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Polskie tygodniki spo eczno-kulturalne 
w setn  rocznic  Wiosny Ludów

Rafa  Wardzy ski

C elem artyku u jest próba ukazania, czy 

i w jaki sposób polskie tygodniki spo-

eczno-kulturalne odnosi y si  do Wiosny Lu-

dów w stulecie tych wydarze . Tekst powsta  na 

podstawie archiwalnych roczników „Odrodze-

nia” i „Ku nicy” oraz „Tygodnika Powszechne-

go”. Kwerenda dotyczy a tylko numerów z roku 

1948. Rozwa ania poprzedzam opisem wybra-

nych za o e  propagandowo-ideologicznych, 

które znajduj  si  w aktach Wydzia u Propa-

gandy KC PPR i s  przechowywane w Archi-

wum Akt Nowych w Warszawie. Uzna em, e 

powy sze wskazówki wypracowane w PPR 

poszerz  polityczny kontekst omawianych pu-

blikacji.

Artyku  jest rozszerzon  wersj  komunikatu, 

który uka e si  w ksi ce wydanej z okazji kon-

ferencji naukowej „Rok 1948”, zorganizowanej 

przez Instytut Dziennikarstwa UW. Cytat, który 

wykorzysta em w tytule niniejszego artyku u, 

pochodzi z tekstu profesora Konstantego Grzy-

bowskiego1, opublikowanego w „Ku nicy”, 

który z kolei zacytowa  w nim fragment roz-

prawy Karola Marksa 18 brumaire’a Ludwika 

Bonaparte.

Niepo dane interpretacje, czyli 
jubileusz ci le kontrolowany

„Wszelkie poczynania, zwi zane ze stuleciem, 

wymagaj  z naszej strony wiele uwagi i wysi -

ku, gdy  istnieje du o mo liwo ci wypacze , 

cho by tylko na tle mechanicznego rutynizmu 

i niezrozumienia sytuacji”2 – czytamy w pi mie 

szefa Wydzia u Propagandy i Prasy KC PPR do 

kierowników to samych wydzia ów Komitetów 

Wojewódzkich. Obawy i niepokój wyra ane 

w cytowanym zdaniu maj  swoje uzasadnienie. 

Aparat propagandy otrzyma  bowiem od par-

tyjnych w adz zadanie ze wszech miar trudne. 

Niew tpliwie temat Wiosny Ludów posiada  

– z punktu widzenia ówczesnych decydentów 

Polski Ludowej – potencja  propagandowy. In-

nymi s owy, ten w tek z kart historii nadawa  

si  do eksploatowania przez komunistyczne 

w adze w taki sposób, aby sta  si  jeszcze jed-

nym elementem s u cym legitymizacji ekipy 

rz dz cej Polsk . Wspomniane uprawomoc-

nienie mia o mie  mo liwie szeroki zasi g. Nie 

chodzi o wi c tylko o konkretne osoby u steru 

w adzy, lecz tak e, a mo e i przede wszystkim, 

o ideologi , któr  ci przywódcy wypisali (czy 

1   K. Grzybowski, Republika otoczona instytucjami socjalnymi, „Ku nica” 1948, nr 16, s. 2.
2   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 2.
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te  zosta y im wypisane) na swoich sztanda-

rach. Odwo anie do przesz o ci, walki o idea y, 

braterstwa broni mia y wywo a  u obywateli 

(u ywaj c ówczesnej terminologii, nale a oby 

raczej mówi  o masach) poczucie wspólnoty 

z innymi narodami. Jak nietrudno zgadn , tym 

wyj tkowym i niezwykle trwa ym spoiwem 

mia  by  komunizm. W adze oczekiwa y, e lud 

wyci gnie wnioski, które mu do  nachalnie 

podsuwa y: ustrój, który jest budowany w Pol-

sce od lipca 1944 roku nie zosta  narzucony 

wbrew woli ludu – wasi przodkowie walczyli 

o niego ju  sto lat temu! W adza usi owa a wi c 

przekona  Polaków, e oto teraz zi ci  si  sen 

ich ojców. Ka dy, kto popiera aktualne poczy-

nania przywódców Polski Ludowej i ideolo-

gi , na któr  si  powo uj , wype nia testament 

poprzednich pokole . I odwrotnie: ci, którzy 

s  sceptyczni lub wrodzy wobec socjalizmu 

w wydaniu Stalina i Bieruta to zdrajcy, szpie-

dzy i renegaci. Nadrz dnym za o eniem propa-

gandowym wydaje si  by  przekonanie spo e-

cze stwa do rozpatrywania polityki PPR-u oraz 

innych pa stw komunistycznych jako metafory 

artykulacji interesów3. Skoro PPR gwarantu-

je realizacj  i utrzymanie wznoszonych od stu 

lat hase , to jak mo na nie popiera  jej polityki 

i nie darzy  estym  jej przywódców?

O co walczyli rewolucjoni ci?
Na czym jednak polega o niebezpiecze stwo 

zwi zane z propagandow  eksploatacj  tema-

tu Wiosny Ludów przez obóz w adzy? Przede 

wszystkim na z o ono ci i ró norodno ci czyn-

ników, które doprowadzi y rewolucyjnych wy-

st pie  roku 1848. W ród p aszczyzn, na któ-

rych rodzi a si  i rozwija a rewolucyjna my l, 

mo emy wymieni  m.in. aspekt liberalny, 

demokratyczny, socjalistyczny czy nacjonali-

styczny. Tutaj w a nie zaczyna si  dla propa-

gandowej machiny niezwykle istotny problem. 

Jak mówi  spo ecze stwu o Wio nie Ludów, 

aby ta opowie  nie obróci a si  przeciwko 

w adzy? Co si  stanie, je li ch op czy robotnik 

b dzie rozumia  poj cie wolno ci inaczej ni  

deÞ niuje mu je w adza? A co je li z propagan-

dowej narracji wyci gnie wnioski odwrotne 

ni  oczekiwane przez jej twórców? Cytowa-

ne na pocz tku tego tekstu zdanie wydaje si  

by  pok osiem tego rodzaju niepokojów. Jako 

rodek, który mia by zapobiec tego typu wypa-

czeniom, o których wspomina  w cytowanym 

pi mie kierownik Wydzia u Propagandy i Prasy 

KC PPR, zastosowano redukcj  Wiosny Ludów 

g ównie do aspektu socjalnego. Interpretowano 

j  jako bunt klasy robotniczej przeciwko stare-

mu, niesprawiedliwemu ustrojowi, w którym 

g os decyduj cy maj  obszarnicy. Próbowano 

na si  dopasowa  wydarzenia 1848 roku do 

ideologii  marksizmu-leninizmu i opisywa  je 

za pomoc  oferowanej przez niego terminolo-

gii. Je li dane wydarzenie do tej wizji nie pa-

sowa o, tym gorzej dla tego wydarzenia. By o 

ono wtedy albo pomijane, albo deformowane. 

Nieprzypadkowo do narracji po wi conej 

Wio nie Ludów w czano w tek dotycz cy 

Manifestu komunistycznego.

Potwierdzeniem powy szych reß eksji 

wydaje si  by  kolejny ust p z cytowanego 

ju  dokumentu adresowanego do Komitetów 

Wojewódzkich PPR. Stwierdzono w nim, e: 

„W rozwijaj cej si  akcji rocznic wyzwolenia 

danych miejscowo ci nale y zwraca  uwa-

g , by obchody by y nale ycie upolitycznione 

i zaktualizowane. W szczególno ci nale y pod-

kre la , i  wyzwolenie narodowe i odrodzenie 

pa stwa polskiego wi e si  nierozerwalnie 

z polsk  demokracj  ludow , i  si y demokra-

cji ze Zwi zkiem Radzieckim na czele, które 

rozstrzygn y o zwyci stwie nad hitleryzmem, 

3   B. Kaczmarek, Polityka jako artykulacja interesów [w:] Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2001, s. 66.
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udaremni  wszelk  agresj  i knowania pod e-

gaczy wojennych, i  przez rosn cy wysi ek pra-

cy powinni my s u y  umocnieniu wolno ci, 

niepodleg o ci i bezpiecze stwa Polski. Nale-

y przestrzega , by rola wyzwole cza Armii 

Radzieckiej i Wojska Polskiego wyst powa y 

jako organiczny sk adnik zasadniczego uj cia 

politycznego, a nie jako motyw uboczny czy 

dodatkowy”4. Pomys em na propagandowe 

rozegranie tematu Wiosny Ludów by o wi c 

wymuszanie asocjacji mi dzy postulatami wy-

pisanymi na sztandarach w roku 1848 a wspó -

czesn  ideologi  i polityk  partii komunistycz-

nych.

Nie od rzeczy wydaje si  powo a  w tym 

miejscu na cz sto stosowan  w narracji partii 

komunistycznych metafor  polityki jako in-

stytucjonalizacji idei5. czy si  ona ze wspo-

mnianymi ju  przez nas próbami legitymiza-

cji politycznego przywództwa komunistów. 

W propagandowej narracji obecna jest wi c 

teza, która g osi, e to PPR i komunistyczna 

ideologia s  depozytariuszami XIX-wiecznych 

idea ów, o które walczyli rewolucjoni ci Pary a 

oraz – w dalszej kolejno ci – innych europej-

skich monarchii. Teraz, po II wojnie wiatowej, 

dobrodziejstwa takie jak wolno  i demokracja 

nierozerwalnie cz  si  z ustrojem Polski Lu-

dowej – t umaczy a w adza polskiemu spo e-

cze stwu w roku 1948.

Rewolucja komunistyczna 
urzeczywistnieniem idea ów 
Wiosny Ludów?
Ramy ideologiczno-organizacyjne obchodów 

zosta y zakre lone we wrze niu 1947 r. w prze-

mówieniu cz onka Ogólnopolskiego Komitetu 

Obchodu Stulecia Wiosny Ludów ministra Ste-

fana J drychowskiego (PPR). Podczas zebrania 

organizacyjnego nakre li  on trzy zasadnicze 

aspekty rocznicy, na które nale a o zwraca  

szczególn  uwag . 

Pierwszy z nich to walka narodów o sa-

mostanowienie i wolno . Jako wezwanie do 

tej walki przytoczy  J drychowski Mickiewi-

czowsk  „Trybun  Ludów”. Powo anie si  na 

to akurat dzie o narodowego wieszcza, mimo 

e wydaje si  by  trafne, bior c pod uwag  te-

matyk  przemówienia, nie pe ni o rzecz jasna 

roli erudycyjnego wtr tu, lecz mia o wywo a  

jak najdalej id ce (czasami wr cz absurdal-

nie daleko) asocjacje. Mia o wi c kojarzy  ze 

sob  kwestie przystaj ce do siebie w stopniu 

niewielkim b d  adnym. Wywód J drychow-

skiego sprowadza  si  do konstruowania do  

ordynarnego propagandowego ci gu – rzekomo 

powi zanych ze sob  – wydarze , idei i osób. 

W ramach jednej narracji, cz cej wszystko 

ze wszystkim, znalaz  si  wi c i Mickiewicz, 

i Marks; Hitler i Hohenzollernowie; rewolu-

cja bolszewicka i francuska rewolucja lutowa. 

Mówca nie zapomnia  równie  o umieszcze-

niu w kontek cie Wiosny Ludów kwestii ame-

ryka skiego imperializmu i ekspansji dolara… 

Odno nie omawianego przez nas narodowego  

aspektu Wiosny Ludów J drychowski stwier-

dza , e dotycz ce go postulaty by y s uszne, 

jednak walka zako czy a si  kl sk . Przekony-

wa  wi c zgromadzonych: „Rewolucja 1848 r. 

nie zdo a a wywalczy  wolno ci narodom, po-

stawione zadania w dziedzinie narodowej zo-

sta y b d  zrealizowane pó niej, cz stokro  na 

drodze nierewolucyjnej, lub nawet wr cz reak-

cyjnej, jak np. zjednoczenie Niemiec, b d  to, 

jak wolno  Polski, W gier i Czechos owacji, 

zjednoczenie Jugos awii, musia y czeka  na 

now  fal  rewolucji, z socjalistyczn  rewolu-

cj  rosyjsk  na czele. Rewolucja 1848 roku 

4   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 2–3.
5   L. Szczegó a, Polityka jako instytucjonalizacja idei [w:] Metafory…, s. 156–157.
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nie umia a zreszt  sprawy narodowej postawi  

z ca  konsekwencj  i w ca ej rozci g o ci, 

przez co si y reakcyjne mog y wykorzysta  an-

tagonizmy narodowo ciowe, np. w monarchii 

habsburskiej lub w zaborze pruskim, dla zd a-

wienia rewolucji”6. Stwierdzi  jednak, e ju  

sam fakt wysuni cia w tamtym okresie postu-

latów narodowych poczytywa  nale y za suk-

ces. Teza jednak jest czytelna: dopiero rewo-

lucja komunistyczna urzeczywistni a w pe ni 

postulaty zg aszane w latach 40. XIX w.

Klasa robotnicza zyskuje 
podmiotowo
Drugim aspektem, na który zwraca  uwag  Ste-

fan J drychowski, by a kwestia walki o wol-

no  polityczn  dla ludu. Dokona  on mo li-

wie najwi kszego przejaskrawienia opozycji 

lud–obszarnicy oraz lud–monarcha. Dla uwy-

puklenia tego podzia u wprowadzi  – jak wia-

domo cz sto stosowan  w propagandzie komu-

nistycznej – kategori  wroga. Byli wi c wed ug 

J drychowskiego obszarnicy i monarchowie 

wrogami ludu, a w a ciwie mas ludowych, bo 

przecie  masy to kolejny ch tnie stosowany ter-

min z komunistycznego s owniczka. Rok 1848 

by  wed ug mówcy prze omem dlatego, e „kla-

sa robotnicza, po raz pierwszy w historii wyst -

pi a jako samodzielna si a polityczna”7. Jednak 

Þ na  walk o demokracj  i wolno  polityczn  

dla ludu – podobnie jak w kwestii narodowej 

– zako czy  si  kl sk . Zwyci y a reakcja – 

rekapitulowa  J drychowski, ale ostatecznie, 

jak nietrudno odgadn  puent  mówcy, to re-

wolucja socjalistyczna w Rosji zrealizowa a 

wolno ciowe postulaty. Minister przekonywa  

jednak, e – tak jak w przypadku postulatu 

wolno ci dla narodów – wysi ek nie poszed  

na marne: „Do wiadczenie tej walki pos u y-

o potem klasie robotniczej i masom ludowym 

w pó niejszej walce o rozszerzenie i pog bie-

nie demokracji parlamentarnej, o powszechne 

prawo wyborcze i swobody demokratyczne dla 

mas ludowych”8 – optymistycznie stwierdza  

Stefan J drychowski. Konkluzj  jego rozwa a  

dotycz cych omawianego aspektu wolno ci 

politycznych mas by o odniesienie do wspó -

czesno ci, a wi c znamiennego roku 1948. 

Podzieli  on pa stwa Europy na dwie grupy. 

Do pierwszej zaliczy  kraje, których ludno  

walk  o demokracj  ma ju  rzekomo za sob  

(socjalistyczne pa stwa Europy rodkowo-

-Wschodniej) oraz te pa stwa, „których masy 

ludowe musz  jeszcze prowadzi  ci k  wal-

k  o utrzymanie i rozszerzenie swobód demo-

kratycznych, o udzia  we w adzy dla mas lu-

dowych”. Dlatego, wed ug J drychowskiego, 

has a z 1848 roku nie straci y na aktualno ci 

sto lat pó niej. Powy sza narracja usi owa a 

przekona  Polaków, e ich pa stwo gwaran-

tuje wszelkie swobody demokratyczne. Tym-

czasem na Polsce i jej obywatelach, tak jak 

w przypadku pozosta ych krajów naszego 

regionu, rozpocz  si  proces zaciskania p -

tli stalinizmu. Opis sytuacji politycznej roku 

1948 autorstwa J drychowskiego by  w a ci-

wie trafny, z tym zastrze eniem, e zamienio-

no w nim cechy przypisane obydwu grupom 

pa stw. Idylliczna charakterystyka pa stw 

bloku wschodniego pasowa a, niestety, bar-

dziej do pa stw imperialistycznych ni  do 

narodów zaznaj cych komunistycznej arkadii 

w praktyce…

Trzeci aspekt wyodr bniony przez Stefana 

J drychowskiego na spotkaniu organizacyj-

nym to zadania spo eczne. Co rozumia  pod 

tym poj ciem? „Chodzi o (…) o obalenie i wy-

karczowanie feudalnych stosunków spo ecz-

6   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 38.
7   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 39.
8   Tam e.
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nych, a w krajach, w których istnia a jeszcze 

pa szczyzna i podda stwo, o pe ne uwolnienie 

i uw aszczenie ch opów, o rewolucj  w stosun-

kach agrarnych. We Francji klasa robotnicza 

wyst pi a z has ami prawa do pracy, tworzenia 

narodowych warsztatów pracy”9. Mówca nie 

wspomnia  ju , e owe warsztaty zupe nie si  

nie sprawdzi y i zosta y zamkni te. Jak ocenia 

Andrzej Chwalba, z punktu widzenia gospo-

darczego by y niewypa em, a osoby w nich 

zatrudnione cz sto nie mia y nic do roboty10. 

Równie  i w aspekcie zada  spo ecznych autor 

przemówienia podzieli  pa stwa europejskie na 

dwie grupy: ZSRR i pa stwa Europy rodko-

wo-Wschodniej stoczy y ju  „bój swój ostatni”, 

jednak po drugiej stronie elaznej kurtyny wal-

ka o prac  – zadaniem J drychowskiego – trwa-

a nadal.

Cho  rewolucja roku 1848 zako czy a 

si  kl sk  zwolenników zmian, Stefan J dry-

chowski pokrzepia  s uchaczy: „Z tych si  

[okre lanych przez J drychowskiego jako re-

akcja – przyp. R.W.] te, które cz ciowo lub 

ca kowicie oparte by y na feudalnych stosun-

kach spo ecznych, historia zmiot a. Od dawna 

wiat ju  zapomnia  o habsburskiej Austrii. 

Rosja carska, bez której zniszczenia nie by o 

mo liwe zwyci stwo rewolucji w Europie, pa-

d a w 1917 r. pod ciosami rewolucji dokona-

nej przez lud rosyjski (…). Hohenzollernow-

skie Prusy przesta y istnie  jako monarchia 

w 1918 r., ale odrodzi y si  w postaci hitlerow-

skiej III Rzeszy w 1933 r. i trzeba by o dopiero 

wielkiej wojny narodów i zwyci stwa w tej 

wojnie demokratycznej koalicji ze Zwi zkiem 

Radzieckim na czele, aby pa stwo pruskie 

przesta o istnie ”11.

Proletariat czy intelektuali ci? 
Dwa pogl dy w sprawie architektów 
francuskiej rewolucji lutowej

Prze led my teraz najwa niejsze za o enia 

oÞ cjalnego dokumentu wydanego w zwi zku 

z omawianymi obchodami, zatytu owanego 

Deklaracja Ideowa Ogólnopolskiego Komitetu 

Obchodu 100-lecia Wiosny Ludów. Nie b dzie 

chyba nadu yciem stwierdzenie, e zawarto  

wspomnianej Deklaracji opiera si  g ównie na 

omawianym ju  przemówieniu Stefana J dry-

chowskiego podczas zebrania organizacyjnego. 

Jego tezy s  w tym dokumencie powielone – 

bardziej lub mniej wprost. Wydaje si  jednak, 

e nale y zgodzi  si  z drugim akapitem De-

klaracji, który brzmi: „Ludy Europy w tym pa-

mi tnym roku has a wolno ci i równo ci – has a 

wielkiej rewolucji francuskiej, walczy y o to, 

aby naród, aby szerokie masy ludowe decydo-

wa y o polityce pa stwa, walczy y o prawo mas 

ludowych do w asnej polityki, w asnej ideolo-

gii, w asnej organizacji”12. W dalszej cz ci tej 

historycznej narracji PPR-u gwa townie ro nie 

liczba u y  terminologii charakterystycznej 

dla dyskursu wykorzystywanego przez komu-

nistyczn  propagand . Akcentuje si  wi c rol  

klasy robotniczej, szafuje si  poj ciami takimi 

jak „proletariat”, „post p”, „wstecznictwo”, 

„reakcja” czy te  „zgubna polityka prawicowo-

-szlachecka”. Nadal tak e próbowano budowa  

fa szywy obraz ZSRR i kontrolowanych przez 

niego pa stw jako depozytariuszy wolno cio-

wych i narodowych hase  rewolucjonistów 

z 1848 r. „W sto lat po wielkich dniach Wio-

sny Ludów realizujemy jej testament po wiel-

kim zwyci stwie obozu post pu i wolno ci nad 

hitlerowskim faszyzmem, po tym jak narody 

9   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 40.
10   A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009, s. 315.
11   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 40.
12   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, Deklaracja Ideowa Ogólnopolskiego Komitetu Obchodu 100-lecia Wiosny 

Ludów, s. 3.
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Europy w ci kich walkach obroni y sw  nie-

podleg o  przed niemieckim imperializmem 

i bardziej ni  kiedykolwiek zdecydowane s  

broni  jej przed nowymi zamachami ze strony 

innych pot g wstecznictwa i wyzysku, których 

g ówny o rodek przesun  si  dzi  poza Euro-

p  [doce my t  subteln  gr  z czytelnikiem! – 

przyp. R.W.] i d y do podporz dkowania sobie 

Europy i do odrodzenia agresywnych Niemiec 

jako swojego narz dzia”13. Co znamienne (ale 

i zrozumia e, przynajmniej z punktu widzenia 

komunistycznej propagandy), podczas oma-

wiania si  sprawczych wydarze  roku 1848 

zupe nie marginalizowano rol  intelektualistów 

w przygotowaniu rewolucji. A przecie , jak 

przypomina Andrzej Chwalba, „to oni wygoto-

wali jej koncept i to oni animowali ówczesne 

debaty polityczne”14.

W ród archiwaliów dost pny jest te  plan 

wydawniczy wydawnictwa „Ksi ka” dotycz -

cy obchodów stulecia Wiosny Ludów. Zamie-

rzenia by y ambitne i zosta y zrealizowane, cho  

nie wszystkie publikacje ukaza y si  nak adem 

„Ksi ki”, i nie wszystkie w roku, w którym 

pierwotnie zak adano ich wydanie. W lutym 

planowano wznowi  Manifest komunistyczny 

w jubileuszowym wydaniu15; na maj przewi-

dziano a  cztery wydawnictwa – Marks i Engels 

w sprawie polskiej16, dwie publikacje dotycz ce 

przebiegu wydarze  roku 1848 w Polsce17 oraz 

jedn  po wi con  Rumunii18. Mi dzy listopa-

dem a grudniem planowano wyda  bibliogra-

Þ 19 po wi con  tym wydarzeniom. Ponadto 

zak adano edycj  publikacji popularnych (t u-

maczenia z francuskiego i inne)20.

Warto równie  wspomnie  o roli prasy 

w rozpowszechnianiu interpretacji wydarze  

roku 1848 przygotowanej przez Wydzia  Pro-

pagandy KC PPR. Przyjrzyjmy si , jak przed-

stawiono je w trzech czasopismach spo eczno-

-politycznych.

Rewolucja 1848 roku jako potwier-
dzenie determinizmu historycznego?
„Z ma ej chmury wielka burza – tak mo na 

by sparafrazowa  stare przys owie, mówi c 

o les trois glorieuses – o trzech dniach pe nych 

chwa y, które po o y y kres panowaniu króla 

bankiera Ludwika Filipa i, ju  oÞ cjalnie nie-

jako, zapocz tkowa y wielk  fal  rewolucyjn , 

popularnie Wiosn  Ludów zwan ”21. Tymi s o-

wami w tematyk  Wiosny Ludów wprowadza  

czytelników tygodnika „Odrodzenie” Roman 

Werfel. To jemu redakcja (lub tzw. wy sze 

czynniki partyjne) powierzy a napisanie g ów-

nego tekstu dotycz cego interesuj cej nas pro-

blematyki walki ludów znajduj cych si  pod 

panowaniem XVIII-wiecznych europejskich 

monarchii absolutnych o poszerzenie praw – 

lub raczej o przyznanie im praw jakichkolwiek. 

13   Tam e, s. 7.
14   A. Chwalba, Historia powszechna…, s. 330.
15   K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1948.
16   C. Bobi ska, Marks i Engels a sprawy polskie: od osiemdziesi tych lat XIX w., Warszawa 1954.
17   S. Kieniewicz, Czyn Polski w dobie Wiosny Ludów, Warszawa 1948; K. Popio ek, Polska Wiosna Ludów 

na Górnym l sku, Pozna –Wroc aw 1948. Rok pó niej ukaza a si  równie  pozycja: M. Tyrowicz, Udzia  l ska 

w ruchu rewolucyjnym 1846–1849, Warszawa 1949.
18   D. Bie kowska, Od Trajana do demokracji ludowej, Warszawa 1953.
19   Wiosna Ludów: poradnik bibliograÞ czny, red. S. P oski, Warszawa 1948.
20   AAN, KC PPR, sygn. 295/X-78, k. 125. Nale y wspomnie  przynajmniej o dzie ach takich jak: N. G sio-

rowska, W stulecie Wiosny Ludów, t. 1–5, Warszawa 1948–1953; S. Kieniewicz, Oblicza ideowe Wiosny Ludów, 

Warszawa 1948; A. Afanasjew, Wiosna Ludów: materia y odczytowe, Warszawa 1948; K. Marks, Walki klasowe we 

Francji od 1848 r. do 1850 r., Warszawa 1948.
21   R. Werfel, By  dopiero luty, „Odrodzenie” 1948, nr 8, s. 1.
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Jak jednak uczy nas leninowska koncepcja pra-

sy, gazety maj  nie informowa , lecz przeka-

zywa  tre ci propagandowe w celu uczynienia 

postaw mas zgodnymi z oczekiwaniami partii. 

Pami tajmy te , e omawiana przez nas publi-

kacja ukaza a si  w roku 1948, a wi c wówczas, 

gdy mo liwo ci eksponowania pogl dów in-

nych ni  marksistowsko-lenionowskie w wersji 

stalinowskiej by y ograniczane. W adze w Mo-

skwie oraz ich warszawska ekspozytura czu y 

si  ju  wystarczaj co pewnie, zarówno wobec 

USA i Wielkiej Brytanii, jak i legalnej oraz nie-

legalnej krajowej opozycji wobec nowej w a-

dzy, by ko czy  gr  pozorów. Artyku  Werß a 

mia  za zadanie przekona  czytelnika, e fran-

cuskie wydarzenia z lutego oraz czerwca 1848 

roku by y potwierdzeniem determinizmu histo-

rycznego w marksistowskiej interpretacji. Bunt 

pary an mia  wi c stanowi  kolejny, nieuchron-

ny krok na drodze do najlepszego i docelowego 

systemu spo ecznego, którym mia  by  komu-

nizm. Trzeba przyzna , e autor omawianego 

artyku u, w przeciwie stwie do wielu partyj-

nych propagandzistów, potraÞ  napisa  tekst 

w taki sposób, by zawiera  on wymagane przez 

partyjne kierownictwo tezy, ale by jednocze-

nie nie by y one nachalnie wyeksponowane. 

Propagandowy talent Werß a polega  na tym, 

e lansowanych przez komunistyczne w adze 

tre ci – przynajmniej w omawianym artykule 

– nie wbija  czytelnikom do g owy m otem. 

Retoryczne zabiegi by y relatywnie subtelne 

(w stosunku do ordynarnej i totalnej propagan-

dy stalinowskiej, której apogeum mia o przyj  

ju  nied ugo). Roman Werfel stara  si , by czy-

telnik sam doszed  do oczekiwanych przez 

niego wniosków, by ka demu wyda y si  one 

jedyn  logiczn  konkluzj  przestawianej przez 

niego interpretacji wydarze  sprzed – podów-

czas – stu laty.

Szlachetny lud i cyniczni politycy
Co zatem stanowi o merytoryczn  o  tekstu 

Werß a? Jedn  z podsuwanych czytelnikom 

przez niego tez by a ta, która budowa a opozy-

cj  mi dzy przywódcami lutowych wyst pie , 

których nazywa  „pseudo-opozycj ” a tzw. 

zwyk ym ludem, a wi c robotnikami, ch opami 

i ubogimi mieszczanami. Ci pierwsi przedsta-

wiani s  jako cyniczni politykierzy, którzy na 

plecach uci nionych, i pod pozorem walki o ich 

prawa, chc  tylko przej  w adz . Prawdziwa 

ch  poprawy ludzkiego bytu jest w sercach 

ludu pracuj cego, w jego przewadze nad zepsu-

t  w adz . Prawdziwa, bo wynikaj ca ze szcze-

rych intencji i szlachetnych, czystych pobudek. 

Przewaga proletariatu nad monarch  oraz tymi, 

którzy obiecuj  robotnikom popraw  bytu, ma 

wed ug Werß a aspekt zarówno moralny, jak i li-

czebny. To jest w a nie istota kontrastu, o któ-

rym mowa: po drugiej, „z ej” stronie znajduje 

si  nie tylko znienawidzony król Ludwik Fi-

lip, ale równie  ci, którzy traktuj  robotników 

instrumentalnie, by dzi ki ich przelanej krwi 

wspi  si  na szczyty w adzy. Cho  autor oma-

wianego artyku u wymienia po stronie walcz -

cych o sprawiedliwo  tak e ch opów i cz cio-

wo mieszcza stwo, to jednak nie pozostawia 

w tpliwo ci, e w scenariuszu dziejów wiata, 

napisanym przez Karola Marksa, g ówn  rol  

ma zagra  proletariat. Przekonywa  wi c, e ta 

docelowa klasa spo eczna jest coraz bardziej 

u wiadomiona i wykszta ca swoj  ideologi . 

Wydaje si , e o ile wiadomo  swoich praw 

faktycznie ros a, o tyle do  groteskowe wy-

daje si , aby paryski robotnik po 15 godzinach 

sp dzonych w fabryce dokonywa  Þ lozoÞ cz-

no-ideologicznych analiz rzeczywisto ci. Wy-

darzenia paryskie mia y by  potwierdzeniem 

tego pogl du. Trzeba doda , e marksistowsk  

terminologi  pos uguje si  Werfel stosunkowo 

oszcz dnie – w porównaniu z prasow  (i nie 

tylko) propagand  absolutn , której czas zbli a  

si  nieub aganie.

Werfel próbuje przekona  czytelników 

„Odrodzenia”, e proces radykalizacji mas po-

g bia  si  nieustannie. Celowo pomija  fakt, 

e sytuacja by a nieco bardziej z o ona. Nie 
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wspomnia  m.in. o tym, e po abdykacji króla 

Ludwika Filipa ch opi oczekiwali uspokojenia 

sytuacji. Mieli bowiem w pami ci szalej cy pó  

wieku temu terror jakobi ski i nie wydaje si , 

eby mieli ochot  na powtórk  tamtych wyda-

rze . Wiedzieli dok adnie, co oznacza s owo 

„rewolucja”, którym tak bardzo ekscytowa  si  

Roman Werfel. Zwi le podsumowa  to Andrzej 

Chwalba, który napisa : „Pary  by  radykalny, 

prowincja ostro na i umiarkowana. Potwierdze-

niem tego, jak równie  odp ywu radykalnej fali 

by y wybory do Zgromadzenia Prawodawczego 

z 13 maja 1849 r., w których to monarchi ci, 

bonaparty ci i zblokowani z nimi ultrakatolicy 

uzyskali dwie trzecie mandatów. Republikanie 

zdobyli jedynie 10 proc.”22

Pozorne zwyci stwo rewolucjonistów
Cho  z tekstu Romana Werß a wynika, e zde-

cydowanie popiera on postulaty wolno ciowe, 

to – co pozornie zaskakuj ce – nie wyra a en-

tuzjazmu wobec realizacji przynajmniej cz ci 

hase  powsta ców lutowych przez rodz c  si  

II Republik . Pisze o niej z niesmakiem: „ wia-

domo  proletariatu paryskiego wystarcza a, 

eby wywalczy  republik , ale ju  nie wystar-

cza, aby tej republice nada  odmienn  spo ecz-

n  tre , aby si gn  po w adz  w tej republi-

ce. Demokratyczno-republika ska frazeologia 

zas ania a jeszcze oczy robotnikom Pary a na 

zasadnicze przeciwie stwa spo ecznego anta-

gonizmu”23. Nie wydaje si , aby lekcewa enie 

osi gni  francuskiej rewolucji lutowej by o 

zasadne. To przecie  rz d II Republiki zapew-

ni , a w ka dym razie umie ci  w porz dku 

prawnym swobody obywatelskie, takie jak wol-

no  zgromadze , prasy i stowarzysze . Roz-

szerzono prawa wyborcze na wszystkich – na 

razie tylko – m czyzn, zniesiono niewolnictwo 

w koloniach. Najwyra niej jednak wed ug Ro-

mana Werß a sukces mo na by og osi  dopiero 

wtedy, kiedy rewolucja doprowadzi proletariat 

do w adzy i – w konsekwencji – zostan  urze-

czywistnione recepty Marksa, Lenina i Stalina. 

Dlatego takie – zdaniem Werß a pó rodki – nie 

mog y wzbudzi  jego aprobaty.

Artyku owi Romana Werß a po wi camy 

tyle miejsca, dlatego e wydaje si  by  naj-

wa niejszym podsumowaniem ówczesnych 

wydarze  rozpoczynaj cych Wiosn  Ludów 

zamieszczonym w tygodniku „Odrodzenie”. 

Mo emy wi c mia o uzna  go za oÞ cjaln  wy-

k adni  historyczn , któr  to czasopismo pro-

ponowa o czytelnikom. Dodajmy, e nie by  to 

jedyny tekst w „Odrodzeniu”, który opisywa , 

a raczej interpretowa  wydarzenia roku 1848. 

W okoliczno ciowej rubryce „Przed stu laty” 

przedrukowano fragmenty Rzeczy widzianych 

Gustawa Flauberta24, w których opisywa  pary-

skie powstanie robotnicze z czerwca 1848 roku, 

oraz dramatu Adolfa Nowaczy skiego Wiosna 

Narodów25, który traktowa  o nastrojach panu-

j cych tego roku w Krakowie. Czytelnicy „Od-

rodzenia” mogli równie  zapozna  si  z tek-

stem Janiny Skowro skiej-Feldmanowej Sto lat 

temu w poezji ulotnej26 oraz esejem Aleksandra 

Hercena Po burzy27.

Cel rewolucji? Socjalizm!
Zdecydowanie wi cej miejsca po wi ca stu-

leciu Wiosny Ludów czasopismo „Ku nica”. 

Redakcja usi uje wywo a  u czytelnika aso-

22   A. Chwalba, Historia powszechna…, s. 316.
23   R. Werfel, By  dopiero…, s. 1.
24   „Odrodzenie” 1948, nr 13–14, s. 13.
25   Tam e, s. 8.
26   „Odrodzenie” 1948, nr 15, s. 3.
27   „Odrodzenie” 1948, nr 13–14, s. 14.
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cjacje mi dzy buntem z 1848 roku oraz wyda-

niem Manifestu komunistycznego. S u y  temu 

przede wszystkim obszerny artyku  propagan-

dowy Paw a Hoffmana28. Pierwszym wi k-

szym sygna em, który dotyczy  stricte Wiosny 

Ludów, by y zamieszczone na stronie tytu o-

wej pisma cytaty z Karola Marksa i Adama 

Mickiewicza (Trybuna Ludów)29. Jak wida , 

do walki o komunistyczne lepsze jutro móg  

zosta  zaprz gni ty ka dy, zw aszcza je li by  

narodowym symbolem. O ile artyku  Hoffma-

na o Manife cie mia  przygotowa  grunt pod 

tematyk  zwi zan  z Wiosn  Ludów, o tyle 

w kolejnym numerze poruszano t  kwesti  ju  

bezpo rednio. Pierwszym tekstem by  artyku  

Wiktora Kuli zatytu owany Pod o e gospodar-

cze Wiosny Ludów. Jak wskazuje tytu , g ów-

nym tematem artyku u jest ukazanie nierówno-

ci spo ecznych pog biaj cych si  w wyniku 

post powania rewolucji przemys owej. Autor, 

cho  nienachalnie, próbuje jednak wykaza , e 

recept  na niesprawiedliwo ci spo eczne, któ-

rych ród em jest wielki kapita , jest marksizm. 

Trzeba jednak przyzna , e sytuacja robotników 

by  bardzo trudna. Tak opisywa  ten stan rzeczy 

Wiktor Kula w odniesieniu do Anglii: „Przywi-

lej przedsi biorców przemys owych: prawo do 

niczym nie ograniczonego wyzysku pracy, oraz 

przywilej wielkich w a cicieli ziemskich: c a 

zbo owe – oto dwa decyduj ce czynniki, które 

wyznacza y po o enie mas ludno ci angielskiej 

w pocz tkach epoki, o której mówimy”30. Wik-

tor Kula rozpocz  opis geograÞ i gospodarczej 

pocz tku XIX w. od Anglii z powodu szybkiego 

tempa, w jakim unowocze nia a si  jej produk-

cja przemys owa. Nast pnie przybli y  sytuacj  

w drugiej grupie pa stw, do których zaliczy  Ir-

landi , Hiszpani , Portugali , kraje ba ka skie 

i Rosj . Okre li  je jako gospodarczo zacofane 

i wskaza , e ich produkcja jest oparta na rol-

nictwie. Wed ug niego dominacja wielkich ma-

j tków ziemskich konserwuje ten stan, ponie-

wa  jest on na r k  ich posiadaczom yj cym 

z eksploatacji poddanych31. Brakuje silnych 

bod ców do przej cia od feudalizmu do kapi-

talizmu, nie mówi c ju  o socjalizmie. Trzeci  

grup  pa stw wyodr bnionych przez Wiktora 

Kul  by y Francja, Niemcy i Austria. Charak-

terystyczn  cech  ich sytuacji gospodarczej 

by  chyl cy si  ku upadkowi feudalizm, który 

jednak w znacznym stopniu blokowa  przedsi -

biorczo  i racjonalizacj  produkcji. Efektem 

tego by y okresowe problemy z aprowizacj  

dla ludno ci. Wiktor Kula powo ywa  si  wi c 

ca y czas na sprzeczno  interesów ch opów 

i robotników z w a cicielami ziemi i dworem32. 

„Prze ytki feudalizmu by y w tych pa stwach 

tylko dotkliwym ci arem – za  rodz cy si  

kapitalizm nie móg  jeszcze w pe ni rozwin  

swych mo liwo ci”33 – konstatowa  autor oma-

wianego artyku u. Reasumuj c, wydaje si , e 

mo na stwierdzi , e w czasopismach, które 

reprezentowa y powojenne w adze Polski, pod-

kre lano zw aszcza aspekt socjalny Wiosny Lu-

dów. Uwypuklano, bardziej lub mniej wprost, 

odwo uj c si  do my li Marksa, antagonizmy 

mi dzy klasami spo ecznymi, które determi-

nuj  nieuchronn  transformacj  ustrojow : od 

feudalizmu przez kapitalizm do socjalizmu. 

Aspekt praw cz owieka by  poruszany, jednak 

w mniejszym stopniu ni  opisywane dialek-

tycznie kwestie bytowe.

28   P. Hoffman, W setn  rocznic  pierwszego wydania Manifestu komunistycznego, „Ku nica” 1948, nr 6, s. 1–2.
29   Stulecie Wiosny Ludów, „Ku nica” 1948, nr 10, s. 1.
30   W. Kula, Pod o e gospodarcze Wiosny Ludów, „Ku nica” 1948, nr 11, s. 1.
31   Tam e, s. 3.
32   W. Kula, Pod o e gospodarcze Wiosny Ludów [cz  druga – R.W.], „Ku nica” 1948, nr 12, s. 3.
33   Tam e, s. 4.
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Porozumienie narodów ponad 
królem i papie em
Kolejn  zagadnieniem, do którego odwo ywa-

no si  w sterowanej przez w adze prasie, by a 

wspó praca, a nawet emocjonalna wi  cz ca 

walcz cych o lepszy byt oraz wolno  Polaków 

i Francuzów. Podkre lano przychylno  tzw. 

zwyk ych Francuzów wobec polskich emigran-

tów i zestawiano to z oboj tno ci  lub wr cz 

nieprzychylno ci  w adz. Tak pisa  o tym na a-

mach „Ku nicy” Witold ukaszewicz: „Francja 

ludowa sercem i dusz  by a za Polsk . Inne sta-

nowisko zajmowa  Lamartine – minister, mini-

ster spraw zagranicznych w Rz dzie Tymczaso-

wym i rzecznik pokojowo nastrojonej bur uazji 

przemys owo-handlowej i czepiaj cych si  jej 

elementów wstecznych”34.

Poniewa  omawiane przez nas publikacje 

ukaza y si  w roku 1948, a nie kilka lat pó -

niej, mo liwe by o jeszcze zamieszczenie tek-

stu o patriotycznej dzia alno ci ksi y w ród 

polskich rodowisk emigracyjnych. Trudno 

wyobrazi  sobie artyku  na ten temat dajmy na 

to dwa lata pó niej, cho  w tek cie znalaz o si  

oczywi cie sformu owanie, e na dzia ania tych 

duchownych krzywym okiem patrzy a „rzym-

ska-papieska i polska reakcja”35. Obowi zkowa 

dla „Ku nicy” czy „Odrodzenia” marksistow-

sko-leninowska frazeologia nie mog a nie poja-

wi  si  i tym razem…

Warto podkre li  ró norodno  gatunko-

w  tekstów traktuj cych o Wio nie Ludów lub 

o wydarzeniach z ni  zwi zanych. Przybiera-

y one posta  m.in. eseju historycznego36 czy 

sylwetki37, ale pojawia y si  równie  wiersz38, 

fragmenty dramatu39 i prozy40 – pochodz ce za-

równo z XX, jak i XIX wieku. To przeplatanie 

si  gatunków literackich i dziennikarskich jest 

w a ciwe ówczesnym czasopismom spo ecz-

no-kulturalnym. Nale y równie  wspomnie  

o licznych dziewi tnastowiecznych rycinach 

b d cych ciekawym uzupe nieniem tekstu, 

a cz sto równie  – argumentem maj cym po-

twierdza  stawiane przez autora tezy41.

Nie walka klas, a walka o wolno
Temat Wiosny Ludów by  równie  poruszany 

przez „Tygodnik Powszechny”. Tak pisa  na ten 

temat ks. Mieczys aw ywczy ski: „Dopiero 

w roku 1848 dochodzi do wybuchu rewolucyj-

nego we Francji (…). Zosta  wywo any przez 

lewicow  grup  mieszcza stwa paryskiego 

ze wzgl dów raczej drugorz dnych, z obawy 

przed s abni ciem wp ywów francuskich w ko-

ach radykalnych europejskich, z niech ci do 

sojuszu Francji z konserwatywnym Metterni-

chem, mniej nawet z powodu swych d no ci 

republika skich, najmniej chyba pod wp ywem 

nierówno ci spo ecznych i ekonomicznych”42. 

Wed ug ksi dza ywczy skiego motywy re-

wolucji, które Roman Werfel traktuje jako 

kardynalne, by y w istocie drugo- albo i trze-

ciorz dne. Kontrast mi dzy historiograÞ  pre-

zentowan  w „Ku nicy” i „Odrodzeniu” a t  

w „Tygodniku Powszechnym” jest wi c wi-

doczny go ym okiem. Zupe nie inaczej widzia  

34   W. ukaszewicz, Polsko-francuskie braterstwo rewolucyjne w latach 1832–1848, „Ku nica” 1948, nr 11, s. 4.
35   Ten e, Ksi a rewolucjoni ci na emigracji (1831–1848), „Ku nica” 1948, nr 26, s. 5.
36   K. Grzybowski, Republika otoczona instytucjami socjalnymi, „Ku nica” 1948, nr 16, s. 1–2; S. reniowski, 

Rok 1848 i sprawa zjednoczenia Niemiec, „Ku nica” 1948, nr 25, s. 1–2 oraz nr 26, s. 4–5.
37   A. Fournier, Georges Sand w 1848 r., „Ku nica” 1948, nr 16, s. 2–3.
38   N. Asiejew, 18 marca, „Ku nica”1948, nr 12, s. 3.
39   A. Nowaczy ski, Wiosna narodów, „Odrodzenie” 1948, nr 13–14, s. 8.
40   V. Hugo, Rzeczy widziane, tam e, s. 13.
41   Np. ci k  prac  kobiet i dzieci w fabrykach.
42   M. ywczy ski, Poj cie i znaczenie Wiosny Ludów, „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 19 (164), s. 1.
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ks. ywczy ski najwa niejsze has a, w imi  

których paryski lud wyszed  na ulice. Wed ug 

niego celem rewolucji lutowej nie mia  by  – 

jak chcia  Werfel – kolejny krok w stron  do-

celowego ustroju, którym mia  by  wed ug 

marksistów socjalizm. Skorzystajmy z katalogu 

stworzonego przez Mieczys awa ywczy skie-

go: „Jakie by y te idee, w imi  których tak atwo 

by o porwa  masy, co by o wspólne dla wszyst-

kich ruchów europejskich w latach 1844–1849? 

Ka dy z nich mia  nieco inne oblicze, ale obok 

cech w a ciwych ka demu z nich oddzielnie 

maj  one pewne idee wspólne, wspólny niejako 

j zyk. S  to: wolno  s owa, prasy, sumienia, 

wolno  tworzenia organizacji, zniesienie cen-

zury i ucisku policyjnego, równo  wszystkich 

wobec prawa, jednakowe dla wszystkich prawo 

wyborcze, odpowiedzialno  rz du przed par-

lamentem”43. Poniewa  umacniaj cy si  w Pol-

sce system stalinowski nie przewidywa  wy-

mienionych wy ej swobód obywatelskich, nic 

wi c dziwnego, e nie by y one eksponowane 

przez „Odrodzenie” czy „Kultur ”. Jak wiado-

mo, na uzupe nianie przemilcze  i prostowanie 

przeinacze  na amach sterowanej przez PPR/ 

PZPR prasy w roku 1948 pozosta o „Tygodni-

kowi Powszechnemu” jeszcze 5 lat.

Z du  rezerw  podchodzi  ks. Mieczys aw 

ywczy ski do donios o ci zdobyczy Wiosny 

Ludów. „(…) Ruchom rewolucyjnym tego cza-

su nigdzie nie uda o si  osi gn  wi cej zdo-

byczy demokratycznych ni  mia y ich te kraje, 

które dosz y do nich na drodze ewolucyjnej”44 

– czytamy w „Tygodniku Powszechnym”. Co 

ciekawe, ks. ywczy ski wyra a pogl d nieco 

podobny do tez Romana Werß a o niewystar-

czaj cych zdobyczach rewolucji lutowej, cho  

ideologiczne pobudki ich twierdze  s  w obu 

przypadkach ró ne. Mieczys aw ywczy ski 

dystansuje si  bowiem od samej idei rewolucji, 

Roman Werfel ubolewa za , e przebieg a ona 

w tak ograniczonym stopniu.

Interesuj cy jest równie  artyku  o francu-

skich katolikach45 w dobie rewolucji lutowej 

z 1848 roku. „Tygodnik Powszechny” przy-

pomnia  koncepcje czasopisma „Ere Nouvel-

le”, za o onego przez zakonnika, ksi dza oraz 

osob  wieck . G oszono w nim, e „jest obo-

wi zkiem katolików poprze  republik , która 

pochodzi od ludu”46. Postulowano równie  re-

formy socjalne, ale utrzymane w duchu chrze-

cija skim. Ekonomia mia a w tym przypadku 

nie antagonizowa  (jak tego chcieli marksi ci), 

lecz jednoczy . Postulowano wi c, by robotni-

cy mieli odpowiedni udzia  w zyskach przemy-

s owców. Autor artyku u zwraca  uwag , e te 

oraz inne has a, propagowane przez „Ere No-

uvelle”, w mniej lub bardziej zmodyÞ kowanej 

wersji pojawi y si  40 lat pó niej w s ynnej en-

cyklice Rerum novarum.

„Có  bowiem z tego, e mamy szczegó owe 

opisy walk na barykadach, gdy brak przedsta-

wienia istoty przemian spo ecznych”47 – na-

rzeka  w „Tygodniku” ks. Ludwik Kasprzyk. 

Uwa a  bowiem, e historycy po wi caj  za 

ma o czasu na analiz  wp ywu wydarze  roku 

1848 na narodziny zabezpiecze  socjalnych – 

czy przemian spo ecznych w ogóle – oraz no-

wo ytnego parlamentaryzmu. Jego tekst nie by  

jedynie opisem zamierzch ej przesz o ci, lecz 

zach ca  do przemy le  nad aktualno ci  po-

stulatów z 1848 roku równie  sto lat pó niej. 

Stanowi o to pewien paradoks, bo przecie  po-

wojenna w adza w Polsce mia a wypisan  na 

43   Tam e.
44   Tam e.
45   Zob. tak e: J. Piwowarczyk, Katolicy i rewolucja 1848 r., „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 36, s. 2.
46   K.G., Na marginesie Wiosny Ludów, „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 28, s. 4.
47   L. Kasprzyk, Kwestia robotnicza przed stu laty, „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 30, s. 4., s. 8.
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sztandarach trosk  o lud pracuj cy. Jak wiemy, 

komunistyczna w adza potrzebowa a zaled-

wie 8 lat, by w 1956 roku rozjecha  czo gami 

w Poznaniu tych, o których tak przecie  mia a 

dba … 

Podsumowanie
W badanym przeze mnie zbiorze archiwaliów 

AAN, dotycz cych polskich obchodów setnej 

rocznicy Wiosny Ludów, nie znalaz em do-

kumentów, które pozwoli yby skonfrontowa  

plany i za o enia dotycz ce tych obchodów 

z ich faktyczn  realizacj . Niewykluczone 

jednak, e zosta y one wytworzone, ale nie 

w czono ich do zbioru po wi conemu tym-

e obchodom. Prawdopodobne jest równie , 

e takie dokumenty powsta y w instytucjach, 

które bezpo rednio realizowa y wytyczne Wy-

dzia u Propagandy KC PPR (np. Polskie Ra-

dio, lokalne instytucje kulturalne etc.). W tym 

drugim wypadku by yby to oczywi cie doku-

menty na wietlaj ce t  problematyk  w sposób 

wycinkowy, tzn. z punktu widzenia danej in-

stytucji. Reasumuj c: przejrzane przeze mnie 

dokumenty nie daj  podstaw do syntetycznego 

przedstawienia efektów propagandowych pla-

nów zwi zanych z obchodami stulecia Wio-

sny Ludów. Mog  jednak pomóc rozezna  si  

w g ównych za o eniach propagandy zwi za-

nej z tymi wydarzeniami, zw aszcza w sferze 

wykorzystywania wydarze  historycznych dla 

dora nych oraz d ugofalowych celów poli-

tycznych.

Niezale nie od kana u przekazu oÞ cjal-

nych tre ci dotycz cych obchodów stulecia 

Wiosny Ludów, narracja jest silnie nacecho-

wana propagandow  retoryk . Bior c pod 

uwag , który wydzia  KC PPR tworzy  te tre-

ci, nie jest to rzecz jasna adne zaskoczenie. 

Zastanawia  mo e jedynie znikoma inwencja 

propagandzistów: wszelkie metafory, asocja-

cje, kontrastowe zestawienia i etykietowanie 

wydaj  si  by  wymuszone, pozbawione b y-

skotliwo ci i polotu. Upraszczaj c, mo na by 

stwierdzi , e wed ug tej narracji wszystko, 

co czy si  z pa stwami okre lanymi zbior-

czo jako Zachód to dyktat junkrów-obszarni-

ków w postfeudalnej scenerii. Natomiast to, 

co zwi zane ze Zwi zkiem Radzieckim i jego 

pa stwami satelickimi b dzie pod ug tej logiki 

uko czonym projektem rewolucjonistów roku 

1848, który podówczas, z wielu przyczyn, nie 

móg  zosta  uko czony. St d wspominane ju  

obecne w rocznicowej frazeologii okre lenia 

takie jak „testament”, „depozyt” i im podob-

ne, które mia y wykreowa  fa szywy zwi zek 

mi dzy postulatami zg aszanymi podczas Wio-

sny Ludów a ideologicznymi fundamentami 

marksizmu-leninizmu i stalinizmu. Obchody 

stulecia wydarze  1848 roku by y zakrojone 

na szerok  skal  – ówczesna propaganda trak-

towa a je jako okazj  do uzasadnienia ustrojo-

wych zmian, jakie dokona y si  w powojennej 

Polsce. A partyjni przywódcy widzieli w jej 

rocznicy kolejn  okazj  do legitymizacji swej 

w adzy. Nic wi c dziwnego, e wykorzysty-

wano j  z rozmachem i na wszelkie mo liwe 

sposoby.

Publikacje prasowe odnosz ce si  do tego 

tematu mo emy podzieli  na dwie grupy. Cza-

sopisma takie jak „Ku nica” czy „Odrodzenie” 

w ca o ci realizowa y partyjne zalecenia. Pod-

kre lano w nich przede wszystkim (cho  nie 

tylko) socjalny aspekt postulatów wysuwanych 

w okresie Wiosny Ludów. Ponadto ówczesne 

wydarzenia z europejskich monarchii wydaj  

si  by  dla tych periodyków jedynie pretek-

stem, t em do reß eksji autorów na temat pro-

fetycznych walorów marksizmu. „Robotnicy 

Pary a nie czytali jeszcze w lutym Manifestu 

komunistycznego. Ale nawet gdyby go czyta-

li – pewnie byliby go nie us uchali. Ale takie 

jest prawo historii, e wielkie klasy spo eczne 

ucz  si  przede wszystkim na w asnym do-

wiadczeniu, e ksi kowa nauka pomaga im 

tylko w uporz dkowaniu, u wiadomieniu sobie 

tego do wiadczenia, e tworzy tylko wiadom  

awangard , która prowadzi dopiero do walki 
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ca  sw  klas ”48 – przekonywa  w tygodniku 

„Odrodzenie” Roman Werfel. Wiosn  Ludów 

opisywa  wi c g ównie j zykiem marksi-

stowskim (awangarda, u wiadomienie, walka 

klas, reakcja). Inne spojrzenie na wydarzenia 

sprzed stu laty proponowa  czytelnikom „Ty-

godnik Powszechny”. Podkre lano w nim ich 

rol  w rozpowszechnianiu demokracji i zabez-

piecze  socjalnych. Widziano w nich podwa-

liny pod przemiany spo eczne, które w pe nym 

wymiarze mia y dokona  si  kilkadziesi t lat 

pó niej.

I jeszcze gorzka reß eksja na koniec: teksty 

drukowane w tygodnikach spo eczno-politycz-

nych w roku 1948, niezale nie od tego czy by a 

to „Ku nica”, czy „Tygodnik Powszechny”, 

wci  pozostaj  na poziomie intelektualnym nie-

do cig ym dla wi kszo ci dzisiejszych tygodni-

ków, które dumnie nazywaj  si  opiniotwórczy-

mi lub spo eczno-politycznymi… 

48   R. Werfel, By  dopiero…, s. 1.


