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Streszczenie
Artyku  omawia rol  i znaczenie Þ gury o nierza-obywatela w polskiej my li politycznej przed 1945 r. Poczynaj c

od jej o wieceniowych i protosocjalistycznych pocz tków, ukazuj  jej przemiany w XIX w. (przede wszystkim w okresie
mi dzypowsta czym 1831-1863) oraz reaktywacje po rewolucji 1905-1907 i podczas drugiej wojny wiatowej. Zasadnicz
tez  tekstu jest prze wiadczenie, i  o nierz-obywatel na gruncie polskim cechowa  si  demokratyzmem i mia  charakter
rewolucyjny. Innymi s owy, jego aktywno  mia a nie tylko przynie  odzyskanie niepodleg o ci, ale tak e przekszta ci
struktur  spo eczn  w sposób zasadniczy. U podstaw tej koncepcji sta a bowiem ch  umasowienia ruchu powsta czego
poprzez uw aszczenie ch opstwa i uczynienie z tej warstwy nowoczesnej wspólnoty politycznej – narodu.

S owa kluczowe: demokratyzm, naród, niepodleg o , obywatel, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, so-
cjalizm, o nierz

Move masses, reclaim Poland... The Þ gure of a soldier-citizen in Polish political thought before 1945.

Abstract
The article discusses the role and signiÞ cance of the Þ gure of soldier-citizen in a polish political thought before 1945. 

Starting since enlightenment and protosocialist origin, I show the changes this Þ gure in 19th century (mainly in inter-
uprising period 1831-1863) and reactivation a  er the revolution 1905-1907 and during 2nd world war. The main thesis of
the text is acknowledgment that character of soldier-citizen on the polish ground was democratic and also revolutionary. 
Another words, his activity should bring not only Polish independence, but likewise fundamentally change a social struc-
ture. In fact, at the core of this concept was pursuit of massiÞ cation of the uprising movement by the enfranchisement of 
the peasantry and convert this strata to the modern political community - the nation.

Key words: citizen, democratism, independence, nation, the January Uprising, the November Uprising, socialism, 
soldier

Obraz Jacques’a-Louis Davida Przysi ga Horacjuszy z 1784 r. przedstawia trzech m odych, uzbrojonych m czyzn,
przysi gaj cych wierno  republice i przedk adaj cych interes wspólnoty politycznej ponad w asne ycie. Kolorystyka
i oblicza tych postaci silnie kontrastuj  z drugim planem, na którym wida  rozpaczaj ce kobiety z wtulonymi we  dzie -
mi. W ten sposób J.-L. David, na pi  lat przed os awionym „szturmem na Bastyli ”, przeciwstawi  doczesne l ki wznio-
s ym idea om, stanowi cym ducha republika skiego obywatelstwa. Duch ów kr y  po Europie przez pierwsze dekady
XIX w., ujawniaj c si  wsz dzie tam, gdzie dochodzi o do walk ze starym porz dkiem i adem wiede skim. Jego emanacj
by y rewolucyjne kluby w Niderlandach, barykady Pary a i tragedia dekabrystów, karczemne i studenckie spiski, powsta-
nia, rozruchy, strajki.

Ziemie polskie w wieku XIX by y szczególnym przyk adem emanacji tych zjawisk. Implementacja o wieceniowych
idea ów nad Wart , Wis  i Niemnem zachodzi a tu w momencie uwi du instytucji demokracji szlacheckiej oraz bezpre-
cedensowego w skali europejskiej upadku tak du ego pa stwa na przestrzeni zaledwie wier wiecza. Szok wywo any
tym aktem nada  ton polskiej my li politycznej a  po rok 1918. Poci ga o to za sob  nie tylko zmian  teoretycznych ram
reß eksji, podejmowanych przez polskich my licieli politycznych. By a to przede wszystkim transgresja dotychczasowej
optyki, wtargni cie nowych pr dów i idei.

Za o eniem wst pnym niniejszego tekstu jest prze wiadczenie, e o wiecenie oraz zmiany spo eczne i gospodarcze
w ostatniej dekadzie XVIII w., takie jak o ywienie miast i próba poszerzenia granic wspólnoty narodowej poza stan szla-
checki, by y sprz one z narodzeniem antropologiczno-politycznej Þ gury o nierza-obywatela. Figura ta zdominowa a d -
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enia polskich irredentystów przez wi kszo  XIX w., a jej zakorzenienie na gruncie polskich idei okaza o si  na tyle trwa e, 
e echa analizowanej formacji mo na odnale  tak e w okresie II wojny wiatowej. Poza tym s dz , e – poza Hotelem 

Lambert i endecj  – ywotno  i ci g o  polskiej irredencie zapewnia  ruch rewolucyjnego demokratyzmu, a nast pnie so-
cjali ci-niepodleg o ciowcy oraz ludowcy, przez co polski o nierz-obywatel w du ej mierze unikn  protofaszystowskich 
ci got i fascynacji. Co równie  charakterystyczne, dla polskich niepodleg o ciowców orientacji lewicowej punktem odnie-
sienia czy ród em inspiracji d ugo nie byli Karol Marks i Fryderyk Engels. Estym  otaczano za to narodowych wieszczów 
oraz bojowników o niepodleg o : Giuseppe Mazziniego, Giuseppe Garibaldiego, Lajosa Kossutha czy przedstawicieli ru-
chu m odoirlandzkiego1. S owem, budziciele ducha i ludzie czynu byli bardziej cenieni, ni  ch odni racjonali ci i teoretycy.

Zasadnicz  ram  artyku u jest zatem historia my li politycznej. W cz ci pierwszej, by na wietli  procesy ß uktuacji 
idei w perspektywie „d ugiego trwania”, ukazane zostanie insurekcyjne, protosocjalistyczne i radykalnie o wieceniowe 
pod o e Þ gury o nierza-obywatela. Najobszerniejszy fragment tekstu dotyczy  b dzie jej kontynuacji i pe nego rozwoju, 
który nast pi  w okresie mi dzy powstaniem listopadowym i styczniowym. O ile jednak trauma pora ki z lat 1863-1864 
sprawi a, e Þ gura ta przetrwa a przede wszystkim w emigracyjnej publicystyce, o tyle Þ asko kolejnego zrywu – rewolucji 
1905-1907 – wp yn o na jej cz ciowy renesans. Wreszcie, ostatni  cz ci  poprzedzaj c  podsumowanie b dzie próba 
ukazania zwi zków o niersko ci i obywatelstwa w czasie II wojny wiatowej.

Preludium
Pierwszym manifestem, cz cym obowi zki o nierskie i obywatelskie, by  Uniwersa  Po aniecki. Dokument ten, sy-

gnowany przez Tadeusza Ko ciuszk  7.05.1794 r., stanowi  w istocie rozpaczliw  prób  uratowania resztki Rzeczypospolitej, 
która pozosta a po drugim rozbiorze. Oparty na prze wiadczeniu, e kraj mo na odrodzi  w drodze masowego powstania, 
Uniwersa  zosta  zaadresowany g ównie do ch opów, którym na czas powstania obiecywano znaczne ulgi - przede wszyst-
kim zmniejszenie wymiaru pa szczyzny, ale tak e nadanie pewnych praw, np. swobody przemieszczania si 2. W okresie 
insurekcji pojawia y si  tak e bodaj pierwsze na ziemiach polskich koncepcje, dotycz ce utworzenia milicji ludowych3.

Na przekonaniu, i  g ównym warunkiem zwyci skiej walki zbrojnej z zaborcami jest si a liczebna polskich powsta -
ców, oparta by a tak e broszura Józefa Pawlikowskiego z 1800 r. Czy Polacy mog  si  wybi  na niepodleg o , której autor de 
facto wyra a  pogl dy Naczelnika. Co charakterystyczne, J. Pawlikowski, kre l c plan przysz ego powstania zak ada , e 
polski o nierz, ruszaj c w bój, b dzie motywowany czym  wi cej, ni li tylko karno ci  i obowi zkiem. Pisa : „Nie spusz-
czam si  na wierno , ta cnota jest wspólna niewolnikom i s u alcom. Jenera  polski o nierz, nie tylko powinien by  narz -
dziem sztuki wojskowej, ale i obywatelem, w asno  ka dego jak sw  za nienaruszon  mie  powinien; ka demu nale y by  
odwa nym, karnym, sprawiedliwym i rzetelnym, gdy  ale dla jednego, ale dla szcz cia wszystkich bro  wzi ta zosta a”4.

Oba dokumenty w gruncie rzeczy zawiera y ofert  swego rodzaju umowy spo ecznej. Ich autorzy ywili przekonanie, 
e ul enie ch opom w ich sytuacji bytowej oraz upodmiotowienie polityczne sprawi, e sprawa polska „traÞ  pod strze-

chy”, a ch opi masowo wezm  na siebie ci ar militarnej walki. Poci ga o to za sob  wa ki skutek – wojna odt d przesta a 
by  spraw  szlachty, a jednocze nie, z powodu braku niepodleg ego pa stwa, nie sta a si , wzorem s siednich monarchii 
absolutnych, domen  zawodowych armii królewskich. Zatem od pocz tku okresu rozbiorowego polski o nierz zosta  
usytuowany w roli spiskowca, konspiratora, ideowca-rewolucjonisty.

Jak s dz , ten w a nie element sprawi , e Þ gura o nierza-obywatela szybko zago ci a na gruncie reß eksji protosocja-
listycznej. Oto wi c Franciszek Gorzkowski, który chyba jako pierwszy po trzecim rozbiorze podj  prób  zorganizowania 
spisku, w rzezi szlachty upatrywa  sposobu na poszerzenie politycznego zakresu wspólnoty narodowej oraz – co za tym 
idzie - rozpocz cia udanego powstania. F. Gorzkowski wskazywa , e powstanie mo e si  uda  tylko w sytuacji, gdy ch o-
pi w pierwszym akcie rewolty napadn  na dwory szlacheckie, a dopiero pó niej zaatakuj  wojska zaborców. Wynika o to 
z przekonania, „ e brak si  w narodzie pochodzi z przyczyny niewoli i ubóstwa ch opów”5.

1 Zob. J.W. Borejsza, W kr gu wielkich wygna ców (1848-1895), Warszawa 1963, s. 5.
2 Uniwersa  Urz dzaj cy W o cian i skuteczn  dla nich opiek  Rz dow  zapewniaj cy, h  p://pl.wikisource.org/wiki/Uniwersa%C5%82_

Urz%C4%85dzai%C4%85cy_W%C5%82o%C5%9Bcian_i_skuteczn%C4%85_dla_nich_opiek%C4%99_Rz%C4%85dow%C4%85_zapew-
niai%C4%85cy, 15.12.2014.

3 Zob. A. Próchnik, Demokracja ko ciuszkowska, Warszawa 1947, s. 36.
4 J. Pawlikowski, Czy Polacy mog  si  wybi  na niepodleg o , h  p://biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Barok/Jozef_Pawlikowski_

Czy_Polacy.pdf, 15.12.2014, s. 17.
5 S. Szostakowski, Franciszek Gorzkowski. Warmiak w s u bie Insurekcji, Olsztyn 1977, s. 47-49; L. i A. Cio koszowie, Zarys dziejów 

socjalizmu polskiego, T. I, Londyn 1966, s. 256-257.
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Tak e Wojciech Gutkowski, radykalny o wieceniowiec, który prawdopodobnie w 1817 r. napisa  sw  utop  n  po-
wie  Podró  do Kalopei, czy  obywatelsko  z militaryzacj  narodu. Projektuj c sw  idealn  Polsk  ukaza  jej miesz-
ka ców jako spo ecze stwo „pod broni ”, bo „Gdyby tedy nieprzyjaciel zbli y  si  pod miasto […] natenczas zatarasuj  
wszystkie bramy […] i oknami z pierwszego pi tra strzelaj , a kobiety z wy szych pi ter granaty rzucaj ”6. Z wyra n  
aprobat  autor opisa  tak e sk ad broni w idealnym pa stwie: „Armat z granatnikami by o do 1000 sztuk najwi cej drucia-
nych, bro  rozmaita najpi kniej u o ona i wypolerowana, a r cznych granatów nies ychane mnóstwo”7.

O ile jednak zasi g owych pism czy tajnych organizacji by  bardzo ograniczony, o tyle szko  patriotyzmu i republi-
kanizmu stawa y si  wojny, w których Polacy brali udzia . Nowoczesnymi ideami politycznymi polski o nierz nasi ka  
w czasie batalii czasów napoleo skich; wszak chocia by W. Gutkowski odby  swój szlak bojowy pod wodz  Cesarza 
Francuzów8. O ograniczeniach tego modelu emancypacji wiadczy fakt, i  oddzia y znad Wis y i Buga t umi y rewolucj  
haita sk , której uczestnicy podnosili przecie  dezyderaty zbli one do oczekiwa  polskich irredentystów9.

Tu aczka cen  obywatelstwa, czyli na manowcach idei
Powstanie listopadowe by o okresem, w którym – jak chcia  anonimowy publicysta „Gazety Polskiej” - „Ka dy Polak 

jest o nierzem, Polska koszarami, a ka dego w szczególno ci w asno  dochodem publicznym”10. Po kl sce tego zry-
wu rozpocz  si  ca kowicie nowy etap w reß eksjach nad kszta towaniem nowoczesnego narodu poprzez dyskursywn  
kreacj  o nierzy-obywateli. Namys  ten wielokrotnie przybiera  charakter historiozoÞ czny. Joachim Lelewel wskazywa , 
e ca okszta t szlacheckich przywilejów, a przede wszystkim posiadanie w asno ci ziemskiej, wzi  si  z obowi zków 

publicznych, przede wszystkim obowi zku obronno ci11. Pocz tkowo system ten funkcjonowa  prawid owo, a granica 
mi dzy stanem „kmieci” i wojowników – „Lechitów” – by a p ynna. „Ale przez najazd cudzoziemczych ludów, przez 
rozerwanie i porobienie zamieszania, przez egoistyczn  po dliwo  przewodz cych i przez dzia anie nowego chrze ci-
ja skiego porz dku, który w obj cia narodowe ju  g boko rozpu ci  korzenie, wycie czy a si  wnet si a gminu”12. Wedle 
Lelewela, po ucieczce z kraju Boles awa mia ego nast pi  ostateczny roz am mi dzy stanami13, który doprowadzi  do 
zniewolenia ch opów i w d u szej perspektywie – do rozbiorów.

Lelewelowsk  historiozoÞ  rozwin  i do wyrazistych wniosków doprowadzi  uczestnik powstania listopadowe-
go, a nast pnie dzia acz polityczny z kr gu Wielkiej Emigracji, Jan Kanty Podolecki. Twierdzi  on, e w pierwotnym, 
gminow adczym systemie s owia skim szlachcic, czyli o nierz, mia  prawo u ytkowa  ziemi . Z czasem jednak, 
zdaniem J.K. Podoleckiego, ustrój ten uleg  wypaczeniu pod wp ywem pr dów i instytucji Zachodu, czego g ównym 
objawem by o pojawienie si  podda stwa ch opów14. Szlachta natomiast, doprowadzaj c swym egoizmem do upadku 
pa stwa, z ama a umow  spo eczn , a wi c powinna straci  przywileje, nadane jej z tytu u sprawowania obowi z-
ków wojskowych. Dlatego te  J.K. Podolecki zaleca  powrót do – typowej dla pierwotnej S owia szczyzny - spo ecznej 
harmonii. Zbrojne powstanie ma wi c oznacza  zwrot ku zbiorowemu, obywatelskiemu „Ja, przez zlanie, spojenie, 
zjednoczenie elementu szlacheckiego z ch opskim”15, poniewa , jak wskazywa  kilka zda  dalej, „Szlachta wyobra a 
sum  si  moralnych, ch opi materialnych. Zharmonizowanie ich uszlachetniaj ce i podnosz ce ogó  jest potrzeb  mo-

6 W. Gutkowski, Podró  do Kalopei, Z. Gross (red.), Warszawa 1956, s. 126.
7 Tam e. Opis ten warto zestawi  z ukazaniem arsena u w dziele innego radykalnego twórcy okresu o wiecenia, Stanis awa 

Kostki Potockiego. W Podró y do Ciemnogrodu, b d cej satyr  na katolick  bigoteri  i wstecznictwo, nast puj co zobrazowa  on bro , 
s u c  ju  nie dobru wspólnoty obywatelskiej, ale baronom w wojnach feudalnych: „Po cianach wisia y na kszta t trofeów stare chor -
gwie, pordzewia e halabardy, he my, szyszaki, pa asze, kopie, pancerze i zbroje” (S. Kostka Potocki, Podró  do Ciemnogrodu, E. Kipa (red.), 
Wroc aw 2003, s. 134).

8 Z. Najdowski, „Podró  do Kalopei” Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów my li polskiego O wiecenia, Warszawa 1988, s. 51-52.
9 Ten frapuj cy rozd wi k mi dzy zrodzonym przez rewolucj  francusk  dyskursem wolno ci a praktyk  st umienia zrywu 

niewolników analizuje Susan Buck-Morss wskazuj c, e proklamowana na Haiti w 1801 r. konstytucja sz a dalej, ni  Deklaracja Praw 
Cz owieka i Obywatela, bo obejmowa a zasad  wolno ci wszystkie rasy oraz uciekinierów politycznych (S. Buck-Morss, Hegel, Haiti i hi-
storia uniwersalna, t um. K. Bojarska, Warszawa 2014, s. 109). Sytuacja pa szczy nianego ch opa, przypisanego do ziemi i pozbawionego 
praw publicznych, w du ej mierze przypomina a po o enie niewolników, a haita ski mechanizm zbrojnej walki o wolno  by  dok adnie 
tym, na co liczyli polscy teoretycy irredenty w odniesieniu do ch opów.

10 „Gazeta Polska” 1831, nr 217.
11 J. Lelewel, Stracone obywatelstwo stanu kmiecego w Polsce, Bruksela 1846, s. 4.
12 Tam e, s. 14.
13 Zwanymi przez niego „klassami” lub „kastami”. Tam e, s. 15-16.
14 J. K. Podolecki, O demokratyzmie polskim [w:] A. Grodek (red.), Wybór pism, Warszawa 1955, s. 9 i n.
15 Ten e, Charakter powstania polskiego [w:] Ten e, Wybór…, dz. cyt., s. 208.
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raln ”16. Obywatelstwo wi c nie sprowadza si  u niego wy cznie do uw aszczenia ch opów i przyci gni cia ich w ten 
sposób do szeregów powsta czych. Akt ten oznacza tak e ca kowit  zmian  struktury spo ecznej, jest pe n  realizacj  
egalitaryzmu, a tak e ma „swoje g bokie moralne znaczenie – osobistemu Ja nadaje samodzielno , zachowanie której 
staje si  potrzeb  i prowadzi do po wi cenia si  dla ogó u, dla Ja zbiorowego”17. Publiczne prawa wynikaj  u J.K. Po-
doleckiego z publicznych obowi zków i na odwrót – obowi zki daj  prawa.

Tak e bardzo g bokiego odrodzenia moralnego oczekiwa  chrze c  a sko-socjalistyczny utopista Ludwik Królikowski. 
Nie miejsce tu na rekonstruowanie jego zawi ej wizji przysz ego spo ecze stwa. Do  wspomnie , e wie cz cy zmian , 
komunistyczny horyzont, by  – podobnie jak Kalopea W. Gutkowskiego – dalece zmilitaryzowany18. Oto po wprowadzeniu 
przynajmniej w jakiej  cz ci globu nowego ustroju – Zjednoczenia – ka da i ka dy mieli by  zobowi zani do noszenia broni 
i przej cia przeszkolenia wojskowego. M czy ni mieli tworzy  Wojsko Apostolskie, kobiety za , o ile nie wyrazi y innej 
ch ci, zobowi zane by y do pe nienia s u by w lokalnych oddzia ach milicji. Celem formacji militarnej w nowym spo e-
cze stwie nie by o jednak wy cznie prowadzenie wojen. W okresie pokoju o nierze mieli zajmowa  si  napraw  dróg, 
grobli, mostów, osuszaniem bagien i innymi pracami, do których zostan  wezwani przez wsie lub miasta. Ich obowi zkiem 
by a tak e pomoc tym domownikom, którzy udzieliliby im noclegu podczas stacjonowania w danym miejscu19.

Intencje tych propozycji s  do  czytelne w kontek cie szlacheckich nadu y . W XIX w. bowiem obowi zek szar-
warków, czyli przymusowego wiadczenia robót publicznych, ci y  g ównie na gospodarzach i komornikach. Szlachta 
jednak niejednokrotnie czyni a z szarwarku dodatkowy wymiar pa szczyzny. Kwestia ta u L. Królikowskiego ma jed-
nak, moim zdaniem, tak e g bszy wymiar. Skoro, wychodz c zapewne od historiozoÞ cznych przes anek dotycz cych 
przywilejów szlacheckich, postrzega  on je w wymiarze pos ugi wojskowej, to konsekwencj  takiego rozumowania jest 
prze wiadczenie, e w przypadku militaryzacji ca ego narodu obowi zki spo eczne powinny przej  na o nierzy, czyli 
na wszystkich: równe obowi zki bowiem oznaczaj  równo  praw. Podobnie jak u J.K. Podoleckiego, idea o nierza-oby-
watela jest tu czynnikiem, który zmienia zastan  struktur  spo eczn  w sposób zasadniczy.

Upatrywanie potencja u emancypacyjnego w militaryzacji narodu doprowadzi o niektórych polskich rewolucjoni-
stów do apologii wojny. Najjaskrawiej rzecz t  uj  Adam Mickiewicz. W swych Ksi gach narodu i pielgrzymstwa polskiego 
nada  on polskiej idei narodowej charakteru mesjanistycznego, uznaj c polskiego o nierza-rewolucjonist  za posta , 
walcz c  ju  nie tylko o niepodleg o  czy o odrodzenie S owia szczyzny, ale o wolno  ludów europejskich20. Uwi-
dacznia si  to szczególnie w - utrzymanym w formie litanii – zako czeniu dzie a, a konkretnie w wezwaniu: „O wojn  
powszechn  za wolno  ludów prosimy ci , panie, amen”21. W podobnym tonie wieszcz wypowiada  si  na amach 
„Trybuny Ludów”, gdzie wskazywa , e nadchodz ca wojna/rewolucja b dzie starciem „mi dzy wielk  rodzin  kró-
lewsk , jedn  i niepodzieln , a ludami, rozproszonymi cz onkami wielkiej rodziny europejskiej”22. O konieczno ci sto-
czenia ostatniej wojny z ciemi ycielami pisa  tak e ks. Piotr ciegienny w swej Z otej ksi eczce – rzekomej bulli papie a 
Grzegorza XVI. Wskazywa  on, co prawda, e Bóg brzydzi si  wojny, jednak „Jedn  jeszcze wojn  odby  b dziecie 
musieli - wojn  sprawiedliw , bo w obronie ycia i wolno ci swojej i bli nich podniesiecie j , w obronie praw i pracy 
waszej prowadzi  j  b dziecie”23.

Wi kszo  analizowanych koncepcji z Þ gur  o nierza-obywatela czy a lud, b d cy w pierwszych dekadach XIX w. 
synonimem ch opstwa. Bezprecedensowe pod tym wzgl dem jest wi c uj cie, zaproponowane przez grup , skupio-
n  wokó  Jana Czy skiego, na amach „Echa Miast Polskich”. W pierwszym numerze tego nieperiodycznego pisma 

16 Tam e.
17 Tam e, s. 207.
18 Cho  L. Królikowski stwierdza , i  w Ko ciele Chrystusowym nie b dzie wojska, bo to lepe narz dzie, wykonuj ce polecenia 

dowódcy, a ka dy „ o nierz jest naturalnym nieprzyjacielem swobód ludu” (L. Królikowski, Wojsko [w:] „Polska Chrystusowa: pismo 
po wi cone zasadom spo ecznym”, T. I, zeszyt pierwszy, Pary  1842, s. 139-142). Wydaje si  jednak, e Królikowski ma tu na my li pod-
leg e w adzy armie zawodowe, a nie dzia aj c  w imi  idei i w interesie ludu narodow  czy obywatelsk  si  zbrojn . Pisa  wszak w tym 
samym tek cie, e „Lud Chrystusów nie jest bynajmniej stadem niemych owiec, które ka demu rze nikowi i wilkowi dadz  si  zab  a ”, 
a „Ko ció  Chrystusów nie tylko jest cierpi cym, ale i wojuj cym” (Tam e, s. 136-137).

19 Ten e, Sk ad Zjednoczenia [w:] „Polska Chrystusowa…”, T. I, zeszyt drugi, Pary  1845, s. 338-339.
20 Jeszcze w 1875 r. rzecz t  podobnie postrzegali Karol Marks i Fryderyk Engels, którzy pisali, i : „Polska jest nie tylko jedynym 

plemieniem s owia skim, ale jest równie  jedynym narodem europejskim, który walczy  i walczy nadal jako kosmopolityczny o nierz 
rewolucji”. Zob. K. Marks, F. Engels, W obronie Polski [w:] Dzie a wybrane, T. III, Warszawa 1982, s. 105-109.

21 A. Mickiewicz, Ksi gi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1986, s. 112.
22 Ten e, Braterstwo mi dzynarodowe [w:] Ten e, Trybuna Ludów, t um. L. P oszewski, Warszawa 1956, s. 219.
23 Cyt. za pierwszym przedrukiem: „Robotnik” 1925, nr 165, s. 2.
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J. Czy ski wyja nia : „Jedni chc  znosi  w asno , inni uposa aj  ubogich kosztem nic niemaj cych, a wszyscy zapominaj  
o sze ciu milionach mieszka ców, których liczba, si a, wiat o, przemys , po wi cenie jest koniecznie potrzebnym nie 
tylko do wywalczenia niepodleg o ci, ale do oswobodzenia i uszcz liwienia wszystkich ziemi naszej mieszka ców”24. By 
natomiast niepodleg o  odzyska , „ka dy na ziemi polskiej zrodzony musi by  obywatelem i o nierzem, gotowym na 
obron  kraju, usposobionym do prawodawczej, administracyjnej i s downiczej w adzy”25. Tak e na amach „Echa…” d -
enia militarystyczne ci le splot y si  z orientacj  prorówno ciow . Analizuj c kl ski dotychczasowych (z perspektywy 

1843 r.) powsta , redakcja wskazywa a na g ówn  ich przyczyn : „nie wymierzyli my sprawiedliwo ci ludowi, a przez 
lud rozumiemy i w o cian i miast mieszka ców”26. Wielce znamienna jest tak e przytoczona przez „Echo…” rozmowa 
(rzeczywista b d  Þ kcyjna) dwóch szlachciców z powstania listopadowego. „- Có  tam s ycha  na polu boju? - Niestety, 
stracili my stu obywateli. - Jak to, Panie? Tysi c. - Tak. Sto oÞ cerów i dziewi set o nierzy”27. Ten krótki dialog jest dla 
redakcji ilustracj  szlacheckiego za lepienia, które zgubi o Polsk .

D enie do restytucji polskiej pa stwowo ci oraz poszerzenia zakresu wspólnoty politycznej drog  walki zbrojnej 
w pierwszych dekadach XIX w. nie by o marzycielstwem znudzonych intelektualistów. Wiele z opisanych postaci popie-
ra o swe s owa czynami, s u c w armiach powsta czych oraz b  c si  na ulicach wielu europejskich miast „za wolno  
Wasz  i nasz ”. Za swe zaanga owanie p acili wysok  cen  – niewola, wi zienia, katorga na Syberii, czasem kara mierci, 
bardzo cz sto konieczno  opuszczenia ziem polskich, na które nigdy ju  nie mieli powróci . Fakty te rodz  pytanie, czy 
rzeczywi cie droga irredentystyczna by a skuteczna, czy nie s u y a raczej zaborcom do zr cznego „wypychania” jedno-
stek buntowniczych i niewygodnych z ziem polskich? Czy w pierwszej po owie okresu rozbiorów polscy rewolucjoni ci 
mogli zastosowa  form  horyzontalnego oporu, który by by z jednej strony oparty na przemocy, ale i na budowaniu auto-
nomicznych struktur, generuj cych bardziej d ugofalowe dzia ania? Powróc  do tego problemu po prze ledzeniu losów 
„ o nierza-obywatela” po Þ asku powstania styczniowego oraz próbie uchwycenia tej Þ gury w koncepcjach lewicowych 
organizacji partyzanckich w czasie II wojny wiatowej.

Wobec traumy pora ki
Kl ska powstania styczniowego na mniej wi cej dwudziestolecie wstrzyma a niepodleg o ciowe poruszenia na zie-

miach polskich. Na bazie tego traumatycznego do wiadczenia zmianie uleg y tak e d enia kolejnego zbuntowanego 
pokolenia. Odradzaj cy si  w latach 80. ruch antysystemowy nie stawia  ju  sobie jako celu doprowadzenia do masowej 
mobilizacji ludu w celu wydania walnej bitwy armiom reakcyjnych monarchii europejskich. Odt d jedn  z form oporu 
by o powstawanie uczniowskich i studenckich kó ek samokszta ceniowych, które by y inkubatorami niebezpiecznych 
idei. Na antypodach podziemnej edukacji sytuowa a si  strategia indywidualnego terroru. Jej emanacj  by  udany zamach 
na cara Aleksandra II, dokonany przez Polaka Ignacego Hryniewieckiego. Najistotniejszym jednak z nowych elementów 
by a aktywno  w ruchu robotniczym. Ostatnie z du ych antycarskich wyst pie  – rewolucja 1905-1907 – mia a ju  cha-
rakter g ównie strajkowy, a nie stricte militarny.

W pe niejszej formie Þ gura „ o nierza-obywatela” przetrwa a w kr gach emigracyjnych. Jak wskazuje Ryszard Mi-
chalski, przez wiele lat jedynym cznikiem mi dzy pokoleniem radykalnych demokratów a pokoleniem ruchu socjali-
stycznego by  Boles aw Limanowski, którego historyk okre li  jako „kontynuatora radykalnej my li irredencko-spo eczne-
j”28. Z ca  pewno ci  nielegalnie kolportowane na teren Kongresówki teksty B. Limanowskiego by y istotnym punktem 
odniesienia dla pokolenia, które wchodzi o w doros o  w latach osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XIX w.29

Wydawana w kr gu tego my liciela w latach 1889-1892 r. w Pary u „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne” 
w swym programie powtarza a tez , ukut  jeszcze w pierwszej po owie XIX w. – rewolucja europejska sk ada si  z sze-
regu rewolucji narodowych, prowadzonych z broni  w r ku30. Niemniej topos o nierza-obywatela powraca  tu nie bez 
pewnych pyta  i zastrze e . W jednym z artyku ów wskazywano, e powstanie styczniowe okaza o si  tragiczne w skut-
kach, bo doprowadzi o do wykrwawienia si  polskiej radykalnej m odzie y. Miejsce owej m odej, zbuntowanej inteligencji 

24 „Echo Miast Polskich” 1843, nr 1.
25 Tam e, s. 2.
26 „Echo Miast Polskich” 1843, nr 2, s. 2.
27 „Echo Miast Polskich” 1843, nr 3, s. 3.
28 R. Michalski, Socjalizm a niepodleg o  w polskiej my li socjalistycznej (1878-1918), Toru  1988, s. 34.
29 B. Cywi ski, Rodowody niepokornych, Warszawa 2010, s. 51.
30 „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne” 1889, nr 1 s. 1.
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zaj li w efekcie lojali ci, czego przyk adem dla autora tekstu by a Galicja31. Emigracja z kolei, zamiast koncentrowa  si  na 
przekazywaniu niepodleg o ciowych idei na ziemie polskie, wykrwawia a si  w wielkich rewolucyjnych bataliach, takich 
jak wojna o zjednoczenie W och czy Komuna Paryska32.

Zw aszcza ta ostatnia by a dla polskich wygna ców ostatni  wielk , zbrojn  prób  si  z europejsk  reakcj . W reß ek-
sjach ró nych my licieli socjalistycznych przetrwa a ona jako mit, do którego powracano przy okazji rocznic. W dwudzie-
stolecie Komuny publicysta kryj cy si  pod pseudonimem „Lucifer” z uznaniem wspomina , i  lud Pary a zniós  armi  
sta 33. To z pozoru b ahe sformu owanie kryje w sobie prze wiadczenie o wy szo ci wojsk rewolucyjnych nad zawodo-
wymi. Wynika to nie tylko z faktu, e te pierwsze kreowa y zmian , a drugie stabilizowa y stary porz dek. Dla rewolucjo-
nistów ludowe pochodzenie si y zbrojnej wi za o si  z wiar , e w momencie wybuchu walk o nierze z poboru nie dadz  
si  wykorzysta  do pacyÞ kacji t umu, tylko przejd  na stron  rewolty. W podobnie entuzjastycznym tonie redaktorzy 
„Pobudki...” wypowiadali si  na temat nowego programu niemieckiej socjaldemokracji, który w jednym z punktów g osi : 
„Wychowanie dla ogólnej s u by wojskowej. Obrona ludowa zamiast wojska sta ego”34.

Paradoksalnie, na cz ciowy powrót do idei o nierza-obywatela wp yw mia a kolejna traumatyczna, pokoleniowa 
kl ska – rewolucja 1905-1907. Po jej upadku socjali ci, skupieni wokó  Józefa Pi sudskiego we Frakcji Rewolucyjnej Polskiej 
Partii Socjalistycznej, podj li prób  kreacji szerszego, nieklasowego ju  podmiotu politycznego, który by by zdolny zaini-
cjowa  przemiany, wiod ce do odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci. Sk din d, wedle pó niejszego Marsza ka, PPS po 
rewolucji 1905 r. przesta a by  jedyn  depozytariuszk  idei niepodleg o ciowej. Dlatego te  chcia  on porozumienia z in-
nymi, niesocjalistycznymi grupami politycznymi, wysuwaj cymi postulat niezawis o ci Polski. W sukurs tym intencjom 
przysz y Austro-W gry, które umo liwi y J. Pi sudskiemu tworzenie polskich oddzia ów w Galicji. Odt d rzuci  si  on 
w wir przygotowa  o charakterze czysto militarnym, poci gaj c za sob  cz  socjalistów. W 1910 r. wysun  has o walki 
armii ludowej z armi  caratu35.

o nierz-obywatel w pocz tkach XX w. ró ni  si  wi c w sposób wyra ny od swego odpowiednika sprzed dziesi -
cioleci. Has o „Za wolno  Wasz  i nasz ” powtarzali odt d przede wszystkim ci socjali ci, którzy uwa ali, e d enia 
powsta cze s  mrzonk , a rewolucja zrealizuje d enia polskich robotników efektywniej, ni  instytucja pa stwa36. Praw-
dopodobnie wielu spo ród anga uj cych si  w tworzenie Legionów czyni o to z przekonaniem, e wszelka aktywno  
antycarska to dzia anie na rzecz wolno ci i pokoju w Europie37. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e lider tego rodowiska 
– J. Pi sudski – z „czerwonego tramwaju” wysiad  ju  na kilka lat przed odzyskaniem niepodleg o ci38. Wszelk  jego 
aktywno  z tego okresu nale y wi c analizowa  przez pryzmat narodowego egoizmu, a nie walki o ustrój „spo ecznej 
sprawiedliwo ci”.

Sequel. Ku Polsce Ludowej
Formacja o nierza-obywatela od y a w czasie II wojny wiatowej. Sta o si  tak w du ej mierze dlatego, e konß ikt 

ten dotkn  szerokich warstw ludno ci niezaanga owanej bezpo rednio w przebieg dzia a  zbrojnych, co wp yn o sty-
muluj co na wyksztalcenie si  ró nych form oporu i wci gn o wielu cywilów do walki z okupantem. Na o y  si  na 
to kontekst ideologiczny. rodowiska lewicowe i centrolewicowe wi za y wybuch wojny ze strukturalnym kryzysem 
kapitalizmu. Zdawano sobie jednocze nie spraw  z manowców, na które wiod y alternatywne pespektywy autorytarne, 
faszystowskie i komunistyczne. Wszystko to zmusza o do poszukiwa  nowych rozwi za  w obliczu trwaj cej wojny. 

31 „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne” 1889, nr 2, s. 4.
32 Tam e, s. 9.
33 „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne” 1891, nr 3, s. 2.
34 „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne” 1891, nr 6, s. 4.
35 J. Pi sudski, Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim, h  p://lewicowo.pl/zadania-praktyczne-rewolucji-w-zaborze-rosyj-

skim/, 15.12.2014.
36 Takie przekonanie wyra a  np. Julian Marchlewski. Zob. M. ychowski, Polska my l socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.), 

Warszawa 1976, s. 418.
37 Legiony z ca  pewno ci  mia y obywatelski charakter. Punkty werbunkowe tych formacji tworzono np. w siedzibach czaso-

pism socjalistycznych, a w ich szeregi wst pi o wielu prominentnych polityków lewicowych, np. J drzej Moraczewski, Herman Lieber-
man, Emil Bobrowski, Ryszard Kunicki czy Zygmunt Klemesiewicz. Fakt, i  wielu z wymienionych piastowa o wysokie stanowiska 
publiczne (lekarze, pos owie, naukowcy) ka e postrzega  Legiony jako formacj  rzeczywi cie obywatelsk . Nie bez powodu Bohdan 
Urbankowski uwa a  Legiony za „najinteligentniejsz  armi  wiata”. Zob. M. ychowski, dz.cyt., s. 462-463; B. Urbankowski, FilozoÞ a 
czynu. wiatopogl d Józefa Pi sudskiego, Warszawa 1988, s. 222.

38 Zdaniem R. Michalskiego J. Pi sudski zerwa  z ideami socjalistycznymi po 1908 r. Zob. R. Michalski, dz. cyt., s. 106.
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Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolno -Równo -Niepodleg o  liczyli na przej cie w adzy w dro-
dze „powstania rewolucyjnego”, które powinno wy oni  „rewolucyjny rz d robotniczo-ch opski”. Odbudowane 
w taki sposób pa stwo mia o by  Polsk  Ludow  i Socjalistyczn 39. Opowiedzenie si  za wybuchem rewolucyjnego 
powstania dobrze wpisywa o si  w tradycje walk spo ecznych XIX w., do których socjali ci w mi dzywojniu ch tnie 
odwo ywali si  przy okazji rocznic. Rzecz jasna takie postrzeganie szans na wprowadzenie politycznych projektów 
w ycie poci ga o za sob  konieczno  utworzenia w asnych si  zbrojnych, dlatego pojawia y si  postulaty powszech-
nego uzbrojenia robotników i ch opów. Nigdzie jednak nie zosta  sprecyzowany sposób, w jaki owo uzbrojenie ludu 
mia oby si  dokona 40.

Przedstawiciele ruchu ludowego z kolei wskrzesili o niersko-obywatelski topos na u ytek dzia alno ci propagando-
wej Batalionów Ch opskich. Jak pisano, o nierz BCh „to pierwszy raz w dziejach Polski na wysokim poziomie ideowym 
stoj cy o nierz Polski ludowej. Wie, o co walczy, i przed niczym si  nie cofnie, je li sprawa tego wymaga”41. Nieustannie 
podkre lano, e ch opskie wojsko partyzanckie musi by  przepe nione „duchem Polski Ludowej”42. Dlatego te  kl ska 
okupanta nie mia a oznacza  ko ca zmaga  o realizacj  idea ów, stoj cych przed ch opskimi partyzantami. „My z broni  
w r ku sta  musimy i po rozgromieniu wroga wci  na stra y, na stra y wewn trz pa stwa, by w Polsce nowej, Polsce 
ludowej, nie powtórzy y si  b dy historii i znikn o raz na zawsze wszystko z o, co j  do zguby doprowadzi o. Stra  
to b dzie odpowiedzialna, gdy  nie brak i dzi  wielu takich, co marz  o powrocie przedwojennych czasów. B d my 
czujni”43. Bynajmniej jednak publicy ci tej orientacji politycznej w okresie II wojny wiatowej nie skupiali si  wy cznie 
na swoi cie poj tej „awangardzie” ruchu ludowego. Podobnie jak pierwsi niepodleg o ciowi marzyciele wskazywali 
oni na potencja , tkwi cy w sile liczebnej ch opstwa. „Za zorganizowanymi dzisiaj stra ami przednimi musz  i  dalsze 
szeregi ruchu ch opskiego, które a  do uzyskania ostatecznego zwyci stwa, a  do zdobycia takiego porz dku spo eczno-
-ustrojowego, który okre lamy nazw : Polska Ludowa, nie mog  spocz  w trudzie i walce”44. Wygnanie naje d ców 
z interioru pa stwa mia o wi c by  jedynie pierwszym etapem na drodze do wprowadzenia sprawiedliwszego, w ich 
mniemaniu, ustroju.

o nierz-obywatel i marginesy wspÓlnoty
Has a dotycz ce Polski Ludowej, poszukiwanie wrogów ludu i zapowiedzi walki z nimi, nastawione ideowo bojówki 

– wszystko to budzi do  jednoznaczne skojarzenia. W tym miejscu wi c, na bazie zebranego materia u empirycznego, 
chcia bym postawi  pytanie o rol  analizowanej Þ gury antropologiczno-politycznej. Najpierw jednak, dla uzupe nienia 
wywodu, uka , kim prawdopodobnie o nierz-obywatel nie by .

Ukazani w przywo anym na wst pie obrazie J.-L. Davida o nierze wykonuj  salut rzymski, co – w zestawieniu z do  
powszechnym w ród historyków przekonaniem, e rewolucja francuska stworzy a nowoczesny, rewolucyjny nacjona-
lizm – mo e wie  na manowce prezentystycznych interpretacji. Istniej  wszak badacze uznaj cy np. G. Garibaldiego 
za protofaszyst 45. Jednak, jak wspomnia em na pocz tku, na gruncie polskim endecja niech tnie si ga a po tradycj  po-
wsta  oraz Þ gur  o nierza-obywatela46. To stwierdzenie jednak zdaje si  nie rozwi zywa  problemu.

Wypowiedzenie wojny istniej cemu ustrojowi by o g ówn  form  buntu, któr  potraÞ li pomy le  i zastosowa  eu-
ropejscy rewolucjoni ci ze schy ku wieku XVIII i co najmniej pierwszej po owy nast pnego stulecia. Ich walka toczy a 
si  przeciwko ogl dnie pojmowanej reakcji, rozumianej zw aszcza jako monarchiczne trony i wspieraj cy je arystokraci 
oraz duchowni. Wówczas jeszcze nie zdawano sobie sprawy z faktu, e walki spo eczne przybieraj  ró ne formy i tocz  
si  na ró nych, zazwyczaj nierównoleg ych poziomach; e rezerwuar nowoczesnych idei mie ci w sobie znacznie wi -
cej, ni  tylko demokratyzm. Kwestie te nie zawiera y si  w republika sko-rewolucyjnym ideale, opartym na dychotomii 
prywatne-publiczne i jasno deÞ niuj cym wroga. Nie bez powodu F. Gorzkowski by  tak bezkompromisowy w odniesie-

39 M. liwa, Polska my l socjalistyczna (1918-1948), Wroc aw 1988, s. 177.
40 Tam e, s. 173.
41 Lipiec 1942, Rozkaz komendy g ównej BCh w sprawach organizacyjnych [w:] Z. Ma kowski, J. Nowak (red.), Materia y ród owe do 

historii polskiego ruchu ludowego, T. IV, Warszawa 1966, dz. cyt., s. 53.
42 Sierpie  1942, Program lekcji na kursie szkoleniowym BCh na temat zada  BCh [w:] Materia y…, T. IV, dz. cyt., s. 61.
43 1943 wrzesie  15, Rozkaz komendanta g ównego BCh w sprawach organizacyjnych [w:] Materia y…, T. IV, dz. cyt., s. 233.
44 1942 pa dziernik. – Artyku  uzasadniaj cy powo anie przez ruch ludowy w asnej organizacji bojowej [w:] Materia y…, T. IV, dz. cyt., s. 91.
45 Zob. M. Caroti, Garibaldi il primo fascista, Tricase 2012.
46 Wyj tek stanowi tu Zygmunt Balicki, który w swym dziele Egoizm narodowy wobec etyki kilkakrotnie przywo uje topos o nierza-

-obywatela. Zob. Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów 1902.
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niu do szlachty, redaktorzy „Pobudki...” szermowali has ami o zdradzie narodowej i „zbójectwie”47, natomiast o nierzy 
Batalionów Ch opskich wzywano do zachowania „czujno ci” w walce z wrogami ludu. Zawartego w tych koncepcjach 
ducha fanatyzmu z aprobat  opisywa  zwolennik stosowania przemocy w polityce Georges Sorel: „ o nierz walcz cy 
w wojnach o Wolno  przywi zywa  niemal e zabobonn  wag  do wype niania najdrobniejszych rozkazów. St d w a nie 
bierze si  fakt, e nie okazywa  adnego wspó czucia dla genera ów czy te  urz dników, których po kl sce wysy ano na 
gilotyn  pod zarzutem zaniedbania obowi zków [...] Jak mia  bowiem wiedzie , czy skaza cy rzeczywi cie pope nili 
zdrad , czy te  nie”48.

Wszystko to zdaje si  nasuwa  skojarzenia z produktami systemów totalitarnych, którzy nie cofali si  przed niczym 
w imi  ró nie pojmowanych racji. My l  jednak, e nieuprawnione by oby uznanie za o nierzy-obywateli tak e przed-
stawicieli Hitlerjugend czy cz onków innego typu bojówek, pozostaj cych na s u bie dyktatur. Przede wszystkim cech  
immanentn  o nierza-obywatela jest fakt, e przychodzi  z zewn trz; atakowa  system, a nie go petryÞ kowa . Za ten czyn 
wielokrotnie ponosi  on cen  najwy sz  – mier , zes anie, wieloletnie wi zienie. Poza tym, podejmowana przez niego 
walka mia a na celu poszerzenie granic wspólnoty politycznej, a nie, jak w przypadku tworów totalitarnych, zaw enie 
jej do grona jednostek, spe niaj cych kryteria rasowe lub pozostaj ce w odpowiednim stopniu bierne i uleg e. Pozostaje 
wreszcie pytanie, czy w odniesieniu do systemów totalitarnych mo na w ogóle mówi  o wiadomym i krytycznym oby-
watelu, czy raczej o seryjnym produkcie machiny indoktrynacyjnej.

Na gruncie polskim konstytutywne elementy o nierza-obywatela nak ada y si  na problem braku niezawis ego 
pa stwa49. W rdzeniu rodzimej wersji tej idei tkwi o przekonanie, e Rzeczpospolita upad a poprzez b dne rozwi za-
nia ustrojowe, a nie – jak sugerowali zaborcy – „bo si  zapi a i zata czy a”50. W tym wi c aspekcie nurt irredentystycz-
ny pozostawi  otwart  furtk  dla przysz ej restytucji pa stwa, wi c ci le odzyskanie niepodleg o ci z konieczno ci  
przebudowy struktury spo ecznej. Taka obietnica by a zr cznym posuni ciem socjotechnicznym, gdy  mia a potencja  
zainteresowania spraw  polsk  do ów spo ecznych. Nie miejsce tu na roztrz sanie, dlaczego rewolucyjne zapowiedzi 
niepodleg o ciowców nie przynios y spodziewanego umasowienia ruchu powsta czego.

SpecyÞ ka polskich dziejów sprawi a, e istotnym elementem XIX- i XX-wiecznej historii by y ró ne typy buntowni-
ków. W ród nich Þ gur  dominuj c  by  o nierz-obywatel, obdarzony silnym poczuciem to samo ci narodowej i poli-
tycznej, ale tak e pewnym „nerwem”, czyli trudnym do precyzyjnego opisu typem osobowo ci, który uniemo liwia  mu 
uczestnictwo w ugodowej polityce. Na prac  tu i teraz decydowa  si  on jedynie wtedy, gdy na horyzoncie nie majaczy y 
wizje powsta  i rewolucji. Pisa  wtedy, jak W. Gutkowski, podr czniki z dziedziny agrotechniki, prowadzi  – jak L. Króli-
kowski – liceum albo drukarni , wreszcie, wzorem J. Czy skiego, analizowa  francuski model gospodarczy i bada  prac  
robotników miejskich. Celem dalekosi nym tych dzia a  zawsze pozostawa a jednak niepodleg o , po czona z prze-
mian  struktury spo ecznej i gospodarczej.

Ró ne by y losy analizowanej formacji – czasem kl ski przyczynia y si  do nasilenia oporu, czasem za  pacyÞ kowa y 
ca e pokolenie. Walka zbrojna jednak pozostawa a pokus , bo nios a ze sob  szczególny adunek emocji i zaanga owa-
nia, ale tak e wielokro  okazywa a si  brutaln  konieczno ci . Trudna jest wi c jednoznaczna ocena o nierza-obywatela. 
Z ca  pewno ci  plany poruszenia mas i ukierunkowania ich energii na aktywno  niepodleg o ciow  i równo ciow  
okaza y si  naiwne i oparte nie na rzeczywistych nastrojach spo ecznych, lecz na projekcji tych nastrojów i my leniu ycze-
niowym. Dlatego te  skutkiem radykalnego czynu nieraz okazywa o si  nie spi trzanie rewolucyjnej fali, ale powodowa-
nie jej uj cia. Niemniej, bezkompromisowe zaanga owanie w walk  przyczynia o si  do powstania tradycji i spo ecznych 
mitów, które zakorzenia y si  w spo ecznej wiadomo ci i – przetwarzane przez kolejne pokolenia – nada y ywotno  
Þ gurze o nierza-obywatela, umo liwiaj c jej reaktywacje w coraz to nowych kontekstach.

47 Autor podpisany jako H. Polanowski pisa : „...my, socjali ci narodowi, uroczy cie o wiadczamy, e adnych rozbiorów Polski 
nie uznajemy, adnych granic ustanowionych przez zbójeckie kongresy zna , ani o adnych kompromisach z rz dami s ysze  nie chce-
my, a tych, którzy uprawiaj  polityk  kompromisów z najazdem, mianem zdrajców sprawy narodowej otwarcie pi tnujemy”. „Pobudka: 
czasopismo narodowo-socjalistyczne”, 3/1891, s. 1.

48 G. Sorel, Rozwa ania o przemocy, t um. M.J. Mosakowski, Warszawa 2014, s. 255.
49 To tak e prawdopodobnie wp yn o na brak protofaszystowskich fascynacji o nierzy-obywateli. Trudno wszak wyobrazi  sobie zaist-

nienie faszyzmu we wspólnocie politycznej, pozbawionej organizacji pa stwowej.
50 R. Michalski, dz. cyt., s. 40.
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