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Michał Przeperski

Front narodowy 1952–1956: pomiędzy BBWR a OZN
O modelach polskich frontów narodowych przed i po II wojnie światowej

Stwierdzenie, że pierwsze dziesięcio-
lecie Polski Ludowej i czasy II Rzeczpospo-
litej to okresy chronologicznie bliskie, jest 
oczywistością. Jednak często nie zdajemy 
sobie sprawy jak wiele nieoczekiwanych 
na pierwszy rzut oka związków istnieje po-
między latami dwudziestymi i trzydziestymi 
a początkiem pięćdziesiątych. Do takich 
przypadków należy casus Frontu Narodo-
wego, politycznej organizacji utworzonej 
przez rządzących komunistów w 1952 roku. 
W literaturze przedmiotu z okresu PRL na 
ogół pisano, że nie miał on nic wspólnego 
z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rzą-
dem, powołanym przez piłsudczyków w roku 
1928, nie mówiąc już o jego następcy, Obo-
zie Zjednoczenia Narodowego, zawiązanym 
w 1937 i uważanym przez „ludowe” władze 
za organizację faszystowską. Rodowód FN 
wywodzono za to najczęściej z przedwojen-
nych komunistycznych koncepcji frontu ludo-
wego, a także z nieco odmiennych koncepcji 
antyhitlerowskich frontów narodowych1. Tym-
czasem wspomniane BBWR i OZN wydają 
się być niczym innym jak swoistymi wzor-
cami dla Frontu Narodowego, czerpiącego 
z obu organizacji te elementy, które najlepiej 
odpowiadały roli, jaką w danym momencie 
wyznaczyło mu kierownictwo Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. Warto jeszcze 

zauważyć, że w ZSRR nie funkcjonowała 
tego typu organizacja, a więc FN nie był kal-
ką rozwiązania radzieckiego. Zbliżone twory 
utworzono m.in. w NRD i Czechosłowacji, 
ale, inaczej niż w przypadku Polski, były 
one prostą kontynuacją bloków stworzonych 
w celu zwycięstwa w pierwszych powojen-
nych wyborach.

Rozpocznijmy od przyjrzenia się wa-
runkom, w jakich powołano do życia Front 
Narodowy. Jego idea pojawiła się po raz 
pierwszy w lutym 1951 r. na VI plenum 
PZPR, które zainicjowało okres pewnego 
odprężenia w sytuacji wewnętrznej w Polsce. 
Tadeusz Drewnowski, przywoływany przez 
Marcina Zarembę, nazywa ten okres małą 
odwilżą2, nawiązując tym samym do tytułu 
słynnej książki Erenburga. Pojęcie odwilży 
w systemie opresyjnym należy wiązać naj-
częściej z sytuacją następstwa władzy, tak 
jak było to w przypadku ZSRR w 1953 r. czy 
Polski w 1956 r.. Można jednak zapropono-
wać ujęcie bardziej generalne i uznać, że 
podczas procesu zmiany sposobem na zdo-
bycie przez władzę legitymizacji jest pewne 
powiększenie sfery wolności, czyli zmniej-
szenie stopnia ingerencji państwa w życie 
obywatela. Możliwe jest więc, by odwilż 
wiązała się z zamianą ideologicznej ortodok-
sji na hasła dotychczas odrzucane, a nawet 

1 Przeewoluowały one w Polsce w tzw. Blok Demokratyczny, który formalnie zwyciężył w wyborach ze stycznia 
1947; zob. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990, s. 270 i n.
2 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej 
w Polsce 1956-1980, Warszawa 2001, s. 192.
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z zakwestionowaniem tych noszonych do tej 
pory na sztandarach (np. XX zjazd KPZR). 
Specyficznym przykładem tego ostatniego 
zjawiska jest referat Bolesława Bieruta na 
VI plenum KC, a także wypływająca z jego 
ducha publicystyka lat 1951–1952.

Warto zadać sobie pytanie o to, jakie 
były rzeczywiste przyczyny małej odwilży; 
udzielając na nie odpowiedzi, dowiemy się 
też, dlaczego powołano do życia Front Naro-
dowy. Ważnym czynnikiem stało się wyeks-
ploatowanie kampanii przeciwko odchyleniu 
prawicowo-nacjonalistycznemu (czyli główne-
go nurtu propagandy komunistycznej od lata 
1948 r.). Nie mogła być to jednak przyczyna 
wystarczająca. W systemie stalinowskim, 
a o takim możemy mówić w Polsce w po-
czątku roku 1951, naturalną koleją rzeczy 
powinno być znalezienie innego wroga we-
wnętrznego, z którego uczyniono by antybo-
hatera kampanii mobilizującej społeczeństwo. 
Podobnie niedostatecznym wyjaśnieniem jest 
fakt zbliżania się terminu wyborów do Sejmu. 
Po pierwsze, wedle Małej Konstytucji miały 
się one odbyć dopiero na początku roku 1952 
(praktyka pokazała, że odbyły się jeszcze 
później). Po drugie, należy wątpić, czy odby-
cie wyborczego rytuału wymagałoby sięgania 
do tak nadzwyczajnych środków. Dlatego też 
należy przyjąć, że największe znaczenie mia-
ła sytuacja międzynarodowa i jej reperkusje 
w obozie socjalistycznym. Wojna koreańska 
tocząca się od czerwca 1950 r. zagroziła 
wybuchem III wojny światowej, a szczególnie 
blisko tego było w początku roku 1951, kiedy 
to Chiny Ludowe posłały na front koreański 
wojska dla obrony Korei Północnej. Wywołało 
to natychmiastową reakcję Moskwy, która 
wymogła na swoich satelitach zwiększenie 
nakładów na zbrojenia i zasygnalizowała, że 
konieczne jest przygotowanie się do poten-
cjalnych działań wojennych3. Realizacja tego 
zadania wymagała podjęcia kroków nie tylko 

stricte militarnych, ale także politycznych. Mu-
siały one być zdecydowane, aby dać szybki 
i trwały efekt w postaci silniejszego związania 
społeczeństwa polskiego z reżimem komuni-
stycznym. 

W takiej sytuacji ograniczenie się do 
kolejnej kampanii mobilizacyjnej prowadzo-
nej w klasycznie stalinowskim stylu mogło nie 
wystarczyć. Polskie kierownictwo partyjne 
dążyło do sytuacji, w której społeczeństwo 
w pełni identyfikowałoby się z władzą. Cho-
ciaż szukanie wroga wewnętrznego było 
naturalnym mechanizmem dla osiągnięcia 
tego celu, to jednak ukazanie potencjalnego 
wroga zewnętrznego mogło okazać się w tej 
sytuacji zabiegiem skuteczniejszym. W koń-
cu jednym z kluczowych elementów legitymi-
zacji władzy komunistycznej był udział w po-
konaniu hitlerowskich Niemiec, który tworzył 
dobrą płaszczyznę konsolidacji, ponieważ 
propaganda mogła wykazywać, że tak komu-
niści, jak i patrioci niekomunistyczni walczyli 
ręka w rękę po jednej stronie barykady.

W takiej sytuacji w lutym 1951 r. Bierut 
wystąpił na forum KC z zupełnie nieoczekiwa-
nym programem politycznym przywracającym 
do frazeologii partyjnej pojęcie „narodu” – sam 
fakt użycia (wielokrotnego!) tego słowa jest 
już znamienny4. Przywódca partii próbował 
nadać mu nowe znaczenie poprzez ukucie 
sformułowania „naród socjalistyczny”. Niema-
ły szok przysłuchujących się przemówieniu 
wywołało kilkukrotne przywołanie w referacie 
słów Romana Dmowskiego5, znajdującego się 
do tej pory w gronie największych czarnych 
charakterów polskiej historii. 

Czym był „naród socjalistyczny”? 
Józef Cyrankiewicz pisał, że jest to pojęcie 
odzwierciedlające już nie „nieliczną stosun-
kowo warstwę uprzywilejowanych, którzy 
swój tytuł panowania i władzy czerpali bądź 
z urodzenia bądź z posiadania majątku”, ale 
cały „lud pracujący”6. Taka definicja mówi 

3 W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2003, s. 39-42.
4 M. Zaremba, dz. cyt., s. 192.
5 Tamże, s. 192-194.
6 J. Cyrankiewicz, Rodowód patriotyzmu i rodowód zdrady narodowej, [w:] J. Cyrankiewicz, E. Ochab, 
R. Zambrowski, Zagadnienia frontu narodowego, Warszawa 1951, s. 3.
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tak naprawdę niewiele. W zasadzie określa 
mianem narodu tę jego część, która była do 
tej pory nazywana „ludem pracującym”, i to 
wszystko. Zasadniczą wątpliwością mogło 
być jednak to, czy powrót do narodowej 
frazeologii oznacza, że wyhamowana zo-
stanie w jakimś stopniu walka klas. Uzna-
nie kategorii narodu i dowartościowanie 
jej przez władze prowadziłoby bowiem, 
w sferze przekazu propagandowego, do 
osłabienia konfliktów społecznych, a nie do 
ich zaostrzenia. W konsekwencji doszłoby 
do zakwestionowania jednego z najważniej-
szych dogmatów stalinowskiego państwa to-
talnego. Cyrankiewicz nie pozostawia jednak 
żadnych wątpliwości, pisząc, że pojmowanie 
utworzenia Frontu Narodowego jako wstępu 
do osłabienia walki klasowej jest absolutnie 
błędne. Rozumowaniu temu służy wyprowa-
dzenie supozycji, że „wróg klasowy to wróg 
narodu”7. Warto dodać, że nie były to koncep-
cje zupełnie nowe – podobne prezentował 
w międzywojniu Julian Brun piszący o naro-
dowym charakterze rewolucji bolszewickiej, 
a także o proletariacie jako kluczowej klasie 
nowoczesnego narodu8.

Dla Frontu Narodowego pierwotną ra-
cją bytu było zagrożenie zewnętrzne. Edward 
Ochab, cytując po części słowa Bieruta 
z VI Plenum, pisał: 

[oto] dlaczego właśnie teraz wysuwamy 
hasło frontu narodowego w walce o po-
kój i Plan Sześcioletni: „Po pierwsze 
– obecna sytuacja międzynarodowa, 
kiedy imperializm mobilizuje wszystkie 
siły do nowej agresji, stawia przed nami 
nowe wielkie zadania, wymaga od nas 
jak największego skupienia wszystkich 
naszych sił i uruchomienia wszystkich 
rezerw”9.

Wątpliwości w tym zakresie nie po-
zostawia także program wyborczy Frontu 
Narodowego ogłoszony przed wyborami do 
sejmu w 1952 r. Wyliczenie sukcesów Polski 
Ludowej sprowadzone jest do konstatacji: 
„Polska przestała być krajem biednym, bez-
bronnym i niezaradnym... Minął i nie wróci 
nigdy wrzesień 1939r., minęła i nie wróci ni-
gdy hańba bezsilności naszego kraju wobec 
najeźdźców.”10 Wobec tego jasne jest, że 
kamieniem węgielnym Frontu Narodowego 
była idea obrony kraju. 

W tym momencie nasuwa się analo-
gia z Obozem Zjednoczenia Narodowego. 
Marszałek Rydz-Śmigły w latach 1936–1937 
poszukiwał hasła, wokół którego mógłby 
zbudować „jedność narodową”, zdając so-
bie jednocześnie sprawę, że musi być to 
„konsolidacja wokół wielkiej idei, zdolnej 
porwać za sobą masy”11. Deklaracja OZN 
z 21 lutego 1937 r. przyniosła właśnie ideę 
obrony kraju. Historia poddała jednak próbie 
„Ozon”, oszczędzając FN. To prawdopo-
dobnie najistotniejsza przyczyna, dla której 
rzadko dostrzega się wskazaną przeze mnie 
analogię. Jest ich zresztą więcej: obie orga-
nizacje powstały w chwili zagrożenia wojną, 
obie służyć miały wzmocnieniu legitymacji 
obozu znajdującego się już u władzy. Rzecz 
jasna występują także istotne różnice. Front 
Narodowy nie miał w założeniu stawać się 
ściśle zhierarchizowaną strukturą samoist-
ną, ponieważ taką funkcję pełniła już PZPR. 
Sanacja pozostawała natomiast po 1935 r. 
w ogóle bez własnego ugrupowania. Poza 
tym Front był mimo wszystko mniej istotnym 
instrumentem propagandy komunistycznej, 
niż OZN sanacyjnej. Pomimo to jest praw-
dziwym paradoksem, że w chwili trudnej dla 
reżimu komunistycznego odwołano się do 

7 Tamże, s. 6, 9.
8 J. Brun, Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek, Warszawa 1958, passim.
9 E. Ochab, Narodowy front walki o pokój i plan sześcioletni, [w:] J. Cyrankiewicz, E. Ochab, R. Zambrowski, 
dz. cyt., s. 20.
10 Program wyborczy Frontu Narodowego (wybory I kadencji), [w:] Programy i manifesty wyborcze Frontu 
Narodowego w Polsce Ludowej w latach 1943–1973, oprac. R. Grodzicki, Warszawa 1974, s. 46.
11 J. Majchrowski, Silni-zwarci-gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, 
s. 54.
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ustrojowej idei podnoszonej piętnaście lat 
wcześniej przez sanacyjnych „faszystów”. 

Z BBWR łączy Front mniej analogii. 
Jeżeli chodzi o jądro, wokół którego sku-
pili się wstępujący do Bloku, trudno mówić 
o czymś więcej, aniżeli o „idei marszałka 
Piłudskiego”, a swoista programowa bezpro-
gramowość organizacji stała się wręcz przy-
słowiowa. Co prawda cel Bloku definiowano 
jako „wzmocnienie państwa na zewnątrz 
i władzy wykonawczej na wewnątrz”12, jednak 
w rzeczywistości jasne było, że aktywność 
mobilizacyjna opierać się będzie na argu-
mentach dotyczących wewnętrznej sytuacji 
politycznej w Polsce. W chwili powołania Blo-
ku oceniano ją wyjątkowo krytycznie i twier-
dzono, że „źródłem [...] zła było rozszalałe 
partyjnictwo”13. BBWR odróżnia od Frontu 
Narodowego i OZN to, że stojące za nim de-
klaracje ideowe nie zawierają odniesienia do 
tematu wroga zewnętrznego, czemu zresztą 
sprzyjała znacznie stabilniejsza sytuacja 
międzynarodowa anno domini 1928. 

Elementem łączącym BBWR i Front 
Narodowy był natomiast zbliżony model iden-
tyfikowania się ludzi z każdym z tych ruchów. 
Za podstawę umożliwiającą uznanie się za 
zwolennika Bloku przyjęto chęć współpracy 
z rządem marszałka Piłsudskiego14. Było to 
oczekiwanie dość minimalistyczne, niesta-
wiające wszak żadnych bardziej szczegóło-
wych wymagań. Analogicznie sytuacja miała 
się w przypadku Frontu Narodowego, do po-
parcia którego zapraszano „uczciwych ludzi, 
patriotów kochających Polskę”15. Oznacza to, 
że mógł się nim stać każdy obywatel-patriota, 
o ile nie zaliczał się do grupy największych 
wrogów ustroju. Formuła ta była bezpiecz-

na, bo nie zawężała mobilizowanej grupy 
jedynie do aktywistów, a jednocześnie od 
razu nazywała naród socjalistycznym, nie 
pozostawiając wątpliwości co do tego, jaka 
jest współczesna Polska i jaki winien być 
prawdziwy patriota. Artur Starewicz pisał 
nawet, że „dopiero socjalistyczny patriotyzm 
jest najbardziej ogólnonarodowy”16. 

Dostrzegając pewne podobieństwa 
pomiędzy BBWR a FN należy podkreślić 
wyraźną różnicę: w przeciwieństwie do Fron-
tu, Blok nie miał być organizacją masową, 
masowe miało być jedynie udzielane mu 
poparcie. Tymczasem wspieranie Frontu Na-
rodowego niejako automatycznie oznaczało 
członkostwo w nim: przez pewien czas taką 
sytuację umożliwiał brak sformalizowanego 
pojęcia „członkostwa Frontu Narodowego”. 
Masowość tej organizacji miała być jednym 
z jej największych atutów, a przejście do po-
rządku dziennego nad formalizacją statusu 
członka mogło temu w znacznym stopniu 
sprzyjać. Wiąże się to zresztą z procesem 
postępującej instytucjonalizacji FN, do czego 
jeszcze wrócę. Warto zauważyć, że, pomimo 
łatwości znalezienia się w szeregach Frontu, 
poza jego nawiasem znaleźli się automa-
tycznie m.in. „kapitaliści, różni spekulanci [...] 
kułacy żyjący z cudzej pracy i tuczący się na 
wyzysku pracujących chłopów”17.

OZN – podobnie jak FN, a w odróż-
nieniu od BBWR – miał być organizacją ma-
sową. Masowość przywodzi zaraz na myśl 
ustrój totalitarny i jest to dobry trop, chociaż 
w przypadku OZN kontrowersyjny18. Akcję 
akcesów do Obozu nagłaśniano w prasie19, 
podobnie jak sprawę kryteriów, które trzeba 
było spełnić, żeby zostać jego członkiem. 

12 A. Garlicki, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981, s. 255.
13 Deklaracja bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, [w:] A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 253.
14 Tamże, s. 255.
15 A. Mirek, Program rozkwitu i potęgi naszej ojczyzny, Warszawa 1952, s. 7.
16 A. Starewicz, Patriotyzm siłą motoryczną walki i pokój i plan 6-letni, „Nowe Drogi”, 1951, nr 1, s. 118.
17 A. Mirek, Program rozkwitu i potęgi naszej ojczyzny, Warszawa 1952, s. 6-7.
18 Zob. T. Jedruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 
roku, Warszawa 1963, s. 107.
19 Patrz: „Gazeta Polska”, 26.02.1938, s.2, 27.02.1938, s.2; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna 
Polski 1864–1945, t.2, cz. I, Londyn 1956, s. 612.
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Wynikało to z przeciwstawiania Polakom 
mniejszości, przede wszystkim żydowskiej20. 
W takiej sytuacji członkostwo w OZN było, 
przynajmniej teoretycznie, szczegółowo 
weryfikowane21. Przy tej okazji warto zauwa-
żyć, że OZN posługiwał się dominującym 
w Europie Wschodniej etnicznym pojęciem 
narodu, absolutnie różnym od „narodu so-
cjalistycznego”. Jeszcze inaczej wyglądała 
kwestia członkostwa w przypadku BBWR, 
gdzie rezerwowano je de facto dla lokalnych 
działaczy politycznych, którzy zaakceptowali 
tezy deklaracji z 19 stycznia 1928 r. W takich 
warunkach weryfikacja, nie mając skali ma-
sowej, nie nastręczała trudności.

Krótkoterminowe cele, jakie postawio-
no przed wszystkimi trzema organizacjami, 
były jednakowe: osiągnięcie możliwie naj-
szerszego poparcia społecznego, poszerze-
nie dzięki temu społecznej bazy rządzenia 
i wzmocnienie legitymacji władz. Szczególnie 
wyraźnie cel ten rysuje się w przypadku 
FN, przed którym pierwotnie nie stawiano 
wymagań innego rodzaju. OZN miał w za-
mierzeniach działać bardziej długofalowo 
i zasadne wydają się tezy o tym, że mógł się 
on potencjalnie przekształcić w totalitarną 
monopartię. Warto przypomnieć, że w 1937 r. 
w obozie sanacyjnym istniał nie tylko ośrodek 
władzy skupiony wokół marszałka Rydza-
Śmigłego, ale również konkurencyjny – gru-
pujący się wokół prezydenta Mościckiego. 
W takiej sytuacji OZN był także narzędziem 
wzmocnienia pozycji marszałka. Zdecydo-
wanie najbardziej konkretne cele postawione 
zostały przed BBWR. Jego formalny akt za-
łożycielski stanowiła deklaracja z 19 stycznia 
1928 r. Był więc blokiem wyborczym obliczo-
nym po prostu na mobilizację społeczeństwa, 
która miała doprowadzić do uzyskania przez 
sanację jak najlepszego wyniku wyborczego 
w marcowych wyborach parlamentarnych. 
Dalekosiężnym celem, jaki przed nim posta-

wiono, była zmiana konstytucji, co ostatecz-
nie znalazło swój finał w postaci konstytucji 
kwietniowej z 1935 roku.

Koncepcja BBWR jako bloku wybor-
czego została przypomniana przez komuni-
stów w roku 1952. Sytuacja międzynarodowa 
uległa uspokojeniu – w Korei latem 1951 
rozpoczęły się pierwsze rozmowy pokojowe 
pomiędzy Północą a Południem, wydawało 
się więc, że Front Narodowy może nie być 
już potrzebny. Okazało się jednak, że jest 
dla niego nowe „zastosowanie” w związku 
z koniecznością przeprowadzenia „dyskusji” 
nad projektem konstytucji, który ostatecznie 
otrzymał moc prawną 22 lipca 1952 roku 
oraz, w większym jeszcze stopniu, ze wzglę-
du na zbliżające się wybory do Sejmu. Cy-
towany już przeze mnie wcześniej Program 
wyborczy Frontu Narodowego uchwalono 
w sierpniu 1952 r., a równolegle postępo-
wała w terenie organizacja Komitetów Wy-
borczych Frontu Narodowego. Postawiono 
przed nimi zadania popularyzacji programu 
FN, wysunięcia i popularyzacji kandydatów 
FN na posłów oraz rozbudzenia aktywności 
politycznej i zmobilizowania w wyborach mas 
pracujących. PZPR uznała po wyborach, że 
instytucjonalizacja organizacji jest bardziej 
praktyczna niż każdorazowe prowadzenie 
kampanii (np. wyborczych) bez oparcia w już 
istniejącej strukturze. W ten sposób utworzo-
no Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego 
oraz oddziały na poziomie województwa, 
gminy, powiatu, a później także gromady22. 
Po powołaniu Komitetów Frontu Narodowego 
można było zgłosić do nich akces, co w pew-
nym stopniu sformalizowało członkostwo 
w FN. W bardzo zbliżony sposób postępował 
rozwój terenowej organizacji BBWR, z tą róż-
nicą, że zaczęła się ona tworzyć dopiero po 
wyborach parlamentarnych23. Na marginesie 
warto zauważyć jak bardzo pożądana była 
z punktu widzenia komunistów polityczna 

20 J. Majchrowski, dz. cyt., s. 120; Czy Żydzi mogą należeć do OZN?, „Gazeta Polska”, 22.04.1938, s. 4.
21 Tamże.
22 A. Redelbach, Front Jedności Narodu. Model i funkcjonowanie frontu narodowego w PRL, Warszawa 1978, 
s. 105-106.
23 A. Chojnowski, dz. cyt., s. 73 i n.
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jednolitość. Utworzenie FN zapewniało ją 
dzięki stworzeniu sieci instytucjonalnej in-
tegrującej, przynajmniej w założeniu, trzy 
elementy: partię, „pasy transmisyjne” oraz 
społeczeństwo.

Mimo wszystko Front Narodowy nie 
stał się organizacją nadmiernie rozbudowaną 
jeżeli chodzi na przykład o etatowy personel, 
co odróżniało go od PZPR i powodowało, 
że spoistość struktury organizacyjnej FN nie 
była duża. Przeciwieństwem takiego mode-
lu miał być OZN, w założeniach oparty na 
modelu struktury quasi-militarnej, z szefem 
Obozu oraz szefem sztabu na czele, gdzie 
jednoosobowe kierownictwo na wszystkich 
szczeblach było przedmiotem swoistego kul-
tu24. Teoretycznie gwarantowało to większą 
spoistość struktury wewnętrznej, a chęć jej 
osiągnięcia wynikała tak z ciągot totalitar-
nych, jak i z mało zachęcających doświad-
czeń BBWR. Zarówno BBWR, jak i OZN 
rozbudowywały swoje struktury terenowe, 
ale istniały jednak takie rejony kraju, gdzie 
nie skrystalizowały się one w pełni, jak np. 
województwo poznańskie czy stanisławow-
skie. Takich problemów nie miał FN i pokrył 
siecią swoich komitetów obszar całego kraju. 
Odpowiedź na pytanie, dlaczego stało się 
właśnie tak, leży jednak nie w rozważaniu 
różnic strukturalnych lub programowych, ale 
w obiektywnych odmiennościach istniejących 
między wieloetnicznym państwem autorytar-
nym a totalitarną i niemalże monoetniczną 
Polską stalinowską.

Ciekawe jest, że, bez względu na 
różnice i podobieństwa pomiędzy trzema 
organizacjami, ich ogniwa terenowe nie roz-
wijały żywszej działalności. Bez wątpienia 
przyczyną jest to, że były budowane „z góry”, 
a więc nie w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
społeczne, ale ze względu na polityczną po-
trzebę znajdujących się u władzy. Przyczyną 
mogło być także nadmierne rozszerzanie 
platformy porozumienia, co w konsekwencji 

skutkowało marazmem w szeregach two-
rzonych organizacji. Celem organizacji było 
w końcu bierne wspieranie działań czynnych 
polityków. W przypadku BBWR życie Bloku 
poza kampaniami wyborczymi zasadniczo 
więc zamierało. Podobnie działo się w czasie 
krótkiego żywota OZN, który, jako organizacja 
masowa, zaprezentował się przede wszyst-
kim podczas kryzysu litewskiego z marca 
1938 r. oraz czechosłowackiego z przełomu 
września i października tegoż roku. Front 
Narodowy sprowadzono natomiast do roli 
komunistycznego BBWR, traktując go jako 
swoistą platformę wyborczą komunistów, 
co zresztą drogą zwyczaju przeniosło się 
na Front Jedności Narodu (następcę FN od 
1956 r.). 

Stosunek Frontu Narodowego do 
OZN czy BBWR był jednoznacznie nega-
tywny, a wszelkie publikacje opisujące przy-
czyny powołania FN stronią od jakichkolwiek 
porównań ideologiczno-strukturalnych. Nie 
może to oczywiście dziwić – komunistyczne 
władze musiały twierdzić, że tworzą coś 
zupełnie nowego. Gdyby tego nie zrobiły to 
mogłoby się okazać, że wzorują się na „fa-
szystowskiej” Polsce przedwrześniowej, co, 
rzecz jasna, nie wchodziło w grę.

Obóz Zjednoczenia Narodowego też 
pragnął być czymś nowym, a przede wszyst-
kim bardzo nie chciał stać się BBWR-bis. 
Obawa ta wynikała przede wszystkim z ide-
ologicznej nijakość poprzednika oraz z po-
wodu niewielkiej przejawianej przezeń aktyw-
ności (poza okresami kampanii wyborczych). 
Sanacyjni zwolennicy totalizmu domagali się 
wszakże czynu, a nie marazmu, co nie za-
wsze jednak udawało się realizować25.

Jak należy ocenić skuteczność trzech 
organizacji w realizacji postawionych przed 
nimi zadań? BBWR przyczynił się w pew-
nym stopniu do poszerzenia społecznej 
bazy rządów sanacyjnych, udało mu się 
też doprowadzić do uchwalenia konstytucji 

24 J. Holzer, Mozaika polityczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1975, s. 342.
25 Zob. E. Horoch, Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS”, 
sectio F, vol.LIV/LV, s. 433-437.
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kwietniowej. In minus trzeba jednak zapisać 
marazm w jego szeregach i nijakość ideolo-
giczną, która spowodowała, że nie zyskał 
szerokiego poparcia. Obóz Zjednoczenia 
Narodowego poddany został w historiografii 
polskiej o wiele bardziej surowej krytyce, 
przede wszystkim ze względu na niepopular-
ne tendencje totalitarne, antysemityzm oraz 
nieudaną obronę kraju w roku 1939. Spo-
łeczeństwo polskie w ostatnich tygodniach 
przed wybuchem wojny oraz we wrześniu 
1939 r. wykazało się rzeczywiście solidarną 
postawą, ale wypada zapytać, na ile była to 
zasługa OZN. Legitymizacja rządów Rydza 
opierała się w znacznym stopniu na kreowa-
niu go na spadkobiercę Piłsudskiego. Czy 
OZN dodał mu atutów wodzowskich? Nie 
sposób tego z całą pewnością stwierdzić, 
sam jednak mocno w to wątpię. Wiele nato-
miast wskazuje, że rozgrywkę o władzę po 
planowanym odejściu Mościckiego w 1940 r. 
wygrałby i tak Rydz-Śmigły. 

Najtrudniej jest oceniać działalność 
Frontu Narodowego, a to ze względu na to, 
że płynnie przeszedł on w 1956 r. we Front 
Jedności Narodu, i należałoby rozpatrywać 
obie te organizacje wspólnie. Rok 1956 
dowodnie pokazał jednak, że poparcie dla 
władzy sprawowanej w wydaniu stalinow-
skim jest w zasadzie żadne. Nie był kwe-
stionowany sam ustrój socjalistyczny, wpływ 
FN na taką postawę społeczeństwa wydaje 
się jednak niemierzalny. Większą chyba rolę 

organizacja odegrała jako formalna platfor-
ma wyborcza komunistów, stając się także 
narzędziem legitymizującym pozycję Sejmu, 
choć akurat Sejm PRL I kadencji był najbar-
dziej odsuniętym w cień parlamentem całego 
czterdziestopięciolecia.

Na przykładzie Frontu Narodowego 
widać wyraźnie, że instrumentarium ustro-
jowe, jakim może posłużyć się konstruktor 
frontu narodowego, jest w rzeczywistości 
ograniczone. Charakter omówionych orga-
nizacji jest wręcz uderzająco podobny do 
siebie, co pozwala stwierdzić, że, niezależnie 
od warunków obiektywnych, w niemal tożsa-
my sposób wypełniają one zbliżone zadania. 
Podobne są przyczyny ich powstawania, za-
sadnicze idee, struktury organizacyjne, cele 
krótko- i długofalowe, a jedynym wyraźnie 
zmieniającym się elementem jest stosowana 
frazeologia.

Na sam koniec trzeba zauważyć, że 
poruszone przeze mnie sprawy są częścią 
problematyki o wiele szerszej. Szeroko dys-
kutowana jest kwestia na ile komunizm, tak 
jak sam to deklarował, był nowatorski, na ile 
było to rzeczywiście zupełnie nowe otwarcie, 
a na ile kontynuacja. Zważywszy na zaska-
kującą ilość analogii pomiędzy omawianymi 
przeze mnie formacjami, opowiedziałbym się 
w tej dyskusji jednak za poglądem o komu-
nizmie jako o kontynuacji. Realizację komu-
nistycznego postulatu zerwania z tradycją 
odnajduję tylko w warstwie werbalnej.


