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Abstract  

Efter mer än ett sekel som ockuperat återetablerades Polen år 1918 som ett självständigt land. 

Den unga republiken kom under nästan tjugo års tid att ledas av marskalk Józef Piłsudski, 

känd för sina nationalistiska idéer. Idag, hundra år senare, har nationalisten Jarosław 

Kaczyński en ledande roll för den polska regeringen och många ser av denna anledning Polen 

som ett land som försvårar samarbetet inom EU. 

Syftet med det här arbetet är jämföra de båda politikernas åsikter, understryka var de 

överensstämmer respektive skiljer sig åt samt beskriva hur de ser på polackernas och Polens 

roll i världspolitiken. 

Den valda metoden är hermeneutisk närläsning av verk skrivna av Piłsudski respektive 

Kaczyński. Deras tankar ställs härvid mot ett teoreiskt ramverk om nationalism, 

huvudsakligen inspirerat av Marek Migalski och Hans-Ulrich Wehler.  

Resultaten av analysen visar att både Piłsudski och Kaczyński vill bygga en stolthet över 

Polen baserad på andra länders erkännande.  

Piłsudski står dock för en territoriellt baserad nationalism, där det polska språket och 

beredskapen att försvara landet mot olika stormakter står i centrum. Den katolska tron betonar 

han inte som enande kraft, utan upprepar att icke-etniska polacker, t.ex. judarna, är viktiga för 

landet. 

Kaczyński däremot verkar i ett etniskt homogent land, som inte längre är hotat av krig. För 

honom är den katolska tron en grundpelare som skyddar Polen mot de kosmopolitiska 

influenser som hotar den polska kulturen. Hans drömmars Polen intar en internationell 

särställning som försvarare av kristna värden, vilka han identifierar som typiskt polska. 

Slutsatsen är att Piłsudskis och Kaczyńskis nationalistiska visioner för Polen på många 

områden skiljer sig åt. 

 

Nyckelord 

Józef Piłsudski, Jarosław Kaczyński, polska Legionerna, Polens självständighet, polsk 

nationalism, Polen 100 år, Marek Migalski, Hans-Ulrich Wehler 
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Abstract po polsku 

W 1918 roku Polska ponownie odrodziła się po rozbiorach jako niezależne państwo. Przez 

prawie następnych 20 lat młodą republikę prowadził Marszałek Józef Piłsudski, znany z 

nacjonalistycznych poglądów. Dziś, sto lat później, wiodącą rolę dla polskiego rządzu 

sprawuje nacjonalista Jarosław Kaczyński, a Polska przez wielu postrzegana jest jako kraj 

komplikujący europejską współpracę w ramach UE z tego właśnie powodu. 

Celem tej pracy jest porównanie poglądów obu tych polityków, podkreślając, gdzie się 

rozchodzą, a w czym są zbieżne oraz jak postrzegają rolę Polaków i pozycję Polski w świecie. 

Wybraną metodą jest hermeneutyczne czytanie dzieł pisanych przez Piłsudskiego i 

Kaczyńskiego. Ich myśli są porównywane z teoretycznymi ujęciami nacjonalizmu, 

inspirowanymi głównie przez myśl Marka Migalskiego i Hansa-Ulricha Wehlera. 

Wyniki analizy pokazują, że zarówno Piłsudski, jak i Kaczyński chcą zbudować dumę Polski 

opartą na uznaniu innych krajów. 

Jednakże, Piłsudski opowiada się za wersją nacjonalizmu terytorialnego, który skupia się na 

języku polskim i gotowości do obrony kraju przed różnymi potęgami. Nigdy nie podkreśla 

wiary katolickiej jako siły jednoczącej, ale podkreśla wielokrotnie, że nieetniczni Polacy, na 

przykład Żydzi, są dla Polski ważni. 

Z kolei Kaczyński działa w kraju etnicznie jednorodnym, już nie zagrożonym wojną. Dla 

niego wiara katolicka jest filarem, chroniącym kraj przed zagrażającymi polskiej kulturze 

kosmopolitycznymi wpływami. Polska jego marzeń na arenie międzynarodowej zajmuje 

szczególną pozycję jako obrońca wartości chrześcijańskich, które utożsamia z polskością. 

Podsumowując, nacjonalistyczne wizje Polski Piłsudskiego i Kaczyńskiego różnią się w wielu 

obszarach. 

 

Słowa kluczowe 

Józef Piłsudski, Jarosław Kaczyński, Legiony polskie, niepodległość Polski, polski 

nacjonalizm, stulecie niepodległości Polski, Marek Migalski, Hans-Ulrich Wehler 
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1 Bakgrund till studien 
 

Det har i år gått 100 år sedan Polen återigen blev ett självständigt land. Den på många sätt 

kontroversiella personlighet som ofta har fått representera den unga republikens politik är 

Józef Piłsudski. Trots att hans synsätt i många avseenden utvecklades under åren, såg han sig 

själv från början till slut som polsk nationalist. 

Som polsk nationalist ser sig med samma övertygelse också Jarosław Kaczyński – mannen 

som idag, bakom kulisserna, genom partiet Prawo i Sprawiedliwość (Lag och Rättvisa, PiS) 

leder Polen. Hans parti anklagas ofta för att vara överdrivet och överkänsligt nationalistiskt. 

Den österrikiske Polenexperten Martin Pollack beskriver den förda politiken som en ”rabiat 

blandning av främlingsfientlighet, nationalism och katolicism”1. Konflikten i början av 2018 

med Israel och USA om polackers inblandning i Hitler-Tysklands förintelse av judar är ett 

aktuellt exempel på detta.   

De båda personligheterna förenas i ett kall, i en mission  – att säkerställa landet Polens och 

den polska kulturens säkerhet och roll i världen. Polens internationella ställning är dock helt 

annorlunda idag. År 1918 var man tvungen att återförena samt återuppbygga det som 

ockupationsåren hade förstört. Nuförtiden är den polska suveräniteten fast förankrad i 

internationella organ och landet är sedan länge fullvärdig medlem av såväl NATO som EU.  

Józef Piłsudskis Polen var eller hade tills 1918 varit ockuperat av främmande stater. Det 

moderna Polen upplever en betydligt mindre tydlig hotbild, men trots detta beskriver Jarosław 

Kaczyńskis regeringsparti den polska nationens ställning som hotad av såväl yttre som inre 

fiender. 

Skulle de två personligheterna kunna enas om detta synsätt? 

En intressant komplikation i sammanhanget är att Józef Piłsudski länge betecknade sig som 

socialist och verkade i ett etniskt starkt heterogent Polen, medan Jarosław Kaczyński 

bekänner sig till konservativismen och verkar i en av Europas mest etniskt homogena stater.  

 

                                                           
1 Pollack, 2018, s. 7; Översättningen av både det här och andra citerade stycken är – om inte annat anges – 

uppsatsförfattarens egen. 
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2 Problemformulering, syfte och hypotes 
2.1 Syfte 
  

Syftet med den här uppsatsen är att tolka och analysera i vilken grad Józef Piłsudskis och 

Jarosław Kaczyńskis syn på polackerna, nationalismen samt Polens läge och roll i 

världspolitiken överensstämmer samt belysa på vilka punkter de två skiljer sig åt.   

 

2.2 Konkreta frågor till analysmaterialet 
 

Har Józef Piłsudski och Jarosław Kaczyński – trots de olika epokerna – en liknande bild av 

Polen och dess roll för sina invånare respektive uppdrag eller ansvar i världspolitiken? 

Vilka förväntningar och önskemål har de två personligheterna på polackerna? 

Vilken syn har de två personligheterna på de icke etniskt polska invånare som bor – eller kan 

tänkas bo – inom republikens gränser? 

Vilken syn har de på institutioner som kärnfamiljens respektive den katolska kyrkans roll i 

samhället?  

 

2.3 Hypotes 
 

Min hypotes är att Józef Piłsudski representerar en mer integrerande, territoriellt baserad 

nationalism, där även polacker utan etniskt polskt ursprung skall kunna känna sig hemma. 

Jarosław Kaczyńskis däremot står för en mer normativ och etnisk nationalism. 

  

3 Metod 
3.1 Val av material för teorikapitlet (sekundärlitteratur) 
 

År 1983 beskrivs som avgörande för forskningen om nationalism, eftersom det var då som 

Benedict Andersen, Ernest Gellner och Eric Hobsbawn presenterade sina huvudverk på 
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temat.2 Deras respektive teorier har sedan dess både kritiserats och vidareutvecklats, men 

anses än idag viktiga. I det här arbetet möter man dem indirekt, i form av referenser från de 

två verk som huvudsakligen används. 

Hans-Ulrich Wehler (1931-2014) var en tysk historiker som ledde den s.k. Bielefeldskolan. 

Enligt denna måste man använda sociologiska och politiska moderniseringsteorier för att 

förstå den tyska historien. Tidigare hade tysk historieforskning varit väldigt fokuserat på att 

analysera betydelsen av ett fåtal starka personligheter. Enligt Bielefeldskolan var det viktigt 

att se också till de djupare samhälleliga förändringarna. Wehlers var specialist på tiden från 

1871 fram till det första världskrigets slut 1918. Han hörde till dem som menade att Tyskland 

hade genomgått en s.k. Sonderweg när landet enades 1871. Den industriella revolutionen slog 

igenom, men inte någon riktig modernisering med demokratisering. Enligt Wehler var det de 

gamla eliternas strävan att bevara de tidigare feodala maktstrukturerna som ledde till det 

första världskrigets utbrott.3  

Wehlers verk Nationalismus – Geschichte, Formen, Folgen (2001) har valts huvudsakligen 

för att författaren med en deskriptiv ansats sammanfattar var forskningen om nationalism står. 

Att Wehler kommer från Tyskland – ett land som polska nationalister ständigt återkommer till 

– gör hans tankar extra intressanta. 

Marek Migalski (född 1969) är en polsk statsvetare som doktorerade med ett arbete om 

Tjeckoslovakiens bemödande att behålla sin självständighet under åren 1945-1948, att alltså 

inte hamna under Sovjetunionens makt. Han satt under åren 2009-2010 i EU-parlamentet som 

kandidat för PiS, men uteslöts ur partigruppen efter att ha kritiserat ordföranden Jarosław 

Kaczyńskis styrning av dess arbete.4 

Migalskis bok Naród urojony (2017) – ”Den inbillade nationen”5 – har valts dels för att den 

är ny och dels för att det är ett polskt originalverk. Liksom Wehler har Migalski syftet att 

summera upp forskningen om nationalism, men han är mer normativ i sin ansats. Oftare än 

hos Wehler anar man ett ideologiskt ställningstagande bakom hans slutsatser. Hans sätt att 

skriva är relativt ovanligt; i stället för att redogöra för andra forskares idéer, föredrar han att 

publicera många och långa citat. En unik fördel med Migalskis bok är att antalet polska 

exempel och referenser är mycket omfattande.  

                                                           
2 Wehler, 2001, p. 69 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Wehler 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Migalski 
5 Uppsatsförfattarens översättning 
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Slutligen, I verket European Nations and Nationalism – Theoretical and Historical 

Perspectives (2000, 2016), finns det en del information som beskriver utvecklingen av 

nationalismen i Polen.  

 

3.2 Val av analysmaterial (primärlitteratur) 
 

Av Józef Piłsudskis skrifter bygger den här studien huvudsakligen på Piłsudski do czytania 

(2016) – ”Piłsudski att läsa”6 – vilket är ett urval av texter som han har skrivit. Det långa 

tidsspannet – vilket sträcker sig från Piłsudskis tid som ung socialist inom det ryska riket till 

hans år vid makten i det självständiga Polen – gör att hans eget synsätt utvecklas. Eftersom 

Piłsudski do czytania inte omfattar vissa av de viktiga idéer som Piłsudski hade om Polens 

ställning kommer även andra källor att inkluderas. Utan dessa skulle bilden av denne mans 

version av polsk nationalism bli bristfällig. 

Av Jarosław Kaczyński har boken Polska naszych marzeń (2011) – ”Våra drömmars 

Polen”7 – valts, vilken han skrev under åren i opposition. I boken ger han en sammanfattande 

bild av hur han vill att Polen ska utvecklas. Även för Kaczyński kommer andra källor att 

användas. Som dagligen verkande toppolitiker producerar han löpande material, vilket 

avslöjar hans syn på polsk nationalism. 

Eftersom båda dessa ledande politiker var respektive är kontroversiella, innehåller arbetet en 

inledande presentation av dem. Oavsett vilka åsikter man hyser om dem har de båda – 

åtminstone i omgångar – åtnjutit ett stort folkligt stöd och varit med och präglat omfattande 

förändringar av det polska samhället. 

 

3.3 Arbetsgång  
 

Det ramverk som framkommer ur teorikapitlet kommer att användas för att fastställa i hur hög 

grad Józef Piłsudskis och Jarosław Kaczyńskis åsikter om polackerna, nationalismen samt 

landets läge och roll i världspolitiken och framtid överensstämmer. 

                                                           
6 Uppsatsförfattarens översättning 
7 Uppsatsförfattarens översättning 
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Józef Piłsudskis och Jarosław Kaczyńskis texter kommer att analyseras genom närläsning och 

en hermeneutisk ansats, där under den första läsningen de inledande frågorna ställs mot såväl 

primär- som sekundärlitteraturen, vilket genererar vidare frågor, som i sin tur ställs mot texten 

i ett cirkelarbete. 

 

4 Teori 
4.1 Presentation av ”Naród urojony” 
 

Marek Migalskis bok Naród urojony (2017) är först och främst en sammanfattning av var 

forskningen om nationer och nationalism står idag. Av detta skäl hör Ernest Gellner, Eric 

Hobsbawm och Benedict Andersen till de ofta återkommande källorna. Migalskis boktitel 

avslöjar kopplingen till den senaste av dessa. Andersens stora verk på temat heter ”Imagined 

communities” (”Inbillade gemenskaper”) och Migalskis Naród urojony skulle på engelska 

kunna bli ”The imaginary nation” (”Den inbillade nationen”). Bland de övriga vetenskapsmän 

som Migalski hänvisar till bör tjecken Miroslav Hroch (hedersdoktor vid Uppsala 

Universitet), Anthony D. Smith och Ernest Renan nämnas. 

Migalski inleder sin bok med att fastställa hur man kan definiera vad som är en nation. 

Därefter beskriver han hur nationerna uppstod, vilka drivande krafter som fanns bakom 

nationalismen och slutligen hur moderna stater understödjer ett nationalistiskt tänkande. 

Vi lever idag i en värld där nationer är självklara grundstenar. Känslan till nationen förväntas 

idag vara så stark att man ska vara beredd att offra sitt liv för sitt land, även om detta drabbar 

de närmaste hårt, men samtidigt är nationer är ett mycket modernt fenomen.8 

Ordet nation har sitt ursprung i Romarriket, där man använde det om icke-romare som 

härstammade från en och samma region. Denna regionala betydelse behölls under medeltiden. 

Visserligen noterades vid konciliet i Konstanz (1414-1418) att fyra nationer fanns 

representerade (de italienska, spanska, franska och engelska) men när de franska 

Generalständerna möttes 1484 var dessa uppdelade i sex nationer (Languedoc, Langue d'oïl, 

Aquitaine, Paris, Normandie och Picardie). Nationsbegreppet var således ett annat än idag.9 

                                                           
8 Migalski, 2017, s. 6 
9 Migalski, 2017, s. 11-12 
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Våra moderna nationer kan definieras objektivistiskt eller subjektivistiskt och Gellner, 

Hobsbawm och Anderson har alla föreslagit alternativa begrepp (Gellner talar om kulturella 

och voluntaristiska definitioner). Migalski väljer att kalla de förra för materialistiska 

(materialistyczne) och de senare för viljebaserade (wolicjonalne).10 

Materialisterna menar att nationer definieras genom ett gemensamt språk, en gemensam 

religion, ett geografiskt område, en lång gemensam historia eller liknande. Att denna modell 

inte håller avfärdar Migalski med en rad exempel: Ett gemensamt språk saknas t.ex. i 

Schweiz; i andra fall använder sig olika nationer av ett och samma språk (England, Skottland, 

USA, Australien etc). En gemensam religion saknas i Tyskland, historiskt uppdelat mellan 

protestanter och katoliker. Geografiska gränser är inte konstanta; en utbredd idealbild av 

Polen bygger på landskap i dagens Litauen. En lång gemensam historia, slutligen, saknar alla 

länder som skapats ur tidigare kolonier. Av dessa skäl anser Migalski att nationer bör 

definieras såsom viljebaserade.11 I likhet med Renan menar han att en nations bestående är 

som en ”daglig folkomröstning” (codzienny plebiscyt).12 

Ett folks vilja att definieras som nation räcker dock inte enligt Migalski. Nationen måste 

också upplevas som en nation av andra nationer. Av detta skäl lägger han till ordet solipsistisk 

till sin viljebaserade definition. Solipsismen är ett filosofiskt begrepp som hävdar att det enda 

som säkert existerar är det observerande subjektet och att vi alltså inte kan ha kunskap om 

något annat än våra egna upplevelser. Gud kan exisera oavsett om folk tror på honom eller 

inte. I fallet om en viss nation anser Migalski att det är motsatsen som gäller: den existerar 

bara om den uppfattas såsom existerande av de omgivande nationerna.13 

Om när nationerna uppstod stred ursprungligen två skolor: primordialister och modernister. 

Primordialisterna menar att nationer är naturliga, historiskt djupt förankrade fenomen och 

hänvisar till de gamla grekerna, romarna, judarna eller kineserna. Modernisterna, å sin sida, 

hävdar att dessa gamla folk inte hade någon nationalkänsla i dagens betydelse, utan att det vi 

ser som nationer är sena, skapade fenomen, i de flesta fall högst 250 år gamla. Denna skola 

sammanfattar Migalski, med Gellners ord, med att ”Nationalism skapar nationer, inte 

tvärtom”14. Som exempel anges den italienske statsmannen Massimo d’Azeglios uttalande om 

                                                           
10 Migalski, 2017, s. 21 
11 Migalski, 2017, s. 22-27 
12 Migalski, 2017, s. 71 
13 Migalski, 2017, s. 29 
14 Migalski, 2017, s. 38; Översättningen av både det här och andra citerade stycken är – om inte annat anges – 

uppsatsförfattarens egen. 
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att ”Vi har skapat Italien, så nu måste vi skapa italienare”15. Senare utvecklades en medelväg; 

den som Anthony D. Smith (f.d. elev till Gellner) har kallat den etno-symbolistiska. Enligt 

denna har dagens nationer djupare rötter än modernisterna hävdar. Folken – ethnie – har inte 

sällan förändrats men de bär med sig gamla myter som nationens medlemmar bekänner sig 

till, vilket leder till en solidaritetskänsla inom gruppen. Till skillnad från primordialisterna, 

betonar etno-symbolisterna att det handlar om myter och att dessa inte alls behöver vara 

sanna. Dessutom var dessa ethnie bara i ett fåtal fall vertikala, omfattande alla invånare. Hit 

räknar Smith bl.a. judarna och grekerna. I de flesta fall var de horisontella och omfattade bara 

en elit, aristokratin. En fjärde skola utgör perennialisterna. Till skillnad från primordialisterna 

hävdar de inte att nationer är naturliga fenomen, men betonar att åtminstone vissa nationer har 

funnits väldigt länge, vilket styrks av att nationer nämns redan i det Gamla Testamentet. 

Migalski accepterar många av etno-symbolisternas argument, men är huvudsakligen 

modernist. I likhet med Gellner menar han att nationalism bygger på ett falskt medvetande, 

något som har fabricerats för att få anonyma folkmassor att känna sig som en enhet.16 

Vem skapade då nationerna och varför? En grund finner Migalski i det tomrum som uppstod 

vid det som han kallar ”Guds död” (śmierć Boga), d.v.s. reformationen. Fram till dess hade 

majoriteten av européerna delat en och samma religion och lokala stormän legitimerades som 

härskare av Guds nåde. I likhet med Gellner menar Migalski att protestantismen – som 

betonade individens direkta kontakt med Gud samt gudsfruktan – skapade en känsla av 

rotlöshet och tvivel om det egna livets betydelse. De katolska ritualer och traditioner som 

försvann, kom därför att ersättas med hyllningar till en ny enhet – nationen – för vilken 

hymner, högtidsdagar, hjältar och åminnelser av de döda kunde konstrueras. Genom nationen 

kunde människan på nytt bli odödlig.17 ”Nationen är den enda gudomlighet, som får omges av 

en kult”18 citerar Migalski ur en agitatorisk skrift från 1792. 

De som tidigare hade styrt territorier med Guds nåde fick anpassa sig. Fram till den här tiden 

hade det varit vanligt att de kunde härstamma från ett annat folk och tala ett annat språk än 

folkmajoriteten. Ingen hade t.ex. protesterat mot att den polska adeln vid olika tider hade valt 

tjeckiska, franska, ungerska eller svenska kungar. Först på 1700-talet kom de första 

protesterna mot att England styrdes av en ursprungligen tysk dynasti. När makten inte längre 

kom uppifrån, försökte härskarna legitimera sig nerifrån, från folket. Att detta ofta 

                                                           
15 Migalski, 2017, s. 39 
16 Migalski, 2017, s. 36-47 
17 Migalski, 2017, s. 50-55 
18 Migalski, 2017, s. 55 
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misslyckades ser vi idag spår av i de många tidigare dynastier som politiskt har gått i pension 

i Monte Carlo.19  

Vid den här tiden inleddes demokratiseringen. Nationalkänslan hos tidigare folk hade bara 

omfattat eliten. Bland de gamla grekerna, perserna eller kineserna hade 95% av folkmassan 

stått utanför nationen. Polen är i sammanhanget ett praktexempel. De 10% som tillhörde adeln 

hade latin, franska eller italienska som vardagsspråk och tilltalade varandra som ”bröder”, 

eftersom de hävdade att de var ett eget folkslag, sarmater, trots att de – p.g.a. Polens 

dåvarande geografiska utbredning – hade olika modersmål. Det var till och med straffbart för 

Polens övriga invånare att kalla sig polacker. Först den svenske kungen Karl X Gustavs 

polska krig (1655-1660, potop szwedzki) lyckades tillfälligt förena de livegna bönderna med 

adeln och då enbart för att detta sågs som ett krig mellan protestantism och katolicism. 

Försöken att ena adel, borgare och bönder kring en gemensam mer demokratisk konstitution 

1791 – Konstytucja 3 Maja – misslyckades totalt. Om det fram till 1846 fanns någon för 

bönderna sammanhållande identitet, så var det att vara emot adeln och därmed emot Polen 

(tożsamość antypańska antypolska). Detta höll i sig fram till Tysklands ockupation under 

andra världskriget. Fortfarande under det första världskriget avråddes nationalistiskt sinnade 

bönder av sina släktingar att ansluta sig till Piłsudskis polska Legioner med argumentet att det 

var en adelsarmé (wojsko pańskie) med målet att återinföra livegenskapen. Migalski ser därför 

Polen som ett bra exempel på att nationer kan uppstå som först när undersåtar blir 

medborgare.20 

Den moderna krigsföringen hjälpte också till att skapa nationer. Det var först efter den 

franska revolutionen 1789 och de krig som Napoleon sedan ledde, som man kan tala om 

folkarméer. Fram till dess hade krigsföringen varit elitistisk. Som exempel på det senare anför 

Migalski det för den moderna polska nationalismen viktiga slaget vid Tannenberg (Bitwa pod 

Grunwaldem) år 1410. Det var inte, som polska barn lär sig i skolan, en kamp mellan 

Tyskland och Polen utan mellan legoknektar lejda antingen av Tyska orden eller av Polens 

kung. Trots att det med 40 000 stridande var ett enormt stort fältslag med den tidens mått, 

märkte de flesta som levde då inte att det ägde rum. Oavsett utgång (Polens kung vann) hade 

det lett till vare sig till förtyskning eller förpolskning av de stora massorna, eftersom eliterna 

                                                           
19 Migalski, 2017, s. 56-62 
20 Migalski, 2017, s. 63-74 
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inte brydde sig om deras språk. Först med nationen och hopp om nationens stöd till 

efterlevande blev det möjligt att verkligen mobilisera folk för krig.21 

Kapitalismen och industrialiseringen främjade också bildandet av nationer. De tidigare fasta 

rollerna i bygemenskapen bröts, när arbetare lockades till städerna. Plötsligt blev mobilitet, 

flexibilitet och kommunikation med obekanta viktigt, vilket krävde såväl ett enhetligt talspråk 

som skrivkunskaper. Tillgången på böcker ökade och sedan 1500-talet publicerades de flesta 

på folkspråken, inte längre på latin. Nationernas lösning för att skapa ett enhetligt folk blev 

inrättandet av allmän skolplikt och i skolorna lärde sig barnen att tala riksspråk i stället för 

dialekter. Vid 1700-talets slut fick Polen följaktligen sin första utbildningsminister.22 Lika 

viktig för kapitalismen var skyddet av äganderätten, vilket nationerna åtog sig mot att de 

kunde ta ut avgifter från fabrikanterna. Detta skydd krävde bl.a. kartor, vilket i sig 

tydliggjorde var gränserna mellan olika stater gick.23 

Det rörligare samhället öppnade nya möjligheter för intelligentsian, en ny elit som nu kunde 

ta på sig uppgifter som tidigare hade varit reserverade för adeln. Den nya enheten nationen 

sågs som det bästa försvaret av den nya ordningen och i sin övertygelse om att ett mer 

jämställt samhälle var bra för hela folket, hängav sig intelligentsian åt att skriva ordböcker, 

teckna ner lokala legender och styrka nationens långa, men förment inslumrade, stolta 

historia.24 Migalski hänvisar till Miroslav Hroch som påvisade hur folkloristerna fick en 

avgörande betydelse för att skapa nationalkänsla. I självbevarelse spred de nya eliterna sedan 

denna till resten av folket.25 

Staterna upplevde fördelarna med nationalismen, vilket var anledningen till att nyskapade 

länder från första början strävade efter att skapa t.ex. tjeckoslovakiska eller jugoslaviska 

medborgare. Uttalandet om att ”Det är staten som skapar nationen, inte nationen staten”26 

visar att Piłsudski såg värdet i denna modell som kom från Västeuropa. I Östeuropa, där 

många folk sedan århundraden levde i mångkulturella stater som det Habsburgska eller 

Ottomanska riket, ersatte t.ex. ungrarna frånvaron av en existerande egen stat med en 

imaginär sådan. Folk hittade sina urgamla rötter och gärna en förlorad tidigare ”gyllene era”. 

Drömmen om egna stater ledde till att man började att standardisera stavningen av sina 

                                                           
21 Migalski, 2017, s. 75-81 
22 Migalski, 2017, s. 107 
23 Migalski, 2017, s. 82-87 
24 Migalski, 2017, s. 88-93 
25 Migalski, 2017, s. 120, 122 
26 Migalski, 2017, s. 96; ”To państwo tworzy naród, a nie naród państwo”. 
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respektive språk. Exempel på denna nit att särskilja ett folk från ett annat är hur intellektuella 

på 1800-talet började definiera gränserna mellan kroatiska och serbiska, samtidigt som Ivar 

Aasen kodifierade nynorskan. Den nyupptäckta grupptillhörigheten vann snabbt popularitet.27 

Migalski beskriver vidare ett antal verktyg som moderna stater använder för att stärka 

nationalkänslan. Sport, som först hade varit ett intresse för medelklassen, utvecklades till 

evenemang för massorna. Av speciell vikt var från början internationella idrottsevenemang, 

från vilka reportrar oblygt kunde dela in världen i ”oss” mot ”dem” samtidigt som nationerna 

kunde visa upp sin styrka. Idrottsarenor ersatte slagfält.28 Ett annat fenomen som kom att ha 

stor betydelse var religionen, som också fick starkt nationalistiska drag – inte minst i Polen. 

Där vann under kommunisttiden kardinal Stefan Wyszyński en speciell roll som frihetskämpe. 

I sina texter uttryckte han att ”Nationerna är Guds barn”, ”vårt fädernesland är Guds gåva till 

vår nation”, ”Gud förutsåg i sin skapelse den plats, med vilken den polska nationens historia 

skulle förbindas” och ”eftersom vi har överlevt under så många århundraden, vill Gud som 

synes att vi skall vara ett separat folk”29. Wyszyński byggde därmed vidare på den tes som 

under romantiken förstärktes av författare som Adam Mickiewicz och Juliusz Słowacki, om 

att Polen skulle vara ländernas Kristus, återuppstådd från de döda. Enligt denna s.k. 

messianism var det Polens kall att utgöra ett bålverk för kristendomen (przedmur 

chrześcijaństwa). Att kärleken till något så världsligt som en nation, knappast borde vara 

förenlig med religion, tycks undgå många religiösa tänkare, påpekar Migalski.30 En stark 

omvänd betydelse av religionen hittar man intressant nog i grannlandet Tjeckien, där 

tjeckerna efter slaget vid Vita Berget 1620, kunde enas runt att vara icke-katoliker (med tiden 

ateister), eftersom katolicismen ansågs vara pådyvlad av Habsburgsväldet.31 

Mot slutet av sin text vill Migalski försöka förklara varför nationalismen har blivit så 

framgångsrik och kommer fram till att vi människor av naturen är sociala varelser – 

”gruppälskande” (grupolubni)32 – och därmed värdesätter tillhörigheten till en stabil större 

enhet. Därför har nationalismen lyckats överleva och besegra såväl den internationalistiska 

kommunismen som den individualistiska liberalismen. Endast religionen skulle kunna vara 

                                                           
27 Migalski, 2017, s. 104-106, 115-116 
28 Migalski, 2017, s. 132-144 
29 Migalski, 2017, s. 146; "Narody są dziećmi Boga", "Ziemia nasza ojczysta to dar boży dla naszego narodu", 
"Bóg przewidział w swym dziele twórczym to miejsce, z którym miały się związać dzieje narodu polskiego" i 
"Skoro przez tyle wieków przetrwaliśmy, Bóg widocznie chce, byśmy byli odrębnym narodem”. 
30 Migalski, 2017, s. 125 
31 Migalski, 2017, s. 146-149 
32 Migalski, 2017, s. 155 



Erik Wirdheim  Uppsala Universitet, 2018 

14 
 

starkare – något som vi än idag kan se inom islam – men efter Guds död har i Europa även 

den fått ge sig.33 

Nationernas triumfögonblick kom 1918, när USA:s president Woodrow Wilson lade fram 

sina 14 punkter om bl.a. de enskilda folkens rätt till nationalstater. Idén vann gehör inte minst 

bland Östeuropas nationalister, men innebar ett brott mot mänsklighetens tidigare historia, där 

civilisationen hade uppstått och blomstrat först i flerspråkiga kejsardömen, sedermera i 

kosmopolitiska handelsstäder. I likhet med Hobsbawm frågar sig Migalski om inte Wilson 

därmed, i sitt betonande av etnicitet, indirekt bidrog till grogrunden för Hitlertysklands 

utrotning av judar.34 

I sina slutsatser intar Migalski en starkt kritisk inställning till nationalism. Han betonar att 

dagens nationer har uppstått slumpmässigt och att en invånare i dagens Warszawa, lika gärna 

som att bo i Polen skulle kunna bo i den lilla nationen Masovien eller i ett vidsträckt 

Storböhmen. Att analysera historien för mer än 250 år sedan med ett modernt nationalistiskt 

perspektiv blir direkt missvisande. I romanen Syndafloden (Potop, 1886) beskriver t.ex. 

författaren Henryk Sienkiewicz fursten Radziwiłł som en förrädare, eftersom han väljer att 

samarbeta med den svenske kungen. Migalski påpekar att Radziwiłł levde på 1600-talet, före 

nationalkänslans tid, medan denna däremot blomstrade när Sienkiewicz under sent 1800-tal 

skrev sitt verk. Att dessutom Radziwiłł nog snarare var litauer än polack, samt att den kung 

Johan II Kasimir som Radziwiłł anses borde ha försvarat var ättling av den svenska Vasaätten, 

förbises helt av nationalisterna. Samma försiktighet rekommenderar Migalski när vi läser om 

Targowica-konfederationen; polska och litauiska adelssläkter som vägrade att skriva under 

den nya konstitutionen 1791. De levde visserligen i en tid när nationalismen hade vaknat, men 

den var ännu inte självklar. Att de berörda adelsmännen var emot den nya konstitutionen kan 

tolkas som ett försvar av status quo i det som de kände som sitt hemland; Polen såsom det 

hade varit dittills. Att deras samarbete med Ryssland snabbt resulterade i Polens första 

delning, var aldrig deras avsikt. Trots detta är det polska ordet targowiczanin än idag 

synonymt med förrädare.35 

Migalski erkänner dock att nationalismen breder ut sig över världen, dels genom stormakter 

som Kina och USA, dels genom utlänningsfientliga partier i Europas olika parlament men 

också regionala rörelser, som i Skottland, Katalonien och Flandern. Lite cyniskt konstaterar 

                                                           
33 Migalski, 2017, s. 153-159 
34 Migalski, 2017, s. 123 
35 Migalski, 2017, s. 169-172 
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han att nationen kanske är det enda begrepp som postmodernismen inte har lyckats att 

dekonstruera. Orsaken ligger i att nationalismen garanterar enkla svar på komplicerade frågor: 

den ger enskilda individer en mening med livet och en fast plats i tid och rum. För politiker 

som vill komma till eller behålla makten är den frestelsen allt för stor. Att nationalismen dock 

är falsk, påvisar Migalski med hur starka och intelligenta människor idag beter sig i 

krigssituationer: i stället för att stanna och försvara sin nation, flyr dessa – något som vi har 

sett i kriget i Jugoslavien men också senare i Syrien. Det är uppenbarligen lätt att bekänna sig 

till en nation när detta är gratis, men inte när den vill att folk offrar sitt liv. Med detta avslutar 

Migalski att man gärna kan få vara patriot, men att man ska komma i håg att nationer är 

konstgjorda, falska och primitiva illusioner.36 

 

4.2 Presentation av ”Nationalism – historia, former, konsekvenser” 
 

Den huvudsakliga teorin i Hans-Ulrich Wehlers bok Nationalism – historia, former, 

konsekvenser37 (2001) ligger i linje med det som presenteras av Migalski. Fokus i den 

följande sammanfattningen ligger på de textdelar som gäller nationalismen som fenomen och 

andra där Wehler kompletterar eller fördjupar förståelsen av Migalski, t.ex. om var och när 

nationalismen växte fram och varför den blev så populär. 

Wehler presenterar tidigt konkreta definitioner av huvudbegreppen: Nationalism är ett 

idésystem, en världsbild, som stöttar skapandet och sammansvetsandet av en solidarisk 

gemenskap (nationen) och dess moderna maktordning. Att skapa homogena nationalstater blir 

därigenom nationalismens kardinalproblem. En nation är en imaginär ordning som utnyttjar 

traditionerna inom en etnisk gruppering och genom nationalism skapar en suverän enhet av 

sina anhängare.38 

Det imaginära i nationsbegreppet tydliggör Wehler med Benedict Andersens motsägelse om 

att de flesta av till och med små nationers invånare aldrig lär känna varandra, men att var och 

en ändå bär en tydlig bild av hur deras gemensamma nation ser ut.39 Till detta lägger Wehler 

att nationer aldrig når något slutstadium, utan att till och med jordens mest välutvecklade 

nationalstater existerar i en föränderlig aggregationsform; vissa egenskaper uppfattas såsom 

                                                           
36 Migalski, 2017, s. 173-181 
37 Nationalismus – Geschichte, Formen, Folgen; uppsatsförfattarens översättning 
38 Wehler, 2001, p. 141 
39 Wehler, 2001, p. 81 
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eviga, andra är bara tidstypiska, men vid behov kan de senare leda till en omdefinition av de 

tidigare. Denna föränderlighet är inte något problem för nationalismen så länge den inte stör 

legitimeringen av en viss nation.40 

Wehler avfärdar att det skulle finnas någon avlägsen historisk grund till dagens nationer och 

motsäger alltså bestämt primordialisterna. Att människor alltid levt med olika 

lojalitetsförbindelser gentemot klaner, furstedynastier, antikens städer (polis), regioner eller 

religioner räknar Wehler som en antropologisk konstant. Dessa kunde vara långlivade men 

ersattes allt eftersom, t.ex. när tidigare lojalitet mot en viss adelsfamilj ersattes med trohet till 

en furste och en ny stat. Att nationerna så snabbt blev viktiga fenomen förklarar Wehler med 

tankemodellen challenge och response, varvid strukturella kriser i det förmoderna samhället 

var utmaningen och nationalismen blev svaret. En gammal världsbild gick förlorad och 

ersattes genom revolutioner av en ny. Den första av dessa hittar han i Nederländernas 

frigörelse från Spanien 1581. Enade genom kalvinism och ekonomiskt stärkta genom 

världshandel, bröt sig några provinser i periferin loss från vad som på den tiden var en 

internationell stormakt. Pionjärandan kopplat till upproret mot överhöghet och en främmande 

religion, uppvisar här nationalistiska drag. Den gången tröstade sig dock de gamla 

kungahusen i Europa med att sådant kanske kunde fungera i små stater, men knappast i 

imperier.41 

Redan den, enligt Wehler, första avgörande revolutionen skulle visa hur fel de hade; d.v.s. det 

engelska inbördeskriget 1642-1659, följt av den senare industriella revolutionen. Här reste 

sig inledningsvis adeln mot att kung Karl I – liksom hans far Jakob I – regerade enväldigt utan 

att hänsyn till Magna Charta från 1215. Att adeln hade blivit anglikanskt protestantiskt och 

påverkad av den puritanska kalvinismen, medan kungarna ville närma England katolicismen 

spelade också en roll. Domen och avrättningen av Karl I som landsförrädare upprörde 

Europas monarker, speciellt som dessa händelser under Oliver Cromwell följdes av 

inrättandet av ett Commonwealth of England (1649-1660) med starkt republikanska och 

demokratiska drag. Med stöd i örikets långa tradition av relativ isolering skapades en 

gemensam nation. 

Intressant nog riktade sig nästa stora revolution mot detta England: utropandet av Amerikas 

Förenta Stater 1776. I de 13 brittiska kolonierna på Nordamerikas östkust hade genom egen 

förvaltning en självständighet och ny identitet skapats. Skattebördan gentemot moderlandet i 

                                                           
40 Wehler, 2001, p. 104-112 
41 Wehler, 2001, p. 213-220 
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kombination med lokala krig mot indianstammar, Frankrike resp. Spanien, bidrog till vad som 

skulle bli den amerikanska revolutionen. När USA erkändes folkrättsligt 1783, var detta ett 

helt nytt fenomen: för första gången skulle makten utgå från folket. Färgad av puritanerna fick 

den nya nationen också ett kall, en mission: att bli en mönsterrepublik – det nya Sion.42  

Den verkliga förebilden för nationalismen på den europeiska kontinenten kom emellertid sex 

år senare med den franska revolutionen 1789. Kombinationen av tron, altare och adel kunde 

inte längre försvara Ancien Régime, när en viss del av eliten enade sig med underklassen i 

städerna och landsbygdsbefolkningen. I motsats till de olika lojaliteter som hade rått tidigare 

uppstod nu en enda, den till Frankrike, vilken kunde användas mot både yttre och inre fiender. 

Emancipationlagarna från 1791 omfattade också judarna, mot att dessa inte längre räknade sig 

som en egen nation.43 

De tre stora revolutionerna bildade ett mönster för resten av Europa, inte minst eftersom dessa 

nationer därmed stod bättre rustade för den industriella revolutionen. Likt den ekonomiske 

historikern Alexander Gerschenkron menar Wehler att pionjärländers framgångsrika 

industrialisering är en så stark kraft att närliggande eftersläntrare tvingas att följa efter. Till 

skillnad från t.ex. Gellner betonar dock Wehler att det inte var industrialismens behov av 

snabb kommunikation som ledde till standardspråk och enhetskultur och därigenom grunden 

för nationalism. Rent kronologiskt hade England, USA och Frankrike etablerats som nationer 

redan före den industriella revolutionen. Att alla medborgare enligt USAs och Frankrikes 

författningar fick lika rättigheter, bröt rigiditeten i det tidigare ståndssamhället och drev fram 

modernisering. En centraliserad statsapparat med kontroll över militär och finanser stärkte 

konkurrenskraften. Samtidigt gjorde nationalkänslan massmobilisering för krig möjlig, något 

som inte minst Napoleon i Frankrike förstod att utnyttja sig av.44 

När den hävdvunna ordningen hade störtats behövdes andra värden för att legitimera den nya 

maktstrukturen. Här kunde alla tre pionjärländerna falla tillbaka på den judisk-kristna 

traditionen. Från det Gamla Testamentet hämtade man idéer om att vara ett utvalt folk som 

hade blivit lovat ett heligt land samt messianismen, d.v.s. tanken om att nationen har en 

historisk mission. Till detta lades en broderskapstanke som kan hänföras till det Nya 

Testamentet, vilken kompletterades med idén om individens rätt till självbestämmande, 

enligt upplysningstidens naturrätt. Om det i Bibeln var Jahve som slöt ett förbund med Israels 
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43 Wehler, 2001, p. 268-281 
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folk, så blev det nu världsanden eller historien som hade slutit förbund med en viss nation, ett 

synsätt som utan problem kunde bevaras även när samhällena sekulariserades. Den nationella 

enheten stärktes av föreställningar om etniskt broderskap, naturliga geografiska gränser och 

yttre fiender.45 I likhet med kultursociologen Norbert Elias menar Wehler att nationalismen 

kanske blev 1800- och 1900-talets starkaste sociala trossystem46. Trots att nationerna 

egentligen var nyskapelser sågs de plötsligt som eviga och deras odelbarhet blev plötsligt 

okränkbar.47 

Nationalistiskt sinnade intellektuella utvecklade lokala traditioner till att bli nationellt 

kulturarv. Liksom Miroslav Hroch menar Wehler att författare och konstnärer ofta tog på sig 

en ledarroll – inspirerade av det nationella språket, historien eller det karaktäristiska 

naturlandskapet. Från dessa spreds idéerna till den borgerliga medelklassen, som inte sällan 

organiserade sig i olika fosterlandsförbund. Först därefter anammades tankarna av massorna i 

städerna och landsbygden. När det skedde visade natonalismen en av sina absoluta styrkor – 

att förena folk över klassgränserna.48 

Wehler betonar att det inte finns några exempel på hur ett språk skapar en nation, men väldigt 

många exempel på hur nationalstater skapar riksspråk. Vid den franska revolutionen 

uppskattar man att enbart 13% av Frankrikes dåvarande befolkning talade den parisbaserade 

dialekt som sedermera blev franska. Än extremare var situationen i Italien, där vid landets 

enande 1861 sannolikt bara 2,5% talade det språk som idag kallas italienska.49 

Att nationalismen kom att utvecklas så snabbt förklarar Wehler bland annat med 

protestantismen. Efter det att Luther hade översatt Bibeln till tyska ökade läskunnigheten 

snabbt och hos förlagen trängde verk på folkspråk på bara några årtionden undan de tidigare 

på latin. Till detta lägger Wehler det moderna samhällets kommunikationstäthet – med 

industrialiseringen följde järnvägsförbindelser, telegrafi och en snabb  geografisk spridning av 

dagstidningar. När resandet förenklades blev det, inte minst i Tyskland, populärt att ordna 

stora kör- eller gymnastiksammankomster där folk från olika landsdelar förenades.50 

                                                           
45 Wehler, 2001, p. 350-410 
46 Wehler, 2001, p. 457 
47 Wehler, 2001, p. 494, 530 
48 Wehler, 2001, p. 567-590 
49 Wehler, 2001, p. 680-687 
50 Wehler, 2001, p. 635-645, 665 
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Nationsbyggandet var sålunda ursprungligen ett rent västerländskt fenomen men eftersom 

konceptet var så framgångsrikt exporterades det snabbt till resten av världen.51 Wehler 

identifierar fyra olika typer av nationalism. Den första vågen kallar han integrerande och är 

den som har beskrivits för England, USA och Frankrike. Här genomfördes först en 

inomstatlig revolution och nationalismen tillkom senare för att legitimera den nya 

maktstrukturen. Den andra vågen kallar han unifierande och omfattar länder som Tyskland 

och Italien, där tidigare skiljda ethnier enades i nationalstater, som reaktion på den första 

vågen. Den tredje vågen ger han namnet secessionistisk och beskriver de många stater som 

framför allt 1918 bildades, efter att ha brutit sig ut ur tidigare imperium, däribland Polen. 

Slutligen finns det en fjärde våg: transfernationalismen. Den började tidigast i Japan med 

Meiji-reformen 1861 och har sedan kopierats i de flesta tidigare kolonistater. I undantagsfall, 

som i Japan och Kina, har den kunnat falla tillbaka på existerande ethnier, men oftast har den 

utvecklats i statsbildningar som, bortsett från några decennier som kolonier, helt saknade 

gemensam historia.52 

I egenskap av tysk forskare, ställer sig Wehler generellt kritisk till den tyska nationalismen 

och framför allt den extrema form som ledde fram till judeutrotningen i Hitlers Tredje Rike. 

Med hjälp av Max Weber förklarar han en av nationalismen styrkor, som lätt kan missbrukas. 

Nationalstater delar upp folk i medborgare, för vilka gruppmoralen gäller i och med att de 

drar nytta av det skydd och de rättigheter som staten erbjuder, och en moral för utomstående, 

d.v.s. övriga individer. Den senare är alltid diskriminerande och kan, vid behov, användas för 

att utesluta ”de andra”.53 

 

4.3 Ur ”European Nations and Nationalism: Theoretical and Historical Perspectives” 
 

Idén till European Nations and Nationalism: Theoretical and Historical Perspectives (2000, 

2016) föddes 1995 vid en konferens som European Research Centre on Migration and Ethic 

Relations anordnade. Här presenteras idéer från den övergripande inledningen vilka 

kompletterar teorin om nationalism, samt från kapitlet som specifikt behandlar Polen, Poland 

– the ’Christ’ of Nations. 

                                                           
51 Wehler, 2001, p. 563 
52 Wehler, 2001, p. 738-740; integrierender, unifizierender, sezessionistischer Nationalismus 
53 Wehler, 2001, p. 554-556; Aussenmoral 
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England (inte Storbritannien) intar enligt författarna en särställning inom nationsbildandet 

genom sin tidiga demokratisering. Redan 1215 fastställdes maktfördelningen mellan kungen 

och de fria männen i Magna Charta och genom den s.k. Glorious Revolution 1688-1689 fick 

världen grunden till den första moderna parlamentariska demokratin.54 

I den författning som skrevs efter revolutionen i Frankrike nämner författarna det unika att 

medborgarskapet i nationen medvetet byggdes utan förväntningar om en historisk etnisk 

tillhörighet. En vilja att ta åt sig det franska språket och kämpa för det nya, republikanska 

Frankrikes bästa blev i stället avgörande.55 

I kapitlet om Polen beskriver Aleksandra Jasińska-Kania landet före andra världskriget som 

starkt multietniskt land, där en tredjedel av befolkningen inte såg sig som polacker. 

Bakgrunden till detta tillskriver hon kung Kasimir III (Kazimierz III Wielki) av Piast-dynastin. 

Efter tatarinvasionen låg stora områden av hans land öde och han bjöd därför in tyskar och 

judar att bosätta sig där, mot att de grundade städer.56  

Den adelsnation som växte fram i Polen-Litauen och inte ifrågasattes förrän upplysningstiden 

på 1700-talet, byggde på tron att endast adeln var Sarmater, ättlingar till Noahs son Jafet, och 

därmed en överlägsen ras med ett kall att styra landet. De livegna bönderna ansågs härstamma 

från Ham och antogs vara utlänningar som förts in i landet som slavar. Med argumentet om 

utländsk härkomst kunde också de tyska och judiska borgarna enkelt uteslutas från det 

ledande skiktet.57 

Jasińska-Kania betonar paradoxen att det var först med Polens delningar 1772-1795 som 

större folkmassor började se sig som polacker. Delningarna synliggjorde gränslinjen mellan å 

ena sidan nationen och å den andra staten – den politiska strukturen i de olika 

ockupationsmakterna.58 Denna nationalism tog sig under 1800-talet två helt skilda former. 

Den första var romantisk och hade som ideal den frihet som den polska adeln tidigare hade 

haft gentemot kungen. Enligt denna kunde Polen, likt Kristus, just genom sitt lidande under 

ockupationsåren rena andra länders synder. Den andra formen härstammade ur positivismen 

och menade att Polen hade varit ett underutvecklat land som bara kunde förbättras genom den 

ekonomiska transformering som Västeuropa stod modell för.59 

                                                           
54 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 681 
55 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 697-698 
56 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 5848 
57 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 5798 
58 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 5811 
59 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 5825-5829 
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En liknande polarisering ser Jasińska-Kania i dagens polska politik, där det går markanta 

skiljelinjer i tre avgörande frågor: hur grundlig avkommuniseringen av landet efter 1989 har 

varit och bör vara, om staten ska ta på sig en ledande roll inom ekonomin och vilken relation 

som ska råda mellan den katolska kyrkan och staten.60 

Som följd av andra världskriget – först genom det tredje rikets förintelse av judarna och den 

senare fördrivningen av tyskarna – är Polen idag ett mycket homogent land där över 94% av 

invånarna ser sig som polacker. Detta är sannolikt grunden till dagens etniska syn på vem som 

är polack. Enligt siffror som Jasińska-Kania presenterar ansåg 1992 57% att en person är 

polack även om denna bor i utlandet och inte talar polska, men var född av polacker och 

upplever sig själv som polack. I omvänd riktning ser 68% inte den som polack som 

visserligen har blivit polsk medborgare, men som saknar polska föräldrar.61 

 

4.4 Józef Piłsudski – en presentation 
 

Józef Klemens Piłsudski föddes 1867 i Zułowo (Zalavas på litauiska) i det dåvarande 

Guvernementet Vilna (Vilnius), Ryska Kejsardömet. Hans far innehade en regional funktion 

inom den tillfälliga polska regering som hade verkat under januariupproret mot tsarmakten 

1863. Modern härstammade från den starka adelssläkten Mogiła. Józef var det fjärde barnet i 

en syskonskara som kom att växa till 12, men de två yngsta tvillingarna dog redan som små. 

Fadern förvaltade fruns gods och satsade med utländsk hjälp på en omfattande 

industrialisering. Tyvärr slog investeringarna fel och efter en brand tvingades den ruinerade 

familjen att flytta till en materiellt mycket sämre boende i Vilnius. 

Under gymnasietiden reagerade Józef och den ett år äldre brodern Bronisław på förryskningen 

och grundade cirkeln Spójnia, vilken förde in polsk litteratur från Warszawa. År 1885 började 

Józef läsa vid universitetet i Charkov och anslöt sig till studentorganisationer för ett 

självständigt Polen. Tillsammans med 150 andra arresterades han av tsarpolisen efter 

demonstrationer 1886. Ett år senare anklagades han för att ha medverkat i den ryska 

revolutionära cellen Narodnaja Vola (Folkets Vilja, Wola Ludu på polska) för att döda tsar 

Alekander III. Brodern Bronisław, som hade deltagit aktivt i denna dömdes till 15 års 

straffarbete i Sibirien. Józef, som bara hade hjälpt revolutionärerna med mindre uppgifter, 
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förvisades till Sibirien på fem år, i början till Irkutsk senare till Kirensk. I den senare staden 

sökte han sig till andra förvisade polacker. 

Józef Piłsudski återvände till Vilnius 1892 och åtog sig från 1983 lokala funktioner i Polska 

Partia Socialistyczna (PPS). Han knöt kontakter till polska socialister som verkade i exil och 

1894 blev han chefredaktör för partitidningen Robotnik (Arbetaren). Vid den 2:a 

Internationalens 4:e kongress i London 1896 deltog Piłsudski i den polska delegationen. Den 

senare ville att Internationalen skulle stödja idén om ett självständigt Polen men fick bara 

begränsat stöd, vilket upprörde Piłsudski. 

År 1899 gifte han sig med sin första fru Maria62. Tillsammans med henne flyttade han till 

Łódź och tryckte där Robotnik fram tills det att han på nytt arresterades. Maria var frånskild 

katolik, men eftersom den katolska kyrkan inte erkände hennes skilsmässa, var paret tvungna 

att gifta sig protestantiskt, så Piłsudski konverterade. Intressant i sammanhanget är att han 

senare i livet konverterade tillbaka till katolicismen för att kunna gifta sig med sin andra fru, 

Alexandra Piłsudska63.  

Under det rysk-japanska kriget 1904-1905 kom ett nytt internationellt bakslag. Piłsudski åkte 

som representant för PPS till Tokio med ett förslag om att japanerna skulle subventionera och 

beväpna en militär legion av polacker som hade deserterat från tsarens armé och dessutom 

förklara sitt stöd för Polens självständighet. I slutändan uppnådde han bara visst ekonomiskt 

bistånd mot att polackerna lämnade rapporter om det politiska och militära läget i Ryssland. 

Att resultatet blev magert berodde till stor del på den man, Roman Dmowski, som skulle bli 

något av Piłsudskis evige motståndare. Han representerade det polska nationalistpartiet 

Demokracja Narodowa (ND, i folkmun Endecja) och övertygade japanerna om att PPS bara 

var en marginell gruppering bland polackerna. 

Bristen på internationellt stöd fick PPS att ändra strategi och 1904 bildade man en militär 

enhet, Organizacja Bojowa PPS. Denna hade som mål att störa tsarregimen genom attacker 

på dess representanter. Till dess största framgångar hör tågkuppen i Rogów (Akcja pod 

Rogowem) då man överföll en pengatransport och beslagtog över 30.000 rubel. PPS:s polska 

motståndare inom Endecja andvände dock händelsen som ett bevis för att PPS bara var 

vanliga banditer. 
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År 1906 inledde Piłsudski sina kontakter med Österrike. Mot att han fick koordinera polska 

skytteförbund (związki strzeleckie) på denna ockupationsmakts område, erbjöd han militär 

information om Ryssland. I sin övertygelse om att ett krig var oundvikligt, kartlade han de 

ryska förbandens ställningar. 

Den 28 april 1914 inleddes det första världskriget genom kriget mellan Österrike och Serbien. 

Redan dagen därpå utlyste Piłsudski sin första mobiliseringsorder till de s.k. Legionerna. I 

augusti samma år tog sig dessa för första gången in i det ryska ockupationsområdet och 

Piłsudski lät sig i Nationalregeringens (Rząd Narodowy) namn utropas till kommendant över 

den polska armén. Intressant i sammanhanget är att det i verkligheten aldrig bildades någon 

Nationalregering; dess namn vara bara ett propagandaverktyg. Inmarschen välkomnades inte 

av de lokala polackerna – i Kielce möttes Legionerna av skräckslagna invånare som stängde 

sina hus för dem – och hade dessutom aldrig sanktionerats av Österrike, som därför krävde att 

trupperna antingen skulle upplösas eller uppgå i den österrikiska armén. Under tryck av 

polska konservativa krafter i det österrikiska ockupationsområdet, gav Piłsudski upp tanken 

på en Nationalregering och lät Legionerna lyda under den Högsta Nationalkommittén 

(Naczelny Komitet Narodowy). Efter österrikiska nederlag mot den ryska armén, motsatte sig 

Piłsudski än en gång österrikiska ordrar och ledde i en farlig manöver sina män till Kraków 

genom ryskockuperat område i Ulina Mała. Eftersom uppdraget trots allt lyckades, tilldelades 

han fyra dagar senare den österrikiska järnkroneorden. År 1916 var Piłsudski missnöjd med 

att Centralmakterna Österrike och Preussen inte värdesatte Legionerna och lämnade in sin 

resignation. Detta ledde till så stora polska avhopp från armén att Österrike och Preussen för 

första gången officiellt deklarerade att de skulle stödja ett oberoende Polen inom det ryska 

ockupationsområdet. Detta fick Piłsudski att lova att sätta samman en polsk armé som skulle 

strida tillsammans med Centralmakterna. Samarbetet blev dock inte långlivat, eftersom 

Piłsudski förutsåg att Ententen (Storbritannien och Frankrike) skulle vinna kriget. Han 

rekommenderade därför Legionerna att inte svära Centralmakterna någon trohetsed, vilket 

ledde till att han och många andra befäl arresterades. Piłsudski fördes till Magdeburg. 

Fängslandet av honom gjorde dock att hans popularitet bland polackerna växte. När Preussen 

1918 fruktade att en revolution skulle bryta ut inom landet, valde man en ny strategi. Man lät 

– likt tidigare hade gjorts med Lenin – Piłsudski resa till Warszawa i en specialinrättad 

järnvägsvagn, sannolikt med förhoppningen att ett oberoende Polen skulle fungera som 

buffert mellan revolutionärer på den ryska respektive preussiska sidan. Revolutionen i 

Preussen slogs ner, men ett oberoende Polen – Republika Polska – var nu ett faktum. 

Oenigheten om hur landet skulle styras slutade med att Piłsudski utsågs till statschef 
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(Naczelnik Państwa) med uppgift att leda landet tills en konstituerande Sejm (Sejm 

Ustawodawczy) kunde väljas. Valet 1919 vann av en koalition ledd av Piłsudskis 

meningsmotståndare inom Endecja, men eftersom den inte fick egen majoritet tvingades 

denna genom den s.k. Lilla Konstitutionen (Mała Konstytucja) att förlänga Piłsudskis mandat 

som statschef.  

Polens östra gräns var dock ännu inte säkrad, eftersom vare sig den Vita eller Röda armén 

erkände det pånyttfödda Polen. Den polska armén gick till attack mot Ryssland och intog 

Vilnius, vilket ledde till det polsk-boljsjevikiska kriget (Wojna polsko-bolszewicka). Piłsudski 

ville sluta en allians med ukrainska stridskrafter genom att utlova stöd för ett oberoende 

Ukraina. Detta gjorde honom uppskattad bland ukrainarna, men ett misslyckat anfall mot 

Kiev fick krigslyckan att vända. Bolsjevikerna gick till motattack och närmade sig snabbt 

Warszawa. Piłsudskis strategiska överväganden kritiserades inte bara av Dmowski och 

Endecja utan också av Ententen. I detta kritiska läge ledde Piłsudski personligen de 

avgörande anfallen mot bolsjevikerna i närheten av Warszawa. Trots att de senare var 

numerärt överlägsna lyckades Polen segra i något som sedan dess kallas Miraklet vid floden 

Wisla (Cud nad Wisłą). Även om Piłsudski vann kriget, var segern ett nederlag för honom 

politiskt. Vid freden i Riga fastställdes gränserna för Polen till det område som dominerades 

av polacker, alltså den nationalstat som Dmowski hade förespråkat. Piłsudskis planer om en 

Intermarum-konfederation (Konfederacja Międzymorza) av oberoende stater mellan Ryssland 

och Tyskland – med Polen i ledande ställning – var därmed historia. 

Åren 1921-1925 var politiskt mycket turbulenta. En majoritet i Sejmen kunde enas om att 

begränsa statschefens makt – med målet att undvika att Piłsudski drog in Polen i nya krig – 

men man lyckades aldrig bilda stabila regeringar. Piłsudski blev föreslagen som kandidat till 

den presidentpost som skulle införas, men han tackade nej, eftersom han ansåg presidentens 

mandat alltför begränsat. Till slut kunde Gabriel Narutowicz väljas till president, men när 

denne bara en vecka senare sköts ihjäl av en anhängare till Endecja, gav Piłsudski upp sitt 

hopp om demokratin i det självständiga Polen och drog sig undan till ett gods i Sulejówek 

utanför Warszawa.  

Vid slutet av 1925 hade han emellertid fått nog av de eviga regeringskriserna och lät samla en 

grupp närstående officerare för att utöva press på regeringen. Piłsudski kände att han hade 

folket på sin sida, så när regeringen vägrade att förhandla, lät han i maj 1926 sina styrkor 

genomföra en väpnad kupp (przewrót majowy). Den blev kortvarig men resulterade i 379 

döda. Piłsudski-trogna partier utnyttjade kort därefter det faktum att oppositionen bojkottade 
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en omröstning i Sejmen till att – mot den gällande konstitutionen – rösta igenom en ny, som 

gav Piłsudski mycket större makt. Han kallade sin auktoritära regim Sanacja (läkning på 

latin) och innehade själv rollen som premiärminister, men ägnade sig huvudsakligen åt 

försvarsfrågor. Det rådde fortfarande pressfrihet i landet, men när kommunisterna 1928 

genomförde en högljudd protest i Sejmen, lät Piłsudski fängsla dem.  

Från 1928 började Piłsudskis hälsa att försämras. Han förlikade sig aldrig med Sejmens arbete 

utan ansåg denna korrumperad. Oppositionen mot diktaturen slöt sig samman i alliansen 

Centrolew och när denna vann i styrka skrev Piłsudski 1930 under en lista om vilka politiker 

som skulle arresteras. Dessa internerades rättsvidrigt på fästningen i Brest (idag i Vitryssland) 

– därav namnet Brest-processen (Proces brzeski) – där de kom att utsättas för misshandel.  

P.g.a. sviktande hälsa tog Piłsudski över tre månades semester på Madeira (Portugal). När han 

kom tillbaka hade det internationella läget markant försämrats. Piłsudski försökte att hitta en 

balans mellan stormakterna Tyskland och Ryssland. Efter Hitlers maktövertagande skrev 

Polen på ett tioårigt anti-angreppsavtal med Tyskland. De interna oroligheterna i Polen 

fortsatte och efter ett mord på en Sanacja-politiker inrättade regeringen ett läger för politiska 

fångar i Bereza Kartuska (idag Vitryssland). Hit fördes utan rättegång ledande kommunister, 

ukrainska nationalister och Endecja-politiker. En ny konstitution för att ytterligare öka 

Piłsudskis makt röstades igenom 1935, men då var denne redan döende. Han dog av 

levercancer den 12 maj 1935. Hans kropp fick en hedersgrav på Waweł i Krakow, medan 

hans hjärta fraktades till Vilnius, där det lades ner i hans moders grav. Det bör tilläggas att 

Piłsudski på sin dödsbädd hedrades av landets judiska, ortodoxa, protestantiska och 

muslimska samfund. Piłsudskis begravning blev en stor manifestation av polsk folklig enhet. 

Därefter uppstod dock politiska maktkamper som försvagade Polen, eftersom Piłsudski aldrig 

hade fostrat fram någon efterträdare.64 

 

4.5 Jarosław Kaczyński  – en presentation 
 

Jarosław Aleksander Kaczyński föddes tillsammans med tvillingbrodern Lech Aleksander 

Kaczyński 1949 i Warszawa. Deras far hade under andra världskriget varit soldat i den s.k. 

Hemarmén (Armia Krajowa, AK) och deltog som sådan i Warszawaupproret. Bröderna 
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studerade samtidigt vid Warszawa-universitet och avlade först magisterexamina och senare 

också doktorsexamina inom juridik. 

Båda bröderna var aktiva i oppositionen mot kommunistpartiet (Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza, PZPR). År 1976 stod det klart att satsningen på att öka den materiella standarden 

i Polen hade lett till en skenande statsskuld. Under den påstådda förevändningen att det rådde 

matbrist i världen, genomdrev PZPR under generalsekreteraren Edward Gierek en 

chockhöjning av de statligt reglerade priserna. Detta förorsakade strejker där 80 000 personer 

ska ha deltagit. Efter det att regimen hade slagit ner protesterna, anslöt sig Jarosław 

Kaczyński till Kommittén till arbetarnas försvar (Komitet Obrony Robotników, KOR). Under 

de följande upploppen år 1980 gick Kaczyński med i den oberoende fackföreningsrörelsen 

Solidaritet (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”) och ledde inom 

denna en regional juridisk sektion. Efter det att regimen införde undantagstillstånd 1981, var 

han med och grundade en Helsingforskommitté i Polen och var medförfattare till den rapport 

om förhållandena i landet som offentliggjordes på OSCE-konferensen i Madrid 1983. 

Tillsammans med brodern Lech fungerade han som juridisk rådgivare för Solidaritet när 

strejkerna på Leninvarvet i Gdańsk bröt ut 1988. Kommunistregimen tvingades att släppa sitt 

maktmonopol och Jarosław Kaczyński blev då en av Solidaritets representanter vid 

rundabordssamtalen. När Tadeusz Mazowiecki blev premiärminister 1989, efterträdde 

Jarosław Kaczyński honom som chefredaktör för tidningen Tygodnik Solidarność. Ett år 

senare utsågs han till kanslichef hos den nyvalde presidenten Lech Wałęsa, men redan samma 

år ledde en konfilkt mellan dem båda till att Kaczyński lämnade rollen och i stället blev ledare 

för partiet Porozumienie Centrum (PC). Under 1993 deltog han i protester mot Lech Wałęsa 

och för att inleda en avkommunisering av landet.  

År 2001 grundade de  båda bröderna partiet Prawo i Sprawiedliwość (Lag och Rättvisa, PiS) 

och efter valen samma år blev Jarosław partiets gruppledare i sejmen medan Lech blev 

borgmästare i Warszawa. I valen 2005 kom PiS att bli det största partiet och Jarosław själv 

den kandidat som erhöll flest röster i valkretsen Warszawa. PiS ledde en koalitionsregering, 

men för att inte störa Lechs presidentvalskampanj, lämnade Jarosław Kaczyński inledningsvis 

rollen som premiärminister till en partikollega och tog själv på sig den som först 2006. 

Samarbetet med de mindre regeringspartierna Samoobrona (”Självförsvar”) och Liga Polskich 

Rodzin (”De polska familjernas liga”) fungerade dåligt och i november 2007 utlystes nyval. 

Dessa vanns av Platforma Obywatelska (Medborgarplattformen, PO) och i Warszawas 

valkrets fick dennas kandidat Donald Tusk nästan dubbelt så många röster som Jarosław 
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Kaczyński. Till sammanhanget hör att Jarosław Kaczyński, baserat på dokument som dök upp 

2006, anklagades för att under kommunisttiden ha samarbetat med säkerhetstjänsten Służba 

Bezpieczeństwa (SB). Kaczyński hävdade att det handlade om förfalskningar, något som 2008 

styrktes av Institutet för Nationell Åminnelse (Instytut Pamięci Narodowej, IPN). 

I de extraordinära presidentval som fick utlysas efter det att Lech Kaczyński hade förolyckats 

i flygplanskatastrofen i Smolensk 2010, var Jarosław Kaczyński PiS:s officiella kandidat. Han 

gick vidare till den andra omgången, men besegrades i denna av Bronisław Komorowski 

(PO). Inför det ordinarie parlamentsvalet 2011 gav Kaczyński ut sin bok Polska naszych 

marzeń (”Våra drömmars Polen”). Valet gav återigen PiS ställning som det största 

oppositionspartiet och i Warszawa var Donald Tusk än en gång den kandidat som fick flest 

röster, men avståndet till Kaczyński var betydligt mindre än 2007.  

Medveten om att han är en omstridd person, meddelade Kaczyński inför presidentvalen 2015 

att Andrzej Duda skulle kandidera för PiS. I den andra omgången blev denne framröstad till 

Polens president. Kaczyński hade lärt sig att hans parti är populärare än han själv, så i 

parlamentsvalet samma år ställde man upp med Beata Szydło som premiärministerkandidat. 

Detta gav ett resultat över förväntan, för PiS vann inte bara valet utan har sedan dess – för 

första gången i Polen sedan 1989 – en absolut majoritet i Sejmen. Att Kaczyński  i valkretsen 

Warszawa på nytt fick se sig besegrad, om än ej överväldigande, av PO:s kandidat Eva 

Kopacz, var bara lite smolk i bägaren. År 2016 utkom Jarosław Kaczyńskis självbiografiska 

bok Porozumienie przeciw monowładzy (Z dziejów PC), vilken som titeln anger handlar om 

rörelsen Porozumienie Centrums kamp mot enpartistaten. I december 2017 fick Mateusz 

Morawiecki ersätta Beata Szydło som premiärminister, vilket av många har setts som ett 

försök att förbättra PiS relationer till EU.65  

Jarosław Kaczyński innehar som synes inte någon formell roll i PiS-regeringen men styr 

såsom oomstridd partiledare ändå politiken. Han är ökänd för sina offentliga personangrepp. 

Dessa kan rikta sig mot folk i allmänhet, som när han kallar vissa polacker för ”folk av ett 

sämre slag”66 eller mot enskilda personer. De senare får ofta sina namn upplästa i de tal som 

han håller under de månatliga minnesdagarna över den omkomne brodern Lech.67 

 

                                                           
65 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Kaczyński 
66 Anannikova, 2015; ”ludzie gorszego sortu” 
67 Pollack, 2018 
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5  Analys 
5.1 Kort om boken ”Piłsudski do czytania” 
 

Boken Piłsudski do czytania (2016) (”Piłsudski att läsa”) är en samling av artiklar, tal, 

kallelser, order, minnesanteckningar, personliga brev och andra texter, presenterade i 

kronologisk ordning68. En första anblick av bokens delar ger därför en positiv känsla. Den 

första, Konspiratören (Konspirator) innehåller texter om ungdomsåren i Vilnius, hur 

Piłsudski lockades in i socialiströrelsen, förvisningen till Sibirien samt tiden på den illegala 

tidningen Robotnik. Del två, Förälskad (Zakochany) utgörs av brev som han skrev till 

kärlekarna Leonarda Lewandowska och Aleksandra Szczerbiska. I den tredje, Befälhavare för 

Legionerna (Komendant legionów) får man ta del av order och tankar från kriget och i den 

fjärde och sista, Statschefen – Statsmannen (Naczelnik Państwa – mąż stanu), presenteras 

texter från när Polen hade blivit självständigt.  

I texterna möter man en politiker med litterära förebilder – framför allt poeten Juliusz 

Słowacki men också författaren Adam Mickiewicz, vilka för övrigt också hade starka 

kopplingar till Vilnius. Inspirerad av dessa använder Piłsudski ofta en poetisk stil, till exempel 

när han beskriver Legionernas marsch mot Kielce under första världskriget och jämför sin 

situation med Kościuszkos uppror mot Ryssland 1794: ”Sitt livs stora vår spenderade de, 

liksom vi, utan ljus. Utan livgivande sol sprang vi under dessa augustidagar med illusionen av 

en gryning, vilken också för oss kunde visa sig blott vara en skymning, även om det senare 

visade sig att det var gryning.69 Piłsudski kunde dock anpassa sin stilnivå. Artiklarna från 

Robotnik är genomgående sakliga, medan inte minst talen tenderar att bli ordrika, snarast 

pompösa, med många upprepningar av huvudbudskapet.  

Eftersom det handlar om just urvalda texter är det med det här arbetets begränsingar svårt att 

uttala sig om vad Piłsudski skrev om i andra fall. Baserat på den här primärkällan får man i 

vilket fall som helst intrycket att uppgörelsen med dem som hade varit emot Legionerna 

uppehöll Piłsudski långt efter det att kriget var över. Visioner för hur han ville se Polen, när 

landet väl hade blivit självständigt, lyser dock med sin frånvaro och detta trots att han i det 

                                                           
68 Piłsudski do czytania (2016), red. Z. Najder & R. Kuźniar 
69 Piłsudski, 2016; s 213; ”Swoją wielką wiosnę życia spędzili oni, jak my, gdy bez światła, bez słońca 
życiodajnego biegliśmy w dniach sierpniowych w ułudę zorzy, która i dla nas mogła być tylko zorzą wieczorną, 
choć okazało się później, że była poranną.” 
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ena exemplet efter det andra påvisar hur andra politiska krafter – främst Endecja – stör 

utvecklingen av landet.  

De personer som han analyserar kritiskt är främst historiska och han drivs här av sin strävan 

att försöka hitta Polens storhet (wielkość). Uppvuxen med grekerna, romarriket och inte minst 

Napoleon som förebilder, drev han sig från början till att bli en ledare. Denna strävan och det 

tunga ansvar som den innebär ifrågasätter han upprepade gånger, men avbryter sina 

grubblerier med kommentarer som ”tu l’as voulu” (”du ville ha det så”, på franska).70 

Personlighetsdragen att tänka självständigt och ha en stark personlig stolthet anser han sig ha 

fått från sin mor, men han hårdrar dem. ”Bara den är värd namnet människa som har en fast 

övertygelse och, utan hänsyn till dess effekter, kan bekräfta denna i handlingar”.71 (36). 

Piłsudski gillade inte empati: ”Käringar i gråt, pojkens mamma kastar sig ned vid mina fötter 

och lovar att själv visa oss vägen. Pojken förhandlar med henne. Jag hatar dessa scener, dessa 

onödiga plågor från den försvarslösa, icke-stridande befolkningens sida. Jag är nog inte 

tillräckligt hänsynslös.”72 Men han var lika hård mot sig själv: ”Jag är så arg, så arg att jag 

med nöje och tillfredsställelse skulle slå någon. Och så denna helvetiska önskan att få dricka, 

dricka utan ände...”73 Piłsudski hade starka känslor, men förblev oftast kall eftersom han var 

en man med ett kall. 

 

5.2 Om nationen och nationalism i Józef Piłsudskis text 
 

Den enda gång som Piłsudski i sina texter problematiserar begreppet nation, landar han i en 

beskrivning som vid en första anblick verkar primordiell. Han anser att en nations själ inte 

kan bygga på en litet rikt och välutbildat skikt, utan behöver de många miljoner människorna i 

stad och land som enas runt ett gemensamt språk, en gemensam historia och en känsla av att 

höra samman. Han berömmer nationalkänslan hos de exilpolacker som från England eller 

Schweiz fortsätter att kämpa för sitt hemland genom att smuggla in förbjuden litteratur på 

polska (bibuła). Utifrån kommentarer om judarna kan man tolka det som att det är det polska 

                                                           
70 Piłsudski, 2016; s 149 
71 Piłsudski, 2016; s 36; ”Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonanie i potrafi je bez 
względu na skutki wyznawać czynem.” 
72 Piłsudski, 2016; s 138; ”Baby w płacz, matka chłopca rzuca mi się do nóg, obiecuje prowadzić sama. Chłopiec 
targuje się z nią. Nie znoszę tych scen, tych niepotrzebnych męczarni ludności bezbronnej, niewojującej. 
Jestem, zdaje się, za mało bezwzględny” 
73 Piłsudski, 2016; s 148; „Jestem tak zły, tak wściekły, że biłbym kogo z rozkoszą i zadowoleniem. I to piekielne 
pragnienie. Piłbym i piłbym bez końca...” 
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språket som utgör kärnan i hans definition av nationen.74 Sin egen mamma beskriver Piłsudski 

som en ”obeveklig patriot” (nieprzejednana patriotka) som bara köpte polska böcker. Det 

blev därför den tilltagande russifieringen av Litauen som en gång i tiden väckte hans 

nationalism. Han hade ofta hållit på att kvävas i sin ilska när skollärarna presenterade 

lögnaktiga eller hånfulla bilder av Polen, polackerna och deras historia.75 

Detta hindrar inte att hans egen inställning till polackerna förblir kritiskt livet igenom. Redan 

som ung beundrade han fransmännen för att de hade gjort revolution och eftersom polackerna 

inte gjorde det, ser han dem som sämre.76 Allra sämst tycker han om de många polacker som 

stödde ockupationsmakter för egen vinnings skull. Sådana opportunister ger han skulden för 

att ordet polack på hans tid på många håll sågs som synonymt med lögnare och att Warszawa 

kallades för ryktesspridningens huvudstad i Europa.77 Riktigt kritiskt blev detta för Piłsudski 

när han ville samla stöd för att bilda Legionerna. Sedan länge hade han satt sitt hopp till att 

krig skulle bryta ut.78 När oroligheterna i Ryssland började 1905 ville han gå till handling, 

men tvingades inse att de polska massorna förblev passiva och avvaktande. De såg ner på allt 

polskt och hade samtidigt en övertro till allt icke-polskt. När ryssarna plötsligt predikade 

panslavism eller att man i österrikiska Galizien betonade kejsare Frans Josef I:s faderliga 

kärlek trodde många på detta.79 Vid krigsutbrottet gick därför hundra tusentals polacker, om 

än motvilligt, med på att strida i ockupationsmakternas arméer, fastän det innebar att de skulle 

strida mot sina landsmän. De flesta närde en övertygelse om att kriget inte handlade om 

Polen, trots att det ägde rum på klassiskt polskt territorium, och ansåg att endast internationell 

hjälp skulle kunna skapa ett självständigt Polen. Piłsudski betonar därför upprepade gånger att 

Legionerna föddes mot polackernas vilja och att deras värsta fiender fanns bland de egna. 

Inom Legionerna fick han äntligen chansen att förverkliga sina ideal. De hade med 

myndigheternas godkännande uppstått i de av Österrike kontrollerade landsdelarna och stred 

tillsammans med denna ockupationsmakt, men utgjorde egna förband med egna uniformer där 

alla order gavs på polska. Skepticismen mot dem var stor – Piłsudski hörde tjeckiska soldater 

kalla dem för ett ”pack” (banda) och tyskarna såg dem som odisciplinerade. Vändpunkten 

kom dock med slaget vid Laski (Bitwa pod Laskami) 1914, efter vilket de österrikiska 

befälhavarna började att se Legionerna med nya ögon. Piłsudski hade fått fram dugliga polska 

                                                           
74 Piłsudski, 2016; s 96-97 
75 Piłsudski, 2016; s 34-37 
76 Piłsudski, 2016; s 38 
77 Piłsudski, 2016; s 296 
78 Piłsudski, 2016; s 21 
79 Piłsudski, 2016; s 197 
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soldater och de uppskattades för sin djärvhet. Till skillnad från ockupationsmakternas arméer 

hade Legionisterna tagit värvning frilligt. Kanske var det därför som de fick höra att de var en 

”så glad armé” (Takie wesołe wojsko)80. Legionerna slogs för Polens värdighet, för Polen som 

ett självständigt land, när detta inte var någon självklarhet. Det skapades återigen soldatsånger 

och soldatkonst på polska och soldaterna trivdes. Om de hade skadats, såg de till att få vård så 

kort tid som möjligt, eftersom de ville ”hem” till Legionerna. Piłsudski fostrade aktivt vad han 

såg som polska värden: t.ex. att en riktig legionist lämnade damer företräde om han stötte på 

dem på en smal trottoar. Legionerna må ha samlat färre män än man såg vid historiska uppror 

men de höll ut i fyra år och skapade grunden till en polsk armé.81 Med stolthet konstaterar 

Piłsudski att det var han som ledde trupperna när Legionernas segrar blev Polens segrar. Han 

gör sig dock ingen illusion om vem det var som i slutändan gav polackerna ett självständigt 

land: det var Ententens seger över Centralmakterna samt inte minst USAs president Woodrow 

Wilson som återskapade Polen.82 

Piłsudskis pragmatiska synsätt på religionen – bevisad genom hans två konverteringar – 

förklarar sannolikt varför religionen lyser med sin frånvaro i hans texter. Visst finns där 

enskilda utrop som ”Du min mäktige Gud!” (”Mój ty mocny Boże!”83) eller citat av Juliusz 

Słowacki,”Skeletten ligger och vittnar om Gud” (”Leżą – i świadczą o Bogu – szkielety”84) 

men det blir inte mer än så, trots att han beskriver situationer med döende soldater. Bland de 

polska värden som Legionerna stod för ingick tydligen inte katolicismen. Intrycket förstärks 

av hans syn på judarna – de behövdes i hans kamp för ett fritt Polen. Piłsudski var visserligen 

mycket kritisk till att judarna i det ryska ockupationsområdet bara inhämtade information på 

ryska och inte på polska, men han problematiserar aldrig deras religion. Han beklagar att 

många av dem var rädda för ett fritt adelstyngt Polen, eftersom de misstänkte att Jesuitorden 

skulle få stor makt, och därför satte mer hopp till en demokratisering av Ryssland. Enligt 

Piłsudski hade Ryssland genom historien varit mycket mer antisemitiskt än Polen och det 

faktum att Polen hade en starkare arbetarklass är enligt honom ytterligare en garant för 

judarnas ställning. Bevis för sin tes ser han i det faktum att judarna alltid fick det bättre under 

de perioder när delar av Polen var mer självständiga.85  

                                                           
80 Piłsudski, 2016; s 182 
81 Piłsudski, 2016; s 171-189, 200, 203-205 
82 Piłsudski, 2016; s 194, 251 
83 Piłsudski, 2016; s 145 
84 Piłsudski, 2016; s 334 
85 Piłsudski, 2016; s 51-58 
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Piłsudski såg sig länge som socialist. På grund av sin adliga bakgrund blev han 

misstänkliggjord inom denna rörelse, men byggde upp en status genom sitt mångåriga arbete 

på Robotnik. I efterhand anser han att han hade tur som mötte socialismen i dess ryska form, 

där engagerandet av massorna mot tsarmakten stod i centrum. Tsaren kallar han upprepade 

gånger föraktfullt för asiat. Den internationella socialism som vid samma tid lockade till sig 

arbetarna i Warszawa har han inte alls samma förståelse för. Socialismen var ett bra verktyg 

för att nå självständighet men när denna var uppnådd förlorade ideologin sitt värde för 

honom.86 

Bland de för Piłsudski viktigaste beståndsdelarna för ett starkt Polen återfinns, inte helt 

förvånande, armén. Denna måste enligt honom vara nationell för annars blir soldaten som ett 

föräldralöst barn. Målet är att fostra ett folk som inte vill gå under, utan segra. Det plågar 

honom att polackerna även efter kriget till stor del förblev pacifister och satte sitt hopp till 

Nationernas Förbund. Med Frankrike och Tyskland som exempel vill han införa allmän 

värnplikt, så att det fanns en soldat i varje familj.87 Lika viktigt är det att ha en regering. 

Under kriget hade han avundats motståndarsidornas soldater för att inte bara tillhöra en armé 

utan också ha en regering bakom sig. När han under en tid satt fängslad i Magdeburg, drömde 

han om ordning i ett nyskapat Polen. I verkligheten kom han emellertid bara att se 

partiegoism och kaos. Av denna anledning är han stolt över att landet till omvärldens förvånad 

redan 1919 kunde välja en konstitutionerande Sejm (Sejm Ustawodawczy).88 Denna blev dock 

ingen garant för stabilitet. Landet plågades av försök att göra revolution enligt rysk förebild, 

men dessa anser Piłsudski ha varit orkestrerade från Moskva. Polackerna hade, enligt honom, 

upplevt den ryska revolutionen på allt för nära håll för att göra om samma misstag.89 Värre 

var det med högern, som normalt i Europa stod för ordning. Endecja däremot stod för 

oordning och spred sitt gift. När en sympatisant till partiet sköt Polens förste president Gabriel 

Narutowicz visste Piłsudski att det egentligen var honom de ville åt. Narutowicz blev offer för 

sin tro på att polackerna efter självständigheten skulle bli bättre människor. Piłsudski visste 

bättre och hade därför avrått honom från att kandidera.90 

När Piłsudski under första världskriget marscherar mot Kielce tänker han på de många gånger 

– generation efter generation – som polackerna har trott sig uppleva en ny gryning. Han ser 

                                                           
86 Piłsudski, 2016; s 38, 42, 100 
87 Piłsudski, 2016; s 235-240 
88 Piłsudski, 2016; s 255 
89 Piłsudski, 2016; s 314-317 
90 Piłsudski, 2016; s 14, 305-313 
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här fyra upprorsförsök med speciellt symbolvärde för landet. Det första var det som 

Kościuszko, efter Polens andra delning 1793, ledde mot Ryssland 1794. Kościuszko bar f.ö. 

den officiella titeln statschef (Naczelnik Państwa), vilken Piłsudski, till hans ära, själv är stolt 

över att ha tilldelas som ledare för landet under tiden innan en president hade utsetts.91 

Upproret lett av Kościuszko slogs dock ned, vilket ledde till Polens tredje och sista delning 

1795.92 Försök nummer två skedde under Napoleon, som gav polackerna en viss 

självständighet och därmed, 1812, fick dem att ansluta sig till sina trupper och kämpa mot 

Ryssland. De tredje och fjärde försöken – återigen med mer eller mindre en generations 

mellanrum – var det s.k. novemberupproret (powstanie listopadowe) 1830-31 och 

januariupproret (powstanie stycniowe) 1863-64. Även dessa kunde tsarmakten slå ner, vilket 

med Piłsudskis ord berodde på att polackerna i alla fyra fall hade misstagit skymning för 

gryning.93 

Särskilt det sista av dessa upprorsförsök – när polackerna 1863 reste sig mot ett efter det 

förödande Krimkriget försvagat Ryssland – fängslar Piłsudski. I en av bokens första texter får 

vi reda på att detta var ett samtalsämne som plågade föräldrarna under hans barndom. Kanske 

är det därför som han i en av de sista texterna vill göra upp med de myter, som han anser 

skiljde världsbilden för en generation av polacker från de tidigare. Som så ofta hoppas 

Piłsudskis att hans sökande ska visa honom hans nations storhet. I stället blir han snabbt 

besviken. Myten säger att de tre ledande polska grupperna – de Röda, de Vita och de som 

stödde markgreven Aleksander Wielopolski – slöt en ”gudomlig vapenvila” (treuga Dei på 

latin) – men vad Piłsudski finner är närmast ett inbördeskrig. Wielopolski lyckades visserligen 

att föra över den lokala administrationen till polska händer, men använde övervåld. Han 

försvårade arbetet för de Vita och hatade de Röda som personliga fiender. Detta fick 

polackerna att se honom som en värre motståndare än ryssarna. Relationen mellan Röda och 

Vita var inte bättre, vilket Piłsudski exemplifierar med en av de Rödas kommenterar om en 

viss by: ”Där styr de Vita, där finns inga polacker”94. När en av de Vita inför en planerad 

attack bad en präst om syndernas förlåtelse och blev nekad denna – eftersom hans plan var att 

mörda människor – hotade den Vite upprorsmannen prästen med en dödsdom. Ytterligare ett 

exempel är hur Marian Langiewicz – som under en vecka ledde en även då s.k. 

Nationalregering – blev erbjuden pengar av polacker mot att han löste upp sitt läger och 

                                                           
91 Piłsudski, 2016; s 273 
92 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko 
93 Piłsudski, 2016; s 211-214 
94 Piłsudski, 2016; s 329; ”tam panują Biali, tam Polaków nie ma” 
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slutade med galenskapen, alltså upproret. Där legenden hävdar att ”Guds finger rör Polen”95 

och enar folket mot en gemensam fiende, ser Piłsudski människor som av förakt, motvilja och 

hat exploderar som lavan från en vulkan, fraktion mot fraktion. Men han ger inte upp. Han 

kan inte förena sig med tanken att ”småhet skulle kunna uppnå något stort”96. Trots 

tsarmaktens enorma numerära övertag lyckades upproret hålla ut i ett år. För det krävdes det 

styrka. Svaret på vad det var som enade de vanliga polackerna finner han i den illegala 

parallella Nationalregeringen. Dess sigillförsedda dokument skapade allmän respekt, trots att 

ingen visste vem som satt i den. Detta ”vittnar om den enorma suggestionskraft”97 som denna 

regering hade. Postväsendet ställde genast upp med hästar när polackernas regering” (”Nasz 

Rząd”98) snabbt behövde få ut ett budskap och till och med ryska ställföreträdare var beredda 

att be dess representanter om hjälp för att få ett snabbt avslut på brottsmål och betalade i 

dokumenterade fall skatt till Nationalregeringen. Denna verkade mitt i Warszawa, där det var 

fullt av ryska trupper och man på natten var tvungen att gå runt med lykta i handen för att på 

så sätt visa sitt ansikte för tsarmaktens patruller. Trots detta lyckades den utfärda förordningar 

också i vardagsmål. Piłsudski vet av egen erfarenhet att Nationalregeringen vann folks 

förtroende genom att reagera också mot sina egna representanter. En av dess gruppledare ska 

ha utnyttjat den allmänna oordningen till att stjäla och blev därför, av sina egna, dömd till 

döden. Han beundrar också Nationalregeringens förmåga att skicka ut obekväma budskap. 

Närhelst en upprorsman skulle avrättas av tsarmakten, beordrades polackerna att vara på plats 

och se den dödsdömde i ögonen för att visa att han dog bland de sina och påminna om att 

nationen består. Nationalregeringen lyckades uppbåda en kollektiv moralisk styrka och fick 

polackerna att arbeta hårt mot ett gemensamt mål.99 Här finner Piłsudski till slut den ”storhet 

som motsäger allt vad vi säger om varandra”100. I den gamla Nationalregeringens namn tolkar 

han in ett budskap till polackerna, vilket passar väl in på hans eget liv: ”Gå och gör något!”101 

 

 

 

                                                           
95 Piłsudski, 2016; s 336; ”palec Boży ziemi polskiej dotyka” 
96 Piłsudski, 2016; s 337; ”Nie mogłem się pogodzić, by małość wielkich rzeczy dokonać mogła” 
97 Piłsudski, 2016; s 342; ”świadczące o tej ogromnej potędze sugestii” 
98 Piłsudski, 2016; s 338 
99 Piłsudski, 2016; s 326-345 
100 Piłsudski, 2016; s 344; ”wielkość zaprzeczającą wzystkiemu temu, co my o sobie mówimy” 
101 Piłsudski, 2016; s 345;”Idź i czyń!” 
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5.3 Jarosław Kaczyńskis text – kort om verkets uppbyggnad 
 

Jarosław Kaczyńskis bok Polska naszych marzeń (Våra drömmars Polen) gavs ut 2011, när 

PiS hade röstats bort från makten efter ett antal år i regeringsställning och brodern Lech hade 

dött i flygplanskatastrofen vid Smolensk. Allt detta påverkar bokens innehåll. Den handlar till 

stor del om politiska åtgärder; sådana som PiS hade hunnit genomföra men också sådana som 

författaren anser behövas för framtiden.  

En första anblick av innehållsförteckningen visar att boken är som gjord för ett arbete om 

nationalismen i Polen. Kapitlena har namn som ”Det är lönt att drömma om ett starkt Polen”, 

”Det är lönt att drömma om ett modernt Polen”, ”Det är lönt att drömma om ett Polen som 

agerar”, ”Hur kan premiärministern agera för att nå våra drömmars Polen, ”Dansa efter 

Bryssels pipa, eller hur man uppnår Polens intressen inom EU” och ”Källorna till nuet”. Efter 

detta följer kapitel som behandlar historiepolitiken, tjänstemännen, utbildning, rättsväsende, 

armén samt de offentligägda medierna, alla med underrubriker om hur dessa ska kunna skapa 

”våra drömmars Polen”. Del ett avslutas med två kapitel där författaren understryker att detta 

inte bara är hans, utan också de avlidna makarna Lech och Maria Kaczyńskis berättelse. 

Avslutningsvis följer en andra del med namnet ”Jarosław Kaczyńskis alfabet”, där författaren 

lämnar sin syn på 26 polska offentliga personer, några ur det egna politiska lägret, men också 

ett antal motståndare, bland dem Donald Tusk, Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski och 

Aleksander Kwaśniewski. 

En genomläsning av boken ger en dubbel bild av Jarosław Kaczyński. Å ena sidan framträder 

en mycket intelligent, historiskt insatt och akademiskt resonerande person, som smidigt 

använder sig av vetenskapliga begrepp och referenser, t.ex. när han analyserar den polska 

nationen och nationalismen. Å andra sidan slås man av hur bestämt han som politiker delar in 

världen två läger, vänner och fiender. Boken är fylld av exempel från åren efter 1989 och 

gång på gång vill författaren påvisa hur motståndarsidan motarbetar ”våra drömmars Polen”. 

Upptill ett hundratal personer nämns med namn och många av dessa känner sig säkert 

personligt angripna. Det senare gör också boken svårläst. Det är lätt att förlora fokus när en 

kapiteldel på tio sidor om statens roll innehåller nästan en hel sida om hur Lech Wałęsa gav 

en viss tjänsteman tillgång till en tjänstebil på ett, enligt Jarosław Kaczyński, olämpligt sätt.  

Ibland kan man också fråga sig vem den tilltänkta läsaren är. Texten är fylld av historiska 

exempel och politiska koncept vilka man antas förstå, för de kommenteras utan att förklaras. 

Som primärkälla till det här arbetet är boken tveklöst en guldgruva, men för en person med 
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min kunskapsnivå om Polens historia och politik har det krävts omfattande sökande för att 

sätta mig in i vad författaren syftar på. 

 

5.4 Om nationen och nationalism i Jarosław Kaczyńskis text 
 

Jarosław Kaczyński förespråkar en nationalism som inte är isolerande. Han vill göra Polen till 

ett internationellt öppet land, där folk lär sig språk och reser, men de ska göra detta av fri 

vilja, inte som idag av ekonomisk nödvändighet. Tillfälliga anställningsavtal – tydligen hade 

1/3-del av polackerna sådana när boken skrevs – samt svartarbete måste bekämpas. 

Författaren radar upp förebilder inom olika områden: Finland för att erbjuda en grundskola av 

världsklass, inte bara i städerna utan också på landet. Schweiz som genom ETH102 har en 

universitetsutbildning av världsklass. Sverige, Tyskland, Frankrike och Tjeckien för att 

tillhandahålla pensionssystem som invånarna kan förlita sig på. En modell för hållbar 

bostadspolitik ser han i Tyskland och använder Spanien som varnande exempel på motsatsen. 

Danmark i sin tur är ett gott exempel i kampen mot korruption. Kaczyńskis väg till lyckligare 

medborgare och – kanske framför allt – polacker som är stoltare över sina traditioner går via 

ekonomiskt välstånd. Så hänger politik och nationalkänsla ihop.103 

Kaczyński hävdar att han inte är primordialist, eftersom han inte tror att huvudgrunden för vår 

existens ligger i nationen och vår skyldighet att försvara denna. Han uttrycker dock förståelse 

för det synsättet eftersom nationer fyller de två stora mänskliga behoven av enhet samt att 

särskilja sig från andra. Genom språklig och kulturell tillhörighet får våra liv en mening. En 

nation kan vara etniskt blandad, som i USA, där den hålls samman konstitutionellt. I Polens 

fall bygger dock civilisationen på en latinsk, judisk-kristen grund. Oavsett hur en nation är 

uppbyggd är den avgörande för att en demokrati ska kunna fungera, för utan den saknar vi en 

gemensam bas; genom att visa sin lojalitet mot nationen erbjuds individen dess solidaritet. 

Kosmopolitism är motsatsen till detta – där byggs samhället på en abstrakt bas som ingen 

känner sig hemma i. Exempel på det senare ser Kaczyński historiskt i Habsburgväldet och i 

modern tid i EU-parlamentet. Det senare kan bara vara demokratiskt i sina procedurer, men 

inte i sina beslut, eftersom Europa saknar en kulturell gemensam nämnare. För att uppnå 

ömsesidigt samförstånd skulle vi behöva etablera en masskultur – som i USA – men det skulle 

samtidigt leda till en gigantisk kulturell utarmning. Kaczyński anser därför att vi ska förlita 

                                                           
102 Eidgenössische Technische Hochschule, den Federala Tekniska Högskolan 
103 Kaczyński, 2011, s 10-17, 29 
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oss på en hegemoni av fasta nationer och varnar för alla typer av imperiala projekt med en 

påminnelse om att t.o.m. Sovjetunionen påstod sig acceptera nationer.104 

Sin text på temat nationen inleder Kaczyński med att påpeka att nationer är öppna och 

föränderliga strukturer skapade av historien. Han erkänner att den polska nationalismen 

föddes sent, först under ockupationsåren 1795-1918. Den första nationalistiska strömningen 

låter han representeras av Roman Dmowski. Denne tog stöd i intellektuella modeidéer från 

positivismen samt vissa element från darwinismen och idéerna blev som starkast under 

mellankrigsåren (1918-1939). Dmowski ville från början få med sig massorna och byggde 

därför upp en idealbild runt polacker som katoliker. Eliten intresserade sig inte så mycket för 

katolicismen, men denna var viktig i de breda folklagren. Tyvärr ansåg ledarna för den här 

skolan att man enklast kunde ena folket genom att hitta en gemensam fiende. Lotten föll på 

judarna och Kaczyński förklarar detta med att de upplevdes som ett direkt hot, inte minst av 

småborgarna och ungdomen. Judarna blev ett passande offer också för att de var svaga, 

medan den alternativa fienden, Ryssland, var militärt stark och dessutom inte upplevdes som 

lika närvarande i det polska samhället. Denna skola vidareutvecklades enligt Kaczyński 

framgångsrikt av kardinal Stefan Wyszyński under kommunisttiden i det att han vann 

massornas stöd för en polskhet baserad på mariavördande katolicism.105 

Det var dock den andra nationalistiska strömningen som skulle ge Polen dess självständighet, 

den som representeras av Piłsudski. Dess metod var s.k. insurektionell anarkism – små 

grupper som genom illegala attacker störde den rådande ordningen. Massorna skulle vinnas 

genom att man byggde upp en stolthet runt en polsk stat. Piłsudski nedbetonade, enligt 

Kaczyński, under sina tidiga år det nationalistiska elementet, eftersom han ville skapa ett 

Polen som var en stormakt. Vissa hävdar att Piłsudski arbetade med ett jagiellonskt koncept, 

enligt vilket Polen, Litauen och Ukraina skulle återförenas i en gemensam stat. Kaczyński 

betecknar däremot hans planer som prometheistiska, d.v.s. inriktade på att försvaga Ryssland 

genom att stärka nationalistiska strömningar inom det ryska imperiet. Ett disintegrerat 

Ryssland var en nödvändighet för Piłsudski eftersom han var medveten om hur liten hans 

skara av medarbetare var. Strategin hade något av ett lyxtänkande (”a la Hotel Lambert”106) 

över sig och hade aldrig lyckats om inte Första Världskriget hade brutit ut. Piłsudskis 

expansiva statstänkande kommer regelbundet tillbaka i Kaczyński idéer om att Polen ska ta en 

                                                           
104 Kaczyński, 2011, s 61-65 
105 Kaczyński, 2011, s 58-59, 67 
106 Kaczyński, 2011, s 70 
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ledande roll i Östra Centraleuropa. Kaczyński beskriver Piłsudski tillsammans med Johannes 

Paulus II som Polens två stora nationalhjältar.107 

Texten innehåller inte direkta referenser till kärnfamiljen, men för den modell av polsk 

republikanism som PiS vill bygga, ser Kaczyński Johannes Paulus II:s lära och ”speciellt den 

från 1991” som viktig.108 Han syftar sannolikt på den före detta påvens predikan under 

Världungdomsdagarna i Częstochowa, där han delade in världen i en Livets och en Dödens 

Civilisation. Som garant för den förra står just kärnfamiljen, medan den andra utgörs av dem 

som bejakar abort, eutanasi, mord, preventivmedel och provrörsbefruktning.109 I sin predikan 

placerade påven Polen inom livets civilisation.110 Kaczyński betonar att den polska 

civilisationen måste byggas på katolicismens värden eftersom det saknas alternativ. Detta 

kräver en reevangelisering av samhället, precis såsom detta predikades av Johannes Paulus II, 

och även icke-troende måste acceptera kyrkan som en moralisk institution. Att så inte har 

skett i den grad som Kaczyński önskar, skyller han på medierna och politiska partier, vilka 

från början har motsatt sig de här tankarna.111 

Intelligentsian har enligt Kaczyński historiskt spelat en avgörande roll för den polska 

nationalismen. Den föddes inom adeln och det krävdes mycket arbete för att vinna över de 

breda folklagren. Efter kommunismens fall hade Solidaritet inledningsvis planer på att 

återuppväcka nationalismen, men man lyckades inte ena sig om hur. I dagens Polen är det PiS 

som representerar de breda massorna och deras kultur. De övriga krafterna, framför allt PO, 

anser Kaczyński ha abdikerat. Ännu värre är mediaeliten, som närmast för ett krig mot den 

egna folkkulturen och samtidigt agerar inställsamt mot Tyskland. Illa är det också bland 

akademiker, som bara för att få tyska stipendier, väljer att beskriva judeutrotningen inte som 

ett tyskt brott utan som nazistiskt eller fascistiskt. Till samma grupp hör också vissa polska 

författare – bland dem Andrzej Szczypiorski, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk – vilka, enligt 

Kaczyński, skriver om polska försyndelser under andra världskriget, eftersom de vet att detta 

säljer bra i Tyskland. Att den polska eliten beter sig så här förvånar honom dock inte, 

eftersom den till stor del utgörs av f.d. kommunister, som egentligen aldrig ville förändra det 

polska samhället, samt artister, som före 1989 aldrig vågade visa öppet stöd för Solidaritet. 

Dessa eliter har funnit en bekväm och lönsam hemstad först i partiet SLD:s och senare PO:s 

                                                           
107 Kaczyński, 2011, s 60-68 
108 Kaczyński, 2011, s 74 
109 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja_%C5%9Bmierci 
110 Kaczyński, 2011, s 59 
111 Kaczyński, 2011, s 69-70 
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klientelistiska politik. PO ser sig självt som ett parti för de utbildade men hyser, som 

Kaczyński ser det, många inkomptenta personligheter. Kardinal Wyszynski ska inom den 

katolska kyrkan ha försökt att bygga en kontraelit, men lyckades till Kaczyńskis besvikelse 

aldrig med detta.112  

Privatiseringarna i Polen har, enligt Kaczyński, premierat kriminella strukturer. Vissa krafter 

hade kanske målet att bygga upp en oligarki lik Rysslands, men detta kunde som tur var 

förebyggas genom att Polen hade starkare massmedier. I vilket fall som helst orsakade 

privatiseringarna alltför stora negativa konsekvenser, eftersom man lät Leszek Balcerowicz – 

utrustad med bristfälliga modeller framtagna av Jeffrey Sachs, Internationella Valutafonden 

och Världsbanken – gå för hårt fram. Dåligt ställt är det också med rättsväsendet och 

konstitutionsdomstolen, där de nygamla eliterna behåller sin makt. Kaczyński vill att Polen 

får ett rättsväsende som vågar bryta gamla lojaliteter. Idag är det däremot så att de rika vet att 

de inte har någonting att frukta från domstolarna. Just därför är det så viktigt att landet – som 

motvikt – har regeringar som inte låter sig köpas och korrumperas. Att det aldrig offentligt har 

klargjorts att Lech Wałęsa under kommunisttiden verkade som angivare under täcknamnet 

Bolek, är bara ett av många bevis på hur bristfälligt det nuvarande rättssystemet fungerar.113  

De gamla strukturerna lever kvar också i armén, där man snarast bör utreda vilka kopplingar 

de högre befälen har till främmande makter, framför allt till Moskva men också västerut. 

Detta borde lösas genom en sanningskommission av Sydafrikansk modell. Polska soldater kan 

hålla hög internationell nivå – det visades sig inte minst under kriget i Irak – men 

stridskrafternas roll måste uppvärderas och inte, som idag, utsättas för en hjältefientlig 

propaganda (promocja antybohaterska).114 

Offentliga medier bör arbeta för att förstärka den internationella bilden av Polen och inte, som 

hittills, försämra den. Under åren som PiS innehade oppositionsrollen upplevde Kaczyński 

hur obalanserat framför allt den polska televisionen TVP var i sin rapportering. Lösningen på 

problemet ser han i att ge offentliga medier bra resurser, så att regeringen kan styra en TV-

kanal och oppositonen en annan. Som ett tecken på TVP:s bristande vilja att främja bilden av 

Polen ser Kaczyński det faktum att man inte har skapat en TV-serie om Krystyna Skarbek, en 

polska som under andra världskriget var verksam som spion för England. Hennes gärning 

inspirerade Ian Fleming till rollpersonen Vesper Lynd när han skrev James Bond-boken 

                                                           
112 Kaczyński, 2011, s 29, 41, 45-47, 52-54, 60, 66, 73 
113 Kaczyński, 2011, s 78, 80, 104 
114 Kaczyński, 2011, s 107-110 
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Casino Royal, vilket visar på hennes internationella genomslagskraft. Warszawa-upproret är 

ett annat tema som Kaczyński vill använda för att visa på polskt mod och moralisk styrka. Här 

behövs den en storfilm likt ”Titanic”.115  

Om inte medierna tar sitt ansvar, måste andra institutioner göra det. Skolorna måste inom 

såväl historie- som litteraturundervisningen ha en obligatorisk kanon med uppgiften att 

bekräfta den polska nationen. Att muséerna också kan bidra, visas föredömligt genom 

programmet ”Morgondagens patriotism” (Patriotyzm jutra), vilket har som mål att belysa 

händelser och platser som bär en symbolisk betydelse för Polen. Ambassader, slutligen, bör se 

det som sin uppgift att korrigera de vrångbilder av landet som sprids i utländska medier. För 

det arbetet ser Kaczyński Israel som förebild.116 

Kaczyński nämner tre historiska polska rörelser som kan utnyttjas för att bygga nationell 

stolthet. Den första är de grupper som från 1905 till 1921 mobiliserade motstånd mot 

ockupationsmakterna. Den andra är Armia Krajowas kamp under andra världskriget följt av 

de s.k. dömda soldaterna (Żołnierze wyklęci) som från 1944 till 1963 beväpnat bekämpade 

kommunistregimen och sovjetmakten. Den tredje är de många folkupproren mot 

kommunismen (1956, -66, -68 och -70), vilka till slut ledde fram till att den fria 

fackföreningsrörelsen Solidaritet (Solidarność)) föddes och kunde växa sig så stark.117 

På den internationella arenan vill Kaczyński se ett aktivt Polen (Polska podmiotowa), som 

inte konformistiskt underkastar sig stormakterna. Motsatsen, som han bestämt varnar för, 

kallar han finlandisering (finlandyzacja) och är när ett land anpassar sin utrikespolitik för att 

inte stöta sig med ett starkt grannland.118 Ett aktivt Polen behövs inom EU, där Tyskland och 

Frankrike håller på att skapa en union ”med två hastigheter” utan att ta hänsyn till Polens 

ställning. Här borde Polen låta sig inspireras av Storbritannien, som inte följer Bryssels pipa, 

när detta inte passar landets intressen.119 Än viktigare är det att motverka samarbetet mellan 

Tyskland och Ryssland, grannländer till Polen vilka bedriver en expansionistisk nationalistisk 

politik. Att Berlin inte brydde sig om det polska invändningarna mot gasledningen 

Nordstream är ett bevis på detta. Ytterligare ett område där Polen måste ta strider är 

klimatavtalet. Den version som skrevs på av PO och PSL innehåller åtaganden som slår mot 

den polska energiförsörjningen, men inte den kompensation från EU som Lech Kaczyński 

                                                           
115 Kaczyński, 2011, s 112-114 
116 Kaczyński, 2011, s 88-89, 114 
117 Kaczyński, 2011, s 74 
118 Kaczyński, 2011, s 17 
119 Kaczyński, 2011, s 34 
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ursprungligen hade förhandlat fram.120 Polska politiker får inte acceptera den fogliga, 

underordnade roll som Tyskland vill att landet intar. Helmut Kohl hävdade, enligt Kaczyński, 

att polackerna skulle vara tacksamma för att han ratificerade Polens nuvarande västgräns och 

bortsåg då helt ifrån att detta hade varit ett internationellt krav för Tysklands återförening. 

Angela Merkel är lite enklare att samarbeta med, eftersom hon personligen har upplevt DDR 

inifrån, men även hon hyser stormaktplaner. För att markera avstånd till henne antyder 

Kaczyński konspiratoriskt att det sannolikt inte var en slump att just hon en gång i tiden blev 

vald till förbundskansler, men han lämnar det åt framtidens politologer att utreda detta. 

Samtidigt som han radar upp dessa svårigheter, erkänner Kaczyński att det är i den 

internationella politiken som han saknar sin bror Lech som mest. Utåt hade Lech rollen som 

god polis, medan Jarosław spelade den onde.121 Grunden till detta låg i att Lech var en mycket 

mer social person, som enkelt skapade kontakter och faktiskt gillade maktspelet i Bryssel. 

Han kunde känna av stämningen och valde vilka strider han ville ta, vilket ibland ledde till 

kontroverser mellan bröderna. Han var välkänd bland alla och sågs som en stark förhandlare 

och Donald Tusk ska därför ha varit besatt av tanken att få bort honom. (”zaciętość Tuska, by 

Leszka wyeliminować”122; OBS ordvalet wyeliminować). Av särskilt intresse för det här 

arbetet är att Kaczyński beskriver Donald Tusk som Piłsudskis motsats. Medan den senare 

slogs för ett starkt Polen, har den förre konsekvent förringat landets möjligheter.123 Ett 

exempel på detta är hur Tusk slarvade bort det avtal som Lech Kaczyński hade förhandlat 

fram med George Bush om att bygga upp amerikanska raketbaser i Polen, genom att – efter 

presidentskiftet i USA– aldrig lyckas driva igenom detta med Obama. Vad som skulle ha 

blivit en slutpunkt (kaniec filma124) för hotet österifrån kom därmed aldrig att realiseras. Tusk 

följde inte heller upp tanken på den symboliska konfederation av stater mot Ryssland som 

Lech Kaczyński, i Jagiellońsk anda, arbetade för att skapa med Baltstaterna och Ukraina.125 I 

stället fogar sig Tusk ständigt under Tyskland och låtsas inte se att tyskarna framför allt 

investerar i västra Polen – d.v.s. för egen vinning – och inte i de östra delarna, där pengarna 

behövs som mest.126 

                                                           
120 Kaczyński, 2011, s 19-20 
121 Kaczyński, 2011, s 36-37 
122 Kaczyński, 2011, s 117 
123 Kaczyński, 2011, s 68 
124 Ryska för ”koniec filmu», slut på filmen. 
125 Kaczyński, 2011, s 118-120 
126 Kaczyński, 2011, s 39 
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Om man bortser från de återkommande kritiska jämförelserna med Tusk, är det i passagerna 

om Lech som Jarosław Kaczyńskis visar upp sin mest ödmjuka sida. De kämpade tillsammans 

för ett Polen där alla känner sig hemma – ett land där man inte bara är stolt över sin historia, 

utan än mer över framsteg inom ekonomi, vetenskap, kultur, civilisationsfrågor och sport. 

Ingen bör kunna hävda att bröderna har agerat för egen vinnings skull eller av gruppegoism. 

Kaczyński hoppas att alla som besöker broderns sarkofag ska känna detta och att han själv ska 

få fullborda deras gemensamma uppgift – för Polen och för polackerna.127 

 

5.5 En jämförande analys av Piłsudski och Kaczyński med teorin om nationalism 
 

Med den här uppsatsens frågeställningar står det direkt klart att Piłsudskis bok inte är en lika 

passande primärkälla som Kaczyńskis. Den senare arbetade ju med målet att beskriva sin 

idealbild av Polen, medan man i Piłsudskis fall har texter som har valts såsom representativa 

för honom som person och för hans språkbruk. 

 

5.5.1 Primordialism eller modernism 
 

Kaczyński visar förståelse för ett primordiellt synsätt på nationen, även om han inte vill 

bekänna sig till det. Att nationer skulle vara något urgammalt och självklart avfärdar han dock 

bestämt när han beskriver dem som historiska konstruktioner, öppna och föränderliga. För en 

påläst, intellektuellt analyserande politiker som Kaczyński hade emellertid motsatsen varit 

svår att försvara, inte minst vad gäller territoriet. Dagens Polen må ha geografiska likheter 

med det som rådde under Piast-dynastin (960-1370)128 men ser ju markant annorlunda ut än 

det som vann sin självständighet under Piłsudskis ledning. Å andra sidan bör man komma 

ihåg att Kaczyński upprepade gånger i sin text berömmer kardinal Wyszyński. Som framgått 

hos Migalski predikade den senare att fäderneslandet hade givits till polackerna av Gud och 

att detta påvisade hans vilja att de skulle vara ett separat folk. Så primordiellt talar inte många 

idag och kanske vet Kaczyński att hans anhängare läser in detta, även om han själv inte 

skriver ut det. 

                                                           
127 Kaczyński, 2011, s 137-138 
128 https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie 
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Piłsudski, å sin sida, hade från sin uppväxt med sig en idealbild av ett Jagiellonskt Polen-

Litauen – alltså en stat som är allt för etniskt blandad för att kunna förklaras med primordiella 

argument. För honom var det främst viktigt att Polen skulle få sina gränser erkända 

internationellt, i vilket man kan se en pragmatiskt modernistisk hållning. 

Hos både Piłsudski och Kaczyński handlar nationalism mycket om stolthet. Piłsudskis 

nationalskänsla såras när han hör tjecker kalla Legionerna för ett pack, men stärks när 

österrikiska befäl börjar att berömma deras mod eller när omvärlden förvånas över att Polen 

redan 1919 kunde välja en konstitutionerande Sejm. Än viktigare än stolthet är för Piłsudski 

storhet, något som han ville fostra polackerna till. Kaczyński förväntar sig måhända inte 

storhet, men den nationella stoltheten dyker upp som ett av de stora mål som han vill uppnå 

med sina drömmars Polen. Även hos honom finns den sårade stoltheten, inte minst när 

utländska medier talar om ”polska koncentrationsläger”129. Hos båda männen är det uppenbart 

att stoltheten kräver även omvärldens erkännande, vilket skapar en parallell med den 

solipsistiska grund för nationen som Migalski presenterar. 

 

5.5.2 Homogenitet och gruppmoral  
 

Piłsudskis stora mål var att Polen skulle vara ett självständigt och starkt land. Därför var han 

redan från början inriktad på att arbeta med den starkt multietniska folkmassa som bodde där, 

vilket stod i skarp kontrast till det mindre, etniskt homogena och katolska Polen som 

Dmowski hade propagerat för. Viktigast var att man kände sig som polack och inte något 

annat samt var beredd att försvara landet.130 I boken nämner han upprepade gånger judarna. 

Positivt betonar han de judiska arbetarnas vikt i kampen för självständighet och påminner om 

att upproret 1863 höll i sig som längst i Podlasien, där det fanns en stark tradition av 

samarbete mellan judar och kristna. Negativt kommenterar han deras ovilja att använda sig av 

det polska språket. Intressant i sammanhanget är att detta är den enda minoritet som han 

verkar stödja sig på. I texterna får man inga ledtrådar till hur han ville få tyskar, ukrainare, 

vitryssar eller, för den delen, litauisktalande litauer att känna sig integrerade, men kan inte 

heller läsa in att några av dem inte skulle vara välkomna. Att runt 400 000 tyskar kom att 

lämna landet efter självständigheten berörs inte.  

                                                           
129 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_obozy_zagłady 
130 Piłsudski, 2016; s 95 
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Kaczyńskis bok skrevs 2011 – alltså före den stora flyktingvågen 2015 – och lite cyniskt kan 

man nog konstatera att han därför aldrig behövde diskutera frågan om etnisk homogenitet, den 

var given. En etnisk tanke som trots allt möts i boken är att villkoren i Polen måste förbättras 

så att välutbildade polacker, som idag arbetar i andra EU-länder, med stolthet kan flytta hem 

igen. Det bör i sammanhanget påpekas att PiS i flyktingfrågan framför allt strider mot att låta 

EU diktera vilka som ska få bosätta sig i Polen. I sin praktiska politik visar partiet att de 

kulturellt närstående ukrainarna är en mycket välkommen arbetskraft. 

 

5.5.3 Det polska språket 
 

Piłsudski må ha haft en öppen inställning till att olika nationaliteter skulle komma att bo i 

Polen, men det råder inte någon tvekan om att det polska språket skulle dominera. 

Känslomässigt var han själv väldigt starkt bunden till sitt modersmål och understryker att en 

av Legionernas stora förtjänster var att all kommunikation skedde på polska.131 I det Polen 

efter Andra Världskriget som Kaczyński verkar i är språket en naturligt enande kraft.  

 

5.5.4 Messianism eller andra nationella kall 
 

Trots Piłsudskis hyllningar till polska romantiska författare, var han realist. Hans Polen hade 

ett stort kall: att vinna och sedan försvara polackernas rätt till självbestämmande, 

historieskrivning, traditioner och språk. Eftersom landet var omringat av starka grannar, hade 

han också internationella projekt; prometeismen – strävan att försvaga Ryssland inifrån 

genom att uppmuntra nationella rörelser där – och projektet Intermarum (Międzymorze) om en 

lös konfederation av stater belägna mellan Tyskland och Ryssland. Dessa projekt bör dock ses 

som en försvarsstrategi och inte som något djupare än detta. När ordet messianism 

(mesjanizm) en gång dyker upp i Piłsudskis text används ordet inte om Polen utan 

mystifierande om Ryssland, som en förklaring till hur ryssar kunde tro på socialism, trots att 

de ännu inte hade lyckats mobilisera arbetarklassen. Kaczyński, å sin sida, använder inte 

begreppet messianism en enda gång, men han förkastar den polska nationalism som anser att 

landet har eskatologiska möjligheter (możliwości eschatologiczne), vilka skulle leda till en 

                                                           
131 Piłsudski, 2016; s 171 
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apokalyptisk slutgiltig seger över ondskan.132 Enligt Kaczyński saknar denna ”nationella 

mysticism” (mistycyzm narodowy) empirisk bas och bidrog till att landet kunde domineras av 

andra stormakter, vilket gör att den än idag används som ett slagträ i debatten.133 Trots detta 

avfärdande anser Kaczyński helt klart att Polen har ett internationellt kall med religiösa 

undertoner. Han betonar att Polen ska vara ett subjekt och inte objekt (Polska podmiotowa) 

t.ex som försvarare av kristen moral. I den här valda texten möter man det senare indirekt 

genom hänvisningarna till Johannes Paulus II, inte minst den predikan där påven räknade 

Polen till Livets Civilisation. 

 

5.5.5 Demokratisering, modern krigsföring, industrialisering och Guds död 
 

Vare sig Kaczyński eller Piłsudski skriver något om nationalismens ursprung i 

demokratiseringen, den moderna krigsföringen eller industrialiseringen. Den Guds död, som 

beskrivs av Migalski, passar i ett europeiskt sammanhang undantagsvis inte in på just Polen. 

Närmare ligger den tanke om att pionjärländer driver på efterföljarna, som Wehler nämner. 

Helt i linje med denna menar Kaczyński att det var ockupationsåren – den förlorade friheten – 

som väckte den polska nationalismen.134 Kaczyński och Piłsudski är medvetna om att 

nationalismen först föddes hos intelligentsian eller eliterna, men hos dem båda är det 

nationalismen som massrörelse som räknas. Hårdast negativt om denna grupp uttrycker sig 

den dåvarande socialisten Piłsudski, när han skriver att de priviligierade klasserna, genom sin 

ekonomiska egoism, idémässigt hade gått i bankrutt. De moderna polska eliternas bidrag till 

nationalkänslan beskriver Kaczyński huvudsakligen som negativt. 

 

5.5.6 Nationella symboler 
 

Som har setts hos Wehler når nationer aldrig något slutstadium utan existerar som en 

föränderlig aggregationsform. Detta gör i många avseende nationalismen smidig, eftersom 

den kan situationsanpassas. Vad gäller nationella symboler, går Kaczyński i primärkällan inte 

in på romantikens författare, men om deras vikt skulle de två bestämt kunna enas. 

                                                           
132 https://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology 
133 Kaczyński, 2011, s 67-68 

134 Kaczyński, 2011, s 58 
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Intressantare blir det när Kaczyński och Piłsudski söker stora nationella symboler i historiska 

självständighetssträvanden, för här gör utvecklingen av Polens historia att samförståndet 

upphör. De landar de i helt olika exempel. Det kronologiskt senaste storhetsbeviset hos 

Piłsudski – janurariupproret 1863-64 – utspelar sig långt före det tidigaste hos Kaczyński – 

motståndet mot tsarmakten direkt före det första världskriget. Att Kaczyński ser anledningar 

till stolthet i det senare exemplet skulle Piłsudski uppleva som hedrande – han var ju med och 

ledde den kampen. Mindre smickrande för Piłsudski är naturligtvis att han av Kaczyński 

under just den tidsperioden klassas som en ”terrorist av renaste ras”135. Tidsmässigt skiljer det 

mindre än 100 år mellan de två nationalisterna och ändå är oenigheten total.  

 

5.5.7 Verktyg för nationalism (sport, medier, kyrkans roll, kärnfamiljen) 
 

Bland de verktyg för nationalismen som Migalski räknar upp är det, inte helt oväntat, 

Kaczyński – aktiv i våra dagar – som har mest att säga. Idrottens betydelse nämner han, men 

mest i förbigående. Störst uppmärksamhet ägnar han åt de offentliga medierna, av vilka han 

förväntar sig en rapportering som stärker Polens anseende internationellt och framför allt inte 

motsatsen.  

Att den katolska tron är avgörande för den polska nationalkänslan förstår man hos Kaczyński  

i kommentarer om kyrkans självklara roll och de återkommande referenserna till Johannes 

Paulus II och kardinal Wyszyński i diskussioner om reevangelisering och polska värden. I 

sammanhanget bör det nämnas att Kaczyński inte nödvändigtvis propagerar för katolska 

värden för att dessa skulle stå normativt högre, utan snarare eftersom de de facto redan 

genomsyrar den polska kulturen. Just sådana särdrag är viktiga för hans nationalism, eftersom 

motsatsen – kosmopolitianism – skulle leda till stora kulturella förluster. 

Den katolska tron var ett förenande drag bland majoriteten av polackerna redan på Piłsudskis 

tid, men detta nämner socialisten (respektive den f.d. socialisten) inte en enda gång, sannolikt 

eftersom det var den åsikt som hans ideologiska motståndare – Dmowski och Endecja – stod 

för. Genom sina konverteringar för att kunna gifta sig uppvisar han en väldigt pragmatisk syn 

på religionen. Vid ett tillfälle ska han dessutom ha sagt att ”religion är för människor utan 

förnuft”136. Nedtonandet av religionen som enande kraft var viktig för honom eftersom han – i 

                                                           
135 Kaczyński, 2011, s 35; „był przecież najczystszej krwi terrorystą” 
136 https://pl.wikiquote.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski;”Religia jest dla ludzi bez rozumu” 
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likhet med den franska revolutionens ideal – inte definierade Polen etniskt, utan ville bygga 

en tillhörighetskänsla baserad på språket och en vilja att försvara landet. I sammanhanget bör 

det nämnas att Kaczyński i sin text beklagar att Dmowskis katolskfärgade nationalism kände 

sig i behov av gemensamma fiender och då valde ut judarna som dessa.  

Kärnfamiljens roll för nationen möter vi hos Kaczyński indirekt, genom hänvisningarna till 

Livets Civilisation. Piłsudski, å sin sida, diskuterar lite talande familjen som enhet bara en 

enda gång och det är när han argumenterar för allmän värnplikt. Bara när varje familj har en 

soldat kan man tala om en riktig fäderneslandsarmé.137 

Just arméns roll är ett område där de båda har liknande åsikter. Båda ger exempel på polska 

framgångar i krigssituationer – Piłsudski har här ett försprång som kan tala om Legionerna 

medan Kaczyński får nöja sig med polackernas insatser i Irak. Stridskrafternas betydelse för 

ett land betonas av dem båda. Längst går, inte helt oväntat, Piłsudski som anser att armén är 

lika viktig som skolan. De båda männen förenas i sin kritik av den tendens till pacifism som 

de ser hos polackerna. Piłsudski föraktar rädslan för att ta risker eller att för att se döden som 

en naturlig del av en soldats liv.138 Kaczyński, å sin sida, vänder sig mot den hjältefientliga 

propaganda som den polska försvarsmakten utsätts för. 

 

5.5.8 Skiljelinjerna i modern polsk politik 
 

Det är naturligtvis vanskligt att uttala sig om var Piłsudski skulle tänka om modern polsk 

politik, men det kan ändå vara värt att gå tillbaka till de markanta skiljelinjer som Jasińska-

Kania definierar139. Piłsudski skulle av förklarliga skäl inte ha några åsikter om just 

avkommunisering, men han skulle efter Polens självständighet ha kunnat fokusera på att göra 

upp med dem som tidigare hade samarbetat med ockupationsmakterna. De må han ha gjort i 

verkligheten, men det uttrycks inte i den här uppsatsens primärlitteratur. För Kaczyński är 

däremot det aldrig avslutade fördömandet av dem som samarbetade med PZPR ett ständigt 

återkommande tema. Vad gäller statens roll inom ekonomin kan man utgå ifrån att de båda 

skulle kunna enas, eftersom de ställer Polen främst och ingen av dem i första hand ser sig som 

marknadsliberal. Störst skillnad skulle man slutligen finna i frågan om relationen mellan den 

katolska kyrkan och staten, vilket här har diskuterats i under rubriken Verktyg för nationalism. 

                                                           
137 Piłsudski, 2016; s 238 
138 Piłsudski, 2016; s 193, 241 
139 European Nations and Nationalism, 2000, 2016, p. 5980   
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5.6 Jämförelser av Piłsudski och Kaczyński bortom teorin om nationalism 
 

Något som både Piłsudski och Kaczyński anklagar sina motståndare för är passivitet 

(bierność). I Piłsudskis text hittas just det uttrycket bara ett fåtal gånger140, men konceptet – 

uttryckt med begrepp som avvaktan, bristande förtroende, feghet, misstro, motvilja och 

liknande – genomsyrar all hans kritik mot att polackerna inte ville ansluta sig till eller ens 

stödja Legionerna.141 Att inte minst Endecja vid tiden som beskrivs företrädde en på alla sätt 

aktiv om än avvikande linje – t.ex. bevisad genom de parallella förhandlingarna i Japan – 

lyckas Piłsudski inte erkänna i den här uppsatsens primärkälla. Hos Kaczyński är det framför 

allt ordet bierność – ibland utbytt emot konformism, resignation eller realpolitik – som 

används för att anklaga dem, som inte vill genomföra hans politik, främst internationellt och 

inte minst i relationerna till Tyskland.142 Att de politiska motståndarna kan ha aktiva, om än 

annorlunda, mål med sitt agerande – t.ex. att locka internationella investeringar till Polen – 

väljer Kaczyński att förtiga. 

När man läser om Piłsudski och Kaczyński slås man av att de som personer har en stor likhet 

– den att dra sig undan och fatta viktiga beslut i enskildhet – trots att de båda känner ett kall 

att bidra till det offentliga livet. De är båda kända för en materiellt anspråkslös livsstil där 

arbetet står i centrum. Sannolikt är det av samma anledning som de båda har svårt för 

kollektivt beslutsfattande. Piłsudskis trivdes uppenbarligen i Legionerna, där han var högste 

befälhavare, och problematiserar inte varför de nationalistiskt sinnade polackerna inom 

Endecja var emot honom. I Kaczyńskis fall ses samma bristande anpassningsförmåga genom 

de många gånger han hoppade mellan olika politiska fraktioner fram till dess att brodern Lech 

och han grundade sitt eget politiska parti, PiS, i vilket han sedan broderns bortgång är den 

ende och oomstridde ledaren. 

Ingen av de två männen har något positivt att säga om kompromisser. När Kaczyński 

beskriver rundabordssamtalen 1988-89 och den politiska turbulens som uppstod i Polen efter 

de första fria valen, används ordet ugoda (överenskommelser, eller varför inte kompromisser) 

genomgående negativt. Detta känns kanske extra konstigt för svenskar, som är vana att se 

kompromisser som ett av de positiva dragen med vår kultur, inom såväl politik som närings- 

                                                           
140 Piłsudski, 2016; s 127, „w biernej neutralności” 
141 Piłsudski, 2016; s 174, 200 
142 Kaczyński, 2011, s 19, 39, 41 
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och föreningsliv.143 Piłsudski gjorde det på sätt och vis enklare för sig. När den nya polska 

konstitutionen år 1921 begränsade presidentens makt, valde han att inte kandidera och 1923, 

när politikerna ville att civila myndigheter skulle få insyn i försvarsmakten, lämnade han 

posten som generalstabschef. När han slutligen kom tillbaka till politiken var det som diktator.  

En i sammanhanget intressant skillnad mellan de två männen är att Kaczyński tydligt förklarar 

var det är som driver hans meningsmotståndare. Dessa vill ha makt för egna framtida 

ekonomiska perspektiv eller för att bekvämt kunna behålla höga positioner eller tillgångar 

som de har tillförskansat sig under samhällsförändringarna och privatiseringarna. Hos 

Piłsudski är det annorlunda. Han kritiserar visserligen skarpt dem som före 1918 ingick 

överenskommelser med ockupationsmakterna för egen vinnings skull, men i den stora frågan 

– varför t.ex. Dmowski både före och efter självständigheten förespråkar en annan politik än 

hans egen – får man inga svar. Medan högern i andra länder står för ordning, representerade 

Endecja för Piłsudski oordning, men det var ju knappast det partiets officiella program. 

På ett internationellt plan är det svårt att spekulera i hur hög grad det är bristande 

kompromissberedskap som försvårar såväl Kaczyńskis som Piłsudskis relationer med 

omvärlden. Klart står i vilket fall som helst att de båda har haft långtgående förhoppningar om 

nära samarbete med andra länder, men att det inte är en arena där de når framgång. Redan före 

självständigheten var det Dmowski, inte Piłsudski, som de franska och engelska regeringarna 

valde att förhandla med. Intermarium-projektet lyckades aldrig, inte minst p.g.a. Piłsudskis 

ansträngda relationer till många av de tilltänkta medlemsländerna. Att anti-angreppsavtalen 

som han 1932 resp. 1934 slöt med Sovjetunionen och Tyskland knappast var någon anledning 

till stolthet behöver nog inte betonas. Att Jarosław Kaczyński – med Ungern som möjligt 

undantag – också står isolerad internationellt, ses i våra dagars EU-debatt men också i 

relationen till USA, där Kaczyński  är besviken över att det landet har valt att inte ha en 

speciell relation till Polen, likt den det har till Storbritannien. Här öppnar sig oundvikligen 

frågeställningen om var Polen hade stått idag om Lech Kaczyński hade varit kvar i livet. Som 

Jarosław Kaczyński skriver är ju just de internationella relationerna och inte minst EU-

politiken områden där han verkligen saknar sin avlidne bror. I denna jämförelse är det på sin 

plats att nämna att Piłsudski var aktiv i en tid då den europeiska politiken präglades av 

väpnade konflikter. Han må ha bränt onödigt många broar, men agerade också under direkt 

militära hot och den därmed förbundna stressen. Målet som han hade för Polen var däremot 

relativt lätt att förstå och acceptera internationellt – han ville se ett starkt land, likt de 

                                                           
143 https://www.svd.se/det-ar-en-typisk-svensk-kompromiss 
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omkringliggande stormakterna. Kaczyński har i det avseendet en mer komplicerad agenda i 

det att han inte bara vill ha ett starkt Polen utan också ett land som världen erkänner såsom 

annorlunda i sitt försvar av kristen moral. 

 

5.7 Kompletterande reflektioner över Piłsudski och Kaczyński 
 

Ser man bara till de negativa kommentarerna i den här uppsatsens primärkällor, får man 

intrycket att Piłsudski framför allt hade en mycket negativ inställning till Ryssland, medan det 

är Tyskland som Kaczyński (i likhet med Dmowski) ställer sig kritisk till. Här finns det dock 

anledning till försiktighet. Att Kaczyński ägnar mycket mer energi åt att granska och 

genomskåda Tyskland, beror nog bara på att polackerna i fallet Ryssland står mer eller mindre 

enade. De panslavistiska toner som idag hörs framför allt i Serbien, men också från ledande 

tjeckiska och slovakiska politiker, lyser med sin frånvaro i Polen. Tyskland ser däremot 

många polacker inte längre som ett hot och det är nog därför som Kaczyński så envist varnar 

för just det västra grannlandets lockelser. 

En annan skillnad mellan de två hittar man i synen på demokratin. Som ung inom socialismen 

hyllade Piłsudski idén om att mobilisera massorna, men ju mer han såg av det demokratiska 

systemet, så som det kom att gestalta sig efter Polens självständighet, desto sämre tyckte han 

om det. En förklaring kan vara att han aldrig lärde sig att vända det till sin fördel. Här finns 

det en markant skillnad mot Kaczyński, som efter åren i opposition, sedan 2015 ser PiS 

dominera Sejmen efter att ha vunnit valen med ett program som av många klassas som 

populistiskt. Det av PiS införda barnbidratet 500+ var onekligen en riktig väljarmagnet, men 

samtidigt ideologiskt förankrat i PiS mål att stödja barnfamiljer och därmed stärka nativiteten 

i landet. En annan anpassning till demokratin var Kaczyńskis smarta drag att ställa partiet 

framför den egna personen, när han 2015 lät Andrzej Duda respektive Beata Szydło bli PiS:s 

kandidater till posterna som president respektive premiärminister. Piłsudski må ha haft en stor 

taktisk förmåga i militära frågor, men verkar –  till skillnad från t.ex. Adolf Hitler i hans 

samtid – inte ha sett möjligheterna i att spela med demokratins verktyg. Kaczyński besitter 

dessa. 

Även om både Kaczyński och Piłsudski anklagar sina motståndare för passivitet eller 

avvaktande, finns det en stor skillnad mellan dem. Piłsudski var besviken på och beskriver 

negativa drag hos polackerna i allmänhet. De var enligt honom förstörda av ockupationsåren 
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fram tills 1918. Kaczyński är mer specifik och nämner hela tiden olika meningsmotståndare 

med namn. Polackerna som massa kritiserar han aldrig och går i sina hyllningar av de många 

upproren under kommunisttiden ett steg längre: han bevisar faktiskt att Piłsudski hade en 

överdrivet negativ bild av sina landsmän. I den här frågan håller sannolikt de flesta 

utomstående bedömare med Kaczyński.  

Piłsudskis kritik av polackerna i allmänhet är kanske obefogad också av en anledning som han 

själv inte alls problematiserar i primärkällan, men som Migalski tar upp. Hur polska kände sig 

de människor som Piłsudski räknade som polacker? Enligt Migalski fanns det ju många, inte 

minst bland bönderna, som så sent som på 1900-talet fruktade att ett självständigt Polen skulle 

innebära en återgång till adelsprivilegier och livegenskap. Kanske hade Piłsudski under 

många år som socialist hunnit glömma bort att nationalismen i Polen under hans livstid 

fortfarande hade en stämpel av elitprojekt och att han själv – hur mycket han än ansåg sig ha 

gjort upp med sitt ursprung – fortfarande uppfattades som en representant för den eliten.  

Ett område där den del av omvärlden som intresserar sig för Polen har svårare att förstå 

Kaczyński är nog hans syn på polska offentliga medier. I opposition 2011 talade han sig varm 

för att radio och TV skulle ge regering och opposition likvärdiga möjligheter att föra fram sitt 

budskap. Hur väl stämmer det överens med de programutbud som erbjuds idag, sedan PiS 

återtog regeringsmakten? 

En mer allmän fråga, som också den går i polemik med Kaczyński, är den om en europeisk 

identitet. Håller inte en sådan redan på att skapas, inte minst bland de många polacker som nu 

studerar eller arbetar utomlands? Är det inte så att man idag kan identifiera sig som polack 

men också samtidigt som EU-medborgare? Om man betänker hur ung nationalismen är – inte 

minst den polska – känns det inte omöjligt att folk om hundra år upplever att de i första hand 

bor i  EU och att känslan för ett visst land då påminner mer om det som man idag känner för 

den region där man växte upp.  

En intressant avslutande likhet mellan Kaczyński och Piłsudski är deras polariserande sätt att 

skriva. Om författarnas mål med de i detta arbete analyserade texterna huvudsakligen är att 

rättfärdiga och presentera sin världsbild för sina egna anhängare, lyckas de båda väl. Men bör 

inte politiker med ett historiskt kall försöka att nå längre – att även vinna över läsare från 

motståndarsidan? Piłsudski hade tydligt den ansatsen under sin tid på Robotnik, då han vände 

sig till alla arbetare med målet att mobilisera dem genom enkelt formulerade texter. Denna stil 

försvinner hos honom efter det att Polen hade blivit självständigt. Piłsudski stod då som en 

”vinnare” i många av landets konflikter och åtnjöt ett stort folkligt stöd. Trots det är texterna 
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från den tiden allt annat än handlingsinriktade eller visionära. Med lite välvilja kan de ses som 

försvartal för tidigare beslut, men de är så mångordiga att budskapet försvinner på vägen. I 

stället för att söka vinna massornas stöd för framtida projekt, stöter Piłsudski här bort läsare 

genom sina anklagelser mot de många polacker som inte hade stöttat honom eller Legionerna 

historiskt. 

Kaczyński däremot är ofta just visionär. Trots det kan utläggningarna om ”våra drömmars 

Polen” sannolikt bara vinna gehör inom det egna politiska lägret, eftersom de är så fyllda av 

negativa kommentarer av motståndarsidan, både mot kollektiv som partier och mot oräkneliga 

enskilda personer. Även om Kaczyński vill göra upp med eliterna, är det onekligen för dessa 

som han skriver. Hans texter har alldeles för många oförklarade referenser för att kunna nå ut 

till de bredare folklagren, d.v.s. den massa där populismen vinner sina väljare. Sedan 1989 

verkar Kaczyński i en betydligt mindre hotfull värld än Piłsudski någonsin fick chans att göra. 

Skulle han trots detta lyckas att vinna en roll som nationell symbol som överlever i hundra år, 

kan man utgå från att de framtida historiker som analyserar hans texter kommer fram till en 

slutsats: att han var en minst lika polemisk person som någonsin Piłsudski. 

Ska man avslutningsvis hitta ledord i de två nationalisternas texter så förenas de runt en vision 

av ett starkt Polen. Hos Piłsudski får detta representeras av storhet – inte minst symboliska 

eller faktiskt starka regeringar – men kanske är det framför allt av ordning som han vill uppnå 

– den som han under tiden som fånge i Magdeburg drömde om för sitt självständiga Polen, 

men sedan sällan ansåg sig uppleva i verkligheten. Hos Kaczyński, å sin sida, manifesteras ett 

starkt Polen framför allt genom att landet tar på sig en subjektsroll internationellt, inte minst i 

värdefrågor. Denna strävan att utveckla ett Polen med en mission som särskiljer landet från 

andra är sannolikt den ideologiska punkt som i dagsläget starkast försvårar landets samarbete 

på världsarenan. Likt Jarosław Kaczyński själv kan man i sammanhanget bara beklaga hans 

broder Lechs förtida bortgång. PiS politik av idag hade nog kunnat uppfattas som mindre 

konfronterande, om den senare hade funnits kvar som balanserande kraft i förhandlingarna. 

 

6 Slutsatser 
 

Förenklat kan man säga att det skiljer 100 år mellan storhetstiden för de två kända polska 

nationalister som analyseras i den här uppsatsen. Jarosław Kaczyński har sin idag – genom 
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PiS absoluta majoritet i Sejmen – och Piłsudski upplevde en av sitt livs största triumfer när 

Polen 1918 åter blev ett självständigt land. 

Med detta tidsperspektiv ser det säkerhetspolitiska läget för Polen markant annorlunda ut. 

Piłsudski verkade uteslutande i orostider – från den ryska revolutionen 1905, via den 

gerillakrigföring mot tsarmakten som han själv deltog aktivt i, till det första världskriget 

1914-1918, de ryska revolutionerna 1917 samt en stor del av mellankrigstiden. Att han efter 

1918 i sin nationalism lägger fokus på ett internationellt erkännande av Polens gränser och, 

inte minst, en stark försvarsmakt, avslöjar det direkta hot som landet var utsatt för. Hos 

Kaczyński är hotbilden vare sig lika akut eller tydlig. Visst upplever han att Frankrikes och 

Tysklands samarbete inom EU respektive Tysklands och Rysslands samarbetsprojekt som 

direkt negativa för Polen, men i lika hög grad varnar han för den mer diffusa kosmopolitism 

som EU-parlamentet konkret och USA med sin, enligt honom, urvattnade masskultur får 

representera. 

Både Piłsudski och Kaczyński vill bygga stolthet hos polackerna. Hos den förre ligger 

grunden för detta främst i en stark stat, där språket och den egna historiesynen kan bevaras. 

Den enskilde medborgarens ansvar handlar därför om en beredskap att försvara landet. 

Kaczyński kan i fredstid gå längre och vill bygga stoltheten runt polska internationella 

landvinningar inom näringsliv, utbildning, vetenskap och kulturfrågor. Han vill därför se 

medborgare som tar ansvar och bidrar till – och framför allt inte med omvärlden som publik 

öppet ifrågasätter – ”hans drömmars” Polen. Hos båda männen är det uppenbart att stoltheten 

kräver andra länders erkännande. 

I sin syn på icke-etniskt polska medborgare i landet skiljer sig de två i att Piłsudski betonar att 

judarna spelade en viktig roll i kampen för Polens självständighet. Hans medborgarideal kan 

sägas härstamma från den franska revolutionen, med dess fokus på ett gemensamt språk samt 

en beredskap att försvara staten. Piłsudskis nationalism blir därigenom rent territoriell – i 

enlighet med denna uppsats hypotes – men Kaczyńskis version kan inte klassas som enbart 

etnisk. Visserligen kan de senare årens flyktingdebatt ge sken av att han bara arbetar för de 

etniska polackerna, men bilden bör nyanseras. I flyktingfrågan vänder sig PiS i första hand 

mot EU:s rätt att detaljstyra polsk politik – Kaczyński gör varnande jämförelser med 

imperieprojekt som Sovjetunionen. Kulturellt närstående utlänningar, som ukrainarna, är 

emellertid lika välkomna till ett Polen styrt av PiS som de var när PO satt i regeringsställning.  

Störst skillnad mellan de två männen hittar man i deras syn på den katolska kyrkan. 

Kaczyński argumenterar omfattande för att dess lära både är och måste vara en gemensam 
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referens för polackerna och han drar då nytta av att den f.d. påven Johannes Paulus II är en av 

det moderna Polens största nationalhjältar. Intressant i sammanhanget är hur Kaczyński 

hävdar att han inte har en primordiell syn på nationer – att de alltså inte är naturliga, historiskt 

djupt förankrade fenomen – men samtidigt enbart presenterar kardinal Wyszyński i positiva 

ordalag. Att den senare, väldigt primordiellt, hävdade att Polen var Guds gåva till polackerna 

och att Gud vill att detta folk ska bestå, undviker Kaczyński att referera till, trots att åsikterna 

måste vara kända för honom. Piłsudski understryker i sina texter aldrig den katolska kyrkans 

särställning och åtnjöt ett under sin tid en stort förtroende bland Polens minoritetssamfund.  

Kopplat till synen på religionen ligger den på kärnfamiljen, där Kaczyński påminner om hur 

Johannes Paulus II räknade Polen till Livets Civilisation, där familjen står centrum. Motsatsen 

till denna är Dödens dito, märkt av mord, aborter, provrörsbefruktning, eutanasi och 

preventivmedel. Piłsudski kommenterar intressant nog bara familjen som enhet en enda gång 

– när han förklarar hur en folkarmé bygger på att varje familj har en son som är soldat. 

Vad gälller författarnas stil kan man konstatera att Piłsudski som ung hade förmågan att 

skriva för massorna, men att han – i takt med att hans makt konsoliderades – upphörde att 

göra detta. De direkta uppmaningarna till handling och förklarandet av visioner försvinner. 

Kaczyński skriver från början till slut som en akademisk jurist. Det är dock inte i första hand 

språket som är komplicerat utan de många referenserna som han –  utan att förklara dem – 

hänvisar till i sina resonemang. Ett förenande drag är den polemiska ansatsen. De arbetar båda 

med en mängd fiendebilder – inte minst bland andra polacker. Den avgörande skillnaden här 

är att Piłsudski främst vänder sig mot kollektiv som motståndarpartier men också mot 

polackerna i allmänhet. Kaczyński, däremot, kritiserar aldrig den polska massan utan 

fokuserar på enskilda namngivna personer och de partier som dessa representerar. 

Bland ledorden i de två nationalisternas texter finns en vision om ett starkt Polen. Hos 

Piłsudski får detta representeras av storhet, men kanske är det framför allt av ordning som han 

vill uppnå. Hos Kaczyński manifesteras ett starkt Polen framför allt genom att landet tar på 

sig en subjektsroll internationellt, inte minst i värdefrågor. Hans strävan att utveckla ett Polen 

med en mission som särskiljer landet är sannolikt den ideologiska punkt som i dagsläget 

starkast försvårar landets samverkan på världsarenan. 
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