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Wstęp

Jak powstało nasze państwo? Jak było rządzone? Jak 
zmieniało się przez wieki? Czy zmieniało się na lepsze czy 
gorsze? Jaką odegrało rolę w rozwoju cywilizacji europejskiej?

Może się wydawać, że historycy po wielokroć 
odpowiedzieli już na te i podobne pytania. Wszystkich jednak, 
którzy tak myślą, ten esej wyprowadzi z błędu. Autor zabiera 
bowiem Czytelnika w głąb słabo poznanej krainy, jaką jest 
Polska z jej republikańskim rodowodem i dziedzictwem.

Paradoksem książki jest to, że im bardziej autor zagłębia 
się w „mrok średniowiecza”, to kraj przodków coraz wyraźniej 
staje się lustrem Polski współczesnej. Albo raczej staje się 
coraz bardziej jasne, że dzisiejsza Rzeczpospolita z tamtej, 
najdawniejszej Polski wprost się wywodzi. I możemy jedynie 
żałować, że z nauk przodków o państwie tak mało pojęliśmy. 
O ile bowiem lepszym społeczeństwem – wspólnotą, rzeczą 
pospolitą właśnie – byśmy byli, gdybyśmy chociaż rozumieli 
pojęcia, którymi posługujemy się każdego dnia. Bo są to 
przecież pojęcia, które przodkowie ukształtowali stosownie 
do ich społecznej funkcji.  

Przodkowie... Któż z nas wie, że powinniśmy ich 
szukać już w gronie tych, którzy tworzyli państwowość 
wielkomorawską? A przecież świadczy o tym choćby 
polskie cięcie „na szlachcica”. Oraz te źródła historyczne, 
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które w dobie internetu stają się powszechnie dostępne. 
W taki właśnie sposób, wykorzystując  pomijane świadectwa 
i wychodząc od problemu społecznego znaczenia postrzyżyn, 
autor już w pierwszym rozdziale wykazuje wielkomorawskie 
korzenie polskiego szlachectwa. 

Jeśli więc esej zaczyna się jak u Hitchcocka trzęsieniem 
ziemi i burzeniem fundamentów nauczania o początku 
naszego państwa, to co jest w kolejnych rozdziałach? Strach 
nawet pomyśleć. Strach pomyśleć o tym, jak mało wiemy 
o historii Polski. A przecież przeszłość naszego narodu jest 
jak bajkowy Sezam – to skarbnica bogactwa, z którego każdy 
może czerpać. O ile zna hasło...  

Magiczne zaklęcie, które otwiera bramę do kraju dawnych 
Polaków, to: „ustrój organiczny”. Co to takiego i z czym to 
należy jeść? Właśnie... Przecież wszystko już ponoć wiemy 
o naszej historii. Naprawdę?

Polska,	 wielka	 rzecz to niekonwencjonalna opowieść 
o genezie i przeszłości polskiego państwa, która zawiera 
szereg śmiałych i zaskakujących, ale też rzeczowo wyłożonych 
tez. Choć wszystkie w istocie można sprowadzić do jednej – 
jako naród mamy z kogo być dumni! Bo to przecież Polacy 
są pionierami nowożytnej demokracji parlamentarnej. Ale 
kto o tym wie?
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Do rzeczy!

To mi ty powiedz, Boże, skąd ja jestem
I skąd mi w słowach tyle serc i krzyków,
Jeśli nie z ludu – i nie z męczenników, 
Jeśli nie z Rzymian, jeżeli nie z Greków,
Jeśli nie z całych ja umarłych wieków
Jestem wyrwany?… to skąd?…
Juliusz Słowacki, Samuel	Zborowski

Dawno, dawno temu, czyli w średniowieczu, był kraj, 
którego mieszkańcy byli przekonani, że żyją w republice. 
Średniowiecze się skończyło, ale oni dalej byli przekonani, 
że żyją w republice. Potem wiele się zmieniło i minęło wiele 
lat. Pojawiło się też mnóstwo republik. Ale o ich dorobku 
zapomniano. 

Co to za kraj? Polska. 
Żyjemy dziś w Trzeciej Rzeczpospolitej, ale wraz z ciałem 

Rzeczpospolitej Pierwszej straciliśmy dawnego Ducha. Przez 
to trwamy w fałszywym przekonaniu, że historia dawnej Polski 
zawiera się w schemacie – od monarchii do anarchii. Gdyż nie 
potrafimy poprawnie odczytać podstawowych historycznych 
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przekazów. Mimo iż średniowieczni przodkowie posługiwali 
się tymi samymi pojęciami, których i dziś używamy jako 
członkowie społeczeństwa obywatelskiego. 

W czym zatem problem? Niestety, można dostrzec, 
że nawet uznani historycy są na bakier z elementarną 
wiedzą o źródłach i kształcie ustroju Polski. Akademicki 
formalizm sprawia bowiem, że odnoszą się oni do teorii, 
których podstawy sformułowano jeszcze na XIX-wiecznych 
uniwersytetach (czyli zasadniczo bez naszego udziału). 
W efekcie także polscy mediewiści zazwyczaj bazują na 
archaicznych pojęciach absolutyzmu lub niemieckiego kultu 
władzy autorytarnej i odnoszą się do kwestii sprawowania 
władzy w konwencji niezbyt wyrafinowanego makiawelizmu. 
A jednocześnie zapisy źródłowe zawierają olbrzymią ilość 
istotnych, lecz pomijanych lub fałszywie interpretowanych 
informacji. 

W czasach, w których rządy republikańskie są normą, 
Polacy zasługują na przywrócenie dumy z dokonań przodków. 
Zresztą historia to zbyt ważna sprawa dla nas wszystkich, by 
zostawić ją samym historykom. Trzeba więc im pomóc. 

Zatem bez zbędnych wstępów, do rzeczy. Bo jak to ujął 
Poeta – Polska to jest wielka rzecz. 

Witold Głowacki
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