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PAWE£  KUCIÑSKI
(Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa)

�GENEALOGIA  TERA�NIEJSZO�CI�  �WIÊTOCHOWSKIEGO
W  KRÊGU  IDEI  POLSKIEGO  NACJONALIZMU

Genealogia tera�niejszo�ci �wiêtochowskiego drukowana by³a w �Prosto z mo-
stu� w 1935 roku, w numerach od 5 do 17. Ju¿ ten fakt pozwala na pewne uogól-
nienie natury pragmatycznej. By³ to bowiem pierwszy rocznik pisma, które, w za-
³o¿eniu redaktora, Stanis³awa Piaseckiego, mia³o stanowiæ przeciwwagê ideolo-
giczn¹ dla liberalno-demokratycznego �rodowiska �Wiadomo�ci Literackich�,
a tak¿e polityczn¹ � wobec rz¹dz¹cej sanacji.

Ukazanie siê Genealogii tera�niejszo�ci w periodyku Piaseckiego mia³o kilka
wymiarów, mo¿e zatem owocowaæ kilkoma interpretacjami. Po pierwsze wiêc,
wymiar pragmatyczny i � jak powiedzieliby�my dzi� � marketingowy. Genealo-
gia w nowym tygodniku prawicowym, dopiero zaczynaj¹cym przygodê wydaw-
nicz¹, by³a doskona³¹ reklam¹ �rodowiska, które nie tai³o swego opozycyjnego
charakteru. Dzie³o �wiêtochowskiego, �d³u¿sza praca historyczna, przeznaczona
specjalnie dla »Prosto z mostu« przez wybitnego pisarza� 1 � mia³o w tej interpre-
tacji podnie�æ presti¿ tytu³u i grupy, antagonistycznej nie tylko wobec rz¹du, ale
te¿ wobec endeckiej �My�li Narodowej�, w której �wiêtochowski drukowa³ przed
laty swoj¹ Historiê ch³opów polskich 2. M³odzi nacjonali�ci czasem dyskursywnie,
innym razem zapalczywie od¿egnywali siê od tradycji �pokolenia ojców�, naro-
dowych demokratów. Sami uwa¿ali siê za now¹, my�l¹c¹ odmiennymi kategoria-
mi generacjê, dla której idea³y �starych�, a przede wszystkim polityczny pragma-
tyzm endeków, my�l¹cych z kolei anachronicznymi kategoriami �g³upiego wieku
XIX�, by³y nie do pogodzenia z jej wizj¹ �wiatopogl¹dow¹ 3. Mia³a ona dwa obli-
cza, komplementarne wzglêdem siebie, ujawniaj¹ce siê równie¿ w sposobie inter-
pretacji historii. Pierwsze z nich to idealizm, widoczny w ogólnym spojrzeniu na
historiê i tradycjê, któr¹ ³atwo jest interpretowaæ, przekszta³caæ i któr¹ ³atwo ma-

1 [ A n o n i m ], �p. Aleksander �wiêtochowski. �Prosto z mostu� 1936, nr 21, s. 2.
2 Zob. W. K o n o p c z y ñ s k i, Klio na przeszkoleniu. �My�l Narodowa� 1937, nr 16, s. 248.
3 O pokoleniowej stratyfikacji politycznej w nacjonalizmie polskim zob. np. B. P i a s e c k i,

Duch czasów nowych a Ruch M³odych. Warszawa 1935. � S. P i a s e c k i, W m³odych oczach. �Pro-
sto z mostu� 1936, nr 19. � P. K u c i ñ s k i, Nacjonalizm: pokoleniowe interpretacje romantyzmu
w �wietle publicystyki prawicowej lat trzydziestych. W zb.: Literatura zaanga¿owana � koncepcje,
programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja? Red. E. Ziêtek-Maciejczyk, P. Cieliczko. War-
szawa 2006.
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nipulowaæ. Historia wed³ug narodowców powinna byæ emocjonalnie �gor¹ca�. Na-
cjonalistyczny idealista nie jest historykiem par excellence, ale historiozofem �
postheglist¹, uwa¿aj¹cym, i¿ dzieje rz¹dz¹ siê swoj¹ w³asn¹, odrêbn¹ logik¹, ufun-
dowan¹ przede wszystkim na emocjach poznaj¹cego je podmiotu:

Historia ma nam daæ � twierdzili m³odzi � [...] w pierwszym rzêdzie materia³ do g³êbo-
kich przemy�leñ, materia³ tragicznych niekiedy, ociekaj¹cych krwi¹ i zadymionych kurzem
pobojowisk do�wiadczeñ, niekiedy znowu furkocz¹cych na wietrze chwa³¹ i potêg¹ narodowe-
go sztandaru. Historyczne do�wiadczenia narodu wskazuj¹ na jego w³a�ciwo�ci, jego wady
i zalety, wskazuj¹ na jego misjê dziejow¹ [...] 4.

Idealistyczna perspektywa nie oznacza jednak �racjonalistycznego niedow³a-
du�. Choæ dzi� nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e nacjonalizm �nie nadaje siê [...] struktu-
ralnie do zajmowania siê tak wa¿nymi spo³ecznymi i politycznymi kwestiami jak
sprawiedliwo�æ spo³eczna, dystrybucja �rodków czy rozwi¹zywanie konfliktów� 5

� to przecie¿ nie rezygnuj¹ m³odzi z racjonalnej analizy faktów. Logika, choæby
idealistyczna, ka¿e wykorzystywaæ dane rozumu. Wówczas wspieraj¹ one propa-
gandowe deklaracje na temat wyobra¿onej, opisanej w jêzyku mitu politycznego
ojczyzny � Wielkiej Polski. Ich pojawienie siê nie tylko nie k³óci siê z metaforycz-
n¹, nieledwie poetyck¹ wizj¹ nowego, totalnego porz¹dku. Przeciwnie, w³a�nie
fakty i rzeczywisto�æ oraz niezbêdne ideologiczne interpretacje, jakim zostaj¹ pod-
dane, wyznaczaj¹ perspektywê ka¿dej, tak¿e ideowej aktywno�ci, pozwalaj¹ nie
traciæ z oczu celu politycznego.

Rzeczywisto�æ spo³eczna i polityczna jest t¹ przestrzeni¹, z której wyprowa-
dzane s¹ dora�ne dzia³ania, gdzie wykuwa siê zarówno przedsiêwziêcia ideolo-
giczne, jak i nadbudowê emocjonaln¹: irracjonalne rojenia o heroicznej przysz³o-
�ci narodu. Kontrola rozumu nad idealistyczn¹ psyche lub nawet radykalnym fa-
natyzmem, mimo ¿e s³aba i niedoskona³a, musi istnieæ � choæby po to, by polityczni
ideali�ci umieli rozpoznaæ, co jest z³em i wystêpkiem, i próbowaæ to zmieniæ, a fa-
natycy � znale�æ odpowiedzialnego za niepowodzenia wroga, politycznego prze-
ciwnika, by usi³owaæ go skompromitowaæ albo wrêcz zniszczyæ. Nieuchronna,
nawet w opartym na mitach i wielkich metaforach totalitaryzmie, perspektywa ra-
cjonalizacji chceñ i utopijnych pragnieñ okre�la stan wyj�ciowy dla budowania
wizji i nacjonalistycznych marzeñ o potêdze narodu. Z drugiej strony, w³a�nie w rze-
czywisto�ci najlepiej widoczne s¹ wszystkie kompleksogenne sytuacje, którym
naród podlega (lub które po prostu sam tworzy). Wszelkie nacjonalistyczne resen-
tymenty i kompleksy � a co za tym idzie, tak¿e ideologiczne ¿¹danie rekapitulacji
i zmian (wojen, nacjonalistycznych �rewolucji konserwatywnych�) � rodz¹ siê
z analizy �wiata dotychczasowej niemoralno�ci, piêknoduchostwa, materializmu
i z interpretacji tych faktów spo³ecznych.

Rozum irracjonalisty [politycznego] to [zatem] nie demoniczny rozum bez czynu i woli �
to rozum dojrza³o�ci, która, utraciwszy wiele, staje w koñcu pogodnie i pokornie przed si³ami
przeznaczenia: przed determinizmem swej osobowo�ci, której chwytaj¹c siê obur¹cz jak moc-
nej porêczy, d�wiga siê ponad rozpacz [...] 6.

4 W. P i e n i e k, Tradycja walki. �Orlêta� 1938, nr 5, s. 1.
5 A. D. S m i t h, Nacjonalizm. Prze³. E. C h o c i m s k a. Warszawa 2007, s. 39.
6 K. L. K o n i ñ s k i, Racjonalne � irracjonalne, cz. II. �My�l Narodowa� 1930, nr 7, s. 101.

Por. te¿ A. H e r t z, Socjologia Vilfreda Pareto i teoria elit. W: Ludzie i idee. Warszawa 1931,
s. 16�17.
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Dopiero w napiêciu woli, popartym racjonaln¹ sublimacj¹, w selektywnym
odczuciu �wiata warto�ci mo¿na dostrzec now¹, idealn¹, �zarazem jedyn¹ istot-
n¹�, p r a w d z i w ¹  rzeczywisto�æ; tylko �poprzez grozê, z³o, tragizm, potwor-
no�æ � poprzez wszystko, co jest [lub wydaje siê w tej rzeczywisto�ci] bezsensem
moralnym i logicznym� 7, a zatem przez (autentyczne) bycie w �zafa³szowanym�
�wiecie � ów inny, lepszy �wiat uda siê zidentyfikowaæ. To m.in. sugestia dotycz¹-
ca historii i jej opisu, pojawiaj¹ca siê w Genealogii �wiêtochowskiego jako �roz-
my�lne zagêszczenie czarnych barw przez jednostronny dobór faktów� 8 � po to,
by mo¿na by³o z nimi walczyæ.

W³a�nie ow¹ walkê z bezideowo�ci¹, z k³amstwem �wiata, uprzednio zamie-
nion¹ m.in. na kompleks niespe³nionego pragnienia wydobywaj¹ m³odzi, uwydat-
niaj¹c rolê odpowiedzialnych za tê sytuacjê przeciwników politycznych. W wy-
znaniu W³adys³awa Jana Grabskiego pobrzmiewaj¹ reminiscencje tej straty, per-
manentnej niemocy, której �ofiarami� s¹ m³ode, powojenne pokolenia. Czym�
utraconym natomiast, o co toczy siê walka generacji, s¹ historyczne narracje, �dok-
trynalne�, �martwe� wizje dziejów. A przecie¿ �M³ode pokolenie czuje potrzebê
¿ywej historii, lecz nie mo¿e jej w pe³ni zaspokoiæ, bo mu pokolenie starsze, bêd¹-
ce w pe³ni twórczo�ci, nie dostarcza odpowiedniej strawy� 9. Taki wyd�wiêk maj¹
równie¿ pojawiaj¹ce siê w Genealogii jako motto Comte�owskie s³owa: �Prze¿y-
wamy ¿ycie umar³ych� 10.

A jednak mo¿e dziwiæ, ¿e �odpowiedniej strawy� historycznej dostarczy³ m³o-
dym w³a�nie �wiêtochowski, który by³ wszak, jak oni, zdeklarowanym nacjonali-
st¹, ca³kowitym ideowcem, a nawet usi³owa³ broniæ w swym dziele demokratycz-
nych podstaw ustrojowych. Te w¹tpliwo�ci nikn¹, je�li wydobyæ intencjonalny
poziom jego Genealogii oraz w zasadzie niesprzeczn¹ z nim wizjê nacjonalistów
i je�li na tê koherencjê spojrzeæ z punktu widzenia historii (dowolnie interpreto-
wanych) idei. Historia i historiografia maj¹ byæ dla m³odych � jak ca³a zreszt¹
ideologia nacjonalistyczna � bezwzglêdnie �etyczne�, tj. zgodne ze specyficzn¹
pozycj¹ nacjonalistycznego pojêcia prawdy. Historycy �ideowi�, jak wszyscy za-
anga¿owani w nacjonalizm, powinni ods³aniaæ � za pomoc¹ subiektywnego opisu
faktów � fa³sz, który sta³ siê udzia³em historii. �Kto za� o  p r a w d z i e  my�li
s w o j e j, ten nigdy nie boi siê wolno�ci dla my�li, bo wie, ¿e my�l rzetelnie dzia-
³aj¹ca w [inn¹, przebrzmia³¹] prawdê prêdzej czy pó�niej ugodzi� 11.

Tradycja i historia � a przynajmniej ich wybrane, starannie wysublimowane
elementy, oczyszczone z interpretacji fa³szywych, nie daj¹cych siê uzgodniæ z ide-
ologi¹ m³odych � wedle nacjonalistów nie s¹ polemiczne. W obrêbie potê¿nej kon-
cepcji ideologicznej, w której pierwszorzêdn¹ rolê odgrywa �dyskurs wieczno-
�ci�, nie nale¿y dyskutowaæ z histori¹ pojmowan¹ klasycznie, liniow¹, uk³adaj¹c¹

  7 S. K o ³ a c z k o w s k i, Wojna jako mistrzyni, cz. II. �Prosto z mostu� 1939, nr 27, s. 5.
  8 S. P i a s e c k i, Ofensywa d³ubaczy. Jw. 1936, nr 20, s. 1.
  9 W. J. G r a b s k i, Miecz Chrobrego. �Ruch M³odych� 1936, nr 7/8, s. 38.
10 Cyt. za: A. � w i ê t o c h o w s k i, Genealogia tera�niejszo�ci. Warszawa 1936, s. 5. Sam

� w i ê t oc h o w s k i  ³¹czy³ tê my�l z w³asn¹ analiz¹ autorytarnej w³adzy (zob. ibidem, s. 231). Wszyst-
kie cytaty z Genealogii tera�niejszo�ci podajê wed³ug tej edycji, bezpo�rednio po nich w nawiasach
umieszczaj¹c numery stronic.

11 K. L. K o n i ñ s k i, Bóg przez ma³e �b�, czyli o cenzurze. �Prosto z mostu� 1936, nr 1,
s. 1.
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siê w �wiadectwo zapominania, istnienia bezrefleksyjnego i bezdziejowego w wy-
³¹cznie materialistycznej, hedonistycznie pojmowanej tera�niejszo�ci 12. Historia
z jej przesz³o�ci¹, tera�niejszo�ci¹ i przysz³o�ci¹ nie stwarza psychospo³ecznej �wia-
domo�ci trwania; tê buduje dopiero dzia³aj¹cy w dziejach �cz³owiek swojego na-
rodu�, �prawdziwy Polak� 13, nacjonalista.

Dlatego wizja nacjonalistycznej historiografii ju¿ na pocz¹tku ma jaki� scena-
riusz, przefiltrowany przez maszynê propagandy i indoktrynacji schemat. Tylko
po wstêpnej selekcji faktów, oddzieleniu ziaren od plew za pomoc¹ publicystycz-
nej �metodologii� wolno powiedzieæ, ¿e �We wspó³czesnym m³odym Polaku mowa
historii jest ¿ywa, wolna mo¿e od mg³y mesjanistycznej, ale za to prawdziwsza� 14

� zaakcentowaæ pragnienie poszukiwania jedynych akceptowalnych odpowiedzi.
Wszystko bowiem, co zosta³o ju¿ na poziomie intencyjnym os¹dzone jako fa³sz
i k³amstwo, jest warte zainteresowania o tyle, o ile wskazuje na swoje przeciwieñ-
stwo: na to, co prawdziwe i � wedle ideologicznego publicysty � autentyczne.
Oczywi�cie, nacjonalistyczna �retoryka historiograficznej sugestii�, a szerzej �
bo pozostajemy w orbicie pojêæ aksjologicznych � nacjonalistyczna interpreta-
cja moralno�ci, zgodna z polityczn¹ wyk³adni¹ ideologii, nadu¿ywa pojêæ ode-
rwanych. �wiat �dobra� i �z³a� jest rzeczywisto�ci¹ dekalogu partyjnego i ma
niewiele wspólnego z uniwersalnym systemem etycznym. Wskazuje wy³¹cznie
na ideow¹, zwi¹zan¹ z walk¹ eksplikacjê, w której buduje siê siatkê moralno�ci
politycznej, nie dla wszystkich dostêpnej. Pojêcia z zakresu moralno�ci uwik³a-
ne w radykaln¹ politykê niemal zawsze potwierdzaj¹ racje dora�ne, postuluj¹
dwuwymiarowo�æ warto�ci, opart¹ na wykluczeniu i aprobacie, o wiele czê�ciej
jednak odrzuceniu ni¿ akceptacji zjawisk, ludzi i pojêæ. Zgodnie z wyk³adni¹ na-
cjonalistycznej etyki:

Dobrem jest to, co zachowuje i rozwija naród, co pog³êbia wspólnoty i umacnia wiêzy
wspó³¿ycia zbiorowego, co uzdrawia i okrzepia ludzi, a z³em jest to, co podkopuje narodow¹
spójniê, j¹trzy spo³eczno�æ [...], os³abia zdrowie fizyczne, moralne i dynamikê spo³eczn¹ cz³on-
ków narodu 15.

Ale i z³o � twierdz¹ narodowcy � nale¿y poznaæ, zidentyfikowaæ i o�wietliæ,
by na jego tle w³asna prawda jawi³a siê wyra�niej.

Pierwszorzêdn¹ cech¹ wizji dziejów w nacjonalizmie jest zatem to, ¿e niemal
zawsze konstytuuje siê ona w sposób negatywny, przez odwo³anie do zakumulo-
wanej ju¿ wiedzy o tym co � wedle ideologa � by³o w historii �wiadomym fa³-
szem. To, o czym m³odzi mówili, w jaki obraz przesz³o�ci Polski wierzyli, ujaw-
nia siê w Genealogii za pomoc¹ dok³adnie tego samego schematu, poniewa¿ nie-
zmiernie ³atwo wpisaæ pojêcie jakiegokolwiek, a tym bardziej �historycznego�
k³amstwa �do w³asnego programu�, zaw³aszczyæ ka¿d¹, choæby nie by³a nacjona-
listyczna, intencjê 16. Je�li zadaniem �wiêtochowskiego jest zdemaskowanie hi-

12 Zob. S. P i a s e c k i, Postawa heroiczna czy hedonistyczna. Jw. 1939, nr 5, s. 1.
13 W. B u d z y ñ s k i, Lufcik na �wiat. Warszawa 1937, s. 8.
14 W. P i e t r z a k, Maszerowaæ! �Prosto z mostu� 1938, nr 10, s. 5.
15 W. J. G r a b s k i, Walka o kulturê. �Ruch Kulturalny� 1936, nr 1, s. 3.
16 W sensie politycznym Genealogia ma niewiele wspólnego z radykalnym programem oby-

dwu ONR-ów. Bardziej zdaje siê reprezentowaæ idee Frontu Morges, organizacji postuluj¹cej obale-
nie sanacyjnych rz¹dów, przeciwnej zarówno faszyzacji ¿ycia publicznego, jak i tendencjom lewico-
wym. Zob. F. M ³ y n a r s k i, Cz³owiek w dziejach. Jednostka � pañstwo � naród. Warszawa 1935.
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storiograficznego falsyfikatu, który sta³ siê udzia³em �wiadomo�ci dziejowej wspó³-
czesnych spo³eczeñstw, to mo¿e ono funkcjonowaæ tak¿e jako czê�æ ideologii gru-
py w pe³ni akceptuj¹cej sugestiê pisarza, ¿e:

Wszystkie narody maj¹ mniej lub wiêcej podrobion¹ historiê � utkan¹ z prawd, domnie-
mañ, zmy�leñ i zwyczajnych k³amstw. Jest ona jak gdyby barwnym obrazem, wyhaftowanym
przez wyobra�niê na kanwie rzeczywisto�ci. [s. 7]

Porównanie do gobelinu, arrasu, dzie³a sztuki ma dla nacjonalistycznej kon-
cepcji historii wa¿ne konsekwencje. Haft, byle nitka nie u³o¿ona zgodnie z prefe-
rowanym schematem od razu dyskwalifikuje historiê � co najwy¿ej okazuje siê
ona pó³prawd¹; nie jest autentyczna, gdy choæby jeden pó³ton, odblask czy kolor
nie zgadza siê z ca³o�ci¹. Je�li wszak¿e intencje �wiêtochowskiego s¹ aksjolo-
gicznie prawdopodobne, mo¿na uwierzyæ w ich uniwersalizm, w pragnienie po-
kazania �autentycznej prawdy� przez negacjê �prawdziwego z³a�, to jednak z chwil¹
gdy arbitralnie zostan¹ umieszczone w perspektywie ideologicznej � np. w tygo-
dniku o bezkompromisowo zarysowanej linii politycznej � ich sens musi ograni-
czyæ czarno-bia³a interpretacja opisywanych faktów czy sugerowanych intencji.
Wizja go�cia, sympatyka, a choæby nawet � jak w przypadku �wiêtochowskiego �
autorytetu intelektualnego, powinna siê zgadzaæ z ideologiczn¹ wyk³adni¹, zostaæ
zweryfikowana przez dwuwymiarow¹ optykê. Historyczny falsyfikat, na który
badaj¹cy dzieje nacjonalista patrzy z punktu widzenia w³asnej wra¿liwo�ci, impli-
kuje istnienie nie tylko prawdziwej, ale i oryginalnej (nowej, nowoczesnej, su-
biektywnej) wizji historii.

Doskonale ten nadrzêdny stosunek polityki do faktów, tê hierarchiê wa¿no�ci
widaæ w pytaniu Stanis³awa Kozickiego postawionym na ³amach �My�li Narodo-
wej�. Brzmi ono: �Czy historia ma wystêpowaæ jako magistra vitae, czy te¿ vita
jako magistra historiae�? 17 I kontynuuje Kozicki:

Poniewa¿ nikt mi nie wyt³umaczy, ¿e rzecz¹ wa¿niejsz¹ jest badanie ¿ycia ni¿ ono samo �
st¹d wypreparowa³em wniosek, ¿e jest usprawiedliwiony polityk, który stawia wymagania dzie-
jopisarzom 18.

To sprawa urastaj¹ca do rangi obowi¹zku, a w swych najdalszych konsekwen-
cjach � legitymizuj¹ca ideologiczne, partyjne wizje historii. Wedle nacjonalistów
istnieje przesz³o�æ, �która ufundowa³a nasz¹ rzeczywisto�æ� 19. I to jej nale¿y siê
przyjrzeæ przede wszystkim, zanalizowaæ jej przydatno�æ b¹d� nieprzydatno�æ
dla �naszego� dyskursu:

Musimy oceniæ nasz¹ niedawn¹ przesz³o�æ, ale nie pod k¹tem dawnych, nieznanych uraz
i dawnych walk, w których nie brali�my udzia³u, ale pod k¹tem naszego programu� 20.

Ruch narodowy polski, je�li ma odegraæ rolê decyduj¹c¹, musi tak¿e ugruntowaæ swe
zasady i swój program przez konfrontacjê z przesz³o�ci¹ [...]. Je�li za� do tego przyst¹pi, to

Do idei Frontu zbli¿a³a �wiêtochowskiego jego krytyka rz¹dów totalitarnych, pojawiaj¹ca siê za-
równo w omawianej pracy, jak te¿ w jedynym artykule politycznym drukowanym w �Prosto z mo-
stu�. Zob. A. � w i ê t o c h o w s k i, Przeciw naturze. �Prosto z mostu� 1935, nr 31, s. 1.

17 S. K o z i c k i, Publicystyka i historia. �My�l Narodowa� 1937, nr 21, s. 322.
18 Ibidem.
19 W. Wa s i u t y ñ s k i, O stosunek do przesz³o�ci. �Ruch M³odych� 1936, nr 1, s. 30�31.
20 Ibidem.
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bêdzie musia³ doj�æ do wniosku, ¿e jest rzecz¹ konieczn¹ poddanie gruntownej rewizji ustalo-
nych pogl¹dów na dzieje drugiej po³owy XVIII wieku i ca³ego wieku XIX 21.

Podobne tezy, zasady radykalnego przewarto�ciowania dyskursów o dziejach,
konstruowa³ �wiêtochowski we wstêpie Genealogii: �przesz³o�æ [...] obsie-
wa tera�niejszo�æ swoim ziarnem, przeto najwa¿niejszym zadaniem jest usuniêcie
ze zdrowia odziedziczonych chorób, a z ziarna � zmieszanych z nim chwas-
tów� (s. 9).

Nacjonalistyczna wizja historii ma wiêc swój ideologiczny wzorzec, wed³ug
którego wyhaftowuje siê wymy�lone tradycje, czerpi¹c w¹tki z ideowej osnowy,
przy czym dostatecznym argumentem, ucinaj¹cym wszelkie dyskusje, grzebi¹-
cym ewentualne sprzeciwy, jest zapewnienie, ¿e wszystko to robi siê w imiê
prawdy, zaprezentowanej za pomoc¹ autorskiej interpretacji faktów. Autor Ge-
nealogii przyznawa³: �Miêdzy nimi s¹ takie, które posiadaj¹ nie tylko warto�æ
badawcz¹, ale nadto wagê dla obecnego i przysz³ego ¿ycia narodu� (s. 13). �wiê-
tochowski rozwa¿a rolê historyka-publicysty, który ma prawo do subiektywnej
oceny wydarzeñ. Nacjonali�ci wydobywaj¹ z Genealogii w³a�nie tê mo¿liwo�æ:
istnienia �historii�, które mog¹ byæ dobre i z³e, w³a�ciwe i niew³a�ciwe, fa³-
szywe lub prawdziwe � w zale¿no�ci od tego, jak¹ wersjê historiozof-dzienni-
karz pragnie zaprezentowaæ, a o jakiej (w jakim stylu i z jak¹ intencj¹) mówiæ
nie chce.

Podrobione, zafa³szowane historie to zatem wedle �wiêtochowskiego dzieje
pisane na kszta³t poematów, tworzone jak wzorzyste dywany � by zaæmiæ prawdê,
ukryæ czasem niebywale nisk¹ wytrzyma³o�æ faktów, które przez kogo� dla ja-
kich� celów zosta³y pofarbowane albo lepiej � ubarwione. Wzorzysta metafora to
równie¿ znak, ¿e �wiêtochowski nie przemawia z pró¿ni spo³eczno-politycznej,
¿e nie tylko zamierza mówiæ o �w³asnej� � subiektywnie prawdziwszej � wizji
dziejów Polski, ale te¿ ¿e zna inn¹ historiografiê, któr¹ bêdzie chcia³ ze swoj¹
wizj¹ skonfrontowaæ. Przyk³adami �zastanych historii�, od dawna funkcjonuj¹-
cych historiografii staj¹ siê dlañ dwie ksi¹¿ki: Antoniego Cho³oniewskiego Duch
dziejów Polski oraz �bestseller Dwudziestolecia�, Artura Górskiego Ku czemu
Polska sz³a. �wiêtochowski pisze:

Obie wydobywaj¹ z przesz³o�ci �wiat³o i rzucaj¹ je w przysz³o�æ, rozja�niaj¹c narodowi
drogi, obie równie¿ nie s¹ pracami �ci�le naukowymi, ale raczej: pierwsza historyczn¹ fanfar¹,
druga historycznym poematem�. [s. 11]

Autor Genealogii zarzuca obu dzie³om fantastyczno�æ, wspomina o grze �wiat³a
i cienia, które zmieniaj¹ kontury faktów u Górskiego, choæ czyni¹ je wyra�niej-
szymi ni¿ u Cho³oniewskiego, bo ten w ogóle zdaje siê nie przybli¿aæ do historii,
przerzuca wielkie momenty dziejowe, ¿ongluje potê¿nymi ca³o�ciami czasowy-
mi. Nie dostrzegaj¹c ludzi, uobecnia jedynie masy i bohaterów. Oczywi�cie, autor
Genealogii zauwa¿a intencjê obu �kronikarzy�: pozytywn¹, pokrzepiaj¹c¹, po-
trzebn¹ wtedy, gdy siê zrodzi³a, by ukazywaæ drogi wyj�cia z impasu narodowe-
go, wyrwania siê z zamkniêtego krêgu podleg³o�ci i tym lepszego, optymistycz-
nego spo¿ytkowania do�wiadczeñ niewoli w wolnym pañstwie. �wiêtochowski
twierdzi jednak, ¿e metody stawiaj¹ce na bezwzglêdny optymizm w opisie dzie-

21 S. K o z i c k i, Rewizja pogl¹dów na przesz³o�æ. �My�l Narodowa� 1937, nr 7, s. 97.
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jów s¹ chybione 22. �Nie zaprzeczaj¹c warto�ci pobudzaj¹cym z³udzeniom, s¹dzê,
¿e w naszym obecnym po³o¿eniu narkotyzowanie spo³eczeñstwa jest niebezpiecz-
ne� (s. 13). Dla nacjonalistycznych �gospodarzy� z �Prosto z mostu� publicystyczny
wymiar tych s³ów by³ doskonale rozpoznawalny. Ich sens t³umaczy siê bowiem
w kontek�cie krytyki polityki historycznej sanacji, ufundowanej na koncepcji pañ-
stwowotwórczej. W³a�nie pañstwo (wedle nacjonalistycznej opozycji � niekoniecz-
nie �narodowe� 23), jako jedyna warta zainteresowania ideologia, przetrwa³o Wiel-
k¹ Wojnê 24. Ideologia pañstwowa stawia³a, szczególnie po 1926 roku, na dziejo-
wy �optymizm�. Niech wiêc nie dziwi, ¿e dla nacjonalistycznego �poety� �droga
sanacji�:

Jest to droga umajona,
Okadzana, ukwiecona,
Rado�nie dziesiêæ lat bita,
Wiedzie prosto do koryta.
Oto cel tych, co chc¹ tyæ,
Tu nie umieraæ, a ¿yæ! 25

Uniwersalne przekonanie �wiêtochowskiego, ¿e �w ¿yciu narodów istnieje
nieprzerwana ci¹g³o�æ, poniewa¿ przodkowie przekazuj¹ potomnym w spadku
zarówno swoje si³y, jak s³abo�ci� (s. 9), ¿e dzieje tera�niejszych pokoleñ s¹ wy-
padkow¹ tyle¿ �fa³szowanej� egzaltacji, ile klêsk i wad, które nale¿y prze�wietliæ
jako przyczyny upadku dziejowego � ta ca³a, w sumie racjonalna perspektywa
Pos³a Prawdy, �tropiciela� optymistycznych �narodowych mitów�, w kontek�cie
ideologii grupy Prosto z mostu mog³a byæ przekuta na irracjonalne marzenia na-
cjonalistów o potrzebie pesymizmu wyzwalaj¹cego z okowów ideologicznego
marazmu. O sprawczej �sile dziejowej� tego pesymizmu my�leli oni jak o sposo-
bie studzenia mitotwórczych zapêdów ideologii sanacyjnej, które, jak s¹dzili, w za-

22 W tej interpretacji �wiêtochowski nie jest odosobniony. Sam A. C h o ³ o n i e w s k i  w dru-
gim, rozszerzonym, krakowskim wydaniu swego dzie³a Duch dziejów Polski z 1916 roku przypomi-
na³ o zarzutach wobec pierwszej wersji: �Odezwa³y sie g³osy, ¿e w charakterystyce idei przewod-
nich naszej historii nie uwzglêdniono nale¿ycie stron ujemnych, ¿e obok �wiate³ zabrak³o »cieni«, co
rzecz uczyni³o jakoby jednostronn¹. Zarzut ten przy bli¿szym rozpatrzeniu nie da siê utrzymaæ.
Czytelnik baczny znajdzie w pracy mojej niejednokrotnie zaznaczone owe plamy i zgrzyty, których
obecno�æ w dziejach musia³a znale�æ odbicie i na kartach ksi¹¿ki� (s. 1). Autor broni³ swojej optymi-
stycznej wizji, mówi¹c o tym, ¿e czytelnicy doskonale znali �ciemne strony� szlachetczyzny, nie
widzia³ wiêc powodów, by jeszcze raz do nich powracaæ. Po drugie, wskazywa³, ¿e jego intencj¹
mia³o byæ co� ogólniejszego i symbolicznie wa¿niejszego ni¿ tylko suchy opis faktów historycznych
� a mianowicie dotarcie do �róde³ polskiej psychiki narodowej, opis �duszy� narodu, co dla autora
stanowi³o perspektywê bardziej ambitn¹ ni¿ np. �zapuszczanie siê w las obskurantyzmu szlachec-
kiego za Sasów� (s. 2).

23 Dla sanacji � jak zauwa¿a³ S. P i a s e c k i  (Imperializm idei. W: Prawo do twórczo�ci, War-
szawa 1936, s. 62) � �pojêcie naród, uto¿samione z pojêciem narodowo�ci, sta³o siê k³opotliwe we
w³asnym pañstwie. [...] Wiêc szybka rezygnacja z terminologii narodowej. Nie naród, tylko pañstwo
ma byæ ide¹ ca³kuj¹c¹. Pañstwo, czyli pojêcie prawne, sucha forma! Ale je�li tak, to dlaczego my
sami, Polacy, nie chcieli�my zostaæ »pañstwowcami« rosyjskimi, niemieckimi czy austriackimi w cza-
sach zaborów?�.

24 Zob.  wstêp w: Rocznice. Wypisy do obchodów rocznic narodowych. Oprac. A. W i e c z o r-
k i e w i c z, E. O p p m a n. Warszawa 1934, s. 7: �W ogniu walk wielkiej wojny pad³y wszelkie
ideowe warto�ci. [...] Jedna tylko warto�æ [...] pozosta³a nienaruszona. Warto�ci¹ t¹ jest pañstwo. [...]
A st¹d i idea pañstwowo�ci staje siê kamieniem wêgielnym wszelkiej ideologii [...]�.

25 B. S. P u s t e l n i k, Dwie drogi. W: Ch³opie, wstawaj! Warszawa 1936, s. 5.
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fa³szowanej perspektywie ukazywa³y polsk¹ historiê. Co �wiêtochowski mówi³
o �mocarstwowej fanfaronadzie� (s. 10), w której rz¹dowy optymizm najpe³niej
siê ujawnia³, m³odzi powiadaj¹ o sanacyjnej �Führerii bez ideologii�, radosnej twór-
czo�ci politycznej, o nie maj¹cym nic wspólnego z istotnym ¿yciem narodu �rz¹-
dzie [wykonywanym] za po�rednictwem symboli�, wspartym �imperialn¹� propa-
gand¹, o performensie dla �obywateli� 26.

Opozycyjny, ideowy pesymizm, tak¿e jako bezkompromisowo�æ i odwaga
w prezentacji �ciemnych stron� ¿ycia narodu w przesz³o�ci, staje siê dla nacjona-
listów narzêdziem oceny �wiata i � wedle niej � okazuje wzorcem dzia³ania, po-
niewa¿ w³a�nie:

z gór¹ wiekowa niewola uczyni³a nas narodem o wiele m³odszym, ni¿ by to wypada³o z histo-
rycznego rachunku. Wszystko w nas domaga siê przeorania, ka¿da dziedzina ¿ycia musi zostaæ
zbadana. Je�li rozumieæ nacjonalizm jako pe³n¹ �wiadomo�æ narodow¹, to musimy ¿¹daæ od
siebie nieugiêtego samokrytycyzmu, aby wiedzieæ, co w sobie rozwijaæ mamy, co zwalczaæ,
a co usi³owaæ zniszczyæ 27.

Wizja historii ujawniona w Genealogii by³a wiêc zaskakuj¹co zbie¿na z po-
dobnymi enuncjacjami nacjonalistów, gdy �wiêtochowski domaga³ siê �prawdy
w historii�, pisz¹c: �mo¿emy i powinni�my zedrzeæ zas³onê [k³amstwa] ze szpet-
nego obrazu naszych dziejów, tym bardziej ¿e on ogó³owi nie jest znany i ¿e ujaw-
nia swój zgubny wp³yw na ¿ycie obecne� (s. 9).

Choæ zatem dla �wiêtochowskiego historia nie jest nauk¹, raczej �opowie�ci¹
naukow¹� (s. 7), a klasyczny cel historyka: opisywanie, zostaje sproblematyzo-
wany i przyjmuje postaæ dotycz¹cego �wiatopogl¹dowej wra¿liwo�ci pytania, w jaki
sposób opisywaæ zgodnie ze swoj¹ prawd¹, nie pomijaj¹c tego, co wcze�niej zo-
sta³o �naci¹gniête� � to dotrzymuje on s³owa, jakie daje narodowi i spo³eczeñstwu
publicysta: najpierw czyni wyznanie wiary i przemawia do my�l¹cej jednostki 28,
zmusza j¹ do akcesu, zaanga¿owania, wystawia na próbê jej �wiadomo�æ, ¿¹daj¹c,
by odbiorca wyrazi³ swoj¹ aprobatê lub sprzeciw, opowiedzia³ siê po której� ze
stron. Jak przyznawa³ Wasiutyñski, w³a�nie ta cecha prezentowania historii przy-
kuwa³a uwagê czytelników Genealogii:

cykl artyku³ów �wiêtochowskiego wszystkich, którzy go czytali, poruszy³, wielu zapali³, wielu
oburzy³, spowodowa³ nawet prywatn¹ anatemê tzw. �rodzin historycznych� na nasze pismo.
A jednak wszyscy go czytali i nikt po przeczytaniu nie ustosunkowa³ siê obojêtnie. Musia³
broniæ, albo atakowaæ to, co napisa³ �wiêtochowski 29.

Co zatem napisa³ �wiêtochowski? Oto z premedytacj¹ nast¹pi³ na wiele odci-
sków, przewarto�ciowuj¹c cukierkow¹ historiê Polski przedrozbiorowej. Mówi³
bez ogródek i pardonu o sprzedawczykach i zdrajcach. Stawia³ siê w roli wspó³-
czesnego Piotra Skargi, gdy z ca³¹ bezwzglêdno�ci¹ piêtnowa³ �nierz¹dem stanie�
Rzeczpospolitej, któr¹ jej obywatele wespó³ ze sprawuj¹cymi w³adzê doprowa-
dzili do upadku. Polska zosta³a na kartach Genealogii pogrzebana rêkami mo¿nych
i szlachty � przede wszystkim tej ze �wiecznika, pocz¹wszy od �króla Stasia�,

26 S. P i a s e c k i, Czarna sze�ciolatka. �Prosto z mostu� 1938, nr 46, s. 1.
27 J. A n d r z e j e w s k i, Instynkt czy kompromis? Jw. 1936, nr 17, s. 2.
28 Tak opisywa³ dyskursywn¹ rolê publicystyki narodowej Z. Wa s i l e w s k i (Na widowni.

�My�l Narodowa� 1937, nr 10, s. 134).
29 W. Wa s i u t y ñ s k i, Genealogia genealogii. W: Z duchem czasu. Warszawa 1936, s. 245.
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Augusta Poniatowskiego. Jego �jedynym prawem do tronu by³a wola carowej ro-
syjskiej, która go wynagrodzi³a koron¹ polsk¹ za sze�ciomiesiêczne obs³ugi w jej
sypialni [...]� (s. 16) � pisze �wiêtochowski. Mimo to �nie posiadaj¹cy ¿adnej
gor¹cej namiêtno�ci� król � �woskowa lalka� � �nie wtargn¹³ [...] do po¿¹dliwej
samicy jak ognisty samiec, ale zosta³ do niej wepchniêty [...]�, by �nawet kosztem
upodlenia� ³asiæ siê do w³adzy, karmiæ u jej boku �do sytu i przesytu swoje pra-
gnienia do statku, zbytku, rozkoszy i wygody [...]� (s. 17�18). Je�li król jest dla
�wiêtochowskiego zbere�nikiem bez ambicji, d¹¿¹cym do zaspokojenia w³asnych
¿¹dz, to szlachta stoj¹ca przy królu odpowiada za zaprzedanie Polski stronnikom
carskim i cesarskim. Pisarz prowokacyjnie, z ca³¹ jaskrawo�ci¹ kre�li przebieg³e
sylwetki Repnina oraz zauszników rosyjskich i niemieckich, by pokazaæ, jak znie-
wolona obietnicami w³adzy i pieniêdzmi p³yn¹cymi pok¹tnie i jawnie z r¹k do r¹k,
z dworów do dworków, a do tego zwyczajnie g³upia (w przeciwieñstwie do �am-
basadorów� przysz³ych pañstw zaborczych � sprytnych i rozci¹gaj¹cych sieci na
nie byle jak¹ zdobycz) by³a ta �elita� chyl¹cej siê ku upadkowi I Rzeczpospolitej.

Dosta³o siê od �wiêtochowskiego niemal wszystkim znanym familiom, mo¿e
najbardziej za� � Czartoryskim, dot¹d przedstawianym jako ostoja patriotyzmu
i niezgody na zniewolenie. August, wojewoda ruski, i Micha³, kanclerz litewski,
dla �optymistycznych� historyków najtê¿si politycy ówczesnej Polski, dla �wiê-
tochowskiego byli tylko po�rednikami w obdarowywaniu carskimi ³apówkami
potencjalnych stronników rosyjskich. Z kolei syn Augusta, Adam � gor¹cy patrio-
ta, by³ �politykiem naiwnym i �lepym� (s. 82), Izabela za�, pani na Pu³awach, ani-
matorka kultury � zosta³a najpierw oficjaln¹ kochank¹ króla, a potem, za jego na-
mow¹, odda³a siê Repninowi, na co m¹¿ siê godzi³, bo nie mia³ innego wyj�cia
(s. 83). Jedynym autentycznym bohaterem tamtego okresu pozostaje dla �wiêto-
chowskiego Ko�ciuszko, ostatni �prawdziwy Polak� (s. 98) 30, i jeszcze � czêsto
bezimienni lub s³abo znani, o których dotychczasowa historia � prócz mo¿e przy-
padku tragicznej sylwetki Matejkowskiego Rejtana � milczy. Nietrudno zauwa-
¿yæ, ¿e Pose³ Prawdy jawi siê tu jako zdeklarowany antyelitarysta, przeciwnik
w³adzy jednoosobowej i stanowej, niemal anarchista, który my�li o wspó³czesnym
i przesz³ym �wiecie jak demokrata. Piêtnuj¹c rz¹dz¹cych i elity, projektuje przy-
sz³e spo³eczeñstwo �obywatelskie� jako ostojê ³adu i porz¹dku, w którym panuj¹-
cy nie nadu¿ywaliby swoich prerogatyw, a mimo to � istnieli.

Pamflet �wiêtochowskiego staje siê najciekawszy w³a�nie wtedy, gdy autor
od archeologii (historii) przechodzi do genealogii (wspó³czesno�ci). U¿ywaj¹c zna-
nego, choæ do koñca nieostrego, przeciwstawienia Foucaulta, powiedzieæ nale¿y,
¿e �wiêtochowski jest bardzo bliski antycypacji mechanizmu transgresji �histo-
rycznego� we �wspó³czesne�, dokonuj¹cej siê u autora Archeologii nauk humani-
stycznych na podstawie analizy spo³eczno-politycznego istnienia dyskursu. �wiê-
tochowski bardzo dok³adnie dookre�la bowiem moment, kiedy historia i tera�niej-
szo�æ siê stykaj¹, przechodz¹ w siebie; gdy zauwa¿enie miejsca przekroczenia
granicy ujawnia przyczynê dialektycznego wspó³wystêpowania to¿samych, choæ
niekoniecznie bezwzglêdnie pozytywnych d¹¿eñ i racji, my�li oraz czynów, które
czasy obecne odbijaj¹ i �kalkuj¹�. Rozró¿nienie miêdzy archeologi¹ a genealogi¹,
przypomnijmy, jest dla Foucaulta opozycj¹ miêdzy postêpowaniem naukowym

30 Zob. te¿ s. 95�99.
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a dzia³alno�ci¹ zaanga¿owan¹ w strategiê rozumienia � tj. miêdzy analiz¹ dyskur-
sów a krytyk¹ w³adzy 31. Genealogia �wiêtochowskiego bada dyskurs dopóty, do-
póki archiwum my�li nie stanie siê wspó³czesn¹ eksplikacj¹ systemów panowania
i opanowywania, a zatem procesem, w którym deklaratywno�æ zast¹piona zosta³a
interpretacj¹ na wy¿szym poziomie � w³a�nie krytyk¹. Historyczne sposoby mó-
wienia w dok³adnie okre�lonym momencie przechodz¹ w refleksjê nad stanem
spo³eczeñstwa podporz¹dkowanego jakiej� zwierzchno�ci. Dyskursy historyczne
zostaj¹ �uzbrojone�, s¹ odt¹d wzglêdem siebie opozycyjne. Genealog mo¿e byæ
bardziej �sob¹� ni¿ archeolog. W genealogicznym ods³anianiu struktury w³adzy,
procesów podleg³o�ci i rz¹dzenia to bowiem autor, który nie ukrywa siê za prezenta-
cj¹, przeciwnie � uczestniczy w polemikach, a w swoich wywodach jest dla odbior-
cy transparentny � staje siê �zasad¹ uk³adu dyskursów�, sam¹ obecno�ci¹ zapewnia
�jedno�æ i [...] �ród³o ich znaczeñ�, jest �ogniskiem ich spójno�ci� 32. Wszystko, �co
pisze, i to, czego nie pisze, to, co zarysowuje, nawet jako prowizoryczny brulion,
jako szkic dzie³a, jak i to, co pozostawi jako codzienn¹ wypowied� � ca³a ta gra
ró¿nic przypisana jest przez rolê autora [...]� 33, który, jak �wiêtochowski, prowoku-
je, celowo nagina fakty, by wskazaæ, ¿e ich znaczenie dla wspó³czesno�ci jest bar-
dziej fundamentalne ni¿ ich czysto diachroniczna deskrypcja. Niewiele mo¿na
wiêc zarzuciæ �wiêtochowskiemu jako �publicy�cie historycznemu�, który bez-
wzglêdnie panuje nad swoim przedstawieniem. Z sarkazmem mówi³ wiêc Pia-
secki o sanacyjnych i liberalnych �d³ubaczach�, recenzentach dzie³a, po ukaza-
niu siê ksi¹¿kowego wydania krytykuj¹cych Genealogiê za anachroniczno�æ �ró-
de³, z których podczas pisania korzysta³ Pose³ Prawdy. Wedle redaktora �Prosto
z mostu�:

Nie zadali sobie natomiast [...] trudu wy�wietliæ, dlaczego to szkic �wiêtochowskiego,
oparty na �starych materia³ach�, zdystansowa³ w poczytno�ci ich nowe prace. Zamiast tego
zajêli siê d³ubackim wyszukiwaniem b³êdzików historycznych 34.

Na ³amach prasy liberalnej i rz¹dowej pojawia³y siê i inne zarzuty. Jednostron-
no�ci prezentacji faktów i postaci historycznych dowodzi³ w �Wiadomo�ciach Li-
terackich� Józef Feldman 35. Z kolei o wielko�ci przychodów I RP w XVIII wie-
ku, któr¹ b³êdnie szacowa³ �wiêtochowski na 15 milionów, nie uwzglêdniwszy, ¿e
kwota owa obejmowa³a tylko Koronê bez Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, wypo-
wiada³ w sanacyjnym �Pionie� publicysta obozu rz¹dowego, Olgierd Górka 36.

Nie do�æ na tym! �wiêtochowski pope³nia tak straszny b³¹d, ¿e pisze o uchwale
10 proc. dochodów na wojsko, podczas gdy dr Górka wie, i¿ 10 proc. obowi¹zywa³o tylko
szlachtê, a duchowieñstwo p³aciæ mia³o 20 proc. Horrendum! 37

31 Zob. M. K o w a l s k a, Michel Foucault � teoretyk rozdartej historii i krytyk w³adzy. W zb.:
Filozofia XX wieku. Red. Z. Kuderowicz. Warszawa 2002. T. 2, s. 193�194.

32 M. F o u c a u l t, Porz¹dek dyskursu. Prze³. M. K o z ³ o w s k i. Gdañsk 2002, s. 21.
33 Ibidem.
34 P i a s e c k i, Ofensywa d³ubaczy, loc. cit.
35 Zob. J. F e l d m a n, Czy genealogia tera�niejszo�ci. �Wiadomo�ci Literackie� 1936,

nr 9, s. 5.
36 Zob. P i a s e c k i, Ofensywa d³ubaczy. O �pañstwowotwórczych� koncepcjach Górki, zob.

np. Z. R o m e k, Olgierd Górka. Historyk w s³u¿bie my�li propañstwowej (1908�1955). Warszawa
1997.

37 P i a s e c k i, Ofensywa d³ubaczy, loc. cit.
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� ironizowa³ Piasecki i tak podsumowywa³ �ofensywê d³ubaczy� wymierzon¹ prze-
ciw Genealogii:

Nie dostrze¿ono jako�, ¿e w³a�nie ta jednostronno�æ [w traktowaniu �róde³], celowa i za-
mierzona, stanowi o pisarskiej warto�ci ksi¹¿ki, wynika �ci�le z jej rodzaju literackiego. Jest to
przecie¿ pamflet na przedrozbiorow¹ Polskê szlacheck¹ [...] Nie jest to beznamiêtna d³ubanina
w historii. Jest to pogl¹d na pewn¹ epokê naszych dziejów, podyktowany pasj¹ pisarsk¹. Na-
miêtno�æ, z jak¹ �wiêtochowski ciska, czyni dopiero ksi¹¿kê ¿yw¹. Pisana jest tak, jak siê
zazwyczaj nie pisze o postaciach historycznych, którym odmierza siê skrupulatnie z³e i dobre,
ale jak siê pisze o ludziach ¿ywych, z którymi siê walczy. �wiêtochowski w Genealogii tera�-
niejszo�ci walczy. Walczy poprzez przesz³o�æ z tera�niejszo�ci¹. W tej przesz³o�ci bowiem widzi
�ród³a tera�niejszo�ci 38.

Choæ w �totalnej� wizji narodu, jak¹ przyjmuj¹ nacjonali�ci, nie mieszcz¹ siê
zbyt liberalne, ich zdaniem, wnioski �wiêtochowskiego, jak choæby przekonanie
o konieczno�ci utrzymania w zasadzie demokratycznego, parlamentarnego syste-
mu rz¹dów 39, a tak¿e np. krytyka armii (s. 133), to odpowiada m³odym podjêta
przez Pos³a Prawdy analiza w³adzy w ogóle. Tê ³atwo uto¿samiæ ze wspó³czes-
nym brakiem norm etycznych w polityce rz¹dów pomajowych, poniewa¿ � jak
z pasj¹ dowodzi³ Tadeusz Gluziñski, jeden z czo³owych dzia³aczy ONR i publicy-
sta �ABC� � dzi�:

tytu³ moralny w³adzy przekre�lono, zastêpuj¹c go poczuciem si³y; celem d¹¿eñ ca³ych stron-
nictw czy ugrupowañ politycznych uczyniono utrzymanie siê przy w³adzy czy te¿ jej zdobycie;
[...] uczciwym ludziom mówiono, ¿e w polityce etyka nie mo¿e mieæ zastosowania, bo równa-
³aby siê kapitulacji 40.

Nietrudno wiêc m³odym przyj¹æ opozycyjne passusy �wiêtochowskiego o ude-
rzeniach spadaj¹cych na �ruderê europejsk¹, a tak¿e na [...] jej [...] przystawkê
amerykañsk¹ [...]� (s. 229) 41. To bowiem styl krytyki wielkich liberalnych demo-
kracji, prze¿ytego kapitalizmu, który chyli siê ku upadkowi 42. �wiêtochowski pisze:

Europa wznios³a siê do wysokiej potêgi w dziedzinie wiedzy i sztuki, ale dokona³a tego
przewa¿nie kosztem zatraty uczuæ moralnych, dosz³a do szczytu swojej wielko�ci po stopniach
gwa³tu, oszustwa, okrucieñstwa i bezprawia. [s. 229]

Wedle autora Genealogii tera�niejszo�ci w przypadku polskim wyst¹pi³o jesz-
cze niezrozumienie podstawowych warto�ci narodowych, brak patriotyzmu, za-

38 Ibidem.
39 Przekonanie z Genealogii o �bandytyzmie politycznym� elit, permanentnym pozostawaniu

�w stanie »konfederacji« i »rokoszu«, tj. w stanie rozkie³znanej samowoli i ³amania prawa. [...]
Zamiast w ka¿dym cz³owieku uszanowaæ jego godno�æ osobist¹ [...]� (s. 231, 232), powtarza pó�niej
� w i ê t o c h o w s k i  w szkicu Przeciw naturze, g³osz¹c konieczno�æ utrzymania rz¹dów parlamen-
tarnych: �Gdzie istniej¹ partie, tam wre ¿ycie regulowane ich walk¹ i wzajemn¹ kontrol¹, tamuj¹c¹
nadu¿ycia; gdzie istnieje jedna partia, tam rozpo�ciera siê martwota, wiêksza nawet i zgubniejsza ni¿
ta, która ogarnia spo³eczeñstwa w tyraniach monarszych. Tam bowiem chodzi tylko o uleg³o�æ sa-
mowoli w³adzy we wszystkich jej zachceniach, bez utraty niezale¿no�ci wewnêtrznej i swobody
poddanych [...]� (s. 1).

40 T. G l u z i ñ s k i, Odrodzenie idealizmu politycznego. Bia³a Podlaska 2007, s. 79.
41 Obok tej oceny znajdziemy w Genealogii tera�niejszo�ci wielk¹ atencjê � w i ê t o c h o w-

s k i e g o  dla idei Wilsona, od których m³odzi siê od¿egnali. Zob. Wa s i u t y ñ s k i, Genealogia
genealogii, s. 244.

42 O �wielkich demokracjach liberalnych�, które dzier¿¹ hegemoniê w �wiecie pisa³ S. P i a-
s e c k i  (Poczucie misji dziejowej. �Prosto z mostu� 1938, nr 44, s. 1).
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mi³owanie do warcholstwa, zanik instynktu politycznego i nieustanne nadu¿ycia
w³adzy. Wszystkie te b³êdy polskiego narodowego charakteru, przekszta³ciwszy
je na aprobowalne metody sprawowania rz¹dów, przejêli wspó³cze�ni panuj¹cy.
Nie dostrzegli, ¿e:

Organizacja zbiorowiska ludzkiego oparta na przymusie, gwa³cie przywileju [...], na roz-
maitych nieprawo�ciach politycznych, w której prawo albo jest wykrêcane, albo dope³niane
osobist¹ wol¹ posiadaczów w³adzy, nie mo¿e byæ idealn¹ i po¿¹dan¹ form¹ istnienia spo³e-
czeñstwa. Jest to tylko konieczne i czasowe z³o, które kiedy� musi znikn¹æ, kiedy zespo³y ludz-
kie przestan¹ byæ gromadami dzikich lub tresowanych zwierz¹t. [s. 219]

Niech wiêc nie dziwi, ¿e postulaty Pos³a Prawdy dotycz¹ce wspó³czesno�ci
okaza³y siê dwuznaczne. Choæ nie zgadza³y siê stuprocentowo z nacjonalizmem
m³odych, by³y im potrzebne jako model politycznej polemiki, jako wzór nie do
koñca �ezopowej� (bo przecie¿ intencje polityczne pamfletu pozostawa³y jasne)
krytyki w³adzy, i � oczywi�cie � jako g³os opozycjonisty obdarzonego autoryte-
tem i �wietnym piórem. Z tych powodów sanacja szczególnie obawia³a siê aktu-
alizuj¹cych wynurzeñ �wiêtochowskiego, o czym �wiadcz¹ bia³e plamy cenzor-
skie w pierwszym prasowym wydaniu dzie³a. Fragmenty pó�niej � z nie do koñca
wiadomych powodów � w ksi¹¿ce przywrócone, takie jak ten:

Przenie�li�my z utraconej niepodleg³o�ci do niewoli te cechy i wady, w których tkwi³a
przyczyna naszej politycznej i moralnej niemocy oraz upadku pañstwa. [...] A wiêc brak zmy-
s³u politycznego, niezdolno�æ organizacyjna, nieumiejêtno�æ ustawodawcza, [...] zdobywa-
nie w³adzy dla dogodzenia osobistym ambicjom i potrzebom, nadawanie instytucjom i orga-
nom pañstwowym znaczenia czynników s³u¿by i narzêdzi walki z przeciwnikami panuj¹cego
stronnictwa, utrzymywanie bojówek zbrojnych na podobieñstwo garnizonów mo¿now³adczych,
obsadzanie wszelkich stanowisk nie osobnikami najzdolniejszymi, lecz najpos³uszniejszymi,
uniemo¿liwianie [...] spo³eczeñstwu objawienia swej woli, gwa³ty i bezprawia, tolerowanie i na-
gradzanie wystêpku, ba³wochwalstwo s³u¿alcze zamieniane na religiê. [s. 201�202]

Pamflet Pos³a Prawdy swym miejscami zajad³ym stylem doskonale wpisywa³
siê w podejmowan¹ przez nacjonalistów dora�n¹ krytykê w³adzy i w ich radykal-
n¹ wizjê �¿ywej�, �niefa³szowanej� � jak postulowali � historiografii. Aktualna
w momencie powstania analiza �wiêtochowskiego dzisiaj niew¹tpliwie straci³a
na znaczeniu, co wszak¿e nie czyni z niej jedynie dokumentu niezgody i buntu.
Omawiana rozprawa mo¿e bowiem stanowiæ doskona³y model nie tylko krytyki
�wymy�lonych tradycji�, jakimi karmi³y swój dyskurs ideologie nacjonalistycz-
ne i �pañstwowotwórcze�. Dzie³o �wiêtochowskiego jest przede wszystkim przy-
k³adem ukradzionego i zaw³aszczonego jêzyka, dzie³em, które pad³o ofiar¹ w³a-
snej bezkompromisowo�ci. Albowiem, choæ niewykluczone, ¿e w innych, �nie-
ideowych� okoliczno�ciach intencje i zamiary autora mog³yby jawiæ siê jako
szlachetne i szczere, a nawet ponadczasowe � to przecie¿ wywody Pos³a Prawdy
do koñca nie daj¹ uwolniæ siê od historyczno-politycznych kontekstów, a przede
wszystkim � od interpretacji �zawodowych� in¿ynierów narodowych dusz z lat
trzydziestych XX wieku. �To nie jest sprawa talentu i temperamentu. Tak¹ si³ê
poruszania maj¹ tylko ludzie oddani pewnej idei. Wszystko, co �wiêtochowski pi-
sze, s³u¿y jednej sprawie: przebudowy narodu� 43 � stwierdza³ Wasiutyñski, arbi-
tralnie instaluj¹c Genealogiê tera�niejszo�ci w krêgu idei polskiego nacjonalizmu.

43 Wa s i u t y ñ s k i, Genealogia genealogii, s. 245.
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