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W latach 1999-2001 ukazały się opracowania naukowe przedstawiające w sposób obiek
tywny i syntetyczny schyłkowe dzieje Stronnictwa Narodowego i Organizacji W ewnętrznej 
(Organizacji Polskiej). Wcześniej ukazywały się dzieła dotyczące tego tematu, np. W. Chrza
nowskiego Stronnictwo Narodowe 1945-1947. Zarys działalności i tegoż autora Pól wieku 
polityki. Były to jednak opracowania skrótowe i niepodbudowane tak gruntownie źródłami 
archiwalnymi, do których wtedy, gdy je  tworzono, nie było dostępu, choć i w dniu dzisiej
szym nie wszystkie archiwa chętnie ujawniają ukrywane przez siebie tajem nice Polski 
Ludowej. Należy wspomnieć też o artykułach Z. Kurkowskiego pt. Podziemie endecko- 
-onerowskie w Polsce 1944-1948 i książkę W. K róla Podziemie endecko-oenerowskie, jego  
działalność polityczna i zbrojna. Dwie powyżej wymienione publikacje były pisane w  du
chu dominującym do 1989 roku.

W latach 1944-1956 Polska była m iejscem aresztowań i procesów politycznych. Działa
cze narodowi należeli do środowisk najbardziej dotkniętych represjami. Dlatego dopiero 
dzisiaj możemy wziąć do ręki profesjonalnie opracowaną dwuczęściową pracę autorstwa 
L. Kulińskiej, M. Orłowskiego i R. Sierchuły pod wspólnym tytułem Narodowcy.

Praca ta pomim o sugerującej szerokie ramy nazwy została ograniczona do dwóch 
formacji organizacyjnych ruchu narodowego w Polsce, czyli do SN (najliczniejszej) i OW  
(przez innych autorów nazywanej O rganizacją Polską) skupiającą elitę narodowych rady
kałów. Obie organizacje, pochodząc niegdyś ze wspólnego pnia, rozeszły się ostatecznie 
w momencie rozpadu NSZ. Jednak powiązania konspiracyjne, wspólne cele, w róg oraz 
wspólne elementy ideowe pozw alają na ich łączne potraktowanie w obrębie jednego tematu 
badawczego. Natomiast w Narodowcach nie podjęto tematu Konfederacji Narodu B. Piasec
kiego -  ta organizacja poszła całkiem inną drogą. Jej taktyką była ścisła współpraca z now y
mi władzami. Pominięto też drobniejsze partie związane z ruchem narodowym.

Zakres czasowy książki obejmuje lata 1944-1947. Rok 1944 to mom ent w kroczenia na 
ziemie polskie Armii Czerwonej. Wydarzenie to i upadek powstania warszawskiego dopro
wadziły do głębokiej dekompozycji SN i O W. W  nowych warunkach okupacji sowieckiej 
rekonstruowały one swoje struktury. Uaktywnili się na nowo liczni działacze. W 1947 r. 
nastąpił definitywny koniec kierownictwa obu ugrupowań. W szczątkowych formach trwały 
one nawet do początku lat sześćdziesiątych (oddziały leśne), ale tropione, osaczane, nie 
mając sił na dalszą walkę, ulegały unicestwieniu. Trafnie ujęte granice chronologiczne pracy 
zostały jednak przekroczone. Dotyczy to dwóch organizacji OW  i NSZ. W pierwszym  
przypadku L. Kulińska sięgnęła daleko wstecz, bo aż do 1934 r., czyli do momentu pow sta
nia OW. Stało się tak, gdyż dzieje tej organizacji są bardzo słabo znane, w opracowaniach 
historycznych przedstawiane nadzwyczaj fragmentarycznie. Dlatego autorka, korzystając



z m ożliwości przedstawienia całości zagadnienia dotyczącego tego ugrupowania, łamiąc 
narzucone ramy czasowe, uczyniła to opracowanie kompletniejszym i tym ciekawszym. 
Natom iast NSZ-u nie da się przedstawić w oderwaniu od zaplecza politycznego, którym była 
OW, a ich historia nie kończy się w 1947 r., dlatego autorka jest i w tym miejscu w pełni 
usprawiedliwiona. Pierwszy tom Narodowców autorstwa L. Kulińskiej pt. Narodowcy. Z dzie
jó w  obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947 składa się z trzech partii. Pierwsza 
dotyczy Stronnictw a Narodowego w latach 1944-1947, druga działalności Organizacji We
wnętrznej w latach 1944-1947, trzecia mówi o represjach, jakim  zostali poddani działacze 
obu organizacji, którzy nie chcieli lub nie zdążyli opuścić kraju.

Pierwsza z nich zajmuje się dziejami SN w latach drugiej wojny światowej, jego 
strukturami i funkcjonowaniem. Przedstawiony jest Konspiracyjny Zarząd Główny i Prezy
dium. M ówi o staraniach w celu legalizacji SN przed wyborami do sejmu. Omawia również 
organizacje bezpośrednio powiązane z SN, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Naro
dowy Związek Zbrojny, M łodzież Wielkiej Polski, M łodzież W szechpolską, Komitet Ziem 
W schodnich i Zachodnich, Komitet Ziem Odzyskanych, Delegaturę Rządu, Komitet Poro
zum iewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Omawia stanowisko SN 
co do głównych problem ów  politycznych tamtego czasu, czyli referendum i wyborów do 
sejmu, stosunku wobec Niemiec i Rosji Radzieckiej, innych partii politycznych oraz Kościo
ła katolickiego.

W partii drugiej L. Kulińska przedstawiła OW. Tym razem od momentu jej powstania, 
czyli od 1934 r. Analiza tego organu została przeprowadzona wnikliwie, w sposób podobny, 
jak  to uczyniono w części pierwszej z SN. Tu autorka m iała utrudnione zadanie, gdyż na 
„naturalne” trudności, z którymi musiała się borykać podczas pisania Narodowców, nałożyła 
się skąpość danych na temat OW, która była przecież głęboko zakonspirowanym organem 
niejawnym  i znacznie m niejszym od SN. Dlatego też rozdział drugi jest mniej dokładny 
i bardziej lakoniczny, co nie um niejsza jego wartości poznawczych, stanowiąc bardzo intere
sujące novum dla historyków.

Zgoła odmienny charakter ma część trzecia pierwszego tomu pt. „Procesy”. Jest ona 
sym boliczną klam rą spinającą na nowo dwa ugrupowania, które rozstały się, chcąc każde na 
w łasną rękę budować pow ojenną rzeczywistość. Zapoznaje ona z metodami działań organów 
bezpieczeństwa. Zestawione są w niej główne procesy polityczne działaczy narodowych. 
Podane są szacunkowe liczby ofiar. Pomimo wysiłków temat nie jest wyczerpany i sama 
autorka stwierdza, że wym aga on odrębnych i żmudnych badań, na razie nie do przeprowa
dzenia z powodu braku możliwości dotarcia do wszystkich akt.

Tom drugi, którego autorami sąL . Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, pt. Narodowcy. 
Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947 jest uzupełnie
niem do książki L. Kulińskiej wydanej dwa lata wcześniej. Autorka zapowiadała w niej 
kontynuację badań, spodziewając się dotarcia do źródeł mogących rzucić więcej światła na 
studiowane zagadnienia. Po opublikowaniu pierwszego tomu Narodowców uczestnicy opi
sywanych wydarzeń zaczęli współpracować z autorką udostępniając jej prywatne zbiory. 
Nowe źródła (relacje, dokumenty, listy, kasety z nagraniami wypowiedzi nieżyjących już 
działaczy) wzbogaciły wiedzę, umożliwiły uzupełnienia i sprostowania. L. Kulińska odnala
zła wiele nowych materiałów programowych dotyczących wizji przyszłej Polski, przestudio
wała prasę podziem ną okresu okupacji, która dopiero teraz znalazła się w jej rękach. 
Owocem  tej pracy stały się dwa pierwsze rozdziały, gdzie zamieszczone są materiały



uzupełniające historię SN, OW  i NSZ. Znajdziem y tu takie dokumenty, jak  „W ytyczne 
programowe ruchu narodowego w Polsce. Program Stronnictwa N arodowego” z okresu 
jesień-zim a 1945; „S tronnictw o Narodow e. Podłoże ideowe. W ytyczne program ow e” 
z 1 września 1945 r.; „Przebudowa społeczno-gospodarcza” z przełom u 1943-1944; „W y
tyczne programu agrarnego”; „Kultura narodowa i jej podstaw y” .

Pozostałe dwa rozdziały, trzeci autorstwa R. Sierchuły i czwarty M. O rłowskiego po
wstały dzięki zaproszeniu tych historyków przez L. Kulińską do współpracy przy tworzeniu 
drugiego tomu Narodowców. Napisane przez nich partie nadały książce cech w pełni zakoń
czonego dzieła. Rozdział trzeci poświęcony jest myśli politycznej czołowych działaczy OW 
(szczególnie najbardziej twórczego z nich L. Neymana) w latach okupacji niemieckiej
i sowieckiej. Autor rozdziału czwartego, opierając się na własnych unikatowych zbiorach
i źródłach studiowanych w archiwach i bibliotekach, przedstawia prasę konspiracyjną om a
wianych ugrupowań z lat 1944-1947. Narodowcy pod redakcją L. Kulińskiej zostali mocno 
oparci o bazę źródłową. Przebadano następujące archiwa: Archiwum Akt Nowych, A rchi
wum Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Państwowego M iasta Stołecznego W arszawy
i W ojewództwa Warszawskiego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Pań
stwowego w Poznaniu, archiwa wojskowe, akta sądowe, a także Bundesarchiv w Koblencji; 
sięgnięto też do archiwów organizacyjnych. W ykorzystano liczne w spom nienia utrwalone 
w różnych formach zapisu oraz źródła publikowane i niepublikowane ze zbiorów prywat
nych i państwowych. Zacytowano prasę konspiracyjną i literaturą naukow ą dotycząca przed
miotu dociekań. Poruszono temat eksterminacji Polski podziemnej po drugiej wojnie św iato
wej. Tu skupiono się na ofiarach z kręgów narodowych. Jednak wątek ten ma wymiar 
bardziej uniwersalny, gdyż metody postępowania SB były takie same w stosunku do w szyst
kich wrogów politycznych.

Autorzy przedstaw iają narodowców, ich idee, pracę i dokonania w świetle obiektyw 
nym, podpierając każde stwierdzenie źródłami, co udowadnia trafność interpretacji. Praca ta 
otwiera oczy na wiele do tej pory okrytych niechęcią i zapomnieniem spraw, o których trzeba 
mówić, przełamując mity i stereotypy.

Olgierd Grott

KONFERENCJA NAUKOW A „ROZW AŻANIA O NAUCE I DOGM ATYCE PRAWA”, 
ZORGANIZOW ANA PRZEZ KRAKOW SKĄ SZKOŁĘ W YŻSZĄ 

IM. ANDRZEJA FRYCZA M ODRZEW SKIEGO (KRAKÓW  25 I 2002)

W dniu 25 stycznia 2002 roku w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A ndrzeja Frycza 
M odrzewskiego odbyła się trzecia już  w okresie dwu lat istnienia Szkoły, ale pierwsza 
zorganizowana przez jej Wydział Administracji, konferencja naukowa pośw ięcona rozwa
żaniom o nauce i dogmatyce prawa. Dziewięciu pracowników i współpracowników nauko
wo-dydaktycznych związanych z W ydziałem Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej 
przedstawiło referaty pogrupowane przez organizatorów konferencji w dwie części. W  czę
ści pierwszej zgromadzono wystąpienia mieszczące się pod wspólnym  podtytułem  „O nauce


