
klerykalny faszyzm 
w Polsce 2015–2020. 
Krótkie studium przypadku 
współczesnego faszyzmu 

w Europie Środkowej”. Tak zaty-
tułowane dzieło włączone zostało 
w tym roku do światowego obiegu 
naukowego. Powstało na jednym 
z uniwersytetów brytyjskich. Prze-
czytałem je z zainteresowaniem. 
Pojęcie „klerykalnego faszyzmu” 
kojarzyło mi się z odległymi 
czasami stalinowskiej historio-
grafii. W masowej propagandzie 
skracane było w owych latach do 
formuły „klerofaszyzmu”. Odno-
szono to pojęcie do Słowacji pod 
rządami ks. Tiso, kolaborującej ści-
śle z Hitlerem, do rządów Salazara 
w Portugalii, w Polsce bodaj tylko 
do ideologii ONR Falanga.

nauka jednak nie stoi 
w miejscu. B. Andersen 
z Uniwersytetu Wrexham, 

na 71 stronach tekstu (wyposa-
żonego w obfity aparat naukowy, 
dziesiątki przypisów, głównie 
z polskiego „Newsweeka” i stron 
takich jak wyborcza.pl,  
OKO.press, Polityka.pl, tokfm.pl), 
odsłania nowe znaczenie starej 
formuły. Bardzo „dialektyczne”. 
Już we wstępie zaznacza, że 
„w Polsce rozwinęła się nowa 
forma faszyzmu, w której istnieje 
nie jedna, ale kilka radykalnie 
prawicowych partii, które domi-
nują dyskurs, utrzymując jedno-
cześnie system wielopartyjny”. 
Dialektyka jest tutaj konieczna, 
do tej pory faszyzm był bowiem 
w naukowych opracowaniach 
łączony zwykle z wprowadze-
niem systemu jednopartyjnego, 
likwidacją konkurencyjnych 
formacji politycznych. Autor 
woli jednak definicję faszyzmu 
sporządzoną przez Umberta Eco. 
Wśród 14 cech faszyzmu wymie-
nionych przez włoskiego pisarza 
nie ma jednopartyjności. Jest za 
to: 1. kult tradycji, 2. odrzucenie 
modernizmu, 3. irracjonalizm 

itd., itp., aż do „pogardy wobec 
słabych”, „toksycznego maskulini-
zmu” i „jakościowego populizmu”. 
Nieco paradoksalnie brzmi, 
w świetle tych określeń, ostatni, 
14. punkt definicji faszyzmu 
według Eco: „nowomowa uży-
wana do ograniczenia narzędzi 
krytycznego myślenia w złożonej 
rzeczywistości”. 

rzeczywistość według bry-
tyjskiego uczonego wygląda 
tak: „W 2020 r. Polska jest 

rządzona przez radykalnie 
prawicową, nacjonalistyczną i kse-
nofobiczną partię, która otwarcie 
popiera faszyzm. Stała się centrum 
dla antysemitów i białych supre-
matystów oraz matecznikiem dla 
europejskiej radykalnej prawicy”. 
Autor analizy mierzy się następnie 
ze zjawiskiem „wypierania” nie-
zbitego faktu, że Polska jest krajem 
faszystowskim. Przykład owego 
wypierania dają np. ci dziennika-
rze, którzy twierdzą, że w Marszu 
Niepodległości nie biorą udziału 
tylko faszyści, ale w większości 
„tzw. patrioci”. Naturalnie wypie-
rają swój faszyzm sami faszyści, 
np. Krzysztof Bosak czy Andrzej 
Duda (oczywistemu, acz sprytnie 
ukrywanemu faszyzmowi prezy-
denta RP autor poświęca odrębny 
podrozdział swego studium). 

Skąd jednak przedrostek „kle-
ro-” w tym współczesnym, polskim 
typie faszyzmu? „Kluczowe postaci 
polityczne w Polsce przyjmują 
skrajnie służalcze stanowisko 
w stosunku do Kościoła katolic-
kiego. W szczególności Jarosław 
Kaczyński, który przekonywał, 
iż kto atakuje Kościół [katolicki], 
atakuje Polskę”. Jest jednak coś 
jeszcze: choć w Polsce bezpośred-
nia militaryzacja katolicyzmu jest 
ze strony państwa zjawiskiem 
rzadkim, to tylko dlatego, że to za-
danie jest przekazywane (zapewne 
przez władze) „ludziom tworzą-
cym policje” – to jest militarne 
zakony, takie jak Zakon Rycerzy 

Jana Pawła II, Żołnierze Chrystusa, 
Wojownicy Maryi. Tak jest: w Pol-
sce odradza się tradycja krzyżacka. 
Chociaż na razie, zauważa autor, 
wojowniczość i militarne zdolności 
wspomnianych zakonów wyrażają 
się w publikowaniu na ich profilu 
na Facebooku „prawicowych po-
stów” i „radykalnie prawicowych 
memów”.

nie wolno tego lekceważyć. 
I autor, zgodnie z zasadami 
humanistyki zaangażowanej, 

nie poprzestaje na samej analizie 
polskiego klerofaszyzmu, tylko 
swoją pracę kończy rozdziałem 
zatytułowanym w zgodzie z tra-
dycją Leninowskiego „Co robić?”. 
Te właśnie praktyczne wnioski 
naukowego dzieła są najciekawsze. 
Po pierwsze: „Mniejszości w Polsce 
muszą zacząć współpracować 
między sobą. Poparcia nie uzyskają 
od większości społeczeństwa”. 
Współpraca mniejszości jednak 
nie wystarczy. Autor proponuje 
wprowadzenie sankcji, zarówno 
zbiorowych – wobec Polski pod 
rządami klerofaszystów – jak 
i indywidualnych. Na początku 
listy osób, które powinny zostać 
objęte międzynarodowymi 
sankcjami ONZ i innych organizacji, 
autor wymienia: Andrzeja Dudę, 
Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza 
Morawieckiego, Marka Jędraszew-
skiego, Roberta Bąkiewicza i Jana 
Żaryna. Podkreśla wszakże, że jego 
ograniczone kompetencje badaw-
cze nie pozwalają mu sporządzić 
w tym naukowym opracowaniu 
pełnej listy. Ona musi być znacznie 
dłuższa. Przede wszystkim jednak, 
apeluje nowoczesny humanista, 
„trzeba porzucić język, który rela-
tywizuje faszyzm”. Określenia takie 
jak „ultrakonserwatyzm”, „skrajna 
prawica” czy „paleoprawica” nie 
wystarczą, są mylące, zbyt łagodne, 
próbują zagłaskać bestię polskiego 
„klerofaszyzmu”. Wielopartyjny 
klerofaszyzm musi zostać ostatecz-
nie zdemaskowany i zniszczony.  © ℗
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