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(Maciej Strutyński)

Czym był a czym nie był polski nacjonalizm? Na postawione pytanie stara się 
odpowiedzieć ostatnia książka Bogumiła Grotta1 pt. Dylematy polskiego nacjo-
nalizmu: powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha. W przeciwień-
stwie do niektórych innych prac tego autora, a także wielu tekstów naukowych 
publikowanych przez jego współpracowników2, traktuje ona problematykę nacjo-
nalizmów poza polskich jedynie marginalnie, posługując się ich odpowiednimi 
wątkami do celów porównawczych.

Polski nurt nacjonalistyczny, reprezentowany przede wszystkim przez Na-
rodową Demokrację, był jednym z najsilniejszych na polskiej scenie politycznej 
przed rokiem 1945 a u schyłku II Rzeczypospolitej przewyższał nawet swoją po-
pularnością rządzący od roku 1926 obóz sanacyjny. Grott co prawda nie objął 
w Dylematach… w sposób systematyczny całej drogi rozwojowej nacjonalizmu 
polskiego, skupiając uwagę na okresie jego największego rozkwitu, jako ideolo-
gii oraz wpływów w społeczeństwie3, tj. na latach 1926-1945, ale też nie zapo-
mniał zarysować niektórych jego cech początkowych naznaczonych wpływem 
myśli pozytywistycznej. Było to konieczne ze względów komparatystycznych 

1 Więcej na temat interdyscyplinarnych i porównawczych badań Bogumiła Grotta: W. Bator, 
Der polnische Nationalismus in Bogumił Grotts Geschichtsforschung, „Zeitschri�  für Religions 
und Geistesgeschichte” 2014, nr 3/4, s. 329-335; „Zeitschri�  für Geschichtswissenscha� ” 
2015, s. 1117-1118; Bibliogra5 a publikacji prof. dra hab. Bogumiła Grotta za lata 1964-2008, 
[w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, R. Łętocha (red.), Kra-
ków 2010, s. 13-30; http://www.grott.info.

2 Należy tu wymienić: Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja wartości chrześcijańskich, 
świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, B. Grott (red.), Kraków 
2006, ss. 424; Różne oblicza nacjonalizmów: polityka-religia-etos, B. Grott (red.), Kraków 2010, 
ss. 613; Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno-religioznawcza, B. Grott, 
O. Grott (red.), Kraków 2012, ss. 595.

3 Jeśli idzie o endecję to założony w 1926 r. Obóz Wielkiej Polski osiągnął przed rozwiązaniem 
liczbę ponad 300 tys. członków. Natomiast liczba członków Stronnictwa Narodowego, któ-
re przyjęło w swoje szeregi większość byłych owpowców zwiększała się stale po roku 1935. 
W roku 1936 wynosiła już ok. 180 tys., a w 1939 co najmniej ponad 200 tys. osób regular-
nie płacących składki. Tak więc przed samą wojną SN stało się największą opozycyjną partią 
w Polsce. Zob. J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 389. 
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i chęci pełniejszego ukazania uwarunkowań wpływających na jego późniejszą 
metamorfozę oraz kształt aksjologiczny. W swojej początkowej fazie nacjonalizm 
ten nie akceptował w imię interesu narodowego niektórych zasad katolickich, co 
powodowało krytyczny stosunek do niego szeregu osobistości z obrębu Kościoła 
katolickiego. W okresie późniejszym, poczynając mniej więcej od polowy lat 20. 
XX w., sytuacja ta zmieniła się diametralnie a formacja endecka szeroko otwo-
rzyła drzwi dla postulatów Kościoła i jego wartości. Kamieniem milowym stała 
się na tej drodze głośna broszura lidera ruchu – Romana Dmowskiego, pt. Ko-
ściół, Naród i Państwo. Metamorfoza ta w końcu doprowadziła pod koniec trwa-
nia II Rzeczypospolitej do wysunięcia przez nacjonalizm polski, a właściwie jego 
główne siły, koncepcji Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że prezentowana tu książka różni się bardzo 
znacznie od innych prac naukowych poświęconych formacjom nacjonalistycz-
nym w Polsce. Znane nam tytuły są owocem badań historyków, którzy najczęściej 
ograniczają swoje dociekania do opracowania następstwa wydarzeń, właściwie 
pomijając szeroki przecież wachlarz kwestii zawierających pierwiastki, nie tyko 
politologiczne, ale także socjologiczne, & lozo& czne, religioznawcze czy inne po-
mijane zbyt pochopnie jako nie mieszczące się w obrębie dyscypliny historycznej, 
którą uprawiają. Co prawda taka metoda spotykała się z krytyką ze strony niektó-
rych metodologów historii, którzy nazywali ją uprawianiem „historii wydarze-
niowej”4, ale – jak się wydaje – nie zmieniło to w sposób zasadniczy sytuacji, to 
jest sposobów przedstawiania kształtu ruchów politycznych i ich dorobku ideo-
we go. Studiując kolejne opracowania poświęcone dziejom endecji, narodowych 
radykałów czy innych ugrupowań nacjonalistycznych możemy śmiało powie-
dzieć, że takie opracowania gubią prawie cały świat wartości reprezentowanych 
przez te formacje polityczne. Oczywiście na marginesach szczegółowych opisów 
ciągu wydarzeń można znaleźć takie hasła jak wspomniana wyżej idea Katolickie-
go Państwa Narodu Polskiego, myśl św. Tomasza z Akwinu, totalizm, totalizowanie, 
korporacjonizm, skrajny nacjonalizm, faszyzowanie czy także i niektóre inne, ale 
od razu trzeba zaznaczyć, że nie są one ani rozwijane, ani w sposób właściwy 
uzasadniane. Można zakładać, że działała tu metoda, jaką stanowi owa „historia 
wydarzeniowa”, ale ponadto bardzo duże znaczenie miał też klimat ideologiczny 
okresu przed rokiem 1989, po części utrzymujący się i później, który pilnował, 
aby były stosowane obowiązujące klisze pojęciowe. Przechodząc do tzw. kon-
kretów wspomnijmy najbliższą książce Grotta, pod względem obejmowanego 
czasokresu, pracę Jerzego J. Tereja, pt. Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad 
dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji5, Wówczas to Endecja znajdowała 

4 J. Pomorski, Historia teoretyczna wobec historii klasycznej, [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich, Poznań 6-9 IX 1984, cz. I, Wrocław 1986.

5 J.J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokra-
cji, Warszawa 1971, passim.
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się w opozycji w stosunku do rządów nie przestrzegających wszystkich reguł libe-
ralnej demokracji, nie brała udziału w rządach i wielkiej polityce. W czasie wojny 
znajdowała się w podziemiu. Tak więc to co przedstawił autor ogranicza się do 
historii struktur organizacyjnych, powstawania kolejnych frakcji partyjnych, ich 
rywalizacji oraz rywalizacji poszczególnych przywódców, zasobów prasowych, 
ilości członków w różnych częściach kraju, organizowanych zjazdów itd. Nato-
miast, gdy mało obeznany z problematyką czytelnik zapyta, jak właściwie wy-
glądał nacjonalizm tego środowiska politycznego, to znajdzie rozsiane tu i tam 
w tekście wzmianki o jego „faszyzowaniu” czy „totalizowaniu” bez żadnych dal-
szych wyjaśnień. Jest to dziedzictwo po latach PRL-u.

W kontekście powyższych uwag trzeba stwierdzić, że Dylematy polskiego na-
cjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha jaskrawo od-
cinają się od większości takich opracowań. Autor jako historyk, politolog i reli-
gioznawca potraktował podjęty temat holistycznie. Wynika to wyraźnie z lektury 
jego książki, która traktuje nacjonalizm polski wielopłaszczyznowo. W pierw-
szym rzędzie interesuje go oczywiście jego struktura ideologiczna, jej anatomia 
i geneza, którą stara się objaśnić w odniesieniu do innych ówczesnych, jak i tro-
chę wcześniejszych ideologii nacjonalistycznych w Europie. Lata międzywojnia 
to okres „ewolucji”6 lub jak chcą niektórzy „rewolucji” antyliberalnej7, co wią-
zało się z kryzysem demokracji liberalnej, a także i kapitalizmu (wielki kryzys 
gospodarczy lat 1929-1933, a w Polsce i do roku 1935), oraz rozwojem nowych 
formacji ustrojowych, takich jak sowiecki bolszewizm, faszyzm włoski, czy na-
zizm w Niemczech. Cała Europa Środkowo-Wschodnia z wyjątkiem Czechosło-
wacji uzyskuje wtedy rządy typu autorytarnego, co prawda o różnym charakterze. 
W latach 30. XX w. również i Kościół katolicki, szczególnie po encyklice Qua-
dragesimo anno (1931 r.) emituje swoją rozbudowaną koncepcję społeczno-go-
spodarczą, jaką stał się korporacjonizm katolicki. „Kapitalizm się kończy”, sądzą 
wówczas różni publicyści i politycy, „tylko nie wiadomo co po kapitalizmie”8. 
Szeroko odrzuca się spuściznę XIX w., zapowiadając wiek panowania „autoryte-
tu” i „instynktu”9. Nowe prądy krzyżują się z rodzimym podłożem kulturowym, 
co w efekcie daje nowe sytuacje oraz nowe syntezy i rozwiązania, które trudno 
jest opisywać i oceniać wyłącznie przy użyciu języka wąsko pojmowanej dys-
cypliny historycznej lub jakiejś formuły ideologicznej. Tak więc jedną z zasad-
niczych cech omawianej tu książki Grotta jest właśnie próba podjęcia takiego 
wyzwania i szukania odpowiedzi, nie podporządkowanej żadnym zewnętrznym 

6 A. Trzaska-Chrząszczewski, Przypływy i odpływy demokracji, Warszawa 1939, s. 83.
7 M. Kornat, Teoria „rewolucji antyliberalnej”. W kręgu interpretacji totalitaryzmu w polskiej 

myśli politycznej (1918-1939), „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 2011, 
t. XXXIII: Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu, s. 191. 

8 W. Wasiutyński, Micewskiego szkice węglem, „Polemiki” 1966, z. 5, s. 16.
9 Z. Łempicki, Oblicze duchowe XIX w., Warszawa 1933, s. 4.

Dylematy polskiego nacjonalizmu…



384

uwarunkowaniom, na pytanie czym był nacjonalizm polski, a czym nie był i co 
znaczył naprawdę w polskim życiu? Już postawienie takiego pytania wydaje się 
być cenną cechą dociekań autora. Pytanie to jest wieloaspektowe i powinno do-
tykać różnych treści, jakie niósł ze sobą tak duży ruch polityczny jak Narodowa 
Demokracja i jej cała myśl.

Jeśli chodzi o nowe zasady ustrojowe, projektowane przez dane środowisko 
polityczne, to muszą one zawierać wytyczne odnoszące się do relacji na linii jed-
nostka ludzka – społeczeństwo (wspólnota narodowa) – państwo. Bardzo waż-
nym momentem jest tu zasób wartości, które leżą u podłoża przyjmowanych 
rozwiązań. Wartości takie na ogół de& niuje religia lub jakiś inny system świa-
topoglądowy pretendujący do wejścia w jej społeczną rolę. Jak się wydaje Grott 
w swojej książce rozpoznał tę kwestię wyczerpująco, do czego – jak można są-
dzić – dopomogła mu metoda przedstawienia polskiego nacjonalizmu, po roku 
1926, na tle innych ważniejszych nacjonalizmów Europy oraz kierujących nimi 
wartości. Nie ominął również bardzo ważnej kwestii podłoża kulturowego, w pry-
zmacie którego załamywały się rozmaite wpływy zewnętrzne, np. początkowo 
docierające i od strony nowej wówczas formacji, jaką był faszyzm włoski. Ten 
ostatni kierunek polityczny – jak trafnie wskazuje Grott i co wynika także z wielu 
ówczesnych wypowiedzi – był początkowo w Polsce odczytywany powierzchow-
nie, bez zrozumienia jego totalistycznej istoty. Przyjmowano raczej jego formy 
zewnętrzne widząc w nim przede wszystkim pogromcę skrajnej lewicy. Tu ważną 
rolę odegrała znajomość autora katolickiej nauki społecznej, jak i wielu innych 
elementów wiedzy religioznawczej10, ułatwiającej zrozumienie świata wartości za-
sobów ludzkich, które były nosicielami idei narodowej w międzywojennej Polsce, 
ale także i w innych krajach Europy, gdzie rozwijały się ruchy nacjonalistyczne. 
Grott obala mit funkcjonujący w tekstach niektórych historyków, wyrażający się 
imputowaniem endecji, jeżeli już nie „totalitaryzmu” to owego „totalizowania”, 
jeśli nie „faszyzmu” to co najmniej „faszyzowania”, „skrajnego nacjonalizmu” czy 
nawet „rasizmu”. Ten ostatni zarzut nie wytrzymuje żadnej krytyki, gdyż w śro-
dowisku endeckim i narodowo-radykalnym rasizm jako koncepcję materiali-
styczną stanowczo odrzucano. Do takich celów autorowi Dylematów… posłużyła 
także analiza pojęcia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, które zachowując 
adekwatność do swojej nazwy, nie mogło być „totalne”, gdyż Kościół odrzucał 
totalizm jako zasadę ustrojową, która by oznaczała chęć kształtowania przez in-
stytucję państwa spraw światopoglądowych i religijnych. Tymczasem Kościół 
stanowczo chciał zachować wyłączność na tej płaszczyźnie. Przed Grottem nikt 
z historyków nie zauważył, iż nawet falanga Bolesława Piaseckiego anonsowała 

10 Por. B. Grott, Funkcja wiedzy religioznawczej w  badaniach politologicznych. Rozważania 
w kontekście wybranych doktryn nacjonalistycznych, [w:] Wiedza religioznawcza w badaniach 
politologicznych, B. Grott, O. Grott, Warszawa 2015, s. 9-34.
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jedynie zamiar wprowadzenia tzw. totalizmu katolickiego, powstrzymując się 
przed totalizmem bezprzymiotnikowym. Oznaczało to gotowość do poszanowa-
nia oczekiwań Kościoła i zatrzymanie się państwa niejako na jego progu oraz na 
progu rodziny, która też by miała zachować swoją całkowitą autonomię, czego nie 
było w ówczesnych systemach totalitarnych. Pozostałe organizacje zaliczane do 
tzw. obozu narodowego nie posuwały się aż tak daleko propagując w końcu dwu-
dziestolecia międzywojennego jedynie tzw. totalizm ideowy, a więc religijny, i od-
rzucając totalizm formalny, a więc państwowy. Była to inaczej opisana zapowiedź 
państwa wyznaniowego, która to koncepcja leżała jeszcze w programie Kościoła 
w tamtych czasach. Do przeprowadzenia niezbędnych w tym zakresie rozróżnień 
niezbędny był przynajmniej pewien zasób wiedzy religioznawczej, nie mówiąc 
już o elementach nauki o państwie i ustroju politycznym.

Generalnie rzecz biorąc Grott umieszcza wizję ustrojową polskiego nacjona-
lizmu schyłku II Rzeczypospolitej i okupacji wśród koncepcji klerykalno-konser-
watywnych, według terminologii angielskiego znawcy zagadnienia H.R. Trevor-
-Ropera, tj. tradycjonalistycznych. Ruchy o takim charakterze stanowiły jedno ze 
skrzydeł rewolucji antyliberalnej, stanowiąc gatunek odrębny od dynamicznego 
faszyzmu. To ostatnie określenie również pochodzi od wymienionego właśnie ba-
dacza11. Tu również była niezbędna znajomość różnych zagadnień spoza wąsko 
rozumianej dyscypliny historycznej wraz z anatomią innych idei nacjonalizmów 
europejskich. Na kartkach swojej książki Grott słusznie wykazał dużą rolę prze-
widywania dla samorządów czy autonomii terytorialnej oraz sądownictwa, nie 
tylko w endecji, ale i w okupacyjnych programach Szańca – jednego z ugrupo-
wań narodowo-radykalnych. Inaczej wyglądały już koncepcje Konfederacji Na-
rodu – okupacyjnej kontynuacji Falangi. Generalnie rzecz biorąc była już ona 
w pewnym sensie zbliżona do włoskiego faszyzmu, ale nie można jej nazwać fa-
szyzmem sensu stricte, a jedynie sensu lato. Temu ostatniemu zagadnieniu moim 
zdaniem autor Dylematów… poświęcił za mało uwagi. Pamiętając o małej liczbie 
zwolenników tej grupy, która w szczytowym punkcie swojego rozwoju osiągnęła 
tylko ponad 4 tys. członków12, a w czasie okupacji była jeszcze mniejsza13, moż-
na powiedzieć, iż stanowi ona potwierdzenie reguły, jaką była niechęć Polaków, 
także i lwiej części nacjonalistów, do wszelkich form władzy przytłaczającej osobę 
ludzką, sprzecznych z duchem personalizmu.

Innym ważnym składnikiem ideologii nacjonalistycznej, a z teoretycznego 
punktu widzenia może i najważniejszym, była teoria narodu. Sam jej charakter 

11 H.R. Trevor-Roper, Zjawisko faszyzmu, [w:] Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współ-
czesnych i historyków, J.W. Borejsza (wyb.), Warszawa 1979, s. 418.

12 J. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań katolickich – Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś 
i Jutro”, Paryż 1984, s. 115.

13 J.J. Terej, Organizacje i środowiska młodzieży związanej z czołowymi ugrupowaniami obozu 
narodowego w latach 1939-1945, „Dzieje Najnowsze” 1969, z. 4, s. 39-40.
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stanowił przecież już pewne ramy dla całego systemu danego nacjonalizmu. Na-
ród bywał określany jako absolut lub też rezygnowano z takiej jego waloryzacji. 
Nacjonalizm podbudowany rasizmem – jak to miało miejsce u niektórych ideolo-
gów w Niemczech, już nawet przed powstaniem ruchu hitlerowskiego14 – nabierał 
szczególnego znaczenia a przypisywana mu nadzwyczaj wysoka wartość stanowi-
ła legitymację dla eksterminacji innych rzekomo mniej wartościowych narodów. 
W endecji, w okresie którym zajmuje się książka Grotta, za absolut uznawano już 
tylko Boga a funkcjonowanie narodu musiało się mieścić w ramach etyki katolic-
kiej, którą po prostu traktowano jako etykę narodową15.

Wartym uwagi jest również praktycznie nie uświadamiany przez naszych ba-
daczy fakt, który porusza w swoich różnych studiach Grott, iż równolegle w ów-
czesnych Niemczech odbywał się proces określany przez tamtejszych autorów 
jako germanizacja chrześcijaństwa16. Polegał on na podporządkowywaniu chrze-
ścijaństwa potrzebom nacjonalistycznej polityki. Odbywało się to także w drodze 
wypłukiwania tych jego pierwiastków, które dotyczyły miłosierdzia, współczu-
cia, pokory i innych wartości nie licujących, jak sądzono, z wizją „germańskiej” 
koncepcji silnego i  wojowniczego człowieka-zdobywcy. W  różnych kręgach, 
a w szczególności wśród tzw. Niemieckich Chrześcijan (Deutsche Christen), stara-
no się nawet przeinterpretowywać postać Chrystusa, nadając mu nawet charakter 
zwycięskiego przywódcy i przybliżając w ten sposób do wyobrażeń o germańskich 
bohaterach. Obok tego niejednorodnego zresztą nurtu już na początku XX w. po-
jawili się tam i neopoganie negujący wartość chrześcijaństwa w każdej postaci. 
Nurty te sięgały szczytów niemieckich elit, że wymienimy tu jednego z naczel-
nych niemieckich dowódców w latach I wojny światowej i założyciela jednego ze 
stowarzyszeń neopogańskich, generała Ericha von Ludendor� a17. Wciąganie do 
rozważań o polskim nacjonalizmie takich wątków jest cenne, ponieważ pozwalają 
one głębiej zrozumieć różne mechanizmy rządzące rozwojem idei nacjonalistycz-
nych oraz specy& ki polskiej na tej płaszczyźnie. Gdy w Niemczech można by mó-
wić o eliminowaniu wpływów religii chrześcijańskiej przez nacjonalizm, to nad 
Wisłą zachodziły odwrotne procesy. Jeden z przedstawicieli polskiego bardzo nie-

14 H. Auerbach, Nationalksozialismus vor Hitler, [w:] Der Nationalsizialismus. Studien zur Ideo-
logie und Herscha( , W. Benz, H. Buchheim, H. Mommsen (red.), Frankfurt am Main 1993; 
zob. także: J.L. Reimer, Ein pangermanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der 
gegenwärtigen wissensch( lichen Rassenbetrachtung für unsere politischen religiösen Probleme, 
Berlin 1905, passim. 

15 Wyraźnie pisał o tym ks. M. Poradowski – ideolog NSZ-u, w broszurze będącej resztką znisz-
czonej w czasie Powstania Warszawskiego książki pt. Katolickie Państwo Narodu Polskiego, 
Wrocław 1992.

16 A. Bonus, Zur germanisierung des Christentums, Jena 1990, passim. Problem ten szeroko oma-
wia L. Halban, Religia w III Rzeszy, Lwów 1936, s. 100 i in.

17 B. Amm, Die Ludendor3  Bewegung: vom nationalistischen KampÖ und zur völkischen Weltan-
schaungssekte, Hamburg 2006, passim.
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licznego zresztą neopogaństwa nazywał je grawitacją do bieguna tomistycznego18. 
Myślał wtedy o rozszerzaniu się wpływów & lozo& i św. Tomasza z Akwinu w obo-
zie narodowym, która z czasem zaczęła zajmować miejsce & lozo& cznej podstawy 
dla rozmaitych koncepcji społeczno-politycznych, łącznie z odnoszeniem się do 
Żydów. Te i podobne kwestie wskazują, że zadowalanie się rytualnymi zwrotami 
w rodzaju skrajny nacjonalizm albo np. totalizowanie niczego nie wyjaśnia i nie 
może stanowić podstawy do prawdziwie naukowych klasy& kacji.

Ważnym sektorem rozwiniętej ideologii politycznej jest także problematyka 
gospodarcza i w konsekwencji społeczna. Tu Grott również odwoływał się do 
literatury dotyczącej tej dziedziny życia z katolicko-społeczną na czele. Między-
wojenny katolicyzm społeczny posiadał własne preferencje z zakresu organizacji 
życia gospodarczego i związanej z nim sprawiedliwości społecznej oraz ogólnych 
ideałów kultury, które odnosiły się z dużą rezerwą do ducha kapitalizmu, który 
był inspiratorem ówczesnego rozwoju materialnego społeczeństw, ale i przyczyną 
niekiedy bardzo dużych napięć społecznych. Podejmując ten temat Grott rekon-
struuje rozwijające się poglądy gospodarcze obozu narodowego na tle szerszej 
wiedzy o gospodarce, kładąc jednak największy nacisk na katolicyzm społeczny. 
W analizowanym materiale widać symptomy odwracania się młodego pokolenia 
endeckiego od zagadnień rozwoju, co wydaje się kolidować z sytuacją Polski po-
łożonej pomiędzy odbudowującymi utraconą pozycję Niemcami a realizującym 
swoje pierwsze pięciolatki ZSRS. Autor Dylematów… słusznie zauważa, że obawa 
przed komunizmem, a także niechęć do wszelkich form socjalizmu, implikowa-
ła w ruchu endeckim trend do eliminowania proletariatu jako liczącej się klasy 
społecznej i w konsekwencji tego czynnika w polityce. Proletariat miał stanowić, 
według zwolenników tej formacji politycznej, dobrą glebę dla rozwoju komuni-
zmu i socjalizmu, a jego skupiska główny ideolog gospodarczy „młodej” ende-
cji – Adam Doboszyński określał, jako „ropiejące wrzody”19. W związku z tym 
planowano klasę tę maksymalnie zminimalizować, a w jej miejsce wstawić typ 
drobnego posiadacza-człowieka, jak zakładano o całkiem innej mentalności i za-
sadniczo już innych preferencjach politycznych. Tak więc Polska bez proletariatu 
stała się nie tylko tytułem odnośnej propagandowej broszury20, ale i programem 
poważnie traktowanym. Obawa przed komunizmem wzięła tu górę nad potrze-
bami rozwojowymi kraju, a  przede wszystkim nad kwestią jego obronności. 
Można tu przytoczyć wypowiedź jednego z zachodnich polityków, który słusznie 
zauważył, że wojny obecnie wygrywa się w fabrykach! Wyjątkiem była tu zno-
wu nieliczna Falanga, która realistycznie oceniała anachroniczność takiej ideo-
lo gii. Z drugiej jednak strony – według piszącego te słowa – autor Dylematów… 

18 J. Stachniuk, Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnętrznego Polski, Warszawa 1939 [Wro-
cław 1990], passim.

19 A. Doboszyński, Gospodarka narodowa, Warszawa 1934, s. 46.
20 W. Zaleski, Polska bez proletariatu, Warszawa 1937, passim. 
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powinien był zwrócić uwagę, czego nie zrobił, także i na inne przyczyny takich 
propozycji gospodarczych niż sama tylko ideologia. Niejednokrotnie w krajach 
nisko rozwiniętych, charakteryzujących się brakiem kapitału, stosowano produk-
cję małowarsztatową i technologicznie prymitywną, aby dać zatrudnienie tłu-
mom bezrobotnych. Odbywało się to niezależnie od wpływu panującej formacji 
aksjologicznej. Ten wątek, mimo że jest on ciekawy, autor pozostawił niestety na 
boku. Jednak jego krytycyzm w stosunku do gospodarczych koncepcji endeckich 
jest i tym uzasadniony, że np. encyklika Quadragesimo anno potraktowała indu-
strializm już jako trwałą zdobycz ludzkości. Plasowało to endeków z lat 30. XX w. 
na tej płaszczyźnie, jaką zajmowały pewne koła kościelne jeszcze w XIX stuleciu, 
w okresie działalności Unii Fryburskiej21. Wtedy to w świecie katolickim liczono 
jeszcze na zanik kapitalizmu. Tak więc i na tym tle odnośne koncepcje endeckie 
okazują się być mocno przestarzałymi.

W sposób interesujący Grott potraktował w swojej książce problem en de-
ckie go antysemityzmu. Jest to kwestia skomplikowana, uwikłana w rozliczne 
przekłamania i nieścisłości oraz bolesna. Autor Dylematów… przede wszystkim 
sprzeciwia się stawianiu znaku równości pomiędzy antysemityzmem odwołują-
cym się do dawnej średniowiecznej tradycji, która miała również swoje odbicie 
np. w pismach św. Tomasza z Akwinu22 a rasizmem. Grott zgodnie z faktami 
podkreśla, że ideologia endecji i ugrupowań pokrewnych traktowała Żydów jako 
obcych w stosunku do świata chrześcijańskiego, bo kierujących się inną etyką. 
Nie brała jednak pod uwagę rasistowskich pseudoargumentów, które mimo że 
pierwsi teoretycy nie byli Niemcami (A. Gobineau i H.S. Chamberlaine), znalazły 
dogodne dla siebie środowisko właśnie w Niemczech. Rasizm endecy odrzucali 
jako pogląd materialistyczny, stawiający materialne zjawisko rasy ponad aspek-
tem duchowym, co było sprzeczne ze spirytualizmem chrześcijańskim. Rasizm 
odrzucano też ze względu na pragmatykę polityczną. Jeden z prominentnych 
działaczy endeckich i docent antropologii Karol Stojanowski sądził, że np. za-
akceptowanie rasizmu jako produktu niemieckiego mogłoby znacząco ułatwić 
in& ltrację III Rzeszy w Polsce. Uważał, że także i z tego powodu należy oprzeć 
się na katolicyzmie. Ta ostania argumentacja była zresztą w Polsce odosobniona.

Ustalenia Grotta związane z powyższymi kwestiami uważam za szczególnie 
ważne i ciekawe, także i dlatego, że są one mimo upływu lat podejmowane dzisiaj 
przez czynniki antypolskie w sposób dalece tendencyjny. Warto też podkreślić, 
że autorowi nie jest obcy pewien zasób literatury antropologicznej z racji jego 
pierwszych studiów i w sferze tej, traktowanej jako przyczynek do badania histo-
rii myśli politycznej, dysponuje on sporą orientacją.

21 J. Piwowarczyk, Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad, Kraków 1932, s. 72.
22 A.D. Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w światłe nauki św. Tomasza z Akwinu, 

Katowice 1937, passim.
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Ważnym sektorem ideologii polskiego nacjonalizmu były także zagadnie-
nia historiozo& czne. To właśnie one określały preferencje dla poszczególnych 
epok w dziejach cywilizacji europejskiej w zależności od obecności w nich i roli 
pierwiastków chrześcijańskich. Tak więc poglądy historiozo& czne wskazywały 
co było wartościowe dla młodych nacjonalistów-przedstawicieli polskiego obo-
zu narodowego w latach 30. i pierwszej połowie lat 40., a co należało odrzucić 
i przekreślić jako obce. Jak podnosi Grott to młodzi endecy czytali sztandaro-
we dzieło Mikołaja Bierdiajewa pt. Nowe średniowiecze, które jeden z nich już 
jako oenerowiec przetłumaczył na język polski w roku 1936. Bierdiajew ogła-
sza tam potrzebę powrotu do epoki idealnej, tj. chrześcijańskiego średniowie-
cza, odrzucając zarazem renesans, reformację i oświecenie, wiek XIX oraz całą 
nowoczesność. Poglądy zawarte w jego książce właściwie posiadają charakter 
fundamentalistyczny. Identy& kując się z jej ocenami młodzi endecy i oenerowcy 
dystansowali się od świata materii, techniki oraz gwałtownego rozwoju, traktu-
jąc go jako czynnik zagrażający wartościom chrześcijańskim. Grott wyłapuje tu 
trafnie jednak i taki szczegół, że Falanga znowu jakoś starała się zreinterpreto-
wać ideę nowego średniowiecza, podkreślając głównie jej antyindywidualistyczne 
aspekty, kiedy to człowiek był ściśle podporządkowany zbiorowości społecznej 
i politycznej, co wydawało się tej organizacji właśnie potrzebne w Polsce. O jego 
skrupulatności jako badacza dobrze świadczy uchwycenie krytyki drobno war-
szta to wej koncepcji gospodarczej Adama Doboszyńskiego, która również jest do 
znalezienia w pismach Falangi, choć nie zajmuje tam dużo miejsca. Organiza-
cja ta wyłamywała się w różnych punktach z ciągu myśli właściwej dla endecji, 
jednak wydaje się, że starano się tam pod tym względem nie zwracać na siebie 
uwagi.

Oceny i styl myślenia publicystów i pisarzy politycznych, tak młodej ende-
cji, jak i oenerowców, Grott porównuje z ważniejszymi poglądami liczących się 
nacjonalizmów europejskich. Ułatwia mu to w sposób udokumentowany oce-
niać ich jakość gatunkową, wkład własny, jak i zakres wpływów zagranicznych. 
Wyraźnie okazuje się, że katolicyzm i jego wartości jako czynniki zakorzenione 
w ówczesnym społeczeństwie polskim, miały decydujące znaczenie eliminując 
inne. Tak też i Falanga, która zawierała sporo pierwiastków nie przystających do 
w sposób głębszy pojmowanego ducha katolicyzmu, chociaż dość natarczywie 
reklamowała się jako jego reprezentantka, nie pozyskała wielu zwolenników, 
plasując się na marginesie obozu narodowego. Zrozumieniu tych dość złożonych 
współzależności dobrze służy książka Grotta Dylematy polskiego nacjonalizmu. 
Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha.

Nieodzowne było też przestudiowanie przez jej autora zawiłych relacji pomię-
dzy nacjonalizmem niemieckim a kwestią religijności Niemców, która zmienia-
ła w pierwszej połowie XX w. dość konsekwentnie swój kształt. Proces ten ujął 
w sposób co prawda lakoniczny i bardzo jasny cytowany przez Grotta w kilku 
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miejscach niemiecki polityk Herman Rauschning – autor niegdyś dość głośnej 
książki Rewolucja nihilizmu. Pisał on tam:

(…) chrześcijaństwo to [w Niemczech – M.S.] coraz bardziej zatraca charakter 
jaki miało dotychczas. Staje się powierzchownym i bezmyślnym deizmem. (…) 
chrześcijaństwo kultywowane jeszcze dziś o& cjalnie, przeistacza się powoli lecz 
nieuchronnie i stanowczo w swoistą wiarę niemiecką, która nie tylko jest warun-
kiem zwartości duchowej w wojnie totalnej, lecz i rewolucyjnego usunięcia do-
tychczasowych sił porządku23.

W obrębie polskiego nacjonalizmu w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia za-
chodził przecież proces odwrotny. To katolicyzm stawał się podstawą dla tamtej-
szego nacjonalizmu. Terminologicznym wyrazem takiej metamorfozy była m.in. 
wysunięta przez Jędrzeja Giertycha formuła nacjonalizmu chrześcijańskiego24. To, 
że rozwój sytuacji przebiegał w naszym kraju w odwrotnym kierunku, niż u za-
chodniego sąsiada, było wynikiem różnic kulturowych i innej tradycji narodowej. 
Ukazywanie tego procesu jest ciekawe i pożyteczne także i dlatego, że jego histo-
ria nadal posiada pewne znamiona aktualności.

Takiemu celowi ma służyć również porównanie koncepcji młodej endecji 
i grup narodowo-radykalnych z inną koncepcją nacjonalistyczną, którą repre-
zentowała grupa Zadrugi (nazwę zaczerpnięto od miana wspólnoty słowiańskiej), 
działająca w Polsce w latach 30. i później. Reprezentowała ona stanowisko moder-
nizacyjne, odrzucające stanowczo neomediewalną & lozo& ę endeków i oenerow-
ców. Grupę można kwali& kować jako neopogańską, ale nie jest to bynajmniej jej 
istotna cecha. Główny lider i teoretyk tego środowiska Jan Stachniuk zasadniczo 
wyszedł od myśli Stanisława Brzozowskiego z okresu nazwanego przez profesora 
Suchodolskiego „nacjonalistycznym”, kiedy to & lozof ten ubolewał nad niedoro-
zwojem cywilizacyjno-materialnym narodu polskiego25. Potem Stachniuk wyko-
rzystał myśl uczonych badających relacje pomiędzy religiami a życiem gospo-
darczym. Przede wszystkim chodziło tu o poglądy Maxa Webera zawarte w jego 
dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu26. Wynikało z nich, iż katolicyzm nie 
oddziaływał na społeczeństwa w kierunku rozwoju materialnego.

Autor Dylematów… postanowił więc skontrastować obydwie tradycje ideolo-
giczne występujące pod sztandarem nacjonalizmu, co wyraziło się także w po-
dziale książki na dwie zasadnicze części, nie licząc rozdziałów o charakterze 

23 H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, Warszawa 1939, s. 124-125.
24 J. Giertych, Nacjonalizm chrześcijański, Stuttgart 1948 [Poznań 1998], passim.
25 B. Suchodolski, Stanisław Brzozowski – rozwój ideologii, Warszawa 1933, s. 200-223.
26 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994. Symptomatycznym jest fakt, że 

dzieło to przełożono na języki polski dopiero w 90 lat po jego pierwszym wydaniu drukiem.
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wstępnym (Zagadnienia wprowadzające) i pomocniczym (Świat zewnętrzny – 
widma zagłady – idee destrukcyjne – źródła inspiracji) przedstawiającym tło dla 
spraw polskich. Pierwsza z nich jest poświęcona ewolucji całego obozu narodo-
wego Ku Katolickiemu Państwu Narodu Polskiego i nosi właśnie taki tytuł. Dru-
ga zaś została zatytułowana Reakcja neopogańska: ruch Zadruga i idee pokrewne 
czyli nacjonalizm modernizacyjny. Obydwa nurty ideowe są sobie przeciwstawne. 
Zadrugę można nawet określić jako całkowitą kontestację młodej endecji i naro-
dowych radykałów. Reprezentują one inne spojrzenia na kwestie narodu i cha-
rakteru narodowego, kondycji człowieka, & lozo& i dziejów a przede wszystkim 
problematyki gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego. Jan Stachniuk stworzył na-
wet system, który nie tylko jego zwolennicy kwali& kowali jako & lozo& czny27. Na 
pewno stanowił on jedną z tzw. prawd totalnych, jakich co najmniej kilka pojawi-
ło się na scenie świata w pierwszej połowie XX w. Stachniuk, atakując agresywnie 
polską tradycję, nie uzyskał wpływów w społeczeństwie polskim. Pisarstwo jego 
i towarzyszy było nieproporcjonalne, zasobne w stosunku do małej liczby zwo-
lenników grupy. Jest ono na tyle rozbudowane, że nadaje się do celów porównaw-
czych i pomaga bardziej plastycznie uchwycić cechy ideologii endeckiej i narodo-
wo-radykalnej. Zawiera cały szereg argumentów podważających neomediewalne 
koncepcje kontestowanych ugrupowań, co bynajmniej nie znaczy, że jako pew-
na całość powinno spotkać się z oceną wyłącznie dodatnią. W takim też duchu 
problematykę tę referuje Grott. Ukazanie przez niego obydwu systemów niejako 
wymusza na czytelniku przemyślenie wielu kwestii związanych ze stanem II Rze-
czypospolitej i jej brakami materialnymi, a co za tym idzie i słabością militarną. 
Zabieg taki – zdaniem piszącego te słowa – jest bardzo interesujący. Polega on 
na konfrontacji koncepcji tradycjonalistycznej, odrzucającej całą nowoczesność 
w takim jej kształcie, jaki zarysował się w pierwszej połowie XX w. z koncepcją 
modernizacyjną, która przede wszystkim wynikała z przekonania, że pomiędzy 
odradzającą się potęgą niemiecką a industrializującą się Rosją sowiecką nie ma 
miejsca na Polskę słabą gospodarczo. Publicyści młodoendeccy nie uwzględnia-
li takiego problemu stawiając na pierwszym miejscu względy światopoglądowe, 
zakodowane w mentalności elity tego obozu oraz chęć zapobieżenia bezrobociu 
(małe warsztaty) i pozbycia się proletariatu jako klasy społecznej z de& nicji ma-
jącej sprzyjać skrajnej lewicy.

Według Grotta, w sferze wskazań o charakterze praktycznym, Jan Stachniuk 
skupił uwagę na problemie polskiego charakteru narodowego, jako nie posiada-
jącego tych pierwiastków, którymi cechowały się rozwinięte społeczeństwa an-
glosaskie. Charakter ten według niego należało gruntownie zmienić. Cechował 
się on personalizmem i słabymi zdolnościami organizacyjnymi. W pojmowanym 

27 J. Skoczyński, Neognoza polska, Kraków 2004, passim. Książka ta jest książką „profesorską” 
tego krakowskiego & lozofa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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dość szeroko i swoiście personalizmie lider Zadrugi widział jedną z naczelnych 
przeszkód sprawnie i wydajnie działającego społeczeństwa i państwa.

Autor Dylematów… podobnie ocenia & lozo& czną stronę pisarstwa Stachniu-
ka, podobnie, jak i & lozof, profesor Jan Skoczyński, słusznie widząc w jego osobie 
raczej pilnego czytelnika tekstów młodoendeckich czy oenerowskich i kontesta-
tora zawartych tak sugestii, niż głębokiego myśliciela. Skłania się raczej do po-
glądu, iż chciał on stworzyć nowy system, aby w ten sposób łatwiej dotrzeć do 
szerszych mas, podporządkowując sobie bez reszty ich umysły, co udało się nie-
którym przywódcom politycznym w Europie. Tymczasem, jak się wydaje, raczej 
właśnie z tego powodu Stachniuk skazał się na działalność tylko w wąskim getcie 
i pozostał na uboczu życia politycznego. Zadruga pozostała więc czymś w rodzaju 
protopartii, jedynie marzącej o władzy, która jak sobie przecież uświadamiano 
w jej szeregach, byłaby nieodzownym narzędziem do przeprowadzenia wielkich 
przemian.

Konstrukcja książki Dylematy… jest więc podyktowana wyłożonemu wyżej 
zamiarowi autora. Dlatego też rozdziały części dotyczącej endeków i oenerowców 
odpowiadają swoją konstrukcją rozdziałom odnoszącym się do Zadrugi, nawet 
w takich wypadkach, gdy na dany temat jedna ze stron nie miała wiele do powie-
dzenia. Chodziło o dokonanie porównań. Takie rozplanowanie książki wydaje się 
słuszne. Inną nieco kwestią są rozdziały poboczne. Mają one, jak już zauważono 
wyżej, charakter pomocniczy, ale jednak bardzo potrzebny. Służą komparatystyce 
oraz także zwracają uwagę na fakt, jakie siły w dziedzinie ideologicznej i świato-
poglądowej istniały i oddziaływały w pobliżu terytorium Polski i jakie zagrożenia 
wisiały już w powietrzu w latach 30. XX w. Chodzi tu przede wszystkim o Niemcy 
i Rosję. Ważny też był i jest nadal problem nacjonalizmu ukraińskiego28. Nic więc 
dziwnego, że Grott poświęcił im więcej uwagi. Ważne jest również odniesienie się 
przez autora do kwestii nacjonalizmu jako problemu badawczego współcześnie. 
Kwestia ta jest w dalszym ciągu nadal zideologizowana i w związku z tym szereg 
nowych konstatacji na ten temat jest rzeczywiście niezbędnych.

Reasumując, książkę Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy 
przebudowa narodowego ducha należy uznać za ciekawą i udaną formę badania 
myśli politycznej ukazywanej na szerokim tle różnorakich czynników w sposób 
porównawczy. Autor starał się odpowiedzieć na istotne pytania: czym był a czym 
nie był nacjonalizm polski i czy stanowił on ofertę polityczną, która by mogła 
zabezpieczyć kraj przed agresywnymi sąsiadami. Z tego zadania wywiązał się 
dobrze. Wydaje się, że wystarczająco wyraźnie dał do zrozumienia, że ani en-
decka czy oenerowska, oparta na neomediewalnych zasadach Wielka Polska nie 
sprostałaby wymogom burzliwej epoki, ani też koncept Zadrugi nie rokował na-
dziei, a to choćby ze względu na nieumiejętność dotarcia grupy do społeczeństwa 

28 Por. D. Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008, passim.
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i ogromny krytycyzm zrażający do niej bardzo wielu, nawet i tych, którzy pier-
wotnie przejawiali pozytywne zainteresowanie29.

Ciekawym jest, że w latach 80. XX w. jeden z żyjących jeszcze wówczas człon-
ków Zadrugi twierdził, iż Stachniuk na tyle był pragmatyczny, że gdyby działał 
po II Soborze Watykańskim to już inaczej odnosiłby się do katolicyzmu. Sobór 
bowiem dowartościował bardzo wyraźnie kwestię rozwoju rozszerzając wydat-
nie pole zainteresowania katolickiej nauki społecznej. Sprawdzenie prawdziwości 
tego przekazu jest dzisiaj jednak niemożliwe.

29 A. Witowski (J. Mosdorf), Romantyzm kopca termitów, „Prosto z mostu” 1935, nr 28, s. 1. 
Ten „wódz” Obozu Narodowo-Radykalnego, wypowiadający się w tym wypadku pod pseu-
donimem, chociaż całościowo nie akceptował gospodarczo-społecznej koncepcji Stachniuka, 
która była kontrpropozycją w stosunku do Gospodarki narodowej Adama Doboszyńskiego, 
to jednak jego książkę Heroiczna wspólnota narodu (Poznań 1935) uznawał za dzieło warte 
studiowania, jako otwierające nowe horyzonty i dające dużo do myślenia. Później wraz z na-
rastającym bezkompromisowym krytycyzmem Stachniuka do całej polskiej tradycji wśród 
nacjonalistów endeckich i oenerowskich nie interesowano się już Zadrugą. Grupa znalazła się 
w odosobnieniu. 
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