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Dr Janusz Gmitruk należy dzi-
siaj do najwybitniejszych historyków 
polskiego ruchu ludowego i polskiej 
wsi, a jednocześnie najbardziej pra-
cowitych sług naszej konfraterni 
spod znaku Klio. Jako dyrektor Za-
kładu Historii Ruchu Ludowego 
i Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego oraz prezes Głównego 
Ludowego Towarzystwa Naukowo-
-Kulturalnego i działacz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego nie pozwala 
nam − historykom i publicystom hi-
storycznym − zapomnieć o wielkich 
postaciach ruchu ludowego, o ich 
wkładzie do polskiej kultury poli-
tycznej, o głównych etapach rozwo-
ju ruchu ludowego, o ewolucji jego 
myśli ideowo-programowej i o jego 
miejscu w dziejach politycznych na-
rodu polskiego, szczególnie w latach 
II Rzeczypospolitej, Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i powojennej wal-
ki PSL z reżimem komunistycznym.

W czasach PRL, kiedy odczuwa-
liśmy poważne ograniczenia cenzu-
ralne, które po powstaniu „Solidar-
ności” mocno zelżały, dr Gmitruk, 
korzystając z łamów „Rocznika 
Dziejów Ruchu Ludowego” wzbo-
gacił naszą wiedzę, prezentowaną 
w studiach i recenzjach, wiadomo-
ściami o ruchu ludowym na Ziemi 
Siedleckiej, na Pomorzu Gdańskim, 
na Kurpiach i Podlasiu, o działalno-
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ści sabotażowo-dywersyjnej i bojo-
wej Batalionów Chłopskich na Kie-
lecczyźnie w latach 1939−1945. Po-
kazał rolę ludowców w organizacji 
i działalności Kierownictwa Walki 
Cywilnej w tym rejonie Polski.

W latach 80. ubiegłego stulecia, 
kiedy władze polityczne musiały 
się liczyć z siłą legalnej, a następnie 
konspiracyjnej „Solidarności” wspo-
maganej, w swym umiarkowanym 
nurcie, przez autorytet Jana Pawła 
II i Kościół prymasów Stefana Wy-
szyńskiego i Józefa Glempa, studia 
i recenzje dr. Gmitruka przekracza-
ją ramy poszczególnych regionów 
i obejmują tematykę ruchu ludowego 
w skali ogólnopolskiej. Korzysta-
jąc nadal z łamów „Rocznika Dzie-
jów Ruchu Ludowego” dr Gmitruk 
dla swych studiów zdobywa m.in. 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
„Wieś Współczesną”, „Przegląd Za-
chodni”, „Pokolenie”, „Szkice Pod-
laskie”. Zaprasza do powstałych, 
z jego inspiracji, zbiorów studiów, 
antologii i wydawnictw źródłowych 
takich znanych historyków, jak: Jó-
zef Ryszard Szafl ik, Zygmunt Hem-
merling, Wiktor Lipko, Piotr Matu-
sak, Jan Nowak, Zygmunt Mańkow-
ski, Kazimierz Przybysz, Witold 
Wojdyło, Krzysztof Komorowski, 
Stanisław Meducki, Władysław 
Ważniewski, Romuald Turkowski.
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W latach 80. ubiegłego stulecia 
dr Gmitruk staje się historykiem, 
który przekracza regionalne ramy 
i skupia się na procesie historycz-
nym w skali krajowej, stając się wy-
bitnym znawcą dziejów Batalionów 
Chłopskich, polityki okupanta wo-
bec wsi i rolnictwa. Jemu zawdzię-
czamy pogłębienie wiedzy o powsta-
niu zamojskim, o martyrologii i eks-
ploatacji wsi polskiej lat 1939−1945, 
jemu i Zygmuntowi Hemmerlingo-
wi zawdzięczamy wykorzystanie 
emigracyjnych źródeł dotyczących 
sytuacji ludności polskiej i żydow-
skiej w okupowanym kraju, a przede 
wszystkim polityki okupanta wobec 
wsi i rolnictwa.

W latach III Rzeczypospolitej dr 
Gmitruk rozwinął skrzydła jako au-
tor i wydawca, zdobywając nowych 
partnerów dla swych badań. Byli 
nimi: Stanisław Meducki, Romu-
ald Turkowski, Henryk Mierzwiń-
ski, Jerzy Flisiński, Jerzy Mazurek, 
Aleksander Kołodziejczyk, Stefan 
Józef Pastuszko, Jan Sałkowski, Ka-
zimierz Z. Sowa, Jan Jachymiak, 
Michał Śliwa, Stanisław Dąbrowski, 
Piotr Majera, Andrzej Misiuk, An-
drzej Budzyński, Adam Koseski, Ja-
nusz Szczepański, W. Zachera, Piotr 
Matusak, Franciszek Grychciuk, 
Janusz Wojtasik, Andrzej Stawarz, 
Longin Kaczanowski, Izabela Klar-
ner Kosińska, Arkadiusz Indrasz-
czyk, Mieczysław Adamczyk, Kazi-

mierz Dziubka, Zdzisława Ratajka, 
Rafał Dmowski, Waldemar Paru-
cha, Andrzej Paczkowski, Dorota 
Pasiak-Wąsik, Zbigniew Nawrocki, 
Zofi a Chyra-Rolicz, Karolina Si-
kora, Marta Bryszewska, Marek 
Herman, Tadeusz Piesio, Stanisław 
Durlej, Zbigniew Gnat-Wieteska, 
Hubert Królikowski, Marian Woj-
tas, Krzysztof Łukawski, Romuald 
Turkowski, Eugeniusz Walczak, 
Ewa Marcinkowska, Stanisław Dur-
lej, Ewa Leniart, Stanisław Stęp-
ka, Elżbieta Wojtas-Ciborowska, 
Mirosława Bednarzak, Aleksander 
Łuczak, Wojciech Włodarkiewicz, 
Mieczysław Adamczyk, Anna Wiel-
gosz, Janina Marciak-Kozłowska, 
Rafał Roguski, Tadeusz Skoczek, 
Ewa Koralewska. Zestaw tych na-
zwisk wskazuje, że dr Gmitruk, jak 
żaden z historyków warszawskich, 
utrzymuje naukowe i organizacyjne 
kontakty ze środowiskami lokalny-
mi, ożywia je własnymi pomysłami 
badawczymi i sam korzysta obfi cie 
z ich osiągnięć. Te imponujące kon-
takty z prowincjonalnymi historyka-
mi i działaczami kulturalnymi sta-
nowią specyfi kę uprawiania historii 
i jej popularyzacji przez dr. Gmitru-
ka, któremu zazdrościć może więk-
szość stołecznych historyków.

Wzbogacił on poważnie dorobek 
polskiej biografi styki historycznej 
przez swoje studia o Wincentym Wi-
tosie, Macieju Rataju, Stanisławie
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Mikołajczyku, Stefanie Korboń-
skim, Władysławie Stanisławie Rey-
moncie, Janie Piekałkiewiczu, Anto-
nim Piwowarczyku, Janie Gruszce, 
Kazimierzu Banachu, Stanisławie 
Kocie, Franciszku Kamińskim, Je-
rzym Kuncewiczu, a także o wielu 
lokalnych przywódcach ruchu ludo-
wego.

W traktowanym okresie dr Gmi-
truk rozszerzył swoje pole badawcze 
o problemy wkładu ruchu ludowego 
w narodziny Niepodległości w 1918 
roku i jej obrony w 1920 roku, zagad-
nienia wielkiego strajku sierpniowe-
go 1937 roku, dzieje świąt czynu 
chłopskiego i nowatorskie ujęcie roli 
PSL w powojennych dziejach Pol-
ski. Jego zasługą jest wydanie Pa-
miętników nowego pokolenia chło-
pów − materiałów konkursowych, 
a więc kontynuacja wielkiego dzieła 
prof. Józefa Chałasińskiego i rozsze-
rzenie zainteresowań badawczych 
na tradycję grunwaldzką, rewolu-
cję 1905−1907, powstanie kościusz-
kowskie, listopadowe i styczniowe, 
powstanie sierpniowe, dzieje straży 
ogniowej i Ludowego Związku Ko-
biet, a także Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”, Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego 1949−1989, 
raporty Delegatury Rządu na Kraj 
z lat 1940−1945.

Jako historyk zajmujący się 
biografi ami historycznymi pragnę 
zachęcić dr. Gmitruka do zajęcia 

się biografi ami przywódców PSL 
„Wyzwolenie”: Stanisława Thu-
gutta, Kazimierza Bagińskiego, 
Tomasza Nocznickiego, Jana Woź-
nickiego, Heleny Radlińskiej i in-
nych oraz biografi ami przywódców 
Związku Młodej Wsi „Siew”, którzy 
w czasie wojny znaleźli się w sze-
regach Batalionów Chłopskich. Na 
marginesie tej uwagi pragnę wy-
razić wdzięczność dr. Gmitrukowi 
za wydanie w 2012 roku publikacji 
Juliusz Poniatowski (1886−1975) 
Zarys biografi i, wspólnie przez Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego i Muzeum Niepodległości. 
Współpracy wymienionych insty-
tucji zawdzięczamy takie pozycje, 
jak: Drogi do Niepodległej. W 80. 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Informator o wystawie, Wybory, 
nasze wybory 1989−1997. Wybór 
i opracowanie, Stosunki polsko-cze-
sko-słowackie 1918−2003, Kolędy 
polskie, Spółdzielczość w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego, Po-
wstanie Styczniowe w legendzie, 
historiografi i i sztuce, Polska pa-
storałka, Od Bitwy Warszawskiej 
do Traktatu Ryskiego, Górny Śląsk 
1918−1922.

Proponowałbym także w przy-
szłości podjęcie tematu − wieś i ruch 
ludowy w poglądach czołowych pol-
skich intelektualistów i polityków np. 
Aleksandra Świętochowskiego, Jana 
Kasprowicza, Stefana Żeromskiego, 
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Marii Dąbrowskiej, Władysława Or-
kana, Władysława Grabskiego, Eu-
geniusza Kwiatkowskiego.

Swe poglądy polityczne na temat 
nowszej i najnowszej historii Pol-
ski dr Gmitruk przestawił odważ-
nie we wstępie recenzowanej pracy, 
przypominając nędzę wsi polskiej 
lat 30. ubiegłego stulecia, brutal-
ną pacyfi kację strajku sierpniowe-
go 1937 roku, epopeję Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej na wsi, 
rolę PSL w życiu społecznym i poli-
tycznym powojennej Polski. Przypo-
mniał wnikliwie uwagi ks. kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego − prymasa 
Polski na temat roli chłopów w życiu 
duchowym i religijnym powojennej 
Polski. Osobiście akcentowałbym 
różnice między autorytarnym cha-
rakterem rządów II Rzeczypospo-
litej a reżimem komunistycznym 
PRL. Janusz Gmitruk kończy wstęp 
uwagami o roli demokracji w życiu 
narodów: „Tak jak nasi przodkowie 
przyjmując chrzest 1050 lat temu, 
sięgamy do czystego ewangelicz-
nego źródła wiary, miłości, nadziei 
czerpanych z doświadczeń ateńskiej 
demokracji, rzymskiego prawa, i je-
rozolimskiej golgoty, która stanęła 
pośrodku dziejów ludzkich, aby to 

stało się źródłem wiecznego trwa-
nia” (s. 66).

Po tych pięknych słowach o de-
mokracji i podstawowych warto-
ściach, które stale przypominał Jan 
Paweł II, proponowałbym byśmy 
podjęli trud analizy wyników spi-
sów powszechnych i spisów rol-
nych, by odpowiedzieć na pytanie, 
jak się zmieniła struktura społeczna 
współczesnej wsi polskiej, a tak-
że europejskiej i jakie jest miejsce 
rolników − wytwórców żywności 
w tej strukturze. Na tym tle czeka 
nas trud analizy ewolucji elektoratu 
wyborczego na wsi współczesnej, co 
pozwoli szukać odpowiedzi na pyta-
nie, w jaki sposób współczesny pol-
ski ruch ludowy ma służyć państwu 
polskiemu i podstawowym grupom 
społecznym zamieszkującym na wsi 
polskiej w XXI wieku? 
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Janusz Gmitruk, Źródła wiecz-
nego trwania. Państwo – Kościół – 
Kultura − Wieś. Wykłady na Cyta-
deli, red. Zbigniew Judycki, Tadeusz 
Skoczek, Wydawnictwo Muzeum 
Niepodległości w Warszawie 2016, 
ss. 120.


