
 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 
  

w procesie odzyskiwania racji stanu  
przez Polsk  R  

 
 

scharakteryzowania zna-
czenia i miejsca kultury w procesie zachowania i odbudowy suwerenno-

iego w okresach : 
wybuch I , w czasie XX- ,  

iatowej oraz od dnia 6 lipca 1945 r. do sierpnia 
1980 r.   poru-

   racji stanu suwerenne-
 polskiego. Zastosowana przeze mnie cezura nie jest przypad-

kowa. Obejmuje swym okresem czas o-
  

(  1 1939 r. i ZSRR 17  1939 r.), 
 okres zniewolenia  spowodowany posta-

nowieniami -poczdamskimi i w  Polski w obszar so-
. Za istotne dla zrozumienia wagi poruszanych 

tu ( i-
) roli kultury narodowej jako 
 w procesie formowania . Przez 

stanu,  o-
wa  

 
w  w procesie 

 P e-
czy , a filary mostu cywilizacyjnego, po 

koniecz-
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  a 1.  
 , jak: 

 rocesie tworzenia  kom-
pletowania   budowanej w okresie unarodowie-
nia2. to proces ada

, w ym l-
 3.   

. Jest nim natio 
nascere .   
lat rozmaite konotacje. W  przyjezdnych 

 Anglii  
Si 

derywatem tym o-4.   
jest bliskie jego pierwotnemu znaczeniu, e-

  dzied   
i   . 

Rola narodu w procesie 
. Rozumienie samostanowienia j-

sca jego lokowania. W teorii demokracji   odgrywa , 
tym samym   ludu. Taki 

 znacznie odbiega od  tradycyjnego 
wprowadzonego przez T. Hobbesa esy e-

 ich charakter jest przede 
wszystkim prywatny . go  

. R
od interesu prywatnego   w ramy konstytucji, two  

 prawny charakter suwere  
 s ch o. 

o-
ludu. trwale 

i-
 oraz z 

                                                   1 S. Shlomo, , Warszawa 2011, s. 54. 2 E. Balibar, La Forme nation: histoire et ideologie [w:]Race, nation, clase. Les 
ideentites anbi gues, pod red. I. Wallerstein, E. Balibar, Paris1988.3 A.D. Smith, The Ethnic Revival, Cambridge 1981, s. 66.4 S. Remi-Giraud, P. Retat, Les Mots de la nation, Lyon 1996.
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jest rozum lub racja stanu ,  z m
 jego obywateli5. o-

bu-
dowie oraz zabezpieczaniu kultury i  

ych o inte  6. 
na pytanie, czym jest kultura, o  

,  
. Za przechowanie 

ideologii i uczestniczenia w codziennym dyskursie a-
 o prze . o-

, normach i zasadach,  oraz 
ceremoniach narodowych.   historii  
i istoty ,  o miej-
scach kultu i znaczenie pomn  a-
cji   otoczenia, nazwy ulic oraz pami  
o bliskich.  osobiste i narodowe 

 oraz psychologiczne przekazywane za po-
 nauki i sztuki kolejnym pokoleniom.  

kultury i  jej rozbudowy i konstruowania 
polityki oraz interesu narodowego   kultura to 

 polityki i racji stanu zapis chronologii 
narodu wszczepiany orowej odpowiedzialny za 7. 

Na pytanie, czym jest racja stanu i co ona 
 

stwa. , a-
 

, 
                                                   5 W.J. Stankiewicz, 89. 6 T. Hobbes, , 

Warszawa 2005, s. 259 284.7 S. Shlomo, op.cit., s. 35 36.
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temu, 
, 
, a-

o-
 W okresie powstawania 

 o  potrzeba zachowania 
zdobyczy kultur . 

,  
e-

 e wyznaczni-

ynarodowych.  
M

odgrywa 
- 

 i-
, 

a-8 n-
 odczytywaniem interesu narodowego, 

, 
geostrategicznej. To ta  jest wzmocnienie 

a-
, gdzie mamy do czynienia  

truktur 
regionalnych i organizacji ponadnarodowych. W sytuacji takiej jej istota 

a-
 

 
o-
o-

8 A. Rzegocki, , s. 101.
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d-
jego poziomach9.  

O uczestnictwie i wadze zdobyczy kultury narodu polskiego w pro-
cesie  stanowi polska 
ide orzeniami osadzona jest w roman-
tyzmie. c-

y-
Polski i za-

y  
: 

y-
o-

dom. Polska a 10.  
123-letni okres niewoli i sta-

l-
e-

powstanie styczniowego z 1863 r., a-
,  walki  

w narodzie
 

polskiego w narodzie,  a-
a-

 w czasie 
. Jego 11.  

                                                   9 K. Skubiszewski, Polska racja stanu, Ad Meritum 1995, nr 3, s. 1.10 Ibidem, s. 105.11 W. Roszkowski, Historia Polski 1914 2005, Warszawa 2006, s. 8.
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Mimo e siedem lat po tych wydarzeniach pogrzebana t-
 przez Francji 12, polskie 

o-
umocnienia 

zjednoczonych pod przewodnictwem Prus-Niemiec oraz Rosji podbudo-
wanej reformami Aleksandra II. Tak zarysowana sytuacja nie napaw

Charakterystycznym cechami przemocy wywieranej 
l-

skiego przemianowane na Priwislinski Kraj, a w-
, y: a-

szkolnictwa. Prusy Bismarcka nie 
przez niego polityka, powszechnie znana jako Kulturkampf, nakierowana 

 a-
ach Wielkopolski, Pomorzu i na o-

Rzeczypospolitej.  tereny 13.  
u-

striackim. L  
w p

, i-
chem na-

braku teren
  go14.  

                                                   12 R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, Warszawa 1991, s. 31 32.13 Ibidem, s. 37 38; Idem, , Warszawa 1990, s. 62 131.14 Idem, , s. 39 40.
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a-
e-
j-
o-

wzbudzenie poczuc o-
a-

b 40-letniego okresu stosowania przemocy  
, za-

 
ny autorytet, 

a-
, a-

 
e . Ziemie polskie 

na tym obszarze, y-
pospolitej, 

. O o-
wany , a anarchia15.  

u-
strii, e a-
triotyzmem i ideami. D i-

o-

jest bowiem produktem stuleci. J d-
nostek, mocniejsze i-
tyczne i ustrojowe. Mu a-

a-
dzona polityka nie wywiera presji na narodzie, nie wymaga, 

o-
o-

15 Ibidem, s. 42 70; O Patriotyzmie (1901), [w:] z-
na, red. M. Kridl, Warszawa 1986, s. 198 200.
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. S
w. e-

miach wszyst . i 80. XIX w. 
 

nowym ruchom i ideom politycznym na  z Europy Zachod-
niej, Wschodu. N na. 
N o-
wym, jak e-

c-
twa i partie polityczne o charakterze nacjonalistycznym, ludowym, socja-
listycznym i internacjonalistycznym17.  

Konstanty Srokowski, 
niewoli, 

 a zarazem tragicznego 
a-

nownika  
, , 

z-
l-

skie istnieje pote
jal-

   
jego racja stanu e 

 
a-

18.  
                                                   16 H. Wereszczycki, Historia polityczna Polski 1864 1918 157; 

R. Dmowski, Niemcy , s. 249 252. 17 , Warszawa 
2005, s. 185.18 K. Srokowski, Polska racja stanu (1907), [w:] , red. 
M. Kridl, Warszawa 1986, s. 170 172.
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 a-
 e-

jach II Rzeczypospolitej otwiera zawarty w dniu 11 listopada 1918 r.  
w Compiegne 
samego dnia a-

e-

pr 19

egen-
 i o swoim 20.  

J
. Misj  

 wszystkie 
 

a 
 

w kraju, czym 
poczyniona w kierunku paryskiego KNP kierowanego przez R. Dmow-
skiego, 

y-
. W a-

o-
 

e-

e-
kretem do kompetencji Naczelnika 

e 
a  nio przed Naczelnikiem. 

Dekrety moc o-
dawczego, 
19 Nr 17, poz. 38.20 Ibidem, poz. 39.
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aktu 
zasadniczego. O

wojskowe,  i rozwojem kultury. 
j-

kobiet. Tego samego dnia w kolejnym akcie prawnym Naczelnik wyzna-
 stycznia 

1919 r.21 
Pierwsze posiedzenie Sejm lutego 1919 r. W trakcie 

: 
 W dniu 20 lu-

. Dokument ten 
ustawy zasadniczej. Konstytucja a  

  
i a zakres jego . O   nie tylko naj-

  
wych. D  

 . P

w tamtych latach22.  
Fundamentalnym zadaniem poza zbu-

 
Polski. W  z koniecz-

zabezpieczenia i zapewnienia obrony  II Rze-
czypospolitej. N  dla kraju a-
gwarantowanie ki. o-
jennej Polsce pozost W 
interesie  
odzyskani lutego 1919 r. wprowadzono dekre-

dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 
o-

e gminy do organizowania , 
                                                   21 Ibidem, poz. 41 46.22 A. Ajnenkiel, , [w:] 

, Warszawa 2007, s. 109.



 
racji stanu 175 

1921 do 25,5 tys. 
. K

do c-
  w latach 1922

szkolnictwo z
. P y-

. O y-
mienio , jednak ich liczba nie przekra-

tys. kadry naukowej. L
1923 i 1924 r. 39,3 tys. % 23. 

w-
czych. P z-

w-
nictwa i towarzystwa naukowe. Naukow , 

u-
- a-24. 

, a-
 

z tym kluczowy , jak  
i kulturalny. Wraz z odzyskaniem niepo  
z podziemi. B

u-
, takich jak muzea, teatry, galerie 

przekazu  
a-

o-
a Reymonta, laureata literackiej nagrody Nobla w 1924 r.  

                                                   23 Historia Polski, t. IV, cz. IV, Warszawa 1978, s. 393. 24
nauki. rocznik statystyczny, Warszawa 1937, s. 25 26.
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, 
Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie25.  

 wydarzeniem dla rozwoju polskiej kultury
oraz umo Konstytucja 

marca d-
 

  Prezy-
dent Rzec  

prawo do pracy. K   prawa dzieci. Do wynikaj
o-

wej. e 
o-

spolitej. Ustawa zasadnicza zapew  
 26.  
 

w czasie odbudowy i umacniania    Rze-
 

a-
ej w na-

narodu, wcielono  
l-

sce i jej dziejach, o jej kulturze. Celem tak pr

, jak i religij-
w-
j-

czyzny, 
dobra wszystkich obywatel

                                                   25 A. Albert, Najnowsza historia Polski 1918 1980, t. I, Warszawa 1983, s. 101 104.26 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r.), [w:] Polska 
, red. M. Kridl, Warszawa 1986, s. 248 251. 



 
racji stanu 177 

 w edukacji  ,  
 27.  

 aty 
1 i 17 1939 r. koniec okres odbudowy Rzeczypospoli-
tej . a-

 ,  
i umocnienia pod 20 lat kolejne R y II Rze-
czypospolitej. nie tylko 
do , ale tak-

 do pozbawienia Polski ,  
starcia a. Po raz kolejny  poddany zo-

 procesom uprzedmiotowienia 
narodowej. o-

na 
terenach okupow  i-
zacje o charakterze wojskowym i politycznym. W zasadzie od pierw-

-Tokarzewskiego. Warte 
podkr e 

Polski, -Komorowskiego grupa 
. W 

,  z 
. y-

 
i ochrona dziedzictwa narodowego28. 

W dniu 28 1939 r. ref 
 i 

charakter masowy. 
polski poddany germanizacji 

utrzymywany ywilizacyjnym, kultu-
                                                   27 F. Araszkiewicz, , Warszawa 1978, s. 175

177. Zob e W.T. Kulesza, 
w latach 1926 1936 209.28 27; J. Nowak, Kurier 
z Warszawy, Londyn 1978, s. 35 36.
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rowym i materialnym wykonywania nieskompliko-
wanych prac. zamkni

 uczelnie. 
Niemiecka Lista Narodowa.  

wielotorowe. e-
. Sztandarowym p

  aresztowanie i wywiezienie w listopadzie 1939 r. 
 do oboz . 

Walka z polskim dziedzictwem narodowym : 
u Akcji AB przeprowadzo-

 zamordowano wielu wybitnych przedsta-
M. Rataj29. 

e-
rugowaniu wy-

, 
 osji.  

 obywateli Rzeczypospolitej.  selekcji raso-
wej  w ZSRR a walki 
klasowej i przewagi dyktatury proletariatu nad k-
szej zbrodni,  na narodzie polskim  

j, Bestialskiej 
likwidacji poddani zostali  oboz  w Ostaszkowie, 
Starobielsku i Kozielsku. Informacje o c ch ych  

w dniu 13 kwietnia 1943 r. przez 
  

i ZSRR. r-
, a-

polskie prawo do samostanowienia, interes naro-
a-

alnych sto-
o-30.  

                                                   29 W. Roszkowski, op.cit., s. 94 97. 30 Sprawa , pod red, 
71 s. 343 344; nr 73, s. 345 346, 1980, s. 13 15.
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W trakcie okupacji organizacja podziemna na terenie II Rzeczypo-
spolitej w normal-
nych warunkach, 
i Kultury, Departament Informacji i Prasy  

zabezpieczenie polskiej racji stanu, a w przypadku DOiK  
ochrona polskiej kultury, u-
ki  DIiP  
wydawnictw wojennych  dwutygo-

Rzecz
eki 

 
politycznym i opieka na rodzinami pokrzywdzonych. odgry-

DSW odpowiedzialny za przygotowanie administracji gotowej prze-
i-

tej. 
iczne nieporozumienia 

 , a-
esu przedwojennego,  

e w stosunku do KON i OPW 
, a 

, jak i OPW nie zrezy-31. 
 i zabezpieczenia 

 marca 
1944 r.  tworze-

naj
.  takie standar-

dy, 
: 

a-
owiekowych tradycji narodowych oraz 

zabezpieczenia e-
  gwara e-

 suwer a-
31 60; -Malinowski, Najnowsza historia polityczna
Polsk 1939 -1945, t. III, Warszawa 1990, s. 119; W. Roszkowski, op.cit., s. 114 118.
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. W 
, 

 
o o 
w dniu 26 kwietnia 1944 r. O e art. 25 ust. 5,  

r.32 
- wojny 

 polskim  
przyg Kraj Testament Polski 
Podziemnej. Unikalny w swym rodzaju dokument przedstawiony w dniu 
6 sierpnia 1945 r. s  

 
na terenie RP a-

 
z-
u-

po II 
nionych nadziei 
wszystkie istotne postulaty,  e-

 j-
e-

                                                   32 , Warszawa 1986, s. 318 338. Art. 25 
ust. 5: 
Rad  
1: 
Art. 74: 

  Art. 79 (1):
o-

. (2) Podczas trwania stanu wojennego 
Prezyden a-

mu i Senatu w terminach, dostosowanych do potrzeb obro-

przez te Izby. (3) W czasie trwania stanu wo e-
o-
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stwami. e istotny jest punkt 12. 
cy o  oparcia powszechnego, demokratycznego nauczania  
i wychowania na zasadach moralnych i duchowych dorobku cywilizacji 
zachodniej i naszego kraju 33. 

j-
34. u-

o-
ci organizacji konspiracyjnych o c o-

 , od  uza-
 i gwarancja narodu polskiego oraz 

racja stanu Polski.  
e maja 1945 r. 

dniem ,  
5 lipca 1945 r. W tym dniu ambasadorzy USA i Wielkiej Brytanii 

a-
niu Tymczasowego R J Narodowej dla takiego 

o-

d-
 35.  

 (TRJN), kierowana  z Mo-
skwy, roces sowietyzacji Polski. W o to stworzenia  
i wprowadzenia odpowiedniego systemu represji opartego na sprawdzo-

Jego spe
nienie o-

o-36. Dekret wprowadzony przez PKWN 31 sierpnia 
                                                   33 

oraz Testament Polski Podziemnej (dnia 1 lipca 1945 r.), [w:] Armia Krajowa w doku-
mentach 1939 - 1945, t. V, pod red, H. Czarnocka,  Londyn 1976, s. 475 484. 34 , Biuletyn IPN 

2, s. 48 55.  35 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja
1945 1990, Warszawa 2003. 36 S.S. Montefiore, , Warszawa 2003. 
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i . W dniu 23 

y-
padkach, np. et  

r-
nika 1944 r., w jede-
nastu przypadkach, np. utrudnianie reformy rolnej, posiadanie odbiornika 

e 
, rzeczywisty 

interes Polski37 wykonywane publicznie. Czasem 
o-
z-
o-38. 

W walce prowadzonej z wytworami polskiej kultury i 
 

do frazeologii patriotycznej i jedno-
i-

, cza, to np. 

e-
e e-39. Tak wypracowany klimat 

stwem,  
                                                   37 K. Kersten, , Aneks 1989, nr 51 52, s. 106;  

A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944  1991, s. 40; A. Skrzypek, 
-radzieckie 1944 1957 , s. 55 75. 38 H. Dominiczak, Organy  PRL 1944  

, Warszawa 1997, s. 79 80.  39 K. Kersten, Polityczny i propagandowy obraz zbrojnego podziemia w latach 1945
, [w:] Eadem, Pisma rozproszone

2005, s. 162 171; Sztandar Ludu z16 1945 r. i 9 lipca 1946 r.
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: 
e-

 
40

nad ludzkim strachem pozwala o  e-
e l-41. 

o-
we. Masowo zmieniano nazwy instytucji, zwalczano wszelkie przejawy 

 42 a-

k-

osobom m podstawowym. Reforma 
. W

tys
R. Odizo-

lowany w dniu 2 sierpnia 1
trzy lata pod zarzutem aberracji prawicowych43. 

 i walce z  a-
 

d-
. J y-

miana 1950 r. Za posiadanie walut lub 
                                                   40 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, Warszawa 1989, s. 350. 41 Polityka strachu i jej konsekwencje. Polska 1944 1947, [w:] 

, red. K. Perska, Warszawa 2008, s. 113. 42 A. Micewski, 1976, 
1978, s. 38 77, 172 173.43 O statucie i zadaniach organizacyjnych PZPR, War-
szawa 1949, s. 12; W. Zaleski, Partie i stronnictwa, Kultura 1952 [P , nr 10, s. 53 55.
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 i AK. W 
 

i kib  
A.E. Fieldorf44

, 
, 

w obozie pracy. W . 
Spolegliwo .  
Z 

o-
kossowskiego i powierzono . W 
niejs 45

. W . Radkie-46.  
Pewnego rodzaju zmiany maj

1953. a-
lina 
Chruszczowa47. 

porozumienie  N. Chruszczowem (ZSSR) a B. Tito 
(SFRJ), w dniu 2 czerwca 1955 r. o  
Demokratyzacji  polskiego  

 
pt. 48. W sierpniu 1955 r. wy-

  
 nowej ideologii, podejmo-

o-
                                                   44 J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje,  Warszawa 1991, s. 45 50. 45 Rzeczpospolita z 7 listopada 1949 r.; Rozkaz nr 26, Kultura 1950, nr 6 7, s. 122 125. 

K. Rokossowski faktycznie do 18. , 
,  46 A. Paczkowski, UB story, Rzeczpospolita X 1991 r. nr 12/13, 19/20, 26/27.47 Nowe Drogi 1953, nr 7.48 , Kulturalny 1955, nr 3.
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cja 49. Istotnym wydarze-

Garzteckich. Projekt inicjowany w pewnej mierze przez aparat partyjny  
i-

partyjnej inteligencji. y-
o-

, jak 
,  walka na polu ideologicznym i naukowym, 

-
ideologiczne50.  

W kategoriach interesu narodowego l-
 , y-

, 
, 1955 r. 

i-
 e , do 

Po : 
o-

S. Cat-Mackiewicz, ie. Po przylocie 
: o-51

, a-
ski. w-

                                                   49  obrachunkowy ,  
[w:] Lektury polonistyczne  50 u-
ralnym w dniu 23 XII 1955 r., Zeszyty Historyczne 1964, nr 5, s. 28 57.51
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52. 
e pewne cechy walki  

z narodem, , a-
, 

kulturalnej53. Wydarzenie to 
i-

swe odzyskiw , n-54. Pod koniec roku 1967 pojawi-
sejmowej 

, episkopatowi d
i-
,  
, 

 
o-

wych55. Ataki, , 
n-

epatowania naro z-
m e-

 
Dzia-

 lanowana na  
7 listopada rocznicy wybuchu rewo-

listopada 1967 r. Przygoto-
m 

                                                   52 A.L. Sowa, op.cit., s. 212 213. 53 J. Eisler, op.cit., s. 142.  54 A. Albert, Najnowsza historia Polski, t. IV: Polska Ludowa 1956 1980, Warszawa 
1986, s. 126 127.55 1967, Zeszyty Edu-
kacji Narodowej 1986, s. 97 98.
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aklem. to wzmoc-
a-

triotyczny charakter  u-
spontanicznie, a-

y-
e-

lonych dla polskiej pr  56. 
 o-

  
  Dziady 

 - 57. 
y-

 ze stanowiskiem partii. W nagonce Jana Alfreda Szczepa
j-

Dziadami i-
 by rzec antyradzieckich58 ja 

a-59.  
G. Holoubek, , wspo-

, 
n-

tro
e-60. 
a-

, , , 
krytyka ta z

                                                   56 , Zapis 1979 [Lon-
dyn], nr 12, s. 116 117.  57 I. Heppen, , Res Publi-
ca 1988, nr 3, s. 33 34. 58 , Literackie z 6 marca 1988 r.59 L.A. Sowa, op.cit. s. 338.60G. Holoubek, , Dialog 1981, nr 6, s. 118.
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wienie Biura Prasowego KC PZPR61

y-62. Reakcja 
publi y-

 K. Dejmka, k-
y-

esnego 
a-

stanu ZSRR. 
30 stycznia 1968 r.,  a-

a-
d-

 
o-

, 
 

zniewoleniem w PRL-u utrzymywa-
 

cej atmosferze.  y-
stwie T. Modzelewskiego, a-

63 o-
domagano 

jest na  
300-

pomnikiem A. Mickiewicza. W trakcie marszu uczestnicy skandowali ha-
n-

Mencwel i inni) byli zgodni co ie 64.  
                                                   61 ki, Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia, Warszawa 1987, s. 291 292. 62K. Dejmek, , Dialog 1981, nr 6, s. 109 110.63 J. Zawiejski, Kartki z dziennika 1955 1969, Warszawa 1983, s. 313.64 J. Eisler, op.cit., s. 158.
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e-
z desek 

warszawska protestu-
w Warszawie  Adama Mickiewicza. Protestujemy przeciwko po-
li a-65. Patriotyc
szerszy charakter. Podpisy zbierano w Warszawie, Poznaniu, we a-
wiu i w Gliwicach

 
66. a po-

n-
den nformacja o przebiegu i charakterze 

, jak  67. 
. 

W  Gyubala Wahazara S.I. Wit-
kiewicza-Witkacego,   

Cisi  
i ,  J. Szpo-68. W dniu 29 lutego 

dzie ZLP literaci. Do naj-
S. Kisielew-

skiego. i-
-

, 
, je l-

 

                                                   65 A. Friszke, Marzec 1968, G os Wolny z 19 grudnia 1980 r., s. 11. 66 I. Martowa, , Warszawa 1981, s. 25. 67 A.L. Sowa, op.cit., s. 338 339.68 , Kultura 1968 [ ], nr. 3, 
s. 76 100.
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Dziady , i-
 

zmierza Polska, b u-
,  

 
prawom egzystencji moralnej, l-

, odpieraj
 z repertuaru Teatru Narodowego podawali rzekome 

sztuki70.  
Kontakt A. Michnika i H. Szlajfera z korespondentem francuskiego 

, 
r-

o zorganizowaniu zgromadzenia protestacyjnego w dniu 
8 marca 1968 r. przed budynkiem Biblioteki UW w obronie wydalonych 
w dniu 30 stycznia 

. T agitek 
swobody obywatelskie71

e-
iem ponowne-

u-
art. 83 Konstytucji PRL 

swobodzie wiecowania i manifestowania72. y-
e-

na podstawie nielegalnych 
                                                   69 Zebranie , Kultura 1968 , nr 4, s. 165 178. 70 J. Moskwa, Literaci i Dziady, Res Publica 1988, nr 3, s. 42 43; J. Eisler, op.cit.,  

s. 173 174.71 Wydarzenia Marcowe 196872 , Karta 1988, nr 5, s. 86.
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n-
l-

sce73 a-
ludzie 

j sotni w czar-74 
marca e-

o-
pierwszomajowych manifestacji 1968 

r. W a-75. We 
, y najszerszy charakter, kolporto-

, w  76
, o-

 
, a-

 
i zatrzyma . Za-
trzymano S. Blumsztajna ego77. W trakcie pierwszego 78. Fak-

 
: 

a-
. Jednym z p

profesor S. Herbst79. W dniu 11 marca 
  stalinow-

 i nazwiska, w-
                                                   73 B. Hillebrandt, , Warszawa 1983, s. 66. 74 , Krytyka 1981, nr 10/11, s. 164. 75 A.L. Sowa, op.cit., s. 345. 76 ,  1988, nr 1/15, 1988.  77 J. Eisler, op.cit., s. 194. 78 B. Hillebrandt, op.cit. s. 70 71.79 B. Bobrowski, Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1985, s. 87; op.cit., s. 87.
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 y-
o-80.  
a-

e  
,  81. W tym celu w okresie 

r-
n-

: o-
Studenci do n ope-

o-
a-
d-
a-
a-82 o-

szone w dniu 19 marca 
e-

 
zy-

: 
o-

zagwarantowania 
y-

e interes narodu 

                                                   80 
s. 59 61. Wymienie c-

. 
Problemy rozwoju Polski Ludowej 1944 1980, Warszawa 1982, s. 82. 81 J. Kotkowska, , Wola z 7 marca 1988 r i-
li pracownicy PAFAWAG-u.82 A.L. Sowa, op.cit., s. 341.
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De facto e-83.  
ciem b-

w dniu 28 marca a-
racja Ruchu Studenckiego. 

rmy gospodarki i oparcia jej 
a-

si w zdecydowanie mniejszym stopniu na spra-
wach studenckich84  

. Mo e-
 

z pierwszego okr o-
, 

u-
n-

 
,  

 do  
e  

sprowo
zamach stanu85 e-

 
 praktycznie w tym 

by 86 o-
a-

nych za niewygodnych i nieprzychylnych dla systemu PRL87. Istnieje 
                                                   83  

 z aktywem warszawskim w dniu 19 III 1968 r., Nowe Drogi 1968, nr 4. 84 Wydarzenia Marcowe , s. 99 103.  85 J. Eisler, op.cit., s. 433. 86 Poland. Communism, Nationalism, Anit-Semitism, New York 1982, 
s. 209 210.87J. Janicki, M. Jaworski, Marzec 1968, Trybuna Ludu z 2 marca 1988 r.
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88

l-
. prezydentem, nato-

miast E. Gierek  I sekretarzem KC PZPR89 , 
jak widzimy, . N w-

o-
a , 

protest 
przytoczonych rozgrywek, spod kontroli, a-

u-
dencka postulaty

a-
n-

 
, okre-

a-
chu stanu90  z nich, , 
zostali skazani w procesach pomarcowych. Ida Martowa suponuje,  

a stworzona na potrzeby oddanych bezgranicznie idei 
Stalina ludzi,  celem 

 
mieli  struktury 

wymienia  nazwiska A. Zambrowskiego, E. Ochaba, J. Albrechta,  
a-
u-

ciwnikami wolnej Pol-
ski91

                                                   88  Polski 1944
1984, Warszawa 1984, s. 272 274. 89 , Warszawa 1986, s. 36 37.90 J. Eisler, op.cit., s. 418 119.91 I. Martowa, op.cit., s. 28



 
racji stanu 195 92. 

okres dojrzewania do protestu m
studenckim, e-

 Dajczgewand skazany na 2  
roku w ostat o-

c-
o-

 , ani splugawienie 
u-

denckie organizacje mimo restrykcji prowadzonych przez 
kontynuowane , a , okre-

Deklaracja Ruchu Studenckiego. Dokument ten sta-
 u-

blikowania Testamentu Polski Podziemnej. 
M  przede wszystkim jako a-

 oraz z dziedzictwem polskiego narodu, ze wszyst-
o-

, 
y-93 e-

og o-
wiem: 94. W wyda-

 
Kolejna nadzieja na zmiany i poszerz a 

Grudnia . 
  . Mimo,  

 robotnicze   o-
nomicznej,  

 i zniesienia cenzury. owe 
  dla wielu okresem nadziei na 

 po  i   
                                                   92 J. Holzer, 1981. Geneza i historia  93 Idem, , Kierunki z 17 maja 1981 r.94 56 a Marcem 68, e-

cie Warszawskim, Warszawa 1981, z. 1, s. 8.
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w Polsce.  
w zaopatrzeniu w  w czerwcu 1976 r. Tym razem 

Istot  
w trakcie wydarze cowych,  zespolenie 

   robotnikami. Poparcie i pomoc dla ro-
 uzyskane  

. e-
 . T o-

e-
95.  

Wynikiem pod l-
skiej inteligencj 1976 r. organiza-
cji Komitet Obrony a-

niwelowaniu , w z z-
ku z tym y-

e-
j-

, a-
rzyszenia, innymi przez J. Andrzejewskiego,  
J. Kuronia, A. Macierewicza96 a-

racy wszystkich zwolnionych, 
, 

u  
i skazanych, w r-

, 97. Prze-
na-

uczestnik 98

                                                   95 A.L. Sowa, op.cit., s. 414. 96 Ibidem. o-
 o-

wie WiN. 97 KOR, , Kultura 1976, nr 11/350, s. 161 162. 98 , Londyn 1991, s. 3
,

niepowodzeniem z powodu, ,



 
racji stanu 197 

(porady prawne, pomoc finansowa, lekarska) i akcjach informacyjnych  99

o-
 

aktyw-
 . Z  

z mono . Pierwszymi regularnymi pismami 
y 

e-
i  wych, 

100 y-
i-

w-
nicza NOW- y-
ku

 
u-101
e-

 Struktury te zajmo-
o t  

e-
szyty h : Tomasza Burka, Jaka 
historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna w-

                                                   99 Komunikaty KOR-
ia pracowni-

. B
Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia cz

, Warszawa 1979,  s. 14 19.  100 -polityczny 1980  Pol-
, Kultura1980, nr 10/397, s. 60 65.101 M. Tyrchan, -

1989), s. 199 204.
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skiego  i  Po wiel-
kim skoku a-
politycznej Polski,  102.  

o-
e 

spotkaniem w dniu 1 maja : 
Wojciechem Ostrowskim, Antonim Macierewiczem i Andrzejem Celi

, 
do tej pory o-

maja 1977 r. 
a-

leszka (jak si  , , ps. Ket-
,  

iu 15 maja 1977 r.  
n-

 przedstawicieli KOR-u103  h-
o-

wie i sympatycy KOR-u  
e-

104. 
ienia w walce  

e-
o-

1980.  
                                                   102 A. Friszke, Opozycja polityczna PRL 1945- 1980, Londyn1994, s. 499 510;TKN, 

Program, Kultura 1978, nr 3/366, s. 86 87. 103 J. Szarek, , Biuletyn IPN 2007, s. 24 35.104 A. L. Sowa, op.cit., s. 416 417.
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 w procesie urzecz

a-
 

, takie 
 

y  zmie-
cy do umocnienia Polski dostrzegali  jej 

c-
e-

stania zbrojne przeciwko zaborcom 
l-

-poczdamskimi wymusi-
polski 

a-
i-

kiem wskaz platformy po-
   

o  Deklara-
cje programowe organizacji opozycyjnych, e-

, 
stricte 

 z do-

 c-
byte na przestrzeni wielu lat i wsparte war-

oraz 
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,  

 

  

 
 

Abstract 
 
The above deliberations point out the importance and strength  

of both cultural and national identity in the process of materializing  
and rebuilding Poland as a nation, as well as their correlation with the 
reason of state. In the aforementioned periods Poland was represented 
over the ages by its exceptional cultural and scientific representatives and 
despite numerous unfavorable circumstances continued to maintain its 
self-determination. The same determination proved to be a keepsake of 
traditions, which was a proof of Polish identity, heritage and individuali-
ty. It occurred as a force of unrelenting qualities such as freedom, equali-
ty and independence. The bearer of these values has been the memory 
written down in history and tradition. On each of the presented stages  
of rebuilding the Polish nation, the rulers, whom aspired to strengthen the 
country and earn freedom and sovereignty of Republic of Poland had 
noticed the power of education and its effect on national awareness in the 
Up until 1939 the turning points defining the Polish history were armed 
uprisings against the invaders as well as participation in battles which 
were supposed to bring Poland back on the world map. The deprivation 
of freedom caused by Yalta-Potsdam conferences forced Poland to re-
consider the battle strategy. The whole nation remaining under the USSR 
influence and undergoing the process of Stalinization continued to broad-
en the field for democracy in protests and speeches. The point of break-
through for our deliberations should be considered as June 1976, the 
main reason being the reaching middle ground by all the social groups, 
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which in turn connected all the necessities of political and social changes. 
The declarations of opposing organizations, as the above material shows, 
not only did put out economical claims, but also mentioned the topic  
of broadening the political and cultural freedom. The goals were to slow-
ly break the ongoing regime, democratize the political structures of the 
nation, release the culture and intelligence of the ever-existing censor-
ship, put the establishment under control, returning the control over the 
country back to the Polish nation and broadening the awareness of citi-

-
opposition over the course of years and supported by values present from 
the periods of I and II Republic of Poland, was manifested by continuous 
pursuit towards a political system realized in the vein of sovereignty and 
independence defining the reason of state of Polish nation. The process 
of rebuilding Poland required protection of culture and national heritage 
on each and every presented stage. 

 
is proven by the fact that in difficult times these values had been not only 
a shield, but a weapon used to fight over keeping the Polish identity and 
national heritage. One could say that not only do these values maintain an 
unbreakable bond with national identity, but as can be observed from the 
above deliberations they also have a permanent effect on the process  
of forming the reason of state. This in turn also confirms the essential 
nature of culture and national heritage in the process of rebuilding the 
independence and sovereignty of Poland. 


