny – stwierdził, że powzięte 

w Jałcie postanowienia, bez udziału i zgody przedstawicieli Państwa 

                                                                

 
6 Czubiński A., Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 

2006, s. 25-60. 
7 Tamże, s. 214-260. 
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Polskiego, narzucające Polsce ciężkie i krzywdzące warunki, są zmorą 

nowego powojennego porządku politycznego
8
.  

W Reims (07.05.1945r.) i w Berlinie (08.05.1945r.) przedstawiciele 

Rzeszy Niemieckiej podpisali akt kapitulacji, kończący II wojnę światowa 

w Europie. Natomiast 2 września 1945 r. przedstawiciel Cesarstwa Japonii 

podpisał bezwarunkową kapitulację na wodach Zatoki Tokijskiej, kończąc 

tym samym II wojnę światową na świecie
9
.  

 

Rysunek 2. Porównanie obszarów Rzeczypospolitej Polskiej przed i po II wojnie światowej  

Źródło: http://odkrywca.pl/forum_pics/picsforum22/372790.jpg 

W dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie pod Berlinem 

odbyła się ostania konferencja Wielkiej Trójki. Na konferencji ustalono 

między innymi, że odpowiedzialność za wojnę w całości ponoszą hitlerowskie 

                                                                

 
8 Gella A., Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 

1998, s. 52-53. 
9 Czubiński A., Historia Drugiej Wojny Światowej 1939-1945…, s. 214-260. 



 

Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości  

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – mienie zabużańskie 

 

167 

 

Niemcy; ustalono przebieg granicy polsko-niemieckiej; zdecydowano 

o wypłacie reparacji wojennych. 

W wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Teheranie, 

Jałcie i Poczdamie Polska zajmowała powierzchnię 311730 km
2
 i zamiesz-

kiwało ją 23930 tys. osób
10

. Szacuje się, że ponad 6 mln Polaków zginęło 

podczas działań wojennych
11

. Społeczeństwo powojennej Polski w 87,5% 

stanowili Polacy, 9,6% – Niemcy, 2,9% – inni podane powyżej dane są 

szacunkowe ze względu na trwałą migrację ludności
12

. 

Na skutek zmiany wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej Polska 

musiała odstąpić ZSRR 48% swojego przedwojennego terytorium na 

wschodzie, tzw. Kresów Wschodnich, zyskując w zamian tereny na zachód 

od przedwojennej granicy Polski – Ziemie Odzyskane. W skład Ziem 

Odzyskanych wchodziły tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej oraz 

południowa część Prus Wschodnich (por. rysunek 2.). Zmiana granic Polski 

spowodowała wielką migrację ludności oraz jej przymusowe przesiedlenia. 

Osoby te niejednokrotnie musiały zostawić cały swój majątek na wschodzie 

i zaczynać życie od nowa w nowej powojennej Polsce. 

3.2. Podstawa prawna ubiegania się o rekompensatę 

Głównym aktem prawa, który reguluje sprawy związane z rekom-

pensatami za pozostawione mienie w czasie II wojny światowej, jest: 

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (Ustawa o prawie do rekompensat, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1090). Akt 

ten określa reguły realizacji praw do rekompensaty za pozostawione mienie 

wskutek trwania II wojny światowej, w sytuacji, gdy opuszczenia 

terytorium II Rzeczpospolitej Polskiej dokonano na podstawie tzw. 

układów republikańskich. Układy te zostały zawarte, kiedy jasne stało się, 

że terytorium Polski powojennej nie będzie tak daleko sięgać na wschód, 

a wschodnia granica kraju oprze się na Bugu (konferencja w Teheranie – 

28 listopada-1 grudnia 1943 r.). Układy te były porozumieniami 

dwustronnymi, dotyczącymi przesiedleń ludności polskiej. W skład tych 

układów wchodziły: 

                                                                

 
10 Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

1994, tab. 114, tab. 115, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra. 
11 Pro Memoria 1939-1945, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 16, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/19/1/1/promemori

a.pdf. 
12 Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium… 
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 Układ z 1 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego (PKWN) a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Re-

publiki Rad (SRR), dotyczący ewakuacji obywateli polskich z tery-

torium Białoruskiej SRR i ludności białoruskiej z terytorium Polski; 

 Układ z 9 września 1944r. pomiędzy PKWN a Rządem Ukraińskiej 

SRR, dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium Ukraińskiej 

SRR i ludności ukraińskiej z terytorium Polski; 

 Układ z 22 września 1944r. pomiędzy PKWN a Rządem Litewskiej 

SRR, dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej 

SRR i ludności litewskiej z terytorium Polski
13

. 

Układy te zezwalały na wywóz tylko określonych ruchomości. 

Ruchomości, których nie można było zabrać do Polski, podlegały 

obowiązkowi rozliczenia.Obowiązkowemu rozliczeniu podlegały m.in.: 

pieniądze, złoto, surowe kamienie szlachetne, dzieła sztuki, motocykle, auta, 

meble. 

Odnoście odszkodowań za repatriację Polaków z terenów Rzeczypospolitej 

Polskiej, które nie weszły w skład obecnego obszaru kraju, Sąd Najwyższy 

w uchwale z 30 maja 1990 r. (III CZP 1/90, OSNCP 10-11/90, poz. 129) 

stwierdził, iż ekwiwalent za majątek pozostawiony przez obywateli polskich 

na dawnych Kresach Wschodnich, które zamieszkiwali w chwili wybuchu 

II wojny światowej, określone w układach republikańskich, należy odnieść 

również do osób, które powróciły do kraju później, na podstawie umów 

z 6 lipca 1945 r. i z 25 marca 1957 r.
14

. 

Umowa z 6 lipca 1945 r. zawarta została pomiędzy Tymczasowym 

Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich i dotyczyła prawa zmiany 

obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, 

mieszających w ZSRR, i ich ewakuacji do Polski oraz o prawie zmiany 

obywatelstwa polskiego osobom będących narodowości: białoruskiej, 

litewskiej, rosyjskiej, rusińskiej i ukraińskiej, zamieszkałym na terytorium 

Polski, i o ich ewakuacji do ZSRR (por. art. 1. ust. 1. pkt. 4 Umowy z 6 lipca 

1945 r.). 

Umowa z dnia 25 marca 1957 r. pomiędzy Rządem Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik 

Radzickich dotyczyła dalszych ustaleń co do terminu i trybu repatriacji 

Polaków z terytorium ZSRR
15

. 

                                                                

 
13 Bieniek G., Rudnicki S., dz. cyt., s. 158-200. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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3.3. Uprawnieni do otrzymania rekompensaty 

O rekompensatę z tytułu pozostawionego mienia poza obecnymi 

granicami Polski mogą ubiegać się
16

: 

 właściciele lub współwłaściciele pozostawionych nieruchomości, 

jeżeli: 

o byli w dniu 1 września 1939r. obywatelami polskimi i posiadali 

miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

o posiadają obywatelstwo polskie; 

 spadkobiercy; 

Prawo do rekompensaty jest niezbywalne
17

. 

Obecnie większość osób ubiegających się o rekompensaty za utratę 

swoich majątków ma na myśli zupełnie inne świadczenie, aniżeli 

repatrianci przesiedleni w latach 1944-1946. Repatrianci z chwilą 

przesiedlenia otrzymali od Państwa Polskiego pomoc osiedleńczą, którą 

określało ustawodawstwo osadnicze. Specyfika tej pomocy polegała na 

odejściu od pełnego odszkodowania za pozostawione mienie w zamian za 

udzielenie przesiedleńcom pomocy umożliwiającej rozpoczęcie nowego 

życia w powojennej Polsce. W skład tej pomocy wchodziły gospodarstwa 

rolne lub mieszkania z pełnym wyposażeniem i inwentarzem. 

Przesiedleńcy kierowani byli na obszar tzw. Ziem Odzyskanych.  

Jednak nie wszyscy przesiedlili się zgodnie z ustanowionymi wówczas 

zasadami. Wiele osób przesiedliło się w sposób legalny lub nielegalny już 

po 1946 roku. Osoby te nie występowały do władz o jakąkolwiek pomoc ze 

względów osobistych lub politycznych. W tej grupie były również osoby, 

które utraciły wielkie majątki na skutek nacjonalizacji, przeprowadzonej 

przez okupacyjne władze radzieckie po 17 września 1939 r. Te właśnie 

osoby lub ich spadkobiercy stanowią większość starających się o rekom-

pensaty
18

. Dlatego w ustawie o prawie do rekompensat w art. 1, pkt 1a i 2 

rozszerzono krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia o osoby, które 

pozostawiły swój majątek poza obecnymi granicami kraju w związku 

z powojennymi zmianami wschodniej granicy Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej, oraz osób, które opuściły byłe terytorium Rzeczypospolitej 

                                                                

 
16 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2-3. 
17 Tamże, art. 4. 
18 Potasznik W., Utracone majątki. Zwrot i odszkodowania. Część I: Grunty i mienie zabużańskie, 

dekretowe – warszawskie oraz znacjonalizowane, Wydawnictwo Potasznik, Warszawa 2005, 

s. 19-44. 
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Polskiej w innych okolicznościach związanych z wybuchem i trwaniem 

II wojny światowej. 

3.4. Wymagane dokumenty 

Aby otrzymać rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 1 

Ustawy o prawie do rekompensaty osoba uprawniona musi wystąpić 

z wnioskiem do wojewody o potwierdzenie tego prawa. Wniosek 

o potwierdzenie prawa do rekompensaty mógł być złożony do 31 grudnia 

2008 r. Do wniosku, zgodnie z art. 6 Ustawy o prawie do rekompensaty, 

należy dołączyć: 

 dowody świadczące o pozostawieniu mienia: 

o urzędowy opis pozostawionego mienia; 

o orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny; 

o dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dowody pozyskane 

z archiwów polskich lub innych państw; 

o oświadczenia dwóch świadków – w przypadku braku innych 

dokumentów; 

 dowody świadczące o posiadaniu polskiego obywatelstwa; 

 dowody świadczące o miejscu zamieszkania właścicieli; 

 oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do starania się 

o rekompensatę (w przypadku zrzeczenia się przez właściciela); 

 oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekom-

pensaty – nabycie prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości należącej do Skarbu Państwa
19

. 

Świadkami, którzy złożą oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, mogą być osoby zamieszkujące w tej samej lub sąsiedniej 

miejscowości, w której znajduje lub znajdowało się pozostawione mienie. 

Świadkiem nie może być osoba bliska dla właścicieli lub spadkobierców 

ubiegających się o decyzję o potwierdzeniu prawa do rekompensaty. 

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami jest sprawdzany przez 

wojewodę. Jeśli nie spełnia on określonych wymogów, wnioskodawca ma 

prawo go uzupełnić w terminie sześciu miesięcy. 

Jeżeli wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty spełnia 

wszystkie przewidziane ustawą wymogi, wojewoda wydaje postanowienie, 

w którym wskazuje, aby wnioskodawca: 

                                                                

 
19 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, art. 6. 
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 wskazał jedną wybraną formę realizacji prawa; 

 wskazał numer rachunku bankowego, jeśli wnioskodawca wybrał 

świadczenie pieniężne; 

 dołączył operat szacunkowy z określoną wartością nieruchomości 

pozostawionych poza obecnymi granicami kraju; 

 dołączył operat szacunkowy z określoną wartością nabytego prawa 

własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa, w przypadku kiedy nieruchomości te zostały nabyte 

w ramach realizacji praw do rekompensaty
20

. 

Kiedy wnioskodawca wywiąże się z obowiązków przedstawionych 

powyżej, wojewoda wydaję decyzję, w której wskazuje: 

 osoby z potwierdzonym prawem do rekompensaty; 

 zwaloryzowanych na dzień wydania decyzji wartości określonych 

w dostarczonych operatach szacunkowych; 

 wysokość rekompensaty; 

 wybraną formę realizacji prawa do rekompensaty
21

. 

3.5. Formy realizacji prawa do rekompensaty 

Wnioskodawca o potwierdzenie prawa do rekompensaty na wezwanie 

wojewody ma prawo wyboru formy jej realizacji. Ustawa przewiduje dwie 

formy realizacji tego prawa. Po pierwsze, zaliczenie wartości 

nieruchomości pozostawionej na poczet praw do nieruchomości nabytych 

ze Skarbu Państwa; po drugie, jako świadczenie pieniężne wypłacane ze 

środków Funduszu Rekompensacyjnego
22

. Obie formy realizacji prawa do 

rekompensaty za pozostawione nieruchomości poza obecnym granicami 

Polski stanowią 20% tych nieruchomości. 

Fundusz Rekompensacyjny to państwowy fundusz celowy, z którego są 

finansowane świadczenia rekompensacyjne. Fundusz podlega ministrowi 

ds. Skarbu Państwa. Przychodami Funduszu są: wpływy ze sprzedaży 

nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, odsetki od 

wolnych środków, pożyczki z budżetu oraz inne przychody
23

. 

Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej jest określana przez rzeczoznawców majątkowych 

                                                                

 
20 Tamże, art. 7. 
21 Tamże, art. 8 ust.1. 
22 Tamże, art.13. 
23 http://bip.msp.gov.pl/bip/postepowania-zabuzanski/fundusz-reprywatyzacji/9487,Fundusz-

Reprywatyzacji.html. 
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w operatach szacunkowych. Operaty szacunkowe rzeczoznawca majątkowy 

sporządza z uwzględnieniem dokumentów i dowodów załączonych do 

wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, składanego do wojewody. 

Wykonany w tym celu operat jest zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poza jego terminem ważności 

i koniecznością dostarczenia wyciągu operatu do organów zajmujących się 

katastrem nieruchomości. 

Zgodnie z art. 11 Ustawy o prawie do rekompensat rzeczoznawca 

majątkowy określa wartość pozostawionej nieruchomości na podstawie 

nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych 

rynków lokalnych, funkcjonujących obecnie na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (por. tabela 1.).  

Podczas szacowania nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny 

transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, a w przypadku braku 

cen transakcyjnych budynków należy określić ich wartość odtworzeniową. 

Jeżeli w skład pozostawionej nieruchomości wchodziły lasy lub plantacje 

kultur wieloletnich, to ich wartość należy określić jako sumę wartości 

gruntu i wartości drzewostanu lub kultur wieloletnich.  

Wartość nieruchomości określa się według stanu na dzień ich pozosta-

wienia oraz według cen lub kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia 

wyceny. Uzyskaną wartość nieruchomości pozostawionej poza obecnymi 

granicami Polski należy przemnożyć przez odpowiednie współczynniki, 

które zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Porównywalne rynki lokalne funkcjonujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

i przypisane im współczynniki 

Obszar przed II wojną 

światową 

Współczesny obszar 

porównywalny 

Współczyn

nik 

województwo lwowskie województwo podkarpackie 1,00 

województwo tarnopolskie 
województwo małopolskie 

województwo podkarpackie 

0,67 

0,76 

województwo 

stanisławowskie 

województwo małopolskie 

województwo podkarpackie 

0,74 

0,84 

województwo wołyńskie  

województwo lubelskie 

województwo 

świętokrzyskie 

0,84 

1,02 

województwo poleskie województwo podlaskie 0,71 

województwo wileńskie 
województwo podlaskie 

województwo mazowieckie 

0,64 

0,41 

województwo 

nowogródzkie 

województwo podlaskie 

województwo mazowieckie 

0,80 

0,52 
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województwo białostockie województwo podlaskie 1,00 

miasto Lwów miasto Kraków 1,00 

miasto Wilno miasto Lublin 1,00 

Źródło: Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekom-

pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tj. Dz.U. 2014, nr 1090) 

Wartość współczynnika została określona na podstawie różnic w poziomie 

rozwoju gospodarczego regionów. Położenie i zasięg tych regionów jest treścią 

rysunku nr 1. i rysunku nr 3. 

 

Rysunek 3. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  

Źródło: http://www.scholaris.pl/resources/run/id/50982 

Według Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa 

Krajowego od początku prowadzenia wypłat do końca kwietnia 2015 r. 

z Funduszu Rekompensacyjnego wypłacono ogółem 60223 rekompensaty na 

kwotę 3491754155,64 zł, dając w przeliczeniu na jeden wniosek 57980 zł. 
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Ministerstwo Skarbu Państwa szacuje, że w urzędach wojewódzkich znajduje 

się jeszcze 55 tys. wniosków, które czekają na ich rozpoznanie
24

.  

4. Podsumowanie 

II wojna światowa, która rozpoczęła się atakiem III Rzeszy na 

Rzeczypospolitą Polską, była jednym z najkrwawszych konfliktów w historii. 

Trwająca 6 lat, pochłonęła życie około 72 mln osób, z czego ponad 65% 

stanowili cywile. Efektem wojny były nie tylko straty materialne 

i zmniejszenie liczby ludności, ale także zmiany geopolityczne, jakie po niej 

nastąpiły. Na podstawie traktatów pokojowych i uzgodnień z Teheranu, Jałty 

i Poczdamu Rzeczpospolita Polska została przesunięta na zachód. Przesuniecie 

polegało to na odebraniu terenów położonych na wschód od linii Buga; 

w zamian przyznano Polsce ziemie zachodnie leżące na wschód od Odry 

i Nysy Łużyckiej, oraz część Prus Wschodnich.  

Polacy, którzy nie znaleźli się w obrębie nowego państwa, na mocy tzw. 

układów republikańskich zostali przesiedleni na tereny państwa Polskiego. 

Przesiedleńcy zostali pozbawieni swoich dotychczasowych majątków, za co 

zgodnie z prawem mieli otrzymać odszkodowania i rekompensaty. 

Sprawy związane z pozostawionym mieniem na wschodzie toczyły się 

przez dekady, niejednokrotnie zadośćuczynienie nie było adekwatne do 

pozostawionego majątku. Mając to na uwadze, w 2005 roku powstała ustawa, 

która uszczegóławia sposoby ubiegania się o rekompensaty z tego tytułu. 

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty 

z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej określiła zasady i tryb przyznawania prawa do 

rekompensat za pozostawione mienie. Ustawa ta reguluje również sposób 

określenia wartości pozostawionego mienia oraz dokumenty, jakie trzeba 

dołączyć do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, aby tę 

rekompensatę za pozostawione mienie uzyskać.  

Do tej pory na wypłaty rekompensat przekazano ze Skarbu Państwa 

ok. 3,5 mld zł. Jednak nadal procedura ubiegania się o odszkodowanie jest 

długotrwała. Pomimo iż termin składania wniosków o potwierdzenie prawa do 

rekompensaty minął 31 grudnia 2008 roku, to do dziś w urzędach 

wojewódzkich znajduje się około 55 tys. nierozpoznanych spraw. 

Literatura 
                                                                

 
24 http://bip.msp.gov.pl/bip/postepowania-zabuzanski/roszczenia-zabuzanskie/realizacja-wyplat-
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tytulu-po.html. 
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Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – mienie zabużańskie 

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z prawem do rekompensaty przysłu-

gującej osobom, które pozostawiły swój majątek poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polski. Prawo to przysługuje również spadkobiercom tych osób.  

Problem dotyczący rekompensat został zbadany na trzech płaszczyznach. Jedną z niech jest 

kontekst historyczny, przedstawiający genezę wysiedleń Polaków z terenów dzisiejszej Litwy, 

Białorusi i Ukrainy. Kolejną płaszczyzną jest analiza aktów prawnych, odnoszących się do prawa 

do rekompensaty za pozostawienie mienia poza obecnymi granicami Polski, a także proces 

wyceny mienia, czyli to, w jaki sposób należy określić jego wartość.  

Do tej pory potwierdzono prawo do rekompensaty w przypadku ponad 60 tys. wniosków na 

łączną kwotę ponad 3,5 mld zł. Jednak do dziś nie rozpoznano jeszcze 55 tys. wniosków 

o uznanie prawa do rekompensaty, co świadczy o dużej złożoności i czasochłonności procedury 

ubiegania się o rekompensatę.  
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Tomasz Borkowski
1
 

Zasady ideowe a relacje jednostki z państwem 

w myśli politycznej Jacka Kuronia 

1. Wprowadzenie 

Jacek Kuroń, urodzony w 1934 r. we Lwowie, był jednym z najwy-

bitniejszych myślicieli politycznych okresu PRL. Swoją działalność 

opozycyjną rozpoczął jeszcze w czasie swojego członkostwa w Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), gdy, we współpracy z Karolem 

Modzelewskim opracował List otwarty do partii, w którym przedstawił 

problemy panującego ówcześnie ustroju politycznego i jego rozbieżności 

względem założeń komunizmu. Przemycony na Zachód tekst zyskał rozgłos 

w kręgach radykalnej lewicy. Sam jego autor zyskał status przywódcy 

intelektualnego opozycji demokratycznej. Opowiadał się zawsze za przemianą 

ewolucyjną, ostrożnością w reformach i koniecznością uniknięcia interwencji 

radzieckiej na terenie kraju. Odbija się to mocno na całości jego pracy – nigdy 

nie postulował rozwiązań, którym można byłoby przypisać cechę radykalizmu. 

Cel długoterminowy – wolną Polskę – osiągnąć chciał ostrożnym działaniem, 

tj. z uwzględnieniem roli ówczesnej władzy komunistycznej przy budowaniu 

prawdziwie demokratycznego państwa
2
. 

2. Charakterystyka pracy 

Myśl polityczna Jacka Kuronia imponuje nie tylko z uwagi na wysoki 

poziom merytoryczny autora, ale również ze względów ilościowych. 

Całości bowiem nie sposób ująć w jednej pracy czy w jednym krótkim 

referacie. Koniecznością staje się zatem zawężenie ram pracy wyłącznie do 

wybranych elementów spuścizny Kuronia. Obiektami zainteresowań 

poniższej pracy są więc: jednostka, państwo oraz ich wzajemne relacje. 

Z tego powodu konieczne będzie również odwołanie się do wartości 

nadrzędnych i zasad ideowych Kuronia, jako że te uzasadniają status 
                                                                

 
1 E-mail: T.Borkowski89@gmail.com, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl. 
2 Friszke A., Kuroń Jacek, s. 174-176, [w:] Hauser P., Żerko S. (red.), Słownik polityków polskich 

XX wieku, Poznań 1998; Friszke A., Żelichowski R., Jacek Kuroń, s. 201-206, [w:] Skórzyński J., 

Sowiński P., Strasz M. (red.), Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, t.1, 

Warszawa 2000. 
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jednostki oraz państwa i determinują ich wzajemne relacje. Duża ilość 

miejsca poświęcona temu zagadnieniu powinna ułatwić zrozumienie 

esencji myśli politycznej Jacka Kuronia – bez tego dalsze rozważania 

pozbawione byłyby sensu. 

Politologia nie jest zgodna co do zakresu pojęcia państwa. Przyjęło się 

używanie różnych typów definicji w zależności od charakteru pracy. 

W moim przekonaniu myśl Kuronia dotyczącą państwa najbardziej przej-

rzyście oddać można za pomocą definicji typu strukturalno-elementarnego. 

Opierający się na teorii trzech elementów Georga Jellinka, typ definicji 

wyróżnia najbardziej podstawowe elementy państwa: ludność, terytorium 

i władzę zwierzchnią. W tym ujęciu państwo określić można jako trwały 

związek ludzi, stale osiadłych na pewnym terytorium, podlegających 

wyłącznej władzy zwierzchniej
3
. Zatem żeby zrozumieć państwo w ujęciu 

Kuronia, koniecznością będzie określenie tego, czym są ludność i władza 

w jego myśli. Aspekt terytorium jest wyłączony z oczywistych powodów. 

Przywiązanie dużej uwagi do pozycji jednostki uzasadniam tym, że 

w hierarchii Kuronia zajmuje ona wysokie miejsce, a wartości nadrzędne 

odnoszą się bezpośrednio do niej. Pominięcie statusu jednostki byłoby 

sporym niedociągnięciem – takiego obrazu jego myśli politycznej nie 

moglibyśmy nazwać rzetelnym. 

3. Wartości nadrzędne i zasady ideowe 

Każdą myśl polityczną jesteśmy w stanie sprowadzić do tzw. wartości 

nadrzędnych i zasad ideowych, które z tych wcześniejszych wynikają. To 

na ich podstawie rozbudowuje się ideologię i prowadzi politykę mającą 

wcielić założone pomysły i racje ideowe w życie. Nie inaczej było 

w przypadku Jacka Kuronia, który sprawnie ujął esencję swojej myśli 

w rozprawie Zasady ideowe z 1977 r. Opierając się na tej pracy, jesteśmy 

w stanie wyodrębnić te elementy, którymi kierował się Kuroń, budując 

swój model relacji pomiędzy państwem i jednostką. 

3.1. Czym są wartości nadrzędne? 

U podstaw każdej myśli politycznej leżą wartości nadrzędne. Te 

wskazują kierunek, w którym dalej powinna rozwijać się polityka, 

uzasadniając jednocześnie podejmowane działania. Wartości nadrzędne 

same w sobie są formułowane całkowicie subiektywnie oraz w kategoriach 

                                                                

 
3 Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006, 

s. 15. 
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abstrakcyjnych. Kuroń nazywa je racjami moralno-ideowymi. Nie powinny 

podlegać dyskusji, ponieważ ze swej natury są nieuzasadniane
4
. 

Skonkretyzowane i przeniesione na płaszczyznę rzeczywistości społecznej, 
wartości nadrzędne stają się zasadami ideowymi. Te zawierają już w sobie 
formę realizacji wartości nadrzędnych. O słuszności zasady – oraz idącej za nią 
sposobem działania – decyduje to, czy można ją uzasadnić wartością 
nadrzędną, tj. wykazaniem, że przyjęta forma działań ową wartość realizuje. 
Płaszczyzna rzeczywistości społecznej jednocześnie wymaga, by konkretne 
działania były możliwe do wprowadzenia w życie

5
. 

Co zatem dla Jacka Kuronia stanowiło wartość nadrzędną? Punktem 
wyjścia jest tutaj kultura europejska w jej liberalnym ujęciu. Najwyższą 
wartością jest dobro jednostki ludzkiej, definiowane przez nią samą

6
. W myśli 

Kuronia uzasadnieniem istnienia i trwania państwa jest stworzenie warunków 
do realizacji tych dążeń. Interesującym, bo nieco innym od dzisiejszych 
realiów założeniem jest traktowanie indywidualnego człowieka, a nie rodziny, 
jako fundamentu grupy społecznej. Rodzina, podobnie jak społeczeństwo 
i państwo, mają umożliwić jednostce samospełnienie się

7
. Dalej Kuroń 

skonkretyzował swoją myśl pisząc, że „nadrzędną wartością jest dla mnie 
dobro, suwerenność i twórczość każdego człowieka”

8
 – i z takiego rozu-

mowania wartości nadrzędnych wyprowadził swoje zasady ideowe. 
Nie oznacza to jednak, że w myśli Jacka Kuronia nie występowało pojęcie 

dobra wspólnego. Wręcz przeciwnie – zauważał, że obywatele mogą 
zrezygnować z części swojej własnej wolności na rzecz państwa, by ono 
mogło zapewnić bezpłatne szkolnictwo, emerytury, prawo do pracy, 
przymusowe szczepienia oraz by mogło się zająć zniwelowaniem zbyt dużej 
różnicy w dochodach uzyskiwanych przez pracujących

9
. 

Odchodząc od kategorii wartości nadrzędnych odnoszących się do 
jednostki Jacek Kuroń wskazał jeszcze jedną wartość – naród. Ten, 
określany poprzez swoje odniesienie się do kultury, stanowi wspólne dobro 
grupy społecznej zamieszkującej państwo. Z wartości narodu płynie ideowa 
zasada patriotyzmu, tj. konieczność rozwijania kultury narodowej w taki 
sposób, by ta mogła uczestniczyć w kulturowym dorobku całej ludzkości. 
Jednocześnie autor dopatruje się tutaj zasady uniwersalizmu, według której 
                                                                

 
4 Trudność może sprawić sama próba uzasadnienia wartości nadrzędnej, jako że nie sposób jest 

się odwołać w tym przypadku do racji wyższej, ogólniejszej – to właśnie wartości nadrzędne 

stanowią punkt odniesień i uzasadnień wszystkich późniejszych działań czy prowadzonej 

polityki. Zob. Kuroń J., Zasady ideowe, Paryż 1978, s. 46. 
5 Tamże, s. 47. 
6 Tamże, s. 50. 
7 Tamże. 
8 Tamże, s. 51. 
9 Piątkowski K., Myśl polityczna Jacka Kuronia (1934-2004), Lublin 2010, s. 78-79. 
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działania na rzecz własnego narodu czy ojczyzny nie mogą być skierowane 
przeciwko innym, muszą być natomiast działaniem na rzecz każdego 
człowieka oraz każdego narodu

10
. 

3.2. Zasady ideowe 

Zasada ideowa pluralizmu realizować ma wartość nadrzędną w postaci 

suwerenności człowieka. Forma realizacji opiera się na umożliwieniu 

jednostce wyrażenia siebie i realizacji swoich dążeń poprzez rozbudowanie 

ilości stronnictw, ugrupowań i partii, do których jednostka może przyna-

leżeć. Chodzi tutaj oczywiście o wolność zrzeszania się. Elementem 

niezbędnym do uzyskania pożądanego stanu rzeczy ma być taki system 

polityczny, który umożliwiłby swobodne zrzeszanie się każdemu zaintere-

sowanemu, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wypracowania 

przez stowarzyszenia wspólnego programu współpracy społecznej. Takim 

systemem miałaby być oczywiście demokracja parlamentarna
11

. Odnaleźć 

można głębsze uzasadnienie dla demokracji – Kuroń zauważa, że każdy 

program społeczny (nie tylko lewicowy), który dla realizacji swoich celów 

zwraca się przeciwko pewnym wartościom ludzkim, afirmując przy tym 

inne takie wartości, deformuje życie społeczne, co niemal zawsze kończy 

się reżimem totalitarnym. Uzasadnia tym samym demokrację parla-

mentarną – ta ogranicza monopolistyczne zapędy niektórych kierunków 

ideowo-politycznych, wypełniając przy tym nadrzędną wartość suwe-

renności człowieka
12

. 

W analizowanej pracy Kuroń przytacza, w odpowiedzi na krytykę, 

następną, powiązaną z powyższą, ale sformułowaną nieco wcześniej zasadę 

ideową – zasadę suwerenności pluralistycznego społeczeństwa i państwa 

polskiego. Nie sposób tutaj odwołać się bezpośrednio do przyto-czonych 

wcześniej wartości nadrzędnych (które odnoszą się przecież wyłącznie do 

jednostki, a z wartości narodu wypływa jedynie idea patriotyzmu)
13

. 

Dopiero w późniejszej części tekstu autor wskazuje, że suwerenność 

i dobro człowieka nie są możliwe bez suwerenności małych i wielkich grup 

społecznych, ujawniając, do której wartości przypisuje przywołaną wyżej 

zasadę. Proponowaną formą realizacji tej zasady jest tzw. finlandyzacja 

Polski – rozumiana oczywiście jako całkowite odzyskanie suwerenności 

                                                                

 
10Kuroń J., Zasady…, s. 77. 
11Tamże, s. 47. 
12 Tamże, s. 57. 
13Tamże, s. 68. 
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wewnętrznej, przy dopuszczeniu pewnych ograniczeń w aspekcie 

suwerenności zewnętrznej
14

. 

Do spełnienia wartości nadrzędnej w postaci dobra każdego człowieka 

konieczna jest zasada sprawiedliwości społecznej. Kuroń zdaje sobie 

sprawę z tego, że suwerenność jednostki o charakterze absolutnym 

prowadzi do rządów najsilniejszego i prawa pięści. Nie podaje jednak 

konkretnego rozwiązania tego problemu. Postuluje natomiast, by w ramach 

zasady sprawiedliwości społecznej wprowadzić sprawiedliwy podział 

produktu społecznego. Ta, by zniwelować nierówności, ale jednocześnie nie 

wpaść w pułapkę wymuszonego egalitaryzmu, miałaby rozbudować 

konsumpcję zbiorową, tj. zapewnić bezpłatne szkolnictwo, tanie bądź nawet 

bezpłatne leczenie, tanie wczasy, dostęp do kultury oraz przede wszystkim 

szeroki dostęp do opieki socjalnej
15

. Zasada sprawiedliwości społecznej 

doprowadzić ma do ustanowienia wolności od nędzy i chorób, wolności 

w dostępie do kultury itp.
16

 Udostępniać powinno się pożądane dobra tym, 

którzy w inny sposób nie byliby w stanie ich uzyskać. Realizacja takich żądań 

wymaga jednak rozbudowania państwa, a tym samym zwiększenia jego 

zwierzchnictwa nad jednostką. Konieczne jest zatem ograniczenie kompetencji 

władzy centralnej. W ten sposób Kuroń płynnie przechodzi do następnej 

zasady – tj. zasady podmiotowości człowieka i społeczeństwa. Ta, odwołując 

się do wartości nadrzędnej w postaci twórczości jednostki, ma wyzwolić 

twórczą pracę człowieka, wprowadzając do ładu politycznego samorząd, który 

ograniczać będzie państwo
17

. 

Postrzeganie wartości nadrzędnych oraz dobór zasad ideowych Jacka 

Kuronia mówi nam wiele o tym, w jaki sposób powinniśmy spostrzegać 

relacje pomiędzy państwem a jednostką – państwo powinno być traktowane 

w sposób wręcz instrumentalny, jako środek do realizacji dążeń jednostki. 

Dotyczy to również grup społecznych – te jednocześnie w hierarchii stać 

powinny ponad jednostką, jeżeli dopuszczalnym ma być ograniczanie 

suwerenności jednostki na rzecz dobra wspólnego. 

Swoje zasady ideowe Jacek Kuroń uzasadnia oczywiście, odwołując się 

do przedstawionych wcześniej wartości nadrzędnych. Nie da się jednak nie 

zauważyć, że wszystkie te zasady sprowadzają się jednocześnie do 

                                                                

 
14 Tamże, s. 49-50. Uwzględnić należy kontekst historyczny – finlandyzacja Polski 

w ówczesnych czasach byłaby oczywiście krokiem w dobrym kierunku w walce o całkowicie 

suwerenne państwo. 
15Tamże, s. 57-58. 
16Tamże, s. 59. 
17Tamże, s. 58. 
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usprawiedliwienia systemu politycznego opartego na demokracji 

parlamentarnej
18

. Taka postawa nie powinna nikogo dziwić, zważywszy na 

to, że ich autor był wybitnym działaczem opozycji demokratycznej. Jednak 

sposób, w jaki łączył owe zasady ze swoimi wartościami nadrzędnymi, 

wskazuje wyraźnie na to, że demokracja parlamentarna jest warunkiem nie 

tyle pożądanym, co koniecznym do osiągnięcia ładu społecznego w zamyśle 

Kuronia. Ta konieczność powoduje, że demokracja parlamentarna zajmuje 

szczególne miejsce w jego hierarchii wartości. Wykazuje pewne cechy 

wartości nadrzędnej, tzn. jest pewną racją moralno-ideową, niepodlegającą 

dyskusji, ale jednocześnie funkcjonuje na płaszczyźnie rzeczywistości 

społecznej oraz jest uzasadniana wartościami nadrzędnymi, czyli spełnia 

kryteria zasady ideowej. Wreszcie to demokracja parlamentarna ma 

największy wpływ na kształt relacji jednostki z państwem.  

4. Jednostka a państwo 

Jednym z ważniejszych źródeł informacji o wolnościach przysługujących 

jednostce w myśli Jacka Kuronia jest tzw. List 59. Współtworząc jego tekst, 

będący wyrazem sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian w konstytucji, 

zawarł w nim prawa, których zagwarantowanie jest obowiązkiem państwa 

wobec każdego obywatela: 

 Wolność sumienia i praktyk religijnych. Wierzących obywateli nie 

można wykluczać z pełnienia stanowisk kierowniczych w urzędach, 

instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i gospodarce 

narodowej. Wszyscy obywatele, bez względu na swój światopogląd, 

przynależność partyjną, postawę polityczną i wyznawaną religię, 

powinni być traktowani równo; 

 Wolność pracy. Prawo rozumiane jako możliwość wyboru swojej 

reprezentacji zawodowej (ówcześnie związki zawodowe były 

podporządkowane władzy państwowej) oraz prawo do strajku
19

; 

 Wolność słowa i informacji. Warunek konieczny do rozwoju kultury 

narodowej. Monopol państwa na prasę oraz istnienie cenzury 
                                                                

 
18 Można się nie zgodzić z Kuroniem, dla którego demokracja parlamentarna jest warunkiem 

niezbędnym dla suwerenności człowieka – ta bowiem sprzyja jedynie suwerenności większości, 

która przymusza jednostkę przynależącą do mniejszości do podporządkowania się swojej woli. 

Kuroń uważał jednak, że taki system stwarza odpowiednie warunki do działania partii 

reprezentujących mniejszości. Partie opozycyjne, poprzez swój nacisk polityczny, miałyby mieć 

pozytywny wpływ na proces decyzyjny parlamentu. Zob. Tamże, s. 22. 
19 O konieczności istnienia niezależnych związkach zawodowych Kuroń pisał już wcześniej, 

m.in. w Liście otwartym do Partii, za który został ostatecznie wydalony z PZPR. Zob. Kuroń J., 

Modzelewski K., List otwarty do Partii, Paryż 1966, s. 81. 
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prewencyjnej uniemożliwia kształtowanie się opinii publicznej, bez 

której nie istnieje komunikacja dwustronna pomiędzy społeczeństwem 

i władzą państwową. Każda grupa społeczna powinna mieć prawo do 

powoływania niezależnych od państwa i jego cenzury wydawnictw 

i czasopism; 

 Wolność nauki. Wyższe uczelnie powinny być autonomiczne, a kadra 

naukowa i tematy badań pozostać poza wpływem władzy państwowej 

i jej charakteru politycznego; 

Wymienione zostały również prawa do wysuwania i wybierania swoich 

przedstawicieli w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Przygotowany tekst 

miał być głosem sprzeciwu wobec planowanego wpisania kierowniczej roli 

PZPR w systemie władzy państwowej. Taka zmiana miała być zagrożeniem 

dla egzystencji tego narodu, przyczyną zniszczenia więzi społecznych, ale 

przede wszystkim nierespektowaniem wolności obywatelskich
20

.Wymienione 

wolności wypływają z wartości nadrzędnej suwerenności jednostki  

– realizowanej za pomocą pluralizmu politycznego. 

Wysoka pozycja jednostki w hierarchii Jacka Kuronia nie oznacza 

oczywiście, że ta nie ma żadnych obowiązków wobec państwa. Wartość 

nadrzędna w postaci narodu zobowiązuje społeczeństwo do dbałości o dobro 

wspólne i bezpieczeństwo swojego państwa. Obywatel powinien odbyć służbę 

wojskową, by chronić ojczyznę przed zagrożeniem zewnętrznym. Działać ma 

z uwagi na dobro całego kraju, nie wybranych grup społecznych. Zobowiązany 

jest również przestrzegać ustanowionego prawa i dbać o nadrzędne interesy 

państwa
21

. 

W warunkach polskich najpełniejszą realizację założeń Kuronia miał 

zapewniać system społeczno-polityczny pod postacią demokracji parla-

mentarnej. Miałby gwarantować realizację takich wartości, jak trójpodział 

władzy, prawo do zrzeszania się, niezależność myśli politycznej, publi-

cystycznej i naukowej, autonomia uniwersytetów, wolność słowa i informacji, 

prawo do własności prywatnej, równoprawność prywatnych podmiotów 

gospodarczych, prawo do strajków i wieców oraz nienaruszalność indywi-

dualnych gospodarstw chłopskich
22

. Taka forma demokracji miała też 

                                                                

 
20Przedruk Listu 59 w: Kultura, 1-2 (1976), s. 235-236. 
21 Piątkowski K., dz. cyt., s 79, 85-86. 
22Tamże, s. 77. Ewolucję myśli Kuronia można najwyraźniej zaobserwować właśnie na zmianie 

podejścia do parlamentaryzmu. W 1965 r. napisał: „Tym samym opowiadamy się przeciw 

systemowi parlamentarnemu. Doświadczenie obydwu dwudziestoleci wykazuje bowiem, że (…) 

nawet w najdoskonalszej postaci nie jest on formą ludowładztwa. W systemie parlamentarnym 

partie rywalizują o głosy wyborców: z chwilą, gdy kartki wyborcze zostaną wrzucone do urny, 

programy wyborcze mogą być wrzucone do kosza. (…) W dodatku parlament jest władzą 
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ograniczać władzę państwową dzięki samorządnym inicjatywom obywateli
23

. 

Kuroń zdawał sobie jednocześnie sprawę z tego, że nawet demokracja 

częściowo ogranicza wolności i prawa obywatelskie. Dlatego koniecznością 

jest realizowanie polityki upodmiotawiania społeczeństwa
24

. Ład społeczny 

powinien być skonstruowany w taki sposób, by umożliwiał wszechstronny 

rozwój człowieka. Powinien być przeprowadzany stopniowo, w sposób 

przemyślany i uwzględniający oczekiwania społeczeństwa
25

. Konieczność 

uzyskania przez społeczeństwo podmiotowości wypływa oczywiście 

z wartości nadrzędnej wyzwolenia twórczości jednostki. 

4.1. Czym jest państwo? 

W ujęciu Kuronia państwem możemy nazwać nadrzędną wobec innych 

organizację współpracy społecznej, która jest wyposażona w środki 

i uprawnienia niezbędne do narzucania przemocą wszystkim uczestnikom 

współpracy jej celów i zasad. Obywatele są podporządkowani aparatowi 

władzy w sferze wykonawczej, natomiast aparat władzy obywatelom w sferze 

ustawodawczej i kontrolnej. Rola państwa powinna być ograniczona do: 

bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności, finansów publicznych, polityki 

zagranicznej oraz do kontroli działów przemysłowych o znaczeniu 

strategicznym (np. energetyka). Dodatkową zależnością między państwem 

i obywatelem są wzajemne obowiązki, które wobec siebie posiadają: państwo 

gwarantuje mieszkańcom podstawowe prawa człowieka, a ci bronią je przed 

zagrożeniem zewnętrznym i przestrzegają prawa
26

. 

Krzysztof Piątkowski zauważa, że sformułowane w ten sposób państwo jest 

próbą eliminacji możliwości odrodzenia się nacjonalizmu i antysemityzmu 

w jego obrębie. Wszyscy zamieszkujący terytorium Polski powinni być 

traktowani jako jeden naród
27

. 

                                                                                                                                                   

 

wyłącznie ustawodawczą. Tzw. aparat władzy wykonawczej staje się w tych warunkach jedyną 

władzą rzeczywistą, kontrolowaną przez tych, którzy dysponują siłą materialną, tj. produktem 

dodatkowym. Tak więc system parlamentarny – to system, w którym klasa robotnicza i całe 

społeczeństwo na mocy własnego głosowania pozbawione jest wpływu na władzę.” Kuroń J., 

Modzelewski K., dz. cyt., s. 80. 
23 Kuroń J., Zasady…, s. 29, 
24 Jak sam zresztą pisał w 1997 r.: „wszystko to, o co toczyła się walka opozycji demokratycznej  

– tj. wolność, demokracja, porządna służba zdrowia, wolność mediów, poczucie bezpieczeństwa 

– sprowadzić można do jednego słowa: podmiotowość”. Kuroń J., Żakowski J., Siedmiolatka, 

czyli kto ukradł Polskę?, Wrocław 1997, s. 92. 
25 Piątkowski K., dz. cyt., s. 82. 
26 Tamże, s. 71. 
27Tamże, s. 72. 
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Naród, stosowany zamiennie z pojęciem ludu, jest u Kuronia piastunem 

suwerenności. Za warunek jej istnienia podaje umożliwienie powstania 

twórczych inicjatyw społecznych, wolności słowa, wolnego obiegu informacji 

i refleksji nad trudnościami funkcjonowania społeczeństwa. Podstawą 

polityczno-prawnego ładu winna być umowa społeczna, co ujawnia 

jednocześnie wpływ kontraktualizmu na myśl Kuronia
28

. 

Suwerenność w ujęciu Kuronia nie ma charakteru binarnego (na zasadzie: 

jest – nie jest), umożliwia bowiem jej stopniowanie, mierzone za pomocą 

poziomu uzależnienia rządzących od rządzonych. Im większy wpływ 

społeczeństwa, opinii publicznej na proces decyzyjny władz, tym większa jest 

jego suwerenność. Raz jeszcze pluralizm polityczny spełniać ma wartość 

nadrzędną suwerenności. Jej rozumienie u Kuronia jest dość jasne – oznacza 

po prostu zdolność narodu do decydowania o swoim losie. To właśnie 

naród powinien być źródłem władzy i prawa w Polsce. 

Najwyższa pozycja narodu w hierarchii władzy nie oznacza oczywiście, 

że ta może dowolnie decydować o kształcie systemu politycznego. Wizja 

demokracji parlamentarnej Kuronia zakłada monteskiuszowski podział 

władzy. Ta jest elementem naszej definicji państwa, koniecznością jest 

zatem przedstawienie, w jaki sposób Kuroń każdy z tych elementów 

władzy określał. 

4.1.1. Władza ustawodawcza 

Stosunek do władzy ustawodawczej u Jacka Kuronia przeszedł drogę 

trudnej i mozolnej ewolucji. Parlamentaryzm był początkowo ostro 

krytykowany – w 1964 r. Kuroń opisywał go jako system niezdolny do 

zabezpieczenia społeczeństwa przed dyktaturą, który dodatkowo nie jest 

żadnym ludowładztwem; naród bowiem, poprzez sam swój akt wyborczy, 

pozbawia siebie wpływu na władzę
29

. Były to jednak jeszcze czasy, w których 

Kuronia nazwać moglibyśmy komunistą-ewolucjonistą. Po 11 latach żądał już 

uczynienia z Sejmu najwyższej władzy ustawodawczej – rzeczywistej, bez jej 

(ówczesnego) charakteru fasadowego
30

. Jak podaje Krzysztof Piątkowski, 

wydarzenia z czerwca 1976 r. miały istotny wpływ na poglądy Kuronia – od 

tamtej pory opowiadał się już wyłącznie za demokracją parlamentarną. W tym 

systemie Sejm, pochodzący z wolnych, pięcioprzymiotnikowych wyborów, 

miałby mieć charakter pluralistyczny, tj. stanowić miałby miejsce ścierania się 

ze sobą różnorodnych, często całkowicie przeciwnych, opcji politycznych. Do 

                                                                

 
28 Kuroń J., Wiara i wina. Do i od komunizmu, Warszawa 1989, s. 150. 
29 Kuroń J., Modzelewski K., dz. cyt., s. 80. 
30 Przedruk Listu 59 w: Kultura, 1-2 (1976), s. 235-236. 
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jego podstawowych zadań należeć miałyby przede wszystkim stanowienie 

prawa oraz kontrola egzekutywy
31

. Zaznaczał jednak, że model zachodniej 

demokracji nie musi sprawdzić się w Polsce – koniecznością jest opracowanie 

takiej formy parlamentaryzmu, która byłaby dostosowana do warunków 

społeczno-politycznych, mających zapanować w Polsce po zniesieniu systemu 

totalitarnego
32

. 

Parlament miałby również być narzędziem spełniania wartości nadrzędnych 

poprzez wprowadzanie do ładu społecznego ideowych zasad pluralizmu, 

sprawiedliwości społecznej oraz podmiotowości
33

. 

Ewolucyjne podejście do reform systemu politycznego uwidacznia się 

w zaproponowanym przez Kuronia kształcie bikameralizmu. Pierwsza izba, 

nazywana wyższą, miałaby pozostać zdominowana przez PZPR. W pełni 

demokratyczne wybory miałyby natomiast odbywać się do izby drugiej  

– niższej. Kompetencje dotyczące decydowania w polityce zagranicznej 

i obronności pozostałyby przy wyższej izbie, a reszta, tj. polityka 

gospodarcza i wewnętrzna, przeszłyby w ręce drugiej, niższej izby
34

. Kuroń 

opowiadał się zatem przeciwko nagłym zmianom i natychmiastowym 

przeprowadzeniu wolnych wyborów do Sejmu. Postulował natomiast 

konieczność implementacji jedynie głęboko przemyślanych zmian i ostrożnego 

budowania systemu demokracji parlamentarnej. Obawiał się interwencji 

radzieckiej, która nastąpiłaby w przypadku zbytniej destabilizacji sceny 

politycznej w kraju. Demokratyzacja systemu politycznego powinna być 

procesem powolnym, by nie tylko społeczeństwo, ale też i gospodarka oraz 

podmioty zewnętrzne nadążyły za tymi zmianami. Tę ostrożność zachował aż 

do obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. 

4.1.2. Władza wykonawcza 

Kuroń z równą ostrożnością podchodził do władzy wykonawczej. By nie 

ryzykować interwencji radzieckiej, jego koncepcja Rządu Narodowego 

(nazywanego również Komitetem Ocalenia Narodowego oraz Rządem 

Ocalenia Narodowego) uwzględniała status i pozycję ówczesnej władzy 

państwowej. Ten miał składać się z fachowców należących do środowiska 

opozycyjnego, przedstawicieli PZPR oraz Kościoła. W ten sposób nie byłoby 

problemu braku legitymizacji społecznej, a jednocześnie nie wystąpiłaby 

                                                                

 
31 Piątkowski K., dz. cyt,, s. 111. 
32 Tamże, s. 115. 
33 Kuroń J., Zasady…, s. 3, 13, 16, 19. 
34 Piątkowski K., dz. cyt., s. 119. 
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sytuacja, w której radykalne rozwiązania opozycji doprowadziłyby do 

destabilizacji sceny politycznej w kraju. 

Do zadań Rządu Narodowego należeć miało wprowadzenie reformy 

gospodarczej i administracyjnej, przeprowadzenie wyborów samorządowych 

oraz stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie wolnych 

wyborów do Sejmu. Rząd miał być również gwarantem stabilizacji w kraju, 

tj. sytuacji pożądanej przez ZSRR. Jego kadencja miała trwać rok. Powo-

łaniem jego składu miałby zająć się parlament, sprawujący jednocześnie 

kontrolę nad jego działalnością
35

. 

4.1.3. Wymiar sprawiedliwości 

Władzy sądowniczej Jacek Kuroń nie poświęcił wiele miejsca. 

W czasach gdy ruch solidarnościowy był w opozycji, krytykował oczy-

wiście wymiar sprawiedliwości za działanie pod presją pozostałych władz 

państwowych, z jednoczesnym łamaniem niezawisłości i niezależności, 

przysługujących temu urzędowi. 

Koncepcja Trybunału Administracyjnego miała być próbą rozwiązania 

tego problemu. Miał on rozstrzygać spory na linii obywatel – aparat 

państwowy. Jednoczesne wprowadzenie zasady nieusuwalności sędziów 

miało ograniczyć wpływ nacisków PZPR na ich pracę
36

. 

Od wymiaru sprawiedliwości Kuroń oczekiwał jedynie, by ten działał 

zgodnie z obowiązującym prawem, był wolny od nacisków politycznych, 

a wyroki wydawał po sprawiedliwym i obiektywnym procesie. 

5. Podsumowanie 

Myśli politycznej Jacka Kuronia nie sposób jest odmówić dopraco-

wania, spójności, a przede wszystkim ukierunkowania na niepodległe 

państwo. Fascynuje w niej głębokie przemyślenie każdego kluczowego 

elementu, uwzględnianie warunków obecnych przy jednoczesnym 

ukierunkowaniu na cele długoterminowe oraz fakt, że można ją odtworzyć 

od samego początku, tj. wartości nadrzędnych, a następnie odkryć, że jej 

końcowa forma pozostaje w pełnej zgodzie ze swoimi podstawowymi 

założeniami. Nie można oczywiście nie zauważyć, że zmiana podejścia do 

parlamentaryzmu była momentem przełomowym i kierunkującym dalszy 

rozwój jego myśli politycznej – zmieniły się jednak przede wszystkim 

formy realizacji wartości nadrzędnych, a nie one same. 

                                                                

 
35 Kuroń J., Zło, które czynię, Warszawa 1984, s. 135-136. 
36 Kuroń J., Sytuacja w kraju a program opozycji, Biuletyn Informacyjny, 29 (1979), s. 18. 
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Imponuje również sama postać Kuronia. Pozostanie wiernym swoim 

przekonaniom, odwrócenie się od władzy państwowej i narażenia się na jej 

represje jest rzeczą godną podziwu i wielką. Przystępując do opozycji 

demokratycznej, ta zyskała nie tylko kolejnego członka, ale też całą jego 

wizję, doświadczenie, a przede wszystkim intelektualne przywództwo, bez 

którego dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić historii tego ruchu. 

Zamierzeniem tej pracy nie było nigdy przedstawienie całości dorobku 

intelektualnego Kuronia. Przybliżyć natomiast miała elementy najważ-

niejsze jego wizji – podstawy ideologiczne oraz sposób, w jaki kształtują 

one relacje jednostki z państwem. Od potrzeby ich zmian zaczęła się 

przecież w Polsce rewolucja niepodległościowa. 
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Zasady ideowe a relacje jednostki z państwem w myśli politycznej 

Jacka Kuronia 

Założeniem pracy jest przedstawienie tych wartości nadrzędnych i zasad ideowych Jacka 

Kuronia, które ukształtowały jego spojrzenie na relacje pomiędzy państwem a jednostką. 

Opierając się na rozprawie pt. Zasady ideowe, odtworzone zostaną podstawy myśli politycznej 

Jacka Kuronia i wynikające bezpośrednio z niej wartości nadrzędne oraz zasady ideowe. Te, 

odnoszące się w głównej mierze do jednostki, zaprowadzą nas do sposobu, w jaki Kuroń 

postrzega jednostkę, jej prawa i obowiązki wobec państwa. Przedstawiony zostanie również 

kształt władzy państwowej oraz podstawowe założenia pożądanego systemu politycznego. 
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