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Książka „Cena przetrwania? SB wobec
»Tygodnika Powszechnego«” uczyniła
Romana Graczyka renegatem we własnym,
krakowskim środowisku. Za jej sprawą
dzisiejszy pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej stał się autorem, który opisuje
się jako „niezależny publicysta”, który na
nowo określa swoje miejsce w przestrzeni
rodzimych dyskusji. Tym bardziej inte-
resująca jest jego ostatnia praca, poświę-
cona Wiesławowi Chrzanowskiemu.

Bez etykietki

To frapująca sytuacja. Biografia „Chrza-
nowski”, wydana pod koniec 2013 r., sta-
nowi także element biografii prywatnej,
intelektualnej i publicystycznej jej autora.
Autsajder opisuje nam innego autsajdera.
Człowiek, który publikacją „Cena prze-
trwania?” niejako przekreślił wiele lat
swojego dotychczasowego życia, opisuje
mężczyznę, który doświadczył wielu prze-
łomów, zwykle narzucanych przez gwał-
towność historii, tak mocno obecnej w ży-
ciu Polaków w ostatnim stuleciu. Urodzony

w 1923 r., zmarły w 2012 r. Wiesław
Chrzanowski dojrzewał, gdy II wojna
światowa przerwała istnienie II Rzeczy-
pospolitej. Był starcem, gdy III RP za-
krzepła w dobrze nam znanym, często
niepokojącym, kształcie.

Graczyk nie stworzył apologii boha-
tera swej najnowszej książki. Pisał z nau-
kową precyzją, z bogatym wykorzystaniem
materiałów źródłowych, nie unikając te-
matów trudnych w życiorysie prof. Chrza-
nowskiego, wyraziście naświetlając tło
nakładających się na siebie procesów za-
chodzących w XX-wiecznej historii Polski.
Jego praca ukazuje równocześnie, jak
bardzo rozmijamy się z bogactwem życia,
próbując ująć je w proste etykiety. Bowiem
użycie pewnych określeń odnośnie do
Chrzanowskiego wymaga bardzo szcze-
gółowych doprecyzowań z przyczyn, które
warto tutaj przybliżyć.

Był endekiem i chrześcijańskim de-
mokratą. Uczestnikiem powstania war-
szawskiego i jego krytykiem. Przeciwni-
kiem zbrojnej konspiracji powojennej,
dziś przypominanej jako Żołnierze Wy-
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klęci, a równocześnie zdecydowanym kry-
tykiem kolaboracji części środowisk ka-
tolickich z nową władzą. Chciał uciec z po-
wojennej Polski, ale ostatecznie pozostał
w niej na dobre i złe. Spędził sześć lat w
stalinowskim więzieniu i zaliczył krótki
okres współpracy z PRL-owską Służbą
Bezpieczeństwa. Działał na rzecz pierwszej
„Solidarności”, a równocześnie nie od-
najdywał się w niej do końca, swoją szcze-
gólną sympatią darząc Ruch Młodej Polski. 

Choć zaproszono go do udziału
w okrągłym stole, odmówił uczestnictwa,
dostrzegając problematyczność tego kom-
promisu ugodowej części opozycji z wy-
rachowaną nomenklaturą PZPR. Tworzył
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
jako partyjną i ideową syntezę środowisk
endeckich i chadeckich, lecz jego własna
(zdecydowanie solidarystyczna) wizja spo-
łeczno-gospodarcza odbiegała od tego, co
ogół prawicy mniej lub bardziej (bez)re-
fleksyjnie przyjął w kwestiach metod
transformacji za normę. Później uznawał
korzyść z integracji Polski z UE, krytykując
środowiska katolicko-narodowe za zbyt
„antykwaryczne” rozumienie tożsamości
narodowej we współczesnym świecie, nie
ulegał jednak propagandzie euroentuz-
jazmu.

Biografia intelektualna

Zaznaczone powyżej kwestie wpływają na
fakt, że „Chrzanowski” to biografia poli-
tyczna z mocno zaznaczonymi wątkami
ideowymi, intelektualnymi, metapolitycz-
nymi. W Polsce biografie intelektualne
nie są na porządku dziennym. Można się
zastanawiać, na ile to wynik braku kultury
pisania tego typu prac, a na ile szerszy
problem cywilizacyjny i historyczny. Wielu
z tych, którzy znaczną część życia spędzili
w Polsce Ludowej, raczej nie chciałoby,

aby ich teksty sprzed kilkudziesięciu lat
stanowiły temat szerszej refleksji. Inna
rzecz, że bardzo trudno mi wyobrazić
sobie biografie intelektualne większości
polityków z pokolenia 50+. Ich młodszych
kolegów litościwie przemilczę…

Szczęśliwie prof. Chrzanowski należał
do tego pokolenia ludzi aktywnych w życiu
publicznym, politycznym i partyjnym,
któremu nieobce było zagadnienie „polski
logos a ethos”. Stąd książka Graczyka ob-
fituje w liczne cytaty, ukazujące nie tylko
to, jak Chrzanowski widział „polską formę”
w odniesieniu do jej racji (logos), ale
i sposób etycznego działania (ethos).

Znamienne nie tylko dla ściśle okre-
ślonego momentu historycznego są zdania
zapisane przez niego latem 1947 r.: „Dziś
co prawda niektórym katolikom wydaje
się, że sprawy religii można ograniczyć
do życia duchowego, że sprawy ustroju
społecznego są dlań obojętne. […] Poglądy
takie są objawem niezrozumiałego zaśle-
pienia, szczególnie w obecnym okresie,
tak silnego włączenia jednostki w system
społeczny. Dziś zbadany jest już dość
wszechstronnie wpływ środowiska na wy-
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chowanie jednostki i dlatego rezygnacja
z kształtowania tego środowiska byłaby
świadomym skazywaniem na zagładę swe-
go kierunku”.

W tamtych latach były to słowa nie-
bezpieczne i zapewne przyczyniły się do
tego, że Chrzanowski w powojennej epoce
wylądował w stalinowskim więzieniu,
a później aż do końca PRL znajdował się
na marginesie oficjalnego życia publicz-
nego i bardzo skrupulatnie kontrolowano
jego życie zawodowe (nie pozwolono mu
na zrobienie kariery naukowej w struk-
turach PRL-owskiego systemu uczelnia-
nego).

Umiarkowanie i nieugiętość

Równocześnie już wówczas zaznaczyła
się inna jego cecha osobowościowa i po-
lityczna: niechęć do radykalniejszych form
działania. Tu znamienny przykład. Wspo-
minałem już, że Chrzanowski był prze-
ciwnikiem powojennego podziemia zbroj-
nego. W maju lub czerwcu 1948 r. opub-
likował tekst „Dwa pokolenia” dotyczący
generacji żołnierzy Armii Krajowej i ludzi
o kilka lat od nich młodszych, którzy
wchodzili w życie (i śmierć) tuż po wojnie. 

Uważał, że las nie jest dla nich dobrym
miejscem – powinni odnaleźć się w nowej,
powojennej rzeczywistości, ale nie za cenę
podporządkowania przyniesionej z Rosji
radzieckiej ideologii. Uważał, że starsze
roczniki winne są tym młodszym nie
walkę zbrojną w podziemiu, lecz pracę
społeczną i wychowanie w duchu kato-
lickim. Nie należy się wykrwawiać, trzeba
zbierać siły – tak można podsumować
jego pogląd, który głosił i w odniesieniu
do powstania warszawskiego, i do pod-
ziemia powojennego. Warto zwrócić uwa-
gę, z dzisiejszej perspektywy, że obecny
kult Żołnierzy Wyklętych jest niemal kom-

pletnie pozbawiony tego typu refleksji,
która jednak przyjęła się już w wielu pra-
wicowych interpretacjach powstania war-
szawskiego.

Ten rodzaj pragmatyzmu (typowy
dla endeckich strategii postępowania po-
litycznego) towarzyszył Chrzanowskiemu
także kilka dekad później. Bardzo świa-
domie snuł analogię między czasami AK
i realiami pierwszej „Solidarności”. Po jej
delegalizacji, która nastąpiła wraz ze sta-
nem wojennym, Chrzanowski uznał koniec
„S” za fakt. Twierdził – nie do końca bez
racji – że pozostanie jej legenda, ale już
nie dotychczasowa struktura.

Głosił konieczność „politycznej walki
codziennej”, w znacznej mierze opartej
na uzgadnianiu miękkich kompromisów
z juntą Jaruzelskiego, czemu zresztą sprzy-
jał ówczesny episkopat na czele z pryma-
sem Józefem Glempem. Paradoksem, któ-
rego sam Chrzanowski chyba sobie nie
uświadamiał, było to, że taka nieradykalna
strategia postępowania prowadziła wprost
do kompromisu w stylu okrągłego stołu,
którego nieco później był przeciwnikiem.

Graczyk przedstawia nam sylwetkę
polityka, polskiego inteligenta bardzo już
starej daty, który dla jego dawnego śro-
dowiska, jakiego centrum stanowił „Ty-
godnik Powszechny”, był kimś zupełnie
obcym. Więcej nawet. Im bliżej roku 1989,
okrągłego stołu, początków III RP, tym
lepiej widać, jak bardzo ideowe i polityczne
wizje prof. Chrzanowskiego i ludzi „TP”
były wobec siebie konkurencyjne. Stąd
książka stanowi także podróż Graczyka
na obcy ląd. A próba ukazania fenomenu
życiorysu Chrzanowskiego stanowi ciąg
dalszy drogi, na której punktem rozstaj-
nym była kontrowersyjna praca poświę-
cona „TP”.

Przyznam, że nie sięgnąłbym po tę
lekturę, gdyby nie nazwisko jej autora.
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Było zachętą i gwarancją jakości. Nie za-
wiodłem się, choć bardzo wiele kart tej
pracy dla mnie samego było podróżą na
terytorium słabo znane i traktowane nie-
ufnie. Otwarte pozostawiam pytanie, czy
Roman Graczyk, autsajder, stanie się bio-

grafem kolejnych autsajderów. Jeśli tak,
liczę na kolejne nieoczywiste publikacje.

Roman Graczyk, „Chrzanowski”,
Świat Książki, Warszawa 2013
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