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Grzegorz Motyka i Rafa³ Wnuk, Pany i rezuny. Wspó³praca AK-WiN i UPA
19451947, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, str. 212.
Polska i Ukraina  pañstwa cile zwi¹zane nie tylko wspóln¹ granic¹, ale
i wspóln¹ histori¹. Zarówno w czasach najnowszych, jak równie¿ i na poprzednich etapach rozwoju historycznego, Polacy i Ukraiñcy niejednokrotnie znajdowali siê w centrum wydarzeñ, które oddzia³ywa³y na bieg historii europejskiej i powszechnej.
Istnienie niepodleg³ych pañstw  Polski i Ukrainy  przyczyni³o siê do aktualizacji stosunków polsko-ukraiñskich XX w., m.in. najbardziej skomplikowanego ich
okresu  II wojny wiatowej i pierwszych lat powojennych, a mianowicie:
 zbrojny konflikt na Wo³yniu, w Galicji Wschodniej i na Zakerzoniu z masowym wytrzebieniem ludnoci cywilnej;
 polsko-ukraiñskie przesiedlenia w latach 19441946 w ramach tzw. wymiany ludnoci na podstawie umowy lubelskiej z 9 wrzenia 1944 r.;
 akcja Wis³a  przymusowe przesiedlenie ludnoci ukraiñskiej z terenów
po³udniowo-wschodnich Polski na ziemie pó³nocne i zachodnie (Ziemie
Odzyskane).
Cech¹ wiêkszoci prac i opracowañ powiêconych stosunkom polsko-ukraiñskim wymienionego wy¿ej okresu jest uwypuklenie momentów konfrontacyjnych,
drastycznych dla obu stron. Dotyczy to przede wszystkim dzia³alnoci wyj¹tkowo z³ej s³awy w Polsce Ukraiñskiej Armii Powstañczej (UPA) i Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN) skrzyd³a banderowskiego w zwalczaniu
podziemia polskiego, m.in. Armii Krajowej (AK).
Przedstawiana monografia wyró¿nia siê sporód innych wydawnictw tym, ¿e
jest najpe³niejsz¹ w historiografii polskiej prób¹ opisu stosunków pomiêdzy Armi¹
Krajow¹  Wolnoæ i Niezawis³oæ (AK-WiN) oraz UPA pod koniec wojny
i w pierwszych latach powojennych.
Nale¿y wspomnieæ, i¿ tematyka wspó³pracy podziemia polskiego i ukraiñskiego zaprz¹ta³a uwagê wielu historyków zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Problemowi temu wiele miejsca powiêci³ R. Torzecki w monografii Polacy i Ukraiñcy. Sprawa ukraiñska w czasie drugiej wojny wiatowej na terenie Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa, 1993). Mo¿na wymieniæ tak¿e publikacjê
Z. Kowalewskiego Sprawa polska w strategii powojennej UPA (Kijów, 1993),
J. Kyryczuka i R. Zinkiewicza Stosunki pomiêdzy OUN/UPA i Armi¹ Krajow¹
na Zakerzoniu w latach 19451947 (Respublikaneæ 1995, nr 12), P. Te-
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reszczuka (O. Matea) Zarys historii najnowszej (Toronto, 1985), J. Sztendery
W poszukiwaniu porozumienia (podziemie ukraiñskie i polskie w latach
19451947). Wspó³praca pomiêdzy UPA i WiN (Stosunki polsko-ukraiñskie,
19171947. Od tragedii do wspó³pracy (1990), K. Podlaskiego (Bohdana
Skaradziñskiego) Bia³orusini, Litwini, Ukraiñcy (Warszawa 1984).
Swoj¹ pracê autorzy zaprezentowali w porz¹dku problemowym, co daje mo¿liwoæ ukazania genezy i ewolucji organizacyjnej i programowej AK i OUN/UPA
oraz charakterystycznych cech strategii i taktyki podziemia polskiego i ukraiñskiego.
We wstêpie zosta³y doæ cile okrelone cel i zadania opracowania, a mianowicie Analiza prób porozumienia zawieranego pomiêdzy polskim podziemiem
niepodleg³ociowym i ukraiñskim podziemiem niepodleg³ociowonarodowym.
S³uszne jest wyjanienie etykietek pan i rezun, narzuconych przez propagandê komunistyczn¹ dla okrelenia Polaka wobec Ukraiñców oraz Ukraiñca wobec Polaków, co przyczyni³o siê do ugruntowania negatywnych stereotypów
w zbiorowej pamiêci obu narodów.
Uwa¿am jednak, ¿e dla opracowania o charakterze naukowym potrzebna jest
bardziej szczegó³owa analiza historiografii oraz materia³ów ród³owych wykorzystywanych w monografii.
Niezrêcznie u¿ywana nazwa Galicja dla okrelenia terenów RP, z których
zosta³o przeprowadzone przymusowe wysiedlenie Ukraiñców do ZSRR (w latach 19441946) oraz na tereny zachodniej i pó³nocnej Polski (w 1947 r.), tym
bardziej i¿ w tekcie wiêcej jej nie spotykamy. Tam w³anie stosuje siê ich w³aciwe okrelenie  po³udniowo-wschodnie tereny RP lub terytorium rzeszowskiego, lubelskiego i krakowskiego. Z niezrozumia³ych przyczyn autorzy uniknêli
wykorzystania we wstêpie definicji akcji Wis³a dla oznaczenia przesiedlenia
Ukraiñców w 1947 r., chocia¿ w rozdziale trzecim j¹ stosuj¹.
W rozdziale pierwszym jest zawarty krótki zarys historii kszta³towania siê
i ewolucji struktury organizacyjnej AK oraz ideologicznych zasad jej dzia³alnoci.
Struktura rozdzia³u drugiego jest podobna do poprzedniego  krótki zarys historii kszta³towania siê OUN i UPA oraz g³ównych celów i ewolucji struktury
organizacyjnej.
Nie mo¿na zgodziæ siê z tez¹, co do okrelenia przyczyn poszerzenia wp³ywów OUN w latach 19391941: Zgodnie z paktem RibbentropMo³otow, zawartym 23 sierpnia 1939 r. wiêkszoæ terenów zamieszkiwanych przez Ukraiñców dostali Sowieci. Wielu dzia³aczy ukraiñskich w obawie przed aresztowaniem
zbieg³o do Generalnego Gubernatorstwa. Pozostali, korzystaj¹c z faktu, i¿ w³adze
sowieckie zajê³y siê przede wszystkim zd³awieniem polskich przejawów oporu
znacznie poszerzyli w latach 19391941 wp³ywy OUN (s. 36).
Po pierwsze, do Generalnego Gubernatorstwa zbieg³a wiêkszoæ dzia³aczy
legalnych partii politycznych (pozostali zostali aresztowani przez NKWD i deportowani na wschód).
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Po drugie, wp³ywy OUN dominowa³y w rodowisku ukraiñskim po nieudanej
próbie polityki normalizacji w latach 193519381.
Po trzecie, NKWD ciga³o jednakowo podziemie polskie i ukraiñskie. Akcje
przeciwko OUN by³y mniej udane, poniewa¿ mia³a ona wiêksze dowiadczenie
konspiracyjne i by³a lepiej przygotowana do pracy w takich warunkach.
Po czwarte, OUN rozszerzenie swoich wp³ywów zawdziêcza przede wszystkim polityce w³adz sowieckich w okresie 19391941 wobec ludnoci Ukrainy
Zachodniej (masowe deportacje zarówno Polaków, jak i Ukraiñców).
Natomiast zdecydowanie wskazuje siê na walkê frakcyjn¹ pomiêdzy starymi a m³odymi jako na g³ówn¹ przyczynê os³abienia si³y OUN.
Autorzy, twierdz¹c, i¿ dane co do liczebnoci UPA s¹ sprzeczne jednoczenie podaj¹ 30 000 ludzi w oddzia³ach z mo¿liwoci¹ mobilizacyjn¹ do 100 000.
Wed³ug danych historyka P. Mirczuka liczba bojowników UPA w momencie
wkroczenia Armii Czerwonej na zachodnioukraiñskie ziemie dosiêga³a 80 000
Ukraiñców i oko³o 20 000 cudzonarodowego elementu. Poza tym do dyspozycji
dowództwa UPA sta³a sieæ ukraiñskiego podziemia [...] w iloci ponad 10 000
ludzi2.
Wiêkszoæ autorów okresu komunistycznego akcentowa³o uwagê na konflikcie polsko-ukraiñskim na Wo³yniu i w Galicji Wschodniej w latach 19431944.
G. Motyka poszerza jego ramy do 1948 r., przeprowadzaj¹c analizê osobliwoci
konfliktu na terenach po³udniowo-wschodnich Polski Ludowej (w Zakerzoñski kraju). Okreleniu przyczyn i powodów walk polsko-ukraiñskich powiêcono rozdzia³ trzeci monografii. G. Motyka i R. Wnuk, tak jak inni autorzy, odpowiedzialnoci¹ za mordy na Polakach na Wo³yniu obarczaj¹ przede wszystkim
kierownictwo banderowskie, gdy¿ ono podjê³o decyzjê o usuniêciu si³¹ polskiej
ludnoci z Wo³ynia i Polesia. Stawiaj¹c pytanie, czy przypadkiem podlegaj¹ca
bezporednio sztabowi NKWD w Moskwie grupa spadochronowa p³k. Miedwiediewa i ewentualnie tak¿e inni dowódcy partyzantki sowieckiej nie mieli rozkazu
doprowadzenia do walk polsko-ukraiñskich?, badacze pozostawiaj¹ je bez odpowiedzi z powodu braku potwierdzaj¹cych dokumentów.
Z rozdzia³u czwartego wynika, ¿e próby porozumienia polsko-ukraiñskiego na
Ukrainie Zachodniej mia³y wy³¹cznie teoretyczny charakter: ich celem by³o wysondowanie zamiarów i intencji przeciwnika, zorientowanie siê, czy jest on sk³onny do ustêpstw [w kwestii terytorialnej  I.K.].
1

2

Ograniczona umowa pomiêdzy rz¹dem II RP i kierownictwem Ukraiñskiego Zjednoczenia
Narodowo-Demokratycznego (UNDO), która przewidywa³a oficjalne uznanie przez Ukraiñców pierwszeñstwa interesów Pañstwa Polskiego cen¹ zwiêkszenia reprezentacji ukraiñskiej w Sejmie oraz uwolnienia wiêkszoci ukraiñskich wiêniów politycznych i przyznania po¿yczki finansowej niektórym ukraiñskim instytucjom ekonomicznym i kooperatywam.
Ukraiñska Powstañska Armija, 19421952. Dokumenty i materia³y, Lwów 1991, s. 44.
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W porównaniu z kontaktami na kresach wschodnich, o charakterze bardziej
teoretycznym, polsko-ukraiñskie kontakty na Lubelszczynie (omawiane w rozdziale pi¹tym) mia³y charakter wspó³pracy praktycznej: rozgraniczono strefy
wzajemnych wp³ywów; Polacy zgodzili siê na udostêpnienie UPA swoich punktów medycznych oraz na dostarczenie ró¿nych leków i sprzeda¿ materia³ów kancelaryjnych; Polacy zaprosili Ukraiñców do udzia³u w spotkaniu z korespondentem Sunday Timesa Willamem Jerk Selby.
W odró¿nieniu od terenów Lubelszczyzny  jak wiadcz¹ fakty przytoczone
w rozdziale szóstym  porozumienie UPA i AK-WiN na Podlasiu by³o du¿o p³ytsze. W praktyce odby³o siê tylko jedno spotkanie, za póniejszych kontaktów nie
mo¿na uznaæ za intensywne.
Do najwiêkszej eskalacji konfliktu polsko-ukraiñskiego na zachód od linii Curzona dosz³o na Rzeszowszczynie  pope³niono w tym regionie wiele brutalnych,
zbiorowych i pojedynczych, mordów na ludnoci ukraiñskiej [...]. Pomimo powy¿szych trudnoci, na tym terenie równie¿ dosz³o do kontaktów polsko-ukraiñskich, które ró¿ni³y siê w zale¿noci od powiatu (rozdzia³ siódmy), w którym je
utrzymywano.
Analiza postaw podziemia narodowego (NSZ i NZW) przeprowadzona w rozdziale ósmym, doprowadza do wniosku, ¿e AK-WiN i prawicowe podziemie szczególnie ostro dzieli³ stosunek do kwestii ukraiñskiej: jeli pierwsza d¹¿y³a do rozwi¹zania konfliktu polsko-ukraiñskiego w drodze negocjacji, to druga by³a przeciwna jakimkolwiek rozmowom z Ukraiñcami, a jej dowództwo kontynuowa³o
terror wobec ludnoci ukraiñskiej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, podanych w ró¿nych ród³ach faktów
o wspólnych polsko-ukraiñskich akcjach zbrojnych, autorzy doszli do wniosku, i¿
wszystkie te wspólne akcje AK-WiN  UPA mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
 akcje przeprowadzone (zdobycie stacji w Wierbkowicach, atak na Hrubieszów);
 akcje prawdopodobne (zdobycie Warêdrza i Chorobrowa, opanowanie siedziby UB we W³odawie);
 akcje zmylone (atak na Bi³goraj, atak na Dynów).
Z poszczególnych rozdzia³ów powiêconych próbom porozumienia w poszczególnych regionach oraz z rozdzia³u dziesi¹tego pt. Kierownictwo AK-WiN i UPA
wobec porozumienia wynika, ¿e ze strony AK-WiN w rozmowach i konferencjach z przedstawicielami ukraiñskiego podziemia uczestniczyli jedynie terenowi
dowódcy  komendanci placówek, obwodów czy inspektoratów. Odwrotnie by³o
po stronie ukraiñskiej. Tam nie terenowi dowódcy, ale G³ówna Komenda UPA
G³ównej Ukraiñskiej Rady Wyzwoleñczej (UHWR) d¹¿y³y do porozumienia. Jednak najlepiej rozwija³a siê wspó³praca na szczeblach terenowych. Niestety nie
dosz³o do porozumienia na szczeblu dowództw obu niepodleg³ociowych antykomunistycznych struktur.
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Ksi¹¿ka G. Motyki i R. Wnuka jest pierwsz¹ prawdziw¹ prób¹ dokonanie
bilansu porozumienia AK-WiN z UPA. Jest to bardzo trudne  jak wynika z przeprowadzonej analizy  z dwóch powodów: ze wzglêdu na naros³e wokó³ dzia³alnoci UPA liczne zarzuty oraz na brak róde³, który uniemo¿liwiaj¹ ocenê zasiêgu wspó³pracy.
G³ównym celem porozumienia by³o przerwanie wzajemnych walk, co oznacza³o ograniczenie ofiar po obydwu stronach. Zebrany w monografii materia³
faktograficzny potwierdza, i¿ cel ów zosta³ osi¹gniêty.
Z pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e monografia przyczyni siê do pokonania istniej¹cych w historiografii polskiej i ukraiñskiej stereotypów, dotycz¹cych stosunków polsko-ukraiñskich w latach 19431947. Publikacja ta powinna przyczyniæ
siê do poszukiwania przez badaczy zarówno polskich, jak i ukraiñskich, owych
materia³ów ród³owych, które uzupe³ni¹ i wyjani¹ najbardziej drastyczne i skomplikowane okresy historii stosunków Polaków i Ukraiñców w czasie II wojny
wiatowej.
Iwan Koz³owski

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi  wzorce  style. Literatura
polska 19441989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, str. 542.
Zwarta synteza epoki literackiej nie jest nigdy rzecz¹ prost¹, zw³aszcza epoki
tak niedawno zamkniêtej, a charakteryzuj¹cej siê tyloma sprzecznociami i budz¹cej takie emocje. Nie³atwo podsumowaæ czas, w którym literatura by³a przedmiotem manipulacji ze strony w³adzy, a zarazem polem niejednokrotnie integruj¹cym spo³eczeñstwo i budz¹cym jego ¿ywe zainteresowanie. Nie³atwo podsumowaæ
literaturê, która ci¹gle jeszcze jest nara¿ona na nieporozumienia interpretacyjne.
Tym bardziej ¿e jest to literatura podzielona. Mówimy zazwyczaj o trzech jej odrêbnych obszarach czy wrêcz od³amach: krajowym, emigracyjnym i ewentualnie
drugoobiegowym.
Synteza wspó³istniej¹cych, choæ rozdzielonych obszarów, przysparza historykom literatury niema³o k³opotów, dlatego tak ciekaw¹ pozycj¹ staje siê ambitna
próba podsumowania literatury polskiej lat 19441989 dokonana przez Tadeusza
Drewnowskiego w ksi¹¿ce Próba scalenia.
Próba scalenia to wynik wyk³adów na temat literatury powojennej, które autor
prowadzi³ dla studentów warszawskiej polonistyki. Na porz¹dkuj¹ce i syntetyzuj¹ce spojrzenie wyk³adowcy (do tekstu wyk³adów autor doda³ tylko niewielkie
uzupe³nienia) nak³ada siê spojrzenie aktywnego uczestnika opisywanych zdarzeñ
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i procesów, co sprzyja poszerzeniu perspektywy badawczej1. Dlatego te¿ czytelnik nie ma do czynienia z podrêcznikiem historii literatury, ale z podsumowaniem
dokonanym przez wiadka, który opisuje zjawiska spo³eczne i literackie ze wiadomego i niemaskowanego pó³dystansu, a staraj¹c siê o obiektywizm, nie ukrywa przy tym swoich upodobañ.
Ksi¹¿ka stanowi syntetyczny opis procesu rozwojowego ca³ej polskiej literatury. Tytu³owa próba scalenia dotyczy usi³owania stworzenia nowej jakoci przez
zintegrowanie obszaru literatury krajowej, emigracyjnej i drugoobiegowej. Te trzy
od³amy polskiej literatury autor uznaje nie za wrogie i wykluczaj¹ce siê, ale przeciwnie za cile ze sob¹ powi¹zane, uzupe³niaj¹ce siê ró¿ne sposoby reagowania, mylenia, wyobrani. Przymusowe rozdzielenie literatury, powsta³e na skutek czynników zewnêtrznych wobec niej, zostaje w ksi¹¿ce zniesione. Nie znaczy to, ¿e autor, bêd¹c zwolennikiem optymistycznej wersji literatury, pomija
konflikty i wzajemne tarcia trzech obszarów literackich, przeciwnie  problem
przeciwieñstw, a przede wszystkim wzajemnych zale¿noci, zwi¹zków i inspiracji
jest stale obecny. Jednak akcent jest po³o¿ony w³anie na owe wzajemne inspiracje i uzupe³nienia, które powoduj¹, ¿e literatura polska lat 19441989 to nie odosobnione, lecz wspó³oddzia³uj¹ce wiaty literackie, które nie trac¹ przez akt integracji w³asnej swoistoci. W ca³oci mamy na pewno literaturê bogatsz¹ ni¿
w kawa³kach i lepsz¹ ni¿ siê spodziewamy  twierdzi autor, szukaj¹c na obszarze polskiej literatury pluralizmu.
Wspólne dla ca³ej polskiej literatury zasady periodyzacji staj¹ siê datami ¿ycia
politycznego. Kolejne rozdzia³y, opatrzone metaforycznymi tytu³ami, porz¹dkuj¹
w tradycyjny sposób peerelowsk¹ rzeczywistoæ: Pogranicza (lata 19441949),
Ciemnoci kryj¹ ziemiê (19501956), Nasza ma³a stabilizacja (19561970),
W poszukiwaniu to¿samoci (19701981), Przewlek³y fina³ (19811989). Periodyzacja historyczna nie staje siê jedyn¹ zasad¹ podzia³u. Na polityczno-historyczn¹ ramê zostaj¹ na³o¿one kryteria ideowe, gatunkowe, pokoleniowe, tematyczne, jêzykowe. To sprawia, ¿e materia opowieci zagêszcza siê, a przedstawiona rzeczywistoæ staje siê niezwykle bogata i wieloaspektowa. Autor
przypomina minione literackie polemiki, wplata anegdoty, przywo³uje opinie innych
badaczy. ¯ywym jêzykiem wyk³adu, zachowanym w ksi¹¿ce, pisze zarówno o literackich karierach, pisarskich tematach, omawia poszczególne indywidualnoci
twórcze, ale tak¿e wskazuje na prawid³owoci procesów literackich, tworzy nowe
typologie gatunkowe. Próba scalenia to nie tylko próba podsumowania literatu1

Autor  krytyk, profesor literatury Uniwersytetu Warszawskiego i wybitny edytor debiutowa³ w 1947 r. w Kunicy, pracowa³ w Nowej Kulturze, Dialogu, Polityce, od
1980 r. piastowa³ funkcjê wiceprezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich i bra³
tak¿e udzia³ w tajnej dzia³alnoci tego zwi¹zku w stanie wojennym  jednym s³owem znajdowa³ siê w miejscach sprzyjaj¹cych zarówno wnikliwemu badaniu rzeczywistoci literackiej, jak i aktywnemu w ni¹ zaanga¿owaniu.
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ry okresu, ale tak¿e zapis wiadomoci autora, aktywnie tê literaturê tworz¹cego, dlatego te¿, daj¹c siê konsekwentnie prowadziæ swej roli wiadka, autor dystansuje siê wyranie jedynie wobec literatury najm³odszej.
Znajdziemy tu nie tylko inspiruj¹ce wskazówki interpretacyjne (jak choæby
interpretowanie Miazgi Jerzego Andrzejewskiego w kontekcie lubu Witolda
Gombrowicza, czy problem wp³ywu emigracyjnego Gombrowicza na krajowych
twórców; ciekawe jest równie¿ zestawienie egzystencjalistycznych w¹tków w
polskiej literaturze), ale tak¿e seriê esejów powiêconych najbardziej charakterystycznym w¹tkom literackim, pojawiaj¹cym siê w twórczoci lat siedemdziesi¹tych (m.in.: esej o literaturze religijnej, kresowej, ¿ydowskiej, historycznej, mi³osnej, eseistyce, dziennikach). Autor w³¹cza do rozwa¿añ kontekst europejski (np.
porównuj¹c bunt cywilizacyjny i artystyczny m³odzie¿y polskiej pokolenia 56 z kontestacj¹ ich zachodnioeuropejskich rówieników). Jest to podana w niezwykle
interesuj¹cy sposób literacka panorama tego okresu. Jednym s³owem Próba
scalenia to epoka literacka w przekroju.
Mylê jednak, ¿e o specyfice Próby scalenia decyduje jeszcze co innego.
Na uwagê zas³uguje autorskie wskazanie na ród³o w³asnej inspiracji. W czêci
wstêpnej znajdujemy powo³anie siê na program Karola Irzykowskiego. Jego za³o¿enia zosta³y sformu³owane z myl¹ o syntezie literatury miêdzywojennej:
Przedstawiê dzieje literatury na tle dziejów kultury, polityki, spo³ecznych
zmagañ, spraw wielkich i bardzo drobnych [...]. Nici¹ przewodni¹ mojej Literatury, raczej ukryt¹ ni¿ ujawnion¹, bêdzie w jaki sposób to, co pokierowa³o dziejami politycznymi Polski i przyczyni³o siê do jej katastrofy, równolegle wyra¿a³o siê
tak¿e w literaturze, choæ w innych zamaskowanych formach.
Takie mylenie o cis³ych wzajemnych zwi¹zkach miêdzy literatur¹ a histori¹
i procesami spo³eczno-politycznymi bliskie jest tak¿e autorowi Próby scalenia.
Rozwój form literackich, w¹tków i wzorców jest ukazany tu w powi¹zaniu z ca³ym
zapleczem przemian spo³ecznych. Wstêpem do rozwa¿añ o ka¿dym okresie literatury jest obszerny i gêsty faktograficznie rys historyczny, czêstokroæ popierany
danymi statystycznymi. Fakty o ró¿nym ciê¿arze gatunkowym wystêpuj¹ w zestawieniu. Autora interesuj¹ nie tylko posuniêcia partyjnych decydentów, ale równie¿ nastroje spo³eczne, przemiany obyczajowe, poziom ¿ycia, a tak¿e przemiany
zachodz¹ce w innych dziedzinach kultury (film, plastyka). Pomiêdzy tymi sferami a literatur¹ dochodzi do nieustannej dyfuzji. Dynamika ¿ycia spo³ecznego jest
wspierana przez dynamikê literatury (i to literatury trzech obszarów), ale tak¿e
literatura reaguje na przemiany spo³eczeñstwa. Ten cis³y zwi¹zek powoduje, ¿e
to nie w³aciwoci stylistyczne stanowi¹ o swoistoci literatury PRL-u, ale fakt
politycznego cinienia oddzia³uj¹cego na materiê literack¹. Zdaje siê nawet, ¿e
w stosunku do programu Irzykowskiego w Próbie scalenia mamy do czynienia
z pewnym przeakcentowaniem. Szeroko zakrojone przedsiêwziêcie uchwycenia
prawid³owoci procesu literackiego otwiera nowe spojrzenie na literaturê, ale tak¿e
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na ca³oæ ¿ycia spo³ecznego. W uk³adzie tym prawid³owoci procesu literackiego
s¹ fragmentem wiêkszej ca³oci i mimo ¿e s¹ na pierwszym planie, ze wzglêdu
na zainteresowania autora, to jednak staj¹ siê raczej szk³em, przez które patrzy
siê na ca³¹ rzeczywistoæ historyczno-spo³eczn¹.
Mo¿e siê tu pojawiæ zarzut zbytniego uzale¿nienia literatury od czynników
zewnêtrznych, utraty jej to¿samoci. Mylê, ¿e zarzut ten zniknie, gdy potraktuje
siê Próbê scalenia w³anie jako historiê przemian spo³ecznych polskiego powojnia. Oczywicie  przemian spo³ecznych obserwowanych przez autora, który ledzi
je niejako z wnêtrza literatury. Nie darmo tak obszern¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi¹
rozwa¿ania na temat przemian jêzykowych (a wiêc rzeczywistoci w najg³êbszy
sposób odzwierciedlaj¹cej sytuacjê spo³eczeñstwa), uwagi o deklasowym spo³eczeñstwie powojennym, miazdze spo³eczeñstwa, a w koñcu tak¿e o kulturze
masowej (wed³ug autora mo¿na spojrzeæ na socrealizm jako na swojego rodzaju
kulturê masow¹). Literatura staje siê miejscem, w którym wszelkie przemiany
odbijaj¹ siê, ale tak¿e maj¹ szansê zyskaæ nowy wymiar i now¹ jakoæ (literaturê
lat siedemdziesi¹tych autor opatruje tytu³em W poszukiwaniu to¿samoci, wskazuj¹c na analogiê rozterek spo³eczeñstwa i literatów; w innym miejscu interpretuje utwór Tadeusza Ró¿ewicza Wyszed³ z domu z 1964 r. jako zapowied strajków lat osiemdziesi¹tych).
Tak wiêc tytu³owe scalenie mo¿e byæ nie tylko syntez¹ trzech obiegów, ale
tak¿e syntez¹ ¿ycia literackiego i literatury z innymi sferami ¿ycia spo³ecznego.
Wersja literatury przedstawiona w ksi¹¿ce jest wersj¹ optymistyczn¹ i wskazuj¹c¹ na osi¹gniêcia literatury okresu 19441989. Czy wykazanie tych osi¹gniêæ
jest mo¿liwe tylko dziêki zabiegowi scalenia i ukazania powi¹zañ miêdzy faktami
literackimi i nieliterackimi? Dla kogo ratowaæ literaturê czasu PRL-u i po co?
Na to ostatnie pytanie odpowiedzia³ sam autor w dyskusji o literaturze powojennej, jaka mia³a miejsce w 1994 r. na ³amach Wiêzi. Na pytanie po co scalaæ
literaturê Tadeusz Drewnowski odpowiedzia³: Aby m³odsze pokolenia Polaków
nie s¹dzi³y pisarzy tego czasu (i nas) wed³ug schematycznej taryfy i mog³y wyci¹gn¹æ z tak scalonej literatury wiêcej prze¿yæ, wiêcej prawdy ni¿ z ka¿dego
z od³amów tej literatury z osobna.
Czy dziêki wskazówkom interpretacyjnym zawartym w Próbie scalenia m³ody
czytelnik bêdzie móg³ wyci¹gn¹æ wiêcej prze¿yæ? To pytanie pozostaje otwarte. Na pewno jednak dziêki ksi¹¿ce Tadeusza Drewnowskiego rzeczywistoæ literacka, spo³eczna i historyczna lat 19441989 i ich wzajemne zale¿noci staj¹
siê bardziej zrozumia³e, a przez to i bardziej interesuj¹ce.
Marta M³odkowska
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Wies³aw Chrzanowski, Pó³ wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej,
z W. Chrzanowskim rozmawiali Piotr Mierecki i Bogus³aw Kiernicki,
przedmowy: Aleksander Hall i Marek Jurek, Inicjatywa Wydawnicza ad
astra, Warszawa 1997, str. 453.
G³ównego autora tej ksi¹¿ki i jednoczenie jej bohatera nie ma potrzeby przedstawiaæ, posi³kuj¹c siê encyklopedycznymi danymi. Wies³aw Chrzanowski jest
osob¹ publiczn¹, powszechnie znan¹. Ksi¹¿ka Pó³ wieku polityki ustawia czytelnika w pozycji swoistego rozdwojenia. Z jednej strony jest to bowiem relacja
pamiêtnikarska cz³owieka, zaanga¿owanego w przesz³oci w ruch narodowy i chadecki. S¹ to wspomnienia, dotycz¹ce rodowisk prawicowych w Polsce XX w.,
którym nie dano w PRL-u zaprezentowaæ swego dorobku i pogl¹dów, a zatem
pionierskie. Z drugiej strony jednak, ksi¹¿ka powiada o wspó³czesnoci, autor
wiadomie nie stroni od ocen zarówno historycznych, jak i bie¿¹cych zdarzeñ.
Czyni w ten sposób ksi¹¿kê lektur¹ polityczn¹, dotyka problemów, o których rozstrzygniêcie toczy siê spór w dzisiejszym parlamencie, czy te¿ na ³amach prasy.
Podtytu³ pracy za  rzecz o obronie czynnej  to krótkie credo polityczne autora,
w treci odwo³uj¹ce siê do konkretnych dokumentów  dzi ju¿ historycznych.
Oto te dokumenty.
W 1887 r. pu³kownik powstania styczniowego Zygmunt Mi³kowski (ps. literacki Tomasz Teodor Je¿) napisa³, przebywaj¹c na przymusowej emigracji, broszurkê pt. Rzecz o obronie czynnej i Skarbie Narodowym. Kolportowana nielegalnie po zaborze rosyjskim mia³a pobudziæ polsk¹ elitê intelektualn¹, upion¹
pozytywistycznym minimalizmem, do sprzeciwu wobec utraconej niepodleg³oci
i do czynnego dzia³ania na rzecz jej odzyskania. Czynnego, ale niekoniecznie za
pomoc¹ zbrojnego powstania, a bardziej poprzez dotarcie do ludu, by go unarodowiæ i uobywatelniæ. W ten sposób  w kraju  zaczê³a organizowaæ siê
(poprzez emisariusza Zygmunta Balickiego) powsta³a na wychodstwie Liga Polska
i jej przybudówka m³odzie¿owa ZMP  ZET. Istotnie, broszura ta skupi³a wokó³ neoromantycznej i demokratycznej ideologii Ligi znaczne grupy inteligencji:
redakcjê G³osu z J. K. Potockim i Janem L. Pop³awskim na czele; m³odzie¿
studenck¹ z wybijaj¹cym siê od pocz¹tku Romanem Dmowskim, a tak¿e niektórych socjalistów z patronuj¹cym im rewolucyjnym demokrat¹ Boles³awem Limanowskim. Odwo³anie siê Wies³awa Chrzanowskiego do tej w³anie broszury
mia³o  jak s¹dzê  co najmniej dwa cele. Po pierwsze, losy pokolenia bohatera
wywiadu  pokolenia Kolumbów  zmusza³y je nieustannie  w 1939 r., w 1945 r.,
i w nastêpnych latach, w 1956 r. i w 1980 r., w 1981/1982 r.  do wyra¿ania
swego sprzeciwu wobec kolejnych burz, b¹d te¿ do godzenia siê (jak pozytywici) z niechcian¹ rzeczywistoci¹. Godzenie siê wyp³ywa³o z ró¿nych przes³anek,
zarówno wznios³ych, jak i plugawych; zarówno z oportunizmu, jak i w¹sko pojmowanego realizmu, ale zawsze ten upadek czynnego dawania wiadectwa nisz-
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czy³ ¿ywotnoæ wyznawanych wartoci. Zrywa³ siê ³añcuch pokoleñ. Przeciwieñstwem minimalizmu politycznego, nierealistycznego bo niewiadomie wspomagaj¹c¹ wroga, mia³a byæ  zdaniem Chrzanowskiego  postawa maksymalistyczna,
gdy chodzi o wiernoæ zasadom i pogl¹dom, a realistyczna w doborze rodków.
Wszelki minimalizm lubi siê stroiæ w piórka realizmu  chcia³oby siê rzec za
Leszkiem Prorokiem1. Has³em ¿ycia Wies³awa Chrzanowskiego staje siê maksymalizm w byciu wiernym sobie. W ¿yciu autora zaowocowa³o to m.in. jego
postaw¹ po II wojnie wiatowej, kiedy to mimo si³y przeciwnika (komunizmu)
najpierw dzia³a³ nadal w podziemiu niepodleg³ociowym, póniej w strukturach
przybudówki m³odzie¿owej Stronnictwa Pracy, a w koñcu w Kolumnie M³odych
w Tygodniku Warszawskim. Wszêdzie tam, gdzie mo¿na by³o jeszcze czynnie
kreowaæ otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ zgodnie z w³asnym katalogiem wartoci. Przyk³adem minimalistycznego dzia³ania bêdzie  zdaniem autora  znany artyku³ Stanis³awa Stommy2, w którym autor sam oddaje pola przeciwnikowi ideowemu (jeli chodzi o program polityczno-gospodarczy), licz¹c na jego zrozumienie potrzeby zachowania w Polsce pluralizmu w dziedzinie kultury. Dramat polityków
maksymalistów polega³ na tym, ¿e byli zmuszeni w okresie PRL-u do milczenia, minimalistów za, ¿e zaciera³a siê w ich dzia³aniu granica miêdzy stosowaniem realistycznego oporu, a w³¹czeniem siê w budowanie systemu totalitarnego. W Rozmowie... z Profesorem dramat ten jest szczególnie widoczny na
przyk³adzie lat 19561957, kiedy grupa Jerzego Zawieyskiego (pisarza, który nie
skala³ siê ¿adn¹ publikacj¹ prore¿imow¹ w latach stalinizmu) otrzyma³a od W³adys³awa Gomu³ki koncesjê na budowanie konstruktywnej opozycji katolickiej 
Ko³a Poselskiego Znak. W ramach tej koncesji  jak wynika z faktów podanych przez W. Chrzanowskiego  nie starczy³o miejsca dla niego, ani dla ruchu
chadeckiego, czy tym bardziej narodowego. Mimowolnymi beneficjantami zakrelenia tej koncesji przez komunistów stali siê zatem dzia³acze Klubu Inteligencji
Katolickiej (KIK), pos³owie ZNAK-u i redakcja Tygodnika Powszechnego
 podobnie jak, chcia³oby siê wypomnieæ, w latach czterdziestych dzia³acze póniejszego Stowarzyszenia PAX. Autor nie próbuje jednak wystawiaæ cenzurek
grupie Zawieyskiego, nie stwierdza kategorycznie czyj wybór by³ dla Polski po¿yteczniejszy (zob. s. 243249 i nn.).
Rzecz o obronie czynnej to równie¿ tytu³ artyku³u W. Chrzanowskiego, wydego, w stanie wojennym, w drugoobiegowym pimie. Autor pisa³ w nim, ¿e nale¿y siê liczyæ z mo¿liwoci¹ realizacji zarówno programu minimum  reaktywowania NSZZ Solidarnoæ w ramach pañstwa socjalistycznego, jak i programu maksimum  tzn. powstania warunków do odzyskania pe³nej niepodleg³oci
1
2

L. Prorok, Dzienniki 19491984, Kraków 1998, s. 42.
S. Stromma, Maksymalne i minimalne tendencje spo³eczne katolików, Znak 1946, nr 1,
s. 183184.
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i powrotu systemu demokratycznego. Na tê sytuacjê jednak mo¿e siê spóniæ
Solidarnoæ, gdy¿ tam zamiast pluralizmu ideowego, funkcjonowa³ monopol jednej
opcji  lewicowej i laickiej. W. Chrzanowski  nie uk¹szony przez realny socjalizm w ¿adnym fragmencie swego ¿ycia  zdawa³ sobie jednak sprawê sk¹d siê
wziê³a dysproporcja si³ ideowych w pluralistycznym Zwi¹zku  po II wojnie
wiatowej komunici przejêli jednoznaczn¹ zasadê: dobry narodowiec to martwy narodowiec i st¹d nie dali ¿adnych szans na rozwój autentycznej prawicy
polskiej; jedynym miejscem  gdzie, mówi¹c symbolicznie: pamiêæ o Romanie
Dmowskim mog³a siê utrzymaæ  by³ dom rodzinny i Koció³ hierarchiczny. Ze
sceny politycznej, z publicystyki politycznej i ideologicznej zniknê³a ta formacja,
nie wytworzy³a kolejnych pokoleñ dzia³aczy, kwit³a jeszcze tylko na emigracji.
Wyj¹tkami, potwierdzaj¹cymi jednak opiniê o upoledzeniu rodowisk prawicowych w PRL, stali siê Wies³aw Chrzanowski, czy te¿ Leon Mirecki, którym by³o
dane przez ca³y okres PRL-u byæ deptanymi przez kolejne pokolenia ubeków,
ledz¹cych notorycznych wrogów ustroju (s. 318 i nn). Na fali odwil¿y bohater
wywiadu jeszcze w 1957 r. kierowa³ samorz¹dem aplikanckim, ale ju¿ w 1960 r.
minister sprawiedliwoci nie zgodzi³ siê na wpisanie Chrzanowskiego na listê
adwokack¹. To skutek jego powi¹zañ z tzw. grup¹ tatrzañsk¹. Ten stan trwa³ przez
nastêpne 21 lat. Przysz³y marsza³ek sejmu podj¹³ wiêc z koniecznoci pracê w spó³dzielczoci, ¿y³ na marginesie ówczesnego establishmentu. Zosta³ jednak pracownikiem naukowym Spó³dzielczego Instytutu Badawczego. W 1979 r. habilitowa³
siê. W tym samym czasie, od 1965 r. uczestniczy³ w Zespole Informacyjnym przy
Prymasie Polski. Z bliska patrzy³ na Wielk¹ Nowennê i Millenium  program obrony to¿samoci narodowej (s. 263). Zdaniem Chrzanowskiego prymas realizowa³ w ten sposób myl J. K. Pop³awskiego: Katolicyzm jest wyzwaniem ogromnej
wiêkszoci przeladowanego narodu. Z protoko³ów Komisji Maryjnej z lat 1957-1966 wynika niezbicie, ¿e prymas martwi³ siê p³ytkim wchodzeniem spo³eczeñstwa w ten akt odnowy moralnej narodu. Wierni bowiem chciwie szukali w pielgrzymowaniu i w peregrynacji obrazu, w kazaniach prymasa na Jasnej Górze,
jedynie s³ów sprzeciwu3. Autor przypomina wydarzenia z ¿ycia Kocio³a, które
dopiero po 1989 r. zaczê³y przebijaæ siê do wiadomoci spo³ecznej  ataki milicji
przeciwko t³umom wiernych w 1966 r., aresztowanie obrazu Matki Boskiej, walka o kocio³y, np. w diecezji przemyskiej, o krzy¿e na drogach, swoisty drugi obieg,
tzn. kazania prymasa przekazywane w latach szeædziesi¹tych z ominiêciem cenzury (w 50 rocznicê odzyskania niepodleg³oci, w rocznicê cudu nad Wis³¹) itd.
Monopol na samoprezentacjê w propagandzie Solidarnociowej (w latach
osiemdziesi¹tych) by³ podtrzymywany przez jedn¹ opcjê  wywodz¹c¹ siê z lewicy, pocz¹wszy od rewizjonistów, poprzez ludzi Marca68, a w koñcu przez
3

Protoko³y Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, Instytut Prymasowski (Choszczówka) (mps
w³asnoæ autora).

http://rcin.org.pl

416

Recenzje

pokolenie Komitetu Obrony Robotników (KOR), to powodowa³o, ¿e Wies³aw
Chrzanowski móg³ czuæ siê outsiderem; mimo i¿ by³ w opozycji najd³u¿ej. Rzecz
o obronie czynnej nie jest jednak oskar¿eniem kogokolwiek, jest raczej logicznym wyt³umaczeniem, dlaczego np. (by zostaæ przy powy¿szym przyk³adzie) zabrak³o Wies³awa Chrzanowskiego przy okr¹g³ym stole: Nie negowa³em ca³ego sensu tego przedsiêwziêcia, ale wiedzia³em, ¿e przy tych rozmowach dla lewicy opozycyjnej potrzebny jestem tylko dla sztafa¿u, ¿e niby s¹ wszyscy, szeroki
wachlarz rodowisk (s. 432).
* * *
Zanim przybli¿ê czytelnikowi treæ tej obrony czynnej, a wiêc katalogu
wartoci, w imiê obrony którego, nie wolno by³o  zdaniem Chrzanowskiego 
zejæ na pozycje minimalistyczne, chcia³bym zaprezentowaæ rozmówców Profesora. Piotr Mierecki i Bogus³aw Kiernicki, to przedstawiciele redniego pokolenia, historycy z wykszta³cenia, którzy jednak odnaleli siê w koñcu w innych
zawodach. Z Wies³awem Chrzanowskim po³¹czy³a ich wiara i polityka. W czerwcu
1979 r. przyjechali do Warszawy, by wzi¹æ udzia³ w pamiêtnej pielgrzymce Ojca
w.; zamieszkali u Profesora, którego dom (jak widaæ i na kartach tej ksi¹¿ki) by³
miejscem ³¹czenia siê kolejnych pokoleñ ludzi wra¿liwych na wartoci narodowe. Wyje¿d¿aj¹c z Warszawy lokatorzy Profesora byli ju¿ cz³onkami Ruchu M³odej
Polski (RMP), rodowiska ideowo-politycznego ukszta³towanego w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, na które Wies³aw Chrzanowski wywar³ bardzo znaczny wp³yw  jak pisa³ w przedmowie przywódca Ruchu M³odej Polski z Gdañska, Aleksander Hall (s. 7).
* * *
Rozmowa z Profesorem jest prowadzona przez wspó³autorów jednoczenie
na kilku p³aszczyznach. Czytelnik poznaje wiêc ¿yciorys bohatera i jego najbli¿szych, co dodatkowo przybli¿aj¹ krótkie wstêpy (kalendaria wydarzeñ z biografii), poprzedzaj¹ce kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki (jest ich szeæ). Drug¹ p³aszczyzn¹
s¹ rozwa¿ania autora na temat historii obozu narodowego  w najszerszym tego
s³owa znaczeniu  pocz¹wszy od koñca XIX w., a¿ do powstania Zjednoczenia
Chrzecijañsko-Narodowego (ZChN). Bohater wywiadu jest czynnym politykiem
o okrelonej proweniencji i fakt ten determinuje jego widzenie przesz³oci, daleko
odbiegaj¹ce od podrêcznikowych schematów. Trzeci¹ w koñcu p³aszczyzn¹ 
najbardziej bodaj frapuj¹c¹  jest rozmowa o ideologii narodowej, co wpisuje te
fragmenty ksi¹¿ki w nurt zainteresowañ historyka myli politycznej. Omówiê je
wszystkie pokrótce.
Wies³aw Chrzanowski urodzi³ siê w Warszawie, w rodzinie profesorskiej. Jego
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ojciec, te¿ Wies³aw, by³ ministrem w rz¹dzie Obrony Narodowej Wincentego
Witosa (sympatyk Narodowej Demokracji), a nastêpnie d³ugoletnim rektorem
Politechniki Warszawskiej. M³ody Wies³aw mieszka³ na terenie uczelni, wychowywa³ siê wiêc w specyficznej atmosferze  naukowej i stale m³odzieñczej, intelektualnie aktywnej. Drugim, a nastêpnie pierwszym domem sta³ siê dwór w Boczkach, zakupiony przez profesora Politechniki w latach trzydziestych. Wychowany w atmosferze narodowej, m³ody Wies³aw w 1940 r. wst¹pi³ do M³odzie¿y
Wszechpolskiej Stronnictwa Narodowego. W obozie narodowym mo¿na by³o
wówczas wyró¿niæ co najmniej trzy lub cztery czynne pokolenia4. Pokolenia nie
tylko wiekowo siê ró¿ni¹ce, ale tak¿e (czy przede wszystkim) wiatopogl¹dowo.
£¹cznikiem by³o przewiadczenie, ¿e naród jest naturalnym (czy te¿ danym przez
Boga) rodowiskiem, w którym ka¿dy Polak siê wychowuje, i o które rodowisko winien siê troszczyæ, powiêcaæ za nie  nawet  swoje szczêcie osobiste.
Czynna postawa stawa³a siê nie przywilejem a obowi¹zkiem, nakazem moralnym.
Najstarsze pokolenie, reprezentowane np. przez prof. Romana Rybarskiego, czy
te¿ Stanis³awa Kozickiego (nota bene nie wymienionego ani razu przez autora)
zatrzyma³o siê niejako na etapie polemiki z pozytywizmem, z którego wyros³o.
By³o przywi¹zane do zasad demokratyczno-parlamentarnych; mimo krytyki kapitalizmu  jako systemu gospodarczego  widzia³o w nim (z racji szacunku do
w³asnoci prywatnej) wiêcej zalet ni¿ wad. Stosunek do Kocio³a katolickiego
mia³o to pokolenie ambiwalentne. Z ca³oci ksi¹¿ki wydaje siê, ¿e autor uto¿samia siê z demokratycznymi tendencjami tego pokolenia (co widaæ zarówno w historii RMP, jak i ZChN), nieco dalsze s¹ mu za ekonomiczne pomys³y starych
(w których brakuje idei pomocniczoci pañstwa). Aktywny stosunek do katolicyzmu zbli¿a³ Chrzanowskiego do drugiego pokolenia narodowców. Drugie pokolenie, urodzone w pocz¹tkach wieku, a dojrzewaj¹ce politycznie w II Rzeczypospolitej, stworzy³o Obóz Wielkiej Polski (OWP) i uto¿samia³o siê z treci¹ znanej
broszury R. Dmowskiego z 1928 r. pt. Koció³, naród, pañstwo. Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich rodowisk, które powsta³y po likwidacji OWP w 1933 r.,
a wiêc sekcja m³odych w SN oraz Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)  ABC
i Falanga; a w czasie II wojny wiatowej Stronnictwo Narodowe  Narodowa
Organizacja Wojskowa (SN-NOW), Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa
(NLOW) i OP  Zwi¹zek Jaszczurczy, a nastêpnie Narodowe Si³y Zbrojne (NSZ),
by³a ich g³êboka religijnoæ. Dotyczy³o to zarówno przywódców, jak i szeregowych cz³onków. Najlepszym przyk³adem tej postawy  o czym pisze autor wywiadu  by³a wielotysiêczna pielgrzymka m³odzie¿y na Jasn¹ Górê w 1936 r.,
zorganizowana de facto przez m³odzie¿ narodow¹ (dzia³aj¹c¹ równolegle w strukturach stowarzyszeñ katolickich, takich jak np. Odrodzenie, Katolicka M³odzie¿
4

Liczbê pokoleñ wi¹¿ê z ró¿nicami ideologicznymi, st¹d burzy to pewien porz¹dek ustalony niegdy przez Wojciecha Wasiutyñskiego, w: My, czwarte pokolenie.
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Narodowa, Juventus, Christiana i inne). Katolicyzm pokolenia Jêdrzeja Giertycha
czy te¿ Jana Mosdorfa têpi³ ich agresywnoæ, wynikaj¹c¹ np. z pogl¹dów na temat
negatywnej roli ¿ydostwa w Polsce, a tak¿e powodowa³, ¿e w czasie wojny ci
 polityczni antysemici  byli jednoczenie ludmi nios¹cymi z nara¿eniem ¿ycia pomoc przeladowanym ¯ydom.
Fakt, ¿e wielu narodowców narazi³o swe ¿ycie w obronie ¯ydów (np. Edward
Kemnitz z NSZ, czy Jan Mosdorf z ONR) nie by³ wynikiem zmiany pogl¹dów,
a w³anie ich konsekwencj¹. Mimo sporej sympatii Profesora dla pokolenia twórców ONR-u, czy w czasie wojny NSZ, i ich pogl¹dów (np. na temat oceny ludzi,
którzy podjêli decyzjê o wybuchu powstania warszawskiego (s. 121 i nn.), to jednak wybory polityczne Chrzanowskiego by³y inne.
W pokoleniu Chrzanowskiego, a wiêc ludzi, dla których wa¿nymi pozycjami
programowymi by³a np. ksi¹¿ka Adama Doboszyñskiego pt. Gospodarka Narodowa, dosz³o do znacznych przewartociowañ w stosunku do programu starych. Dotyczy³y one nie tylko stosunku do Kocio³a i katolicyzmu, ale tak¿e stosunku do pañstwa; instytucja ta mia³a bez reszty byæ zape³niona programem narodowym, co nie oznacza jednoczenie, by bez reszty pañstwo mia³o siêgaæ w g³¹b
¿ycia zbiorowego; i tutaj zachodzi³y powa¿ne ró¿nice: dla jednych, wa¿n¹ czêæ
¿ycia zbiorowego mia³ zape³niæ autentyczny samorz¹d, dla drugich, idea Katolickiego Pañstwa Narodu Polskiego powinna z czasem nie mieæ dla siebie alternatywnej. (Na marginesie, warto odnotowaæ, ¿e  zdaniem autora  fakt, i¿ w pañstwie np. faszystowskich W³och istnia³ system rz¹dów monopartyjnych, nie wype³nia definicji pañstwa totalitarnego; staje siê nim dopiero takie pañstwo, w którym
s¹ mu podporz¹dkowane wszystkie dziedziny aktywnoci zbiorowej: ekonomika,
kultura itd.). Niemal dla ca³ego pokolenia m³odych i najm³odszych, by³o natomiast jasne (w czym zgadzali siê z R. Dmowskim), ¿e skuteczna walka o wiadomoæ kolejnych pokoleñ odbywa siê nie tylko dziêki i poprzez posiadan¹ w³adzê w pañstwie, ale dziêki wychowawczej roli kultury. S³owo niemal  jak stwierdza autor  odnosi siê do ludzi z ONR-u, u których zarówno przed wojn¹, jak
i w czasie jej trwania, stale ¿ywy by³ sen o pe³ni w³adzy; st¹d m.in. ich niechêæ
do akcji scaleniowej.
Wies³aw Chrzanowski jest czêci¹ tego m³odego i najm³odszego pokolenia,
ale widzi dla siebie osobny przyczó³ek  indywidualny. Fakt, ¿e znalaz³ siê on
czynnie w ruchu narodowym dopiero w okresie okupacji zdeterminowa³ jego ogl¹d
przesz³oci. Wród najbli¿szych mu osób odnajdziemy zarówno narodowców 
profesorów wy¿szych uczelni, jak i polityków SN i NSZ. Cech¹ charakterystyczn¹
jego pokolenia  poza ró¿nicami taktycznymi  by³o odejcie od idei pañstwa
totalnego i zbli¿enie wyrane do nauki spo³ecznej Kocio³a, a konkretnie do encykliki papieskiej Piusa XI z 1931 r. Quadragessimo Anno. To spowodowa³o,
¿e tu¿ po wojnie Wies³aw Chrzanowski móg³ czuæ siê jak u siebie w domu, tak
samo dobrze w konspiracji narodowej, jak i równolegle w popielowskim Stron-
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nictwie Pracy, czy te¿ póniej w Kolumnie M³odych  Tygodnika Warszawskiego. Likwidacja tego przyczó³ka autentycznej myli chadecko-narodowej
w 1948 r. poprzedzone aresztowaniem redakcji, zakoñczy³o najaktywniejszy okres
¿ycia m³odego Wies³awa Chrzanowskiego. Nastêpne lata autor Rozmowy spêdzi³ w wiêzieniu.
Nie sposób tu wychwyciæ ca³ego bogactwa intelektualnego wszystkich pokoleñ narodowców, dzia³aj¹cych do koñca II wojny wiatowej. Warto jednak podsumowaæ te rozwa¿ania stwierdzeniem, ¿e wbrew utartym pogl¹dom obóz narodowy jawi siê czytelnikowi przede wszystkim jako stale rozwijaj¹cy siê, zmieniaj¹cy siê, a zatem ucz¹cy siê. Dogmatyzm nie by³ ¿adn¹ wartoci¹, by³ wad¹.
Stwierdzenie to nabiera dodatkowego rumieñca, gdy przybli¿y siê nazwiska osób
narodowców, z którymi los zetkn¹³ (bezporednio lub przez ich dorobek pisarski)
Profesora. Byli to przede wszystkim intelektualici, czêsto wiatowej s³awy
w swych dziedzinach. Obok znanych polityków, jak Jan L. Pop³awski, R. Dmowski
czy te¿ prof. R. Rybarski (ekonomista), szczególne miejsce zajmowali prawnicy,
prof. Ludwik Jaxa-Bykowski, prof. Stanis³aw Kasznica (ojciec Stanis³awa, ostatniego komendanta NSZ), prof. Józef Rafacz, prof. Henryk Piêtka, a tak¿e  szczególnie modni w pokoleniu m³odych  Adam Doboszyñski, czy te¿ prof. Karol Stojanowski, redaktor Prosto z mostu Stanis³aw Piasecki i wielu innych. Obok nich
pojawia³a siê co roku plejada m³odszych, dobrze zapowiadaj¹cych siê polityków
i ideologów, jak np. Wojciech Wasiutyñski, czy Tadeusz Gluziñski. W tak niespokojnej intelektualnie atmosferze sta³¹ wartoci¹ by³ jedynie naród. W kraju narodowcy zape³nili wiêzienia stalinowskie, a jedynie na emigracji Tadeusz Bielecki,
prof. W³adys³aw Folkierski czy te¿ prof. Adam ¯ó³towski mogli, z pozytywnym
skutkiem, skonfrontowaæ i zweryfikowaæ swe fascynacje z przedwojny z systemem demokracji zachodniej, który pozwala³ im dzia³aæ (samodzielnie, choæ ma³o
skutecznie) na rzecz odzyskania niepodleg³oci. Z krajem (ale nie z komunizmem)
po³¹czyli siê  duchowo i fizycznie  dopiero po 1956 r. Nieformalnymi emisariuszami SN w kraju zostali: Konstanty Skrzyñski, a po jego mierci Leon Mirecki.
£¹cznikiem londyñskim na kraj zosta³ Albin Tybulewicz, który po wielokroæ przyje¿d¿a³ do Polski. Jednym z jego sta³ych rozmówców w kraju by³ Wies³aw Chrzanowski  jak pisa³em  odrzucony przez odwil¿owy re¿im W³adys³awa Gomu³ki i wszystkie nastêpne. Kontakt emigracyjnego SN z Wies³awem Chrzanowskim
przetrwa³ a¿ do koñca epoki komunizmu  do 4 czerwca 1989 r. Ta data przez
swoje nastêpstwa otwiera zupe³nie nowy etap w naszych najnowszych dziejach,
koñczy siê jednoczenie czas obrony czynnej. nadszed³ czas prowadzenia polityki innymi metodami, ale to ju¿ materia³ na zupe³nie inn¹ ksi¹¿kê  zakoñczy³
swój wywiad Wies³aw Chrzanowski (s. 435).
Jan ¯aryn

http://rcin.org.pl

420

Recenzje

Andrzej Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989, Biblioteka Wiêzi, Warszawa 1997, str. 318.
Jest oczywiste, ¿e historia wspó³czesna rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Zajmuj¹cy siê ni¹ badacze musz¹ godziæ siê z mniej czy wiêcej ograniczonym dostêpem do wielu zbiorów archiwalnych. W swojej pracy historycy dziejów wspó³czesnych musz¹ równie¿ uwzglêdniaæ fakt, ¿e liczni ich bohaterowie ¿yj¹, a nierzadko nadal aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu publicznym. Niejednokrotnie badaczom
brak jest te¿ dostatecznej perspektywy i wystarczaj¹cego dystansu wobec opisywanych wydarzeñ i zjawisk. Czasem dodatkowym utrudnieniem bywa w³asny
¿yciorys i osobiste uwik³ania w opisywane i analizowane wydarzenia z niedawnej przesz³oci. Ale zajmowanie siê histori¹ wspó³czesn¹ ma te¿ naturalnie swoje
zalety. Badacz o wiele spraw i szczegó³ów po prostu mo¿e zapytaæ bohaterów
swojej pracy. Ich wyjanienia czêsto pozwalaj¹ zrozumieæ t³o i ogóln¹ atmosferê
opisywanych wydarzeñ; umo¿liwiaj¹ ustalenie wielu detali, a czasem s¹ w ogóle
jedynym wiadectwem dzia³añ, po których nie pozosta³a ¿adna dokumentacja
archiwalna. Dotyczy to szczególnie spraw, które ze swojej natury mia³y charakter poufny. Oczywiste jest przy tym to, ¿e do relacji sk³adanych po latach z wielu
powodów musimy podchodziæ ze szczególn¹ ostro¿noci¹ i za ka¿dym razem, gdy
tylko jest to mo¿liwe, staraæ siê je weryfikowaæ za pomoc¹ innych dostêpnych
róde³.
O tym wszystkim po raz kolejny myla³em, czytaj¹c ksi¹¿kê autorstwa Andrzeja Friszke, powiêcon¹ warszawskiemu Klubowi Inteligencji Katolickiej (KIK).
Sam pomys³ napisania monografii na ten temat w oczach niektórych (ale nie
w moich!) mo¿e wydawaæ siê mocno dyskusyjny. Dlaczego w³aciwie powiêcaæ osobn¹ pracê naukow¹ tak w koñcu przecie¿ ograniczonemu liczbowo rodowisku jak warszawski KIK? Otó¿ rzeczywicie ksi¹¿ka dotyczy losów i dzia³alnoci zaledwie kilkuset osób, gdy¿ tyle przez czterdzieci lat przewinê³o siê przez
tytu³ow¹ Oazê na Kopernika. Zarazem jednak autor potraktowa³ warszawski
KIK jako czêæ wiêkszej ca³oci, obejmuj¹cej rodowiska Tygodnika Powszechnego, Znaku, Wiêzi i Ko³a Poselskiego Znak, a rolê zarówno tego ca³ego
ruchu, jak i poszczególnych osób ³¹czonych z nim trudno wrêcz przeceniæ w powojennej historii Polski. ¯eby nie byæ go³os³ownym wystarczy przywo³aæ najbardziej chyba znany przyk³ad Tadeusza Mazowieckiego, d³ugoletniego dzia³acza KIKowskiego, który zosta³ premierem pierwszego niekomunistycznego rz¹du, utworzonego w powojennej Polsce. A zatem ksi¹¿ka rzeczywicie dotyczy stosunkowo
ograniczonego liczbowo rodowiska, co wiêcej doæ hermetycznego, ale zarazem
niezwykle prê¿nego i aktywnego. Kluby Inteligencji Katolickiej, a zw³aszcza KIK
warszawski by³y wszak miejscem, w którym kszta³towa³a siê alternatywna wobec komunistycznej elita polityczna. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak wielu ludzi z tego
krêgu w 1980 r. znalaz³o siê wród dzia³aczy i doradców NSZZ Solidarnoæ,

http://rcin.org.pl

Recenzje

421

wczeniej za mniej czy wiêcej otwarcie wspó³pracuj¹c z opozycj¹ demokratyczn¹.
Andrzej Friszke, bêd¹cy autorem obszernej monografii powiêconej ró¿nym od³amom antykomunistycznej opozycji, i tym razem pisze wiele o tych zwi¹zkach.
W pewnym sensie omawiana ksi¹¿ka mog³aby byæ nawet traktowana jako
swoista glossa do monografii opozycji. Autor skupi³ swoj¹ uwagê na jednym z jej
najwa¿niejszych nurtów po 1956 r.: na myli spo³eczno-politycznej i próbach dzia³ania jednego z najaktywniejszych nurtów katolickiej inteligencji. O innych grupach katolików, którzy swoj¹ aktywnoæ publiczn¹ przejawiali np. w Stowarzyszeniu PAX, autor wspomina tylko o tyle, o ile dzia³alnoæ ta w jaki sposób ³¹czy³a siê z ruchem KIK-owskim. Nie jest to w ¿adnym razie zarzut, lecz jedynie
konstatacja faktu. Zreszt¹ autor i tak wielokrotnie wykracza poza zakrelone
tytu³em ramy pracy. Dotyczy to zarówno cezur czasowych (pierwsze trzydzieci
stron ksi¹¿ki dotyczy okresu sprzed 1956 r., natomiast ostatni rozdzia³  zgodnie
z tytu³em  ukazuje dzia³alnoæ warszawskiego KIK-u  W wolnej Polsce), jak
i zakresu tematycznego. Andrzej Friszke opisuje z pewnoci¹ co wiêcej ni¿ tylko dzieje oazy na Kopernika. Ukazuje doæ dramatyczne i burzliwe dzieje tej
czêci inteligencji katolickiej, która w zdominowanej przez komunistów Polsce
zarazem nie chcia³a wyrzec siê aktywnoci spo³ecznej, jak i iæ na zbyt daleko
id¹ce kompromisy z rz¹dz¹cymi. Pokazuje te¿ w ca³ej z³o¿onoci relacje tego
rodowiska z hierarchi¹ katolick¹.
Swoj¹ ksi¹¿kê, sk³adaj¹c¹ siê ze wstêpu i czterech czêci, dziel¹cych siê z kolei
na mniejsze rozdzia³y, Andrzej Friszke napisa³ w uk³adzie chronologicznym. W czêci II, III i IV powtarzaj¹ siê rozdzia³y ukazuj¹ce klubow¹ codziennoæ. Autor
przy pisaniu tej pracy wykorzysta³ doæ szerok¹ bazê ród³ow¹. Przede wszystkim pos³u¿y³ siê materia³ami pochodz¹cymi z archiwum warszawskiego KIK-u
oraz z prywatnych zbiorów d³ugoletniego jego dzia³acza i prezesa w latach 1969-1972 Konstantego £ubieñskiego. Wykorzysta³ tak¿e materia³y partyjne przechowywane w Archiwum Akt Nowych oraz opracowania powsta³e w dawnym
Urzêdzie do Spraw Wyznañ. Niezwykle pomocnym ród³em okaza³ siê przechowywany w Bibliotece Narodowej dziennik d³ugoletniego prezesa warszawskiego
KIK Jerzego Zawieyskiego. Ponadto Andrzej Friszke przeprowadzi³ wiele rozmów z bohaterami opisywanych wydarzeñ. Niektórzy z nich oprócz relacji podzielili siê z nim dokumentami przechowywanymi w domowych zbiorach. W sumie, powsta³a solidna podstawa ród³owa, która pozwoli³a na odtworzenie wielu
faktów i opisanie licznych procesów i zjawisk.
Autor nie ukrywa swoich emocjonalnych zwi¹zków z opisywanym rodowiskiem. Ju¿ we wstêpie stwierdza, i¿ w KIK-u po raz pierwszy pojawi³ siê jesieni¹ 1977 r. i od tamtej pory zwi¹za³ swe losy z tym rodowiskiem. Do dzi zreszt¹ pracuje w redakcji miesiêcznika Wiê. Nie znaczy to naturalnie, ¿e w opisie
i analizie Andrzej Friszke jest stronniczy i bezkrytyczny. Przeciwnie, jego praca
ma charakter w pe³ni naukowej monografii napisanej sine ira et studio. Ksi¹¿ka
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jest opatrzona przypisami i odsy³aczami. Niestety z wolna staje siê regu³¹, ¿e
w naukowych pracach brakuje miejsca na bibliografiê i pe³ny zestaw wykorzystanych róde³. Jednak znaj¹c sytuacjê na rynku trudno jest z tego powodu czyniæ autorowi wyrzuty. Znalaz³o siê na szczêcie miejsce na indeks nazwisk oraz
na aneks, zawieraj¹cy sk³ady wszystkich kolejnych Zarz¹dów warszawskiego
KIK-u do 1991 r. Bardzo cennym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest kilkadziesi¹t, w zdecydowanej wiêkszoci pochodz¹cych ze zbiorów prywatnych i na ogó³ nieznanych, fotografii.
Omawiana monografia ukaza³a siê dziêki finansowemu wsparciu Wydzia³u
Kultury i Sztuki Urzêdu Gminy Warszawa-Centrum oraz Fundacji im. Stefana
Batorego, w ramach zas³u¿onej Biblioteki Wiêzi. Z pewnoci¹ dobrze siê sta³o,
¿e ta na pewno udana i rzetelna ksi¹¿ka mog³a tak szybko dotrzeæ do r¹k czytelników. Jednak negatywn¹ konsekwencj¹ tempa wydawniczego jest pewne niedopracowanie redakcyjne ksi¹¿ki, które szczególnie razi u autora tak skrupulatnego jak Andrzej Friszke. I tak np. na s. 38 czytamy: 25 padziernika [...] Mazowiecki przedstawi³ projekt deklaracji Komitetu Obecnoci Katolików. Po krótszej
ni¿ zwykle dyskusji wszyscy udali siê na plac Defilad, gdzie odbywa³ siê wielki
wiec  pierwsze publiczne spotkanie Gomu³ki z obywatelami. W rzeczywistoci
wiec ten odby³ siê 24 padziernika, co zreszt¹ Andrzej Friszke porednio powiadcza na nastêpnej stronie. Podobnie niekonsekwentny jest na stronie 40, gdzie
pisze: 28 padziernika 1956 roku [...] kardyna³ Wyszyñski powróci³ do swej siedziby na ul. Miodowej. Ju¿ nastêpnego dnia [tzn. 29 padziernika  J. E.] za³o¿yciele Klubu z³o¿yli mu wizytê, zreferowali swoje dotychczasowe poczynania
i otrzymali b³ogos³awieñstwo. Nazajutrz, 29 padziernika [sic!] Zawieyski, Stomma, Go³ubiew, Turowicz, i Woniakowski zostali przyjêci przez Gomu³kê.
Te drobne pomy³ki, które jednak w ¿adnym razie nie mog¹ rzutowaæ na jednoznacznie pozytywn¹ ocenê tej ksi¹¿ki, mog¹ byæ zarówno konsekwencj¹ wspomnianego popiechu i mo¿e nawet bêd¹cego jego wynikiem niedopracowania, ale
mog¹ wynikaæ te¿ z b³êdnie umieszczonych dat we wspomnieniach Jerzego Zawieyskiego i Janusza Zab³ockiego, z których korzysta³ Andrzej Friszke. W sumie
nale¿y stwierdziæ, i¿ jego najnowsza praca jest z pewnoci¹ czym wiêcej ni¿ tylko
przyczynkiem do dziejów PRL. Jest, napisanym z wyran¹ sympati¹ i nieskrywan¹ akceptacj¹, studium rodowiska, które odegra³o (w jakim sensie poprzez
swych ludzi odgrywa nadal) znaczn¹ rolê w naszej najnowszej historii.
Jerzy Eisler
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Historia spo³eczna. Historia codziennoci. Mikrohistoria, seria Klio w Niemczech, t. 1, pod redakcj¹ Winfrieda Schulze, prze³o¿y³ Andrzej Kopacki,
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1996, str. 122.
Dyskusje, wokó³ nowych zainteresowañ historii spo³ecznej i odpowiadaj¹cych
im strategii badawczych, jakie tocz¹ siê w Niemczech, warte s¹ poznania, inspiruj¹ce. Zarazem wiadcz¹ o zacieniaj¹cych siê zwi¹zkach miêdzynarodowych
niemieckiej nauki historycznej i jej otwarciu na owe koncepcje. Wskazuje na to
równie¿ zderzenie zró¿nicowanych pogl¹dów w dyskusji panelowej nt. Historia
codziennoci i co dalej? Omawiana publikacja zawiera piêæ przeredagowanych
i rozszerzonych referatów, poprzedzonych wprowadzeniem Winfrieda Schulze,
przewodnicz¹cego dyskusji panelowej i wydawcy zbioru. Dyskusja odby³a siê we
wrzeniu 1992 r. podczas zjazdu historyków niemieckich w Hanowerze. Merytorycznie nawi¹zywa³a do sporu, jaki wybuch³ na berliñskim zjedzie historyków
w 1984 r., który odebrany zosta³ wówczas jako znacz¹cy zwrot, zawieraj¹cy o sobie znamiona roz³amu wród historyków, zajmuj¹cych siê dziejami spo³ecznymi.
Wypowiedzi z 1992 r. jednak wiadcz¹, ¿e pomimo wa¿kich rozbie¿noci uczestnicy dyskusji s¹ sk³onni do szukania i zachowania wspólnej platformy, ¿e z up³ywem lat (zdaniem Jürgena Kocki, s. 47) polaryzacja os³ab³a.
Dopiero po II wojnie wiatowej dosz³o w Niemczech do prze³amania d³ugotrwa³ego monopolu tradycyjnego historyzmu. Wczeniej mia³ ten zwrot miejsce
w NRD, gdzie zadzia³a³a presja oficjalnej ideologii marksizmu-leninizmu. Natomiast w RFN odwrót od historyzmu zainicjowa³o m³odsze pokolenie historyków
pod koniec lat piêædziesi¹tych. Skupili siê na odnowieniu nurtu historii spo³ecznej,
ich badania zdominowa³a problematyka przeobra¿eñ kapitalistycznych od koñca
XVIII w., struktur historycznych, z wyró¿nieniem struktur klasowo-warstwowych.
Nawi¹zano w coraz szerszym zakresie do dorobku socjologii, ekonomii, demografii, antropologii kulturalnej i innych systematycznych nauk spo³ecznych, d¹¿¹c
do opracowania kompleksowych teorii historycznych. Nieustaj¹ce polemiki miêdzy badaczami historii w RFN i historykami w NRD, reprezentuj¹cymi opcjê
marksistowsko-leninowsk¹, stanowi³y dodatkowy impuls dla wypracowywania
w³asnych teorii i wyostrzenia pojêæ. Trend modernizacyjny w historiografii niemieckiej charakteryzowa³o racjonalistycznie zabarwione d¹¿enie do ca³ociowych
ujêæ sekularnych procesów historycznych, eksponowanie konfliktów spo³ecznych,
postêpu w zderzeniu z konserwatywn¹ tradycj¹. Termin historia spo³eczna (Sozialgeschichte) by³ przez historyków w NRD krytykowany jako niejasny, niesprecyzowany i w gruncie rzeczy niepotrzebny, gdy¿ historiê ca³ociowo pojmowali
w kategoriach materializmu historycznego. Dopiero w latach osiemdziesi¹tych pojawi³y siê w NRD próby wyodrêbnienia historii spo³ecznej jako bardziej samodzielnej dziedziny badañ. Inaczej w RFN, gdzie wraz z rozwojem historii spo³ecz-
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nej wypracowano w latach szeædziesi¹tych koncepcjê historycznej nauki spo³ecznej (historische Sozialwissenschaft), w szerokim zakresie korzystaj¹cej z narzêdzi i teorii systematycznych nauk spo³ecznych oraz, w dalszej konsekwencji,
propozycjê syntezy historycznej, zorientowanej wokó³ problematyki przemian spo³ecznych historii spo³eczeñstwa (Gesellschaftsgeschichte).
Historiê spo³eczn¹ w RFN charakteryzowa³a ju¿ od lat szeædziesi¹tych du¿a
ró¿norodnoæ podejmowanych tematów i wielka liczba publikacji powiêconych
procesom uprzemys³owienia i stosunkom spo³eczno-politycznym w epoce pocz¹tków kapitalizmu, w Cesarstwie Niemieckim, Republice Weimarskiej, w okresie
panowania nazizmu. Szczególnie ¿ywe sta³o siê zainteresowanie warstwami i klasami ni¿szymi, z przewag¹ badañ nad robotnikami, sk³adem i formowaniem klasy
robotniczej, jej po³o¿eniem spo³ecznym i warunkami ¿ycia, ruchem masowym i politycznym. W³anie w tym obszarze zainteresowañ pojawi³a siê nowa inicjatywa
w postaci historii codziennoci  propozycji pog³êbionych badañ ma³ych rodowisk i kszta³towania siê specyficznych grupowych mentalnoci, komunikacji spo³ecznej, dowiadczeñ i zachowañ, stosunków przy warsztacie pracy, ¿ycia rodzinnego, konsumpcji, spêdzania czasu wolnego, stosunków miêdzypokoleniowych,
socjalizacji i edukacji. Siêgniêto do historii regionalnej, do dorobku etnografii i antropologii kulturalnej. Sugestie p³ynê³y z badañ mentalnoci prowadzonych od
dawna przez historyków francuskiej grupy Annales, z dzie³ takich jak Edwarda
Thompsona The Making of the English Working Class, Norberta Eliasa Über
den Prozess der Zivilisation, z g³onego artyku³u Lawrencea Stonea The
Revival of Narrative, z amerykañskich dowiadczeñ z histori¹ mówion¹ (oral
history), wreszcie tak¿e z modnego modernizmu.
Na dominacjê w nowoczesnej historii spo³ecznej badañ strukturalnych zwraca uwagê W. Schulze w swoim wprowadzeniu do dyskusji. Stwierdza, ¿e umo¿liwi³y one zdefiniowanie wielkich linii rozwoju, ale do wyjanienia pozosta³o wiele
wa¿nych kwestii. Przede wszystkim sprawa akceptacji lub odrzucenia modernizacji, oporu lub przystosowania do przemian ze strony tych grup, które ponosi³y
najwiêksze spo³eczne koszty przeobra¿eñ. Na porz¹dku dnia znalaz³a siê sprawa
przywrócenia historii w ca³ej konkretnoci losu dot¹d przemilczanego ma³ych
ludzi. Zwrot w tym kierunku zapowiada³a ju¿ w 1974 r. propozycja Wernera
Conze, jednego ze wspó³twórców nowoczesnej historii spo³ecznej, kiedy mówi³
o historii spo³ecznej w rozszerzonym ujêciu. Ten zwrot nast¹pi³ w czasie gdy: Postêpuj¹cy rozk³ad podstawowych norm kulturowych, niepewnoæ w definiowaniu
obowi¹zuj¹cego pojêcia kultury prowadzi³y do relatywizacji tradycyjnych nastawieñ. W naukach historycznych proces ten uwidacznia siê jako postêpuj¹ca destrukcja klasycznych tematów i kwestii oraz jako zwrot ku kwestiom i metodom
z zakresu historii dowiadczeñ (s. 22).
Wykreowany w latach szeædziesi¹tych model uprawiania historii spo³ecznej
zosta³ poddany przez zwolenników historii codziennoci zmasowanej krytyce.
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G³ówny zarzut to stwierdzenie, ¿e nowoczesna historia spo³eczna zapatrzona
w generalizuj¹ce teorie, struktury i procesy, gubi z pola widzenia cz³owieka. Zapocz¹tkowany zosta³ ruch na rzecz pytañ o jakoæ ¿ycia, prze¿ywania przemian
spo³ecznych przez przedstawicieli klas i warstw podporz¹dkowanych, pozbawionych w warunkach panuj¹cego systemu wp³ywu na bieg tych przemian. Zainteresowania przesunê³y siê na sferê spo³ecznej wiadomoci, rozumienie wartoci
spo³ecznych, szeroko pojmowan¹ kulturê klas i warstw ni¿szych, przejawiaj¹c¹
siê w ich ¿yciu codziennym. St¹d zainteresowanie dowiadczeniami i wyobra¿eniami, poczuciem to¿samoci, indywidualnym i grupowym wiatopogl¹dem, typowymi i nietypowymi biografiami prostych ludzi. Za tym doborem tematów musia³a te¿ pójæ zmiana strategii badawczych i sposobów prezentacji rezultatów
badañ. Sformu³owano postulat, aby w imiê unikania gwa³tu na rzeczywistoci
historycznej, pos³ugiwaæ siê pojêciami czerpanymi ze róde³ i wystrzegaæ siê teorii wnoszonych do badañ z nauk systematycznych. Zapanowa³a preferencja dla
historycznego opowiadania, zamiast systemowej, czy strukturalnej analizy i steoretyzowanej argumentacji. Te za³o¿enia, kamieñ obrazy dla obroñców dotychczasowego modelu historii spo³ecznej, funduj¹ programowe stanowisko nowych
historii  historii codziennoci, historii kobiet zdystansowanej od dawniejszej historii feminizmu, mikrohistorii, którym rzecznicy, generalizuj¹cej historii spo³ecznej, zarzucaj¹ utratê historii ca³ociowej.
Zdaniem Wolfganga Hardtwiga, autora referatu bilansuj¹cego dokonania historii codziennoci, za jej dopiero spraw¹ zostanie zakoñczona opóniona modernizacja niemieckiej nauki historycznej. Akcentuj¹c skupienie na jednostce, daje
wyraz przekonaniu, [...] ¿e w tym, co indywidualne mo¿na uj¹æ totalnoæ w miniaturze. Ograniczonoæ przedmiotu  w³anie owego pojedynczego cz³owieka 
pozwala, o ile istniej¹ dostêpne ród³a, przewietliæ go ze wszystkich stron, uchwyciæ motywy i zasadnicze przekonania, umiejêtnoci i dzia³ania, zwi¹zki rodzinne,
lokalne i ponadlokalne, sferê mylenia i wiary, a wszystko to w lustrze rodowiska socjokulturalnego, w którym jednostka ¿yje i dzia³a (s. 32). Ponadto zaleca
badanie jednostkowego cz³owieka, jako reprezentanta grupy, albo ujawnianie 
za porednictwem losu  jednostki wyj¹tkowej, odbiegaj¹cego od normy jej otoczenia spo³ecznego, co w spo³eczeñstwie jest ogólne, normalne. Nowe rozumienie w³adzy i polityki ka¿e dostrzegaæ, ¿e w³adzê sprawuj¹ instytucje, ale sprawowana jest ona tak¿e w ramach stosunków miêdzyludzkich, za polityka to równie¿ presja moralna, wykorzystywanie religii dla wymuszenia pos³uszeñstwa. O ile
dot¹d podkrelano, ¿e struktury kszta³tuj¹ wydarzenia, o tyle teraz historia codziennoci i dowiadczeñ znów po³o¿y³a nacisk na kwestiê oddzia³ywania wydarzeñ
na struktury. Nast¹pi³ demonta¿ spójnych hierarchii interpretacyjnych, w których
przyznano najwy¿szy potencja³ wyjaniaj¹cy czynnikom ekonomicznym i wynikaj¹cym ze struktur klasowych. Oznacza to upadek panuj¹cych od XVIII w.
wyobra¿eñ o rozwoju historycznym.
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Zainteresowania skupiaj¹ siê na czynnikach wiadomoci, dominantach mentalnych i ich przeobra¿eniach. Te dominanty wiadomoci decyduj¹ o formach,
w jakich ludzie przyswajali sobie  a zarazem bezustannie przeobra¿ali  »swój«
wiat (s. 41). St¹d koniecznoæ dalszej konceptualizacji pojêcia kultury. Nieostroæ
stosowanych pojêæ kultury, wskazuje na decentralizacjê perspektywy. Umacnia
siê pluralizm stanowisk badawczych i metod, dopuszczaj¹cy koegzystencjê rozmaitych podejæ, tak¿e sprzecznych.
Co mo¿e zaniepokoiæ w wywodzie W. Hardtwiga, to skrajna ocena poznawczej mocy skupienia na jednostce, teza o mo¿liwoci ujêcia spo³ecznej totalnoci
w tym, co indywidualne. Nale¿y to zapewne rozumieæ jako sprzeciw wobec przerostów strukturalnych i procesowych uogólnieñ. Mo¿e to byæ jednak równie¿ punkt
wyjcia do podobnie daleko id¹cych uogólnieñ, tyle ¿e z przeciwstawnego punktu
widzenia. Zawiera siê w tym sugestia wieloci wiatów prze¿ywanych, gubi siê
w ten sposób ca³ociowe pojmowanie spo³eczeñstwa, mo¿e i obiektywnego charakteru wiêzi spo³ecznej, mo¿e i obiektywnego charakteru przedmiotu historii
spo³ecznej.
Referat J. Kocki, chocia¿ uznaje [...] kreatywny efekt wyzwania rzuconego
przez historiê codziennoci (s. 50), to jest zbudowany wokó³ obrony koncepcji
wypracowanych w latach szeædziesi¹tych, zreszt¹ przy walnym udziale autora.
Nawi¹zuj¹c do prze³omu 1989 r., stwierdza [...] uwarunkowanie, wrêcz uzale¿nienie stosunków spo³ecznych, ¿ycia codziennego, wiata prze¿ywanego i kultury
od polityki, i to polityki w wielkich, ponadnarodowych kontekstach (s. 48). Powo³uj¹c siê na renesans nacjonalizmu i zwi¹zane z nim krwawe konflikty, na przejawy stosuj¹cego przemoc radykalizmu prawicowego, dowiadczenie budz¹cego
niepokój kryzysu, przechodzi do wnioskowania: Jeli potraktowaæ to powa¿nie,
wynika st¹d z jednej strony, ¿e historia spo³eczna »with politics left out« bêdzie
w przysz³oci byæ mo¿e jeszcze mniej przekonuj¹ca ni¿ dotychczas. Z drugiej strony, potrzeba poznania kontekstu, tzn. poznania wielkich struktur i procesów, stanie siê prawdopodobnie jeszcze bardziej nagl¹ca [...] (s. 4849).
Z dowiadczenia niepewnoci i kryzysu [...] mo¿e wynikn¹æ nowe zapotrzebowanie na polityczno-moralne zaanga¿owanie nauk historycznych, a tym samym
jeszcze wiêkszy sceptycyzm wobec zabawy w estetyzacjê kultury historycznej
[...] (s. 49). Wtedy byæ mo¿e otworzy siê pole dla uprawiania politycznej historii spo³ecznej, która [...] oznacza taki wariant historii spo³ecznej, w którym stawia siê przede wszystkim pytania o spo³eczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz
nastêpstwa struktur, procesów i decyzji politycznych (s. 49). Powinna ona jednak traktowaæ z powag¹ [...] wymiar kulturalny, wiedzê o kulturze i spo³eczeñstwie, sposoby ¿ycia i interpretacje ludzi jako czynniki warunkuj¹ce politykê i podlegaj¹ce jej wp³ywowi. Generalnie przyk³adaæ te¿ bêdzie du¿¹ wagê do historii
dowiadczeñ i oczekiwañ (s. 50).
Autor wzywa do problematyzacji form przedstawiania, czemu historia spo³ecz-
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na jak dot¹d powiêca³a ma³o uwagi. Wzywa równie¿ do rozwiniêcia badañ komparatystycznych. Byæ mo¿e prze³om ostatnich lat mo¿e pomóc w okie³znaniu
narcystycznego zapatrzenia we w³asn¹ historiê narodow¹, które w naszym kraju
nie ominê³o tak¿e historii spo³ecznej (s. 56). Koñczy referat konstatacj¹ braku
perspektyw rozwojowych historii codziennoci w sytuacji, gdy dystansuje siê ona
od teorii, stawia pytania z oddolnej perspektywy albo wrêcz od wewn¹trz. Natomiast dobre prognozy ma historia spo³eczna, która wyci¹gnê³a wnioski z wyzwania historii codziennoci.
Cytowany w referacie Hansa Medicka w³oski historyk Giovanni Levi stwierdzi³, ¿e: Mikrohistoria, to nie znaczy patrzeæ na drobiazgi, lecz patrzeæ drobiazgowo. Mo¿liwoci poznawcze czerpie mikrohistoria z pomniejszenia pola obserwacji i jej uszczegó³owienia, dziêki czemu uzyskuje dok³adne rozpoznanie we
wzajemnej relacji czynników kulturalnych, spo³ecznych, ekonomicznych i politycznych, dotycz¹cych systemu sprawowania w³adzy. D¹¿y do zbadania sieci relacji
spo³ecznych i kontekstów dzia³ania, uzyskuj¹c w ten sposób wgl¹d w historyczne
struktury i w przebieg krótko- i d³ugookresowych procesów. G³êbokie wnikniêcie
w owe relacje zapewnia u¿ycie zapo¿yczonego z antropologii kulturalnej gêstego
opisu. Takie postêpowanie pozwala poznaæ ujête w ród³ach ¿ycie jednostek, ale
te¿ wykorzystaæ zebrany materia³ w analizie statystyczno-seryjnej.
Uzasadnienie mikrohistorycznych zainteresowañ widzi cytowany w referacie
Christian Meier w dwudziestowiecznych dowiadczeniach spo³ecznych i politycznych, których konsekwencj¹ jest nadw¹tlenie identyfikacji z wiêkszymi ca³ociami, takimi jak pañstwo, naród, wielkie partie, ruchy postêpowe. Usytuowanie
mikrohistorii H. Medick okrela nastêpuj¹co: Mikrohistoria szuka metodologicznego wyjcia poza koncepcjami syntez makrohistorycznych, ale te¿ poza ramami, w które (zbyt) czêsto wpisuje siê  jakoby nieuchronnie  historyczne badania, interpretacje i przedstawienia: s¹ to mianowicie ramy postmodernistycznej
»fragmentaryzacji« i odwrotu od globalnych sensów i kontekstów (s. 65). Wynika st¹d akceptacja sekularnego trendu modernizacyjnego i za³o¿enia, nawi¹zuj¹cego do tradycji marksizmu, ¿e podstaw¹ struktur i procesów s¹ stosunki produkcji i reprodukcji spo³ecznej. Mikrohistoria chce wyj¹tki reprezentuj¹ce to, co
nadzwyczaj normalne, wykorzystaæ w drodze analizy porównawczej do sprecyzowania wielowarstwowego ogl¹du przemian spo³ecznych. Towarzyszy temu
przekonanie, ¿e im wy¿szy poziom ogólnoci badañ, tym ubo¿sza dostrzegana
rzeczywistoæ. Celem jest wzbogacenie historycznego obrazu, ukonkretnienie
pomagaj¹ce unikaæ nie doæ rzeczowo ugruntowanych uogólnieñ.
Ute Daniel twierdzi, ¿e cech historyków, reprezentantów nowoczesnej historii spo³ecznej, ho³duje fetyszyzmowi metodologicznemu, gdy¿ w jego rozumieniu narzêdzia badawcze, metody, stanowi¹ cel sam w sobie. Jeli zabezpieczenie metodologiczne staje siê miernikiem naukowoci, to nastêpuje ograniczenie wiedzy. W tym tkwi¹ przyczyny presji legitymizacyjnej na podejcia
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alternatywne i akceptacja dla powstawania nieprzystêpnej wiedzy eksperckiej,
któr¹ tylko uczeni obracaj¹ w swoim krêgu. Mo¿liwoci naprawienia tego stanu
upatruje w reorientacji nauk spo³ecznych (rozumiej¹ca socjologia, zwrot symboliczny, praktyka spo³eczna, kultura). Postuluje nawi¹zanie do hermeneutycznej
sytuacji wyjciowej Hansa-Georga Gademera oraz równie¿ reinterpretacjê (czy
te¿ raczej zerwanie z interpretacj¹ zawê¿on¹) Maxa Webera w kwestii tworzenia pojêæ i teorii opartych na typach idealnych oraz w kwestii s¹dów wartociuj¹cych (autorefleksji naukowej). St¹d wyprowadza dalsze postulaty. Pierwszy:
nale¿y zrezygnowaæ z rozk³adania przedmiotu nauk spo³ecznych na komponenty
subiektywny (Weberowski subiektywnie rozumiany sens) oraz obiektywny (pañstwo, struktury, procesy). Drugi: nie wolno w bazie, zakotwiczonej w wiecie
prze¿ywanym, nacechowanej przes¹dami i s¹dami wartociuj¹cymi, upatrywaæ
wy³¹cznie zak³ócaj¹cych, zniekszta³caj¹cych interferencji, nie dostrzegaj¹c tak¿e
jej potencja³u kreatywnego, sprzyjaj¹cego poznaniu. Stosunki spo³eczne bowiem
powstaj¹, i trendy, takie jak kapitalistyczna industrializacja, realizuj¹ siê, poprzez
indywidualn¹ i zbiorow¹ aktywnoæ, skojarzon¹ z procesami strukturalnie zdeterminowanymi.
Na fragmentarycznoæ róde³, jakie w archiwum spotyka historyk codziennoci, zwraca uwagê Alf Lüdtke, gdy stwierdza, i¿ tradycja redukuj¹ca dzieje do
elitarnych dzia³añ dyplomatycznych i wojennych wytworzy³a odpowiednio tradycjê niszczenia akt dotycz¹cych ¿ycia klas ni¿szych. Dlatego czêsto wiêcej ni¿
z poszytów archiwalnych mo¿na zyskaæ z zapoznania siê ze szparga³ami przechowanymi wród rodzinnych pami¹tek, z prywatnych kronik ¿ycia osobistego
i publicznego, których zapiski wiadcz¹ o indywidualnych prze¿yciach i preferencjach. Przedmioty z ¿ycia codziennego, narzêdzia i maszyny, te¿ maj¹ swoj¹
wymowê. S¹ nie tylko wiadectwem epoki, techniki i gustów, ale mog¹ staæ siê
punktem wyjcia dla skojarzeñ. Sk³aniaj¹ do zastanowienia, jak praca przy maszynach przyczynia³a siê do poczucia autoafirmacji, przejawiaj¹cej siê w zachowaniach, w samowolnych ingerencjach w pracê maszyn, w kszta³towaniu siê
stosunków hierarchicznych w kolektywach. Rywalizacja w grupie, a w innej p³aszczynie krn¹brnoæ, stwarza³y mo¿liwoæ zyskania akceptacji, czy te¿ odprê¿enia w konfrontacji z dyscyplinowaniem towarzysz¹cym racjonalizacji pracy,
u³atwia³y przetrwanie.
Na tym tle autor formu³uje zasadnicz¹ tezê swoich rozwa¿añ: Perspektywa
historii codziennoci kieruje siê ku praktyce mas. Oznacza to jednoczenie: historia codziennoci, to co wiêcej ni¿ historia dowiadczeñ (za jak¹ uwa¿a j¹ J. Kocka). Przez praktykê nale¿y rozumieæ formy, w których ludzie przyswajaj¹ sobie
warunki swojego dzia³ania i interpretowania, wytwarzaj¹ dowiadczenia, wykorzystuj¹ istniej¹ce sposoby wyra¿ania siê i ustanowione ju¿ sensy, a tak¿e ze swojej
strony nadaj¹ im nowe akcenty. W procesie przyswajania funkcjonuj¹cy agenci
staj¹ siê aktorami, którzy interpretuj¹ i przedstawiaj¹, co forsuj¹ albo przed czym
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siê wzbraniaj¹ (s. 106107). Jeli ludzie tworz¹ swoj¹ historiê, to tworz¹ j¹ sami.
W³adza i panowanie zale¿¹ od stosunków si³. Te stosunki powstaj¹ w drodze
dyskursu, który odbywa siê w trybie dzia³ania. Bêdzie to kalejdoskop oporu i akceptacji, sprzeciwu i zdystansowania. S¹ to takie równoczesnoci, w których ludzie przyswajaj¹ sobie »zastane, dane i przekazane okolicznoci« (Karol Marks)
(s. 109).
W stosunkach spo³ecznych zawieraj¹ siê ró¿ne jakoci: [...] to, co dostêpne
i (jeszcze?) niedostêpne, niepozorne i spektakularne, regularnoci i uskoki  materia³u oraz zachowañ historycznych aktorów (s. 109). Na fundamentalne zerwanie wskazuje prze³om 1989 r. w Europie rodkowo-Wschodniej. Badania
wykaza³y, ¿e po 1933 r. opór cz³onków Komunistycznej Partii Niemiec (KPD)
i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) wobec nazizmu nale¿a³ do rzadkich
wyj¹tków. Logika codziennych zmagañ o przetrwanie sprzyja³a raczej melan¿owi kolaboracji, uleg³oci, akceptacji czy wiadkowania aktom przymusu wobec
ludzi, z których zrobiono obcych  ¯ydów czy Ruskich. Z punktu widzenia
badañ nad histori¹ codziennoci w centrum uwagi znajduj¹ siê sposoby zachowania, które dopiero umo¿liwi³y ludobójcze dzia³anie pañstwa. Praktykê przetrwania okrela³a wieloznacznoæ i wielowarstwowoæ. Kwesti¹ szczególnie pal¹c¹
staje siê pytanie o wymiar, w jakim zniewoleni sami wytwarzaj¹ (mo¿e wspó³tworz¹?) swoje zniewolenie.
Zwolennicy nowych historii przeciwstawiaj¹ siê nadu¿yciu uogólnieñ, ale nie
wszyscy neguj¹ mo¿liwoci poznawcze ogl¹du strukturalnego i zastosowania
postêpowañ badawczych kierowanych przez teorie. Proponuj¹ subtelne metody
rekonstrukcji i wyjaniania mechanizmów powstania dowiadczeñ i zachowañ. Dla
badañ polskich procesów modernizacyjnych i wstrz¹sów im towarzysz¹cych nie
bêd¹ zapewne obojêtne treci zawarte w dyskusjach historyków niemieckich,
podobnie jak i ¿ywe spory o historiê spo³eczn¹ w skali miêdzynarodowej. W szczególnoci mog¹ wnioski z tych dyskusji byæ pomocne dla refleksji nad ukierunkowaniem badañ okresu po 1945 r., gdy w szczególnych warunkach powojennych
dziesiêcioleci, we wzajemnych uwik³aniach obszarów gospodarki, polityki i aktywnoci spo³ecznej, powsta³y trudne do rozszyfrowania sprzecznoci i nieprzejrzyste uk³ady, przyspieszenia, spowolnienia, zahamowania.
Omawiana dyskusja nie jest ³atwa w odbiorze. Referenci eksponuj¹ problemy
sporne, dobieraj¹c je z punktu widzenia konfrontacji stanowisk. Czêsto operuj¹
skrótami mylowymi lub zastêpuj¹ rozwiniêcie kwestii odes³aniem do stosownych
publikacji, znaczn¹ ich iloci¹ wspieraj¹c swoje wywody. Jako pierwsza publikacja w serii Klio w Niemczech, zachêca do zapoznania siê z nastêpnymi. Dodajmy, ¿e równolegle ukazywaæ siê bêdzie seria Klio in Polen, która czytelnikom niemieckim przybli¿y historiografiê polsk¹.
Ludomir Smosarski
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