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dr hab. Zbigniew Osiński 

UMCS w Lublinie 

 

Najnowsza historia Polski w publikacjach „drugiego obiegu” w latach 1980 - 1981. 

 

Publikacje wychodzące w PRL bez zgody władz i cenzury określano różnie. 

Najdłuższy, bo ponad stuletni rodowód ma termin „bibuła”. Wywodzi się od nazwy cienkiego 

papieru, na którym drukowano książki, czasopisma i ulotki, przywożone w drugiej połowie 

XIX w. do zaboru rosyjskiego, bez zezwolenia carskiej cenzury. Inna, często używana nazwa 

to „drugi obieg”. Do pierwszego, oficjalnego i legalnego obiegu zaliczano wydawnictwa 

koncesjonowane przez władze, a do drugiego nielegalne, nie zatwierdzone przez cenzurę. 

Pojawiło się także pojęcie publikacje lub druki „bezdebitowe”. Słowo to wywodzi się od 

terminu „debit”, które oznacza prawo rozpowszechniania wydawnictw zagranicznych na 

terenie danego państwa. Zezwolenia tego w PRL udzielał Główny Urząd Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk. Nie miały go m. in. polskie publikacje emigracyjne ukazujące się na 

Zachodzie i to właśnie one przez dłuższy czas były określane mianem „druków 

bezdebitowych”. Z czasem nazwy tej zaczęto używać do określania wydawnictw 

wychodzących w kraju bez zgody cenzury.  

Momentem przełomowym w rozwoju „drugiego obiegu” wydawniczego była druga 

połowa lat siedemdziesiątych, po robotniczych strajkach w 1976 r. Do najbardziej znanych 

i dynamicznych oficyn wydawniczych należały wtedy: Niezależna Oficyna Wydawnicza –

NOWA (Mirosław Chojecki, Warszawa), Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 (sekcja 

NOWEJ, Piotr Holewiński, Warszawa); Nowa 2 (wydawnictwo stworzone przez historyka 

Adama Kerstena), Głos (Warszawa), Krąg (Stefan Melak, Warszawa), Wydawnictwo Polskie 

(Konfederacja Polski Niepodległej), Krakowska Oficyna Studentów (Henryk Karkosza, od 

1980 r. Wydawnictwo KOS), ABC (Kraków), Officyna Liberałów (Warszawa), 

Wydawnictwo Młoda Polska (Mirosław Rybicki, Gdańsk), Biblioteka „Spotkań” (Janusz 

Krupski, Lublin), Biblioteka Historyczna i Literacka (Marian Piłka, Bronisław Komorowski, 

Jan Dworak, Piotr Krawczyk, Warszawa-Lublin), Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 

(Warszawa), Niezależny Instytut Wydawniczy (Warszawa). Od strajków w lipcu i sierpniu 

1980 r. oraz porozumień sierpniowych można wyodrębnić drugi etap rozwoju wydawnictw 

niezależnych od władz PRL. Do dotychczas funkcjonujących doszły te, które zakładano 
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przy strukturach NSZZ „Solidarność”
1
, Niezależnego Zrzeszenia Studentów

2
 oraz inne

3
. Do 

13 grudnia 1981 r. prowadziły one działalność zintensyfikowaną dzięki wzrostowi 

społecznego zainteresowania „drugim obiegiem”, której efektem był wysyp publikacji, m.in. 

z zakresu najnowszej historii Polski (okres XX wieku)
4
. Podstawowym celem tej grupy 

                                                
1 Wszystkie struktury regionalne i wiele zakładowych prowadziło działalność wydawniczą. Poza tym, działały 

wydawnictwa takie jak MOWA – Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza w Łodzi, powstała z inicjatywy 

Wojciecha Grzelaka i Józefa Śreniowskiego.  

2 Aneks – wydawnictwo NZS WSP w Opolu; Jagiellonia – NZS UJ Kraków; Niezależna Oficyna Studentów – 

NZS Kraków; NZS Univeristas – NSZ Uniwersytetu Wrocławskiego; Paragraf - NZS Uniwersytetu Łódzkiego; 

Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodniopomorskiego „Sorbona” - NZS Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Szczecinie; Studencka Agencja Wydawnicza „Sowa” - NZS w Szczecinie; Studenckie 

Wydawnictwo Vacat - NZS Politechniki Gdańskiej; Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej. 

3
 Biblioteka Literacka i Historyczna – Warszawa, Enklawa – niezależne wydawnictwo działające w Warszawie 

pod kierownictwem Leszka Stalla i Janusza Iskry; Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Mowa; Niezależny 

Instytut Wydawniczy - Olsztyn; Oficyna Radomska – działająca w Radomiu w 1981 r.; Signum - niezależne 

wydawnictwo działające w Warszawie pod kierownictwem Grzegorza, Mirosławy i Ryszarda Iwaszczuków oraz 

Pawła Juzwy; Suplement, niezależne wydawnictwo założone w Szczecinie przez Wiesława Parchimowicza; 

Unia Nowoczesnego Humanizmu – warszawskie wydawnictwo zbliżone do ruchu narodowego, założone przez 

Władysława Brulińskiego; Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, założycielem był Edmund Chrościński. 

4 W okresie 1980-1981 ukazały się następujące pozycje z zakresu najnowszej historii Polski (uwzględniono 

bardziej znane i aktywne wydawnictwa) [źródła danych: Bazy Biblioteki Narodowej - Książki polskie podziemne 

(1976-1989), http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2; Bibliografia podziemnych druków zwartych 

z lat 1976-1989, oprac. G. Fedorowicz, K. Gromadzińska, M. Kaczyńska, Warszawa 1995; Bibuła. Polskie 

wydawnictwa niezależne 1976-1989, http://www.incipit.home.pl/bibula_/index.html; Encyklopedia Solidarności, 

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego, http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/portal/php/katalog_obieg.php; Ludzie NOWEJ 1977-2007, 

s. 149-154,  http://web.mac.com/qczbor/nowa/Ludzie_Nowej_files/Ludzie_Nowej.pdf; Krzysztof Łabędź, 

Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce. Materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987, 

Warszawa 1989; Muzeum Wolnego Słowa - http://m-ws.pl/bibula_/bz_index.html]:  

1. ABC – Peter Raina, Kardynał Wyszyński, 1981; Marko Ristic, Polonez na motywach września 1939 we 

wrześniu 1953, 1981; Bronisław Stryszowski, Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939, 

1981; Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, 1981;  

2. Aneks - Stefan Kisielewski, Stosunki kościół – państwo w PRL, 1981; Natalia Naruszewicz (Leszek 

Moczulski), Zarys historii PRL, 1981. 

3. Biblioteka Historyczna i Literacka – Łukasz Jodko (Jerzy Łojek), Orientacja rosyjska w polskiej walce 

niepodległościowej 1795-1917, 1980; Stanisław Wójcik, „Wolne” wybory 1947, 1981. 

4. Biblioteka Literacka i Historyczna – Roman Korab-Żebryk, Epilog Wileńszczyzna 1944, 1981. 

5. Biblioteka „Spotkań” – Adam Boniecki, Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, 1980; Władysław 

Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, 1980; Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski, Józef Grzesiak 
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"Czarny", 1980; Tomasz Rostworowski, Zaraz po wojnie…, 1980; Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do 

Moskwy, 1981; Tadeusz Żenczykowski, Polska lubelska, 1980. 

6. Głos - Nowotko - Mołojec z początków PPR nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka, 

1981; Grudzień 1970, 1980;  Stefan Kawalec, Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok 

działalności Komitetu Obrony Robotników, 1980; Kazimierz Iranek-Osmecki, Józef Piłsudski, 1981; Marek 

Tarnowski (Jakub Karpinski), Krótkie spięcie, 1980; Stefan Kisielewski, Stosunki państwo-Kościół w PRL, 

1980; Leopold Jerzewski (Jerzy Łojek), Dzieje sprawy Katynia, 1980; Kazimierz Moczarski, Po Powstaniu, 

1980; Kajetan Morawski, O niepodległym dwudziestoleciu, 1981; Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-

1946 - dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce, 1981; Recenzja z Moskwy - o polskich 

podręcznikach historii, 1980; Spojrzenie z drugiej strony relacja z Gdańska 1970, 1981; Tadeusz Żenczykowski, 

Dramatyczny rok 1945, 1981.  

7. Jagiellonia – Wiktor Sukiennicki, Biała księga: fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych, 1981;  

8. Krakowska Oficyna Studentów – Adam Ciołkosz, Kazimierz Czapiński, 1981; Adam Ciołkosz, Mieczysław 

Niedziałkowski, 1981; Adam Ciołkosz, Tomasz Arciszewski, Kazimierz Pużak, 1981; Stefan Korboński, Polskie 

Państwo Podziemne, przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945, 1981; Sprawa Kazimierza Moczarskiego, 1980;  

9. Krąg – Kazimierz Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie ... Polacy i Żydzi 1939-1945, 1981; Witold Jedlicki, 

„Chamy” i Żydy”, 1981; Wacław Jędrzejewicz, Listopad 1918, 1981; Marek Tarniewski (Jakub Karpiński), 

Krótkie spięcie, 1981; Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne - przewodnik po Podziemiu z lat 1939-

1945, 1981; Wojciech Tomasz Markowski, W pętli reform, 1981; Antoni Nowosielski, Powstanie Warszawskie. 

Próba uporządkowanie problemów genezy i oceny ogólnej, 1981; Beata Obertyńska, W domu niewoli, 1981; 

Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, 1981; Kazimierz Pużak, 

Wspomnienia 1939-1945, 1981; Antoni Nowosielski (Stanisław Salomonowicz), Powstanie warszawskie - próba 

uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej, 1981;  

10. MOWA - Marek Tarniewski (Jakub Karpiński), Pochodzenie systemu, 1981; Jean-François Steiner, Varsovie 

– powstanie ’44, 1981.  

11. Niezależna Oficyna Studentów – Leon Wasilewski, Józef Piłsudski jakim Go znałem, 1981; Paweł Zaremba, 

Historia dwudziestolecia 1918-1939, cz. 1, 1981. 

12. Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA) – Kazimierz Bagiński, Cenzura w Polsce, 1981; Wanda 

Czapska-Jordan, WRN (PPS pod okupacją niemiecką 1939-1945), 1981; Józef Czapski, Wspomnienia 

starobielskie, 1980; Czarna księga cenzury PRL, 1981; Leon Grosfeld, Polskie aspekty stosunków niemiecko-

sowieckich w przededniu i w pierwszym okresie II wojny światowej, 1980; Jan T. Gross, W zaborze sowieckim, 

1980;  Jerzy Holzer, Agonia PPS. Socjaliści w sojuszu z PPR 1944-1948, 1981; Tadeusz Kowalik, Spory o ustrój 

społeczno-polityczny Polski 1944-1948, 1980; Marcin Król, Józef Piłsudski (ewolucja myśli politycznej), 1980; 

Marcin Król, Style politycznego myślenia. Wokuł „Buntu Młodych” i „Polityki”, 1980; Marian Kukiel, Generał 

Sikorski, 1981; Marzec 1968, 1981; Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański), Kurier z Warszawy, 1981; Wacław 

Pański (Jerzy Holzer), Agonia PPS (Socjaliści polscy w sojuszu z PPR 1944-1948), 1980; Anna Radziwiłł, 

Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 (próba modelu), 1980; Barbara Toruńczyk, Narodowa 

Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego”1895-1905, 1981; Stanisław Wójcik, 

Sfałszowane wybory, 1981; Paweł Zaremba, U progu niepodległości (cz. I Historii dwudziestolecia), 1981; Za 

kulisami bezpieki i partii, 1981; Zygmunt Żuławski, Wspomnienia, 1980.  
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13. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 – John FC Fuller, Bitwa pod Warszawą 1920, 1980; Leon 

Mitkiewicz, Powstanie Warszawskie, 1981; Proces szesnastu, stenogram, 1981; Józef Światło, Kulisy bezpieki 

i partii, 1981. 

14. NOWA 2 – Władysław Bartoszewski, Polskie państwo podziemne 1939-1945 /zarys problemu/, 1980; 

Bohdan Cywiński, Z dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce niepodległej, 1980; Tadeusz Kowalik, Spory 

o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948, 1980; Marcin Król, Józef Piłsudski – ewolucja myśli 

politycznej, 1981; Marzec 68, 1981; Anna Radziwiłł, Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 

(próba modelu), 1981; Aleksander Wat, Mój wiek – pamiętnik mówiony, 1980. 

15. Niezależny Instytut Wydawniczy (Olsztyn) – Józef Czapski, Wspomnienia starobielskie, 1981; Stefan 

Kisielewski, Stosunki państwo – Kościół w PRL, 1981; Roman Korab-Żebryk, Epilog wileńskiej AK, 1981; 

Październik 1956 – nie wykorzystana szansa, 1981; Mieczysław Zułowski, Wojna z Rosją o niepodległość 1918-

1920, 1981. 

16. Niezależny Instytut Wydawniczy (Warszawa) -  Juliusz Kaden-Bandrowski, Wyprawa wileńska, 1981; 

Roman Korab-Żebryk, Epilog wileński AK, 1981; Marcin Król, Józef Piłsudski – ewolucja myśli politycznej, 

1981; Natalia Naruszewicz (Leszek Moczulski), Zarys historii PRL, 1981; Październik 1956. Nie wykorzystana 

szansa, 1981; Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu 

w Katyniu, 1980; Z tamtej strony -  nieznane relacje z wydarzeń Grudnia '70, 1981. 

17. MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – Radomski Czerwiec’76, 1981. 

18. Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Mowa -  8 września 1968 r. żywa pochodnia na Stadionie X-lecia, 1981. 

19. Officyna Liberałów -  Tomasz Harasiuk, Semantyka zbrodni, 1981; Stanisław Swianiewicz, W cieniu 

Katynia, 1981.  

20. Oficyna Radomska – Byłem więźniem Moczara, 1981. 

21. Paragraf – Leopold Jerzewski (Jerzy Łojek), Dzieje sprawy Katynia, 1981; Katyń, 1981; Marszałek Piłsudski 

do Przedstawicielstwa Narodowego, 1981; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68, 1981.  

22. Signum - Bój Warszawy 1 VIII - 2 X 1944, 1981; Gollert Friedriech, Raport Gollerta [Powstanie 

Warszawskie 1944], 1981; Henryk Grynberg, Zwycięstwo, 1981; Tadeusz Bór Komorowski, Trzy wykłady o AK 

[Armii Krajowej], 1981; Jan Tomasz Gross, Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci, 1981; 

Postanie warszawskie, (opracowane pod koniec 1944 r. w obozie jenieckim II D Gross-Born, zredagowane przez 

Stanisława Płoskiego i Aleksandra Gieysztora), 1981. 

23. Studencka Oficyna Wydawnicza „Sowa” – Antoni T. Rekulski (Wiktor Kulerski), Czy drugi Katyń?, 1981; 

Marzec '68 -  sesja w Uniwersytecie Warszawskim 1981 r., 1981. 

24. Suplement -  Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, 1980; Jan Dąbski, Pokój ryski - wspomnienia, pertraktacje, 

tajne układy z Joffem, listy, 1981; Tadeusz Bór-Komorowski, Armia Podziemna, 1981; Marian Kukiel, Dzieje 

Polski porozbiorowe 1795-1921, 1981; Marian Kukiel, Generał Sikorski - żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, 

1981; Paweł Zaremba, Historia dwudziestolecia (1918-1939), 1981. 

25. Unia Nowoczesnego Humanizmu – Jan Abramski, Ryszard Żywiecki, Katyń, 1981; Władysław Bruliński, 

Czerwone plamy historii, 1981; Ida Martowa, Marzec 1968 – nieudana próba zamachu stanu, 1981; Tadeusz 

Skałuba, IV rozbiór Polski, 1981.  

26. Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza – Henryk Szareyko, Walka o kościoły (na przykładzie diecezji 

przemyskiej), 1980. 
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publikacji było odkłamanie obrazu historii wypaczonej przez uzależnienie oficjalnej 

historiografii od politycznych i ideologicznych wymogów władzy oraz wypełnienie tzw. 

„białych plam”, czyli obszarów nie badanych i nie opisywanych z powodu ograniczeń 

cenzuralnych i autocenzuralnych. Według Stanisława Siekierskiego to właśnie prezentowanie 

historii najnowszej był najważniejszym składnikiem oczekiwań społecznych wobec „drugiego 

obiegu”. Powodem było odczuwanie ogromnych braków w tym zakresie
5
.  

                                                                                                                                                   
27. Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja – Komisja Helsińska w Polsce: Raport madrycki o przestrzeganiu 

praw człowieka i obywatela w Polsce, 1980; Andrzej Ostoja-Owsiany, Rok 1920 w krzywym zwierciadle 

propagandy i w rzeczywistości, 1981.  

28. Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego  - ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, 1980; 

Generał Stefan Rowecki Grot, 1981; Zygmunt Junosza-Krzyżtoporski, Narodziny II Rzeczypospolitej, 1981; 

Owen O`Malley, Raporty katyńskie, 1980; Franciszek Rutkowski, Przed czerwonym trybunałem. Proces 

arcybiskupa Jana Cieplaka w Moskwie, 1981; Zespół Redakcyjny „Suplement”, Czego nie ma 

w podręcznikach… (Historia. Język Polski), 1980; Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, 1981; Mieczysław 

Zułowski, Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920, 1981.   

29. Wydawnictwo Młoda Polska  - Adam Grzymała Siedlecki, Cud Wisły, 1981; Arkadiusz Rybicki, Antoni 

J. Wręga, Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956, 1981; Mieczysław Szerer, Komisja do Badania 

Odpowiedzialności za Łamanie Praworządności w Sądownictwie Wojskowym, 1981; Melchior Wańkowicz, 

Dzieje rodziny Korzeniewskich, 1981; Józef Wójcik, Moja wielka nowenna (wspomnienia z lat 1958-1969), 

1981.  

30. Wydawnictwo Polskie – Katyń, 1981; Marian Kukiel, Historia Polski – 11 listopad 1918 r., 1981; Leszek 

Moczulski, Niepodległość: 60 lat później – w obliczu jutra, 1981; Leszek Moczulski, Odrodzenie 

Rzeczypospolitej, 1981; Natalia Naruszewicz (Leszek Moczulski), Zarys historii PRL, 1981; Mieczysław 

Zułowski, Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920, 1981.  

31. Vacat – Leopold Jerzewski (Jerzy Łojek), Agresja 17 września, 1981. 

32. Zarząd Fabryczny NSZZ „Solidarność” w ZM „Ursus” (druk: Instytut Wydawniczy Związków 

Zawodowych) – Krystyna Kersten, Polska 1944 – czerwiec 1956, zarys wydarzeń politycznych, cz. 1, Warszawa 

1981; Witold Pruss, Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim, 1981; Zbigniew Wójcik, Rola Józefa 

Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski, 1981.  

33. Zbliżenia – Adam Ciołkosz, Wanda Wasilewska - dwa szkice biograficzne, 1981; Andrzej Micewski, 

Współrządzić czy nie kłamać ? Pax i Znak w Polsce 1945-1976, 1981;  Władysław Pobóg-Malinowski, 

Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, 1981; Paweł Zaremba, Historia dwudziestolecia (1918-1939), 

1981. 

5 S. SIEKIERSKI, Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach, W: Piśmiennictwo – 

systemy kontroli – obiegi alternatywne, T. 2, Red. J. KOSTECKI, A. BRODZKA, Warszawa 1992.  
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O ile problematyka „drugiego obiegu” jest już szerzej zbadana i opisana
6
, o tyle 

wartość merytoryczna publikowanych przez ten nurt opozycyjno-wydawniczy prac z zakresu 

najnowszych dziejów Polski rzadko poddawana była analizie. W zasadzie jedynie Magdalena 

Mikołajczyk w swojej rozprawie doktorskiej scharakteryzowała wizję historii powojennej 

Polski, obecną w publikacjach drugiego obiegu
7
. Wyodrębniła przy tym główne obszary 

zainteresowań autorów, takie jak: relacje władza – społeczeństwo, geneza systemu władzy, 

                                                
6 W. BEREŚ, Drugi obieg: historia, słowa, zmierzch, „Kultura” 1990, nr 11; Bibliografia podziemnych druków 

zwartych z lat 1976-1989, Oprac. G. FEDOROWICZ, K. GROMADZIŃSKA, M. KACZYŃSKA, Warszawa 1995; 

L. BOBER, Bibuła. Niezależny ruch wydawniczy, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 1; W. BOGACZYK, 

Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1980, Lublin 1989; 

W. DOMAGALSKI, A. JANECKI, Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989, Łódź 1992; Drugi 

obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu 

w Łodzi, Łódź 1991; J. KAMIŃSKA (właśc. W. i W. CHOJNACCY), Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 

13 XII 1981 – VI 1986, Paryż 1988; M. JASTRZĘBSKI, Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza 

zasięgiem cenzury 13 XII 1981 – 31 XII 1988, Warszawa 1994; Kto był kim w drugim obiegu. Słownik 

pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989, Warszawa 1995; Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego 

słowa, „Scriptores”, 2009, nr 36, http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=312&dirids=1; K. ŁABĘDŹ, 

Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce, Warszawa 1989; K. ŁABĘDŹ, Spory wokół zagadnień 

programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce 1981-89, Kraków 1997; A. MIELCZAREK, Śpiący 

rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych, Warszawa 2006; 

Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, Red. J. KOSTECKI, A. BRODZKA, Warszawa 1992; 

Z. RADZIKOWSKI, Z historii walki o wolność słowa w Polsce. Cenzura w PRL w latach 1981-1987, Kraków 

1990; S. RUDKA, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001; 

S. SIEKIERSKI, Wydawnictwa II obiegu 1976-1986, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1; Wydawnictwa 

niezależne 1976-1989 w zbiorach Biblioteki Śląskiej, Oprac. J. PRACKA, B. ZGRYZEK, Katowice 1994; 

Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie: materiały z sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 r., 

Kraków 1993. Wiele informacji o podziemnym ruchu wydawniczym znajdziemy w publikacjach poświeconych 

dziejom opozycji politycznej, np.: D. CECUDA, Leksykon opozycji politycznej 1976-1989, Warszawa 1989; 

M. CHOMA-JUSIŃSKA, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, Lublin 2009; A. FRISZKE, 

Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994; H. GŁĘBOCKI, Studencki Komitet Solidarności 

w Krakowie 1977-1980, Warszawa 1994; K. ŁABĘDŹ, Opozycja polityczna w Polsce w okresie stanu wojennego, 

Wrocław 1989; Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980), o pomorskim modelu obrony czynnej, 

Red. A. HLEBOWICZ, Gdańsk 1995; Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981, Red. K. LESIAKOWSKI, 

Warszawa 2003; G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006; 

P. ZAREMBA, Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000; R. ZUZOWSKI, Komitet Samoobrony 

Społecznej KOR. Studium dysydentyzmu i opozycji politycznej w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996. 

7 M. MIKOŁAJCZYK, Jak się pisało o historii… Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego 

obiegu, Kraków 1998.  
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charakterystyka głównych uczestników życia politycznego, konflikty społeczne i działania 

opozycji. Celem niniejszego artykułu jest próba częściowego wypełnienia luki w zakresie 

analizy jakościowej publikacji na temat najnowszych dziejów Polski, powstałych w okresie 

działalności legalnej „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wnioski z analizy 

zostały przedstawione na bazie jedynie kilku wybranych przykładów, reprezentujących 

zjawiska charakterystyczne dla ówczesnego „drugiego obiegu” (wynika to z konieczności 

ograniczenia rozmiarów artykułu).  

Z dotychczasowych badań wiadomo, że udział tekstów historiograficznych 

i popularyzujących historię w całości publikacji „drugiego obiegu” waha się (w zależności od 

przyjętej metodologii liczenia) od 10% do 25%. Istotną część tych publikacji stanowiły 

przedruki z wydawnictw emigracyjnych. Najczęściej w „drugim obiegu” pojawiały się 

przedruki prac opublikowanych pierwotnie przez Instytut Literacki, Editions Spotkania oraz 

wydawnictwa Odnowa, Polonia, Polonia Book Fund, Aneks i Puls. Dużą popularnością 

cieszyły się artykuły z paryskich „Zeszytów Historycznych” oraz pism „Kultura” i „Aneks”, 

które w Polsce przedrukowywano w postaci oddzielnych broszur
8
. Wśród wydanych w latach 

1980-1981 pozycji z zakresu najnowszej historii Polski znaleźć można zarówno podręczniki 

wydane pierwotnie przed wojną lub na emigracji (np.: Marian Kukiel, Dzieje Polski 

porozbiorowe 1795-1921; Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna 

Polski 1864-1945; Bronisław Stryszowski, Zarys dziejów narodu i państwa polskiego 

w latach 1914-1939; Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918; Paweł 

Zaremba, Historia dwudziestolecia 1918-1939), jak też podręczniki napisane przez 

powojennych historyków krajowych (np.: Władysław Bartoszewski, Polskie państwo 

podziemne 1939-1945; Krystyna Kersten, Polska 1944 – czerwiec 1956, zarys wydarzeń 

politycznych; Natalia Naruszewicz (Leszek Moczulski), Zarys historii PRL). Popularnym 

gatunkiem publikacji drugoobiegowych były biografie (Adam Ciołkosz, Tomasz Arciszewski, 

Kazimierz Pużak; Adam Ciołkosz, Mieczysław Niedziałkowski; Generał Stefan Rowecki Grot; 

Kazimierz Iranek-Osmecki, Józef Piłsudski; Marian Kukiel, Generał Sikorski; Marcin Król, 

Józef Piłsudski (ewolucja myśli politycznej); Peter Raina, Kardynał Wyszyński; Leon 

Wasilewski, Józef Piłsudski jakim Go znałem) i wspomnienia polityków oraz innych 

wybitnych postaci pomijanych lub deprecjonowanych przez oficjalną historiografię (Jan 

Dąbski, Pokój ryski - wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy; Tadeusz Bór-

Komorowski, Armia Podziemna; Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański), Kurier z Warszawy; 

                                                
8 M. MIKOŁAJCZYK, Jak się pisało o historii…, s. 20. 
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Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939-1945; Zygmunt Żuławski, Wspomnienia). Duże 

znaczenie poznawcze miały publikacje o charakterze źródłowym (8 września 1968 r. żywa 

pochodnia na Stadionie X-lecia; Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; Józef 

Czapski, Na nieludzkiej ziemi; Józef Czapski, Wspomnienia starobielskie; Czarna księga 

cenzury PRL; Jan Tomasz Gross, Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci; 

Henryk Grynberg, Zwycięstwo; Marszałek Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego; 

Komisja Helsińska w Polsce: Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela 

w Polsce; Owen O`Malley, Raporty katyńskie; Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-

1946 - dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce; Proces szesnastu, 

stenogram; Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania 

Sprawy Mordu w Katyniu; Radomski Czerwiec’76; Reminiscencje niesentymentalne o marcu 

’68; Spojrzenie z drugiej strony relacja z Gdańska 1970; Wiktor Sukiennicki, Biała księga: 

fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych; Józef Światło, Kulisy bezpieki i partii; 

Aleksander Wat, Mój wiek – pamiętnik mówiony; Z tamtej strony -  nieznane relacje 

z wydarzeń Grudnia '70). Ilościowo dominowały opracowania dotyczące konkretnych 

wydarzeń i postaci pomijanych, deprecjonowanych lub fałszowanych przez oficjalną polską 

historiografię (głównie działalność Józefa Piłsudskiego, odzyskanie niepodległości, wojna 

polsko-bolszewicka, pakt Ribbentrop-Mołotow, deportacje i losy Polaków w ZSRR, zbrodnia 

katyńska, działania Armii Krajowej – zwłaszcza w okresie realizacji planu „Burza”, 

Powstanie Warszawskie, walka o władzę w latach 1944-1947, komunistyczne represje, 

stalinizm, powojenne kryzysy). Podkreślić należy, iż mimo szczytnego celu – odkłamanie 

historii - nielegalne publikacje  z zakresu najnowszej historii Polski nie zawsze były wolne od 

wad, które przypisywano publikacjom legalnym.  

Przejawem działań niezależnych środowisk na rzecz odkłamania historii, które 

cechowała dbałości o obiektywizm i oddanie prawdziwego obrazu dziejów, było utworzenie, 

w kwietniu 1981 r., Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty przy Krajowej Radzie 

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”. Mazowiecki Regionalny Oddział ZHO 

publikował „Zeszyty Historyczne” będące drukowaną (przez Zarząd Fabryczny NSZZ 

„Solidarność” przy Zakładach Mechanicznych „Ursus”) wersją wykładów wygłaszanych na 

kursach samokształceniowych dla nauczycieli, ale nie tylko. Jeden z „Zeszytów”, praca 

Witolda Prussa, „Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim”
9
, charakteryzuje się odejściem 

od, dominującej w ówczesnej polskiej historiografii, marksistowskiej interpretacji genezy 

                                                
9 W. PRUSS, Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim, 1981. 
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i przebiegu rewolucji oraz obiektywnym zaprezentowaniem poglądów i działań wszystkich, 

a nie tylko robotniczych, polskich nurtów politycznych. Napisana jest przy tym językiem 

zrozumiałym dla czytelnika, który nie jest historykiem. Podobne cechy – obiektywizm 

i przystępność – charakteryzują wykład Zbigniew Wójcika, „Rola Józefa Piłsudskiego 

w odzyskaniu niepodległości Polski”
10

. Autor trafnie zaprezentował zarówno przebieg 

wydarzeń, który doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak też rolę 

Piłsudskiego w tym procesie. Nie umniejszył przy tym zasług innych postaci i ruchów 

politycznych. Istotne w tej pracy było pokazanie odmiennej, od oficjalnej - szkolnej - wersji 

przebiegu wydarzeń z 1918 r., w której rewolucja bolszewicka nie odgrywała ani doniosłej, 

ani głównej roli.  

Podobną opinię – odkłamywanie najnowszej historii Polski w sposób obiektywny, bez 

tworzenia nowych mitów i stereotypów – można wydać o publikacjach wydawnictwa Nowa 2 

z serii „Towarzystwo Kursów Naukowych”. W jej ramach wydawano zapisy wykładów 

i seminariów organizowanych przez Towarzystwo Kursów Naukowych
11

 oraz prace naukowe 

historyków związanych z opozycją. Były to publikacje o charakterze bardziej naukowym niż 

popularyzatorskim (bibliografia, przypisy, cytaty, naukowy język). W jednej z nich Marcin 

Król charakteryzując ewolucję poglądów Piłsudskiego
12

 polemizował z historykami, którzy 

twierdzili, że nigdy nie był on socjalistą, dążył wyłącznie do odbudowy niepodległości a nie 

do przemian społecznych,  że zawsze był przeciwnikiem partii politycznych. Pokazał źródła 

jego rozczarowania demokracją parlamentarną, ale jednocześnie zaznaczył, że po zamachu 

majowym stworzył bardzo łagodny model autorytaryzmu. Zdecydowanie rozprawił się z tezą, 

że Polska po 1926 roku miała cokolwiek wspólnego z faszyzmem. Marcin Król nie 

zaprezentował jednak jednostronnej hagiografii. Wskazał na pewną naiwność w poglądach 

Piłsudskiego, polegającą na tym, że oczekiwał on, iż odzyskanie niepodległości przyniesie 

                                                
10 Z. WÓJCIK, Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski, 1981. 

11 Towarzystwo Kursów Naukowych założyła 11 stycznia 1978 r. w Warszawie  grupa intelektualistów 

związanych z opozycją polityczną. Towarzystwo organizowało wykłady i dyskusje poza oficjalnymi 

instytucjami, poszerzając inicjatywę tzw. Uniwersytetu Latającego (istniejącego od listopada 1977 r. 

i prowadzącego działalność samokształceniową). Obie nazwy nawiązywały do działalności oświatowej i walki 

z carską cenzurą prowadzonej na przełomie XIX i XX w. Inicjatorem powstania Towarzystwa był prof. Edward 

Lipiński. Przewodniczącym Rady Programowej TKN został prof. Jan Kielanowski, a jej sekretarzem Andrzej 

Celiński. Działalność TKN spotkała się z ostrą reakcją władz komunistycznych, które zastosowały wobec 

wykładowców oraz słuchaczy przemoc fizyczną i aresztowania. Swoją działalność zakończyło w grudniu 1981 r. 

po wprowadzeniu stanu wojennego. 

12 M. KRÓL, Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej, 1981. 
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odrodzenie moralne narodu. Nie wahał się stwierdzić, że poglądy Piłsudskiego na państwo, 

ustrój i społeczeństwo skażone były wychowaniem w okresie niewoli, o co oskarżał swoich 

przeciwników politycznych, ale nie siebie.  

Z kolei Anna Radziwiłł zajęła się problemem zupełnie pomijanym przez ówczesną 

oficjalną historiografię – indoktrynacją polityczną i ideologiczną w szkołach w okresie 

stalinowskim
13

. Wykazała, że ówczesny system kształcenia i wychowania był elementem 

propagandy ideowo-politycznej, której celem było kształtowanie tzw. „nowego człowieka”, 

„budowniczego socjalizmu”, mającego poglądy i postawy zgodne z ideologią 

i oczekiwaniami rządzącej partii. Młodych ludzi traktował jak przedmioty, które można 

poddać dowolnej obróbce. Skrytykowała tych oficjalnych badaczy oświaty, którzy nie 

dostrzegali negatywnej, z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, specyfiki 

stalinizmu w oświacie, a ujawnione w 1956 roku tendencje do zerwania z indoktrynacją 

nazywali „szturmem na szkołę przypuszczonym przez siły reakcji”. Przy okazji zwróciła 

uwagę, że tendencje do minimalizowania wagi przełomu październikowego w oświacie 

przejawiali także badacze niezależni od władzy, którzy jednoznacznie negatywnie oceniali 

cały system socjalistyczny i twierdzili, że jest on niepodatny na zmiany strukturalne, a rok 

1956 traktowali jako chwilową przerwę w funkcjonowaniu tego systemu.  

Polemiczny charakter wobec oficjalnej i nieoficjalnej historiografii miał także zapis 

seminarium zorganizowanego przez TKN na temat wydarzeń z 1968 r.
14

 Autorzy referatów 

(Jacek Bocheński, Adam Michnik, Jerzy Jedlicki i Stefan Amsterdamski) zdecydowanie 

polemizowali zarówno z oficjalną tezą, że wydarzenia te były „studencką burdą” młodzieży, 

której „poprzewracało się w głowach” na skutek dobrobytu zapewnianego przez rodziców 

i docierającej do Polski antysocjalistycznej propagandy, jak też z popularną w kręgach 

prawicowych wizją protestów studenckich jako efektu milicyjno-partyjnej i syjonistycznej 

prowokacji. Podkreślali, że z jednej strony był to prowolnościowy, antytotalitarny 

i antypartyjny protest elit intelektualnych, które łączyła postawa liberalno-lewicowa. 

Z drugiej zaś był to ruch części aparatu partyjnego, niezadowolonej z braku możliwości 

zrobienia szybkiej kariery. Ludzie ci posłużyli się studenckimi protestami i antysemityzmem 

do opróżnienia wielu atrakcyjnych stanowisk partyjnych, państwowych, naukowych i innych.  

Trzecia grupa publikacji obiektywnie prezentujących dzieje Polski, to przedruki 

z emigracyjnych czasopism, głównie z „Zeszytów Historycznych” wydawanych przez 

                                                
13 A. RADZIWIŁŁ, Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 [próba modelu], 1981.  

14 Marzec 1968, Red. S. AMSTERDAMSKI, 1981. 
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Instytut Literacki w Paryżu. Co ciekawe, niejeden wartościowy artykuł wyszedł spod pióra 

nie historyka, lecz polityka lub żołnierza. Przykładem mogą być prace Stanisława Wójcika 

o wyborach z 1947 roku
15

 i Leona Mitkiewicza o Powstaniu Warszawskim
16

. Artykuł 

Stanisława Wójcika, co prawda pozbawiony naukowego aparatu (przypisy, bibliografia), 

napisany językiem raczej publicystycznym, a nie naukowym, jednakże obiektywizmem 

przedstawienia problemu zdecydowanie górował nad publikacjami oficjalnych, polskich 

historyków. Autor precyzyjnie zarysował postawy polskich polityków (emigracyjnych 

i krajowych) wobec nowej rzeczywistości w Polsce i ich konsekwencje. Sumiennie opisał 

przebieg walki obozu rządzącego z Polskim Stronnictwem Ludowym, decydujące znaczenie 

ZSRR w zdobyciu władzy przez Polską Partię Robotniczą oraz machinacje, represje 

i fałszerstwa związane z wyborami w 1947 r. Nie będąc historykiem nie ustrzegł się jednak 

błędów. Jako pewny fakt podał nie udowodnioną pogłoskę, że pogrom Żydów w Kielcach 

w 1946 r. był rezultatem prowokacji UB, mającej na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od 

sfałszowanego „referendum ludowego”.  

Leon Mitkiewicz zaprezentował zupełnie odmienną, niż oficjalna polska 

historiografia, koncepcję przyczyn wybuchu i klęski Powstania Warszawskiego. Uniknął przy 

tym tzw. „wychylenia w przeciwną stronę”. Nie napisał panegiryku na cześć tego wydarzenia 

i jego autorów. Dostrzegając sprawczą rolę ZSRR w zminimalizowaniu pomocy dla 

powstania ze strony aliantów, a tym samym w doprowadzeniu do klęski i wielki strat, nie 

ukrył faktu, że było ono źle przygotowane, zarówno od strony militarnej, jak i politycznej. 

Podkreślił, że decyzja o wybuchu powstania była efektem braku rozeznania Bora-

Komorowskiego w sytuacji politycznej, a w szczególności braku wiedzy o postanowieniach 

konferencji w Teheranie.   

Na przeciwnym biegunie, w grupie publikacji dotyczących najnowszej historii Polski, 

których poziom merytoryczny oraz niedostatki obiektywizmu nie odbiegały od tego, co 

prezentowała historiografia oficjalna, znajdziemy o wiele mniej inicjatyw i konkretnych 

pozycji. Modelowym przykładem może być broszura Idy Martowej na temat wydarzeń z 1968 

roku
17

. Badacze uznają, że była to nie tyle praca historiograficzna, ile publikacja 

propagandowa wydana przez Służbę Bezpieczeństwa
18

. Motywem mogła być chęć poniżenia 

                                                
15 S. WÓJCIK, Sfałszowane wybory, 1981. 

16 L. MITKIEWICZ, Powstanie Warszawskie, 1981.  

17 I. MARTOWA, Marzec 1968. Nieudana próba zamachu, 1981.  

18 M. MIKOŁAJCZYK, Jak się pisało o historii…, s. 32 oraz Muzeum Wolnego Słowa. Polskie wydawnictwa 

niezależne 1976-1989, http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzmart.html [15.04.2010].  
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i zdyskredytowania w oczach społeczeństwa tych przedstawicieli solidarnościowej 

i korowskiej opozycji, którzy uczestniczyli w studenckich protestach i mieli żydowskie 

korzenie. Autor(ka) (nie wiadomo kto kryje się pod tym pseudonimem) dokonał(a) 

specyficznego przeglądu pochodzenia i koneksji rodzinno-koleżeńskich głównych 

uczestników wydarzeń marcowych. Oskarżyła ich o uczestniczenie w spisku sił 

antysocjalistycznych, trockistowskich i syjonistycznych. Podobny charakter mają publikacje 

„Doświadczenie bez przyszłości”
19

 i „Judeopolonia (nieznane karty historii PRL 1944-

1981)”
20

, których autorzy nie ujawnili swoich nazwisk. Zawierają spiskową teorię 

najnowszych dziejów Polski, której głównym motywem jest opanowywanie partii, aparatu 

bezpieczeństwa, wojska, opozycji i życia gospodarczego przez Żydów oraz ich antypolska 

działalność prowadzona w interesie syjonizmu. W przypadku tych publikacji dostrzec można 

znaczący wpływ endeckich poglądów politycznych autorów na sposób pojmowania historii.  

Podobne zjawisko – manipulowanie dziejami, z tym że wywołane zupełnie innymi 

poglądami, znajdujemy w pracy Leszka Moczulskiego o początkach PRL
21

. Autor, twórca 

Konfederacji Polski Niepodległej, nielegalnej organizacji odwołującej się do tradycji 

piłsudczykowskiej, zaprezentował wizję historii, w której o politycznym wrogu piłsudczyków 

w okresie II wojny światowej – generale Władysławie Sikorskim – pisał wyłącznie 

krytycznie. Oskarżył go o naiwność i nieudolność polityczną, bierność wobec polityki ZSRR 

oraz o podejmowanie szkodliwych dla sprawy polskiej decyzji bez uzgodnienia z rządem 

i innymi polskimi przedstawicielstwami na uchodźstwie. Autor nie potrafił obiektywnie 

ocenić Sikorskiego, gdyż kierował się nie tyle metodologią historii, ile własnymi poglądami 

politycznymi.  

Jeszcze inną grupę publikacji stanowiły te, których autorzy obok opisu fragmentu 

dziejów umieszczali prezentację własnych poglądów ideologicznych i politycznych. 

Przykładem może być praca Tadeusza Skałuby „IV rozbiór Polski”
22

. Autor wychodząc od 

opisu stosunków polsko-niemiecko-radzieckich w latach 1939-1941 przechodzi do krytyki 

hitleryzmu i stalinizmu oraz polityki Francji i Wielkiej Brytanii. Następnie wskazuje na inne 

dwudziestowieczne totalitaryzmy, których źródła widzi w ideologii marksistowsko-

leninowskiej bądź w narodowym socjalizmie, a także w dążeniu do stworzenia społeczeństwa 

bezklasowego, które w umysłach wielu ludzi zrodziło się na studiach w paryskiej Sorbonie. 

                                                
19 J. D. NASZAN (pseudonim), Doświadczenie bez przyszłości, 1981. 

20 XYZ, Judeopolonia (nieznane karty historii PRL 1944-1981), 1981. 

21 N. NARUSZEWICZ (LESZEK MOCZULSKI), Zarys historii PRL, T. 1 Geneza PRL, 1981. 

22 T. SKAŁUBA, IV rozbiór Polski, 1981. 
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Na tym tle T. Skałuba przedstawia Polaków jako naród, któremu zawsze obcy był terror, 

którego kultura była i jest przesiąknięta humanizmem i tolerancją. Polacy zaprezentowani są 

jako naród czynnie przeciwstawiający się wszelkim totalitaryzmom, odrzucający wszelką 

nienawiść. Praca T. Skałuby jest także przykładem stosowania emocjonalnego 

i wartościującego języka. Często spotyka się w niej wyrażenia typu: wstrząsające zbrodnie, 

najbardziej koszmarne sceny, przerażający bilans strat. Można odnieść wrażenie, że głównym 

celem autora jest wywołanie w czytelnikach emocji, by łatwiej narzucić im określone oceny 

procesu historycznego i własne poglądy ideologiczno-polityczne.   

Wracając do tych publikacji, których autorzy starali się zachować obiektywizm 

w rozumieniu metodologicznych wymogów historiografii, należy podkreślić, że nie ustrzegli 

się jednak pewnych pułapek. Starano się pokazywać głównie pozytywne strony 

rzeczywistości sprzed przejęcia władzy w Polsce przez komunistów, co prowadziło do 

swoistej idealizacji. Podobnie idealizowano opozycję antykomunistyczną i Kościół katolicki 

jako podmioty dziejów PRL. Z drugiej strony z rzeczywistości peerelowskiej wydobywano 

głównie zjawiska negatywne, co także prowadziło do jednostronności obrazu tego fragmentu 

dziejów. Tworzono mylne wrażenie, że w PRL istniał wyraźny podział na obóz władzy 

i resztę katolickiego społeczeństwa, które cierpiało i trwało w oporze. Kolejną pułapką, której 

niektórzy spośród autorów publikacji historycznych „drugiego obiegu” nie ustrzegli się był 

polonocentryzm. Wyolbrzymiano znaczenie wydarzeń w Polsce dla biegu dziejów Europy, 

nie traktowano w sposób należyty procesów globalnych – ważnych przesłanek generujących 

rozwój wydarzeń w Polsce.  Podkreślano winy narodów i państw sąsiednich wobec Polaków, 

nie dostrzegając przewinień polskich. Sugerowano, że odkłamanie wielu „białych plam” 

w historii winne są nam te państwa i narody, ale nie odwrotnie. Stereotypowo oceniano 

wydarzenia, decyzje i postacie z punktu widzenia interesów polskich. Niemniej znaczenie 

większości publikacji historycznych „drugiego obiegu” dla odkłamania najnowszych dziejów 

Polski i wypełnienia „białych plam”  pozostawianych przez historiografię oficjalną było nie 

do przecenienia.  

Streszczenie: 

Do „drugiego obiegu” zaliczamy publikacje nielegalne, nie zatwierdzone przez cenzurę. 

Liczne wydawnictwa, związane z opozycją polityczną, prowadziły w latach 1980-1981 

działalność zintensyfikowaną dzięki wzrostowi społecznego zainteresowania „drugim 

obiegiem”, której efektem był wysyp publikacji, m.in. z zakresu najnowszej historii Polski 

(okres XX wieku). Obok działań niezależnych środowisk na rzecz odkłamania historii, które 

cechowała dbałości o obiektywizm i oddanie prawdziwego obrazu dziejów, pojawiały się 
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publikacje, których poziom merytoryczny oraz niedostatki obiektywizmu nie odbiegały od 

tego, co prezentowała historiografia oficjalna. Niektóre środowiska celowo manipulowały 

obrazem dziejów dla własnych potrzeb politycznych i ideologicznych. Nie brakowało także 

pozycji zawierających uproszczenia i pomyłki wynikające z niedostatku warsztatu 

naukowego. Jednakże znaczenie większości publikacji historycznych „drugiego obiegu” dla 

odkłamania najnowszych dziejów Polski i wypełnienia „białych plam”  pozostawianych przez 

historiografię oficjalną było nie do przecenienia. 


