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„Od pierwszego numeru do pierwszych wyborów. 

Środowisko »Dziś i Jutro« w latach 1945-47” – omówienie pracy 

 

Środowisko „Dziś i Jutro”, późniejsze stowarzyszenie PAX, to organizacja tyleż 

interesująca, co cierpiąca na deficyt opracowań na jej temat. Najpoważniejsze prace 

omawiające jej dzieje bądź powstawały zbyt wcześnie,  by mówić o spojrzeniu z 

dystansu – to niewątpliwie przypadek „Współrządzić czy nie kłamać” Andrzeja 

Micewskiego, bądź skupiały się jedynie na osobie lidera – Bolesława Piaseckiego, jak 

choćby jego biografia polityczna autorstwa Grzegorza Pytla i Antoniego Dudka. Szereg 

publikacji na temat grupy powstało też piórem jej byłych działaczy – choćby Ryszarda 

Reiffa, Zygmunta Przetakiewicza czy Jana Engelgarda. Ich bezpośredni związek z 

historią organizacji czynił jednak z ich prac często próbę obrony własnych życiorysów. 

Również we wspomnianym „Współrządzić…” Micewskiego, też zresztą byłego PAX-

owca, da się wyczuć stosunek osobisty do sprawy, choć z odwrotnym wektorem. To 

odruchy tyleż naturalne, co zniekształcające pewne kwestie. 

 

Sam nie jestem wolny od osobistych związków z PAX-em – członkami stowarzyszenia 

byli mój dziadek oraz stryj mojego ojca. To zresztą właśnie związki rodzinne sprawiły,  

że zainteresowałem się historią tej organizacji. Od wymienionych autorów jestem 

jednak w sytuacji o tyle bardziej komfortowej, że mój związek z PAX pozostaje 

wyłącznie pośredni, a sama organizacja jest dziś zjawiskiem już wyłącznie 

historycznym – spadkobiercy, stowarzyszenie Civitas Christiana, swoim znaczeniem 

społeczno-gospodarczo-politycznym nie próbuje nawet nawiązywać do roli, jaką w 

warunkach PRL pełnił czy chciał pełnić PAX. Baza ekonomiczna stopniała do 

minimum, działalność wydawnicza mocno ograniczyła swoją skalę, nie wspominając o 

reprezentacji w Sejmie czy innych instytucjach politycznych. 

 

W swojej pracy przeanalizowałem kilkanaście miesięcy historii w druku, a więc 

publicystyki na łamach czasopisma grupy – począwszy od listopada 1945, kiedy wraz z 

pojawieniem się pierwszego numeru tygodnika „Dziś i Jutro” symbolicznie rozpoczęła 

ona swoją działalność, aż po czas bezpośrednio po wyborach do Sejmu w styczniu 

1947. Analiza organu prasowego grupy dotyczy kilku kluczowych z punktu widzenia 

omawianego okresu obszarów – sposobu ideowo-politycznego samookreślenia 

środowiska (w tym ustosunkowania się do własnej, kontrowersyjnej przeszłości), jego 



stosunku do nowej władzy, odniesienia się do kwestii niemieckiej, wreszcie – relacji z 

Kościołem, wątku tak istotnego w kontekście organizacji określającej się jako katolicka. 

 

Dla osadzenia analizy we właściwym kontekście omówiłem najpierw przeszłość –

przedwojenną i wojenną – późniejszych „radykalnych katolików”. Uznałem to za 

zabieg niezbędny, by poszczególne elementy analizy miały swoje uzasadnienie. Choćby 

kwestia samookreślenia – gdyby nie skrajnie prawicowe zaangażowanie Bolesława 

Piaseckiego i niemałej części pozostałych współtwórców środowiska, nie byłaby ona 

tak kontrowersyjna i interesująca. Tymczasem ustalenie, jak niegdysiejsi działacze 

ugrupowań narodowo-radykalnych tłumaczyli swoje zaangażowanie w budowę państwa 

rządzonego przez komunistów stwarza już interesujący kontekst. Tym bardziej, że owe 

tłumaczenia okazały się wiarygodne dla samych władz, o czym świadczy możliwość 

legalnego funkcjonowania grupy w powojennej Polsce. 

 

W kontekście omówienia przedwojennej i wojennej przeszłości głównych 

przedstawicieli grupy kluczową postacią był oczywiście Bolesław Piasecki wraz ze 

swoimi narodowo-radykalnymi ugrupowaniami oraz kombatancką kartą (co ważne – 

przy podporządkowaniu AK, choć ze stałymi zabiegami o możliwie szeroki margines 

niezależności). Jednak „Dziś i Jutro” to nie tylko Piasecki i związani z nim od czasów 

międzywojennych działacze, jak choćby Zygmunt Przetakiewicz, ale i postaci niejako z 

zewnątrz, podzielające jego oceny geopolityczne i prognozy wobec polskiej przyszłości. 

Do takich osób niewątpliwie należał Aleksander Bocheński, który co prawda formalnie 

związał się ze środowiskiem dopiero po roku 1956 zapisując się do PAX-u, ale był 

jedną z kluczowych osób podczas negocjowania z władzą utworzenia periodyku w roku 

1945. Do tych, którzy połączyli siły z Piaseckim dopiero po wojnie należeli też choćby 

Witold Bieńkowski – pierwszy redaktor naczelny „Dziś i Jutro”, Jan Dobraczyński czy 

Konstanty Łubieński. 

 

Przedstawione w pierwszym rozdziale pracy sylwetki oraz specyficzne doświadczenia, 

przede wszystkim natury politycznej, mają na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, w pewnej 

mierze polemikę z dość powszechnym stawianiem znaku równości między biografią 

Piaseckiego a historią całego środowiska. Nie wszyscy przedstawiciele „Dziś i Jutro” 

byli wcześniej falangistami, nie wszyscy towarzyszyli Piaseckiemu w trakcie wojny, 

wreszcie nie wszyscy byli amatorami takich koncepcji, jak Imperium Słowiańskie, 

którego ideę starał się Piasecki promować w organach prasowych Konfederacji Narodu. 

 



Po drugie, uchwycenie specyficznej koncepcji uprawiania polityki – opartej tak na 

doświadczeniach sprzed będącego kluczowym dla pracy okresu między listopadem 

1945 a styczniem 1947, jak i mającej odzwierciedlenie w publicystyce i działalności w 

jego trakcie. Mowa tu o dwóch kluczowych zagadnieniach: obronie substancji 

biologicznej narodu oraz, wynikającego z tak sformułowanego celu, realizmu oceny 

własnych możliwości, a więc i gotowości do dialogu i kompromisu ze stroną władzy – 

choćby pozornie najbardziej obcą ideowo. 

 

Ta ideowo-polityczna ścieżka, która doprowadziła ludzi „Dziś i Jutro” do ich wspólnego 

dzieła, miała swoje odbicie w sposobie odnoszenia się do tematów, które wskazałem 

jako najistotniejsze – tak ze względu na ich obiektywną wagę w latach bezpośrednio po 

wojnie, jak i częstotliwość ich występowania na łamach tygodnika. Ich polityczna 

przeszłość – przez wielu uznawana za kontrowersyjną, o ile nie wręcz dyskwalifikującą, 

stawiała z kolei wyzwanie uwiarygodnienia się w rozmaitych grupach: w 

społeczeństwie w ogóle, wśród rządzących, wśród katolików (tak świeckich, jak i 

duchownych). To kolosalne wyzwanie natury zarówno intelektualnej, jak i politycznej. 

Moja analiza to próba wykazania, czy grupie w omawianym okresie udało się mu 

sprostać. 

 

63 numery tygodnika „Dziś i Jutro” wspartych szeregiem opracowań dotyczących 

stricte PAX-u [w tym dwa nieopublikowane] lub Bolesława Piaseckiego, a także  

traktujących szerzej o polskiej historii tamtego okresu oraz kilkoma innymi 

dokumentami i artykułami (z których niektóre dotąd nie były wykorzystywane w 

literaturze), to wszystko stanowiło bazę dla pracy, którą przesyłam w załączeniu. 

Wierzę, że staranna analiza tej bogatej bibliografii pozwoliła przedstawić możliwie 

prawdziwy obraz początków jednej z najciekawszych, bo i niezwykle kontrowersyjnej 

organizacji w najnowszej historii Polski. 
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