Numer bieżący ukazał się dzięki wsparciu
ﬁnansowemu Fundacji „Niezależny Zespół Badawczy”
Wydawca: Sebastian Bojemski(bojemski@yahoo.com)
Redaktor naczelny: Wojciech Jerzy Muszyński
Redakcja: dr Piotr Gontarczyk (zast. red. nacz.),
Rafał Zgorzelski (zast. red. nacz.),
Manuel Ferreras-Tascón, Maciej Jabłoński

Glaukopis jest niezależnym pismem wspieranym
przez społeczne fundacje oraz osoby prywatne.
Wydawca zwraca się do wszystkich osób
zainteresowanych badaniem życia społecznego
o pomoc ﬁnansową.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto
Stowarzyszenia na Rzecz Swobód Obywatelskich:
30 1750 0009 0000 0000 0247 8293
z dopiskiem: fundusz „Glaukopisu”.

Projekt graﬁczny: Magdalena J. Chudzicka
Korekta: Ryszard Tyndorf
Rada Programowa:
prof. Kazimierz Braun (State University of New York)
prof. Wiesław Chrzanowski (Warszawa)
prof. Marek Jan Chodakiewicz
(Institute of World Politics - Washington DC)
Andrzej Czuma (Chicago)
prof. Herbert Romerstein
(Institute of World Politics – Washington DC)
prof. Wojciech Roszkowski (Warszawa)
prof. Peter Stachura (University of Stirling)
dr Zbigniew Stawrowski (Kraków)
dr Ryszard Tyndorf (Kanada)
Zdzisław Zakrzewski (San Francisco)
dr hab. Jan Żaryn (Instytut Pamięci Narodowej)
© by pismo społeczno-historyczne Glaukopis
Zakaz kopiowania i reprodukowania w jakiejkolwiek formie:
pisemnej, książkowej, prasowej, fonograﬁcznej, elektronicznej
oraz innych. Przedruk fragmentów lub jakiejkolwiek inne
wykorzystanie materiałów tylko za zgodą redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treści zawarte w publikowanych artykułach.

Adres redakcji:
Wojciech Muszyński, ul. Tetmajera 1
05-080 Izabelin, skr. poczt. 159
e-mail: wojciech_muszynski@go2.pl
http://www.glaukopis.gross.pl

GLAU_01.indd 1

Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich (SSO)
powstało w 1998 r. i skupia grono ludzi posiadających
bogate doświadczenie w działalności non-proﬁt oraz
w prowadzeniu imprez kulturalnych i szkoleniowych.
Członkowie SSO w przeszłości byli instruktorami
harcerskimi Federacji Skautingu Europejskiego i Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, działali w organizacjach
studenckich takich jak: Niezależne Zrzeszenie Studentów,
korporacje akademickie, samorząd studencki,
kluby dyskusyjne i koła naukowe.
Celem SSO jest badanie życia społeczno-politycznego kraju,
obserwacja i analiza transformacji systemowej i integracji
europejskiej, a także kształtowanie i upowszechnianie
postaw patriotycznych. Celem Stowarzyszenia jest
także pomoc młodym ludziom w rozwoju naukowym,
zawodowym i społecznym.

Redakcja dziękuje za okazaną pomoc:
Sz. P. prof. Wiesławowi Chrzanowskiemu
Fundacji Tadeusza Ungara

Glaukopis: pismo społeczno-historyczne
ISSN 1730-3419
300 egzemplarzy nakładu.

12/16/05 12:25:51 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Szanowni Państwo

2

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Glaukopisu w momencie, gdy toczy się dyskusja o konieczności
przywrócenia profesjonalności nauce w Polsce. Oprócz zwykłej pragmatyki – bo Polska nie ma szans na konkurencję
w nowoczesnym świecie bez profesjonalizmu - problem ten ma wymiar moralny. To sprawa przyzwoitości i oddania
sprawiedliwości tym, którzy nie ulegli komunistycznemu zniewoleniu. Nie mniej ważnym jest też wymiar
praktyczny: przywrócenie standardów normalności. Uczelnia powinna być świątynią wiedzy. Nauczyciele to swego
rodzaju kapłani, powinni służyć Prawdzie i przekazywać ją studentom, którzy będą się nią potem kierować w
życiu i pracy zawodowej. W czasach PRL świątynia Prawdy została splugawiona. Usuwano z pracy ludzi wiedzy
i zastępowano ich partyjniackimi miernotami. Miernoty klonowały się i produkowały katastrofę: zadufanego,
niedouczonego i zakompleksionego PRL-owskiego „naukowca”. Najlepsi, tacy jak choćby prof. Karol Pośpieszalski
z Uniwersytetu Poznańskiego i inni mu podobni, którzy nie zgodzili się na „moralne kompromisy”, właściwie
nie istnieli w obiegu naukowym. Spolegliwe miernoty triumfowały, a ich następcy triumfują dalej. Oprócz
partyjniackich miernot, ale również obok nich, funkcjonował jeszcze inny rodzaj niegodziwców: współpracownicy
tajnych służb. Sprzeniewierzyli się Prawdzie przez to, że podstępnie szkodzili otoczeniu, udawali kogoś kim nie byli,
bo w powszechnym odbiorze funkcjonowali jako „ludzie porządni”. Jak stwierdził profesor Zdzisław Krasnodębski:
„chcę wiedzieć kto był kim u mnie na uczelni, bo muszę wiedzieć czy żyliśmy cały czas w Matrixie.” Dlatego
merytoryczna weryﬁkacja kadry naukowej, dekomunizacja i deagenturalizacja, są niezbędne, aby polskie wyższe
uczelnie stały się tym, czym powinien być uniwersytet w Cywilizacji Łacińskiej.
Nie zamierzamy na łamach Glaukopisu drukować list renegatów. Naszą misją jest szukanie i
odkrywanie Prawdy. Tą drogą chcemy walczyć ze spuścizną, jaką pozostawiła po sobie czarna dziura PRL-u.
Czasami aż trudno uwierzyć, że prawda o wielu ludziach i wydarzeniach, zapomnianych dziś lub wymazanych
z pamięci przez totalitarne reżimy, które pacyﬁkowały nasz kraj, znajduje się tak blisko nas. Wystarczy tylko zadać
sobie trud, pójść do archiwum i ściągnąć z zakurzonej półki jakąś teczkę. Tam są prawdziwe skarby; tylko brakuje
chętnych do tej fatygi. Niekiedy wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie, czy porozmawiać z rodziną. Najnowsza
historia Polski musi zostać opisana na nowo - to co wmawiano nam w czasie komunizmu i niestety często także
już w wolnej Polsce, obciążone było balastem fałszu, spaczone przez ideologiczne zacietrzewienie. To samo dotyczy
innych dziedzin - literatury, socjologii, ﬁlozoﬁi, nauk politycznych, czy historii sztuki. Jest wiele do zrobienia, dlatego
zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
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Zadaniem jakie stawiamy przed naszym pismem jest dekomunizować polską naukę przedstawiając rzetelnie
fakty i dokumenty. W bieżącym numerze znajdą Państwo różnorodną tematykę. Celowo nie podporządkowaliśmy
go jakiemuś głównemu, wiodącemu tematowi. Chcieliśmy pokazać różnorodność tematów oraz to, że nawet w
tak zdawałoby się dobrze poznanych i opisanych dziejach siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej czy amerykańskiej
Wojny Secesyjnej można znaleźć niezauważone dotąd wątki. Dotyczy to przede wszystkim dziejów komunizmu
o czym świadczy wyszperany z archiwum artykuł o literaturze bolszewickiej z 1938 r., który rzuca wiele nowego
światła zarówno na sam temat, jak i osobę jego autora. Opisywanie komunizmu, jako temat najbardziej zaniedbany
w polskiej historiograﬁi, został potraktowany szerzej: publikujemy dokumenty z niedostępnych dotąd archiwów
sowieckich i PRL-owskich służb informacyjnych, opracowania o działalności „polskich komunistów” w Stanach
Zjednoczonych i metodologicznym podejściu do sowieckich represji wobec ludności polskiej wywożonej na Sibir. Z
tematyki zagranicznej pragniemy też zwrócić Państwa uwagę na artykuł o emancypowaniu się Serbskiej Cerkwi
Prawosławnej spod wpływów komunistycznych. Ciekawymi przyczynkami do naszej najnowszej historii są też
dzieje polskiej broni pancernej u zarania niepodległości w XX wieku, czy tworzenie się w tym okresie narodowego 3
ruchu studenckiego. Wreszcie sporo miejsca poświeciliśmy historii Niezłomnych, którzy umieli zło nazywać po
imieniu i walce z nim poświęcili swoje życie.
Zapraszamy też do odwiedzania naszej strony internetowej www.glaukopis.gross.pl, gdzie można znaleźć
materiały, które nie zmieściły się do drukowanego wydania pisma. Miło jest nam poinformować, że od bieżącego
numeru Glaukopis będzie ukazywał się jako kwartalnik, co pozwoli na systematyczne docieranie naszego pisma
do Państwa.
Redakcja

GLAU_01.indd 3

12/16/05 12:25:52 PM

W numerze:
Mariusz Marasek

Qui tacet, consentire videtur. Ś.p. Mec. Karol Głogowski ... 6

Opracowania

GLAUKOPIS NR 4-2006

Krzysztof Adam Tyszka
Herbert Romerstein
Marek Jan Chodakiewicz
Tomasz Szczepański

Związki młodzieży narodowej 1915-1922 ........... 8
Aneksy .......................................................................... 44
Patrioci Związku Sowieckiego .................... 69
Losy sybiraków ......................................................... 74
Tradycje, zasady i geopolityka .............................. 97
Dokumenty

Piotr Gontarczyk
Jan Żaryn
Piotr Gontarczyk
Piotr Bączek

O Polskę sowiecką .................................. 114
Narodowcy a Żydzi amerykańscy ......................... 123
Z dziejów elit politycznych PRL ................................. 137
„Żeby Bóg powołał go na swoje łono” .............. 146
Literatura

Jan Dobraczyński

Literatura bolszewicka .................................. 169

Varia

4

Robert Kościelak
John Arquila
Witold Ławrynowicz
Wojciech Szczepański
Marek Jan Chodakiewicz

Smutek małego imperium ............................ 189
Przyczynek do historii sił specjalnych ................. 203
Początki polskiej broni pancernej .................... 215
Serbska Cerkiew Prawoslawna .................................. 228
Taki polski Kowalski ............................................... 237

Polemiki
Konrad Kozłowski

GLAU_01.indd 4

Utrwalanie „czarnej legendy” NSZ .................... 248

12/16/05 12:25:52 PM

Recenzje
Wojciech Jerzy Muszyński
Rafał Drabik
Manuel Ferreras-Tascón
Wojciech Jerzy Muszyński
Rafał Łętocha
Rafał Zgorzelski
Maciej Jabłoński
Maciej Jabłoński
Paweł Szalamacha
Marek Jan Chodakiewicz
Manuel Ferreras-Tascón
Alina Bieńkowska

Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza.
Droga do władzy (1941-1944) ..................... 276
Anna Grażyna Kister, Studium zniewalania.
Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim podziemiem
niepodległościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947) ..... 280
Marek Wroński, Zagadka śmierci
profesora Mariana Grzybowskiego ................................. 286
Mariusz Bechta, Narodowo Radykalni. Obrona tradycji
a ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939 .... 289
Artur Paszko, O Katolickie Państwo Narodu Polskiego.
Inspiracje katolickie w ideach politycznych
Grupy „Szańca” i Konfederacji Narodu ........................... 292
„Myśl Polska” na emigracji 1941-1976.
Antologia, wybór i oprac. W. Turek i M. Urbanowski ... 299
Akira Irye, The Origins of the Second World War
in Asia and the Paciﬁc ................................ 302
George Crile, Charlie Wilson’s War. The Extrordinary
Story of the Largest Covert Operation in History .......... 305
Patrick Buchanan, Republic not an Empire.
Reclaiming American Destigny ................................... 308
Richard Boleslavski, Way of the Lancer .............................. 310
Javier Cercas, Żołnierze spod Salaminy ....................... 313
Dobrosław Radziewicz, Mity czwartej władzy.
Dla widzów, słuchaczy i czytaczy .................................... 318

5

Wychwycone z medialnego przeciągu ................................. 320

Biogramy autorów Glaukopisu ........................ 328

GLAU_01.indd 5

12/16/05 12:25:52 PM

Mariusz Marasek
Qui tacet, consentire videtur
Ś. P. mecenas Karol Głogowski

GLAUKOPIS NR 4-2006

W dniu 22 października 2005 r. niespodziewanie zmarł mecenas Karol Głogowski
– znakomity prawnik, niezłomny organizator protestów przeciwko systemowi komunistycznemu, zasłużony w walce o niepodległość Polski i demokratyczny porządek prawny w Rzeczypospolitej.
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Urodził się 1 lipca 1933 r. w Gowarczowie, w województwie świętokrzyskim. Ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Łódzkim (1952–1956). Aplikację adwokacką
odbył w Łodzi (1956–1960). Jesienią 1956 r. współtworzył
Związek Młodych Demokratów (ZMD), organizację mającą
na celu walkę o niepodległość Polski na fali tzw. „odwilży
październikowej”. W deklaracji programowej ZMD zanegowano prawo jakiejkolwiek organizacji do monopolu na
sprawowanie władzy. Kierownictwo PZPR odczytało to
jednoznacznie. Osobistą interwencję podjął Władysław Gomółka, ówczesny I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Nastąpiły groźby i represje, po których ZMD
praktycznie przestał istnieć. Część działaczy jednak spotykała się nadal. Kiedy w
1964 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wtargnęli na jedno z takich spotkań
Karol Głogowski został aresztowany. Wraz z nim zatrzymano około dwudziestu
osób.
Wytoczono mu proces, który stał się najdłuższym procesem politycznym w
dziejach PRL (1964-1969). Oskarżony przed Sądem Powiatowym w Łodzi o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, godzących w interesy PRL” - został uniewinniony. Jednakże władze nie zaakceptowały takiego rozstrzygnięcia i sprawa
traﬁła do instancji odwoławczej. Kiedy Sąd Wojewódzki w Łodzi uwolnił go na
mocy amnestii – wyrok został uchylony przez Sąd Najwyższy. Tym razem sprawę
powierzono Sądowi Miasta Stołecznego Warszawy, wyspecjalizowanemu w procesach politycznych (zapadł tam wyrok m.in. przeciwko Melchiorowi Wańkowiczowi).
Ku niezadowoleniu komunistów sprawa zakończyła się dziewięciomiesięcznym
wyrokiem w zawieszeniu. Od tego wyroku odwołali się zarówno prokurator, jak i
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obrońcy, jednakże Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił odwołania. Władze i tym
razem nie były usatysfakcjonowane. Prokurator Generalny uchylił wyrok i ostatecznie sąd w Warszawie skazał Karola Głogowskiego na 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.
Z więzienia Głogowski został uwolniony po trzech latach, w lipcu 1969 r.
Jednak represje wobec niego nie ograniczały się do pozbawienia wolności. W 1966 r.
został skreślony z listy adwokatów i w konsekwencji pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Uprawnienia adwokackie odzyskał dopiero w 1982 r.
W 1973 r. Karol Głogowski napisał protest przeciwko powołaniu Józefa
Cyrankiewicza na przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju.
W 1975 r. był jednym z sygnatariuszy skierowanego do Sejmu PRL protestu przeci- 7
wko wprowadzeniu do konstytucji zapisu o ,,przewodniej roli” PZPR i służalczym
stosunku wobec ZSRS. W 1977 r. współtworzył Ruch Wolnych Demokratów, który
stanowił jeden z nurtów w opozycyjnym Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Był doradcą podczas strajku na Uniwersytecie Łódzkim w 1981
r., oraz ekspertem I Krajowego Zjazdu NSZZ ,,Solidarność”. Po stanie wojennym
występował w roli konsultanta prawnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi. Od stycznia 1982 r. jako adwokat
bronił oskarżonych w procesach politycznych i jak większość łódzkiej palestry
nie pobierał za to wynagrodzenia. Podczas jednego z procesów udowodnił, że stan
wojenny wprowadzono z naruszeniem obowiązującej konstytucji. Komunistyczne
władze nie zamierzały przejść nad tym do porządku dziennego. Został internowany
w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu.
Karol Głogowski był też aktywnym członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Był znakomitym obrońcą,
zaangażowanym intelektualistą i działaczem niepodległościowym. Cieszył się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Był człowiekiem głębokiej wiary, pogodnym i
życzliwym. Podczas uroczystości pogrzebowych Jerzy Kropiwnicki, Prezydent
Łodzi, zaliczył Karola Głogowskiego do najbardziej zasłużonych obywateli tego
miasta.
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Krzysztof Adam Tyszka
Związki młodzieży narodowej
Rys historyczny procesu powstawania
Młodzieży Wszechpolskiej w Warszawie
1915-1922
Kiedy dziś, po latach kilkunastu, usiłuję wytłumaczyć sobie niezwykłe zjawisko jakim
był nagły wzrost i tryumf ruchu wszechpolskiego wśród młodzieży akademickiej w okresie
powojennym, wydaje mi się iż przyczyną najistotniejszą był wpływ i urok wywarty na
nas wtedy przez potężną indywidualność R. Dmowskiego. Wpływ bezpośredni, jakim
oddziaływał na garść stykających się z nim przywódców, i – za ich pośrednictwem, oraz
przez tak skwapliwie czytywane pośród młodych jego dzieła pisarskie – na całe właściwie
wychowujące się w tym okresie pokolenie studenckie.
(Jan Rembieliński, 1937)
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Historia Młodzieży Wszechpolskiej, najpotężniejszej organizacji
akademickiej okresu Drugiej Rzeczpospolitej, nie doczekała się jeszcze
wyczerpującego opracowania. Nie ukazała się ani monograﬁa całej organizacji, ani
nawet analiza ideologii wszechpolaków. Prac dotyczących jej historii czy ideologii
praktycznie nie ma. Można wręcz stwierdzić, że jej historia, która została zbadana
zaledwie szczątkowo, jest praktycznie nieznana. Powstało co prawda w ostatnich
latach kilka prac magisterskich dotyczących poszczególnych kół środowiskowych
MW, ale nie doczekały się one niestety publikacji. Jedynym opracowaniem historii
i ideologii MW jest książka dr Lucyny Kulińskiej1, którą jednak trudno uznać za
wyczerpującą monograﬁę Młodzieży Wszechpolskiej z powodu fragmentarycznego
zajęcia się problemem. A przecież powstała w marcu 1922 roku Młodzież
Wszechpolska była organizacją o ogromnym wpływie na całe życie akademickie
międzywojnia. Bez poznania jej historii i ideologii nie można obiektywnie
scharakteryzować ówczesnego środowiska akademickiego.
Młodzież Wszechpolska, która pojawiła się w marcu 1922 roku nie była bytem
nowym. Nie powstała z próżni, była wówczas kontynuacją ideową i organizacyjną
wcześniejszych ugrupowań narodowych. W roku tym MW miała już prężne
struktury i zaprawionych w działalności członków, bowiem wcześniej już od kilku
lat istniały na uczelniach ugrupowania, które w mniejszym lub większym stopniu
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Początki Młodzieży Wszechpolskiej
nawiązywały do idei wszechpolskiej, której wyrazicielem w starszym społeczeństwie
było Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, a później Związek LudowoNarodowy (czy też organizacje współpracujące, jak Zjednoczenie Narodowe). One
to, kierowane przez działaczy Ligi Narodowej, doprowadziły do odbudowania ruchu
narodowego w środowiskach akademickich i w szkołach średnich. Najpoważniejsze
z nich to koła środowiskowe Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej
(Warszawa, Lublin, Poznań, Kraków), Związek Młodzieży Narodowej (Wilno) i
Organizacja Młodzieży Narodowej Małopolski Wschodniej – tożsama z NZMA
(Lwów). Większość z nich niejako automatycznie przekształciło się w MW. Jednak
niektóre z nich były tylko w części odpowiednikiem NZMA, bowiem w swym
składzie grupowały szerokie spektrum młodzieży prawicowej (Wilno). Dopiero rok
1922 przyniósł powołanie już w każdym środowisku pełnoprawnego koła Młodzieży
Wszechpolskiej.
Poniższy artykuł jest wstępem do rzetelnych badań nad historią Młodzieży
Wszechpolskiej. Mam nadzieję, że pobudzi kolejnych historyków do opracowania
monograﬁi MW. Artykuł ten opisuje okres lat 1915-1922, tj. czas formowania się
odrodzonego młodzieżowego ruchu narodowego i dotyczy tylko środowiska warszawskiego, bowiem to w nim rozpoczął się ten proces. W artykule nie są poruszone kwestie istnienia tajnych struktur w ruchu narodowym, z powodu braku wystarczającej
ilości źródeł do rzetelnego przedstawienia tego zjawiska i wzajemnych zależności
w nich występujących. Nie poruszona została również historia Ligi Narodowej i
„Zet-u”, bowiem do okresu wojny światowej jest ona już w miarę dobrze poznana i
dostępna w źródłach i opracowaniach.

Lata 1915-1918 – „odrodzenie” młodzieżowego ruchu narodowego

10

Obóz narodowy wkraczał w okres wojny światowej ze szczupłymi kadrami
młodzieży. Większość jej aktywniejszej i ambitniejszej części odeszła od Ligi Narodowej i ruchu narodowo-demokratycznego we wcześniejszych rozłamach. Jednak
paradoksalnie wybuch wojny spowodował radykalną zmianę tej sytuacji. Wraz z jej
wybuchem naturalnym pytaniem przed jakim stanęło starsze i młodsze pokolenie
było kto wygra wojnę i jak kształt będzie miał przyszła Polska. W to że Ona powstanie, nikt nie wątpił. Wykrystalizowały się wówczas w społeczeństwie polskim dwie
od dawna istniejące koncepcje: pierwsza to oparcie się na sojuszu z Austro-Węgrami
(i Niemcami) oraz druga, która za sojusznika obierała Rosję, a z czasem tzw. koalicję
(przede wszystkim Anglię i Francję). Zwolenników pierwszej koncepcji zaczęto
nazywać „aktywistami”, a zwolenników drugiej „pasywistami”. Pierwsza z nich, co
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owpraanicaonaturalne, była popularna przede wszystkim w Galicji i została tam poparta przez
młodzież skupioną w „Zecie” i po części „Zarzewiu”. Jednak nie wszyscy działacze
młodzieżowi z entuzjazmem odnosili się do tej koncepcji. Zwłaszcza ci mieszkający
na terenie Małopolski Wschodniej (Lwów), gdzie Narodowa Demokracja miała
poważne wpływy. Część z nich, także o rodowodzie królewiackim, poparła koalicję,
o czym świadczy chociażby sprawa rozwiązania tzw. Legionu Wschodniego. To
właśnie we Lwowie część działaczy „Zarzewia”, frondy z „Zet-u” z 1909/10 roku,
widziała wówczas przyszłość Polski w sukcesie państw Ententy. Była to grupa tzw.
„Starozarzewiaków”, tj. twórców i kierowników „Zarzewia” z okresu jego powstania. Należeli do tej grupy m.in.: Józef Kożuchowski, Tadeusz Kobylański, Stanisław
Sasorski, Ryszard Wojdaliński i inni2. Oni to jesienią 1914 r. w opublikowanej szeroko
w prasie odezwie opowiedzieli się publicznie po stronie aliantów3. Konsekwencją tej
postawy było zbliżenie się „Starozarzewiaków” do Romana Dmowskiego i Stron- 11
nictwa Narodowo-Demokratycznego, a także wstąpienie ich do Ligi Narodowej. Jednak wyżej wymienieni nie wstąpili do SN-D (co było warunkiem porozumienia),
ale współtworzyli nową partię kierowaną przez LN pod nazwą Zjednoczenie Narodowe (ZN). Partia ta wraz ze SN-D i kilkoma innymi tworzyła później tzw. Koło
Międzypartyjne. Był to organ polityczny o korzeniach narodowych, zrzeszający
ugrupowania prawicowe opowiadające się po stronie koalicji.
W wyniku wojny grupa „Starozarzewiaków” uległa rozproszeniu,
Kożuchowski znalazł się po rosyjskiej stronie frontu, zaś pozostali znaleźli się w
Królestwie pod okupacją niemiecką i austriacką; Wojdaliński i Sasorski tworzyli ZN
w Lublinie, a Kobylański w Warszawie. Właśnie postać Kobylańskiego4, który wówczas został bliskim współpracownikiem Dmowskiego, była kluczową dla odrodzenia młodzieżowego ruchu narodowego. Był już wtedy doświadczonym działaczem
młodzieżowym i akademickim. On to, zapewne z osobistego mandatu Dmowskiego,
przystąpił na przełomie 1914/15 roku do odtworzenia struktur narodowych
wśród młodzieży, opierając się na nielicznej grupce wywodzącej się z warszawskiego „Stowarzyszenia Młodzieży” oraz najprawdopodobniej na znanych sobie
„Zarzewiakach”5. Przełom w jego działalności nastąpił na jesieni 1915 roku wraz
z otwarciem szkół wyższych przez Niemców, którzy w sierpniu zajęli Warszawę.
Kobylański zapisał się wówczas na Uniwersytet, gdzie bezpośrednio już nadzorował
odradzanie się ruchu narodowego. Sam, występując jako działacz Zjednoczenia Narodowego, stworzył wówczas pod jego auspicjami organizację obejmującą uczniów i
studentów pod nazwą Zjednoczenie Narodowe Młodzieży, lepiej znaną później w
historii jako Narodowe Zjednoczenie Młodzieży6. Z początku miała ona charakter
konspiracyjny, dopiero od przełomu roku 1917/18 zaczęła występować już jawnie.
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Przez kilka najbliższych lat z tą organizacją młodzieży (w okresie późniejszym pod
zmienionymi już nazwami) współpracowali i inni działacze ZN (byli „Zarzewiacy”),
jak chociażby Stanisław Sasorski w środowisku lubelskim7. Oprócz działalności w
środowisku studenckim kontynuowano pracę na terenie szkolnym wzmacniając i
rozbudowując istniejące ogniska ruchu narodowego. Miano także utworzyć odpowiednie, jeszcze tajne, stowarzyszenie narodowe wśród tej młodzieży8.
Wraz z możliwością działalności na uczelniach stworzono legalne akademickie przybudówki ZNM; jedna z nich z czasem na Uniwersytecie Warszawskim
nosiła nazwę Koła im. Maurycego Mochnackiego. O kierowniczej roli Kobylańskiego
w odrodzeniu ruchu narodowego wspomina działacz piłsudczykowskiego „Zet-u”
Janusz Rakowski. Według niego to Kobylański, b. Zetowiec i jeden z rozłamowców
„Zarzewia”, był w owym czasie przywódcą młodzieży narodowej w Warszawie (co
potwierdzają także i inni), a razem z nim mieli przewodzić młodzieży endeckiej Jerzy
Dzierzbicki i Feliks Majorowicz, a później Jan Rembieliński9. Według relacji Józefa
Zielińskiego10 (działacza NZMA i MW we Lwowie) w Warszawie grupami „Zetowymi” opiekowali się Mieczysław Trajdos11 i Jan Rembieliński. Miały one liczyć w
każdym środowisku po około 10 osób. Zieliński był jednak działaczem młodszego
pokolenia (ur. w 1899 r.) i na dodatek innego środowiska, więc jest to relacja stanu
faktycznego w okresie roku 1918, który Zieliński znał już bezpośrednio z autopsji.
O roli Kobylańskiego mógł po prostu nie wiedzieć. W każdym razie Kobylański
należał do najstarszych działaczy (ur. 1891), Trajdos (ur. 1892), a Rembieliński (ur.
1897) z osób uważanych za kierownicze. Uważa się, że Trajdos został przyjęty do
LN w 1917 roku, a Rembieliński dopiero w 1918 r. Z dużym prawdopodobieństwem
można stwierdzić, że pierwszym opiekunem odbudowanego „Zet-u” z ramienia LN
był Tadeusz Kobylański, którego zastąpił Trajdos, a następnie Rembieliński.
Podstawowe źródła do historii Młodzieży Wszechpolskiej, a jest ich
niestety niewiele, są zasadniczo zgodne co do ustalenia początków aktywności
nowopowstałej organizacji. U zarania ponownego istnienia Uniwersytetu grupa
studentów o zapatrywaniach „pasywistycznych” nie posiadał jakiejś sprecyzowanej
formy działalności. Była ona nieliczna, a ponadto w jej skład wchodzi sympatycy
różnych ugrupowań politycznych, a jedynie widzących odbudowę i przyszłość Polski w zwycięstwie państw koalicji. Według historyka Romana Wapińskiego jedyny
cel jaki sobie stawiała wówczas ta grupa to zwalczanie „aktywizmu”12. Wkrótce
miało dojść do bardzo ważnych zmian w charakterze jej aktywności.
Grupa ta zaczęła się kształtować od początku 1916 roku. W swych pierwszych wystąpieniach wzięła udział w obronie przed atakami akademickiej
młodzieży lewicowej pisarza Andrzeja Niemojewskiego, który w swym artykule
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owpraanicaow Myśli Niepodległej dość ostro potraktował wystąpienia tej młodzieży. Narodowcy
protestowali wówczas przeciwko formie ataków na Niemojewskiego, która polegała
na rozbijaniu jego spotkań i odczytów. Jednak ważniejsza dla przyszłości ruchu była
sprawa obrony studenta Leona Frejta, który wybrany w marcu 1916 r. do władz Bratniej Pomocy Studentów UW (BPSUW) wszedł z konﬂikt z lewicową większością
Zarządu, zarzucając mu nadmierne politykierstwo w samorządowym, bądź co bądź,
stowarzyszeniu. Urażona tymi stwierdzeniami młodzież lewicowa wytoczyła wówczas Frejtowi kilka głośnych procesów w Sądzie Koleżeńskim13.
Konsolidacja tej grupy nastąpiła na jesieni 1916 roku podczas przełomowego
dla okazania swej postawy politycznej wydarzenia, jakim było ogłoszenie w Królestwie tzw. aktu dwóch cesarzy (Aktu 5 listopada). W późniejszych relacjach twierdzono nawet, że dopiero wtedy po raz pierwszy uwidocznił się rozdział młodzieży
na tzw. „aktywistów” i „pasywistów”14. Wówczas to dzień wcześniej (4 listopada) 13
przed ogłoszeniem aktu podczas wiecu akademickiego na UW, grupa osiemnastu15
studentów o przekonaniach „pasywistycznych” sprzeciwiła się poparciu tego
aktu przez młodzież akademicką i udaniu się na Zamek do Wojskowego Generalnego Gubernatora w Warszawie, generała Hansa Hartwiga von Beselera z aktem
hołdowniczym. Protest ten miał charakter ukonstytuowania się na UW Koła im.
Maurycego Mochnackiego oraz odczytania na wiecu deklaracji ideowej tej grupy
„pasywistycznej”16. W dość ciekawy sposób opisuje to ówczesne czasopismo Organizacji Młodzieży Narodowej (OMN)17, redagowane przez „Zetowców”, pod nazwą
Miesięcznik Młodzieży Polskiej:
W uniwersytecie na wiec przybyli prawie wszyscy słuchacze. Przed
rozpoczęciem obrad wśród gwałtownych oklasków i głośnych wiwatów
zawieszono portret Józefa Piłsudskiego, po czym na sali zapanował nastrój niezmiernie podniosły i uroczysty. Jednak w kilka chwil później
spokój i powaga zakłócona została przez wyraźną, choć nieliczną
opozycję. W czasie obrad kilku ironicznie uśmiechniętych, „trzeźwo
myślących” kolegów rozpoczęło znaną z poprzednich zebrań i wieców,
początkowo spokojną, pod koniec rozpaczliwą walkę. Ozywały się
głośne „pro i contra”, oklaski i krzyki „precz”. Zdenerwowanie na sali
wzrastało i dopiero ukazanie się na mównicy Rektora doprowadziło
do równowagi wzburzone temperamenty wiecujących. Rektor dobitnie i stanowczo scharakteryzował moment dziejowy, podkreślał jego
ważność i znaczenie dla narodu. Wreszcie po wyczerpaniu dyskusji,
olbrzymią większością głosów – kilkuset przeciwko kilkunastu, uchwalono wziąć udział w niedzielnej manifestacji18.
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Napięcie doszło do szczytu podczas dialogu, jaki zawiązał się między
rektorem Brudzińskim, a jednym z przywódców Narodowego Zjednoczenia Młodzieży. Rektor zdawał sprawozdanie z działalności „autodelegacji” w Berlinie i w Wiedniu, i przedstawił proklamację 5 listopada,
jako akt dziejowego znaczenia. Interpelowany jednakże o losy Zaboru
Pruskiego i Galicji, o niezależność przyszłej armii polskiej od okupantów itd. mieszał się widocznie, dawał mętne, niejasne odpowiedzi,
ostrzegał przed maksymalizmem. Ilekroć przedstawiciel naszego
kierunku zabierał głos, wykazując całą podłość i perﬁdię niemiecką,
tyle razy wśród młodzieży aktywistycznej i żydowskiej podnosił się
jeden wielki krzyk oburzenia, zagłuszający całkiem jego słowa. Doszło
do tego, że nawet rektor stanąć musiał energicznie w jego obronie.
Słowa o „wiekopomnym akcie dwóch cesarzy”, który miał być nazajutrz ogłoszony, coraz większy rozbudzały entuzjazm. (…) Większością
kilkuset głosów, przeciwko osiemnastu uchwalono pójść gremialnie na
Zamek oraz wysłać delegację ze sztandarem uniwersyteckim na salę,
gdzie Beseler odczytywać miał proklamację, gdzie wznoszono okrzyki
„Niech żyje cesarz Wilhelm!” i mówiono o łączności Polski i Niemiec19.

14

Trudne do ustalenia są nazwiska osób z tej kilkunastoosobowej grupy, bowiem
nie pojawiają się w historiograﬁi ruchu narodowego. Zaledwie kilka z nich wymienia Jan Jodzewicz ponad 20 lat później w wywiadzie udzielonym w 1938 r.20. Według
niego byli to: Leon Frejt, Henryk Rossman, Jerzy Dzierzbicki i on sam. We wspomnieniach jako uczestnik wiecu jest wymieniony także Mieczysław Jakubowski21. Co
ciekawe wśród jego uczestników pojawiają się też studenci Politechniki (Rossman).
Można zaryzykować twierdzenie, że akcja sprzeciwu była wcześniej przygotowana o
czym świadczy udział studentów Politechniki w wiecu na UW, którzy wobec braku
sukcesu na swej uczelni, wsparli grupę uniwersytecką ZNM22. Nazwiska większości
uczestników-opozycjonistów pamiętnego wiecu nie są w historii ruchu narodowego
znane, ponieważ większość z nich nie znalazła się w latach 20-tych i późniejszych w
głównym nurcie (Stronnictwo Narodowe) ruchu narodowego23.

Działalność wewnętrzna
Po nieoﬁcjalnej inauguracji działalności Koła im. Maurycego Mochnackiego
podczas wiecu młodzieży uniwersyteckiej w dniu 4 listopada 1916 r., miesiąc później
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owpraanicaoprzystąpiono do nadania ram organizacyjnych nowemu ugrupowaniu. Na zebraniu
ogólnym uniwersyteckich „pasywistów” w dniu 16 grudnia tego roku uroczyście
zainaugurowano działalność Koła, którego zadaniem miało być „pogłębianie
zagadnień kultury narodowej”. Podczas inauguracji Feliks Majorowicz wygłosił
referat programowy, w którym przedstawiono cele i zadania Koła, a Jan Rembieliński
wygłosił odczyt „O przyjaźni”. Wybrano wówczas także pierwsze, jeszcze tymczasowe (organizacyjne), władze Koła. Do Zarządu weszli: prezes – Jerzy Dzierzbicki, wiceprezes – Wacław Wędrychowski, sekretarz – Jan Rembieliński, skarbnik
– Stanisław Szteyner oraz Franciszek Bruzdowicz, Feliks Majorowicz i Leon Frejt
(członkowie Zarządu)24. Jak z powyższego składu widać dość silną pozycję mieli we
władzach Koła b. członkowie „Zarzewia” (Majorowicz i prawdopodobnie Dzierzbicki). Wiosną 1917 r. na skutek wyjazdu prezesa z Warszawy, doszło do rekonstrukcji składu Zarządu. Nowym prezesem został Leon Frejt, a na wakujące po Dzierz- 15
bickim miejsce w Zarządzie wszedł Stefan Wierzbicki. Ponadto na początku marca
ustąpił z Zarządu S. Szteyner, a uwolniony urząd skarbnika objął F. Bruzdowicz25.
W okresie tym, oprócz omawiania spraw bieżących i wypracowywania stosunku do
nich, kontynuowano naukową formułę stowarzyszenia, nie ujawniając na zewnątrz
swego politycznego oblicza. Projektowano wygłoszenie odczytu o przymierzu polsko-pruskim z r. 1790 oraz cyklu monograﬁi historycznych o wybitnych polskich
politykach XIX wieku (Czartoryskim, Lubeckim, Zamoyskim, Wielopolskim i
Popławskim).
Taki charakter Koła im. Mochnackiego (a praktycznie ZNM/NZM)
potwierdził kilka lat później jeden z jego członków, tak charakteryzując jego pracę:
Narodowe Zjednoczenie Młodzieży, które powstało na gruncie polityki
zewnętrznej, na gruncie sprzeciwu polityce aktywistycznej, grupowało w
sobie żywioły różne, reprezentujące różne kierunki myśli społecznej.
Sprawy wewnętrzne nie były poruszane, a nawet wprost przeciwnie,
usuwane były na plan dalszy, ze względu na jednolitość organizacji26.

W czerwcu 1917 r. zakończono pierwszy, organizacyjny, okres działalności
Koła i pod koniec tego miesiąca odbyło się pierwsze zwyczajne walne zebranie, na
którym wybrano już stałe władze. Do nowego Zarządu weszli: prezes – Feliks Majorowicz, wiceprezes – Mieczysław Jakubowski, sekretarz – Franciszek Bruzdowicz,
skarbnik – Jan Rembieliński oraz Leon Frejt, Wacław Wędrychowski i Stefan Wierzbicki27. Mimo końca roku akademickiego nie zaprzestano aktywnej działalności.
Na zebraniu w dniu 26 czerwca, oprócz ukonstytuowania się Zarządu, powołano
Komisję Wakacyjną, której zadaniem było czuwanie nad tokiem wydarzeń aka-
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demickich (był to bowiem okres bojkotu kwestury i walki o spolszczenie wyższych
uczelni) oraz pozyskiwanie i zapisywanie nowych członków. W skład tej Komisji
weszli: [Stefan?] Barylski, Jerzy Laskowski, Rembieliński, Wierzbicki i Tadeusz
Wróblewski.
Nowy rok akademicki 1917/18 był pierwszym rokiem, gdy uczelnie warszawskie znalazły się już pod zarządem polskim. Obﬁtował on w ważne wydarzenia,
przede wszystkim na terenie zewnętrznym. Działalność wewnętrzna jest niestety
bardzo słabo znana w tym okresie, a główne źródło informacji o życiu Koła, tj. czasopismo Pro Arte et Studio dość skąpo publikowało kronikę życia akademickiego.
Ten drugi akademicki rok działalności Koła, a zarazem okres zapowiedzi
nadchodzących burzliwych zmian w historii Polski, zakończono dorocznym walnym zebraniem i wyborami już ostatnich władz Koła. Walne zgromadzenie odbyło
się już tradycyjnie w drugiej połowie czerwca w 1918 r., a jego przewodniczącym
został Stefan Wierzbicki. Podczas zebrania uczczono przez powstanie pamięć
zmarłego członka Koła – Jana Kazimierza Rowińskiego. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności, według notatki prasowej bardzo owocnej, przedstawił prezes
Koła – Feliks Majorowicz. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybrano nowe władze, które ukonstytuowały się następująco (Zarząd): prezes –
Feliks Majorowicz, wiceprezes – Jan Jodzewicz, sekretarz – Zdzisław Massalski,
skarbnik – Jan Baliński oraz Mieczysław Jakubowski, Jan Rembieliński i Wacław
Wędrychowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prezes – Jerzy Dzierzbicki,
wiceprezes – Stefan Wierzbicki, sekretarz – Tadeusz Wróblewski oraz Franciszek
Bruzdowicz i Tadeusz Kijeński. Relacja z tych ostatnich wyborów i skład władz
ukazały się w codziennej prasie warszawskiej, co zapewne było wynikiem wzrostu
znaczenia Koła28.
W tym burzliwym okresie końca wojny światowej władze Koła zdążyły
jeszcze w nowym roku akademickim 1918/19 zorganizować w dniu 24 października
zebranie informacyjne dla członków i nowo wstępujących na UW studentów, w
czasie którego wygłoszono szereg referatów, związanych z ówczesną bieżącą sytuacją
Polski29. Najbliższy okres to czas powojennych zmian geograﬁi politycznej Europy,
odbudowanie Polski i całego życia społecznego kraju.
Ten trzyletni okres działalności Koła im. Mochnackiego (ZNM) to okres
zgodnej współpracy przedstawicieli różnych prawicowych kierunków, a złączonych
jedynie sprzeciwem wobec polityki proniemieckiej. Oprócz zdeklarowanych narodowców należeli do niego chociażby późniejsi działacze monarchistyczni, jak
Zdzisław Massalski czy Stanisław Szteyner. Inni, już w latach późniejszych, odeszli
od nacjonalizmu, stając się działaczami ludowymi, jak: Tadeusz Wróblewski oraz
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owpraanicaoWładysław Daab. O większości, jak np. o Bruzdowiczu czy Wędrychowskim słuch
w ruchu narodowym zaginął. Ze znanych działaczy Koła im. Maurycego Mochnackiego w ruchu narodowym w najbliższych latach pozostali jedynie Jakubowski,
Jodzewicz i Rembieliński.
Młodzi narodowcy nie grupowali się wyłącznie na Uniwersytecie. Również
na innych uczelniach działały Koła o podobnych założeniach ideowych co Koło
im. Maurycego Mochnackiego. W latach 1916-1917 na Politechnice Warszawskiej
powstało Koło im. Stanisława Szczepanowskiego, a na SGGW – Koło im. Andrzeja
Zamoyskiego30. Niestety nie są znane bliższe informacje o życiu tych Kół, ich
aktywności na terenie akademickim i, z wyjątkami, o składzie personalnym. Do
najwybitniejszych działaczy na Politechnice należeli Wojciech Jaxa-Bąkowski,
Wacław Drozdowski i Henryk Rossman. Działacze na SGGW byli znani w niewielkim stopniu, wyróżniali się szczególnie Stanisław Madaliński, Juliusz Skarżyński i 17
Józef Karney. Najmniej członków ZNM studiowało na WSH (była to w tym okresie uczelnia niewielka), gdzie przez długi czas narodowcy nie mieli wpływu na życie
akademickie tej uczelni31.
Koła te (Mochnackiego, Zamoyskiego i Szczepanowskiego) według
Bełcikowskiej i powołujących się na nią historyków (Wapiński, Terej, Hillebrandt)
miały połączyć się z początkiem 1918 r. w jeden luźny organizm pod nazwą „Stowarzyszenie Młodzieży”. Informacji o takim zdarzeniu nie podają jednak dwa główne
narodowe źródła, jakimi są opracowanie Rabskiego i historia ruchu zamieszczona w
Głosie Akademickim. Wydaje się ona dziwna wobec faktu, że od 1917 roku Zjednoczenie Narodowe Młodzieży ujawniło już swoją działalność. Według Rembielińskiego
ZNM sygnowało wtedy dwie oﬁcjalne odezwy do władz (m.in. sprawa internowanych legionistów i traktatu brzeskiego)32. Sprawa ta wymaga dalszych badań
historycznych. W wielu wspomnieniach i opracowaniach nie ma zgodności co do
formy przeobrażeń w młodzieżowym ruchu narodowym w latach 1918-1919. Można
natomiast uznać za pewne, że po odzyskaniu niepodległości nie było powodu, aby
istniały oddzielne koła na poszczególnych uczelniach, i wtedy wszyscy połączyli
się w Zjednoczenie Narodowe Młodzieży, a wkrótce w Narodowe Zjednoczenie
Młodzieży Akademickiej33. Ten byt ma już dłuższą historię, pod tą nazwą narodowcy
działali do marca 1922 r. z czasem rozszerzając swą działalność prawie na wszystkie
środowiska: Lublin (1919 r.), Poznań (1920 r.), Kraków (1921 r.) i Lwów (1921 r.)34.
Nie znany jest skład pierwszych władz naczelnych ZNM/NZMA (ograniczonych
wtedy wyłącznie do środowiska warszawskiego), z informacji późniejszych wiadomo jedynie, że pierwszym sekretarzem generalnym NZMA miał być w 1918 r.(?)
Mieczysław Jakubowski35.
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Z racji niewielkiego wpływu na życie akademickie i braku sukcesów w
opanowaniu BPSUW, Koła Prawników SUW i innych kół naukowych, w roku 1917
ZNM skupiło się na działalności w Akademickim Kole Polskiej Macierzy Szkolnej,
które na UW było zarejestrowane pod nazwą Koła im. Mianowskiego. Działalność
w tym Kole Zjednoczenie Narodowe Młodzieży przedstawiało w swej historii jako
główny teren swej pracy. Wobec bierności działaczy OMN w pracach Koła wczesną
wiosną tego roku odbyło się zebranie Komisji Reorganizacyjnej mającej na celu
odbudować jego działalność. W tę pracę zaangażowali się działacze ZNM, m.in.:
Eugeniusz Dmowski i Mieczysław Jakubowski, doprowadzając w marcu do walnego
zebrania. Wówczas do władz Koła weszli wspomniani już Jakubowski i Dmowski
oraz Jerzy Laskowski i Zdzisław Massalski, obejmując ważne funkcje kierowników
sekcji tego Koła36. Uwieńczeniem pracy było przejęcie na jesieni tego roku już
całkowicie władzy w Kole od członków OMN. Prezesem tego Koła z ramienia ZNM
został Eugeniusz Dmowski. W skład władz weszli także: Tadeusz Kijeński – sekretarz oraz Mieczysław Jakubowski i Zdzisław Massalski – członkowie Komisji Rewizyjnej37. Poza Kołem im. Mianowskiego członkowie ZNM aktywni byli także w
działalności sportowej pracując we władzach Akademickiego Związku Sportowego
(AZS), choć wynikało to bardziej z osobistych przekonań i zainteresowań. Na Uniwersytecie należeli do nich: Stanisław Szeller, Tadeusz Wróblewski, Władysław Nadratowski, Stanisław Szteyner i Wacław Wędrychowski38.
W maju 1917 roku doszło do niezwykle ważnych i przełomowych wydarzeń
w historii polskiego szkolnictwa wyższego i życia młodzieży akademickiej. Wobec
faktów pobicia studentów przez policję niemiecką w dniach 1 i 3 maja, a także
aresztowań, doszło na uczelniach do zorganizowanych protestów wzburzonych
akademików. Dnia 5 maja na wszystkich uczelniach Warszawy zebrana na wiecach
młodzież akademicka ogłosiła strajk. Na Uniwersytecie wiceprzewodniczącym
wiecu został Feliks Majorowicz39. Początkowo miał on charakter protestu przeciwko naruszeniu godności akademickiej przez policję, ale dość szybko przeszedł
w ostry strajk o charakterze politycznym. We wszystkich tych wydarzeniach brali
udział działacze ZNM. Utworzono Konferencję Ogólnoakademicką, w skład której
wchodzili ze ZNM: F. Majorowicz, J. Rembieliński i W. Drozdowski40. Działacze
narodowi uczestniczyli aktywnie w pracach KO i naradach przez cały okres strajku,
choć nie aprobowali wszystkich metod narzucanych studentom przez większość
centrowo-lewicową. Spotykali się z przedstawicielami władz, m.in. z marszałkiem
Tymczasowej Rady Stanu Wacławem Niemojowskim oraz działaczami Koła
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owpraanicaoMiędzypartyjnego. Oprócz wyżej wymienionych narodowców w spotkaniach tych
brał udział także Leon Frejt41. Wobec grania władz na zwłokę zmieniły się żądania
strajkujących, którzy zaczęli domagać się spolszczenia szkolnictwa wyższego.
Mimo pierwotnego oporu władz, w tym zawieszenia i prób likwidacji uczelni oraz
zmuszenia studentów do opuszczenia miasta, ostatecznie władze ugięły się pod
żądaniami młodzieży i w roku akademickim 1917/18 szkolnictwo wyższe było już
pod zarządem polskim.
Pod koniec roku 1917 r. uniwersyteckie Koło im. Mochnackiego przystąpiło
do pierwszej próby sił na terenie akademickim, wystawiając w grudniowych wyborach do Bratniej Pomocy SUW Jerzego Dzierzbickiego jako kandydata na prezesa. Lista popierająca kandydaturę Dzierzbickiego składała się z przedstawicieli
większości kierunków ideowych działających na UW, ale jej charakterystycznym
wyróżnikiem była „polskość” przyszłych władz. Po „ostrej” i „zaciekłej” dyskusji, 19
w której kandydaturę Dzierzbickiego popierali najwybitniejsi działacze ZNM, jak:
Jakubowski, Majorowicz i Rembieliński, przystąpiono do głosowania. Nie udało
się jednak narodowcom zdobyć poparcia większości uczestników walnego zebrania (przez liczny udział Żydów w zebraniu jak podała prasa) i Dzierzbicki zdobył
zaledwie 148 głosów wobec 244 uzyskanych przez kandydata „Filarecji”, znanego
jej działacza Włodzimierza Topolińskiego. Za wyjątkiem Jakubowskiego wybranego do Sądu Koleżeńskiego nie udało się wejść do władz innym członkom ZNM
wobec uzyskania przez nich zbyt nikłej ilości głosów (przepadli w głosowaniu
Wędrychowski i Rembieliński)42. Sukces koalicji lewicy, „niezależnych” i OMN był
zdecydowany. Kolejne starcie ZNM z centrolewicą w wyborach do Bratniaka miało
miejsce z przyczyn niezależnych (walki o niepodległość Polski) dopiero na wiosnę
1920 roku.
Początek roku 1918 to próby wywołania przez socjalistów na uczelniach strajków solidarnościowych z robotnikami. Według rysu historycznego ZNM z 1920
r. od udaremnienia tej socjalistycznej akcji rozpoczął się wzrost wpływu ZNM w
środowisku akademickim. Przypisywano sobie wręcz decydującą rolę w pacyﬁkacji
tych zamierzeń. Stwierdzono nawet, że data 14 stycznia 1918 r. (tj. dzień wieców
na uczelniach) jest dla ZNM datą przełomową i od tej chwili socjaliści i grupy do
nich zbliżone zaczęły w świecie akademickim Warszawy coraz bardziej tracić grunt
pod nogami43. Choć anonimowy autor artykułu z Głosu Akademickiego tworzył
już wyraźną legendę ZNM, to prawda jednak nie odbiegała zbytnio od tego opisu.
Mimo, że ZNM było za słabe na samodzielne akcje, co pokazała chociażby przegrana w wyborach do BPSUW w grudniu 1917 r., udało się jednak wówczas doskonale wykorzystać ówczesne nastroje studentów. Zdawali sobie oni sprawę, że
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nadchodząca niepodległość Polski nie pozwalała na strajki, które rzekomo miały
uderzać w Niemców, a w rzeczywistości uderzały w już i tak osłabiony kraj. Na
wiecach w dniu 14 stycznia zwołanych przez OMN, Zarzewie i Związek Niezależnej
Młodzieży Socjalistycznej (inicjator protestu) miało dojść do ogłoszenia antywojennych strajków solidarnościowych z robotnikami. Jednak zdecydowana kontrakcja narodowców, którzy w rozrzuconej na uczelniach ulotce opisali szkodliwość
zamierzeń socjalistów, spowodowała, że część pierwotnych zwolenników strajku
(OMN i Zarzewie) zmieniła zdanie podczas wiecu na Uniwersytecie. Zdecydowanie przeciwko strajkowi oprócz ZNM opowiedziały się Niezależna Młodzież
Akademicka i Młodzież Narodowo-Liberalna. Sam przebieg wiecu na UW miał
niespotykany charakter. Mówcy narodowi w swoich przemówieniach tak porwali
zgromadzonych studentów, że przeciwko strajkowi głosowali nawet komuniści (sic!)
z Koła akademickiego PPS Lewicy44. Socjaliści wobec takiego obrotu sprawy zerwali kontakty z wyżej wymienionymi organizacjami oraz wystąpili z Konferencji
Ogólnoakademickiej, a swoje żale wypisali w swoich czasopismach. Tak opisali to
socjaliści ze ZNMS w swoim piśmie:
Wszystko tedy mówiło za tym, iż wiece strajk uchwalą, iż młodzież akademicka okaże się tą samą, która przed dwoma miesiącami odważnie szła
na ulicach Warszawy pod szable i kule. Omyliliśmy się. Zapomnieliśmy
o tym, iż nieskore do udziału w manifestacjach ulicznych stowarzyszenia „Niezależnej Mł. Akademickiej” i „Zjednoczenia Narodowego”, na
wiecu, w auli uniwersyteckiej, gdzie policji i ułanom przystępu broni
akademicka nietykalność, czują się jak w swoim żywiole. Płomienna
odezwa o „jarmułkach” i „międzynarodowym żydostwie”, w której
zapał i temperament obﬁcie wynagradzał niedomagania gramatyczne, była zapowiedzią czynu; wiec „szturmem” zdobyty został przez
„Zjednoczenie”, prezydium – przez „Niezależnych Akademików”,
zwycięstwo zaś odniósł rektor45.

Zaś w tygodniku socjalistycznym tak opisywano ten nieudany strajk:
20
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W poniedziałek odbyły się w wyższych zakładach naukowych
Warszawy wiece, zwołane z inicjatywy Niezależnej młodzieży
socjalistycznej [ZNMS] i związku młodzieży Promienistej [Filarecja].
Na wiecach zaproponowano przyłączenie się do manifestacyjnego
bezrobocia robotniczego. Propozycja napotkała gwałtowny opór ze
strony młodzieży tzw. narodowej [zapewne ZNM i OMN razem],
zarzewiackiej, na uniwersytecie zaś i „lewicowej” oraz „poalej-
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owpraanicaosjonistycznej”. Ta dziwaczna koalicja obaliła wniosek socjalistyczno i
postępowo-niepodległościowy [Filarecja], rozchodząc się grzecznie na
wezwanie rektora. Na politechnice uchwalono tylko rezolucję. Natomiast
Wyższe kursy rolnicze, Szkoła ogrodnicza i kursy Zielińskiego [WSH]
strajkowały. W ten sposób większość słuchaczy uniwersytetu stwierdziła
publicznie, że nic jej nie łączy z wyzwoleńczą walką proletariatu, z
dążeniem do prawdziwej niezawisłości46.

Z powyższych cytatów widać, że decydujący głos w tym wypadku miała
młodzież z ZNM, która obaliła próby wywołania strajku na UW i PW. Pozostałe uczelnie posiadały niewielką liczbę studentów i tam zapewne łatwiej było przeprowadzić
swoje wnioski. Dziwi jednak mimo wszystko obecność w gronie strajkujących
Wyższej Szkoły Rolniczej. Ostatecznie na UW nawet nie głosowano wniosku o
strajku, a na PW wniosek upadł w głosowaniu ogromną większością głosów47. Na 21
obu uczelniach nie przerwano zajęć.
Z początkiem roku ZNM zaczęło także odnosić sukcesy w wyborach do
władz kół naukowych. W styczniu 1918 roku do Zarządu Koła Prawników SUW
został wybrany członek Koła im. Mochnackiego – Franciszek Bruzdowicz48.
Pierwszym sprawdzianem siły ZNM na terenie ogólnoakademickim miał
być pierwszy Zjazd Ogólny Polskiej Młodzieży Akademickiej zwołany przez
działaczy lwowskiego „Zet-u” do tego miasta w październiku 1918 r. Z ramienia
ZNM pojechała do Lwowa liczna delegacja (co nie oznaczało siły jej głosu!). Byli
to: Feliks Majorowicz, Władysław Daab, Jan Rembieliński, Wacław Drozdowski,
Mieczysław Jakubowski, Zdzisław Marynowski i Juliusz Skarzyński49. Stanowili oni
prawie połowę delegatów z Warszawy na Zjazd (7 na 15!). Oni to, według wspomnień
Katelbacha (OMN), wraz z lwowskim i kijowskim „Zet-em” mieli tworzyć
opozycję „endecką” na Zjeździe i sprzeciwiali się bezskutecznie jego wyborowi na
przewodniczącego Zjazdu, co jednak udało się dzięki głosom delegatów z Warszawy,
Krakowa, Moskwy i Petersburga50. Do poważniejszego ideowego starcia nie doszło
wówczas, bowiem w okresie Zjazdu wybuchły walki o Lwów i jego uczestnicy ruszyli do boju, bronić miasta przed Ukraińcami. Stworzyli oni nawet własny warszawski pododdział. Wielu z nich odniosło rany, w tym na siedmiu delegatów ZNM
aż sześciu zostało rannych: Daab, Drozdowski, Jakubowski, Majorowicz (dwukrotnie), Marynowski i Rembieliński51.
Według własnej historii w dniach odzyskania niepodległości ZNM odniosło
jeszcze jeden sukces52. Otóż na wiecach w listopadzie 1918 roku dotyczących
wstąpienia studentów do odrodzonego Wojska Polskiego, przeciwko stanowisku
ZNM były wszystkie istniejące ugrupowania młodzieży. Konﬂikt między nimi
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powstał na tle uchwały Rady Regencyjnej o organizacji wojska, a której to decyzji
ówczesna iluzoryczna większość nie chciała uznawać (jak i samej Rady Regencyjnej).
Za to łaskawym okiem, jak sami opisali to w swej historii członkowie OMN, patrzyli oni na formujący się rząd lewicowy w Lublinie. Dnia 6 listopada na zwołanych
specjalnie wiecach akademickich udało się ZNM uzyskać poparcie ogółu studentów
za bezwarunkowym i natychmiastowym wstąpieniem do wojska. Kontrwniosek
OMN, Zarzewia, Filarecji, Młodzieży Niezależnej i innych o podporządkowaniu
się rządowi lubelskiemu upadł53. Sukces ten wynikał z doskonałego wyzyskania
ówczesnych nastrojów młodzieży przez Zjednoczenie Narodowe Młodzieży, której
w większości nie interesowały spory partyjne, a konkretna walka o niepodległość
Polski.
W latach 1915-1918 członkowie ZNM (za wyjątkiem Koła im. Mianowskiego)
tylko sporadycznie wchodzili do władz stowarzyszeń uniwersyteckich, gdzie
większość władzy dzierżyła w swych rękach lewica. Większe znaczenie osiągnęli
działacze na Politechnice, gdzie we władzach Bratniej Pomocy PW zasiadał chociażby
Wacław Drozdowski. Z braku znajomości członków ZNM na Politechnice trudno
jest jednak ustalić ich realny wpływ na działalność tamtejszych stowarzyszeń akademickich. Wiadomo jednak, że na Politechnice działalność ZNM wspierała Korporacja Akademicka „Sarmatia”, która sama miała narodową ideologię, a znaczna
część jej członków należała także do ZNM/NZMA54. Wielu narodowców należało
także do Korporacji Akademickiej „Welecja”.

Lata 1918-1922
Działalność wewnętrzna
Okres odzyskania niepodległości i odbudowy Państwa Polskiego to także
okres przemian w Zjednoczeniu Narodowym Młodzieży. Jeden z późniejszych
działaczy NZMA/MW tak opisuje ten proces:

22

GLAU_01.indd 22

Obóz narodowy, czy prawicowy – jak zwał, tak zwał, byleby się dobrze
miał – wyszedł z jednego Koła im. Mianowskiego [sic! – Koła im. Mochnackiego], które w 1918 r. grupowało całą młodzież o koalicyjnych
sympatiach, stojącą na gruncie zasadniczej walki z Niemcami i zjednoczonej Polski, powstałej wbrew nim. Kiedy ten naczelny cel koła
urzeczywistnił się, wystąpili z niego jedni, by założyć „Odrodzenie”,
nadając mu więcej religijny, niż ideowo-polityczny charakter, drudzy
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owpraanicaonazwali się zachowawcami. Pozostali nacjonaliści, którzy w zmienionych warunkach poprzez Nar. Zjednoczenie Mł. Akad. stali się
Młodzieżą Wszechpolską55.

Proces kształtowania się ideologii był rzeczą naturalną w wolnym i
niepodległym kraju i oczywistym było, że twór złączony tylko i wyłącznie przez
swoją antyniemieckość musiał się rozpaść.
W związku z krystalizacją poglądów w ZNM ze Zjednoczenia wyłoniła
się grupa monarchistów i utworzyła w październiku 1919 r. Akademickie Koło
Jedności Narodowej (AKJN). Do jego założycieli i czołowych działaczy należeli byli
członkowie ZNM: Zdzisław Massalski, Jerzy Gombrowicz i Zbigniew Dobiecki56.
Nie wiadomo ilu z założycieli AKJN należało wcześniej do ZNM i jak poważny
w konsekwencji był to rozłam57. AKJN zostało zawiązane oﬁcjalnie przez 25 osób 23
dnia 12 listopada 1919 roku, a głównymi jego założycielami (według Dobieckiego)
byli: Zdzisław Massalski, Zbigniew Dobiecki, Jerzy Gombrowicz, Stanisław Steiner
[Szteyner] i Zdzisław Szczerbiński, którzy później po dokooptowaniu Jerzego de
Virion stanowili pierwszy zarząd nowego ugrupowania. Prezesem został były sekretarz Koła im. Mochnackiego – Zdzisław Massalski58. W kwietniu 1920 r. AKJN
zmieniło nazwę na Organizacja Młodzieży Narodowo-Zachowawczej (OMNZ). Organizacja do końca tego krótkiego roku akademickiego miała liczyć według
własnych relacji ponad 100 osób59, zapewne w dużej części kosztem ZNM/NZMA.
Także i w samym ZNM (NZM) zaczęła się konsolidacja sił i środków do pracy
na poszczególnych odcinkach. Wpierw z ZNM wyłoniła się i zaczęła formalizować
swój byt na terenie szkół średnich organizacja młodzieży gimnazjalnej, która ostatecznie zorganizowała się jawnie pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół
Średnich. Zaktywizowała się w pierwszej połowie roku przyjmując własną Deklarację
Ideową i aktywnie występując na zewnątrz, starając się przyciągnąć w swe szeregi licznych gimnazjalistów. Także i akademicy utworzyli własną organizację, wpierw pod
nazwą Zjednoczenie Narodowe Młodzieży Szkół Wyższych, a następnie Narodowe
Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej. Jednak z powodu wstąpienia studentów do
wojska, NZMA rozpoczęło swą aktywną działalność dopiero pod koniec 1919 roku.
Samo zaś ZNM zajęło się pracą na terenie młodzieży rzemieślniczej, robotniczej i
biurowej60. Zaczęto wówczas już powszechnie używać (zamiast ZNM) nazwy Narodowe Zjednoczenie Młodzieży61.
Po zakończonych bojach o Lwów i pierwszych walk z bolszewikami wznowiono w listopadzie 1919 r. zajęcia na uczelniach oraz działalność NZMA. Wraz z
powrotem na uczelnie i wznowieniem działalności już dnia 27 listopada w lokalu
Ligi Żeglugi Polskiej odbyło się pierwsze zebranie informacyjne i dyskusyjne orga-
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nizacji, jeszcze jako Zjednoczenie Narodowej Młodzieży Szkół Wyższych62. Na kolejnym spotkaniu, w grudniu 1919 r. prawdopodobnie po zmianie nazwy na warszawskie Koło NZMA (jedyne wówczas w Polsce), przyjęto Deklarację Ideową, którą
następnie wydano drukiem nakładem Koła.63 Już pierwszy jej punkt przedstawiał
program NZMA:
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Naród jest najwyższym dobrem jakie mamy. Wszelkie fakty i zagadnienia
z dziedziny etyki i polityki muszą być rozpatrywane i sądzone wyłącznie
z punktu widzenia narodowego. Dobro Ojczyzny winno być dla nas
najwyższym prawem, a obowiązki względem Niej są pierwsze przed
wszystkimi innymi. Celem życia każdego z nas jest praca dla Polski,
dla rozwoju jej potęgi, zarówno materialnej jaki i duchowej64.
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Jej ogłoszenie zaowocowało powstaniem kół NZMA w Lublinie i Poznaniu.
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że środowiska te przynajmniej
konsultowały tę deklarację (skoro było Koło Warszawskie, to istniały także grupki
o podobnej ideologii w innych środowiskach). Koło Lubelskie ukonstytuowało
się jeszcze w grudniu tego roku, zaś Koło Poznańskie formalnie zawiązało się na
przełomie lutego i marca 1920 r.65. Główne tezy deklaracji NZMA zostały powtórzone później w Deklaracji Ideowej Młodzieży Wszechpolskiej w marcu 1922 r.
Po ogłoszeniu deklaracji wzmorzono wewnętrzną pracę NZMA, bowiem 5
marca 1920 r. w Klubie Towarzystwa Łyżwiarskiego odbyło się otwarte zebranie z
referatem dr Tadeusza Gluzińskiego pt. „Najbliższe zadania inteligencji”66, a dwa
dni później w warszawskiej prasie katolicko-narodowej ukazał się apel NZMA do
młodzieży akademickiej o aktywne wsparcie zbiórki funduszy na walkę z bolszewizmem67. Zapisy do udziału w tej zbiórce prowadził uniwersytecki sekretariat
NZMA.
Stan organizacji w pierwszej połowie 1920 roku był już na tyle dobry, że
Koło Warszawskie NZMA postanowiło wydawać własne pismo pt. Głos Akademicki.
Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 1920 r. pod redakcją Jana Rembielińskiego,
lecz kolejny z powodu wojny polsko-bolszewickiej dopiero w 1921 r. Czasopismo
to spotkało się życzliwym przyjęciem i pozytywna recenzja pierwszego numeru
pojawiła się w Gazecie Warszawskiej, w której wezwano także do wsparcia czasopisma68.
Do zjazdu marcowego w 1922 r. i powstania MW ukazały się łącznie 4 numery (w
tym ostatni zjazdowy). Czasopismo zakończyło swój żywot w 1923 r. po wydaniu 9
numerów. Redaktorami Głosu Akademickiego byli kolejno: Jan Rembieliński, Witold
Jerzy Chwalewik (w roku 1922 i 1923) oraz Jan Jodzewicz (rok 1923). Do czołowych
publicystów poza wyżej wymienionymi należeli: Leon Frejt, Zdzisław Marynowski,
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owpraanicaoJerzy Kwasieborski, Stanisław Włodek, Mieczysław Harusewicz oraz piszący relacje
z życia środowisk: Stefan Wolski (Lublin), Zdzisław Stahl i Józef Zieliński (Lwów),
Kazimierz Leczycki (Wilno) i Klaudiusz Hrabyk (Kraków)69.
Od czerwca 1920 roku aktywna działalność NZMA została zawieszona
z powodu nasilenia się wypadków na froncie polsko-bolszewickim. Większość
działaczy bądź powróciła do szeregów z urlopów, bądź ochotniczo wstąpiła do
wojska. Pozostawali w nich aż do listopada tego roku, gdy po podpisaniu rozejmu
polsko-sowieckiego, z czasem zostali dopiero ponownie urlopowani i skierowani na
uczelnie. Nieliczni, którzy nie brali czynnego udziału w walce, działali społecznie w
komitetach obywatelskich, czy też akademickich pomocy żołnierzom. Po minięciu
zagrożenia i ustaniu walk, w okresie Święta Wszystkich Świętych obecni w Warszawie członkowie NZMA zorganizowali w dniu 6 listopada w kościele archikatedralnym nabożeństwo żałobne za poległych kolegów70.
25
Po bezpośrednim zakończeniu czynnych działań wojennych urlopowani
akademicy pojawili się pod koniec 1920 r. ponownie na uczelniach. Sytuacja jaką
zastali była jednak odmienna od tego co pozostawili. Część działaczy, możliwe,
że pod wrażeniem działań wojennych i sytuacji społeczno-politycznej w kraju,
zaczęła się nie zgadzać z główną linią organizacji, wyznaczoną przez LN. Okazało
się, że w łonie organizacji od dawna istniały dwie grupy: pierwsza związana z ND,
druga związana ze Zjednoczeniem Narodowym (z dawnym „Starozarzewiakami”).
Różnił je stosunek do demokracji i odmienność pojmowania hasła samodzielności
młodzieży. Ponadto sytuację skomplikował fakt, że duża część znanych i zasłużonych
działaczy jak: Świrski, Jakubowski wyjechała z Warszawy na studia do innych
ośrodków akademickich (także mniej znani, jak: Kirkor do Krakowa, Dmowski i
Kijeński do Poznania i prawdopodobnie inni), w większości z zadaniem tworzenia
lub wsparcia nowych kół NZMA. Ubytek czołowych działaczy z UW w większym
stopniu osłabił grupę „endecką”.
Do starcia tych dwóch grup doszło na walnym zebraniu w dnia 31 stycznia 1921 r. Wówczas wobec uchwał przeprowadzonych przez większość wierną ND
nastąpił rozłam w warszawskim kole NZMA. Z secesji powstał Związek Polskiej
Młodzieży Demokratycznej „Zarzewie”71. Odszedł z organizacji prezes Władysław
Daab72, były sekretarz Tadeusz Wróblewski i jeden z założycieli ruchu, prezes
BPSUW – Feliks Majorowicz (b. prezes Koła im. M. Mochnackiego) oraz nieznana
bliżej grupa członków, sięgająca przynajmniej kilkunastu osób73. Nieznany jest bliżej
powód rozłamu, dość skąpo ówczesna prasa narodowa o nim pisze. Tak przedstawia
go Jan Jodzewicz ponad rok później w charakterystyce ZPMD „Zarzewie” zamieszczonej w Głosie Akademickim: „Chęć opanowania szerokich mas akademickich,
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nawet kosztem poważnych ustępstw ideowych, i fałszywie rozumiana niezależność
od obozu narodowego w starszym społeczeństwie, były pierwszymi przyczynami,
które skłoniły grupkę byłych członków NZMA, wobec całkowitej porażki ich koncepcji na terenie tej organizacji, do utworzenia Zarzewia.”74 Grupa ta ponadto dość
szybko sama doznała rozłamu z powodu swej polityki akademickiej75.
Ciekawe światło na ten rozłam rzuca organ OMN Brzask z Poznania. W jednym z numerów z 1921 r. redakcja charakteryzuję ideowe życie akademickie:
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Narodowe Zjednoczenie Młodzieży (narodowi-demokraci). Grupa
ta powstała w Warszawie w pierwszym roku istnienia Uniwersytetu
Warszawskiego (t. zw. Koło im. Mochnackiego). Stworzona została
przez grupę t.zw. „Starozarzewiaków”. Przez cały czas od 1918
roku występowała jednolicie, zyskując sobie zwolenników głównie
wśród młodych akademików wstępujących do wyższych uczelni.
Do czasu powstania państwa polskiego ulegała wpływom Koła
Międzypartyjnego. Od tego czasu, zwłaszcza od chwili zwołania Sejmu
dały się w tej grupie zauważyć 2 kierunki wzajemnie się zwalczające,
t.j. jeden o wyraźniejszych tendencjach narodowo-demokratycznych i drugi emancypacyjny, propagowany przez część „Starozarzewiaków”, założycieli tej grupy. Grupa, jako całość zachowała swą
jednolitość na zewnątrz do przełomu 1919/20 r. ak., wydając jeden
numer miesięcznika p. t. Głos młodzieży [Głos Akademicki]. W r. b.
akademickim nastąpił rozłam. Kierunek emancypacyjny utworzył
nieliczną grupę p.n. „Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej”,
wykazując wyraźne tendencje do odcięcia się od młodzieży endeckiej.
Grupa ta deklaruje się jako „ludowa” (…)76.
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A tak po wielu latach wspomina ten rozłam Janusz Rabski: „Podstawą secesji
był stosunek do ideologii, wyrażanej przez Romana Dmowskiego. Ci, którzy pozostali w Narodowym Zjednoczeniu Młodzieży Akademickiej, nadali organizacji charakter wyraźnie wszechpolski, nacjonalistyczny. „Zarzewie” było organizacją, która
zawsze mała bardzo małą ilość ludzi, żyła bardzo krótko. Przeważnie grupowała
plutokrację”77.
Rozłam musiał jednak solidnie wstrząsnąć organizacją, a przynajmniej
nadwerężyć najsilniejsze Koło Uniwersyteckie (w końcu odeszło dwóch kierowników ruchu: Daab i Majorowicz), bowiem ciężar pracy w NZMA przeniósł
się na działaczy z Politechniki, którzy zajęli kierownicze funkcje w Zarządzie.
Także aktywność w okresie semestru letniego nie była zbyt okazała, w prasie narodowej niewiele pojawiło się informacji z życia NZMA. Mimo zrozumiałego w
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owpraanicaotych warunkach osłabienia aktywności członków, jednak dość szybko starano
się zniwelować skutki rozłamu. Zaczęto od wyboru nowych władz. Do wyborów
doszło zapewne na przełomie lutego i marca, nie jest znany dokładny termin walnego zebrania. W połowie marca przy okazji pierwszego po rozłamie spotkania dyskusyjnego jego wyniki (skład władz) opublikował Kurier Warszawski. W skład nowego
Zarządu weszli: prezes – Wacław Drozdowski, wiceprezes – Jan Jodzewicz, sekretarz
generalny – Henryk Rossman, skarbnik – Witold Chwalewik oraz Józef Karney,
Władysław Majewski, Janusz Rabski i Jan Rembieliński (członkowie Zarządu). Zorganizowano wówczas 18 marca zamknięte (za zaproszeniami) spotkanie dyskusyjne
w lokalu Stowarzyszenia Ziemianek, na którym Tadeusz Gluziński wygłosił referat
pt.: „Potęga i słabość Niemiec”78.
Dopiero w połowie maja odbyło się kolejne zapowiedziane zebranie NZMA
(także zamknięte) z referatem posła dr Jana Załuski (ZL-N) pt. „O demokratyzmie i 27
pracy wśród ludu”, które odbyło się ponownie w lokalu Stowarzyszenia Ziemianek.
Dobór tematu i prelegenta świadczy o potrzebie przekazania członkom NZMA
wytycznych w sprawie podejścia do problemu pracy wśród ludu (sprawa ta była
zapewne poruszana podczas rozłamu ZPMD „Zarzewie”)79.
Gdy w Warszawie trwał konﬂikt w organizacji, z początkiem roku delegaci
NZMA w Krakowie (Świrski i Kirkor) założyli w lutym czwarte koło NZMA, które
jednak przez długi czas nie rozwijało się najlepiej. Mimo trudnych warunków lokalnych udało się jednak z czasem osiągnąć powodzenie. Obaj narodowcy kontynuowali swoje wykształcenie, uzyskując na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuły doktora
praw80.
Na koniec tego burzliwego i krótkiego roku akademickiego 1920/21 (na
przełomie maja i czerwca 1921 r.) doszło do ważnego wydarzenia w działalności
młodzieżowego ruchu narodowego. Utworzono bliżej nieznany, oﬁcjalny Centralny
Komitet Młodzieży Narodowej, jako naczelną instancję dla trzech młodzieżowych
organizacji, który miał kierować całością ruchu narodowego wśród młodzieży.
Według Gazety Warszawskiej celem jego powołania było: „uzgodnienie akcji poszczególnych organizacji narodowych młodzieży oraz zorganizowanie pracy na rok
szkolny i akademicki 1921/22 (…).”, a według Rzeczypospolitej Komitet powstał: „W
celu skoordynowania akcji poszczególnych organizacji młodzieży oraz rozpoczęcia
intensywnej pracy wśród młodzieży rzemieślniczej i wiejskiej (…)”. Komitet
powołały: Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej, Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół Średnich oraz Związek Młodzieży Demokratyczno-Narodowej (wcześniej NZM, stowarzyszenie dla młodzieży rzemieślniczej, robotniczej
i biurowej81).W skład władz Komitetu Centralnego weszli: prezes – Wacław Droz-

GLAU_01.indd 27

12/16/05 12:25:56 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Początki Młodzieży Wszechpolskiej

28

dowski, sekretarz – Jan Mosdorf oraz Tadeusz Hertz, Mieczysław Ludwik Przyjemski, Janusz Rabski, Jan Rembieliński, Jerzy Rogowicz, Zbigniew Stypułkowski,
Jerzy Werner82. W sferze domysłów pozostaje ustalenie kto jakie stowarzyszenie reprezentował, niejednokrotnie pracowano na terenie kilku naraz. Z wymienionych tu osób działaczami NZMA byli (ówcześni studenci): Drozdowski, Rabski, Rembieliński, Przyjemski; NZMSzŚ: Stypułkowski (był wtedy jeszcze uczniem
gimnazjum), zaś Mosdorf i Rogowicz wchodzili do Zarządu Głównego ZMD-N83.
Natomiast nie jest znana bliżej przynależność Hertza i Wernera, nie należeli oni
do znanych działaczy i nic bliżej o nich nie wiadomo. Ujawnienie informacji o
powstaniu tego tajemniczego Komitetu było zapewne chwytem propagandowym
ukazującym siłę tworzącego się ruchu narodowego, bowiem właściwy ośrodek kierowniczy (czyli „Zet”, a także Liga Narodowa) był tajny. Choć sam zestaw nazwisk w
składzie Komitetu sugeruje, że można by go uznać za ujawniony ośrodek kierujący
młodzieżowym ruchem narodowym. Brak jednak źródeł na potwierdzenie tej tezy.
Już wkrótce sytuacja w NZMA została dość szybko opanowana. Sojusz
„Zarzewia” z lewicą i jej sukces w uniwersyteckim Bratniaku ostudziły nastroje
rozłamowe wielu narodowców. Ponadto już na jesieni nastąpił duży napływ z gimnazjów nowych członków: m.in. studentami UW zostali: doświadczony działacz
Zbigniew Stypułkowski oraz późniejsi znani narodowcy Jan Korolec, Aleksander
Heinrich i Jerzy Czarkowski.
W roku akademickim 1921/22 energicznie przystąpiono do odbudowy
Koła oraz jednocześnie do kształtowania odpowiedniej formacji swoich członków.
Rozpoczęto ją w dniu 19 października programowym referatem Jana Rembielińskiego
„Nasze zadania i cele”, który w swej wymowie był powtórzeniem referatu dr Załuski
z maja br., bowiem prelegent w swym wystąpieniu wskazał na potrzebę teoretycznego
badania nacjonalizmu, ale i równolegle na praktyczny demokratyzm, wyrażający
się w szerzeniu oświaty wśród ludu84. W semestrze zimowym wygłoszono kolejno
następujące referaty: „Wpływy żydowskie w literaturze i sztuce” (redaktor Stanisław
Pieńkowski), „Życie ideowe młodzieży akademickiej” (Jan Jodzewicz), „Demokratyzacja Galicji w epoce konstytucyjnej” (poseł Jan Zamorski), „Bolszewizm a Żydzi”
(redaktor Antoni Sadzewicz)85. W semestrze letnim omówiono na kolejnym spotkaniu przebieg i wyniki II Zjazdu Ogólnoakademickiego w Wilnie z grudnia 1921
r. (prelegent Jan Rembieliński), a następnie wygłoszono następujące referaty: „Rola
inteligencji w odrodzonej Polsce” (Zygmunt Berezowski), „Istota walki o Wilno” w
okresie wyborów do Sejmu Wileńskiego (poseł ks. Kazimierz Lutosławski), „Bankructwo liberalizmu” (dr Tadeusz Gluziński) oraz „Młodzież a polityka” (Zdzisław
Marynowski)86. Spotkania, których zapowiedzi (czasami relacje) tradycyjnie
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owpraanicaoukazywały się w Gazecie Porannej 2 gr. i Gazecie Warszawskiej, odbywały się regularnie
co tydzień w poniedziałki lub środy (oczywiście z przerwami na święta i ferie) w sali
w Stowarzyszeniu Techników, a wyjątkowo w Centralnym Towarzystwie Rolniczym
dla liczniejszej publiczności. Oprócz spotkań referatowych odbyło się kilka spotkań
poświęconych sprawom organizacyjnym (Zjazd Ogólnoakademicki, wybory do
Bratnich Pomocy), np. dnia 25 stycznia po gorącej dyskusji dopuszczono studentów
Wolnej Wszechnicy Polskiej do członkostwa w NZMA oraz powołano sekcję
towarzyską pod przewodnictwem Zdzisława Marynowskiego. Już niecały miesiąc
później (22 lutego) odbył się pierwszy wieczór taneczny zorganizowany przez tę
sekcję w Towarzystwie Wioślarskim. Idea zabaw tanecznych, a później nawet bali,
kontynuowana była także i w latach późniejszych (organizowanych już przez MW).
Ostatni okres działalności NZMA zajęły przygotowania do I Zjazdu Ogólnopolskiego NZMA, podczas którego zmieniono nazwę organizacji na Młodzież Wszech- 29
polska. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był Janusz Rabski.
W ostatnich wyborach władz Koła przed powstaniem MW w listopadzie
1921 r. prezesem został doświadczony działacz Jan Rembieliński. Cały skład
Zarządu ukonstytuował się następująco: prezes – Jan Rembieliński, wiceprezes –
Zdzisław Marynowski, sekretarz generalny – Edward Muszalski, redaktor Głosu
Akademickiego – Witold Chwalewik, skarbnik – Mieczysław Ludwik Przyjemski,
sekretarz UW – Stanisław Zgliczyński, sekretarz PW – Stanisław Gadomski, sekretarz SGGW – Stanisław Madaliński i przewodniczący sekcji oświatowo-kulturalnej
– Jerzy Kwasieborski87. Ze składu Zarządu można wywnioskować, że siła NZMA
ponownie opierała się na studentach UW, co świadczy o odbudowie sił na Uniwersytecie. Na tym samym walnym zebraniu wybrano także pięciu delegatów do
Rady Naczelnej: Jana Jodzewicza, Wojciecha Jaxę-Bąkowskiego, Stanisława Szellera,
Janusza Rabskiego i Pawła Żółkowskiego88. Władze Koła Warszawskiego pełniły
także funkcję Zarządu Głównego NZMA i były delegatami z urzędu na Zjazd. Formalne ukonstytuowanie się Koła Warszawskiego MW nastąpiło już po Zjeździe
marcowym Młodzieży Wszechpolskiej, a mianowicie na walnym zebraniu w dniu 3
kwietnia 1922 r. Oprócz powołania nowego Zarządu, wymuszonego wyborem części
członków do Rady Naczelnej, wybrano także po raz pierwszy Komisję Rewizyjną i
Sąd Koleżeński89.
Wcześniej na ostatnim zebraniu Koła Warszawskiego NZMA w dniu 20
marca wybrano 12 delegatów na Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej (z tego wynika, że
Koło Warszawskie liczyło ok. 120 członków; wybierano 1 delegata na 10 członków).
Obok nich delegatami z urzędu (pełnili obowiązki Zarządu Głównego) o czym
wspomniano, było pięciu członków Zarządu90.
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Pierwszym wyzwaniem na terenie zewnętrznym dla nowej organizacji były
pierwsze wybory parlamentarne w lutym 1919 roku. Sytuacja kadrowa wśród narodowców była nie najlepsza, bowiem większość działaczy wstąpiła jeszcze w listopadzie ub.r. ochotniczo do Wojska Polskiego. Temu stanowi starano się zaradzić w
ramach skromnych sił, delegując do pracy wyborczej w pierwszym rzędzie koleżanki.
Sytuacja o tyle była łatwiejsza, że wyborcza lista „endecka” była listą koalicyjną i
zrzeszała przedstawicieli różnych kierunków narodowych. W styczniu tego roku
powołano do życia Narodowy Blok Wyborczy Akademiczek, który miał wspierać
pracę wyborczą bloku stronnictw narodowych (Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych). W skład NBWA weszły: H. Appelówna, W. Appelówna,
J. Bierzyńska, Kunlówna, E. Kobylańska, H. Lutosławska, Niklewska, A. Szykulanka i W. Wolffówna91. Narodowo usposobione akademiczki wydały także własną
odezwę, w której wzywały do licznego udziału w akcji wyborczej oraz w głosowaniu
(kobiety uzyskały wówczas prawo głosu)92. W prace pomocnicze zaangażowali się
także studenci-rekonwalescenci (członkowie ZNM) listopadowych bojów o Lwów.
W pierwszych dniach stycznia w Łodzi zawiązał się Akademicki Narodowy Komitet
Wyborczy, którego celem było współdziałanie w „akcji przedwyborczej, zmierzającej
do wytworzenia narodowego przedstawicielstwa w Sejmie”. Wśród jego twórców
znalazł się Feliks Majorowicz. W Warszawie akcję wyborczą wspomagali Władysław
Świrski i Mieczysław Jakubowski przemawiając na wiecach wyborczych Narodowego
Bloku Wyborczego93. Jakubowski w tym czasie pełnił też obowiązki sekretarza Narodowego Komitetu Wyborczego w Piotrkowie94.
W czasie działań wojennych aktywność Zjednoczenia Narodowego
Młodzieży była z przyczyn wspomnianych wcześniej bardzo ograniczona. Jednak mimo problemów kadrowych starano się uczestniczyć chociażby w ograniczonym zakresie w życiu akademickim. W październiku 1919 roku na zaproszenie młodzieży jugosłowiańskiej do Zagrzebia udała się dziesięcioosobowa delegacja
polskich studentów. Pierwotnie mieli oni uczestniczyć w Kongresie młodzieży
jugosłowiańskiej, ale wobec jego odwołania, odbył się wówczas Kongres młodzieży
słowiańskiej, na którym oprócz gospodarzy i Polaków obecni byli także Czesi.
Jedynym przedstawicielem ZNM był Władysław Świrski, który pojechał na Kongres jako delegat środowiska warszawskiego. Zabierał on nawet głos podczas obrad,
charakteryzując życie młodzieży akademickiej na emigracji podczas wojny95. Także
w październiku ZNM zabrało głos w sprawie ponownego otwarcia Uniwersytetu
w Wilnie, składając młodzieży rozpoczynającej naukę na USB życzenia pomyślnej
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owpraanicaoi owocnej pracy dla Ojczyzny. Stwierdzając nawet patetycznie: „Niechaj Filomaci i
nieśmiertelny Mickiewicz wpośród obecnych słuchaczy Uniwersytetu znajdą swych
idei kontynuatorów, haseł spadkobierców, w służbie dla kraju następców”96.
Po zakończeniu działań wojennych w obronie Lwowa i walk na kresach
wschodnich, urlopowani akademicy powrócili pod koniec 1919 r. na uczelnie,
włączając się w wir życia akademickiego. Już w grudniu tego roku powołano do życia
ogólnouczelniany związek sportowy (AZS) w Warszawie. W skład władz wybranych
na zebraniu 19 grudnia (na lata 1919-1921) weszli następujący członkowie NZMA:
Władysław Nadratowski – jako prezes, Stanisław Szeller, Adam Herse i Antoni
Lilpop – członkowie Zarządu oraz Wacław Wędrychowski i Tadeusz Wróblewski
– członkowie Komisji Rewizyjnej. Jak z powyższych nazwisk widać, członkowie
NZMA kontynuowali swoją aktywną działalność na niwie sportowej, teraz już na
terenie ogólnowarszawskim97.
31
Po okresie reorganizacji wewnętrznej i ideowej w 1919 roku, kolejny rok to
początek sukcesów Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej na terenie akademickim, które podniosły prestiż organizacji. Choć na Zjeździe Ogólnoakademickim w dniach 16-18 lutego w Warszawie jeszcze nie były one widoczne,
to sytuacja zaczynała się poprawiać. Przewodniczącym tego pierwszego Zjazdu
został członek OMN Stanisław Paprocki, a kontr kandydatura Feliksa Majorowicza
upadła98. Prawdopodobnie w Prezydium Zjazdu nie było przedstawiciela NZMA,
a „prawicę” reprezentował jedynie ks. B. Kulesza, pełniąc funkcję sekretarza. Na
Zjeździe poruszono m.in. sprawy ideowo-polityczne, a jednym z dwóch referentów
był Jan Rembieliński, który wygłosił koreferat (do referatu Tadeusza Katelbacha –
członka OMN, a więc przeciwnika ideowego) p.t. „Wpływ zmienionych warunków
politycznych na charakter życia ideowego młodzieży”. Oto jak scharakteryzował
te referaty Jerzy Herniczek późniejszy założyciel i wiceprezes poznańskiego Koła
NZMA obecny na tym Zjeździe jak delegat:
Obaj prelegenci opracowali swój wykład bardzo starannie, wykazując
gruntowną znajomość stosunków wśród młodzieży i głębokie
zrozumienie znaczenia doby obecnej w ogólnym rozwoju naszego
życia narodowego; specjalnie trafne były uwagi stud. Rembielińskiego,
który zanalizowawszy bardzo subtelnie poszczególne przejawy chwili
bieżącej i wykazawszy, jakie nam grożą niebezpieczeństwa, w konkluzji
nawoływał do zespolenia się całej młodzieży przy wspólnym warsztacie
pracy nad rozbudową Polski potężnej, Polski o mocarstwowym rozwoju,
zgodnie z jej tradycją, przekazaną nam spuściźnie przez historię99.
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Mimo wystąpień pojedynczych działaczy NZMA, Zjazd przebiegał pod
dyktando członków Organizacji Młodzieży Narodowej. O niewielkim wpływie narodowców na jego obrady może świadczyć także skład wybranej egzekutywy Zjazdu.
W pięcioosobowym składzie Komitetu Wykonawczego Zjazdu znalazł się tylko
jeden członek NZMA – Feliks Majorowicz100. Pozostałe miejsca zajęli członkowie
tzw. „Młodzieży Niezależnej” oraz OMN, z tym że jeden z nich – Wiktor Natanson, wkrótce spowoduje rozłam w warszawskiej OMN. Utworzył on Niezależną
Młodzież Narodową (NMN), blisko współpracującą z NZMA. Nie zmieniło to jednak faktu, że przewagę w Komitecie miała tzw. młodzież belwederska. Dość chłodno
Leon Frejt ocenił wyniki Zjazdu w swej relacji w Głosie Akademickim. Stwierdził on:
„Szczerze sobie musimy powiedzieć, że stosy uchwalonych wniosków nie dodają
zjazdowi znaczenia i że nie są w stanie zastąpić jednej wielkiej, twórczej idei”101.
Co nie udało się jeszcze na terenie ogólnoakademickim, udało się już w
BPSUW, gdzie w lutym 1920 roku NZMA wraz z koalicjantami wygrało wybory
do tego najważniejszego stowarzyszenia na Uniwersytecie Warszawskim, popularnego „Bratniaka”. Jego prezesem został wówczas jeden z twórców młodzieżowego
ruchu narodowego – Feliks Majorowicz, a we władzach znaleźli się także i inni
członkowie NZMA: Stanisław Kirkor (wiceprezes), W. Wędrychowski (prezes Sądu
Koleżeńskiego), L. Frejt, T. Wróblewski, J. Rembieliński, W. Daab, J. Rabski i Zygmunt Modzelewski102. Wybory wygrała wówczas koalicja NZMA ze Stowarzyszeniem Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” i Organizacją Młodzieży NarodowoZachowawczej, bez wsparcia których trudno byłoby o to prestiżowe zwycięstwo.
Jeszcze w marcu tego roku wobec narastania fali strajkowej i groźby strajku
powszechnego w Polsce, NZMA aktywnie włączyło się w organizację tzw. „Drużyn
Ratowniczych”, które miały za zadanie czynnie przeciwstawić się akcji strajkowej.
Chodziło w tym wypadku nie o wystąpienia uliczne, ale o zastępowanie strajkujących
robotników w ich miejscach pracy. Na wiecu zwołanym na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 12 marca 1920 r. przez Konferencję Ogólnoakademicką, któremu
przewodniczył prezes BPSUW Feliks Majorowicz, utworzenie „Drużyn” poparł
ówczesny prezes NZMA – Leon Frejt, który wezwał także inne środowiska do utworzenia takich „Drużyn”. Zgodnie z przyjętą rezolucją o uruchomieniu „Drużyn” miała
decydować decyzja Konferencji Ogólnoakademickiej. Na Politechnice na wiecu akademickim przyjęto podobną rezolucję jak na UW, a przewodniczącym wiecu (a także
mówcą) był członek NZMA Wacław Drozdowski103. Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego „Drużyn Ratowniczych” został członek NZMA – Janusz Makarczyk104.
Również na terenie młodzieżowym (szkół średnich) stworzono podobny komitet
(Komitet młodzieży Drużyn Ratowniczych), a jego prezesem został znany działacz
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owpraanicaoNZMSzŚ (redaktor Głosu Młodzieży) – Kazimierz Borkowski105. Ostatecznie jednak
w marcu nie zapadła decyzja o ich użyciu, ale sprawę „Drużyn Ratowniczych” kontynuowano w czerwcu 1920 r., gdy wybuch strajk powszechny w Warszawie. Konferencja Ogólnoakademicka, nie mogąc uzgodnić swego stanowiska co do uruchomienia „Drużyn”, odwołała się wówczas kolejny raz do wieców. Na kolejnym wiecu na
UW postanowiono ponownie poprzeć „Drużyny Ratownicze” i wybrano Komitet
składający się z trzech osób, w tym dwóch z NZMA: Leon Frejt i Stanisław Kirkor
(trzeci to Antoni Chaciński ze SMA „Odrodzenie”), który miał kierować całością
akcji przeciwstrajkowej106. Poparcie dla „Drużyn” wyrazili także ponownie na swym
wiecu studenci PW. Sytuacja jednak w najbliższym czasie zmieniła się diametralnie i
zeszła na plan dalszy, bowiem do bram miasta zaczęli pukać bolszewicy.
I znów aktywność organizacji została ograniczona. Powód był niezależny od
działalności, a wynikał jak wspomniano wyżej z wojennej sytuacji Polski. Wszyscy 33
zdolni do noszenia broni akademicy stanęli do obrony odzyskanej niepodległości
przed nawałą bolszewicką wezwani m.in. przez Konferencję Ogólnoakademicką.
Ci, którzy z różnych przyczyn nie zostali przyjęci do służby liniowej stworzyli
Ligę Akademicką Obrony Państwa. W skład Prezydium siedmioosobowej Rady
zarządzającej LAOP wybranej na wiecu 7 lipca wchodził z ramienia NZMA –
Władysław Daab107. W pracach Ligi aktywny udział brał znany działacz NZMA/
MW – Janusz Rabski, który z powodu słabego zdrowia nie został przyjęty do wojska,
współorganizując m.in. kwestę na akademików-żołnierzy108. Członkowie NZMA
byli także współautorami i sygnatariuszami listu do młodzieży narodów sprzymierzonych, w którym wyjaśnione były powody i cele wojny polsko-bolszewickiej (podpisane są także i inne środowiska akademickie: Kraków i Lublin, w tym lubelskie
Koło NZMA)109.
Mimo przebywania większości działaczy w wojsku nie zamarło całkowicie
zewnętrzne życie NZMA. W sprawach ważnych dla Polski zawsze starano się
zabierać głos. Jedną z takich okazji było zajęcie Wilna przez wojska „litewskobiałoruskie” gen. Lucjana Żeligowskiego w październiku 1920 roku. Wówczas
NZMA było współsygnatariuszem listu, w którym warszawska młodzież akademicka stwierdzała:
(...) my przedstawiciele młodzieży akademickiej stolicy, przesyłamy
Wam, oﬁcerowie i żołnierze, wyrazy najgłębszego uznania za Wasz rozpaczliwy, ale konieczny wysiłek. Ślubujemy, że uczynimy wszystko,
byście w walce przez Was zaczętej, nie pozostali sami, by słuszność
świętej sprawy nie padła oﬁarą dyplomatycznej rachuby.
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Na koniec przedstawiciele podpisanych stowarzyszeń stwierdzają, że nie
pogodzą się z ewentualną ponowną utratą Wilna. Podobne listy wysłała również
młodzież poznańska, w tym miejscowe środowiskowe koło NZMA110.
Kolejne wystąpienia zewnętrzne związane są już z nowym rokiem akademickim, który rozpoczął się w styczniu 1921 roku. Jego początek to kolejne
wybory do władz AZS, sprawdzonej już placówki, w której członkowie NZMA
odgrywali znaczące role. Po ustąpieniu Władysława Nadratowskiego kolejnym prezesem został sympatyk (członek?) NZMA – Stefan Grodzki. Do władz weszli także
i inni narodowcy: Stefan Lilpop, Tadeusz Olchowicz oraz ponownie Stanisław
Szeller i Władysław Nadratowski111. W styczniu, wobec planowanego plebiscytu na
Górnym Śląsku, młodzież akademicka powołała także we wszystkich środowiskach
Akademickie Komitety Górnośląskie, których zadaniem była zbiórka funduszy na
koszty plebiscytu, akcja uświadamiająca społeczeństwo o historii i tradycji Śląska
oraz jego wagi dla Polski. Na czele takiego komitetu w Warszawie stanął wybijający
się już członek NZMA – Janusz Rabski, a w pracy pomagał mu inny narodowiec
Mieczysław Laubitz (student PW)112.
Mimo tych sukcesów znaczenie NZMA na terenie akademickim uległo zachwianiu. Rozłam ZPMD „Zarzewie” musiał być jednak poważny (odeszli w końcu
prezes i były, a może nawet obecny sekretarz organizacji), bowiem w najbliższych
wyborach do Bratniej Pomocy SUW – NZMA wraz z koalicjantami poniosło
niespodziewaną klęskę, gdy rok wcześniej zwycięstwo było bezdyskusyjne. Nowym
prezesem Bratniaka w wyborach w marcu 1921 r. został właśnie Władysław Daab113.
Otóż pierwotnie do wyborów stanęły dwa bloki wyborcze: prawica (w tym NZMA)
i lewica. W łonie prawicy trwały negocjacje ze ZPMD „Zarzewie” w sprawie wspólnej listy, Związek jednak nie zgodził się na innego kandydata na prezesa niż Daab.
W konsekwencji w ostatniej chwili pojawiło się tzw. Centrum złożone ze ZPMD
„Zarzewie” i OMN. Blok ten porozumiał się z lewicą i uzyskał on na walnym zebraniu BPSUW przeszło 50 głosów więcej niż prawica. W wyniku wyborów do Zarządu
nie wszedł żaden przedstawiciel Bloku Narodowego (NZMA, SMA „Odrodzenie”,
OMN-Z i NMN). Był to niewątpliwie szok dla całej prawicy, a w szczególności
NZMA. W prasie narodowo-demokratycznej pominięto milczeniem tę klęskę,
ale za to w Rzeczpospolitej przywódca Niezależnej Młodzieży Narodowej – Wiktor
Natanson, w swej relacji z wyborów ukazał całe zaskoczenie Bloku Narodowego tym
postępkiem ZPMD „Zarzewie”:
Ale nie można po prostu ochłonąć ze zdziwienia, jeśli chodzi o
młodzież demokratyczną, która wczoraj jeszcze występowała pod
znakiem „najczarniejszej reakcji endeckiej”, a dziś staje się pożądanym

GLAU_01.indd 34

12/16/05 12:25:57 PM
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Bratniej Pomocy i całkowitego wyeliminowania z jej programu wszelkich
momentów narodowych. To też młoda organizacja, która budziła
obiecujące nadzieje w kierunku pogłębienia myśli narodowej na terenie
młodzieży akademickiej, od razu przy pierwszym swym szerszym
wystąpieniu zadała sobie cios śmiertelny, wykreśliwszy się dosłownie
z listy żyjących organizacji ideowych. Organizacja, która rozpoczyna
swój żywot od niedopuszczalnego kompromisu, a nawet kapitulacji
ideowej dla doraźnych zysków – z nieubłaganą koniecznością zniknąć
musi z powierzchni życia akademickiego114.

Pewien zrozumiały zastój jaki nastąpił po rozłamie spowodował, że kolejna zewnętrzna akcja NZMA miała miejsce dopiero w maju (w miesiącach
wcześniejszych położono nacisk na reorganizację wewnętrzną). W początkach maja 35
1921 roku ukazało się w prasie narodowej stanowisko NZMA (wraz z NMN i OMNZ) w sprawie nadania doktoratów honoris causa wybitnym mężom Polski i świata, w
tym Naczelnikowi Państwa – Józefowi Piłsudskiemu, przez Senat i wydziały UW.
Otóż te trzy organizację stwierdzają, że dla dobra młodzieży akademickiej hołd taki
oprócz Naczelnika Państwa należy się też i innym wielkim Polakom:
Instytucja doktoratów honorowych jest formą wyrażania hołdu ze
strony ludzi nauki zasłużonym dla życia narodowego mężom. W chwili
gdy Naród polski po ostatniej sześcioletniej walce o wolność wstępuje
w nowy okres pracy pokojowej i twórczej słusznie jest, iż nauka polska składa hołd tym, którzy do osiągnięcia niepodległości i zjednoczenia Polski najbardziej się przyczynili. W naszym jednak najgłębszym
przekonaniu obok odznaczonego przez Senat pierwszego Naczelnika Państwa i Naczelnego Dowódcy uznać także należy za takich
następujących wielkich Polaków: Romana Dmowskiego, gen. Józefa
Dowbor Muśnickiego, gen. Józefa Hallera, bojownika o wolność Śląska
Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego i pierwszego marszałka
Sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego. Uważamy zaś, iż ze względu na
konieczność zabezpieczenia terenu akademickiego od wprowadzenia
nań jakichkolwiek fermentów natury politycznej, niewskazaną jest
rzeczą nadawanie doktoratu honorowego jednemu z powyżej wymienionych mężów bez równoczesnego uwzględnienia innych115.

W okresie tym do życia została powołana Korporacja Akademicka „Patria”,
która wzmocniła ruch narodowy na uniwersytecie, także przez liczne grono jego
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sympatyków. Wśród członków K! Patria znajdowali się m.in. następujący członkowie
i sympatycy NZMA: Janusz Rabski – pierwszy prezes Korporacji, Stefan Grodzki –
działacz AZS, Kazimierz Grendyszyński, Zygmunt Boniecki i inni116. Takim wzmocnieniem było także powołanie do życia w kwietniu tego roku w Warszawie ogólnopolskiego Związku Polskich Korporacji Akademickich (ZPK!A), zrzeszającego polskie korporacje (korporacja Patria została wkrótce jego członkiem). Wśród delegatów
na Zjazd założycielski ZPK!A byli m.in. tacy wybitni członkowie NZMA jak: Drozdowski, Paweł Żółkowski, Henryk Pankiewicz, czy późniejszy działacz OWP Janusz
Wojciechowski117. Deklaracja Ideowa ZPK!A wykazywała bardzo duże podobieństwo
(nawet leksykalne) z deklaracją NZMA, na co uwagę zwrócił nawet jeden z działaczy
OMN, który scharakteryzował ruch korporacyjny w czasopiśmie Brzask118.
Wsparcie dla NZMA przyszło także i z innej strony. Otóż już w nowym roku
akademickim (w październiku 1921 r.) znane w życiu politycznym i gospodarczym
Stowarzyszenie „Rozwój” utworzyło swoją akademicką młodzieżówkę. Niestety w
przeciwieństwie do analogicznych stowarzyszeń akademickich we Lwowie i Krakowie, niewiele wiadomo o jej działalności w Warszawie. Widocznie nie była zbyt
aktywna. Środowisko warszawskie NZMA jako pierwsze już dość dawno wysunęło
hasło numerus clausus itp., wobec czego nie było potrzeby działalności w nowym
stowarzyszeniu. Mimo tego akademicki „Rozwój” został zawiązany i funkcjonował
on w środowisku warszawskim pod nazwą: Akademickie Stowarzyszenie Obrony
Życia Narodowego w Polsce119. Wobec braku źródeł trudno ocenić na ile ASOŻN
było rzeczywistym wsparciem dla NZMA.
Swoją siłę NZMA pokazało dopiero na kolejnym (drugim) Zjeździe Ogólnoakademickim w Wilnie, który odbył się w grudniu 1921 r. Wcześniej jednak
zapadły korzystne dla NZMA i jego koalicjantów ustalenia co do sposobu wyborów
delegatów. Na zebraniu Konferencji Ogólnoakademickiej wybrano warszawski
Komitet Organizacyjny II Zjazdu Polskiej Młodzieży Akademickiej, w składzie
którego żywioły prawicowe miały większość. Członkami tego Komitetu z ramienia
NZMA zostali Tadeusz Olchowicz (powrócił do NZMA po rozłamie „Zarzewia”)
oraz Janusz Rabski. Mając oparcie w Komitecie Organizacyjnym łatwiej był odpowiednio przygotować decydujące stracie, na którym miała zapaść decyzja co do sposobu wyborów delegatów na Zjazd. Do takowego starcia doszło na wiecu warszawskiej młodzieży akademickiej zwołanym przez Konferencję Ogólnoakademicką,
na którym rozstrzygnięto sposób wyboru delegacji warszawskiej na Zjazd. Sukces
odniósł Blok Narodowy (a w nim NZMA) proponujący wybór delegacji metodą
repartycji mandatów pomiędzy stowarzyszenia ideowe, Bratniaki, koła naukowe i
korporacje. Za repartycją opowiedziało się ok. 600 studentów, a za wyborami pow-
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owpraanicaoszechnymi 335 studentów z obecnych na wiecu. Przewodniczącym wiecu był ówczesny prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich – Henryk Pankiewicz
(NZMA), a za repartycją przemawiał Jan Rembieliński oraz Kazimierz Gluziński
(NMN) i Antoni Chaciński (SMA „Odrodzenie”)120. Sukces ten jest tym bardziej
wyrazisty, że prezesem warszawskiej Konferencji Ogólnoakademickiej był w tym
okresie Edmund Strauch (OMN), a więc przewagę wcześniej w Konferencji miały
tzw. żywioły belwederskie.
Także i podczas Zjazdu prawica odniosła sukces. Działacze NZMA wraz
z innymi ugrupowaniami prawicy (tzw. Bloku Narodowego: SMA „Odrodzenie”, OMN-Z, NMN i korporacje) uzyskali przewagę na Zjeździe i przeprowadzili wtedy większość swych postulatów. Nie znany jest skład wszystkich delegacji zjazdowych. Większość prawicową miały delegacje z Krakowa, Wilna, Poznania, neutralną z Warszawy i Gdańska, a lewicową ze Lwowa. Do Prezydium II 37
Zjazdu Ogólnoakademickiego w Wilnie (17-20 grudnia 1921 r.) wszedł co prawda
tylko jeden działacz NZMA – Jerzy Żórawski ze Lwowa, ale wraz Kazimierzem
Andrzejewskim (SMA „Odrodzenie” z Poznania), Henrykiem Mioduszewskim
(„Polonia” – SMA „Odrodzenie” z Krakowa), Janem Chodzińskim (Korporacja
Z.A.G. „Wisła” z Gdańska) i Tadeuszem Kiersnowskim (ZMN z Wilna) stworzyli
większość w siedmioosobowym Prezydium. Ten ostatni został przewodniczącym
Zjazdu. O aktywności i sile NZMA niech świadczy to, że działacze NZMA zostali
ponadto przewodniczącymi dwóch najbardziej prestiżowych komisji na Zjeździe:
ogólnej – Wacław Drozdowski (aktualnie Poznań) i ideowo-wychowawczej – Jan
Rembieliński121.
Sukces prawicy na Zjeździe był bezdyskusyjny. Sposób uzyskania większości
na Zjeździe przez młodzież narodową w ten sposób uzasadnił anonimowy korespondent Kuriera Lwowskiego:
Większość swą (około 10 głosów) zyskali endecy przez obecność na
Zjeździe delegatów korporacji nie znanych na uczelniach lwowskich,
wzorowanych na „Burschenschaftach” o takich nazwach jak „Baltia”,
„Wenecia” [„Welecja”], młodzież bardzo wojowniczą, szowinistyczną,
żądającą „uchwalenia kodeksu honorowego, wolności pojedynków i
kolonizowania kresów wschodnich122.

Do nowego siedmioosobowego Komitetu Wykonawczego weszło 3 przedstawicieli lewicy i 4 prawicy. Spośród tych ostatnich dwóch należało do NZMA: Jan
Rembieliński i Wojciech Jaxa-Bąkowski, z czego ten drugi wchodził do Komitetu
jako reprezentant ruchu korporacyjnego123.
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Sytuacja na progu powstania Młodzieży Wszechpolskiej nie była jednak
dobra, bowiem w kolejnych wyborach do Bratniej Pomocy SUW w lutym 1922
r. przedstawiciele NZMA nie wchodzą do Zarządu. Stworzono wówczas pod
hasłami apolityczności koalicyjny (z centrolewicą) Zarząd, na co działacze NZMA
nie chcieli przystać. Weszli oni wyłącznie do Sądu Koleżeńskiego (Janusz Rabski)
i Komisji Rewizyjnej (Zdzisław Marynowski). Inne stanowisko przyjęły wówczas
korporacje, NMN i „Odrodzenie” biorąc współodpowiedzialność za działalność
Zarządu (nie zachwiało to jednak w istotny sposób jedności Bloku Narodowego)124.
Niewiele lepiej NZMA poszło w marcu tego roku podczas wyborów do nowo
powołanej Rady Nadzorczej BPSUW. Lista koalicyjna Bloku Narodowego uzyskała
na 25 mandatów zaledwie siedem (z NZMA w jej skład weszli tylko Jan Jodzewicz i
Edward Muszalski), nie wchodząc do władz tej kontrolnej instytucji. Można śmiało
stwierdzić, że w obu tych wyborach NZMA odniosło prestiżową porażkę, a na sukces w „Bratniaku” trzeba było poczekać rok. Trochę lepiej sytuacja prezentowała się
Bratniej Pomocy SPW, gdzie kilku członków NZMA wchodziło do jej władz, ale
pozycje dominującą we jej władzach mieli korporanci. Nieznana jest pozycja narodowców na SGGW, a wręcz tragiczna była na WSH, gdzie prawie już tradycyjnie
przewagę osiągały żywioły centrowo-lewicowe. Także i najważniejsze koła naukowe
nie zostały jeszcze opanowane. Sukcesy na tych terenach miały, i to już niedługo,
dopiero nadejść.

Działalność na terenie szkolnym

38

Według niektórych badaczy, m.in. Bogdana Hillebrandta, Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół Średnich miało już działać w warszawskich szkołach
średnich od 1915 r.125. Na pewno przez cały czas istniały jakieś struktury na ich terenie, ale nic bliżej o nich nie wiadomo. Wraz z odzyskaniem niepodległości do tego
czasu tajna działalność narodowców na terenie szkół średnich, mogła odbywać się
już jawnie. Jednak dopiero od połowy 1919 roku rozpoczął się żywiołowy rozwój
NZMSzŚ. Przyczyniło się do tego pismo wydawane przez władze naczelne Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Szkół Średnich, pod nazwą Głos Młodzieży. Jego
pierwszym redaktorem został bardzo aktywny działacz Zjednoczenia Mieczysław
Ludwik Przyjemski. Młodzież szkolna dzięki ukazaniu się tego periodyku uzyskała
doskonałą platformę do wymiany myśli nad kształtem odzyskanej państwowości.
Pojawienie się tego pisma spotkało się z życzliwym przyjęciem przez starsze
społeczeństwo o sympatiach narodowych, a recenzja pierwszego numeru z maja
tego roku wraz z fragmentami artykułu wstępnego ukazała się w Gazecie Warsza-
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owpraanicaowskiej. Na zakończenie życzliwej recenzji stwierdzono także, że: „Pismo zasługuje
ze wszech miar na poparcie”126. W numerze pierwszym z maja 1919 r. w artykule pt.
„Nasze zamiary” redakcja przedstawiła swoje zadania, natomiast w numerze drugim z września 1919 r., a więc przed powstaniem Deklaracji Ideowej NZMA, ukazała
się takaż deklaracja Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Szkół Średnich127. Już
pobieżna analiza deklaracji NZMSzŚ i NZMA (ogłoszonej w grudniu 1919 roku)
wskazuje na to samo źródło ich powstania (zapewne „Zet” i Liga Narodowa). Redaktorami tego czasopisma byli kolejno: M.L. Przyjemski, Edward Borkowski, Józef
Wejtko, Witold Sopoćko. W skład redakcji wchodzili m.in.: Marian Łapienis, Bogdan
Korewicki, Kazimierz Wójcicki, Kazimierz Krukowski, Jerzy Badowski, Władysław
Daab oraz Maria i Zoﬁa Niklewskie (ostatnia trójka to działacze NZMA)128. Pismo
nie deklarowało otwarcie sympatii z jakimś konkretnym kierunkiem politycznym,
ale wymowa i publicyści dość jednoznacznie lokują młodzież NZMSzŚ przy endecji. 39
Formalnie jednak w jednym z artykułów odżegnywano się od współpracą z partią
narodowo-demokratyczną i braniu od niej funduszy na wydawanie pisma129. Z czasem zaprzestano jednak ukrywać swych bliskich powiązań130.
W pierwszych swych wystąpieniach NZMSzŚ starało się objąć swym
wpływem jak najszersze grupy młodzieży. Początkowo służyły do tego akcje niewiele
mające wspólnego z bezpośrednią akcją narodową. Zorganizowano dość liczne grupy
młodzieży (ok. 1000 osób), które odpłatnie miały wziąć udział w okresie wakacji
w jednodniowym spisie w Warszawie oraz zorganizowano naukę pływania131. Przy
okazji tej akcji nie zaniedbano naboru nowych członków, ogłaszając odpowiednie
komunikaty w prasie. Kandydaci mieli się zgłaszać w Sekretariacie NZMSzŚ przy
ul. Nowy Świat 12, za poręczeniem dwóch członków Zjednoczenia132. Dość szybko
przystąpiono do zebrań ideowych, na których członkowie NZM wygłaszali stosowne referaty. Jako jeden z pierwszych odbył się 17 sierpnia, na którym to student Władysław Daab wygłosił referat pt. „Demokratyzacja”. Kolejny miał się
odbyć 24 sierpnia, a prelegentem miała być Zoﬁa Niklewska. Jednak z nieznanych
mi przyczyn odbył się on dopiero 24 września, a jego temat to: „Idea narodowa
a socjalizm”133. Spotkania te odbywały się w lokalu stowarzyszenia. We wrześniu
wydano kolejny (drugi) numer Głosu Młodzieży, w którym przedstawiono zasady
działalności i pracy Zjednoczenia. Jego recenzja ponownie znalazła się w Gazecie
Warszawskiej. Także ponownie wezwano społeczeństwo do popierania pisma134. W
numerze tym opublikowano treść deklaracji ideowej Narodowego Zjednoczenia
Młodzieży Szkół Średnich. Jej treść można scharakteryzować przez następujący jej
fragment: „(...) dewizą naszą jest: Nic co się odnosi do Narodu, co ma związek z Jego
wielkością i sławą... obojętnym nam być nie może. Naród jest naszym najwyższym
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dobrem, jakie mamy”135. W numerze tym przedstawiono także krótki rys ideowy
NZMSzŚ, w którym stwierdzono, że NZM jest prawdziwą kontynuacją Organizacji Młodzieży Narodowej, gdyż obecna OMN jest organizacją antynarodową,
kierowaną przez ludzi o poglądach socjalistycznych136. Przedstawiono także charakter i zadania NZMSzŚ:

GLAUKOPIS NR 4-2006

Narodowe Zjednoczenie Młodzieży stawia sobie cele i zadania
różnorodne, pragnąc objąć całość życia narodowego młodzieży szkolnej;
chcąc w duchu ideałów narodowych przygotowywać swych członków
i zwolenników na prawdziwych Polaków, znających i kochających
historię narodu, jego teraźniejszość, jego zagadnienia i zadania,
rozumiejących problemy, które go czekają w najbliższej przyszłości,
uznających jego posłannictwo dziejowe, jako strażnika kultury i
cywilizacji, obrońcy wolności i prawa na wschodzie Europy. Chcemy
utwierdzić we wszystkich przekonanie, jedynie godne Polaka, że Polska
musi być silna i potężna, demokratyczna i praworządna. Hasła anarchii, obojętności narodowej i religijnej, nienawiści i walk klasowych,
przybyłe do nas ze wschodu, uważamy za naszych najgroźniejszych
wrogów. Dążyć będziemy do unarodowienia naszego życia i zabezpieczenia go od wszelkich wpływów obcych137.

40

Cele te postanowiono zrealizować przede wszystkim przez samokształcenie,
które ma być dopełnieniem edukacji szkolnej, podniesienie poziomu etycznego
swoich członków, a przez nich całej młodzieży oraz aktywność w pracy ogólnonarodowej i społecznej. Postawiono także na rozwój życia towarzyskiego i koleżeńskiego
we własnym gronie138.
Także we wrześniu 1919 r. NZMSzŚ włączyło się aktywnie w działalność
Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczypospolitą. Z jego ramienia
NZMSzŚ zbierało datki na wsparcie walczących w I Powstaniu Śląskim, uchodźców
i ich rodzin. W celu większej propagandy akcji władze Zjednoczenia wydały odezwę
do młodzieży, w której wezwano młodzież m.in. do tworzenia lokalnych komitetów
do zbierania oﬁar na pomoc Ślązakom139.
W październiku korzystając z obecności w Warszawie syna wieszcza
– Władysława Mickiewicza, udała się do niego delegacja NZMSzŚ i wręczyła mu
bukiet kwiatów w narodowych barwach140. Natomiast 1 stycznia 1920 roku delegacja
redakcji Głosu Młodzieży udała się do premiera Ignacego Paderewskiego składając
mu w imieniu NZMSzŚ list hołdowniczy (tzw. adres), na którym podpisał się cały
skład redakcji141.
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owpraanicaoIdeały wymienione w programie NZMSzŚ miały zostać poddane próbie już
na początku 1920 r. Jak wspomniano wcześniej młodzież szkolna nie pozostawała
na uboczu spraw dotyczących przyszłości Polski. W okresie strajków w marcu 1920
r. także i na terenie młodzieżowym (szkół średnich) stworzono, podobnie jak akademicy, komitet antystrajkowy (Komitet młodzieży Drużyn Ratowniczych). W
Prezydium Komitetu z działaczy młodzieżowych znaleźli się: Mieczysław Ludwik Przyjemski, Kazimierz Borkowski, Antoni Opęchowski, Kazimierz Krukowski
i Zbigniew Stypułkowski oraz trzech przedstawicieli starszego społeczeństwa142.
Współdziałano w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Samopomocy Społecznej
(SSS), sekretariatem Zjazdu przeciwbolszewickiego i Towarzystwem „Rozwój”. W
swej odezwie Komitet stwierdził, że „Obecny strajk jeśli wybuchnie, nie będzie
walką ekonomiczną, lecz tylko zamachem na całość i potęgę Polski”143.
Także i na odcinku młodzieżowym rozwinięto wewnętrzną pracę, bo— 41
wiem Zarząd Koła Warszawskiego NZMSzŚ zorganizował od połowy marca cykl
odczytów na tematy ideowe, m.in.: „Wychowanie narodowe młodzieży”, „Podstawy kierunku narodowego”. Prelegentami tych dwóch pierwszych spotkań byli
odpowiednio Józef Petrycki oraz Jan Rembieliński. Prelekcje odbywały się w lokalu
Stowarzyszenia „Lutnia” w gmachu Filharmonii144. Zaplanowano także i inne spotkania, niestety nie znane są nazwiska prelegentów oraz nie wiadomo czy spotkania te
ostatecznie odbyły się. Oto tematy planowanych spotkań: „Misja dziejowa Polski”,
„Idea narodowa polska w historycznym rozwoju”, „Młodzież a społeczeństwo”,
„Metody pracy wśród ludu”145. Chyba już poza cyklem (16 maja) odbył się kolejny
odczyt zorganizowany przez NZMSzŚ. Jego prelegentem był znany działacz narodowy Władysław Świrski, który na otwartym spotkaniu w Towarzystwie „Rozwój” przemawiał na temat: „Bogactwa ekonomiczne Polski”146.
Również i w okresie wzrastającego zagrożenia stolicy podczas wojny polskobolszewickiej aktywną działalność przejawiały koła szkolne Narodowego Zjednoczenia Młodzieży. W skład władz Komitetu Obrony Młodzieży Szkolnej powstałego
10 lipca weszli dwaj późniejsi znani wszechpolacy: jako prezes – Mieczysław Ludwik Przyjemski i sekretarz – Zbigniew Stypułkowski147. Oznaczało to, że narodowcy
mieli wówczas już silną pozycję w warszawskich szkołach średnich. Sam Przyjemski
był, znanym działaczem Narodowego Zjednoczenia Narodowego Szkół Średnich i
uczestniczył jako delegat w wielu inicjatywach młodzieży. Po roku 1920 działalność
NZMSzŚ jest już prawie nieznana. Widocznie zakazano otwartej działalności Zjednoczeniu w szkołach, uznając je za stowarzyszenie polityczne. Samej jednak idei jednoczenia się narodowców to nie zatrzymało. Zeszli oni ponownie do działalności
konspiracyjnej tworząc w okresie późniejszym Narodową Organizację Gimnazjalną.
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Działalność wśród młodzieży robotniczej, rzemieślniczej i urzędniczej

42

W okresie tym starano się także aktywnie pracować na terenie młodzieży
biurowej, rzemieślniczej i robotniczej. Ukształtowane w połowie 1919 roku Narodowe
Zjednoczenie Młodzieży podjęło pracę na tym terenie. Z czasem (w 1921 roku) NZM
przekształciło się w Związek Młodzieży Demokratyczno-Narodowej (ZMD-N), a
następnie prawdopodobnie wiosną w 1922 r. przekształcił się on w Zjednoczoną
Młodzież Wszechpolską (ZMW). W dniu 12 marca 1922 r., jeszcze przed Zjazdem
NZMA, powstała Deklaracja Ideowa ZMW, która ukazała się w czasopiśmie Słowo.
Było to pismo Zjednoczonej MW, która teren swojej pracy wskazywała już w podtytule: „Pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego a w szczególności
zagadnieniom życia młodzieży”148. W skład redakcji wchodzili młodzi działacze
NZMSzŚ (i oczywiście ZMW), w większości ówcześni maturzyści: Jerzy Rogowicz, Stanisław Froelich, Jan Korolec, Jan Mosdorf, Franciszek Ostrowski, Józef
Szymański, a później Jan Kułakowski (kierownik sekretariatu głównego ZMW)149.
Oni także w głównej mierze byli publicystami tego czasopisma. Łącznie ukazało się
pięć numerów, z czego ostatni w marcu 1923 r. Kierownikami pisma byli kolejno:
Jerzy Rogowicz (numery 1 i 2), a następnie Jan Mosdorf (numery 3-5). Większość
tych osób w przyszłości miała należeć do przywódców ruchu narodowego, a praca
na terenie młodzieży była dla nich dobrą lekcją działalności organizacyjnej. Stowarzyszenie to jednak nie rozwijało się najlepiej, co przyznawał nawet jeden z jego
kierowników – Jerzy Rogowicz. Krótki rys historyczny Zjednoczonej Młodzieży
Wszechpolskiej przedstawił on w swym artykule w 1925 r. w Kurierze Warszawskim150.
Rogowicz wraz z Mosdorfem wchodzili do ścisłych władz tej organizacji, zasiadając
już w 1921 r. w Zarządzie Głównym ZMD-N151. Brak jednak bliższych wiadomości
o działalności narodowców na tym odcinku.
W interesującym nas okresie lat 1918-1922 działały jeszcze inne narodowe
organizacje dla młodzieży rzemieślniczej i biurowej. Niestety nie jest znana ich
zależność od rdzenia ruchu narodowego, jakim była Liga Narodowa, a także zbyt
dobrze ideologia i sama działalność. Do stowarzyszeń tych należały: Zrzeszenie
Młodzieży Narodowej152, Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Młodzieży153
oraz Zjednoczenie Młodzieży Narodowej im. Adama Mickiewicza. Szczególnie
interesujące jest to ostatnie stowarzyszenie, bowiem z tych trzech powyżej
wymienionych działało najenergiczniej. Co ciekawe zrzeszało ono poza młodzieżą
biurową i robotniczą, także i studentów154. Posiadało ono kilka kół w Warszawie
i współpracowało w jakimś stopniu z NZMA, bowiem jednym z prelegentów na
spotkaniu ZMN im. A. Mickiewicza, był działacz NZMA – Jerzy Kwasieborski155.
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owpraanicaoTrudno jednak wyrokować jaki charakter miała ta współpraca, czy była ona stała
czy jednorazowa, bowiem pozostali prelegenci (i działacze) ZMN byli osobami
nieznanymi szerzej w ruchu narodowym. Dość dużego wsparcia udzielały za to tej
organizacji pisma narodowe: Gazeta Warszawska i w szczególności Gazeta Poranna 2 gr.,
które publikowały informacje o spotkaniach Zjednoczenia, a także relacje z nich.

Podsumowanie
Lata 1915-1922 to okres odrodzenia wpływów Narodowej Demokracji na
młodzież. Okres udany, co pokazały przyszłe lata, zwieńczony opanowaniem pod
koniec lat trzydziestych wszystkich najważniejszych organizacji i instytucji akademickiego świata. Sukces ten nie byłby możliwy bez tych właśnie lat, w których
kształtowały się młode kadry ruchu narodowego. Kadry, które od grona kilkunastu 43
osób rozrosły się do grona kilkuset, a wkrótce tysięcy młodych narodowców. To
w tych omawianych latach rozpoczęli swą działalność w ruchu narodowym takiej
miary działacze, jak: Jan Rembieliński, Jan Jodzewicz, Mieczysław Jakubowski,
Henryk Rossman i inni. Także i ci w lokalnych środowiskach, jak: Zdzisław Stahl,
Tadeusz Bertoni i Antoni Deryng ze Lwowa, Klaudiusz Hrabyk z Krakowa, Jan Zdzitowiecki z Lublina czy Stanisław Piasecki i Wacław Ciesielski z Poznania. Oni w
najbliższej przyszłości mieli stanowić o sile Młodzieży Wszechpolskiej, następnie
Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski, a wreszcie niektórzy i Stronnictwa Narodowego.
Lata te to także okres kształtowania się ideologii wszechpolaków. Deklaracja
Ideowa przyjęta na Zjeździe w 1922 roku była jedynie rozwinięciem deklaracji
przyjętej w 1919 roku jeszcze przez Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej. W okresie tym wysunięte zostały także wszystkie ważniejsze postulaty programowe narodowców co do granic Rzeczypospolitej, naszych sąsiadów,
Polaków pozostających za kordonem, czy wręcz stosunków panujących wewnątrz
kraju. To wówczas stworzono struktury i zasady pracy zewnętrznej i wewnętrznej,
rozpoczęto aktywną działalność na terenie akademickim i pozaakademickim.
Wreszcie rozpoczęto działalność na terenie bieżącej polityki, co pokazał chociażby
w minimalnym stopniu udział w kampaniach wyborczych 1919 i 1922 roku.
Jednak takim bezpośrednim zadaniem tej pracy było przypomnienie i oddaniem hołdu dziesiątkom działaczy narodowym, o których historia i ludzie zapomnieli. A bez których, o czym wspomniałem wyżej, ruch narodowy by się nie odrodził,
a przynajmniej nie osiągnął takiego rozwoju jaki miał miejsce. Do najważniejszych
działaczy na terenie Warszawy należeli, ze starszych: Tadeusz Kobylański, Leon Frejt,
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Jerzy Dzierzbicki, Feliks Majorowicz, Jan Rembieliński, Jan Jodzewicz, Mieczysław
Jakubowski, Henryk Rossman, Wacław Drozdowski, Wojciech Jaxa-Bąkowski, Henryk Pankiewicz, Stanisław Gadomski i Zdzisław Marynowski oraz młodszych: Eugeniusz Dmowski, Edward Muszalski, Janusz Rabski, Mieczysław Ludwik Przyjemski, Witold Chwalewik i Mieczysław Harusewicz. Do aktywnych ale mniej znanych
warszawskich działaczy należeli: Stanisław Szeller, Paweł Żółkowski, Władysław Nadratowski i zapewne wielu innych (nam nieznanych). Nieznana jest także pozycja w
warszawskiej organizacji Władysław Świrskiego, osoby już wówczas doświadczonej
w działalności na terenie Lwowa. Takich ludzi było zresztą więcej, co pokazują biogramy zawarte w Aneksie, ale brak źródeł nie pozwala mi w pełni sprawiedliwie
oddać ich wkładu w dzielo walki o Wielką Polskę.

Aneks 1.
Działacze Klubu im. Maurycego Mochnackiego, NZMA, NZMSzŚ i ZMW156:

44

Badowski Jerzy – działacz NZMSzŚ, członek redakcji Głosu Młodzieży
Baliński [-Jundziłł] Jan – (1899-1974), abs. Gim. im. Św. Stanisława Kostki
w Warszawie 1917, stud. UW – abs. historii, skarbnik Koła im. M. Mochnackiego
1918, ochotnik 1918-1921, wachmistrz kawalerii, na początku lat dwudziestych
należał do NMN, od 1924 r. członek MW, prezes Międzynarodowej Konfederacji Studentów (CIE) 1924-1928, działacz społeczny i katolicki – prezes Akcji Katolickiej
Jaxa-Bąkowski Wojciech – (1895-1943), stud. PW, działacz NZMA,
czł. RN NZMA 1921/22, prezes NKA 1923-25, działacz OWP, czł. K! Sarmatia
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owpraanicaoBorkowski Edward – działacz NZMSzŚ, redaktor naczelny Głosu
Młodzieży, później student UP, działacz MW i OWP, założyciel K! Baltia
Borkowski Kazimierz – działacz NZMSzŚ, prezes „Komitetu
Młodzieży Drużyn Ratowniczych”, abs. Gim. im. J. Zamoyskiego w Warszawie
1920, prezes K! Prometea
Bruzdowicz Franciszek – stud. prawa UW, czł. Zarządu Klubu im.
M. Mochnackiego 1916/17, sekretarz Klubu 1917/18, członek Komisji Rewizyjnej
Klubu 1918, czł. Zarz. Koła Prawników SUW 1918
Chwalewik Witold Jerzy – (1900-1985), abs. Gim. im. P. Chrzanowskiego (J. Zamoyskiego) w Warszawie 1918, stud. UW, działacz NZMA i MW,
skarbnik NZMA 1921, czł. Zarz. Koła Warszawskiego (ZG) NZMA 1921/22, redaktor Głosu Akademickiego
Daab Władysław – (1895-1974), „Zarzewiak”, stud. UW, działacz 45
NZMA, wziął udział w Zjeździe Ogólnoakademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony Lwowa (ranny), prezes NZMA 1920/21, potem w rozłamie ZPMD
„Zarzewie”, następnie działacz ludowy, organizator i pierwszy prezes PAML 1923
Dmowski Eugeniusz – (1897-194?), abs. Gim. im. P. Chrzanowskiego (J. Zamoyskiego) w Warszawie 1916, działacz NZMA, MW i ONR-ABC,
stud. prawa UW i UP (od 1921 r.) – abs. UP 1922, prezes Koła im. Mianowskiego
PMS w Warszawie 1917/18, ochotnik 1918-1920, adwokat w Warszawie, w 1940 r.
wywieziony do KL Sachsenhausen, zginął
Dobiecki Zbigniew – (1898-1953), stud. UW, czł. Koła im. M. Mochnackiego, rozłamowiec NZMA w 1918 r., założyciel Akademickiego Koła Jedności Narodowej, potem Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej, prezes OMN-Z
1921, autor wspomnień
Drozdowski Wacław – (1895-1977), abs. Gim. im. T. Czackiego w
Warszawie 1913, działacz NZMA, wziął udział w Zjeździe Ogólnoakademickim
we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony Lwowa (ranny), wydawca Głosu Akademickiego, prezes NZMA 1921, prezes Centralnego Komitetu Młodzieży Narodowej
1921, stud. PW, a potem UP – abs. 1923, działacz ZL-N, SN, sekretarz redakcji Gazety
Warszawskiej, członek K! Welecja
Szpot-Dunin Juliusz – abs. Gim. im. P. Chrzanowskiego (J. Zamoyskiego)
w Warszawie 1918, stud. UW, działacz NZMA, MW, adwokat w Warszawie
Dzierzbicki Jerzy – stud. UW, założyciel NZMA, pierwszy prezes
Klubu im. M. Mochnackiego 1916/17, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu
1918, czł. władz Koła Seniorów MW
Frejt Leon – stud. UW, drugi prezes Klubu im. M. Mochnackiego
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1917, czł. Zarz. Klubu 1917/18, prezes NZMA 1920, czł. Zarz. BPSUW 1916 r., czł.
władz Koła Seniorów MW
Froelich Stanisław – (1904-1943), działacz NZMSzŚ, MW i SN, abs.
Gim. im. J. Zamoyskiego w Warszawie 1922, członek redakcji pisma ZMW – Słowo,
stud. UW, członek K! Sarmatia
Fürst Romuald – (1901-1931), abs. Gim. im. E. Konopoczyńskiego
(A. Mickiewicza) w Warszawie 1917, stud. PW, żołnierz Polskiej Siły Zbrojnej, a
następnie WP 1918-1920 – ppor. 7 pp Leg., ciężko ranny w kampanii ukraińskiej
1919 r., walczył także na froncie czeskim, litewskim i bolszewickim, odznaczony 3
x KW, działacz NZMA, MW i SN, pracownik redakcji Gazety Warszawskiej, zmarł w
wyniku komplikacji ran wojennych
Gadomski Stanisław – (1898-?), abs. Gim. im. M. Reja
w Warszawie 1917, działacz NZMA, stud. PW, sekretarz NZMA na PW 1921/22,
członek K! Chrobatia, prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich
Gombrowicz Jerzy – (1895-1971) – abs. Gim. im.
Św. Stanisława Kostki w Warszawie 1917, stud. prawa UW – abs. 1922, czł. Koła im.
Maurycego Mochnackiego, rozłamowiec NZMA w 1918 r., założyciel Akademickiego Koła Jedności Narodowej, potem Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej, ochotnik 1920 r., starszy brat Witolda (pisarza)
Harusewicz Mieczysław – (1899-1991), abs.
Gimnazjum w Petersburgu 1917, stud. PW, działacz NZMA, MW, OWP i ONRABC, ochotnik 1918-1920
Herse Adam – (1900-1967), działacz AZS i NZMA,
potem w rozłamie ZPMD „Zarzewie”, abs. prawa UW 1924
Hertz Tadeusz – czł. władz Centralnego Komitetu Młodzieży Narodowej 1921
Jakubowski Mieczysław – (1896-1963), abs. Gim. im. P. Chrzanowskiego (J. Zamoyskiego) w Warszawie 1915, działacz NZMA, MW, OWP i SN,
wiceprezes Klubu im. M. Mochnackiego 1917/18 i czł. Zarz. Klubu 1918, sekretarz gen. NZMA 1918, czł. LN od 1917, wziął udział w Zjeździe Ogólnoakademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony Lwowa (ranny, odznaczony KW), stud.
UW, potem UP, założyciel i prezes Koła Poznańskiego NZMA, założyciel K! Baltia,
prezes Koła Seniorów MW
Jodzewicz Jan – (1898-1985), stud. UW, działacz NZMA, MW, OWP
i ONR-ABC, wiceprezes Koła im. M. Mochnackiego 1918, wiceprezes NZMA
1921, czł. RN NZMA 1921/22, drugi prezes RN MW-ZA 1923-25, czł. władz Koła
Seniorów MW, adwokat w Warszawie
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owpraanicaoKarney Józef – (1897-?), pochodził z Sosnowca, sek. NZMA na
SGGW 1921, abs. SGGW 1923, inż. leśnik, oboźny OWP w Okręgu Zagłębia ŚląskoDąbrowskiego
Kijeński Tadeusz – (1898-?), abs. Gim. im. W. Górskiego w Warszawie, czł. władz Klubu im. M. Mochnackiego 1918, stud. prawa UW i UP – abs. 1921,
ochotnik 1918-1920, adwokat, działacz ONR-ABC
Kirkor Stanisław – (1898-1983), działacz NZMA, stud. UW, potem
UJ, wiceprezes BPSUW 1920/21, wiceprezes Akad. Komitetu Plebiscytowego 1920,
ochotnik 1920 r. i III Powstania Śląskiego, założyciel Koła Krakowskiego NZMA:
czł. Zarz. 1921/22, wiceprezes 1922, dr prawa UJ
Kobylański Tadeusz – (1890-1970), abs. PLw, „Starozarzewiak”,
członek LN od 1915 r., komisarz „Zet-u” 1915-1918, stud. UW
Korewicki Bogdan – (1902-?), działacz NZMSzŚ, 47
członek redakcji Głosu Młodzieży, artysta malarz
Korolec Jan – (1902-1941), abs. Gim. im. T. Kościuszki w
Łomży 1921, członek redakcji pisma ZMW – Słowo, stud. UW, w okresie późniejszym
znany działacz narodowy
Krukowski Kazimierz – działacz NZMSzŚ, członek redakcji Głosu Młodzieży, abs. Gim. im. Św. Kazimierza w Warszawie 1920 r., czł. władz
„Komitetu młodzieży Drużyn Ratowniczych” 1920
Kwasieborski Jerzy – (1900-?), abs. Gim. im. Władysława
Jagiełły w Płocku 1919, stud. UW, działacz NZMA, członek Zarządu (ZG) NZMA
1921/22, adwokat, działacz SN na Kujawach
Levittoux Karol – (1903-1926), uczeń Gim. w Kijowie, abs. Gim.
im. Św. Kazimierza w Warszawie 1920 r., ochotnik 1920 r., działacz NZMA i MW,
stud. WSH 1920-1925, następnie stud. prawa UW, zamordowany przez wojska buntownicze w maju 1926 r., czł. K! Chrobatia
Lilpop Antoni – stud. UW, działacz AZS i NZMA, potem w
rozłamie ZPMD „Zarzewie”, członek K! Welecja
Lilpop Stefan – (1894-?), stud. PW, działacz AZS i NZMA, potem w
rozłamie ZPMD „Zarzewie”, członek K! Welecja
Łapienis Michał – działacz NZMSzŚ, członek redakcji Głosu
Młodzieży, abs. Gim. im. Św. Kazimierza 1920 r., stud. UW, wiceprezes K! Unia
Madaliński Stanisław – (1897-?), abs. Gim. im. M.
Reja w Warszawie 1916, stud. UW, potem SGGW, sek. NZMA na SGGW 1921/22,
abs. SGGW 1925, inż. rolnik
Majewski Władysław – stud. PW, sek. NZMA na PW 1921, czł. Zarz. BPSPW 1921
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i 1921/22, inż. elektryk 1924/25, czł. K! Arkonia
Majorowicz Feliks – (189?-194?), „Zarzewiak”,
stud. prawa UW, czł. Zarz. Klubu im. M. Mochnackiego 1916/17 i dwukrotny prezes
1917/18 i 1918, czł. LN od 1918 r., działacz NZMA, wziął udział w Zjeździe Ogólno
akademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony Lwowa (dwukrotnie ranny),
prezes BPSUW 1920/21, potem w rozłamie ZPMD „Zarzewie”, adwokat w Warszawie, w 1940 r. wywieziony do KL Sachsenhausen, zginął
Makarczyk Janusz – (1901-1961), abs. Gim. Św.
Kazimierza 1919, stud. Wydz. Prawa UW, potem UP od 1921 – abs. ekonomii 1923
r., rozłamowiec NZMA w 1921 r., odszedł od polityki, dyplomata i znany podróżnik
(autor książek) po Afryce
Marynowski Zdzisław – (1897-1957), abs. Gim.
im. P. Chrzanowskiego (J. Zamoyskiego) w Warszawie 1916, działacz NZMA, wziął
udział w Zjeździe Ogólnoakademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony
Lwowa (ranny), stud. prawa UW, wiceprezes Zarz. NZMA 1921/22, ochotnik 19181920, dziennikarz
Massalski Zdzisław – (1898-1920), abs. Gim. im. Św.
Stanisława Kostki w Warszawie 1916, stud. UW, sekretarz Koła im. M. Mochnackiego
1918 r., rozłamowiec NZMA w 1918 r., założyciel Akademickiego Koła Jedności
Narodowej, potem Org. Młodzieży Narodowo-Zachowawczej, prezes OMN-Z
1920, poległ na polu chwały w 1920 r.
Mosdorf Jan – (1904-1943), działacz ZMD-M i
ZMW, MW, SN i ONR, czł. ZG ZMD-N 1921, sekretarz Centralnego Komitetu
Młodzieży Narodowej 1921, członek redakcji pisma ZMW – Słowo, abs. Gim. im.
J. Zamoyskiego w Warszawie 1922, stud. UW, piąty prezes RN MW-ZA 1928-32
Muszalski Edward – (1899-1988), abs. Gim. im.
M. Reja w Warszawie 1916, stud. UW – abs. prawa 1923 r., sekretarz gen. NZMA
1921/22, działacz harcerski – hm: p.o. kmdt Chorągwi Warszawskiej ZHP, ochotnik
1918-1920, trzeci prezes RN MW-ZA 1925, dr prawa UW 1926 r., adwokat, działacz
ONR-ABC
Nadratowski Władysław – (1892-1985), abs. prawa UW 1924,
działacz NZMA, MW oraz AZS – wybitny sportowiec, sześciokrotny mistrz Polski
w wioślarstwie, prezes AZS Warszawa 1919-1921, adwokat w Warszawie
Olchowicz Tadeusz – (1900-1968), abs. Gim. im. E. Konopczyńskiego (A. Mickiewicza) w Warszawie 1919, stud. UW, rozłamowiec NZMA w
1921 r., później powrócił do MW, członek K! Jagiellonia
Opęchowski Antoni Zenon – członek władz NZM, czł. władz
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owpraanicao„Komitetu młodzieży Drużyn Ratowniczych” 1920, sekretarz gen. Ligi Młodzieży
Polskiej 1921, założyciel Narodowo-Chrześcijańskiego Związku Młodzieży 1921,
przywódca narodowej młodzieży rzemieślniczej i robotniczej
Pankiewicz Henryk – (1894-1977), stud. PW, wybitny
działacz NZMA i MW, był przewodniczącym Zjazdu „Organizacyjnego” MW w
1922 r., członek K! Sarmatia, pierwszy prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich 1921-1923
Przyjemski Mieczysław Ludwik – (?-194?), prawdopodobny
prezes NZMSzŚ, czł. władz Centralnego Komitetu Młodzieży Narodowej 1921,
stud. UW, skarbnik Zarządu NZMA (ZG) 1921/22, działacz SN, adwokat, w 1940 r.
wywieziony do KL Sachsenhausen, potem do KL Mauthausen, gdzie zmarł
Rabski Janusz – (1900-1941), abs. Gim. Zgromadzenia Kupców w Warszawie 1918, stud. UW od 1918 r., czł. władz Centralnego Komitetu 49
Młodzieży Narodowej 1921, czł. Zarz. NZMA 1921, czł. RN NZMA 1921/22,
prezes Akad. Komitetu Górnośląskiego 1921, czwarty prezes RN MW-ZA 1925-28,
adwokat, działacz SN, członek K! Patria
Rembieliński Jan – (1897-1948), sekretarz Klubu im. M.
Mochnackiego 1916/17, skarbnik Klubu 1917/18 i czł. Zarz. Klubu 1918, czł. LN
od 1918 r., czł. Zarz. NZMA 1921, prezes NZMA 1921/22, stud. prawa UW, wziął
udział w Zjeździe Ogólnoakademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony
Lwowa (ranny, odznaczony KW), czł. władz Centralnego Komitetu Młodzieży Narodowej 1921, redaktor Głosu Akademickiego, pierwszy prezes RN MW-ZA 1922/23
Rogowicz Jerzy – (1904-1963), czł. ZG ZMD-N 1921, działacz
ZMW i MW-ZA, kierownik pisma ZMW – Słowo, czł. władz Centralnego Komitetu
Młodzieży Narodowej 1921, stud. prawa UW 1923-27, w 1925 r. odchodzi z MW i
tworzy efemerydę Młodzież Demokratyczno-Narodową, następnie wzorem W. Daaba wstępuje do PAML
Rossman Henryk – (1896-1937), działacz NZMA na PW, stud. PW, następnie
UP – abs. prawa 1924, sek. gen. NZMA 1921, czł. RN NZMA 1921/22, założyciel
Koła Bydgoskiego MW, adwokat, działacz ONR-ABC, członek K! Welecja
Rowiński Jan Kazimierz – (1896-1918), abs. Gim. im. E. Konopoczyńskiego (A. Mickiewicza) w Warszawie 1915 r., stud. ﬁlozoﬁi UW, członek
Klubu im. M. Mochnackiego, zmarł w 1918 r.
Skarzyński Juliusz – (1898-?), stud. SGGW abs. 1925, działacz
NZMA, wziął udział w Zjeździe Ogólnoakademickim we Lwowie w 1918 r., uczestnik obrony Lwowa, inż. rolnik
Sopoćko Witold – działacz NZMSzŚ, redaktor naczelny Głosu Młodzieży
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Stypułkowski Zbigniew – (1904-1979), działacz NZMSzŚ, czł.
władz „Komitetu młodzieży Drużyn Ratowniczych” 1920, sekretarz Komitetu
Młodzieży Obrony Państwa w 1920 r., ochotnik 1920 r., czł. władz Centralnego
Komitetu Młodzieży Narodowej 1921, abs. Gim. im. J. Zamoyskiego w Warszawie
1921, stud. UW, działacz MW, OWP i SN, członek K! Aquilonia
Szeller Stanisław – (1895-?), stud. UW, działacz NZMA, członek
RN NZMA 1921/22, działacz AZS – wiceprezes Centrali AZS 1923
Szteyner (Steiner) Stanisław – (1898-?), stud. UW i UP – abs. ekonomii UP 1922, założyciel Koła im. M. Mochnackiego, skarbnik Koła 1916/17,
działacz Koła im. Mianowskiego PMS i AZS, rozłamowiec NZMA w 1918 r.,
założyciel Akademickiego Koła Jedności Narodowej, potem Organizacji Młodzieży
Narodowo-Zachowawczej, z której odchodzi w 1920 r., w latach trzydziestych przywódca RM OWP i ONR-ABC na warszawskiej Pradze
Świrski Władysław – (1894-1971), działacz SN-D, czł. LN od
1917 r., działacz NZMA, założyciel Koła Krakowskiego NZMA i pierwszy prezes,
dr prawa UJ 1922, redaktor gazet narodow-dem.: Goniec Krakowski, Słowo Polskie,
Kurier Lwowski
Trajdos Mieczysław – (1892-1943), członek LN od 1917 r., prawdopodobny komisarz „Zet-u” od 1918 r., dr prawa UJ, działacz SN, adwokat
Wejtko Józef – działacz NZMSzŚ, redaktor naczelny Głosu Młodzieży, stud.
WSH, członek K! Arkonia, prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich
Werner Jerzy – czł. władz Centralnego Komitetu Młodzieży Narodowej 1921
Wędrychowski Wacław – (1895-?), stud. UW, wiceprezes Koła im. M. Mochnackiego
1916/17 oraz czł. Zarz. 1917/18 i 1918, działacz AZS, przew. Sądu Koleżeńskiego
BPSUW 1920/21
Wierzbicki Stefan – stud. UW, czł. Zarz. Klubu
im. M. Mochnackiego 1917, 1917/18 i czł. Komisji Rewizyjnej Klubu 1918, prawdopodobnie w okresie późniejszym pracownik redakcji Gazeta Poranna 2 gr.
Wójcicki Kazimierz – członek redakcji Głosu Młodzieży, abs. Gim.
im. Św. Kazimierza 1920, stud. UW, wiceprezes K! Unia, w okresie późniejszym
członek OMN i Zw. Postępu Narodowego
Wróblewski Tadeusz – stud. prawa UW, czł. Komisji Rewizyjnej Koła im. M. Mochnackiego 1918, działacz AZS, sekretarz NZMA 1920,
potem w rozłamie ZPMD „Zarzewie”, przechodzi do ruchu ludowego – organizator PAML, adwokat
Zgliczyński Stanisław – (1900-194?), abs. Gim. im.
Władysława Jagiełły w Płocku 1918, działacz NZMA, MW i SN, stud. UW – abs.
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owpraanicaowydz. prawa 1924, sekretarz NZMA na UW 1921/22, adwokat w Płocku, w 1940 r.
wywieziony do KL Sachsenhausen, zginął
Żółkowski Paweł – działacz NZMA, MW i OWP, członek RN
NZMA 1921/22, członek K! Jagiellonia

Aneks 2.
Deklaracja Ideowa „Narodowego Zjednoczenia Młodzieży” szkół średnich
W chwili, gdy Zmartwychwstająca Polska w ciężkich zmaganiach utrwala swój byt państwowy, z wiarą 51
w świetlaną przyszłość naszego Narodu, pomni obowiązków, jakie spadają na młode pokolenia, jako przyszłych
pracowników i obrońców Ojczyzny, podejmujemy z nowym zapałem i świeżą energią pracę nad sobą i wśród
naszych kolegów w myśl niezniszczalnych wskazań narodowych.
Obowiązki nasze dziedziczymy. W ślad tradycji pokoleń młodzieży okresu porozbiorowego, która
nieustannie składała ogromy oﬁar i poświęcenia na ołtarzu Ojczyzny, chcemy Jej pracę prowadzić dalej. W momencie,
gdy należy kłaść trwałe fundamenty pod gmach budującego się Państwa Polskiego, nie chcemy i nie możemy być
gorsi od tych, którzy z żarem miłości w sercu i z tęsknotą w duszy swym trudem przygotowali dzień dzisiejszy.
Nam przypadło w zaszczytnym udziale być pierwszym pokoleniem wolnych obywateli wolnej Ojczyzny,
nam wobec tego należy wysoko podnieść sztandar haseł narodowych i tych zasad, które Polsce nieśmiertelność
i wielkość w gronie narodów świata cywilizowanego zapewniają.
Do wielkich zadań trzeba przygotowania na wielką miarę. Oprzeć się ono winno przede wszystkim
na wewnętrznej wartości każdego z nas, na sile naszego umiłowania sprawy, na zdolności do oﬁar i umiejętności
niezłomnego wytrwania choćby w chwilach najtrudniejszych.
Trzeba nam wejść duszą w przeszłość Narodu, zespolić się uczuciem z jego historią, umysł zaś kształcić
na zrozumieniu jego przeznaczeń.
Z teraźniejszości zaś narodu nic nie może być nam obcym lub tym mniej obojętnym. Naród jako całość
niech będzie przedmiotem naszego ukochania, ale także poznajemy warunki jego rozwoju, oraz potrzeby i dążenia
wszystkich warstw narodu.
Nie znaczy to abyśmy mieli brać udział jakikolwiek w czynnej działalności politycznej, od tej jesteśmy
dalecy, zadaniem naszym jest, przygotować się na przyszłych dobrych i pożytecznych obywateli Ojczyzny. Lecz
chcemy, żebyśmy wtedy gdy przyjdzie na nas kolej stanąć przy warsztacie, byli do tego naprawdę przygotowani.
I dlatego dewizą naszą jest: Nic co się odnosi do Narodu, co ma związek z Jego wielkością i sławą…
obojętnym nam być nie może.
Naród jest naszym najwyższym dobrem, jakie mamy.
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Służba dla Niego i tylko dla Niego jest naszym prawem i obowiązkiem.
Z całą energią i stanowczością przeciwstawimy się i wystąpimy przeciwko wszelkim prądom kosmopolityzmu, rozkładu i obojętności wobec Ojczyzny.
Przeciwstawimy się również rozkładowi moralnemu, gdyż jest on podłożem, na którym tamte szkodliwe
prądy się rozwijają.
Wychować się chcemy w atmosferze zdrowia, wysokiego poziomu etycznego i gorącego patriotyzmu.
Ten patriotyzm i umiłowanie ideałów narodowych będziemy nieśli w szeregi naszych kolegów i do najszerszych warstw naszego narodu, których uświadomienie narodowe i podniesienie obywatelskie jest nieodłączną
częścią wysiłków, zmierzających do tego aby naród był z jednej bryły.
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[Głos Młodzieży, nr 2, 20 września 1919 r., ss. 34-35]

Aneks 3.
Deklaracja programowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej
Odzyskanie przez Polskę niepodległego bytu państwowego wywołać musi zmianę w zachowaniu się
młodzieży wobec zagadnień polityki narodowej. Nie jesteśmy już zmuszeni do nieustannej walki o elementarne
podstawy narodowego życia. Posiadanie jednak własnego państwa nie zmniejsza naszych wobec Ojczyzny
obowiązków.
Wola narodu powołała do życia Państwo Polskie, na woli tej, wyrażającej się w zniczowym wysiłku
opiera się Jego byt i rozwój. Na młodzież, jako pokolenie, które w przyszłości oczekują wielkie zadania utrwalenia, wzmacniania i obrony tego, co ogromem oﬁar i trudów zostało stworzone, spada obowiązek głębszej i gruntowniejszej pracy nad sobą, aby zadaniom tym skutecznie podołać mogła. Tę pracę samowychowawczą podjąć
pragnie „Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej” aby w myśl zasad swych i tradycji przyczynić się do
wytworzenia typu Polaka-obywatela, przygotowanego wszechstronnie do służby Rzeczypospolitej, obznajomionego
z obowiązkami życia publicznego i gotowego bez wahania wszystko dla Ojczyzny poświęcić.
„Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej” połączyć pragnie w celu wspólnej pracy nad sobą
tych wszystkich z pośród polskiej młodzieży, którzy podstawowe zagadnienia bytu narodowego i swoje względem
Ojczyzny obowiązki pojmują w myśl poniższych zasad:
I. Naród jest najwyższym dobrem, jakie mamy. Wszelkie fakty i zagadnienia z dziedziny etyki i polityki
muszą być rozpatrywane i sądzone wyłącznie z punktu widzenia narodowego. Dobro Ojczyzny winno być dla nas
najwyższym prawem, a obowiązki względem Niej są pierwsze przed wszystkimi innymi. Celem życia każdego z
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owpraanicaonas jest praca dla Polski, dla rozwoju jej potęgi, zarówno materialnej jak i duchowej.
II. Potęga Polski tylko wówczas będzie trwała, gdy cały naród stanie zgodnie do pracy dla Ojczyzny,
gdy wszyscy Jej synowie poczują odpowiedzialność wobec przeszłości i przyszłości za Jej losy. Dla ujawnienia zaś
i rozwoju wszystkich sił drzemiących w narodzie konieczna jest jak najszersza demokratyzacja społeczeństwa oraz
podniesienie poziomu kulturalnego i wyrobienia obywatelskiego wśród ludu. Wiara w zdrowie moralne i gorącą
instynktowną miłość Ojczyzny u ludu polskiego jest podstawą naszego demokratyzmu.
III. Państwo jest najwyższym organem narodu. Państwo Polskie położone między odwiecznymi wrogami musi być wielkim i potężnym mocarstwem, aby zachować swą niepodległość. Dlatego też granice Polski objąć
muszą wszystkie ziemie, w których ludność polska liczbą lub cywilizacją góruje i zapewnić nam oparcie o morze.
Rzeczpospolita Polska mając ustrój zapewniający najszersze swobody obywatelskie, dążyć jednocześnie musi do jak
największej jednolitości narodowo-państwowej. Silny rząd oraz liczna, dobrze zaopatrzona i karna armia i ﬂota
winny stać na straży niezawisłości i mocarstwowego stanowiska Polski.
IV. Niepodległość polityczna nie będzie ani istotna ani trwała, jeśli Polska nie zdobędzie jednocześnie 53
niezależności gospodarczej. Aby polepszyć nasze położenie ekonomiczne dążyć trzeba do powiększenia i wszechstronnego rozwoju wytwórczości krajowej. Rozwój miast, przemysłu i handlu w Polsce jest główną podstawą postępu gospodarczego i społecznego całego narodu. Liczny zwarty, a wrogo względem polskości usposobiony element żydowski,
który w znacznej mierze zmonopolizował w swym ręku nasz przemysł, handel i rzemiosło, w wysokim stopniu
utrudnia prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy narodu, stanowiąc przez to poważne niebezpieczeństwo dla
całej jego przyszłości. Tym większy więc ciąży na nas obowiązek szerzenia zdrowego patriotyzmu ekonomicznego,
budzenia ducha pracy i inicjatywy.
V. Jednocześnie z utrwaleniem naszej potęgi politycznej i gospodarczej pracować musimy nad tym, aby
naszą wielką, tysiącletnią kulturę dalej wzbogacać i jak najwszechstronniej w duchu narodowym rozwijać, dążąc
przy tym, aby wpływ jej coraz szersze zataczał kręgi. Bronić się zaś musimy przed szkodliwymi wpływami kultur
obcych oraz przed rozkładowymi doktrynami kosmopolityzmu, egoizmu klasowego i indywidualizmu, gdyż tylko
zdrowy moralnie i spoisty wewnętrznie naród dojść może do potęgi i wielkości.
„Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej” pragnie, aby ogół polskiej młodzieży znalazł w
zasadach powyższych sformułowanie swych obowiązków narodowych i stanął zgodnie do pracy nad ich urzeczywistnieniem, w razie potrzeby zaś nie waha się stoczyć o nie walki i wszystko poświęcić w ich obronie.
Deklaracja powyższa uchwalona została jednomyślnie
na walnym zebraniu Koła warszawskiego
Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej
dnia 17 grudnia 1919 roku.
[Deklaracja programowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej,
Warszawa: 1920]
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Deklaracja programowa Zjednoczonej Młodzieży Wszechpolskiej
Lat temu czternaście zeszedł do grobu człowiek, który w dobie popowstaniowego rozbicia i przygnębienia
społeczeństwa, rzucając głęboko w Naród ziarna nowej ożywczej myśli politycznej, wprowadził go na tę drogę, która
powiodła go do zjednoczenia i niepodległości. Jasną jest też rzeczą, że tylko idąc w dalszym ciągu w tym samym
kierunku Polska może swój byt państwowy utrzymać i swój narodowy stan posiadania powiększyć; tylko idąc po
tej samej linii politycznej może stać się potężnym mocarstwem i zdrowym szczęśliwym Narodem. Dlatego też po tej
linii, wytkniętej Polsce przez Jana Ludwika Popławskiego, Naród nasz musi dziś i w przyszłości kroczyć.
Do tego zaś, by Polskę po tej właśnie drodze, wiodącej do szczęścia Narodu, poprowadzić, musi się
młode pokolenie już dzisiaj wszechstronnie przygotowywać. Musi ono kształcić się politycznie w zdrowej atmosferze
ideowej, przeciwnej zarówno, „apolityczności”, propagowanej wśród młodzieży jako też bezprogramowości,
rozwiniętej w starszym pokoleniu. Musi ono zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk politycznych i społecznych
i jak najszerszą znajomość spraw własnego kraju. I aczkolwiek pole czynnego działania politycznego winno być na
ogół dla młodzieży zamknięte, to jednak może i powinna ona działać w swoim zakresie i na swoim terenie, w
pierwszym rzędzie prowadząc pracę oświatową i społeczną wśród młodzieży ludowej i w ten sposób nie tylko
zaprawiać się praktycznie w bardzo dobrej szkole do przyszłej czynnej służby narodowej, ale i oddawać już dziś
Narodowi wielkie usługi. Całą zaś tę pracę winna młodzież budować na podstawach zdrowej moralności, którą
musi nie tylko wyznawać ale i wcielać w życiu prywatnym i w pracy społecznej: dla dobra Narodu.
Musi ona, jednym słowem, zdobywać jak największy kapitał wartości społecznych i narodowych, by móc
z siebie jak najwięcej narodowi dać.
Musi ona dążyć do tego, by stwarzać z siebie jak najlepiej przystosowane do potrzeb całości komórki
żywego organizmu narodowego.
Pracę w tym kierunku podejmuje Zjednoczona Młodzież Wszechpolska. By móc zadania swoje spełnić,
musi ona objąć sferą swego działania całą, bez wyjątków, młodzież polską bez względu na różnice naukowe, klasowe czy też dzielnicowe, jakie wśród młodzieży mogą zachodzić; musi ona być młodzieżą w całym tego słowa
znaczeniu wszechpolską.
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Aneks 5.
Młodzież Wszechpolska (I-szy Ogólny Zjazd w Warszawie)
Konsolidacja w ideowym życiu młodzieży kierunku wszechpolskiego, nawiązującego świadomie i
wyraźnie do wielkich tradycji ruchu wszechpolskiego wśród starszego pokolenia datuje się stosunkowo niedawno.
Smutna spuścizna lat niewoli, nałóg myślenia kategoriami ludzi niewolnych, zgiełk i zamęt działań wojennych,
wreszcie doniosłe wstrząśnienia i przesilenia społeczne i narodowe w związku z gwałtownym przejściem od roli niewolnika do roli suwerennego gospodarza w swym domu krępowały do niedawna rozwój życia ideowego młodzieży.
Tymczasem na terenie młodzieży znaleźli się łowcy, którzy korzystając z zamieszania i dezorientacji młodzieży
wobec nawału wypadków dziejowych, wyzyskując jednocześnie młodzieńczą skłonność do haseł romantyczno-kon- 55
spiracyjnych, oraz świeże wspomnienia i tradycje niewoli, postarali się wziąć młodzież na swój pasek. Ale skończyło
się dla nich pole. Sztucznie hodowane w mrokach niewoli w piwnicznej atmosferze konspiracji hasła pod wpływem
światła niepodległości, musiały stopniowo zaniknąć. Wśród młodzieży pod wpływem ożywczego światła wolności
imponująco wzrosły kierunki narodowe, z pośród nich zaś najbardziej rozwinął się ruch wszechpolski. W nastrojach
młodzieży zaszedł zasadniczy przełom, który wyraźnie uwydatnił się już na II-gim Ogólnoakademickim zjeździe
wileńskim.
Ostatnim doniosłym przejawem tego przełomu jest I-szy ogólny zjazd młodzieży wszechpolskiej w Warszawie. Salę obrad wypełnili młodzi delegaci ze wszystkich dzielnic Polski oraz zaproszeni goście. Na otwarcie zjazdu
przybyli również wybitni działacze obozu narodowego ze starszego pokolenia: ks. pos. [Kazimierz] Lutosławski,
pos. Wł. [Władysław] Jabłonowski, pos. [Aleksander] Zwierzyński, red. Z. [Zygmunt] Wasilewski, red. A. [Adolf]
Nowaczyński, red. [Stanisław] Strzetelski, red. Ign. [Ignacy] Oksza-Grabowski, prof. [Jan] Tur, dr Leon Rostkowski.
Obrady zagaił prezes warszawskiej organizacji młodzieży wszechpolskiej kol. Jan Rembieliński,
proponując powołanie na honorowego prezesa zjazdu Romana Dmowskiego, co zostało z entuzjazmem przyjęte
przez obecnych.
Następnie mówca powitał i podziękował za zaszczycenie swą obecnością zjazdu, przedstawicielom
starszego pokolenia, scharakteryzował ogólne cele zjazdu poczym zaprosił na przewodniczącego obrad kol. [Henryka] Pankiewicza (Warszawa) który z kolei powołał do prezydium jako asesorów kol. [Wincentego] Łąckiego
(Poznań), [Stanisława] Kodzia (Wilno), [Tadeusza] Leonowicza (Lublin) i [Antoniego] Deringa (Lwów).
Pierwszy zabrał głos pos. Wł. Jabłonowski, który powitał zjazd w imieniu starszego pokolenia, w
imieniu klubu sejmowego Zw. lud. nar. oraz w imieniu prezesa honorowego zjazdu Romana Dmowskiego. Życząc
zjazdowi owocnych obrad mówca podkreślił doniosłość dla kraju procesu konsolidacji młodzieży nacjonalistycznej,
powołanej w przyszłości do prowadzenia narodu po jasnej i prostej drodze interesu narodowego. Następnie witali w
serdecznych słowach zjazd: red. Ign. Oksza-Grabowski oraz w imieniu Związku mł. ak. „Odrodzenie”, Związku

GLAU_01.indd 55

12/16/05 12:26:02 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Początki Młodzieży Wszechpolskiej

56

młodzieży niezależnej [NMN] kol. [Antoni] Chaciński. Z kolei odczytał przewodniczący depesze i listy powitalne:
od Związku młodzieży wszechpolskiej z Krakowa, którego delegaci ze względów technicznych nie mogli w pierwszym dniu obrad przybyć do Warszawy, od Chrześc. zjedn. młodz. robotniczej w Warszawie, od prof. Al. [Aleksandra] Jackowskiego oraz serdeczny i wiele głębokich myśli zawierający list pos. prof. Stefana Dąbrowskiego, poczym
uchwalono wysłać depesze do rektora i senatu oraz Rady akademickiej uniwersytetu Stef. Batorego w Wilnie z wyrazami serdecznych uczuć dla uniwersytetu i młodzieży Wilna, tak niedawno zjednoczonego nareszcie z Polską.
Następnie przystąpiono do porządku dziennego. Obrady pierwszego dnia wypełniły referat kol. [Henryka] Rossmana (Poznań) pt. „Historia ruchu Wszechpolskiego”, sprawozdania ruchu organizacyjnego w poszczególnych środowiskach akademickich oraz wybory i obrady komisji.
W dniu tym szczególnie ciekawe były sprawozdania delegatów poszczególnych środowisk, wykazujące
zwłaszcza w ciągu ostatniego półrocza niezwykle szybki i pomyślny rozwój ruchu wszechpolskiego we wszystkich
środowiskach akademickich.
Sprawozdania wygłosili: kol. [Edward] Muszalski (Warszawa), kol. [Zygmunt] Szwedowski (Poznań),
kol. [Zdzisław] Stahl (Lwów), kol. [Franciszek] Frańczak (Lublin) i kol. [Kazimierz] Leczycki (Wilno).
Obrady w dniu drugim przed południem były najważniejszym momentem zjazdu. Uchwalono deklarację
ideową, statut, szereg ważnych wniosków komisji ideowej oraz dokonano wyborów do Rady naczelnej, najwyższego
organu kierowniczego młodzieży wszechpolskiej na terenie całego kraju:
Deklaracja ideowa brzmi jak następuje:
DEKLARACJA PROGRAMOWA
Nawiązując do wielkiej tradycji ruchu wszechpolskiego, który stworzył podstawy polskiego nacjonalizmu, a w czasie wojny jasno wskazał Polsce drogę, wiodącą do niepodległości i zjednoczenia, pragnąc w myśl tej
tradycji przyczynić się do wytworzenia typu Polaka-obywatela, wszechstronnie przygotowanego do swych zadań,
obznajmionego z obowiązkami życia publicznego i gotowego bez wahania wszystko dla Ojczyzny poświęcić, chcąc
podnieść poziom życia ideowego młodzieży akademickiej przez uznanie, iż nie będąc odrębnym czynnikiem w
polityce winna ona zająć się przede wszystkim głębszą i gruntowniejszą pracą nad sobą, aby dobrze się do swych
przyszłych obowiązków przygotować, szeregując młodzież polską do pracy i walki w obronie interesów narodowych
– zawiązuje się organizacja pod nazwą „Młodzież wszechpolska”, skupiająca młodzież wszystkich środowisk akademickiej Rzeczypospolitej.
Młodzież wszechpolska zjednoczyć pragnie tych wszystkich z pośród polskiej młodzieży, którzy podstawowe zagadnienia bytu narodowego i swoje względem Ojczyzny obowiązki pojmują w myśl poniższych zasad:
I. Naród jest najwyższym dobrem, jakie mamy. Wszelkie fakty i zagadnienia z dziedziny etyki i polityki
muszą być rozpatrywane i sądzone wyłącznie z punktu widzenia narodowego. Dobro Ojczyzny, jej potęga, winno
być dla nas najwyższym prawem, a obowiązki względem Niej są pierwsze przed wszystkimi.
II. Potęga Polski tylko wówczas będzie trwała gdy cały naród stanie zgodnie do pracy dla Ojczyzny,
gdy wszyscy Jej synowie poczują odpowiedzialność wobec przeszłości i przyszłości za Jej losy. Dla ujawnienia zaś i
rozwoju wszystkich sił drzemiących w narodzie konieczna jest jak najszersza demokratyzacja społeczeństwa oraz
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owpraanicaopodniesienie poziomu kulturalnego i wyrobienia obywatelskiego wśród ludu. Wiara w zdrowie moralne i gorącą
instynktowną miłość Ojczyzny u ludu polskiego jest podstawą naszego demokratyzmu.
III. Państwo jest formą prawną narodu. Państwo polskie, wysiłkiem narodu polskiego stworzone i bronione, musi być państwem narodowym, a jedynym drogowskazem jego polityki winien być polski interes narodowy.
Rzeczpospolita Polska ze względu na swe położenie geograﬁczne musi być wielkim i potężnym mocarstwem, aby
zachować swą niepodległość. Naród polski nigdy nie wyrzeknie się dążenia do zjednoczenia w granicach Rzeczypospolitej wszystkich ziem, w których ludność polska liczbą lub cywilizacją góruje, ani dążenia do zapewnienia
Polsce trwałego oparcia o Bałtyk.
IV. Niepodległość polityczna nie będzie ani istotna ani trwała, jeśli Polska nie zdobędzie jednocześnie
niezależności gospodarczej. Aby polepszyć nasze położenie ekonomiczne dążyć trzeba do powiększenia i wszechstronnego rozwoju wytwórczości krajowej. Rozwój miast, przemysłu i handlu w Polsce jest główną podstawą postępu
gospodarczego i społecznego całego narodu. Tym silniejszy zaś musi być nasz patriotyzm ekonomiczny, że zwarty,
a wrogo względem Polski usposobiony element żydowski, opanowawszy w znacznej mierze nasz przemysł, handel 57
i rzemiosło, w wysokim stopniu utrudnia prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy narodu, stanowiąc przez to
poważne niebezpieczeństwo dla całej jego przyszłości .
V. Tylko zdrowy moralnie i spoisty wewnętrznie naród dojść może do wielkości i potęgi. Naród polski
strzec musi nieustannie czystości swej cywilizacji narodowej, pracować nad wszechstronnym rozwojem i zachowaniem odrębnego jej charakteru, broniąc się przed szkodliwymi wpływami obcymi zwłaszcza żydowskimi oraz
przed szerzonymi przez szereg tajnych i jawnych organizacji międzynarodowych rozkładowymi doktrynami kosmopolityzmu, egoizmu klasowego i wybujałego indywidualizmu.
Młodzież wszechpolska widząc w zasadach powyższych sformułowanie podstaw polskiego nacjonalizmu,
będzie szerzyć je, rozwijać i pracować nad ich urzeczywistnieniem, w razie potrzeby zaś nie zawaha się toczyć o nie
walki i wszystko poświęcić w ich obronie.
Uchwalony statut ujednostajnia nazwę całej organizacji młodzieży nacjonalistycznej jako „Młodzież
Wszechpolska”.
Z pośród wniosków komisji ideowej na uwagę zasługują: wezwanie Rady naczelnej do nawiązania
stosunków z młodzieżą nacjonalistyczną państw zaprzyjaźnionych oraz uznanie „Głosu Akademickiego”, dotychczasowego organu warszawskiej organizacji, jako organu naczelnego młodzieży wszechpolskiej. Podczas dyskusji
nad deklaracją ideową dwukrotnie przerywano obrady, aby powitać pos. prof. St. [Stanisława] Grabskiego, p. J.
Zadanowskiego [Juliusza Zdanowskiego] i [Kazimierza] Fudakowskiego, następnie zaś posła na sejm wileński,
red. Zwierzyńskiego, którzy w dniu tym zaszczycili swą obecnością Zjazd. Pos. profesor Grabski wygłosił z okazji
dyskusji nad proponowaną pewną poprawką do deklaracji przemówienie, w którym podkreślił, że granice obecne
Polski grożą konﬂiktem europejskim w ciągu najbliższych dziesiątków lat, Niemcy będą bowiem zawsze dążyć do
połączenia z Prusami wschodnimi, podania ręki Rosji i zgniecenia Polski. Złagodzenie antagonizmów między
Polską a Niemcami pozostaje zatem na dłuższe lata jeszcze tylko mrzonką. Dążyć powinniśmy natomiast do jak
najsilniejszego zadzierzgnięcia bliskich stosunków z narodami zaprzyjaźnionymi.
Do Rady naczelnej weszli157: z Warszawy kol. kol.: [Jan] Rembieliński (prezes), [Witold Jerzy]
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Chwalewik, [Janusz] Rabski, [Wojciech Jaxa-] Bąkowski; z Poznania: [Wincenty] Łącki (wiceprezes), [Henryk]
Rossman, [Edward] Gajowczyk; z Wilna: [Kazimierz] Leczycki (wiceprezes), [Władysław158] Niewodniczański;
z Krakowa: [Jerzy] Błeszyński, [Klaudiusz] Hrabyk; z Lublina: [Jan] Zdzitowiecki, [Franciszek] Frańczak; ze
Lwowa: [Zdzisław] Stahl (sekretarz) i [Tadeusz] Stroński. Obrady drugiego dnia Zjazdu zakończyły dwa referaty:
kol. J. Rembielińskiego pt. „Naród i państwo” i kol. J. Chwalewika pt. „Etyka narodowa”. Zjazd zakończył bankiet
pożegnalny tegoż dnia w sali Resursy obywatelskiej. Na bankiecie byli obecni: red. Wasilewski, pos. Jabłonowski,
pos. Zwierzyński, pos. ks. Lutosławski, prof. [Roman] Rybarski, red. Strzetelski.
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Aneks 6.
Młodzież polska o akcji przedwyborczej159
Koleżanki i Koledzy!
Przeżywamy okres pierwszych według Konstytucji 17 marca wyborów do Sejmu i Senatu, okres który
decyduje o losach Narodu i Państwa.
W tym momencie dziejowym połączyły się wszystkie narodowe czynniki społeczeństwa w Chrześcijańskim
Związku Jedności Narodowej. Połączyły się celem przeprowadzania wyborów pod hasłem jedności, aby zapewnić
prawdziwie narodowy charakter obu ciałom ustawodawczym, dać narodowi możność rozwoju duchowego i ekonomicznego, Państwu Polskiemu potęgę i chwałę.
Przy tej pracy, napotykającej na zorganizowany opór czynników walczących z praworządnością i ładem
lub negujących zasadę, iż gospodarzami w Polsce są Polacy, nie może zbraknąć młodzieży akademickiej, w znacznej
liczbie korzystającej z wyborczych praw obywatelskich. Ażeby współpracę młodzieży akademickiej skoordynować i
ułatwić technicznie, powstał „Akademicki pomocniczy komitet wyborczy przy Chrześcijańskim Związku Jedności
Narodowej.”
A.P.K.W. nie występuje jako odrębny czynnik wyborczy, gdyż młodzież akademicka nie jest odrębnym
czynnikiem politycznym w społeczeństwie, natomiast działa on dla wspólnej sprawy narodowej, dając swą pracę i
swe siły do rozporządzenia Chrześcijańskiemu Związkowi Jedności Narodowej.
Koleżanki i Koledzy! W poczuciu konieczności spełnienia obowiązku, w imię dobra narodowego, w
zrozumieniu powagi i znaczenia chwili dziejowej, którą przeżywamy, wzywamy Was do oﬁarowania swych sił i
pracy.
Każdy znajdzie najbardziej odpowiednie dla siebie zajęcie, każda godzina poświęcona przez Was pracy
organizacyjnej, biurowej, czy wiecowej przyczyni się do pomyślnego wyniku wyborów.
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owpraanicaoNiech każdy spełni swój obowiązek!
Akademicki Pomocniczy Komitet wyborczy przy Chrześcijańskim Związku Jedności Narodowej.
Bąkowski Wojciech [MW, K! Sarmatia160], Bielicki Józef [?], Chaciński Antoni [Odr.], Chwalewik Witold [MW],
Chrzanowski Zygmunt [NMN], Drużbacka Anna Danuta [Odr.], Gadomski Stanisław [MW, K! Chrobatia],
Hoszowska Jadwiga [NMN], Harusewicz Mieczysław [MW], Hirszel Ignacy [Odr.], Januszewski Jacek [Odr.],
Jeżewski Zbigniew [MW?], Jodzewicz Jan [MW], Laubitz Mieczysław [MW, K! Chrobatia], Lewandowicz
Władysław [Odr.], Levittoux Karol [MW, K! Chrobatia], Manteuffel Tadeusz [Odr.], Muszalski Edward [MW],
Niedźwiedzki Miłosz [?], Olchowicz Janusz [Odr.], Pankiewicz Henryk [MW, K! Sarmatia], Patora Wojciech
[MW], Przyjemski Mieczysław [MW], Rabski Janusz [MW, K! Patria], Rembieliński Jan [MW], Rogowski Kazimierz [MW], Rojkiewicz Julian [K! Welecja], Skiwski Wiktor [Odr.], Wejtko Antoni [K! Arkonia], Wejtko Józef
[K! Arkonia], Wojciechowski Janusz [K! Arkonia], Vacqueret Ludwik [OMM, K! Prometea], Zaorski Stanisław
[OMM], Żółkowski Paweł [MW, K! Jagiellonia].
Komitet wyborczy wyłonił Wydział wykonawczy, który urzęduje codziennie między godzinami 5-8½ 59
wiecz. w lokalu przy ul. Aleje Jerozolimskie Nr 23 (dawny 37) m. 3.
[Gazeta Warszawska, nr 272, 6 października 1922 r., s. 3]

Przypisy
Lucyna Kulińska, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach
1922-1947 (struktury, funkcjonowanie i główni działacze), wyd. II, Warszawa: arspolitica, 2004.
2
Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały. Wybór dokumentów i przypisy, opracowanie pod redakcją
Aleksandry Garlickiej (Warszawa: b.w., 1973), s. 5; także wielu innych ale mniej ważnych dla tematu
pracy.
3
Treść odezwy, zob.: Zarzewie 1909-1920..., dz. cyt., ss. 133-134.
4
Życiorys Kobylańskiego, zob.: Zarzewie..., dz. cyt., ss. 257-259.
5
X, „Cztery lata pracy”, Głos Akademicki, nr 1, maj-czerwiec 1920 r., ss. 5-11; do „Zarzewia” należeli na
pewno Feliks Majorowicz i Władysław Daab, zob.: 25 lat Zarzewia. Księga obchodu dwudziestopięciolecia
1909-1936, opracowanie pod redakcją Ignacego Płażewskiego (Warszawa: b.w., 1938), ss. 142-155; tam
lista członków „Zarzewia” uczestników Zjazdu.
6
Nazwa ZNM występuję w źródłach w latach 1917-1920, natomiast nazwy NZM używano
powszechnie dopiero od 1919 roku oraz we wszystkich opracowaniach historycznych; widocznie
tradycja Zjednoczenia Narodowego nie była wygodna.
7
Sasorski wspomagał od 1919 r. jako redaktor Głosu Lubelskiego działalność tamtejszego Koła
NZMA/MW poprzez udostępnianie łamów gazety i jako prelegent na spotkaniach dyskusyjnych,
zob.: „Młodzież Wszechpolska. Lublin”, Akademik, nr 6, 19 czerwca 1922, s. 47; na istotny wpływ
na odrodzenie młodzieży narodowej przez „Starozarzwiaków” zwraca też uwagę autor artykułu w
piśmie OMN – Brzask, zob.: „Z niedawno minionej przeszłości”, Brzask, nr 6, listopad 1921 r., s. 6 ;
„Zarzewiakiem” był także mniej znany Julian Wapniarski.
8
Według Hillebranta od końca 1915 r. zaczęło działać Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Szkół
Średnich (sama nazwa jest późniejsza), zob.: Bogdan Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe
1
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XIX i XX wieku. Zarys historii (Warszawa 1986), s. 65; twierdzi tak również Wapiński, zob.: Roman
Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej (Wrocław:
Ossolineum, 1980), s. 238.
9
Janusz Rakowski, „Zetowcy i piłsudczycy, cz.1”, Zeszyty Historyczne, z. 54, Paryż 1980, ss. 34-35;
chodzi o „Zet” który wyłamał się z LN; Tadeusz Katelbach, Spowiedź pokolenia (Gdańsk: Tow.
Przyjaciół Wilna i Grodna „Osobita”, 2001), s. 60.
10
Józef Zieliński, „Narodowa Demokracja na cenzurowanym”, Dzieje Najnowsze, z. 3, 1974 r., s. 59.
11
Mieczysława Trajdosa jako kierownika, a wręcz komisarza „Zetu” od roku 1918/1919 wskazuje
historyk J. J. Terej; funkcję tą miał sprawować do rozwiązania Ligi Narodowej; zob.: Jerzy Janusz Terej,
Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji (Warszawa: Książka i Wiedza, 1971), s. 107.
12
Roman Wapiński, dz. cyt., s. 238.
13
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt., ss. 6-7.
14
Mieczysław Ludwik Przyjemski, „Życie ideowe młodzieży warszawskiej”, Akademik, nr 5, 25
maja 1922 r., s. 32; Przyjemski znał tę historię jedynie z opowieści, był bowiem w 1916 roku jeszcze
uczniem gimnazjum.
15
Są rozbieżności co do liczebności tej grupy, liczbę 18 podaje Rabski i anonimowy autor z Głosu
Akademickiego, zob.: Janusz Rabski, W walce o duszę młodego pokolenia (Warszawa: b.w., 1936), s. 4;
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt . s. 8; kilkunastu wymieniają inne źródła: „Narodowe Zjednoczenie
Młodzieży Akademickiej”, Kalendarz Akademicki na rok 1922 (Warszawa 1922), s. 171; „Młodzież
Wszechpolska”, Kalendarz Akademicki na rok 1924-25 (Warszawa 1925), ss. 110-111; Alicja Bełcikowska,
„Młodzież Wszechpolska”, Polityczne Związki Młodzieży w Polsce w roku 1925 (Warszawa: b.w., 1925):
ss. 19-23.
16
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt., ss. 7-8.
17
W całym tekście dla ułatwienia i uniknięcia pomyłek stosuje się nazwę OMN, organizacja ta bowiem
w niektórych środowiskach nosiła nazwę Zjednoczenia Młodzieży Narodowej (ZMN).
18
„Z życia młodzieży”, Miesięcznik Młodzieży Polskiej, nr 1 (2), styczeń, Warszawa 1917, ss. 25-26.
19
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt., ss. 7-8.
20
J.B. [Julian Babiński], „Nasi współcześni – Mecenas Jan Jodzewicz jeden z głównych przywódców
ONR”, Merkuriusz Polski Ordynaryjny, nr 6, 30.01.1938 r., s. 116.
21
Wspomnienie pośmiertne Jakubowskiego, zob.: Tadeusz Bielecki, „Odszedł cicho, nie postrzeżony”,
Myśl Polska, nr 1, 1 stycznia 1964, s. 2.
22
O przygotowaniu akcji świadczy także wygłoszenie podczas wiecu swych zasad ideowych, które w
późniejszej historii ruchu będą już uchodzić za pierwszą Deklarację Ideową.
23
Prawdopodobnie uczestnikami tego wiecu byli późniejsi aktywni działacze ZNM/NZMA (MW),
którzy byli wówczas studentami UW: Franciszek Bruzdowicz, Władysław Daab, Eugeniusz Dmowski,
Tadeusz Kijeński, Tadeusz Kobylański, Jerzy Laskowski, Stanisław Madaliński, Feliks Majorowicz,
Zdzisław Marynowski, Edward Muszalski, Władysław Nadratowski, Jan Kazimierz Rowiński, Stefan
Starostecki, Stanisław Szteyner, Wacław Wędrychowski, Tadeusz Wróblewski; na liście studentów
są także Jerzy Dzierzbicki, Leon Frejt i Mieczysław Jakubowski, brak natomiast Jodzewicza,
Rembielińskiego i Wierzbickiego, zob.: „Lista i adresy studentów Uniwersytetu Warszawskiego”,
Kalendarz Uniwersytecki, Semestr zimowy 1916/17 (Warszawa: 1917): ss. 113-138; z osób wymienionych
w głównym nurcie ruchu narodowego, tj. SN, pozostał ostatecznie tylko Jakubowski, pozostali
odeszli w różne polityczne strony, najwięcej z nich znalazło się w ONR-ABC.
24
Relacja z zebrania i skład władz, zob.: „Kronika”, Pro Arte et Studio, z. 1 (5), styczeń 1917 r., s. 44.
25
„Kronika“, Pro Arte et Studio, z. 2 (6), 1917 r., s. 40.

GLAU_01.indd 60

12/16/05 12:26:03 PM

owpraanicaoZ.M. [Zdzisław Massalski], „Geneza Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej”, Miesięcznik
Akademicki, nr 1, marzec 1920 r., ss. 2-3.
27
Relacja z walnego zebrania w dn. 21 czerwca i skład władz, zob.: „Kronika”, Pro Arte et Studio, z. 8,
1917 r., ss. 44-45.
28
Skład za: „Życie akademickie”, Godzina Polski, nr 168 A, 22 czerwca 1918, s. 4; „Wiadomości
bieżące”, Kurier Warszawski, nr 170, 22 czerwca 1918, wydanie wieczorne, s. 3; „Kronika. Koło im.
Mochnackiego”, Tydzień Akademicki, dodatek do Pro Arte et Studio, nr 2, 25 października 1918, s. 7.
29
„Kronika. Koło im. Mochnackiego”, Tydzień Akademicki, dz. cyt. , s. 7.
30
Alicja Bełcikowska, dz. cyt., s.19; Rabski, dz. cyt., s. 4.
31
Najlepszym przykładem niech będzie fakt, że już za powstania MW, jej kierownikiem na WSH był
Stefan Gruchała – działacz monarchistyczny.
32
j. r. [Jan Rembieliński], „Kronika. Otwarta odpowiedź”, Głos Akademicki, nr 1, maj-czerwiec 1920,
ss. 27-29.
33
Daty takie podaje w swym opracowaniu Hillebrandt; zob. Bogdan Hillebrandt, dz. cyt., s. 65;
za zorganizowaniem się kół w ZNM w 1918 r. opowiada się też Bułat, zob.: Wojciech Bułat, Strajk
studencki w Warszawie w 1917 roku (Warszawa: Iskry, 1960), s. 25; na niedokończonym I Zjeździe
Polskiej Młodzieży Akademickiej (30 X - 1 XI 1918 r.) występują już delegaci ZNM, zob.: „Zjazd
Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 25, 10 grudnia 1918, s. 7.
34
W 1921 r. powstała samodzielna Organizacja Polskiej Akademickiej Młodzieży Narodowej (zwana
też OMN Małopolski Wschodniej), która zaakceptowała Deklarację Ideową NZMA; formalne Koło
Lwowskie NZMA zawiązało się 28 lutego 1922 r. tuż przed I Zjazdem Ogólnym NZMA.
35
Życiorys Jakubowskiego zamieszczony po wyborze na posła, zob.: „Ruch Młodych. Poseł
Mieczysław Jakubowski”, Awangarda, nr 2, kwiecień 1928, s. 48.
36
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt. ., s. 9; relacja z działalności Koła, zob.: „Kronika”, Pro Arte et Studio,
z. 2 (6), 1917, s 46.
37
Relacja z prac Koła i skład władz, za: „Kronika”, Pro Arte et Studio, z. 8 , 1917 r., ss. 46-47.
38
Relacja z zebrania i skład władz za: „Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 43, 12 lutego 1918,
wyd. wiecz., s. 2; także: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 39, 9 lutego 1918 r., s. 3.
39
Opis całego strajku, zob.: Tadeusz Katelbach, Strajk akademicki w Warszawie 1917 (Warszawa:
Godziemba 1938): s. 14.
40
Tamże, s. 18.
41
Tamże, ss. 36 i 38.
42
Szczegółowa relacja z wyborów do BPSUW, zob.: „Kronika”, Pro Arte et Studio, z. 9, 1918, ss. 44-46;
także: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 345, 16 grudnia 1917, s. 3.
43
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt ., s. 11.
44
„Oświadczenie”, Głos Niezależny, nr 1, maj 1918, ss. 29-30; „Z życia akademickiego”, Głos Niezależny,
nr 1, maj 1918, ss. 31-33.
45
„Z życia akademickiego”, dz. cyt., ss. 31-32.
46
St, „Młodzież wobec strajku powszechnego”, Jedność Robotnicza, nr 4, 27 stycznia 1918, s. 2.
47
„Nieudane bezrobocie”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 21, 22 stycznia 1918 r., s. 1; „Wiadomości bieżące”,
Głos, nr 21, 22 stycznia 1918, s. 3.
48
Skład władz: „Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 26, 26 stycznia 1918, s. 3.
49
Wzięli oni udział w walkach o Lwów z Ukraińcami, za co dostali od Dowództwa Obrony Lwowa
specjalne podziękowanie; zob.: „Echa walk lwowskich”, Kurier Warszawski, nr 344, 13 grudnia 1918,
wyd. por., s. 2; o udziale większości wymienionych wspomina także Katelbach, Tadeusz Katelbach,
26
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Spowiedź..., dz. cyt., s. 80.
50
W swej relacji ze Zjazdu Katelbach wymienia część delegatów; ze Lwowa byli to: Stefan Mękarski
(Zarzewie/OMN), [Kazimierz] Tyszka (OMN), [Aleksander] Zakrzewski (OMN) i Lech Gluziński
(OMN) – to zapewne „endecy” (wszyscy za wyjątkiem zmarłego Gluzińskiego tworzyli później
„Zespół Stu”), Roman Lutman i Edward Rumun (obaj Zarzewie, później OMN), zob.: T.K. [Tadeusz
Katelbach], „Zjazd lwowski 1-3 listopada 1918 roku. (Ze wspomnień członka delegacji warszawskiej)”,
Samopomoc Akademicka, nr 3, marzec 1922, ss. 26-30; opis Zjazdu także: Katelbach, Spowiedź..., dz.
cyt., ss. 80-82.
51
Wykaz rannych został zawarty w podziękowaniu od Dowództwa Obrony Lwowa, zob.: „Echa walk
lwowskich”, dz. cyt., s. 2; w relacji ze Zjazdu w Gazecie Warszawskiej podano, że rany odniosło pięciu
delegatów na siedmiu, zob.: „Zjazd Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 25, 10 grudnia 1918, s. 7.
52
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt., s. 11; co ważniejsze miał on miejsce pod nieobecność czołowych
przywódców, którzy udali się na Zjazd lwowski.
53
„Wojsko a młodzież akademicka”, Miesięcznik Młodzieży Polskiej, nr 1 (8), grudzień, rok akad.
1918/19, ss. 23-26; także: X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt., s. 11.
54
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt ., s. 9; do K! Sarmatia należeli m.in.: Henryk Pankiewicz, Wojciech
Jaxa-Bąkowski, Henryk Kołobrzeg-Kolberg, zob.: Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, 80 lecie.
Petersburg 8 maja 1908 – Warszawa 8 maja 1988, praca zbiorowa na prawach rękopisu pod redakcją
Bogusława Dobrzyńskiego (Warszawa: b.w. r.w. [1989]).
55
Przyjemski, „Życie ideowe młodzieży warszawskiej”, dz. cyt., s. 32.
56
Rabski podaje 1918 jako rok odejścia konserwatystów, jednak wobec wstąpienia studentów do
wojska w 1918 r. proces ukonstytuowania się nowego ruchu trwał prawie cały rok; J. Rabski, dz. cyt.,
s. 6; do ZNM należał także Stanisław Szteyner.
57
Prawdopodobnie do ZNM należało także dwóch starszych działaczy monarchistycznych: Zygmunt
Rzewnicki i Janusz Woliński.
58
W pamiętnikach Dobieckiego jako data założenia AKJN podana jest data o dwa tygodnie
późniejsza (24 listopad 1919 r.), widocznie podczas tego drugiego spotkania wybrano władze; zob.:
Daniel Pater, „Na drodze do rojalizmu. Historia Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej”,
Pro Fide, Rege et Lege, nr 3-4 (50), 2004, ss. 42-49; zob.: „Z dziejów Organizacji Młodzieży NarodowoZachowawczej”, Miesięcznik Akademicki, nr 1, 1920, ss. 3-4; pisownia nazwiska Steiner występuję w
pamiętnikach Dobieckiego oraz częściowo w prasie (Steiner, Stejner, Sztejner, Szteyner).
59
„W sprawie akademickich drużyn ratowniczych”, Miesięcznik Akademicki, nr 2, kwiecień-maj 1920,
s. 9.
60
Z czasem NZM przekształciło się w Związek Młodzieży Demokratyczno-Narodowej (ZMD-N), a
następnie z Zjednoczoną Młodzież Wszechpolską (ZMW).
61
Nazwy ZNM używano równolegle w prasie jeszcze w 1920 roku; często używano nazwy NZM do
wszystkich tych stowarzyszeń i tylko z kontekstu źródła można było zorientować się o które z nich
chodzi.
62
„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 323, 26 listopada 1919, s. 6.
63
Deklaracja Programowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1920;
deklaracja przyjęta 17 grudnia 1919; jej treść opublikowano także we własnym czasopiśmie, zob.:
„Deklaracja Programowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej”, Głos Akademicki, nr
1, maj-czerwiec 1920, ss. 1-2.
64
Tamże, ss. 4-5; cała treść Deklaracji została umieszczona w Aneksie.
65
Informacje o powstaniu Koła Lubelskiego, zob.: Franciszek Frańczak, „Korespondencje. Z
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owpraanicaoLublina”, Głos Akademicki, nr 1, maj-czerwiec 1920, ss. 26-27; o powstaniu Koła Poznańskiego,
zob.: „Kronika Środowiskowa. Poznań”, Głos Akademicki, nr 2, marzec 1922, ss. 20-22; poznański
historyk Antoni Czubiński twierdzi, że Koło Poznańskie NZMA powstało już w październiku
1919 r. ale bez podjęcia działalności na zewnątrz, zob.: Antoni Czubiński, „Ruch młodzieżowy na
Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939”, [w:] Działalność postępowych organizacji poznańskiego
środowiska akademickiego (1919-1969) (Poznań: Prace Wydziału Filozoﬁczno-Historycznego UAM),
Seria Historia, z. 45, 1971, ss. 40-41.
66
„Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 65, 5 marca 1920, wyd. por., s. 3.
67
„Odezwa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 66, 7 marca 1920, s. 4;
także: „Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 68, 8 marca 1920, wyd. wieczorne, s. 4.
68
„Głos Akademicki”, Gazeta Warszawska, nr 157, 11 czerwca 1920, s. 3.
69
Głos Akademicki, nr 1 i dalsze.
70
„Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 307, 6 listopada 1920, s. 4; nie znane jest łączne
zestawienie strat NZMA w okresie walk o niepodległość w latach 1918-1920.
71
Grupę tę w pierwszym okresie po rozłamie nazywano często w prasie „skulszczykami” od
nazwiska premiera Leopolda Skulskiego – wówczas działacza Narodowego Zjednoczenia Ludowego,
a w niedalekiej przyszłości PSL „Piast”; także i niektórzy z b. działaczy NZMA przebędzie wkrótce
podobną drogę.
72
Czasopismo OMN-Z opisując wybory w BPSUW w marcu 1921 r. podaje, że Władysław Daab był
2 miesiące temu prezesem NZMA, zob.: Zet, „Smutne objawy”, Bez Przyłbicy, nr 2-3, maj-czerwiec
1921, ss. 13-14.
73
j.r. [Jan Rembieliński], „Kronika. Demokraci”, Głos Akademicki, nr 2, czerwiec 1921, s. 32; odeszli
wtedy m.in. Feliks Majorowicz, Adam Herse, Stefan i Antoni Lilpop, Władysław Daab, Tadeusz
Wróblewski oraz prawdopodobnie Stefan Starostecki, Juliusz Wacław Kloss, Stefan Grodzki i
Zdzisław Klimpel, a także szóstka wymieniona w przypisie nr 74.
74
Jan Jodzewicz, „Warszawskie Koła ideowe. Związek Młodzieży Demokratycznej „Zarzewie””, Głos
Akademicki, nr 2, marzec 1922, ss. 7-8.
75
„Z życia młodzieży”, Rzeczpospolita, nr 62, 4 marca 1921, wyd. poranne s. 7; Rzeczpospolita
drukuje oświadczenie członków ZPMD „Zarzewie”, którzy wystąpili z tego ugrupowania z powodu
sojuszu „Zarzewia” z lewicą w wyborach do BPSUW w 1921 r. Pod oświadczeniem podpisali się:
Janusz Makarczyk, Tadeusz Olchowicz, Stefan Więckowski, Zygmunt Modzelewski, Stanisław
Kuhnke, Witold Wilkoszewski. Według Głosu Akademickiego stanowili oni połowę grupy rozłamowej
ze stycznia 1921 r.; zob.: Jan Jodzewicz, „Warszawskie Koła...”, dz. cyt., s. 8; zaś według Prądu jedną
trzecią, zob.: J.L. [Jerzy Lubowicki], „Sprawy bieżące”, Prąd, nr 3-4, marzec-kwiecień 1921, s. 86; tak
więc rozłamowcy ze ZPMD liczyli ok. 20 osób.
76
„Zróżniczkowanie polityczne wśród warszawskiej młodzieży akademickiej”, Brzask, nr 1, kwiecień
1921, ss. 15-16.
77
Rabski, dz. cyt., s. 8; do plutokracji Jan Rembieliński zaliczył rodziny: Daaba i Lilpopa
(współwłaścicieli fabryk żelaznych) i Hersego (którego ojciec miał ogólnopolskiej sławy Dom Mody),
zob.: j.r. [Jan Rembieliński], „Kronika. Demokraci”, dz. cyt., s. 32.
78
„Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 77, 18 marca 1921, wyd. poranne, s. 8.
79
„Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 133, 18 maja 1921, s. 4.
80
Relacja z powstania i działalności Koła, zob.: „Korespondencje. Kraków”, Głos Akademicki, nr 2,
czerwiec 1921, ss. 23-25.
81
Krótka charakterystyka ZMD-N zob.: „Kronika”, Młoda Myśl, nr 4-5, październik 1921, s. 23.
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„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 149, 3 czerwca 1921 r., s. 5; „Życie młodzieży”, Rzeczpospolita, nr
172, 26 czerwca 1921, s. 6; w Rzeczpospolitej błędnie podano imię Drozdowskiego.
83
Mosdorf i Rogowicz w lipcu 1921 r. jako przedstawiciele ZG ZMD-N przesłali życzenia owocnych
obrad Zjazdowi ZL-N, zob.: „Echa Zjazdu wszechpolskiego w Częstochowie”, Gazeta Warszawska, nr
186, 10 lipca 1921 r., s. 2; z czasem ZMD-N przekształcił się w okresie późniejszym w Zjednoczoną
Młodzież Wszechpolską i obydwaj należeli do jej przywódców, zob.: Słowo, nr 1, numer wakacyjny
1922, s. 15; J. Rog. [Jerzy Rogowicz], „Organizacje polityczne młodzieży robotniczo-rzemieślniczej”,
Kurier Warszawski, nr 31, 31 stycznia 1925, wyd. wieczorne, s. 8.
84
„Kronika. Działalność Narodowego Zjednoczenia w Warszawie”, Głos Akademicki, nr 1, luty 1922,
s. 18.
85
„Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 287, 20 października 1921 r., s. 5; „Kronika”, Gazeta Poranna
2 gr., nr 319, 21 listopada 1921, s. 3; „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 325, 27 listopada 1921, s. 4;
„Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 332, 4 grudnia 1921, s. 5; „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 339,
11 grudnia 1921, s. 5.
86
„Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 18, 18 stycznia 1922, s. 5; „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr
32, 1 lutego 1922, s. 5 (w Gazecie Warszawskiej, nr 31 z 31 stycznia 1922 jest inny temat – „Sprawa
gdańska”); „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 46, 15 lutego 1922, s. 4; „Kronika”, Gazeta Warszawska,
nr 60, 1 marca 1922, s. 4; „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 72, 13 marca 1922, s. 4; łączne zestawienie
referentów w roku akad. 1921/22, zob.: „Młodzież Wszechpolska”, Akademik, nr 6, 19 czerwca 1922,
s. 47.
87
Ponadto w dniu 25 stycznia 1922 r. Z. Marynowskiego powołano na przewodniczącego sekcji
towarzyskiej. Skład za: „Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej”, Gazeta Warszawska, nr
310, 12 listopada 1921, s. 6; „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 27, 27 stycznia 1922 r., s. 4; także:
„Kronika. Działalność Narodowego Zjednoczenia w Warszawie”, Głos Akademicki, nr 1, luty 1922,
s. 18.
88
Nie wiadomo kiedy powołano skład Rady Naczelnej, poszczególne Koła środowiskowe do jesieni
1921 roku rozwijały się bardzo słabo, naczelną władzę do tego okresu sprawował wówczas Zarząd
Koła Warszawskiego; skład RN składający się z delegatów Kół Warszawskiego i Poznańskiego znany
jest właśnie dopiero za rok 1921/22, z Poznania w skład RN wchodzili: Wincenty Łącki, Henryk
Rossman i Edward Gajowczyk; w „Akademiku” błędnie podano, że byli oni członkami RN już
w roku akad. 1920/21, choć np. Rossman studiował wtedy jeszcze w Warszawie, zob.: „Kronika.
Młodzież Wszechpolska”, Akademik, nr 3, 6 kwietnia 1922, s. 15.
89
Zarząd: Prezes – Jan Jodzewicz, Wiceprezes – Edward Muszalski, Sekretarz Generalny – Stanisław
Gadomski, Redaktor Głosu Akademickiego – Witold Chwalewik, Skarbnik – Mieczysław Ludwik
Przyjemski, Sekretarz UW – Stanisław Zgliczyński, Sekretarz PW – Tadeusz Gałecki, Sekretarz
WSH – Stefan Gruchała, Sekretarz SGGW – Stefan Smoczyński, przewodniczący sekcji towarzyskiej
– Juliusz Szpot-Dunin, przewodniczący sekcji oświatowo-kulturalnej – Jerzy Kwasieborski; Sąd
Honorowy (Koleżeński): Wojciech Jaxa-Bąkowski, Stanisław Madaliński, Tadeusz Olchowicz, Paweł
Żółkowski i Stanisław Szeller; Komisja Rewizyjna: Bukowska (?), Henryk Pankiewicz i Janusz Rabski.
Skład za: „Kronika środowiskowa. Warszawa”, Głos Akademicki, nr 3, czerwiec 1922, s. 20-21; także
(trochę inny podział funkcji): „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 93, 4 kwietnia 1922, s. 4.
90
„Kronika środowiskowa. Warszawa”, Głos Akademicki, nr 3, czerwiec 1922, s. 20.
91
„Wybory do Sejmu”, Gazeta Warszawska, nr 17, 18 stycznia 1919, s. 5.
92
Treść odezwy, zob.: „Odezwa Narodowego Bloku Akademiczek”, Gazeta Warszawska, nr 19, 20
stycznia 1919, s. 4.
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owpraanicao„Akademicki narodowy komitet wyborczy w Łodzi”, Gazeta Warszawska, nr 8, 9 stycznia 1919 r., s.
4; „Wybory do Sejmu”, Gazeta Warszawska, nr 20, 21 stycznia 1919, s. 2.
94
Życiorys Jakubowskiego, zob.: „Ruch Młodych. Poseł Mieczysław Jakubowski”, dz. cyt., s. 48.
95
„Sprawozdanie polskiej delegacji na Kongres młodzieży słowiańskiej w Zagrzebiu”, Brzask, nr 11,
1919, ss. 318-328; co ciekawe przy charakterystyce polskiego środowiska akademickiego wymieniono,
że Zjednoczenie Narodowe Młodzieży działa w środowisku warszawskim i lwowskim (!); relacja ze
Zjazdu: „Młodzież polska w Zagrzebiu”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 289, 22 października 1919, s. 3.
96
Treść życzeń: „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 281, 14 października 1919, s. 7.
97
Relacja z walnego zebrania i skład władz: „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 349, 23 grudnia 1919,
s. 4.
98
Relacja ze Zjazdu; zob.: „I-szy Zjazd Organizacji Polskiej Młodzieży Akademickiej”, Robotnik, nr
47, 17 lutego 1920, s. 4; nr 48, 18 lutego 1920, s. 3; nr 49, 19 lutego 1920, s. 3.
99
Jerzy Herniczek, „Ze Zjazdu Młodzieży Akademickiej w Warszawie”, Kurier Poznański, nr 47, 27
lutego 1920, s. 9.
100
W skład I Komitetu Wykonawczego wchodzili poza nim: prezes – Stanisław Paprocki (OMN),
Tadeusz Katelbach (OMN), Wiktor Natanson (OMN/NMN) i Stanisław Arnold (Niezależna
Młodzież Akademicka). Ten ostatni został później zastąpiony przez Jana Balińskiego, zob.: Katelbach,
Spowiedź..., dz. cyt ., s. 99.
101
Leon Frejt, „Po Zjeździe”, Głos Akademicki, nr 1, maj-czerwiec 1920, ss. 16-19.
102
Relacja z wyborów BPSUW i skład władz; zob.: „Z T-wa Bratnia Pomoc Stud. Uniwersytetu
Warszawskiego”, Gazeta Warszawska, nr 83, 24 marca 1920, s. 3; także: „Wiadomości bieżące”, Kurier
Warszawski, nr 84, 24 marca 1920 r., wyd. wieczorne, s. 6; do władz weszli także prawdopodobni
członkowie NZMA: Stefan Starostecki i Juliusz Wacław Kloss.
103
„Młodzież wobec strajku”, Gazeta Warszawska, nr 72, 13 marca 1920, s. 4; „Mobilizacja społeczna”,
Kurier Warszawski, nr 76, 16 marca 1920, wyd. wiecz., s. 4; sprawę powstania „Drużyn Ratowniczych”
opisuje szczegółowo pismo MN-R, zob.: Sęp, „Akademicka akcja „Drużyn Ratowniczych””,
Przebojem, nr 1, maj 1920 r., ss. 4-5; sekretarzem NZMA był wówczas Tadeusz Wróblewski – zob.:
„Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 84, 24 marca 1920 r. wyd. por., s. 3.
104
Makarczyk podpisał apel wzywający młodzież do wstępowania do „Drużyn”, zob.: „Organizacja
antystrajkowa”, Gazeta Warszawska, nr 80, 21 marca 1920, s. 8; „Wiadomości bieżące”, Kurier
Warszawski, nr 80, 20 marca 1920, wyd. wiecz., s. 4.
105
Apel o zapisywaniu się do młodzieżowych drużyn, zob.: „Wobec groźby strajku powszechnego”,
Kurier Warszawski, nr 77, 17 marca 1920, wyd. por., s. 2; charakterystyka powstania i działalności tego
czynnego pogotowia (KmDR), zob.: „Z życia”, Głos Młodzieży, nr 7, 25 marca 1920, ss. 165-166.
106
Relacje z wieców na UW i PW, zob.: „Młodzież akademicka wobec akcji plebiscytowej i strajków”,
Gazeta Warszawska, nr 158, 12 czerwca 1920, s. 3.
107
Poza nim do Prezydium wchodzili także: Tadeusz Katelbach (OMN) i Wiktor Natanson (NMN);
sam skład LAOP z racji służby wojskowej czy społecznej ulegał zmianie, już 18 lipca Prezydium
tworzyli: Wacław Szurig (OMN), Stanisław Miklaszewski (NMN) i Zoﬁa Niklewska (NZMA); w
skład ostatnich władz wybranych 27 września wchodzili: Stanisław Steiner [Szteyner] (OMN-Z),
Antoni Eiger (?) i Kazimierz Ujazdowski (Radykalna Młodzież Narodowa); zob.: „Do wiadomości
ogółu akademickiego”, Gazeta Warszawska, nr 185, 9 lipca 1920, s. 2; „Wiadomości bieżące”,
Jednodniówka Rzecz Całości [Rzeczpospolita], 24 lipca 1920, s. 7; „Wiadomości bieżące”, Rzeczpospolita,
nr 149, 12 listopada 1920, s. 7.
108
Rabski był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kwesty, zob.: „Wiadomości bieżące”,
93
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Kurier Warszawski, nr 214, 4 sierpnia 1920, wydanie poranne, s. 3.
109
„Do młodzieży akademickiej narodów sprzymierzonych”, Gazeta Warszawska, nr 214, 7 sierpnia
1920, s. 2.
110
List młodzieży warszawskiej: „Młodzież wobec wypadków wileńskich”, Gazeta Poranna 2 gr.,
nr 268, 13 października 1920, s. 2; list młodzieży poznańskiej: „Hołd młodzieży poznańskiej dla
Żeligowskiego”, Rzeczpospolita, nr 123, 16 października 1920, s. 1.
111
Skład władz, zob.: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 51, 21 lutego 1921, s. 3.
112
„Warszawa dla Górnego Śląska”, Gazeta Warszawska, nr 25, 26 stycznia 1921, s. 2.
113
Skalę rozłamu potwierdza także w swym opracowaniu Alicja Bełcikowska, dz. cyt., s. 20; a także:
„Kronika. Bratnia Pomoc”, Głos Akademicki, nr 2, czerwiec 1921, s. 32.
114
W.N. [Wiktor Natanson], „Z życia młodzieży”, Rzeczpospolita, nr 63, 5 marca 1921, s. 5.
115
Zob.: „Deklaracja młodzieży akademickiej”, Gazeta Warszawska, nr 120, 4 maja 1921, s. 6.
116
Relacje z otwarcia i działalności K! Patria, zob.: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 176, 30 czerwca
1921 r., s. 3; „Kurier miejski”, Kurier Polski, nr 319, 23 listopada 1921, s. 4; Korporacja „Patria” powstała
2 maja 1921 r.
117
Rocznik Korporacyjny 1828-1928 (Warszawa 1928).
118
Jan Plackowski, „Jeszcze w sprawie korporacji”, Brzask, nr 1-2, styczeń-luty 1922, s. 21.
119
Informacja o zebraniu organizacyjnym, zob.: „Wiadomości bieżące”, Kurier Warszawski, nr 281,
11 pażdziernika 1921 r., s. 5.
120
„Życie młodzieży”, Rzeczpospolita, nr 341, 13 grudnia 1921 r., s. 6; ZM [Zdzisław Marynowski],
„Zwycięstwo narodowe na wiecu akademickim”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 331, 3 grudnia 1921 r., s. 4.
121
„Przebieg i wyniki Zjazdu”, Samopomoc Akademicka, nr 1-2 (13-14), styczeń-luty 1922 r., ss. 5-6;
„II Ogólny Zjazd Polskiej Młodzieży Akademickiej”, Słowo Niezależne, nr 1, 1 stycznia 1922 r., ss.
23-25. W skład siedmioosobowego Prezydium Zjazdu wchodzili ponadto: Władysław Daab (ZPMD
„Zarzewie” – Warszawa) i Helena Jezierska (koła naukowe – Lublin). Przewodniczącymi pozostałych
komisji zostali: kulturalno-naukowej – Adam Gręplowski (SMA „Odrodzenie” – Kraków), pomocy
materialnej – Tadeusz Zamojski (Korporacja Arkonia – Warszawa) i zagranicznej – Herman
Scheuring (prawdopodobnie NZMA – Lwów); ZMN z Wilna było wówczas samodzielnym bytem
niezależnym od OMN
122
Em, „Zjazd akademicki w Wilnie”, Kurier Lwowski, nr 308, 31 grudnia 1921, ss. 2-3.
123
W skład Komitetu Wykonawczego II Zjazdu weszli: prezes – Antoni Chaciński (SMA
„Odrodzenie”), wiceprezes i skarbnik – Kazimierz Gluziński (NMN), sekretarz – Witold Czerwiński
(OMN) oraz Jan Rembieliński (NZMA), Władysław Daab (ZPMD „Zarzewie”), Edmund Strauch
(OMN), Wojciech Jaxa-Bąkowski (korporacje), zob.: „Uchwały wileńskiego zjazdu młodzieży”,
Gazeta Warszawska, nr 349, 21.12.1921 r., s. 5; także: „Kronika”, Akademik, nr 4, 5 maja 1922, s. 24.
124
„Walne zgromadzenie Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu”, Samopomoc Akademicka, nr
1-2 (13-14), styczeń-luty 1922, ss. 24-25; wybory do BP były traktowane jako barometr sympatii
politycznych modzieży.
125
Bogdan Hillebrandt, dz. cyt., s. 65.
126
„Głos młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 141, 25 maja 1919, s. 2; także i kolejnych numerów, np. ze
stycznia i lutego 1920 r., zob.: „Głos Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 70, 11 marca 1920, s. 2.
127
„Deklaracja Ideowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Szkół Średnich”, Głos Młodzieży, nr 2,
20 września 1919, ss. 34-35; jeden z artykułów wstępnych napisał także dr Tadeusz Gluziński; zob.:
„Nowe życie”, Głos Młodzieży, nr 1, 20 maja 1919, ss. 4-6.
128
Artykuły zamieszczali w nim m.in.: Tadeusz Gluziński, Władysław Świrski, Wacław Drozdowski,
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owpraanicaoJanusz Makarczyk, Witold Chwalewik, ks. Kazimierz Lutosławski, Edward Borkowski; zob. Głos
Młodzieży, nr 1, 20 maja 1919 i dalsze.
129
M.L.P. [Mieczysław Ludwik Przyjemski], „Z pism. „Jutro””, Głos Młodzieży, nr 3-4, listopadgrudzień 1919, ss. 85-86.
130
X, „Cztery lata pracy”, dz. cyt ., s. 5.
131
„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 182, 6 lipca 1919, s. 5; „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 202, 26
lipca 1919, s. 5.
132
„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 190, 14 lipca 1919, s. 4.
133
„Narodowe Zjednoczenie Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 223, 16 sierpnia 1919, s. 6; „Kronika”,
Gazeta Warszawska, nr 229, 22 sierpnia 1919, s. 4; „Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 249, 12 września
1919, s. 6.
134
„Głos Młodzieży”, Gazeta Warszawska, nr 265, 28 września 1919, s. 4.
135
„Deklaracja Ideowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Szkół Średnich”, dz. cyt., s. 34.
136
„Narodowe Zjednoczenie Młodzieży”, Głos Młodzieży, nr 2, 20 września 1919, s. 36.
137
Tamże, ss. 36-37.
138
Tamże, s. 37.
139
Treść odezwy: „Głos Młodzieży. W obronie Górnego Śląska”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 244, 6
września 1919, s. 3.
140
Relacje ze spotkania: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 274, 7 października 1919, s. 4; także: S.,
„Władysław Mickiewicz w Warszawie”, Głos Młodzieży, nr 3-4, listopad-grudzień 1919, ss. 26-27.
141
„Hołd Paderewskiemu”, Głos Młodzieży, nr 5, 25 stycznia 1920, s. 122.
142
„Z życia”, Głos Młodzieży, nr 7, 25 marca 1920, s. 165.
143
Treść odezwy, zob.: „Wobec groźby strajku powszechnego”, Kurier Warszawski, nr 77, 17 marca
1920, wyd. por., s. 2; także: „Do Młodzieży polskiej”, Dziennik Powszechny, nr 76, 17 marca 1920, ss.
1-2.
144
„Wychowanie narodowe młodzieży”, Głos Młodzieży, nr 7, 25 marca 1920, ss. 156-157; „Wiadomości
bieżące”, Kurier Warszawski, nr 86, 26 marca 1920, wyd. wiecz., s. 4.
145
Plan spotkań zorganizowanych przez Koło Warszawskie NZMSzŚ, zob.: „Wiadomości bieżące”,
Kurier Warszawski, nr 79, 19 marca 1920, wyd. wiecz., s. 6.
146
„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 129, 13 maja 1920, s. 6.
147
„Kronika”, Gazeta Warszawska, nr 190, 14 lipca 1920, s. 3; wg Z. Stypułkowskiego w skład Komitetu
wchodził też socjalista Stanisław Dubois; zob.: Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy
(Warszawa: Editions Spotkania, 1991), s. 30.
148
„Deklaracja programowa Zjednoczonej Młodzieży Wszechpolskiej”, Słowo, nr 2, wrzesień 1922,
ss. 14-15.
149
Słowo, nr 1, numer wakacyjny, 1922 r., s. 15; nr 3, październik 1922, s. 15; w okresie późniejszym
znanymi działaczami młodzieży narodowej byli: Froelich, Rogowicz, Korolec i Mosdorf (z czego
dwa ostatni to działacze wybitni).
150
J. Rog. [Jerzy Rogowicz], Organizacje polityczne..., dz. cyt., s. 8.
151
„Echa Zjazdu wszechpolskiego w Częstochowie”, dz. cyt., s. 2.
152
Informacja o powstaniu i krótka charakterystyka Zrzeszenia, zob.: „Kronika”, Gazeta Poranna 2
gr., nr 214, 7 sierpnia 1919, s. 5.
153
Informacja o powstaniu NChZM, zob.: „Kronika”, Czyn, 9, 1 września 1921, s. 176.
154
Charakterystyka jednego z kół ZMN: „Koło liczy kilkudziesięciu ludzi, przeważnie z młodzieży
biurowej i uczącej się (również słuchaczy wyższych uczelni), częściowo zaś młodzież rzemieślniczą,
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wreszcie robotniczą. Przeważa element inteligentny.”, zob.: „Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 340,
12 grudnia 1921, s. 3.
155
„Kronika”, Gazeta Poranna 2 gr., nr 326, 28 listopada 1921, ss. 2-3; aktywnymi działaczami ZMN
im. A. Mickiewicza byli Witold Korzeniowski i Edward Socha.
156
Biogramy z założenia zawierają informacje wyłącznie o działalności w omawianym okresie lat
1915-1922 i wyjątkowo informacje późniejsze, które podkreślają aktywną działalność w ruchu
narodowym.
157
Ponadto wybrano Sąd Koleżeński, jednak w Gazecie Warszawskiej nie podano jego składu; w skład
Sądu zostali wybrani: Tadeusz Bertoni, Wacław Drozdowski, Mieczysław Jakubowski, Tadeusz
Kiersnowski i Henryk Pankiewicz.
158
W niektórych źródłach podaje się, że członkiem RN MW był Henryk Niewodniczański –
późniejszy ﬁzyk, jednak w prasie narodowej – Dziennik Wileński wymieniany jest Władysław (ur.
1895, stud prawa USB od 1921 r., prezes Koła Wileńskiego MW w 1922 i 1923 roku).
159
Na przełomie września i października najwybitniejsi działacze narodowych organizacji powołali we
wszystkich ośrodkach akademickich odpowiednie komitety pomocnicze; co ważne, z powodu zakazu
działalności politycznej dla stowarzyszeń akademickich, nie tworzyły ich formalnie stowarzyszenia
ideowe, a udział w nich był traktowany jako indywidualna deklaracja; zestaw nazwisku ukazuje realny
wpływ i popularność poszczególnych działaczy w środowisku warszawskim.
160
Przynależność organizacyjna według własnych ustaleń (K! – Korporacja, MW – Młodzież Wszechpolska, Odr. – SMA „Odrodzenie”, NMN–Niezależna Młodzież Narodowa, OMM–Organizacja
Młodzieży Monarchistycznej).
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Herbert Romerstein
Patrioci Związku Sowieckiego
Wykorzystywanie amerykańskich komunistów
pochodzenia polskiego przez sowieckie służby specjalne

Amerykańska Partia Komunistyczna została założona w 1919 r. Większość z
jej członków przez pierwsze dziesięć lat nie mówiła na tyle dobrze po angielsku, aby
móc działać wśród przeciętnych Amerykanów. W 1925 r. z około szesnastu tysięcy
członków, tylko mniej niż dwa tysiące należało do anglojęzycznej sekcji partii. 69
Największą liczbę komunistów stanowili ludzie pochodzący z dawnego carskiego
imperium. Około sześć tysięcy mówiło po ﬁńsku, nieco poniżej tysiąca władało
rosyjskim, około 600 mówiło po ukraińsku, a mniej więcej 120 po polsku. To była
ledwie grupa ludzi, która stosunkowo łatwo mogła dotrzeć do amerykańskiej klasy
robotniczej.
W 1925 roku sekcją polską Komunistycznej Partii USA kierował Bolesław
Gebert. WCzeka (potem NKWD-NKGB-KGB) w Nowym Jorku przekazało Moskwie życiorys Bolesława Geberta. Urodził się w 1885 roku na terenie Białostocczyzny.
Jego ojciec był chłopem pochodzenia niemieckiego, a matka Polką. W 1919 r. wziął
udział w założeniu Amerykańskiej Partii Komunistycznej1. Do powrotu do Polski
po drugiej wojnie światowej był on ważną osobą w kręgach amerykańskich komunistów. W 1925 r. na konwencji Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych
Gebert oznajmił, że stracono kontrolę nad polskojęzyczną gazetą wydawaną w
Detroit Głos Robotniczy. Aby zastąpić to wydawnictwo amerykańscy komuniści
zaczęli wydawać nową gazetę Trybunę Robotniczą2. Gebert był najważniejszym
amerykańskim komunistą pochodzenia polskiego. W 1932 r., posługując się nazwiskiem Jack Pringle, pojechał do Moskwy jako delegat amerykańskich komunistów
na XII nadzwyczajny zjazd międzynarodówki komunistycznej3.
Po wykonaniu obowiązków lidera Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, Gebert został powołany na kierownika polskiej sekcji frontowej organizacji
komunistycznej o nazwie Międzynarodowy Zakon Robotników (International Workers Order - IWO). Ponieważ niektórzy komuniści nie byli już dłużej użyteczni, zostali przydzieleni do pracy w IWO. Było to jednak wartościowe stanowisko dla
sowieckiego wywiadu. Członkowie IWO, ludzie bardzo różnego pochodzenia
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narodowościowego, byli źródłem pozyskiwania dokumentów wykorzystywanych
przez wywiad sowiecki do uzyskiwania fałszywych „legend” (życiorysy, fałszywe
paszporty). Od 1935 r. IWO kierował Max Bedacht, wieloletni funkcjonariusz
komunistyczny, który we wczesnych latach trzydziestych był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Bedacht także prowadził werbunek dla wywiadu sowieckiego. W 1932 r. zwerbował Whittakera Chambersa na
kuriera między siatką szpiegowską w amerykańskim rządzie, a sowieckim wywiadem wojskowym, który w tamtym czasie zwano IV Zarządem Sztabu Generalnego
Armii Czerwonej. Struktura ta jest lepiej znana z jednej z późniejszych nazw –
chodzi o GRU4.
Podczas drugiej wojny światowej Gebert używał kryptonimu „Ataman”.
Użyto go do manipulowania profesorem ekonomii w Chicago, obywatelem
amerykańskim Oskarem Lange. Potem Gebert pozyskał Langego do współpracy z
wywiadem sowieckim. Był to bardzo ważny werbunek dla KGB. W jednej depeszy
do Moskwy, Gebert przekazał, że Lange jest „czołową postacią w sferze relacji sowiecko-polskich”. Chociaż Lange, będąc obywatelem amerykańskim, przez długi czas
trzymał się z dala od spraw polskich, miał on dużo wartościowych kontaktów w
Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kręgach amerykańskich, rosyjskich i polskich
socjalistów oraz wśród dziennikarzy. W październiku 1944, KGB w Nowym Jorku
przekazało Moskwie, że obiecali Gebertowi tysiąc dolarów, za publikację książki po
polsku. Publikacje tego typu pokazywały opanowaną przez Sowiety Polskę jako kraj
powszechnego szczęścia i sprawiedliwości. Otrzymał on pięćset dolarów i Moskwa
obiecała dać mu później resztę. Lange pomógł Sowietom także w tzw. sprawie Erlicha5. Miała ona już wówczas długą historię.
Wiktor Alter i Henryk Erlich byli przed wojną znanymi działaczami
„Bundu” w Polsce i w 1939 r. dostali się w ręce NKWD. Z początku Sowieci mieli
nadzieję, że uda się tych ludzi wykorzystać jako liderów kontrolowanego przez
Moskwę Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Jednakże wkrótce Sowieci
zmienili zdanie. Erlicha i Altera rozstrzelano, a ich miejsce w żydowskim komitecie zajęli obywatele sowieccy (po wojnie oni także zostali zamordowani przez KGB).
Ponieważ Erlich i Alter byli dobrze znani w kręgach socjalistycznych, po ich zamordowaniu w Ameryce podniosły się głosy protestu. Pośród tych, którzy protestowali,
znajdowali się William Green, przywódca Amerykańskiej Federacji Pracy, Philip
Murray, przywódca CIO, Albert Einstein i nawet Leo Krzycki6, polsko-amerykański
socjalista, który stał się komunistycznym sympatykiem i był prowadzony jako agent
przez Sowietów. Kiedy organizacje żydowskie w Anglii i Stanach Zjednoczonych
zaczęły oﬁcjalnie protestować w sprawie morderstwa Erlicha i Altera, komuniści
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owpraanicaoamerykańscy zorganizowali grupę stu związkowców, aby ci podpisali stanowisko,
potępiające protestujących za „pomaganie nazistowskiej strategii: dziel i podbijaj”7.
Lider Amerykańskiej Partii Komunistycznej Earl Browder, w mowie wygłoszonej 1
kwietnia 1943 r. w Nowym Jorku, stwierdził, że ci, którzy protestują, są częścią ,,spiskowych wysiłków amerykańskich obywateli, organizowanych na amerykańskiej
ziemi, aby obalić rząd Związku Sowieckiego, sojusznika Stanów Zjednoczonych...”.
Kontynuował: „Nie znamy dowodu, z racji którego sowiecki sąd potępił Erlicha
i Waltera. Ale mamy wystarczający dowód spisku w Stanach Zjednoczonych, do
którego należeli Erlich i Alter, żeby potwierdzić wnioski sowieckiego sądu”. „Spiskowcami”, oskarżonymi przez Brondera, byli Nathan Chanin, przewodniczący
Żydowskiego Komitet Pracy, lider związkowy David Dubinsky i Abraham Cahan,
redaktor naczelny Jewish Daily Forward8.
Również Rząd Polski na Wychodźstwie wystosował 8 marca 1943 r. z Lon- 71
dynu do rządu sowieckiego protest w sprawie zamordowania Altera i Erlicha.
Odpowiedź rządu sowieckiego z 31 marca odrzucała protest i fałszywie stwierdzała,
że wspomnianych dwóch socjalistów poprosiło „sowieckie wojsko, aby zaprzestało
rozlewu krwi i natychmiast zawarło pokój z Niemcami...”.
Dwóch polsko-żydowskich lewicowych liderów zostało zamordowanych z
tego samego powodu, co tysiące polskich oﬁcerów w Katyniu. Sowieci musieli mieć
pewność, że każdy, kto mógł objąć niekomunistyczną władzę w powojennej Polsce,
będzie zlikwidowany. To miało zapewnić komunistom brak konkurencji, kiedy
Armia Czerwona wyniesie ich do władzy.
Amerykańska Partia Komunistyczna odegrała ważną rolę w sowieckiej
próbie ukrycia prawdy o mordzie na polskich oﬁcerach w Katyniu. David Karr,
amerykański komunista, spenetrował amerykańskie Biuro Informacji Wojennej.
Dostał tam pracę, za pośrednictwem Alana Cranstona, później senatora z Kalifornii.
Pod wpływem Karra, Cranston próbował wywrzeć presję na polskojęzyczne gazety
i stacje radiowe w Ameryce, aby nie mówiły prawdy o sowieckiej zbrodni9. Później
Davida Karra zidentyﬁkowano jako agenta w dokumencie KGB, znalezionym w
Centralnym Komitecie Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych i w 1992 r.
opublikowanym w Izwiestii10.
Amerykanie polskiego pochodzenia nie chcieli być cicho w sprawie zbrodni
katyńskiej. Mieli cennego sojusznika. Dziennikarz Julius Epstein urodził się w Austrii i opuścił ją, kiedy naziści zajęli kraj. W Stanach Zjednoczonych pracował w Biurze
Informacji Wojennej i był przerażony próbami ukrycia sowieckiej odpowiedzialności
za zbrodnię. We współpracy z Amerykanami polskiego pochodzenia napisał na ten
temat wiele publikacji. Epstein, silny wyznawca ideałów wolności i demokracji,
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razem z Amerykanami polskiego pochodzenia wywierał nacisk na Kongres, aby
zaczął prowadzić śledztwo w sprawie katyńskiej. W 1952 roku osiągnęli oni sukces i amerykański Kongres oﬁcjalnie zakomunikował, że Związek Sowiecki dokonał
masakry w lesie katyńskim. Po upadku Związku Sowieckiego dokumenty ujawniły,
że Stalin osobiście wydał rozkaz zamordowania Polaków.
Innym cennym nabytkiem wywiadu sowieckiego był w latach II wojny
światowej profesor Ignacy Złotowski. Pracował on na Uniwersytecie Minnesota, Vassar College w Poughkeepsie, New York i Ohio State University11. Po wojnie Złotowski
był zatrudniony w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Do jego obowiązków
należało m.in. aktywne uczestnictwo w szpiegostwie atomowym12.
Większość funduszy Komunistycznej Partii USA pochodziła ze Związku
Sowieckiego. Pieniądze te były przesyłane kanałami KGB. Od połowy lat
pięćdziesiątych do wczesnych osiemdziesiątych funkcjonariuszami KP USA, którzy
odwiedzali Związek Sowiecki i organizowali ﬁnansowanie partii byli dwaj bracia
Morris i Jack Childs. KGB nie wiedziało, że obaj byli agentami FBI. Z pieniędzy
pochodzących zza „żelaznej kurtyny” była też dotowana polskojęzyczna gazeta
Głos Ludowy 13. Oﬁcerowie komunistycznego wywiadu w ambasadzie przekazywali
pieniądze amerykańskim komunistom pochodzenia polskiego14.
Kiedy polscy patrioci wystąpili zbrojnie przecie nazistowskim okupantom w Powstaniu Warszawskim, agenci KGB w Stanach Zjednoczonych, zrobili
wszystko co w ich mocy, aby zniszczyć opinię walczących Polaków. We wrześniu
1944 r. Armia Czerwona zatrzymała zaawansowaną już ofensywę przeciw nazistom, aby Wehrmacht miał czas na koncentrację swoich wojsk przeciwko Armii Krajowej, walczącej o wyzwolenie Polski. Amerykanie i Brytyjczycy obmyślili plan, aby
pomóc walczącym Polakom za pomocą zrzutów. Jednak Stalin odmówił zgody na
lądowanie alianckich samolotów na sowieckim terytorium.
11 września 1944 r. generał lotnictwa amerykańskiego F.L Anderson, przedstawiciel dowództwa operacji amerykańskich sił strategicznych w Europie, spotkał
się z głównym doradcą i bliskim przyjacielem prezydenta Roosevelta, Harrym Hopkinsem. Generał przedstawił argumenty przeciw użyciu amerykańskich samolotów
w zrzutach broni walczącym Polakom. Był zaskoczony, że Hopkins zgodził się z nim
i powiedział, że zatai wiadomości od Winstona Churchilla do prezydenta Roosevelta
i amerykańskiego ambasadora w Londynie, który namawiał do zrzutów. Dziś wiemy,
że Harry Hopkins był agentem sowieckiego wywiadu. Do lat dziewięćdziesiątych
nie było o tym wiadomo. Dopiero informacja od uciekiniera z KGB i udostępnione
dokumenty „Venony” dowiodły, że Hopkins pracował dla NKWD15.
23 lutego 1944 r. Brytyjczycy przechwycili radiogramy między PPR a
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owpraanicaoMoskwą. Komuniści przekazali centrali, że AK zgodziła się współpracować z nimi
przeciwko Niemcom. PPR-owcy zapowiedzieli, że już organizują współpracę, ale
w stosownej chwili zlikwidują kierownictwo podziemia i nieustępliwe elementy
wśród nastawionych niepodległościowo Polaków16. Brytyjczycy przetłumaczyli
wiadomość, ale nigdy nie ostrzegli polskich sojuszników o planach komunistów,
mających na celu likwidację polskich patriotów.
Amerykańscy komuniści, niektórzy pochodzenia polskiego, byli lojalni
wyłącznie wobec Moskwy. Zdradzali w wrogiem zarówno swych amerykańskich
współobywateli, jak i Polskę i Polaków.
TŁUMACZENIE: ADAM WESOŁOWSKI

Przypisy

„Venona”, z Nowego Yorku do Moskwy, 27 maja 1944 r. Depesze przekazywane między agentami
NKWD w Stanach Zjednoczonych, a Moskwą były przechwytywane i rozszyfrowane przez
Amerykanów w ramach akcji „Venona”. Zostały odtajnione i udostępnione w połowie lat 90-tych.
2
Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych, 4 konwencja w Chicago, Illinois, 21-30 sierpnia 1925
(Chicago, IL.: Daily Worker Publishing Co, 1925), ss. 37, 49-50.
3
Z pola walki (Warszawa), 1959, nr 3, s. 174.
4
Herbert Romerstein, Eric Breindel, The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and America’s Traitors (Washington, DC: Regnery, 2000), ss. 105-106.
5
„Venona”, z Nowego Yorku do Moskwy, 27 maja 1944 r.
6
Sprawa Henryka Erlicha i Viktora Altera, opublikowana przez Amerykańskie Przedstawicielstwo
Generalnego Żydowskiego Związku Polskich Robotników, 1943.
7
Daily Worker, 25 marca 1943, s. 2.
8
Earl Browder, A Conspiracy Against Our Soviet Ally, A Menace to America, Illinois State Committee of
the Communist Party, 1943.
9
U.S. House of Representatives, Select Committee to Investigate the Federal Communications Commission,
Study and Investigation of the Federal Communications Commission, Vol. I, 388, U.S. Government Printing Ofﬁce, Washington, D.C. and Select Committee on Katyn Forest Massacre, transcript, Part 7
(Washington D.C.: U.S. Government Printing Ofﬁce, 1944), ss. 186-189, 278-279.
10
Izwiestia, 25 czerwca 1992.
11
United States Senate, Subcommittee on Internal Security, Interlocking Subversion in Government Departments, Część 9 (Washington D.C.: U.S. Government Printing Ofﬁce, 1953), s. 561.
12
Zeznania generała Izydora Modelskiego, byłego attaché wojskowego polskiej ambasady, Washington D.C.,
(Washington D. C.: U.S. Government Printing Ofﬁce, 1949), ss. 44-45.
13
John Barron,Operation Solo (Washington D.C.: Regnery, 1996).
14
Zeznania Pawła Monata, Washington, D.C. (Washington D.C.: U.S Government Printing Ofﬁce,
1960), ss. 32-33.
15
H. Romerstein, E. Breindel, Venona Secrets..., dz. cyt., ss. 212-215, 217-218.
16
ISCOT, nr 838 i 851 (ISCOT był brytyjskim kryptonimem operacji przechwytywania łączności
pomiędzy Kominternem - a po jego likwidacji strukturami sowieckiej partii komunistycznej - a
komunistami działającymi w różnych krajach Europy).
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Rozważania o metodologii badań nad czystkami etnicznymi
na okupowanych przez Związek Sowiecki ziemiach polskich.
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We wrześniu 1939 r. Hitler i Stalin wspólnie napadli na Polskę. Opanowawszy
ją, obaj dyktatorzy zastosowali wobec jej obywateli terror. Według Tadeusza
Piotrowskiego2, naziści i komuniści postawili sobie za cel „całkowicie zdławić na
zawsze polityczne i socjokulturowe życie Polaków”. Członków elit, a w szczególności
chrześcijan, eksterminowano (np. w Katyniu3 i Palmirach). Ludność poddana została
różnego rodzaju represjom, m.in deportacjom.
Tadeusz Piotrowski wybrał około dwudziestu wspomnień polskich
chrześcijan, aby zilustrować stalinowską kampanię „czystek etnicznych” na kresach wschodnich w latach 1939-19414. W przeciwieństwie do ówczesnych relacji
dostępnych obecnie w Instytucie Hoovera5, większość z tych świadectw została
napisana wiele lat po II wojnie światowej. W związku z tym odsłaniają one nie tylko
potworne gułagowe doświadczenia wywiezionych Polaków, ale także ich postsowieckie przeżycia. Wielu spośród autorów przeżywało koszmar sowieckiego zesłania
jako dzieci, toteż ich wspomnienia mają szczególny charakter. Często określają oni
swoje doświadczenia jako „syberyjska gehenna.”
Członkowie szeroko pojętej elity stanowili pierwszy cel ataku wroga,
jak na przykład pan Borkowski, który w okolicy Rożyszcz na Wołyniu był
„przewodniczącym spółdzielni wiejskiej i komendantem rezerwy konnej Krakus”
(s. 20). Lokalnych przywódców wszystkich szczebli i rodzajów wraz z rodzinami
przeznaczono do aresztowania i deportacji.
Zdarzało się, że aresztowanie oﬁar przebiegało spokojnie i zgodnie z planem.
W innych przypadkach było dość brutalne i chaotyczne. „Obudziliśmy się, kiedy
matka otwierała drzwi, przez które wtłoczyło się do środka trzech enkawudzistów.
Schwyciwszy mego ojca, pchnęli go na krzesło i wetknęli mu w usta bagnet, żądając
zdania broni”, wspomina jeden ze świadków (s. 17). Według Adeli KondraczyńskiejPiórkowskiej, „Rosjanie wdarli się do domu mego wuja i zastrzelili go w momencie, gdy otwierał im drzwi, podczas gdy jego najstarszy syn zniknął bez śladu. Moją
ciocię z dwójką dzieci wywieźli w głąb Rosji” (s. 26).
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owpraanicaoNawet jeżeli schwytanie oﬁar odbywało się w okolicznościach mniej brutalnych, szok związany z aresztowaniem i deportacją przynajmniej u niektórych
osłabiał wolę oporu. Babcia Wali Miron Lewickiej „kompletnie się załamała. Jej świat
się zawalił” (s. 17). Jednakże, innych podtrzymywały uczucia narodowe („Okrutnie wygnani z naszej Ojczyzny i domu, każdy z nas z garścią świętej ziemi w dłoni
żegnał nasz ukochany kraj”, s. 25) oraz rodzinna tradycja („Odjeżdżałam z wysoko
podniesioną głową, niemal triumfalnie, bowiem podążaliśmy śladami naszych przodków, których niegdyś za walkę z Rosjanami zsyłano w kajdanach na Sybir”, s. 25).
Zesłańców wywożono w głąb Związku Sowieckiego w bydlęcych wagonach.
Byli niedożywieni i znęcano się nad nimi. Podczas pierwszej wielkiej wywózki 10
lutego 1940 r. wiele dzieci i osób starszych zamarzło na śmierć.
Milewscy doliczyli się 27 osób w ich wagonie towarowym (s. 16). Marysia
Wilgut Pienta utrzymuje, że „pakowano nas w wagonach po pięćdziesiąt osób” (s. 75
21) i potwierdza to Adela Kondraczyńska-Piórkowska. Jerzy Wróblewski pamięta, że
w jego bydlęcym wagonie znalazło się 58 pasażerów, a było 40 wagonów przeznaczonych dla więźniów i 3 dla konwojentów (ss. 27-28). Anita Kozicka Paschwa upiera
się, że w każdym wagonie towarowym przebywało od 50 do 70 osób” (s. 24).
Anna Mineyko wspomina, że ich podróż trwała 28 dni (s. 26). Podróż Urszuli
Sowińskiej trwała 42 dni (s. 68). Stefania Buczak-Zarzycka pamięta, że podczas 21
dni transportu otrzymali 8 kawałków chleba i że dostawali co drugi dzień zupę (s.
18). Według Tadeusza Pieczki „zanim dotarliśmy do obozu pracy na Syberii, około
dziesięć procent ludzi już nie żyło”, w szczególności starzy i dzieci (s. 19)6. Ciała
zmarłych najpierw składowano na platformie osobnego wagonu, a następnie pozbywano się ich na najbliższej stacji (ss. 19, 23).
Po dotarciu do miejsca przeznaczenia deportowani przekazywani byli przez
strażników NKWD miejscowej milicji (s. 28). Następnie eskortowano więźniów do
punktu zesłania. W co najmniej jednym przypadku dowieziono ich tam „na saniach
ciągniętych przez renifera” (s. 34).
Po przyjeździe mieli doznać kolejnego szoku. Zdarzało się, że porzucano
ich samych sobie na zupełnym pustkowiu. W jednym przypadku, przywieziono ich
do kołchozu zbudowanego przez zesłańców ukraińskich, oﬁary kolektywizacji w
latach 30., z których większość nie przeżyła. Zwykle umieszczano ich w przymusowych obozach pracy usytuowanych w odległych siołach. Nawet w regionach ZSRS
o łagodniejszym klimacie niedostatki były ogromne: „warunki życia w Kazachstanie
były gorsze niż w amerykańskim slumsie. Wszy były tak liczne jak muchy” (s. 58).
Zesłańcom brakowało jedzenia, ubrań, opału. „Pieniądze nie miały żadnej wartości:
wszystko wymieniano na żywność” (s. 73).
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Pleniły się choroby, a we wspomnieniach zesłańców często mówi się o tych,
którzy nie przeżyli. Ocaleni, odziani w łachmany cisnęli się tłumnie, gdy dawano coś
do jedzenia. Wystawanie po wszystko w niekończących się kolejkach było wszechobecnym znakiem socjalizmu. „W ludziach budziła się nienawiść, popychali się nawzajem w tych kolejkach, aby coś dla siebie zdobyć”, wspomina Sabina ŁukasiewiczKukla (s. 60). Na domiar złego miejscowi odnosili się czasami z niechęcią do Polaków
jako do „polskich panów” i szczuli ich psami (s. 73). Widmo oﬁcjalnego terroru
miało zawsze dla tych nieszczęśników kształt jak najbardziej realny. Ponadto, los
zesłańców napiętnowany był od czasu do czasu przejawami pozaurzędowej przemocy: „Pewnego dnia zobaczyliśmy, jak pod mostem Uzbecy zatłukli na śmierć pewnego mężczyznę – który rzekomo zabił i zjadł ich psa. Zobaczyłam jego wyciągniętą
dłoń, unurzaną w błocie, nieprawdopodobnie spuchniętą. Ciarki mnie przeszły.
Cóż za okrucieństwo!” (s. 81).
Zesłańców zaprzęgano natychmiast do niewolniczej pracy. Na przykład,
matce i dwojgu dzieciom z rodziny Milewskich nakazano pracę przy wyrębie lasu, a
kiedy matka zaprotestowała, „[sowiecki] komendant powiedział mi, że musimy tam
iść i że dzieci ani trochę go nie obchodzą. Jeśli chodzi o niego, to możemy wszyscy
zdechnąć z głodu!” (s. 50).
Niektórych polskich zesłańców aresztowano za różne wykroczenia i surowo
za nie karano (s. 44). Urszula Sowińska została straszliwie pobita za odmowę
zadenuncjowania własnego ojca (s. 69). Polka, która sprzedała swoje dwie poszewki
za kilogram ziarna, aby uratować od głodu rodzinę, została zatrzymana przez
tajniaka:
zerwał mi z głowy nakrycie, szarpnął mnie za włosy i kopał swoimi
ciężkimi skórzanymi buciorami, wrzeszcząc: „Teraz, jeśli ci życie
miłe, powiedz, jak się on nazywa [ten, który kupił], bo jak nie, to cię
zabiję!” Przystawił mi pistolet do głowy i kopnął mnie jeszcze raz. Tak
się bałam, że pomyślałam, że to już koniec. Nie wiedząc, co się ze mną
stanie, zsikałam się na podłogę tak obﬁcie, że aż zmoczyły się mu buty.
Wtedy wetknął pistolet do kieszeni, szarpnął mnie jeszcze raz za włosy
i pchnął z całej siły w kałużę uryny. Wcisnął mi do dłoni brudną szmatę
i kazał to wytrzeć albo zlizać, ale podłoga ma być czysta. (s. 68)

76

Wśród oﬁar NKWD znalazł się także ojciec nieszczęsnej uczennicy, która
niepoprawnie wymówiła oﬁcjalny tytuł Stalina. Inny rodzic pewnej dziewczynki
opowiedział dowcip o lekko antysowieckim zabarwieniu i został za to wysłany na
sześć miesięcy do obozu koncentracyjnego. Ten sam los spotkał ojca chłopca, który
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owpraanicaona oﬁcjalnym portrecie Stalina dorysował mu okulary oraz rodzica dziewczynki,
która ośmieliła się namalować w szkole aniołka na świątecznej (bożonarodzeniowej)
choince (ss. 54-55). W rezultacie, wielu Polaków odnosiło wrażenie, że ich sowieccy
nadzorcy, w szczególności enkawudyści, „to zwierzęta, nie ludzie” (s. 53).
Społeczne kontakty z obywatelami sowieckimi były niekiedy skomplikowane.
Łatwiej było współżyć z miejscowymi, jeśli ci ostatni także stawiali komunizmowi
opór. „Uzbecy – wysocy, przystojni, o żółtej skórze nosili wschodnie ubiory i byli
wyznawcami islamu. Modlili się w szeregach pięć razy dziennie, a ich język i kultura
nie poddały się rusyﬁkacji” (s. 83). Polacy prowadzili z nimi handel wymienny.
Polskie dzieci stanowiły główny cel sowietyzacji. Nauczyciele często wmawiali im, że Boga nie ma i że jest tylko towarzysz Stalin. Niektóre polskie (a także
żydowskie i ukraińskie) dzieci, w szczególności sieroty, traciły swój język ojczysty i mówiły po rosyjsku (s. 84). Czasami rodzice zaniżali wiek swoich dzieci, aby 77
uchronić je przed szkołą, a tym samym przed „komunistyczną propagandą” (s. 76).
Niemniej, dzieci próbowały wieść w miarę normalne życie. Bawiły się z dziećmi z
plemienia Samojedów oraz z sowieckimi rówieśnikami i wyprawiały się na udane
żebry do Kazachów (ss. 55, 59). Często opowiadały sobie kawały i „grzeszyły”
przeciwko „boskości” Stalina.
Dorośli byli dużo ostrożniejsi, ale nawet oni nie zgadzali się na kompromisy,
gdy w grę wchodziły zasady. Dla Polaków najważniejsza była ich religia. Doskonale
ilustruje to fragment dziennika rodziny Milewskich:
1 maja 1940 r. Dzisiaj jest wielkie komunistyczne święto. Organizują
obchody i spektakl w klubie… My sprzątamy dom i przygotowujemy
ołtarz do majowych modlitw i różańca.
3 maja 1940 r. Dziś jest nasze święto [rocznica Konstytucji 3 Maja].
Odmawiamy różaniec i codziennie odprawiamy nabożeństwa. (s. 37)
15 sierpnia 1940 r. Wniebowzięcie Błogosławionej Dziewicy. Modlimy
się o wybawienie z tego piekła. (s. 42)
19 lutego 1941 r.… Jesteśmy do głębi poruszeni dobrocią ludzi, którzy
uratowali nam życie. Bóg jest dobry. (s. 47)

Podczas gehenny źródłem otuchy była wiara. „Krzyż to potęga” wykrzyknął
ktoś w chwili aresztowania (s. 16). Inna oﬁara wspomina, że „Ludzie śpiewali w
drodze pieśni religijne. Brzmiało to bardzo pięknie, bo wszyscy śpiewali do Boga
szczerze, prosto z serca” (s. 26). Swoje ocalenie przypisywali Boskiej interwencji:
„Dużo później dowiedzieliśmy się, że po otrzymaniu listu z Rosji rodzina zamówiła
Mszę św. w katedrze w Łucku w intencji powrotu mojej Mamy do zdrowia” (s. 61).
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Zesłańcy dbali o katolicki pochówek swoich rodaków (s. 57). „Nigdy nie zapomnę,
jak grzebaliśmy moje siostry Basię i Elę. Ojciec i brat musieli podtrzymywać dwie
maleńkie drewniane skrzynki za pomocą patyków, aby się nie obróciły do góry
dnem, bo w mogiłach pełno było wody. Obraz matki leżącej w poprzek ich grobów
zastygł na zawsze w moim sercu i umyśle” (s. 62).
Pomimo represji sowieckich chrześcijańska tradycja pochówku była
ściśle zachowywana. „Na początku, krzyże na grobach były zakazane, ale one
zawsze pojawiały się w ciągu nocy. Po kilku miesiącach funkcjonariusze zaczęli
przymykać na nie oczy” (s. 56). W istocie, sowieccy nadzorcy byli czasami mocno
zdezorientowani: „Naczelnik naszego obozu był ortodoksyjnym komunistą, ale
kiedy zachorowało jego dziecko, poprosił Polaków, aby się za nie modlili” (s. 58).
Anna Mineyko wspomina, że
Modlitwa była zabroniona. Mimo to, każdego wieczora
odmawialiśmy z dziećmi nasze modlitwy na klęczkach i z przejęciem. Nie
przerywaliśmy nawet wtedy, gdy ktoś stanął za naszymi plecami. Stara
Kazaszka spytała nas, czy modlimy się do Boga; zapytała, czy zdajemy sobie
sprawę, że mogłaby na nas donieść. Kiedy odparłam, że dobrze o tym wiemy,
przyznała się, że ona też ma swoją wiarę i modli się. Była muzułmanką.
Innym razem, Kyryłło, nasz nadzorca, wyjechał na kilka dni, a
jego żona Natasza urodziła w tym czasie trzeciego syna. Natasza przyszła
do nas pytając, czy „starsza święta pani” (moja matka) nie ochrzściłaby
jej dziecka tym samym imieniem, co moje maleństwo, które zostało w
Polsce. Powiedziała, że wierzy w Boga, ale jej mąż nie i że gdyby się o tym
dowiedział, doniósłby na nią do Partii. Ale kiedy Kuryłło wrócił do domu,
przyszedł zawstydzony, z czapką w dłoniach, zwracając się do mojej matki
o tę samą przysługę, prosząc jednocześnie, abyśmy nic nie powiedzieli jego
niewierzącej żonie! (s. 72)

78
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Zesłańcy umacniali się nawzajem powtarzając pogłoski o niechybnym
niemieckim ataku na Związek Sowiecki lub o innej międzynarodowej interwencji,
która przyniosłaby wolność niewolnikom Gułagu. I faktycznie tak się stało: „23
czerwca 1941 r., poniedziałek: pomyślne wieści i nadzieja na powrót do domu:
Wojna!” (s. 50). Polski rząd na wychodźstwie podpisał porozumienie z Sowietami,
którzy zostali zobowiązani do uwolnienia wszystkich obywateli polskich. Wisia
Danecka Reginella wspomina szczęśliwy dzień w Kazachstanie, kiedy
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owpraanicaoJeden generał NKWD powiedział nam, że nasza sytuacja jest teraz
inna, że jakiś tam Sikorski podpisał porozumienie ze Stalinem, którego
wszystkie tytuły wyrecytował. Na to powstał z miejsca pewien adwokat, Żyd z Polski i powiedział: „Przepraszam pana bardzo, ale to nie jest
jakiś tam Sikorski, ale wódz naczelny i premier polskiego rządu w Londynie.” Polacy wyrazili aplauz i odśpiewali hymn narodowy. Zaległa
cisza. Rosjanie milczeli. Enkawudyści rozmawiali między sobą, po
czym generał podniósł się i przeprosił nas. Burza została zażegnana.
(s. 93)

Choć niechętnie, Sowieci wypuścili część więźniów. Inni sami uciekli, aby
dołączyć do polskiej armii, która zaczęła się formować. Większość zesłanych została
79
wewnątrz Związku Sowieckiego, wśród nich niektóre dzieci, które władze porwały
(s. 92). Tylko około 120 tys. obywateli polskich, którzy mieli więcej szczęścia
(głównie polscy chrześcijanie i Żydzi) wraz z armią gen. Władysława Andersa wyjechali do Iranu. „Choć warunki na pokładzie statku były bardzo ciężkie, (...) byliśmy
szczęśliwi, gdyż opuszczaliśmy sowieckie piekło!” (s. 80). Szczęśliwi czuli się bez
wyjątku wszyscy, byli bowiem wolni. Tylko nieliczni potraﬁli patrzeć wstecz na Rosjan jak na współoﬁary: „Rosjanie to najbardziej uczynni, uczciwi i mili ludzie, jakich
kiedykolwiek spotkałam. A nie jest łatwo w tamtych warunkach być dobrym” (s. 71).
Cierpienia byłych więźniów wcale się nie skończyły. W Iranie tysiące
Polaków zmarło z powodu niedożywienia i chorób przywiezionych z Gułagu.
„Setki ludzi chorowało na czerwonkę (...) wszyscy byli brudni od ekskrementów”,
wspomina jeden wygnaniec (s. 94). Zesłańcy zostali wykąpani i odziani. „Nasze zapchlone łachmany wrzucono do pieców, w których palono rzeczy całymi dniami” (s.
100).
Morale uległo natychmiastowej poprawie. Jane Żebrowski (Janina Żebrowska)
tak wspomina pierwsze dni: „wszystko to wydawało się nierealne, jak jakiś cudowny
sen. Wymknęliśmy się z rąk komunistów i byliśmy w końcu wolni” (s. 102). Anita
Kozicka Paschwa przypomina sobie, że „gdy przyjechaliśmy do Pahlavi, wszyscy
wykrzyknęliśmy „Wolność, wolność, wolność!”” (s. 102). Po sowieckiej gehennie
Iran wydawał się rajem Tadeuszowi Pieczce: „Kiedy jechaliśmy z Pahlavi do Teheranu, pomyślałem, że przejeżdżamy przez najpiękniejszy zakątek świata. To musiał
być kiedyś rajski ogród. Roślinność była bujna i zielona, wszędzie wzdłuż drogi
dojrzewały owoce” (s. 101).
Ludzie poszukiwali swoich przyjaciół i krewnych. Wiele rodzin się
odnalazło, czasami na bardzo krótko, gdyż mężczyźni odjeżdżali z polską armią.
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Kobiety, dzieci i starsi zostawali na tyłach. Polacy, jak tylko odzyskali siły, zaczęli
odbudowywać swoje instytucje na wychodźstwie. „W Teheranie mogliśmy po raz
pierwszy od opuszczenia Polski uczęszczać na nabożeństwa” (s. 110). Natychmiast pojawiły się kościoły i szkoły. Dzieci uczyły się języków obcych i rzemiosł.
Uprawiały także sport. Ponadto „harcerstwo pełniło zasadniczą rolę w życiu
zesłańców, w szczególności w trudnym okresie po wyjściu ze Związku Sowieckiego”
(s. 98). Iran był dla Polaków stacją pośrednią. Instytucje tam powstałe powędrowały
z uchodźcami dalej poprzez kolejne etapy ich peregrynacji: przez Indie, Palestynę,
Liban, Kenię, Ugandę, Tanganikę, Meksyk, Południową Afrykę i Nową Zelandię.
W każdym ze świadectw zesłańcy wspominają kościół, szkołę i różne wspólne
zabawy, m.in. płatanie złośliwych ﬁgli. W Malir, obecnie Pakistan, „zajmowaliśmy
się także zbieraniem jaszczurek i czerwonych pająków (...) łapaliśmy je i rzucaliśmy
nimi w dziewczyny” (s. 135). W Lusace, wówczas w północnej Rodezji, Polacy grali
w piłkę nożną z Brytyjczykami i włoskimi jeńcami (s. 166), a w Kasisi podziwiali, jak
czarnoskórzy wierni, nauczeni przez polskich misjonarzy, śpiewali polskie pieśni
kościelne (s. 168). W osiedlu Bwana M’Kubwa „pod koniec Mszy św. wąż mamba o
długości półtora metra spadł z drzewa i wylądował na ołtarzu. Wybuchła panika”
(s. 171).
Prawie wszędzie Polacy spotykali się z życzliwością miejscowych i dobroczynnością ze strony alianckiego personelu: Brytyjczyków, Hindusów, Amerykanów
i innych. Amerykanie byli w szczególności lubiani. Żołnierze amerykańscy przecięli
drut kolczasty i weszli nielegalnie do polskiego obozu ludności cywilnej, aby
poderwać dziewczyny, a dzieci obsypać gumą do żucia (s. 119). Wojskowi żandarmi
przymykali oczy na psoty polskich dzieci. W innym zaś miejscu polskich zesłańców
„serdecznie powitali Amerykanie, spośród których wielu potraﬁło mówić po polsku” (s. 198).
O miejscowych Ryszard Tyrk napisał: „Wielu Persów rozumiało rosyjski
na tyle dobrze, aby móc się z nami porozumiewać. Byli do nas dobrze nastawieni,
serdeczni i częstowali nas rozmaitymi smakołykami” (s. 104). Po przyjeździe do
Tengeru w Tanganice, miejscowa ludność ciepło witała zesłańców: „Afrykańczycy
noszący wielkie kosze pełne pomarańczy, którymi się z nami dzielili, pozdrawiali
nas słowami: „Jumbo, lazungu” (czyli „witajcie, biali ludzie!”) (s. 150). Według jednego świadka, który przebywał w Masindi w Ugandzie „po smutnym i koszmarnym
doświadczeniu na „nieludzkiej ziemi”, okres spędzony na czarnym lądzie można
określić jako idylliczny” (s. 146). W Bwana M’Kubwa „istniała ścisła współpraca
między polskimi i murzyńskimi paraﬁami (...) Murzyni wnoszą do kościoła wszystkie bogactwa swojej kultury i temperament” (s. 171). W Oudtshoorn w Południowej
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owpraanicaoAfryce czarnoskórzy tubylcy „bardzo szybko opanowali język polski i stali się
naszymi tłumaczami. Ich zdolności językowe zdumiewały nas wszystkich” (s. 179).
W mieście Napier w Nowej Zelandii „Maorysi zaprosili całą naszą grupę do ich
przyklasztornej szkoły na poczęstunek” (s. 185). W Indiach „miejscowa ludność
bardzo pomagała Polakom” (s. 126). Hinduscy lekarze narażali się, aby ratować
Polaków podatnych na tropikalne choroby; książę Jam Saheb zaprosił tysiąc polskich dzieci do swojej posiadłości i zbudował dla nich osiedle w Balachadi. Polonoﬁl
maharadża z Jamnagaru kochał polską sztukę i literaturę, między innymi Władysława
Reymonta. „Do końca życia pozostanie w naszych sercach jako wyjątkowo miły,
serdeczny i szczery przyjaciel polskich dzieci” (s. 130). W Meksyku miejscowi okazywali nam wiele sympatii, a kiedy nadarzała się okazja, chętnie nas odwiedzali.
Najbardziej spodobał im się nasz zwyczaj śmigusa-dyngusa; z przyjemnością
włączali się do zabawy, oblewając napotkane dziewczęta wodą od stóp do głów” (s. 81
202). Osierocony chłopiec, który znalazł się z siostrami zakonnymi w Santa Rosa
wyznał: „patrząc wstecz, myślę, że najbardziej niezapomniany i przyjemny okres w
moim życiu to czas, który spędziłem w Meksyku. Do dziś uwielbiam meksykańską
muzykę. Nie mogę tego samego powiedzieć o ich pikantnym jedzeniu” (s. 197). A
zatem zesłańcy dzielili się swoim dziedzictwem z miejscową ludnością, a w zamian
byli zapraszani do uczestnictwa w zwyczajach swoich gospodarzy.
Polaków szokowały jednakże niektóre lokalne zwyczaje. Andrzej CzciborPiotrowski opowiada: „Żal mi było perskich kobiet, które niezależnie od wieku,
chodziły w luźnych szatach i szarawarach, a twarze miały owinięte w chusty i
odsłonięte tylko jedno oko” (s. 118). Podczas Ramadanu polskie dzieci przeżyły
szok, kiedy zobaczyły „grupę mężczyzn, niektórzy z nich byli obnażeni do pasa,
jak śpiewali, krzyczeli i chłostali swoje ciała w rytuale oczyszczenia. Bardzośmy się
zlękli i uciekliśmy co sił w nogach” (s. 120). W Karaczi podczas wizyty na cmentarzu „powiedziano nam, że ludzie zanoszą zmarłym pożywienie. Uznaliśmy to
za dziwny zwyczaj” (s. 134). W Nowej Zelandii kilkoro dzieci także zetknęło się
z dziwnymi obyczajami innego rodzaju. Według Marii van der Linden „w wieku
16 lat byłam bardzo nieśmiała, jako że żyłam pod kloszem w internatach. Byłam
wstrząśnięta, kiedy dowiedziałam się o związku lezbijskim dwóch Angielek, mieszkanek domu pielęgniarek” (s. 192).
Zdarzały się też pewne nieporozumienia w kontaktach z ludnością
miejscową. W Tengeru „Afrykanie w pobliżu nas wybuchnęli takim śmiechem, że
niektórzy zaczęli podrzucać w górę dzieci, kosze z owocami i kurczakami. Inni
podtrzymywali się nawzajem, gdyż pokładali się niemal ze śmiechu.” Ten gromki
śmiech wywołała Polka, która – mając na myśli matkę chrzestną – wypowiedziała
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niewinnie słowo „kuma”, będące w języku swahili nieprzyzwoitym odpowiednikiem
intymnej części ciała kobiecego (ss. 152-153). W Ifundzie relacje między Polakami a
Afrykanami oscylowały pomiędzy wzajemną nieufnością a serdecznością. Według
relacji Filomeny Michałowskiej-Bykowskiej,
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Murzynów angażowano w osadzie do ciężkiej pracy, takiej jak rąbanie
drzewa na opał w kuchni, noszenie wody i utrzymywanie porządku
na terenie wokół domów. Początkowo patrzyli na nas trochę z góry, ale
po niedługim czasie, kiedy się bliżej poznaliśmy, wzajemne stosunki
nabrały bardziej serdecznego charakteru. Tak naprawdę obowiązujący
w osadzie regulamin wyraźnie zabraniał okazywania przyjaznych
uczuć w stosunku do tubylców, ale my, którzy przeszliśmy przez
syberyjską gehennę nie zawsze rozumieliśmy powody tego zakazu i
tłumaczyliśmy nasze zachowanie wewnętrzną potrzebą traktowania
wszystkich równo, niezależnie od koloru skóry. Poruszeni litością dla
biednych murzyńskich matek, dawaliśmy im ubrania, koce, a także
niektóre sprzęty domowe. Zaczęliśmy nawet kupować od nich kurczaki, jajka i owoce, a było to zabronione. Niestety, kiedy poznali nas
lepiej, zaczęli nam zazdrościć rzeczy, które mieliśmy. W nocy napadali
po prostu na poszczególne domy i kradli wszystko, co wpadło im w
ręce. Pamiętam taką niespokojną noc, kiedy trzech czarnych mężczyzn
z oszczepami wdarło się do naszego domu. (…) Wystraszeni przez
krzyki oczywiście uciekli, ale mimo to udało im się zabrać moje nowe
buty i sukienkę. (ss. 162-163)
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W Jerozolimie dzieci arabskie obrzuciły kamieniami polską dziewczynkę.
Uratował ją sąsiad. „Wszystko dobrze się skończyło – ojciec tych dzieci, które odtąd
stały się moimi przyjaciółmi, przyszedł z przeprosinami (s. 122). W Malir „jedna ze
starszych dziewcząt, która wstała w nocy, aby skorzystać z toalety na dworze, została
porwana przez [pakistańskich] kucharzy pracujących w naszych obozie. Choć żadnej
krzywdy jej nie zrobili, nie mogłyśmy już więcej nigdzie chodzić same i zawsze
musiałyśmy się nawzajem pilnować” wspomina Anita Kozicka Paschwa (s. 135).
Mimo wszystko konﬂikty z miejscowymi należały do rzadkości. Ich
przykłady dobrze zapamiętano, gdyż przerywały monotonną rutynę codziennej
koegzystencji.
W osobistym wymiarze bezpośrednie doświadczenia postsowieckie
były raczej pozytywne. Zesłańcy odzyskiwali siły zarówno ﬁzyczne jak i psychiczne. W wymiarze wspólnotowym, nastroje stawały się coraz gorsze z powodu
międzynarodowej sytuacji politycznej. Myśli uchodźców rozsianych po całym
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owpraanicaoświecie obracały się wokół spraw ich narodu. Żyli i oddychali wolną Polską. Byli to
ludzie na wskroś patriotyczni.
Podczas projekcji ﬁlmu dokumentalnego o Polsce „Czwartek, 2 grudnia
1944 r.” jedna z dziewcząt wyznała: „Kiedy oglądałam te piękne obrazy, łzy stanęły
mi w oczach. Przeszłam już przez tyle krajów, ale ten najpiękniejszy to moja ukochana ojczyzna” (s. 184). W obozie dla polskich dzieci w Pahiatua w Nowej Zelandii
„główna ulica została nazwana imieniem generała Tadeusza Bora Komorowskiego”
(s. 182). Zesłańcy utrzymywali kontakty z polskim rządem w Londynie i z innymi
polskimi instytucjami. Według Wandy Nowosiad-Ostrowskiej „z Abercorn były regularnie słane paczki do obozów jenieckich i organizowano pomoc dla Warszawy” (s.
173). Wiadomości, które potem do nich docierały były coraz bardziej przerażające.
Jadwiga Morawiecka-Zaborowska wspomina, że w Tengeru „słuchaliśmy razem
wiadomości i razem rozpaczaliśmy, kiedy na przykład usłyszeliśmy, że Powstanie 83
Warszawskie upadło” (s. 159). W Morogoro, kiedy dotarła do nich wiadomość o
upadku Warszawy, Polacy śpiewali i płakali (s. 164). Po Jałcie powszechnie uważano,
że „alianci nas sprzedali. Większość z nas miała lub straciła krewnych, którzy albo
walczyli u boku tych aliantów, albo uciekli do Anglii, aby tam formować wojsko polskie” (s. 153). Zapewne jednym z największych policzków była decyzja administracji
Roosevelta o niewpuszczeniu polskich dzieci zesłańców. Zamiast do USA pojechały
wtedy do Meksyku, który nawet nie należał do sprzymierzonych sił (ss. 194-195).
Rok tysiąc dziewięćset czterdziesty piąty był dla Polaków gorzkim czasem. Polacy przegrali drugą wojnę światową. W ich kraju rządy objął Stalin. W Palestynie „niektórzy zdecydowali się na powrót do Polski, ale my nie mieliśmy odwagi
z powodu przedwojennej antykomunistycznej działalności mego ojca” (s. 125). W
Pahiatua „pojawiła się w obozie wysłanniczka warszawskiego [komunistycznego]
rządu. Chłopcy od niej uciekali” (s. 186). Do Tengeru w Tanganice komuniści
wysyłali emisariuszy, którzy mieli za zadanie zwabić zesłańców do powrotu do kraju
znajdującego się pod jarzmem Stalina. Napotykali zorganizowany opór:
Podczas spotkania Ojciec Rogoziński wraz ze swymi ministrantami
pojawił się niespodziewanie na scenie. Ubrani w łachmany, nieśli kilofy
i łopaty, tak typowe dla więźniów dla więźniów. Odruchowo, zgromadzeni wydali stłumiony okrzyk jakby przeszył ich ból. Wszyscy
przypomnieliśmy sobie czas przeżyty na Syberii i niektórzy powstali
śpiewając „Sto lat”, wyrażając poparcie dla demonstracji przygotowanej
przez księdza. Inni spośród widowni zaczęli rzucać zgniłe pomidory
i inne „naboje”, zmuszając w ten sposób komunistycznych przedstawicieli do wyjścia. (s. 154)
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Zesłańcy nie tylko nie darzyli zaufaniem komunistów. Większość z nich nie
miała dokąd wracać, ponieważ wschodnie obszary Polski zostały włączone do ZSRS.
Zostali więc na Zachodzie. Jak to ujęła Krystyna Skwarko „wiedzieliśmy, że Polska
nie jest wolna” (s. 190).
Tyle o relacjach bezpośrednich świadków. We wprowadzeniu pióra redaktora
książki, Tadeusza Piotrowskiego czytelnik znajdzie bardzo przydatne informacje
na temat tła tych wydarzeń. Jego uwagi wstępne są celne i wnikliwe. Wymagają one
jednakże pewnych uściśleń kwaliﬁkacyjnych i metodologicznego dopracowania.
Badacz poprawnie przyjmuje założenie o ciągłości sowieckiego terroru
skierowanego przeciwko etnicznym Polakom. Jego początek wiąże z antypolskimi
działaniami, które miały miejsce w latach trzydziestych XX w. Nie jest to do końca
ścisłe. W rzeczywistości bowiem wielu Polaków w Rosji padło oﬁarą Czerwonego
Terroru zaraz po przejęciu władzy przez bolszewików. Dane statystyczne odnoszące
się do pierwszych oﬁar nadal pozostają nieznane, ale wielu Polaków było represjonowanych i rozstrzeliwanych za faktyczne bądź rzekome przestępstwa, które
wiązano z ich pochodzeniem etnicznym czy społecznym lub też z ich polityczną
proweniencją, m. in. z zaangażowaniem w działalność tajnej Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW). Można uznać, że większość oﬁar to członkowie polskiej inteligencji, katolickiego kleru i szlachty, a także każdy, kto aktywnie przeciwstawiał się
bolszewikom. Skromnie licząc, można stwierdzić, że oprócz 100 tys. polskich oﬁar
wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, co najmniej dwa razy tyle osób polskiego
pochodzenia zginęło w Rosji podczas rewolucji, przy czym większość z nich były to
oﬁary komunistów7.
Terror stalinowski w latach 30. rozwijał się na dużo większą skalę niż jego
wcześniejsze leninowskie przejawy. Profesor Piotrowski podaje listę 10 tys. polskich
„kułaków” wywiezionych z sowieckiej Ukrainy w latach 1930-1933. W sumie od roku
1929 do 1936 do Gułagu wywieziono co najmniej 160 tys. etnicznych Polaków z ich
rodzinnej ziemi na Ukrainie i Białorusi. Ilu oprócz tego zmarło z głodu lub zostało
rozstrzelanych za przeciwstawianie się kolektywizacji? Robert Conquest szacuje, że
z powodu głodu i w jego następstwie zginęło blisko 15 mln ludzi8. Wobec tego, że
większość kresowych Polaków w Związku Sowieckim, w tym na sowieckiej Białorusi
i Ukrainie, stanowiła drobna szlachta, wszyscy oni kwaliﬁkowali się jako „kułacy”.
Toteż wszyscy z nich musieli zostać poddani represjom; część z nich niewątpliwie
została rozstrzelana. W związku z tym, że skład społeczny potomków drobnej
szlachty był niemal jednorodny, „wrogowie ludu”, etniczni Polacy musieli być nadreprezentowani wśród oﬁar. Możemy się zatem domyślać, że prawdopodobnie do
300 tys. z nich zmarło albo w zachodnich regionach ZSRS, albo w Gułagu9.
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owpraanicaoDrugi etap krwawej rozprawy Stalina pochłonął więcej polskich oﬁar. Znamiennym jest, że kiedy NKWD rozpoczęło swoją „polską operację” w roku 1937 i
1938, była ona rzekomo wymierzona także przeciwko wszechobecnej „POW”. W
ramach operacji ujęto 143.810 osób wybranych wyłącznie z powodu ich etnicznego
pochodzenia. 111.091 spośród nich niemal natychmiast rozstrzelano10. Zgodnie z
sowieckim zwyczajem, rodziny „wrogów ludu” były także represjonowane. Można
się zatem spodziewać, że dodatkowo co najmniej 150 tys. ludzi zostało wywiezionych do Gułagu.
Jednakże wśród oﬁar Wielkiego Terroru znaleźli się nie tylko zwykli polscy
chrześcijanie, lecz także polsko-sowieccy komunistyczni funkcjonariusze. Na
przykład, w latach 1934-1939 etniczni Polacy całkowicie zniknęli z szeregów kierownictwa NKWD11. Ponadto Stalin zgładził przywódców Komunistycznej Partii Polski (KPP), a w 1938 r. rozwiązał tę organizację12. Podsumowując, w latach 1917-1939 85
wśród oﬁar sowieckiego terroru znalazło się do miliona osób polskiego pochodzenia. Szacuje się, że zginęło spośród nich 400 tysięcy. Wydaje się, że większość oﬁar
obierano z powodu ich etnicznych korzeni.
Liczba oﬁar gwałtownie wzrosła podczas drugiej wojny światowej i
bezpośrednio po niej (1939-1947). Raz jeszcze masowe egzekucje, deportacje i Gułag
stały się chlebem powszednim mieszkańców na wschodnich terenach Polski, które
od września 1939 r. do czerwca 1941 r. i ponownie od stycznia 1944 r. znalazły się
pod okupacją sowiecką13.
Odnosząc się do danych statystycznych dotyczących deportacji, prof.
Piotrowski obliczył, że w sowieckiej niewoli jako uwięzieni, zesłańcy i poborowi
znalazło się do 780 tys. obywateli polskich14. Szacuje się, że liczba ta obejmuje 400
tys. etnicznych Polaków. Badacz przychylnie odnosi się nawet do ówczesnych szacunków rządu polskiego na wychodźstwie, według których wywieziono do ZSRS 1,6
miliona polskich obywateli. Poddaje w wątpliwość ostatnio wysuwane przez Polaków
i Rosjan rewizjonistyczne twierdzenia, że liczbę tę należy obniżyć do 320 tysięcy.
(Ta ostatnia liczba odnosi się do czterech wielkich fal deportacji w lutym, kwietniu
i czerwcu 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r.) Niemniej Piotrowski przestrzega,
że „nikt nie zna w istocie prawdy i niewykluczone, że nigdy nie dowiemy się, jaka
była faktyczna skala sowieckiej kampanii czystek etnicznych” (s. 4). Być może ma
rację. Należy jednakże uczynić w tym miejscu jedno zastrzeżenie: tak długo się nie
dowiemy, jak długo nie będziemy mieć pełnego wglądu w postsowieckie archiwa.
Podczas mojej ostatniej podróży do Rosji, odkryłem dokumenty, z których
wynika, że skala deportacji między rokiem 1939 a 1941 mogła być nawet większa od
tego, co się dziś przyjmuje. Już w maju 1939 r. władze sowieckie ustanowiły Urząd
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do Spraw Przesiedleń z Radą Komisarzy Ludowych ZSRS15. Celem tego organu było
rzekomo zaradzenie problemowi słabego zaludnienia w północno-wschodnich regionach Związku Sowieckiego. W rzeczywistości Urząd do Spraw Przesiedleń zajął się
organizowaniem deportacji tak zwanego niepożądanego elementu. Po inwazji na
Polskę i po zajęciu jej kresów wschodnich, kompetencje i ilość pracy Urzędu do
Spraw Przesiedleń wzrosła.
27 października 1942 r. wysoki urzędnik sowiecki odpowiedzialny za
„ewakuowanych” zameldował, że
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w 1939 r. przesiedlono w sumie około 10 tys. rodzin. Plan na rok
1940 przewidywał początkowo przesiedlenie 29.500 gospodarstw.
Jednakże na podstawie uchwały nr 572 Sowieckich Ludowych Komisarzy Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz Centralnego
Komitetu Komunistycznej Partii (Bolszewików) z 21 stycznia 1940 r. w
sprawie „Deportacji do wschodnich terenów ZSRS” kontyngent rodzin
przeznaczonych do deportacji na Syberię oraz do północno-wschodnich obszarów Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej został
podniesiony do 105 tys.” Dodatkowe operacje przesiedleńcze, które
odbywały się pomiędzy regionami, dotknęły 142.880 rodzin, a w sumie
162.127, uwzględniając w tym akcje, które odbyły się w ramach republik oraz operacji specjalnych.
W rzeczywistości w 1940 r. zostało przesiedlonych 135.061 rodzin,
czyli ponad 600 tys. ludzi.
Zgodnie z planem na rok 1941 Urząd do Spraw Przesiedleń został
zobowiązany do przesiedlenia już ponad 200 tys. rodzin, w większości
do wschodnich terenów Związku Sowieckiego – na Syberię i Daleki
Wschód16.

86

Nie wiadomo, do jakiego stopnia zrealizowano plan na rok 1941. Do
zakończenia deportacji pod koniec czerwca 1941 r. mogło ucierpieć z tego powodu
do 100 tys. rodzin. A zatem na podstawie wspomnianego wyżej dokumentu, można
uznać, że od maja 1939 r. do lipca 1941 r., Sowieci wywieźli do Gułagu co najmniej
milion, a maksymalnie dwa miliony ludzi17. Biorąc pod uwagę fakt, że Urząd do
Spraw Przesiedleń został utworzony przed wybuchem drugiej wojny światowej, jego
plan przeprowadzenia deportacji miał być zasadniczo, jeśli nie wyłącznie, realizowany
w ramach terytoriów ZSRS sprzed września 1939 r. Nawet Urząd ds. Przesiedleń
nie przewidział paktu nazistowsko-sowieckiego, który został podpisany 23 sierpnia
1939 r. (i w związku z tym nie zaplanował a priori masowych deportacji Polaków i
obywateli innych narodowości). Można jednakże z całą pewnością założyć, że po
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owpraanicaonapaści na Polskę i zagarnięciu jej Kresów Wschodnich, Kreml najpierw automatycznie rozszerzył kompetencje Urzędu ds. Przesiedleń na nowo zdobyte obszary,
a następnie zwiększył całkowity kontyngent rodzin przeznaczonych do deportacji.
Można się spodziewać, że co najmniej 10 tys. spośród rodzin deportowanych w 1939
r. pochodziło ze wschodniej Polski. Oczywistym jest także, że w planie deportacji
na 1940 r. zwiększono liczbę rodzin z 29.500 do 135.061 i że większość zesłańców
pochodziła wówczas z przyłączonych właśnie terytoriów wschodniej Polski (a w
pierwszej połowie 1940 głównie stamtąd), Bałtów, Finlandii i Rumunii. To samo
można powiedzieć o 200 tysiącach rodzin przeznaczonych do zsyłki w 1941 r.
Reasumując, tylko pod egidą Urzędu ds. Przesiedleń, Sowieci wywieźli
do Gułagu od jednego do dwóch milionów osób od maja 1939 r. do lipca 1941 r.
Większość deportowanych stanowiła ludność ze zdobytych obszarów, głównie Polski
wschodniej. Urząd ds. Przesiedleń ściśle współpracował z NKWD, ale nie wszyscy 87
więzieni przez tajną milicję podlegali jurysdykcji tej pierwszej instytucji. Jednostki
i grupy aresztowane, przesłuchiwane, więzione i wysyłane na wschód przez NKWD
z innych powodów niż przesiedlenia najprawdopodobniej nie są uwzględnione
w powyższych danych liczbowych. Oznacza to, że liczba od 1 do 2 milionów
zesłańców nie obejmuje znajdujących się pod bezpośrednim nadzorem NKWD
osób przetrzymywanych w więzieniach, obozach pracy, obozach koncentracyjnych
i jenieckich.
Prawdą jest, że wstępne dochodzenie naszkicowane powyżej oparte jest na
interpretacji jednego tylko sowieckiego raportu. Jednakże, ten szczególnie ważny
dokument powinien zostać wyjaśniony przez badaczy rewizjonistów, którzy – jak
się wydaje – zdołali odnaleźć tylko pewną część dokumentów archiwalnych na temat
deportacji i najwyraźniej chcą je traktować jako ostatnie w tej sprawie słowo18.
W dalszym toku badań winniśmy zastanowić się nad ostrzeżeniem
sformułowanym przez prof. Piotrowskiego, a także zwrócić uwagę na zastosowaną
przez niego metodologię. Proponuje on zbadać cały proces deportacji, pilnie
studiując każdy z jego etapów. Prześledźmy zatem mechanizm deportacji. Po pierwsze, Politbiuro wydawało rozkazy przeprowadzenia deportacji i zatwierdzało kontyngenty. Po drugie, szczegółowe plany były opracowywane przez naczelne dowództwo NKWD i rozsyłane do niższych szczebli w regionach19. Po trzecie, na poziomie regionu i miasteczka listy poszczególnych „wrogów ludu” i ich rodzin, które
powstawały dzięki operacjom agentury działającej w terenie20, harmonizowano z
nadsyłanymi z centrali cechami ogólnymi charakteryzującymi niepożądany element, przeznaczony do wywózki21. Po czwarte, sporządziwszy w ten sposób listy
deportacyjne, trójki enkawudzistów zjawiały się w konkretnych miasteczkach czy
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osadach oraz poszczególnych domostwach. Na tym etapie jednakże listy nie były
zamknięte, gdyż decyzje o umieszczeniu na nich dodatkowych oﬁar pozostawiano
w gestii NKWD oraz miejscowych kolaborantów.
Po piąte, zgromadziwszy całe rodziny, NKWD i milicja pomocnicza eskortowali swoje oﬁary do wspólnego miejsca zbiórki, najczęściej na stację kolejową. Od
tego momentu zesłańców przejmowały kolejowe oddziały NKWD, które przeliczały
ich i zestawiały swoje rachuby z listami dostarczonymi przez dowództwo miejscowej
tajnej milicji. Podobnie, pod koniec podróży do wschodnich i północnych części
ZSRS, kolejowe NKWD przekazywało oﬁary miejscowym oﬁcerom NKWD, którzy
po przeliczeniu ludzkiego towaru i sprawdzeniu list eskortowali nieszczęśników do
miejsca ich zesłania.
Musimy uważnie przyjrzeć się mechanizmowi owego przekazania deportowanych, gdyż to przede wszystkim na dokumentacji kolejowych oddziałów
NKWD historycy rewizjoniści opierają swoje twierdzenia o konieczności zaniżenia
liczby oﬁar. Prof. Piotrowski zwraca uwagę na fakt, że szacunki, co do ilości oﬁar
dokonane przez polską emigrację bazują na przybliżonych danych dotyczących
liczby pociągów wykorzystywanych podczas procesu deportacyjnego. Innym sposobem oszacowania liczby zesłańców jest wyliczenie średniego załadunku oﬁar
w bydlęcym wagonie. 11 października 1939 r. generał NKWD Iwan Sierow wydał
rozkaz, aby „przyjęto załadunek 25 osób na wagon” i że jednocześnie „nie wolno
rozdzielać rodzin” (s. 208)22. Jak wspomniano, cytowane przez prof. Piotrowskiego
oﬁary zeznały, że na każdy wagon przypadało co najmniej po 27 osób, ale częściej
było ich „blisko 50”, a nawet maksymalnie do 70. A zatem, wygląda na to, że kolejowe oddziały NKWD łamały rozkaz albo że dokonywały jego nadinterpretacji, po
to, by „nie rozdzielać rodzin”.
Dlaczego kolejowe NKWD miałoby ignorować otrzymane rozkazy? Cóż –
możliwe, że mieli za mało dostępnych wagonów i z tego powodu trzeba było ludzi
wtłoczyć do mniejszej ilości wagonów niż wcześniej zakładano. A jednocześnie nie
można było rozdzielać rodzin. Poza tym, jeżeli milicja kolejowa była zaopatrywana
w żywność przeznaczoną dla 25 osób na wagon, była to ilość niewystarczająca nie
tylko, aby wyżywić faktyczną liczbę około 50 ludzi w wagonie, ale także niewiele
zostawało z tego dla strażników do rozkradnięcia. Należało więc zaniżyć faktyczną
liczbę więźniów na wagon aby zgadzała się ona z rozkazem Sierowa, czyli z planem. To wyjaśniałoby, dlaczego deportowani cierpieli głód w drodze na miejsce
zesłania. Może się to wyda dziwne, ale na papierze istniały rygorystyczne przepisy zakazujące głodzenia zesłańców i więźniów. A plan – dla Sowietów świętość –
zakładał, że „szacunkowa liczba 25 osób na wagon” ma otrzymywać żywność. Plan
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owpraanicaoten dawał „stuprocentową gwarancję”, że strażnicy nie będą mieli możliwości pobierania dodatkowych racji żywnościowych dla jakichkolwiek dodatkowych więźniów.
Zatem na papierze, aby istniała zgodność się z wszechpotężnym planem, transport
faktyczny z 5.000 ludzi w stu wagonach musiał być w raportach obniżany do pułapu
2.500 deportowanych. Tak przynajmniej mogli to rejestrować NKWDziści kolejowi.
W Związku Sowieckim nader często zdarzało się, że ﬁkcja udawała rzeczywistość.
Według Anny Applebaum, która zgłębiła historię Gułagu, sowieckie statystyki w
sposób nagminny mijały się z prawdą23. Dlaczegóż więc miałoby być inaczej w przypadku archiwów kolejowej NKWD?
Na pierwszy rzut oka należałoby przyjąć, że oddziały kolejowe NKWD
powinny były przyjmować deportowanych w punkcie wyjścia, przewozić ich i
przekazywać właściwym władzom w punkcie docelowym. Jednakże, wygląda na to,
że kolejowe oddziały NKWD były nieustannie zmuszane przyjmować liczbę osób, 89
która przewyższała „szacunek 25 osób na wagon”, naruszając w ten sposób rozkaz
Serowa. Jeżeli do bydlęcych wagonów załadowano więcej ludzi, niż było to dozwolone, co de facto miało miejsce, w interesie strażników NKWD było zaniżenie liczby.
Śmiertelność wśród zesłańców, szacowana na 10%, była z pewnością pomocna.
Ale nie była wystarczająca, aby rozwiązać problem nadmiernego zatłoczenia w
bydlęcych wagonach i obniżenia faktycznej liczby transportowanych ludzi do
pożądanego poziomu „25 osób”. Ponieważ zaś zesłańców należało dowieźć na
miejsce i jednocześnie wypełnić przynajmniej gołosłownie obowiązujące rozkazy,
kolejowe oddziały NKWD mogły preparować listy deportacyjne, zaniżając w nich
skład transportu. Listy te przedkładano przełożonym w kolejowym dowództwie
NKWD. Następnie, przekazując deportowanych lokalnemu NKWD w miejscu
przeznaczenia, wystarczyło przedstawić oryginalne listy opracowane przez miejscowe NKWD w punkcie wyjścia. I te oryginalne listy pozostały na zawsze na
poziomie lokalnym. Najprawdopodobniej z list tych robiono zestawienia, które
w formie ogólnych raportów podsumowujących z każdego miejsca przesyłano do
regionalnych, a następnie okręgowych władz NKWD. Tam były one w dalszym
zakresie okrajane i łączone z innymi podobnymi raportami w celu przesłania ich
dowództwu NKWD na poziomie republiki, a następnie na szczeblu centralnym.
Z chwilą tą znikały w nieprzeniknionych i niedostępnych czeluściach archiwów
tajnej sowieckiej milicji. Poza tym raporty lokalnych organów NKWD, a w tym i
statystyki wywózek przechowywano w innych sekcjach archiwów, niż raporty kolejowego NKWD. Wygodniej jest powoływać się na gotowe zestawienia milicji kolejowej, niż mozolnie wyszukiwać i benedektyńsko podsumowywać rozproszone meldunki lokalnych organów tajnej milicji komunistycznej.
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Kluczowe znaczenie będzie miało najprawdopodobniej skoncentrowanie się
w badaniach na samym procesie deportacji w punkcie wyjścia i w miejscu przeznaczenia. A jeszcze właściwszym posunięciem będzie dokładne przyjrzenie się sowieckiej okupacji w mikroskali, poprzez kompletowanie baz danych z nazwiskami
oﬁar komunizmu. Zestawienie ich z oﬁcjalnymi spisami sowieckimi pozwoliłoby
nam zapanować nad bałaganem w oﬁcjalnych statystykach. Niestety, jak dotąd nie
powstały prawie wcale studia poświęcone poszczególnym małym miejscowościom,
które znalazły się pod sowiecką okupacją24.
Inny problem wiąże się z tym, że historycy analizują być może tylko część
istniejącej dokumentacji, gdyż koncentrują się na zagadnieniach zawężonych
pod względem etnicznym i regionalnym, jak na przykład deportacje ze wschodnich terenów Polski, miast zająć się sowieckimi względami imperialnymi w ogóle.
Przecież niewielkie deportacje przeprowadzane na peryferiach mogły z łatwością
zostać zaklasyﬁkowane pod hasłem wielkich deportacji w centrum i przez to zostały
pominięte w historiograﬁi.
Istnieje jeszcze kwestia komunistycznej nomenklatury. Nie można
wykluczyć, że w sowieckiej biurokracji istniała osobna kategoria odnosząca się do
deportacji „wrogów ludu” określanych pod względem etnicznym, a więc Polaków,
Żydów i innych „byłych obywateli polskich” oraz jeszcze jedna, być może częściowo
nakładająca się na inne kategoria, która „wrogów ludu” identyﬁkowała ściśle pod
względem klasowym. Możliwym jest zatem, że badacze przeoczyli na przykład jakieś
deportacje „kułaków”, przy których nie określono punktu wyjścia. Deportacje te po
bliższej analizie mogą okazać się wywózkami ze wschodnich terenów Polski. (Nawiasem mówiąc, należy odnotować z uznaniem, że prof. Piotrowski dostrzegł problem
związany z komunistyczną nomenklaturą, słusznie biorąc w cudzysłów takie sowieckie hasła jak „amnestia” i „wyzwolenie”.)
Musimy w związku z tym zacząć przyglądać się nie wyłącznie poszczególnym oﬁarom, ale także analizować sowiecki terror z punktu widzenia imperialnych
prześladowców. Dzięki takiemu podejściu uświadomimy sobie, że „polski problem”
klasyﬁkowany był wraz z wszystkimi innymi sprawami imperialnymi i stanowił
tylko jeden z wielu czynników stalinowskiego terroru.
I wreszcie sprawa ostatnia, choć nie mniej ważna, badacze zapoznają się z
dowodami fragmentarycznymi, bowiem postsowieckie archiwa nadal nie są w pełni
dostępne. Aby tę trudność przynajmniej częściowo przezwyciężyć, należy pilnie
przedsięwziąć mikrostudia nad dostępnymi materiałami dotyczącymi poszczególnych miejscowości, np. w Białostockiem po to, by lepiej zrozumieć okres 1939194125.
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owpraanicaoA co możemy powiedzieć o sowieckich zbrodniach popełnianych w Polsce
od połowy 1941 r. do połowy 1944 r.26? A o sowieckich deportacjach w 1944 r. i
później? Andrzej Paczkowski i inni mówią o wywiezieniu z terytorium Polski 100
tys. ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, Ślązaków, Pomorzan, autentycznych i rzekomych Niemców. Ale o której Polsce tu mowa? Rzeczpospolitej „ludowej”? Co w
takim razie można powiedzieć o kresach wschodnich? Z dostępnych danych na
temat tylko dwóch przedwojennych województw wileńskiego i nowogródzkiego
wynika, że ponad 20 tys. osób, w tym głównie Polacy, zostało wywiezionych do
Gułagu po powtórnym nadejściu Stalina27.
W tym miejscu należy znowu podkreślić, że aby zrozumieć mechanizmy
i dynamikę komunistycznego terroru, potrzeba nam szczegółowych studiów przeprowadzonych na konkretnych przykładach. Ten rodzaj niezbędnej mikrohistorii nie znalazł jeszcze uznania wśród czołowych badaczy28. Największy opór 91
można napotkać w środowisku akademickim wśród znawców posiadających
ogólną orientację w danym zakresie. Zapanowali oni nad tą dziedziną wiedzy
bez wcześniejszego właściwego jej zgłębienia. Niemniej, studia nad konkretnymi wycinkami historii można obecnie z łatwością przeprowadzać w Polsce, na
Litwie oraz, choć w dużo mniejszym stopniu, na Ukrainie i w Rosji, i jeszcze w
mniejszym na Białorusi. Jednym z pierwszych niezbędnych posunięć badawczych
w ramach mikrohistorii jest zebranie indywidualnych wspomnień. Chwała prof.
Piotrowskiemu za dostarczenie nam istotnej anglojęzycznej próbki takich właśnie
świadectw oraz za przemyślane, metodologiczne wprowadzenie do problemu.
Tadeusz Piotrowski (red.), The Polish Deportees of World War II. Recollection of
Removal to the Soviet Union and Dispersal Throughout the World (McFarland &
Company, Inc., Publishers, Jefferson, NC i London 2004). McFarland & Company, Inc., Publishers, Box 611, Jefferson, NC 28640, ph. 1-800-253-2187,
w w w . m c f a r l a n d p u b . c o m

Przypisy
Napisanie niniejszego eseju było możliwe między innymi dzięki stypendium naukowemu
przyznanemu mi w roku akademickim 2004-2005 przez Earhart Foundation. Serdeczne
podziękowania dla dr. Ryszarda Tyndorfa za uwagi do jednej z wersji tego tekstu.
2
Tadeusz Piotrowski (red.), The Polish Deportees of World War II. Recollection of Removal to the Soviet
Union and Dispersal Throughout the World (Jefferson, NC i Londyn: McFarland & Company, Inc.,
2004).
3
Pierwsze zbrodnie komunistyczne przeciwko Polakom podczas II wojny zostały popełnione we
wrześniu 1939 r., kiedy to zginęło ok. 10 tys. Polaków, także z rąk ukraińskich nacjonalistów oraz band
1
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białoruskich. Zob. Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939, 2 t. (Warszawa: Wydawnictwo
Antyk, 1997); Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski, red., Agresja sowiecka na
Polskę w świetle dokumentów. 17 września 1939, 3 t. (Warszawa: Bellona, 1994-1996); Czesław K. Grzelak,
Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku (Warszawa: Wydawnictwo
Neriton, 1998); Adam Sudoł, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień
1939 roku). Wybrane problemy polityczne i organizacyjne (Bydgoszcz i Toruń: Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 1997). Oprócz blisko 22 tys. rozstrzelanych wiosną
1940 r. w katyńskim lesie i w innych miejscach, około 30 tys. więźniów zostało zamordowanych
podczas sowieckiego odwrotu w czerwcu i lipcu 1941 r. Zob. J.K. Zawodny, Death in the Forest. The
Story of the Katyn Forest Massacre (New York: Hippocrene Books, 1988); Wojciech Materski, red.,
Katyn. Documents of Genocide. Documents and Materials from the Soviet Archives Turned Over to Poland
on October 14, 1992 (Warszawa: Instytut Nauk Politycznych PAN, 1993); Bogdan Musiał, Rozstrzelać
elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku (Warszawa: Fronda,
2001). Wg wcześniejszych danych szacunkowych, w których uwzględniano jedynie należącą do
Polski Zachodnią Ukrainę, żniwo śmierci w lecie 1941 r. oceniono na ok. 10 tys. Zob. Zbrodnicza
ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 roku.
Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRS (Łódź, 10 czerwca
1996 roku.) (Warszawa i Łódź: Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi, 1996), ss. 10-11; Krzysztof Popiński, Aleksander Kokurin, Aleksander Gurianow, Drogi
śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941 roku
(Warszawa: Karta, 1995).
4
Zob. także Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów (Warszawa: Oﬁcyna Wydawnicza Volumen
i ISP PAN, 1997); Tomasz Strzembosz, red., Studia z dziejów okupacji sowieckiej, 1939-1941. Obywatele
polscy na Kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941
(Warszawa: ISP PAN, 1997); Krzysztof Jasiewicz, red., Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej
Polsce 1939-1941 (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna) (Warszawa, Londyn i Paryż:
Polonia Aid Foundation Trust, ISP PAN, Oﬁcyna Wydawnicza „Rytm”, 2002); Krzysztof Jasiewicz,
Lista strat ziemiaństwa polskiego, 1939-1945 (Warszawa: Pomost i Alfa, 1995); Sławomir Kalbarczyk,
„Zbrodnie sowieckie na obywatelach polskich w okresie wrzesień 1939 - sierpień 1941. Próba oceny
skali zjawiska oraz szacunku strat ludzkich”, Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej, nr 39 (1996), ss. 16-21; Sławomir
Kalbarczyk, “Żydzi polscy wśród oﬁar sowieckich w latach 1939-1941. Zarys problematyki”, Pamięć
i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut
Pamięci Narodowej, nr 40 (1997-1998), ss. 173-194.
5
Niektóre z nich zostały opublikowane po angielsku, jak np. Irena Grudzińska-Gross i Jan Tomasz
Gross, red., War Through Children’s Eyes. The Soviet Occupation of Poland and the Deportations, 1939-1941
(Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1981); pozycja ta jest skróconą wersją Jan Tomasz Gross i
Irena Grudzińska-Gross, red., “W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali...” Polska a Rosja, 1939-1942
(Londyn: Aneks, 1983).
6
Szacunki te, choć często powtarzane, należy traktować ostrożnie do czasu przeprowadzenia
większej ilości badań i sporządzenia list nazwisk oﬁar. Sam Pieczko przyznaje, że „Nie sądzę jednak,
aby ktokolwiek z naszego wagonu zmarł.” (s. 19)
7
Noman Davies, White Eagle, Red Star. The Polish-Soviet War, 1919-20 (Londyn: Orbis Books, Ltd., 1983),
s. 247; Roman Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR, 1917-1939. Zarys historii (Lublin: Towarzystwo
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owpraanicaoNaukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997), ss. 74-80, 349-352; Wojciech Lizak,
Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRS, 1917-1939 (Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych,
1990), s. 35. Zob. też przyp. 178.
8
Badacz ukraiński Stanysław Kulczyćkyj argumentował niedawno, że liczbę oﬁar na
Ukrainie należy obniżyć do 3,5 miliona. Por. Robert Conquest, The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine (New York i Oxford: Oxford University Press, 1986), s. 306; i Stanysław Kulczyćkyj, “How Many of Us Perished
in the Holodomor of 1933”, Dzerkało tyżnia, nr 45, 23-29 November 2002 (w:) Serhiy Makhun i James
Mace, The Day Weekly Digest [Kijów], 20 maja 2003 r., na stronie http://www.artukraine.com/famineart/fam_hearing7.htm. Zob. też S.W. Kulczyćkyj i in., Holodomor w Ukrajini 1932-1933 rr. Bibliohraﬁcznyj pokażczyk (Odessa i Lwów: Wyd-wo M.P. Koc´, 2001).
9
Robert Conquest, The Great Terror. A Reassessment (New York i Oxford: Oxford University Press,
1990), ss. 485-486; Merle Fainsod, Smolensk under Soviet Rule (Boston: Unwin Hyman, 1989), ss.
276-277; Andrzej Maryański, Przemiany ludnościowe w ZSRS (Warszawa i Kraków: Centrum Badań
Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1995), ss.
16-18; Piotr Eberhardt, Przemiany ludnościowe na Ukrainie XX wieku (Warszawa: Biblioteka Obozu,
1994), ss. 59, 67, 77-78, 132, 144; Piotr Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi (Warszawa:
Editions Spotkania, 1994), s. 92; Mikołaj Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku
Radzieckim, 1921-1939 (Warszawa i Wrocław: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1991), ss. 372, 377;
Janusz M. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1994), s. 308; Marek Sobczyński, „Polska autonomia narodowościowa w ZSRS”,
[w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSSR (Wrocław, Warszawa i Kraków: Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich i Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992), ss. 53-59. Zob. też Stanisław Ciesielski
(red.), Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 1931-1948 (Toruń: Adam
Marszałek, 2003).
10
Profesor Piotrowski oparł się na Andrzej Paczkowski, „Poland: the ‘Enemy Nation’,” [w:] Stéphane
Courtois i in., The Black Book of Communism. Crimes, Terror, Repression (Cambridge, Mass. i London:
Harvard University Press, 1999), ss. 363-393. Zob. też przyp. 178 i 179.
11
10 lipca 1934 w ścislym kierownictwie NKWD było 4 Polaków (byłych chrześcijan) stanowiacych
4,17%; 1 marca 1937 r. było ich 5 (4,5%); 1 lipca 1937 r.- 4 (3,54%); 1 stycznia 1938 - 1 (0,78%); i 1 lipca
1939 r., 9 stycznia 1940 r. i 26 lutego 1941 r. nie było nikogo (0%). Zob. N.W. Petrow i K.W. Skorkin,
red., Kto rukowodil NKWD. Sprawocznik (Moskwa: Zwienija, 1999), s. 495.
12
Wszyscy przywódcy byli obywatelami sowieckimi. Jednakże stanowili oni wieloetniczną grupę
wraz z Polakami, Żydami, Ukraińcami i in. Zob. Gabriele Simoncini, „Ethnic and Social Diversity in
the Membership of the Communist Party of Poland, 1918-1938”, Nationalities Papers (wydanie specjalne). Ethnopolitics in Poland, dodatek nr 1, t. 22 (lato 1994 r.), ss. 55-66; Henryk Cimek, Komuniści,
Polska, Stalin, 1918-1939 (Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990), ss. 106-107.
13
Szacuje się, że podczas pierwszej fali deportacji od 15 tys. do 30 tys. ludzi (5-10%) zginęło w
egzekucjach, od chorób, z głodu i z powodu złego traktowania. Około 120 tys. obywateli polskich (w
większości etniczni Polacy) zostali ewakuowani z ZSRS do Iranu w 1942 r. Z drugiej zaś strony około
100 tys. Polaków, Ślązaków i innych wysłano do Gułagu z Polski po 1944 r. Jednakże, jak wynika
z tajnego sowieckiego raportu z dnia 15 sierpnia 1946 r. na zesłaniu w ZSRS przebywało 247.460
“byłych obywateli polskich”. Zob. Siekrietno, Zamietitieliu priedsiedatielia Sowieta Ministrow Sojuza
SSR towariszczu Kosiginu A.N., Dokładnaja zapiska o riealizaciji sowiecko-polskogo sogłaszenija ot 6-20
1945 goda, 4 września 1946, Gosudarstweennyj Arkhiw Rossijskoj Fiedieraciji [później GARF], fond A-
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327, op. 1, d. 14, l. 26-36. Zob. także [Zoe Zaidler], The Dark Side of the Moon (New York: Charles
Scribner’s Sons, 1947); Keith Sword, red., The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 19391941 (New York: St. Martin’s Press, 1991); Jan T. Gross, Revolution from Abroad. The Soviet Conquest
of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988);
“Zachodnia Białoruś”, 17 IX 1939-22 VI 1941, t. 2 (Warszawa: Oﬁcyna Wydawnicza Rytm, 2001), w
szczególności t. 2: Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem II Rzeczpospolitej, 1940-1941.
14
Stalin ogłosił pobór do wojska na terytorium państwa polskiego wcielonego do ZSRS, co zgodnie z
prawem międzynarodowym było nielegalne.
15
Urząd do Spraw Przesiedleń dysponował analogicznymi podległymi sobie organami na szczeblu
republiki, obwodu i kraju. Urząd ten między innymi przejął funkcje dwóch żydowskich agencji
zajmujących się rekrutacją i osiedlaniem „żydowskiej klasy robotniczej” w różnych „żydowskich
osadach” na terenie ZSRS. Agencje żydowskie „zostały zlikwidowane przez NKWD”. Zob. Sprawka,
I. Karpow, 27 października 1942 r., GARF, fond A-327, opis 1, dieło 1, l. 45-47.
16
Zob. Sprawka, I. Karpow, 27 października 1942 r., GARF, fond A-327, opis 1, dieło 1, l. 45-47.
17
Oczywiście w udostępnionych następnie szerokiej publiczności oﬁcjalnych oświadczeniach
sowieckich odrzuca się te dane liczbowe. Na przykład, sowiecki urzędnik pomylił się, przytaczając
cytat i zaniżył liczbę deportowanych w 1940 r., określając ją jako odnoszącą się do całego pierwszego
okresu okupacji: „w latach 1939-1941 przesiedlono blisko 135 tys. rodzin, czyli do 500 tys. ludzi
na tereny Dalekiego Wschodu, Syberii i do innych regionów”. Niemniej, podczas tego samego
spotkania, urzędnicy sowieccy przyznali, że tylko we wschodnich częściach Rosyjskiej Federacyjnej
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej przebywało ponad 5 mln „ewakuowanych”. Czy wszyscy
spośród nich stanowili faktycznie ludność „ewakuowaną”? Zob. Zapiska t. A.W. Gricenko, K.p. powiestki
Zasiedanijia Biuro Sownarkoma RSFSR, wrzesień 1945 [brak dokładnej daty], GARF, fond A-327, op.
1, d. 1, l. 12.
18
Czołowymi rzecznikami tych zaniżonych liczb są Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk i
Aleksander Srebrakowski, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim (Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2003), ss. 260-61. Na s. 246, autorzy ci twierdzą, że w latach 1940 i 1941 r. Sowieci
wywieźli 4,5% przedwojennej populacji polskich Kresów Wschodnich albo „ponad 300.000” ludzi,
w tym około 200.000 etnicznych Polaków, ok. 70.000 Żydów, ok. 25.000 Ukraińców, ok. 15.000
Białorusinów i kilka tysięcy Niemców, Czechów, Litwinów, Rosjan i innych. Wydaje się, że autorzy
przeoczyli tych polskich obywateli, którzy znaleźli się w ZSRS jako więźniowie, poborowi, uchodźcy
lub z innych powodów, lecz wbrew ich woli. Te ostatnie kategorie odnotowano, jednakże w: Daniel
Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRS i opieka nad nimi placówek polskich
w latach 1940-1943 (Warszawa: Neriton i Instytut Historii PAN, 1999).
19
Zob. ściśle tajny rozkaz ludowego komisarza Sierowa do spraw wewnętrznych Litewskiej ZRS w 1940
r., Rozkaz nr 0054, Kowno, 28 listopada 1940; oraz Instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzania
deportacji elementu antysowieckiego z Litwy, Łotwy i Estonii, Ściśle tajne, Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, t. 34, nr 4 (zima 1988), umieszczono na http://www.lituanus.org/.
20
Wbrew temu, co twierdzi prof. Piotrowski (na s. 6), nie byli to wyłącznie „kolaboranci spośród
etnicznych mniejszości, m.in. Żydów i Ukraińców.” Etniczni Polacy mieli również swój udział w
milicyjnych donosach. Zob. Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi
w latach 1939-1941, 2 t., (Warszawa i Moskwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rzeczpospolitej Polskiej i Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 2001). Na temat stosunków
pomiędzy nacjami we wschodniej Polsce podczas sowieckiej okupacji zob. Mark Paul, „Jewish-Polish Relations in Soviet-Occupied Eastern Poland, 1939-1941,” The Story of Two Shtetls, cz. 2, ss. 173-
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owpraanicao230, 243-44; Mark Paul, Neighbours on the Eve of the Holocaust. Polish-Jewish Relations in Soviet-Occupied
Eastern Poland, 1939-1941 (Toronto: PEFINA Press, 2003) (ma się wkrótce ukazać); skrócona wersja
dostępna w internecie: http://www.kpk.org/english/toronto/sovocc.pdf ; Bogdan Musiał, „Stosunki
polsko-żydowskie na Kresach Wschodnich R.P. pod okupacją sowiecką (1939-1941),” Biuletyn
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. 34, nr 1 (1999), ss. 103-125; Marek Wierzbicki,
Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II
Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką, 1939-1941 (Warszawa: Oﬁcyna Wydawnicza Volumen, 2000);
Marek Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północnowschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939-1941) (Warszawa: Fronda, 2001); Ben-Cion Pinchuk,
Shtetl Jews under Soviet Rule. Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (London: Basil Blackwell, 1990);
Dov Levin, The Lesser of Two Evils. East European Jewry Under Soviet Rule 1939-1941 (Philadelphia i
Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1995); Jerzy Robert Nowak, Przemilczane zbrodnie. Żydzi
i Polacy na Kresach w latach 1939-1941 (Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky, 1999); Ewgienij
Rozenblat, „Ewrieji w sistiemie mieżnacionalnych otnoszeniji w zapadnych obłastiach Biełarusi,
1939-1941 gg,” Białoruskie Zeszyty Historyczne [Białystok], nr 13 (2000), ss. 89-103; Michał Gnatowski,
„Radzieckie dokumenty o polskim podziemiu niepodległościowym w regionie łomżyńskim w latach
1939-1941. Część II”, Studia Łomżyńskie, t. 8 (1997), s. 224.
21
Oprócz odtworzonej przez profesora Piotrowskiego kolejności etapów deportacji zgodnie z
dokumentami A i B na ss. 203-209 The Polish Deportees of World War II, rozkaz Sierowa dostępny
jest także w załaczniku, oraz Instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzania deportacji elementu
antysowieckiego z Litwy, Łotwy i Estonii, Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, t.
34, nr 4 (zima 1988), zamieszczone na http://www.lituanus.org/.
22
Zob. przyp. 195.
23
Anne Applebaum, Gułag (Warszawa: Świat Książki, 2005).
24
Jednym z nielicznych wyjatków jest Marek Jan Chodakiewicz, The Massacre in Jedwabne, July 10,
1941. Before, During, After (ma się wkrótce ukazać w East European Monographs/Columbia University Press). Zbigniew Romaniuk przeprowadził szczegółową analizę deportowanych z okolic
Brańska. Zob. Zbigniew Romaniuk, „Twenty-One Months of Soviet Rule in Brańsk,” (w:) The Story
of Two Shtetls, Brańsk and Ejszyszki, Part One (Toronto i Chicago: The Polish Educational Foundation
in North America, 1998), ss. 54-70.
25
Pewne prace wstępne zostały już przeprowadzone dla Białostoczczyzny w ogóle i dla Łomżyńskiego
w szczególności. Zob. Michał Gnatowski, W radzieckich okowach: Studium o agresji 17 września 1939
r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941 (Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo
Naukowe im. Wagów, 1997); Michał Gnatowski, Niepokorna Białostocczyzna. Opór społeczny i polskie
podziemie niepodległościowe w regionie białostockim w latach 1939-1941 w radzieckich źródłach (Białystok:
Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2001); Wojciech Śleszyński, Okupacja sowiecka
na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja (Białystok: Agencja Wydawnicza
Benkowski i Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2001).
26
Odnoszę się w tym miejscu do zbrodni partyzantów sowieckich i prosowieckich przeciwko
polskiemu podziemiu niepodległościowemu i polskiej ludności cywilnej. Szacuje się, że w konﬂikcie
tym z polskiej strony ucierpiało 10 tys. oﬁar. Zob. Zygmunt Boradyn, Niemen rzeka niezgody. Polskosowiecka wojna partyzancka na Nowowgródczyźnie, 1943-1944 (Warszawa: Oﬁcyna Wydawnicza Rytm,
1999); Bogdan Musial, red., Sowjetische Partisanen in Weißrußland. Innenansichten aus dem Gebiet
Baranoviči, 1941-1944. Eine Dokumentation (München: R. Oldenbourg Verlag, 2004); Marek Jan
Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski, red., Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, 3
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t. (Warszawa: Burchard Editions, 1997-1999); Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do
władzy, 1941-1944 (Warszawa: Fronda, 2003).
27
Marek Jan Chodakiewicz, After the Holocaust: Polish-Jewish Conﬂict in the Wake of World War II (New
York i Boulder, CO: Columbia University Press i East European Monographs, 2003), s. 216.
28
Jeden z nielicznych wyjątków to Marek Jan Chodakiewicz, red., Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach.
Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach, 1944-1945. Wspomnienia-dokumenty-publicystyka
(Warszawa: Fronda, 2002).
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Tomasz Szczepański
Tradycje, zasady i geopolityka
Mniejszości narodowe w myśli nurtu socjalistycznego
opozycji politycznej w PRL
1980-1989
Jakkolwiek przymiotnik „socjalistyczny” i rzeczownik „socjalizm” były po
1980 r. – a zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego – skrajnie niepopularne,
to jednak zjawiskiem stałym w opozycji politycznej był (skądinąd niejednolity) nurt
odwołujący się wprost do ideałów i tradycji europejskiego socjalizmu. Tradycja nie- 97
marksistowskiego socjalizmu, w warunkach polskich symbolizowana przez Polską
Partię Socjalistyczną (PPS), była stale żywa w okresie PRL z kilku powodów. Najistotniejszym był fakt, że partia rządząca powstała ze zjednoczenia (de facto – wchłonięcia)
PPS z Polska Partia Robotniczą (PPR), stąd też musiała w jakimś ograniczonym zakresie akceptować spuściznę PPS, zwłaszcza po 1956 r., gdy dawała się ona pogodzić
z hasłem „polskiej drogi do socjalizmu”. W praktyce oznaczało to m.in. obecność
dużej części dorobku intelektualnego PPS w legalnym życiu umysłowym PRL, a co
za tym idzie, możliwość łatwego zapoznania się z tą tradycją1. Zauważmy też, że o ile
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) w swoim ostatnim okresie była powszechnie znienawidzona, to konotacja słowa „socjalizm” przynajmniej do 1980-81,
nie była wcale jednoznacznie negatywna. Popularność hasła „socjalizm tak, wypaczenia nie” wiąże się co prawda także z jego czysto taktyczną wartością – podkreśleniem,
że ruch robotniczy mieści się w granicach systemu – ale też w pewnym stopniu oddaje
rzeczywiste nastroje w masie strajkujących. Dobrze przecież koresponduje z postulatami gdańskimi, z których wiele miało wprost socjalistyczny, równościowy charakter2. Sprawa ta wymagałaby bardziej szczegółowych badań i wykracza poza zakres
tej pracy, to jednak można pokusić się o postawienie tezy, że dopiero wprowadzenie
„w obronie socjalizmu” stanu wojennego zapoczątkowało proces masowej kompromitacji słowa „socjalizm” w społeczeństwie polskim.

Drobne grupy socjalistyczne 1980-1989
Przejawem żywotności tradycji socjalistycznej w PRL było powstawanie niezależnych organizacji odwołujących się do tradycji PPS od drugiej połowy

GLAU_01.indd 97

12/16/05 12:26:13 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Socjaliści w PRL

98

lat 70-tych. W dwóch wypadkach – Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów
(RPPS) i Polscy Socjaliści – późniejsza Polska Partia Socjal-Demokratyczna (PSPPSD) zostało stwierdzone że kierowali nimi agenci SB (odpowiednio – Krzysztof Gąsiorowski i Juliusz Garztecki)3, to jednak nie obala postawionej powyżej tezy.
Fakt, że SB organizowała kombinację operacyjną z wykorzystaniem haseł jakiejś ideologii dowodzi właśnie nośności tych haseł. W przeciwnym razie nie tracono by
czasu i energii.
Przełom lat 1980-81 spowodował powstanie kilku inicjatyw określających siebie jako socjalistyczne, bądź socjaldemokratyczne. Istniejące w stanie zalążkowym
nie przetrwały one wprowadzenia stanu wojennego. I tak w połowie 1981 r. Edmund
Bałuka (przywódca strajków szczecińskich 1970-71) ogłosił w Szczecinie powstanie
Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy (PSPP), która jednak nie rozwinęła się. Mogły
na to mieć wpływ losy samego Bałuki, który internowany w stanie wojennym został
następnie skazany i z więzienia wyszedł w listopadzie 1984 r. Nie mogąc znaleźć
pracy, wiosną 1985 r., wyemigrował do Francji, gdzie przebywał do końca omawianego okresu4. Twórca PSPP nie miał czasu by poważnie zająć się jej rozbudową .
W Katowicach 1 sierpnia 1981 r. ogłoszono powstanie Polskiej Partii SocjalDemokratycznej (PPSD) jej działacze (Ryszard Borys, Andrzej Sikorski, Bernard
Ziomo) byli związani z NSZZ „Solidarność” i Konfederacją Polski Niepodległej
(KPN). Stan wojenny zakończył jej działalność5. Nie przetrwała stanu wojennego
także Polska Rewolucyjna Partia Socjalistyczna (PRPS), której istnienie ogłoszono
w Warszawie w 1981 r.6 Podobnie stało się z założoną w 1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim przez A. Michalaka Socjalistyczną Partią Polski (SPP). Jej działacze po stanie wojennym prawdopodobnie włączyli się w działalność podziemnych struktur
„Solidarności” – Jerzy Markiewicz były członek SPP doszedł do funkcji członka
Zarządu Regionu NSZZ „S”7.
Wszystkie wyżej wymienione efemerydy polityczne świadczą o pewnej
nośności idei demokratycznego (nie komunistycznego) socjalizmu zwłaszcza
jeśli będziemy pamiętać, że nie były to przecież jedyne wówczas opozycyjne inicjatywy lewicowe – osobny nurt tworzyły środowiska lewackie. Chronologicznie
najwcześniejsze (1979 r.) opozycyjne grupy socjalistyczne to Ruch Porozumienia
Polskich Socjalistów (RPPS) Krzysztofa Gąsiorowskiego i Polscy Socjaliści (PS)
Juliusza Garzteckiego. RPPS jednak w tymże roku wszedł do KPN, zachowując tam
początkowo pewną odrębność, stąd nie będziemy się tu nim zajmować. Lider RPPS
Krzysztof Gąsiorowski został zdemaskowany jako agent SB już w stanie wojennym8. Polscy Socjaliści ogłosili swoje istnienie 1 maja 1979 r., ale jako „Socjalistyczna
Agencja Wydawnicza” działali już od 1976 r. Grupa kierowana była przez agenta SB
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i średniego pokolenia o przekonaniach lewicowych, czasem w młodości związanych
z PPS przed 1948 r.9. Grupa ta znajdowała się cały czas na marginesie podziemia, w
dużej mierze z powodu podejrzeń, jakie istniały wobec jej lidera – wyrażał je m.in.
Jan Józef Lipski. Możliwe też, że grupka emerytów i osób w wieku przedemerytalnym miała trudności w nawiązaniu kontaktu osobistego, ale i psychologicznego
z młodym pokoleniem, stanowiącym bazę podziemia w owym czasie. Organem
grupy, od 1988 r. określającej się jako Polska Partia Socjal Demokratyczna (PPSD)
był początkowo Przegląd Socjalistyczny, a od 1984 r. do końca omawianego okresu –
Przedświt. Grupa przez większość omawianego okresu zasadniczo nie podejmowała
problematyki mniejszości narodowych. Wprawdzie w 1988 r. powołano przy Centralnym Komitecie Wykonawczym PPSD, oprócz innych zespołów roboczych także
Wydział Narodowościowy10, ale nie udało się ustalić kto wchodził w jego skład, 99
ani czy to ciało rzeczywiście zaistniało. Charakterystyczne, że Czesław Seniuch
w Przeglądzie Socjalistycznym zajmujący się m.in. problematyka wschodnią11, a więc
człowiek w sposób oczywisty zainteresowany, nie potraﬁł nic powiedzieć o tym
Wydziale. On sam podkreśla brak zainteresowania tego środowiska dla problematyki mniejszości, z uwagi na jej małe znaczenie:
…dlatego że wtedy były sprawy znacznie ważniejsze. Po pierwsze
obrona w ogóle istnienia opozycji lewicowej, socjalistycznej. Po drugie
chodziło żeby skonsolidować ją – to wszystko działo się w atmosferze
najprzeróżniejszych podjazdów, prób dezintegracji ze strony ubecji, rozbicia tego ruchu. Cały wysiłek był nastawiony na budowę płaszczyzny
opozycji socjalistycznej – antyPZPR-owskiej i antybolszewickiej
oczywiście12.

Zwraca uwagę, że w programie politycznym grupy Garzteckiego nie było
motywacji geopolitycznej do podjęcia spraw mniejszości. Nadzieję na realizację
swoich postulatów programowych grupa nie upatrywała w upadku ZSRS i pełnej
niepodległości kraju (jakkolwiek postulat niepodległości padał w publicystyce
grupy), lecz w jego ﬁnlandyzacji. Ilustruje to programowy artykuł Juliusza Garzteckiego (Karol Sielecki) „Elementy socjalistycznej polityki zagranicznej”, gdzie
krytykując m.in. „teorię dwóch wrogów”, stwierdzał:
Polscy Socjaliści na jej miejsce stawiają doktrynę dwóch przyjaciół: Niemiec i ZSRS. Polska, aby się ostać musi utrzymywać przyjazne stosunki
z obu sąsiadami. Jasne zaś jest, że sąsiadując z przygniatającą potęgą zjed-
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noczonych Niemiec musi również, nawet po ich neutralizacji, nawet po
rozwiązaniu obu paktów militarnych w Europie, pozostawać w sojuszu ze
Związkiem Radzieckim. I być sojusznikiem szczerym13.

100

Postawę taką utrzymano i w latach następnych, stojąc też na stanowisku legalności
porządku prawnego PRL, jeszcze w drugiej połowie lat 80-tych, co nie było już
wtedy w opozycji regułą. Stefan Kmieć negując na łamach Przedświtu możliwość
rozpadu ZSRS w wyniku działań rosyjskich dysydentów, nierosyjskich nacjonalistów albo wyczerpania ekonomicznego wyścigiem zbrojeń, przewidywał możliwą
demokratyzację ZSRS wymuszoną koniecznością załatania luki technologicznej. Ta
demokratyzacja ułatwiłaby zmianę stosunku ZSRS do swoich wasali, w czym autor
upatrywał (za Stefanem Bratkowskim, na którego się powołuje) szansę na zmiany w
Polsce14. Oczywiście taka perspektywa polityczna jest perspektywą ﬁnlandyzacji nie
zaś niepodległości wprost. O akceptowanej przez to środowisko wizji Polski jako
„Finlandii na Zachodzie” mówił w cytowanej wyżej relacji Czesław Seniuch15. Taka
postawa z natury rzeczy nie sprzyjała poważniejszemu zainteresowaniu omawianą
problematyką.
Pomimo to jednak pod sam koniec omawianego okresu PPSD określiła
swoje stanowisko w sprawie narodowościowej drukując w Przedświcie z grudnia 1988
r. artykuł programowy wyjaśniający to zagadnienie16. Deklaruje on że: „Trzy główne
zagadnienia kształtują politykę polskiej socjaldemokracji wobec mniejszości narodowych: ukraińskie, niemieckie i żydowskie”. Nie wspomniano tu, ani dalej,
mniejszości białoruskiej i litewskiej, być może z uwagi na mniejsze znaczenie polityczne – nie miały one za sobą silnego państwa (choćby potencjalnie jak w wypadku
Ukraińców), a pisano przecież o polityce. Autor, powołując się m.in. na Jana Pawła
II jest zdania, że mniejszości powinny mieć prawo do zachowania i rozwijania
własnej kultury, przy jednoczesnym obowiązku zachowania lojalności państwowej
wobec kraju zamieszkania. Ta ogólna zasada jest punktem wyjścia do bardziej
szczegółowych rozważań poświęconych swoistym problemom każdej z trzech wyżej
wymienionych mniejszości w PRL. Odnośnie do społeczności ukraińskiej ocenianej na 150 tysięcy, według danych Małego Rocznika Statystycznego (bez powołania się
na które wydanie, ale podobna liczba powtarza się w ówczesnych wydawnictwach)17
autor potępia akcję „Wisła”, zwracając uwagę, że choć była podyktowana względami
wojskowymi, to jednak stanowiła przykład zasady odpowiedzialności zbiorowej,
odrzucanej przez narody cywilizowane. Co do współczesności to postuluje:
Socjaldemokracja polska domaga się dla mniejszości ukraińskiej: prawa
do powrotu do stron ojczystych w Bieszczadach i Beskidzie Sądeckim,
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i języka ukraińskiego w odpowiednich klasach na terenach mieszanych narodowościowo, kształcenia ukraińskich kadr nauczycielskich w
odpowiedniej wyższej szkole pedagogicznej lub instytutach uniwersyteckich, zwrotu zabranych im świątyń, bezzwrotnych kredytów na zagospodarowanie dla powracających na ziemie ich przodków oraz wydatnego
dotowania ukraińskiego ruchu kulturalnego i naukowego18.

Zwraca uwagę brak w części artykułu poświęconego Ukraińcom szerszych odniesień
do stosunków polsko-ukraińskich i ich geopolitycznego znaczenia. W tym samym
numerze znajduje się odpowiedź redakcji Przedświtu na list Petro Kowalczuka,
dotyczący Antybolszewickiego Bloku Narodów19. Redakcja Przedświtu powtarza
tezy z omawianego artykułu Tara, dodając zdanie, że Ukraińcy powinni mieć
reprezentację w Sejmie. Starannie jednak unikają wszelkich akcentów geopolitycz- 101
nych (tak widocznych choćby w publicystyce KPN), deklarując jedynie: „Popieramy wolnościowe dążenia Ukraińców uważając jednocześnie że nie do nas lecz do
Was należy określenie jaki kształt przybierają”20. Ten ostrożny ogólnik pozwalał na
najróżniejsze interpretacje także i takie, które nie wiązały dążeń wolnościowych z
niepodległościowymi. Można to zrozumieć choćby jako poparcie dla „pierestrojki”
i demokratyzacji Imperium Sowieckiego.
Zasadniczo jednak Ukraińcy zostali tu potraktowani wyłącznie jako zagadnienie wewnętrzne, problem małej grupy mniejszościowej z minimalnym tylko
odniesieniem zewnętrznym. Dobrze to koreluje z programem politycznym tej
grupy, zakładającym przetrwanie ZSRS – a też i z agenturalnością jej lidera.
Pisząc o mniejszości żydowskiej w Polsce Jan Tar zrobił krótkie wprowadzenie historyczne, zwracając uwagę na to, że po wojnie i fali także powojennej emigracji w Polsce „pozostali przede wszystkim ci, którzy znaleźli zatrudnienie w aparacie państwowym i partyjnym”. Nie rozwija tematu charakteru owego
zatrudnienia i jak ten fakt wpłynął na stosunki polsko-żydowskie, co poważnie
odróżnia jego analizę od analogicznych dokonywanych przez współczesnych mu
publicystów nurtu niepodległościowego czy narodowego. Obecnie ta społeczność w
Polsce jest wg autora śladowa – podaje liczbę 25-30 tys. powołując się na Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów (TSKŻ). Zwraca uwagę na nieznajomość przez
młodzież żydowską hebrajskiego oraz jidysz. Potrzebę działań państwa dostrzega
głównie na poziomie moralnym i kulturalnym:
Nie ograniczać się do hołdów oﬁarom zbrodni i opieki nad miejscami
męczeństwa lecz zwrócić ku żywym, choćby przez organizowanie kursów
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hebraistyki i judaistyki. Ale nade wszystko odkłamać historię współczesną
Izraela (…) Zrozumieć, że polski Żyd może być równocześnie patriotą
Polski i Izraela i że jest to stan naturalny. Zaprosić do powrotu tych
wypędzonych przez Gomułkę, którzy jeszcze wrócić zechcą21.

Artykuł ten był wyrazem poglądów grupy Garzteckiego (PS-PPSD) na temat
mniejszości narodowych w Polsce do końca omawianego okresu.
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Redakcja Robotnika22 będącego najpierw organem Międzyzakładowego
Robotniczego Komitetu Solidarności (MRKS), a później PPS, była kośćcem wokół
którego zorganizowano odrodzoną w kraju PPS i głównym reprezentantem socjalizmu w polskiej opozycji w omawianych latach. Na tę pozycję składało się kilka
czynników – prestiż samego MRKS jako struktury sprawnej i wsławionej głośnymi
akcjami23, ogólnopolski charakter pisma, a także dobry poziom jego redaktorów
i autorów24. Pismo dość wcześnie zaczęło propagować ideę odbudowy PPS25, co
czyniło z niego naturalny punkt odniesienia dla myślących podobnie a nie mających
podobnych możliwości. Świadomie wokół redakcji rozbudowano struktury kolporterskie, czy regionalne odnogi pisma – jak Robotnik Pomorza Zachodniego, czy Grupa
Polityczna Robotnik-Bródno – licząc słusznie że w momencie powstania PPS staną
się one strukturami partii26. Nawiązano też łączność ze strukturami emigracyjnej
PPS, co miało szczególne – poza oczywiście emocjonalnym – znaczenie z uwagi na
możliwości pomocy materialnej i propagandowej ze strony socjalistycznego odłamu
polskiej emigracji.
Polską Partię Socjalistyczną odnowiono w kraju w listopadzie 1987 r. w
Warszawie, a dokonało tego trzydziestu ośmiu działaczy reprezentujących lewicowe
środowiska opozycji politycznej z Warszawy, Krakowa, Płocka, Poznania, Szczecina
i Wrocławia. Przewodniczącym nowej partii został Jan Józef Lipski27. Dość szybka
rozbudowa struktur PPS zostaje zahamowana wskutek rozłamu, jaki dokonał się w
lutym 1988. W wyniku tego faktu, którego omawianie wykracza poza ramy tej pracy,
powstały dwie partie: PPS, oraz skupiona wokół Piotra Ikonowicza, Grzegorza Ilki
i Józefa Piniora PPS-Rewolucja Demokratyczna (PPS-RD) – tej nazwy używano od
listopada 1988, a był to tytuł dokumentu programowego tej grupy28. Partia Lipskiego
była najbardziej zbliżona programowo do zachodniej socjaldemokracji, a w bieżącej
polityce pomimo pewnych wahań, na swoim zjeździe w Podkowie Leśnej (kwiecień
1989 r.) de facto poparła Okrągły Stół i zawarte tam ustalenia29.
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przyjęcie w swoje szeregi trockistowskiego Nurtu Lewicy Rewolucyjnej30. Ostrzej też
kontestowała system PRL, usiłując na fali radykalizmu skupić wokół siebie inne podmioty, ideologicznie dalekie, ale także odrzucające porozumienie z PZPR. Taką próbą
był „Kongres Opozycji Antyustrojowej” (KOA)31. Pomimo tych wysiłków PPS-RD
pozostała na politycznym marginesie. Ewolucja ideowo-polityczna ku środowiska
Ikonowicza i Piniora w stronę skrajnej lewicy budziła opór części działaczy skupionych wokół Grzegorza Ilki, którzy na bazie utworzonego wcześniej Porozumienia Prasowego PPS i grupy ustępującej z PPS Lipskiego (zniechęconej poparciem
dla Okrągłego Stołu) utworzyli 27 maja 1989 r. Tymczasowy Komitet Krajowy PPS
(TKK PPS)32. W nową rzeczywistość społeczno-polityczną nurt antykomunistycznego socjalizmu wszedł więc podzielony na 4 odłamy – jeżeli do trzech PPS-ów
dodamy PPSD Garzteckiego.
103
Stosunek Grupy Politycznej Robotnik i PPS (we wszystkich jej odłamach)
do mniejszości narodowych był zbliżony i daje się omówić łącznie. Jako demokratyczni socjaliści członkowie omawianych grup stali na stanowisku równości obywateli wobec prawa bez względu m.in. na wyznanie i narodowość. Expressis verbis
stwierdzał to Program PPS uchwalony przez kongres w Podkowie Leśnej, w którym
znalazły się następujące zapisy:
Prawa człowieka i obywatela. PPS uznaje za podstawę porządku prawnego międzynarodowe zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, ONZ-owskich paktach praw, aktach końcowych KBWE i
Konferencji Wiedeńskiej, konwencjach MOP33.

W tym samym dokumencie jego autorzy określając organizacje, z którymi
PPS chciałaby współpracować, pisali:
PPS dąży do współpracy ze wszystkimi organizacjami stawiającymi sobie
za cel niepodległość i demokrację, które w swej działalności jednoznacznie odrzucają metody terrorystyczne. PPS nie podejmie współpracy z
ugrupowaniami głoszącymi szowinizm i nietolerancję wobec mniejszości
narodowych lub określonych grup społecznych34.

Ten sam kongres przyjął uchwałę „W sprawie propagandy i działań antysemickich w Polsce”35 potępiających taką propagandę, która – jak zauważyli
uchwalający – zaczęła się pojawiać. Bardzo charakterystyczne, że ten sam kongres
nie uchwalił żadnego programu bieżącego poza zobowiązaniem członków partii do
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wsparcia kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, mimo, że sam PPS
w wyborach nie brał udziału36. Pokazuje to jak wielką wagę kierownictwo (inicjujące
ów dokument) partii, mającej ambicje ogólnopolskie, przywiązywało do sprawy
odniesienia się do marginalnej w końcu mniejszości. Zwłaszcza, że nie było projektu uchwały analogicznej potępiającą np. propagandę antyukraińską, itp. Antysemityzm potępiano też okazyjnie, jeżeli zdarzały się okoliczności przywołujące
ten temat, zwracając uwagę na jego instrumentalne wykorzystanie przez PZPR37.
Zasadniczo jednak ten temat pojawiał się rzadko na łamach pism socjalistycznych,
stąd wniosek, że w praktycznej działalności (którą lepiej odzwierciedla publicystyka
bieżąca) nie traktowano problematyki żydowskiej jako szczególnie istotnej.
Na łamach prasy socjalistycznej – tj. pism Grupy Politycznej Robotnik i wszystkich odłamów PPS tematyka mniejszości narodowych pojawiała się rzadko, jeżeli jednak już, to najczęściej przy okazji rozważań dotyczących polityki wschodniej.
Z przytoczonych niżej artykułów i cytowanych wcześniej relacji, których
autorzy stwierdzają to expressis verbis38, dość jednoznacznie wynika że polityka
wschodnia GP Robotnik i PPS była jakimś wariantem szkoły piłsudczykowskiej
geopolityki polskiej. Wzmacnia to wrażenie częste odwoływanie się przez PPS
do postaci Marszałka – czy raczej „Towarzysza Wiktora”39. Potwierdzałoby to też
przyjęcie wydawania pisma Międzymorze, wprost nawiązującego do tej koncepcji.
Z drugiej strony jednak pod kierunkiem Jana J. Lipskiego organa tej partii głosiły
tezę o legalności PPS40– uznając zatem porządek prawny PRL, który miał też swoje
aspekty geopolityczne – a mianowicie konstytucyjną zasadę sojuszu z ZSRS. Czyli
wynikałoby z tego, że PPS uznaje sojusz z państwem, które chce zarazem rozbić
(cytując Piłsudskiego) „po szwach narodowościowych”, co oznaczałoby schizofrenię
polityczną, gdyby obie te deklaracje traktowano poważnie. Odbija to złożony charakter partii – pokolenie młodsze bardziej radykalne było w opozycji do środowiska
Jana J. Lipskiego (Andrzej Malanowski, Marek Nowicki, Władysław GoldﬁngerKunicki), co odbijało się także w opiniach o polityce zagranicznej. Poza tym miały
one charakter dość teoretyczny w ówczesnych warunkach, toteż nie wykluczały
wcale współpracy. Wydaje się że ta sprzeczność miała jednak mniejsze znaczenie
niż się wydaje czytając te pisma dzisiaj – powszechna w opozycji zwłaszcza sprzed
1981 r. praktyka deklaracji zgodności z porządkiem prawnym PRL, mająca charakter kamuﬂażu i będąca przejawem aż nadto zrozumiałej ostrożności, uczyła nie
przywiązywania nadmiernej wagi do takich deklaracji. Była to zresztą odmiana
szerszego zjawiska pogardy dla prawa, charakterystycznej dla systemów totalitarnych, której przecież ulegali także przeciwnicy systemu. Można jednak przyjąć,
że postawa zbliżona do szkoły piłsudczykowskiej przeważała.
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owpraanicaoJuż w październiku 1983 r. na łamach Robotnika pada jednoznaczne określenie
swojej opcji geopolitycznej:
Sukces Jaruzelskiego z 13.XII.[1981] był możliwy tylko dlatego, że stoją
za nim jego sojusznicy – władza w ZSRR, CSRS, NRD, itd. Jeżeli zjednoczymy swe siły z powstającym oporem wobec biurokratycznej władzy
w pozostałych krajach bloku wschodniego – zwyciężymy41.

Nie jest to jeszcze program szkoły piłsudczykowskiej par excellence, ten bowiem
zakłada poparcie dla rozpadu ZSRS, a nie tylko zmianę jego władzy z „biurokratycznej” na jakąś inną, w domyśle demokratyczną. Niemniej zawiera jego istotną część,
a mianowicie wykorzystanie środkowoeuropejskich ruchów narodowych dla odzyskania niepodległości. Niemniej w publicystyce na łamach pism socjalistycznych
105
padają tego rodzaju idee, jakkolwiek nie sformułowane w jednym dokumencie. I tak,
w artykule o wojnie 1920 r. Krzysztof Markuszewski życzliwie charakteryzował program federacyjny obozu Piłsudskiego i podkreślał, że mieliśmy wtedy sojuszników
– m.in. byli to Ukraińcy i „narodowa Dywizja Białoruska” (chodzi oczywiście o
dywizję gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza). Zwracał też uwagę, że upadek Polski
w II wojnie wynikał poniekąd z niezrealizowania programu federacyjnego, i że los
naszych ówczesnych potencjalnych sojuszników był znacznie gorszy:
W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się jednak Ukraińcy i Białorusini, Litwini, Łotysze, Estończycy – są wynaradawiani we własnej ojczyźnie. Warto
pamiętać o ich stokroć cięższej niż nasza walce o prawa narodów do samostanowienia42.

Ten sam autor opublikował wkrótce potem – z podwójnej okazji jaką była
wizyta papieża Jana Pawła II w Kanadzie i jego powitanie tam przez społeczność
ukraińską oraz śmierć kardynała Josifa Slipyja43 – artykuł będący przeglądem przez
stosunki polsko-ukraińskie od XVI w. Wspominał on o mniejszości polskiej w ZSRS
i ukraińskiej w PRL – tę ostatnią błędnie ocenił na 2 miliony (sic!)44. Ta oczywista
pomyłka, i pewne inne błędy rzeczowe, wywołała ripostę jednego z czytelników,
którą wydrukowano w całości wraz z odpowiedzią autora – oba materiały zajęły
połowę objętości Robotnika (nr 83), co też miało swoją wymowę45. W swojej odpowiedzi publicysta Robotnika deklaruje m.in.:
Jako socjalista z przekonań nie mogę potępiać ludzi za zmianę poczucia
przynależności narodowej, mają bowiem do tego prawo. Potępiam nato-
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miast władze polskie za celową i brutalną polonizację mniejszości narodowych w PRL. Nie bez winy jest tu i społeczeństwo46.
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Ta deklaracja (w świetle wyżej cytowanych źródeł z pewnością zgodna z odczuciami
całej redakcji i Grupy Politycznej Robotnik) wypłynęła niejako przy okazji wymiany
zdań o polityce zagranicznej. Sprawę ukraińską, białoruską i litewską poruszano
zawsze w duchu poparcia dla aspiracji narodowych tych narodów, wiązało się to
z wolą respektowania praw mniejszości narodowych, nawet jeżeli tego wprost nie
deklarowano47. Będą jednak okazje inne niż podobne dyskusje, przy których temat
mniejszości zostanie poruszony lub zasygnalizowany.
I tak odnotowano na łamach pisma w latach 1986-89 działalność najpierw
klubu, a od grudnia 1988 r., stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Pomost”,
zajmującego się popularyzacją wiedzy o problematyce narodowościowej Europy
Środkowej, w tym także zagadnieniami narodowościowymi w PRL. Nieformalnym
celem tego środowiska było nie tylko poszerzanie wiedzy o problematyce etnicznej,
lecz także działanie na rzecz politycznej współpracy narodów środkowoeuropejskich,
co w opinii jego działaczy wymagało rozwiązania wszelkich sporów granicznych i
związanych z położeniem mniejszości. Kilka notatek życzliwych, w tonie wyraźnie
popierającym tą inicjatywę, mocno określa stanowisko tego środowiska politycznego48. Zresztą niektórzy członkowie „Towarzystwa Pomost” (Tomasz Szczepański,
Joanna Strzelczyk) byli zarazem członkami PPS w omawianym okresie, co mówi też
coś o poglądach samej partii na omawiane zagadnienie. Odnotowano odsłonięcie w
Krakowie grobu Alesia Haruna49, informując kim był i jakie symboliczne znaczenie
ma obecność na uroczystości obok delegacji białoruskich także delegacji polskiej
opozycji50. Wydrukowano list wówczas nielegalnego Białoruskiego Zrzeszenia Studentów z życzeniami dla PPS z okazji święta 11 Listopada51.
Wszystko to pokazuje, że PPS starała się dostrzegać omawiane zagadnienie zajmując się nim w kontekście, po pierwsze – równościowych przekonań
wypływających z wyznawanej ideologii socjalistycznej, po drugie – umieszczając te
zagadnienia w kontekście geopolitycznym. Biorąc pod uwagę częstotliwość nawiązań
do polityki wschodniej (historycznej, bądź współczesnej) przy występowaniu tematyki mniejszościowej, należy uznać aspekt geopolityczny za główny motyw jej pojawiania się w polu zainteresowań GP Robotnik i PPS. Brak jest na łamach prasy PPS
form typu reportaż z pogranicza, czy wywiad z jakimś działaczem mniejszościowym
– pierwszy taki tekst pojawia się dopiero w 1990 r.52 Wiązało się to tyleż z warunkami
konspiracji, co z brakiem kontaktów w tych regionach, gdzie te mniejszości żyły
– a mających wówczas charakter prowincjonalnego pogranicza. PPS do końca
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owpraanicaoomawianego okresu utrzymała charakter partii inteligenckiej i miejskiej, co w oczywisty sposób utrudniało kontakty w środowisku miejskim i małomiasteczkowym,
zwłaszcza w warunkach policyjnej dyktatury53.
Powyższe ustalenia można też odnieść do obu partii rozłamowych: PPS-RD
(Piotra Ikonowicza) i TKK PPS (Grzegorza Ilki). Rozłam miał charakter w dużej
mierze ambicjonalny i na tle zagadnień taktyki politycznej, a nie podstawowych
wartości, ani orientacji geopolitycznej54. Ponieważ z tych ostatnich wynikał stosunek
socjalistów w opozycji do mniejszości narodowych, toteż był on taki sam u wszystkich trzech organizacji używających nazwy PPS w latach 1987-1989 (PPS, PPS-RD,
TKK-PPS). Potwierdza to „Oświadczenie TKK-PPS” z dnia 15 października 1989 r.,
omawiające m.in. sprawę stosunków polsko-litewskich, napiętych wówczas na tle
położenia mniejszości polskiej na Litwie sowieckiej.
107

(...) Za niepodważalne uważamy prawo narodów do samostanowienia. Nie
może być jednak realizowane kosztem innych narodów, w szczególności
mniejszości narodowych, które powinny mieć w pełni zagwarantowane
prawo do zachowania własnej tożsamości oraz autonomii. Ze szczególnym niepokojem obserwujemy że na bazie ruchów niepodległościowych
powstają grupy, które coraz częściej sięgają po propagandę nacjonalistyczną,
często przeradzającą się w nienawiść do mniejszości narodowych, które
w takiej sytuacji odwołują się do pomocy przeciwników niepodległości
kraju.(...) Zarówno Polacy na Litwie jak i Litwini w Polsce powinni mieć
prawo do tworzenia własnych organizacji, partii i stowarzyszeń, do
zachowania własnego języka, kultury, obyczajów i oświaty a tam gdzie
zamieszkują w zwartych skupiskach do autonomii. Takie same zasady powinny obowiązywać również w stosunkach między innymi narodami, szczególnie pomiędzy narodami podbitymi przez imperium sowieckie.(...)55

Jest to jedyny znany tego rodzaju dokument TKK-PPS, powstały na fali sporu polsko-litewskiego, ale niesprzeczny z wcześniejszymi stanowiskami działaczy omawianego środowiska.

Organizacja „Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość” (WSN)
Organizację pod nazwą Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność Sprawiedliwość - Niepodległość usiłowało stworzyć w listopadzie 1981 r. środowisko
skupione wokół Jacka Kuronia. Miała ona mieć charakter socjalistyczny i stanowić
formułę dla działania (głównie wewnątrz „Solidarności”) środowiska rozwiązanego
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Komitetu Obrony Robotników (KOR).56 Stan wojenny i internowanie Jacka Kuronia
zakończył tę inicjatywę, a jej twórca po wyjściu na wolność podjął działalność w
innej formule organizacyjnej.
Do tej inicjatywy – ale w sensie ideowym, nie personalnym – nawiązała organizacja WSN założona w Warszawie przez Jerzego Jackla i Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa w 1982 r. Środowisko to wydało w 1983 r. Deklarację ideową57, będącą podstawą
programową działalności tej grupy do 1989 r., kiedy to WSN zakończyła działalność,
a jej aktywiści weszli do Centrum Demokratycznego. W omawianym okresie organizacja rozwijała się w Warszawie, posiadała też struktury we Wrocławiu, Krakowie
i Trójmieście – cały czas pozostając kadrową grupą o charakterze inteligenckim58.
WSN określała się jako organizacja o proﬁlu lewicowym lub (rzadziej) wprost socjaldemokratycznym59. Określała tradycję PPS jako sobie najbliższą, a w Deklaracji… z
1983 r. określono „szerzenie wiedzy o niepodległościowej PPS” jako jedno z zadań tej
grupy60. Lewicowy charakter miał też program WSN, zarysowany w cytowanym wyżej
dokumencie, a szerzej przedstawiony w broszurze Polska i Międzymorze61. Zgodnie z
pryncypiami ideowymi demokratycznej lewicy byli zwolennikami równości praw i
obowiązków obywatelskich niezależnie od narodowości, zaś naród rozumiano jako
twór polityczny, nie zaś pojęcie etnokulturowe czy antropologiczne62.
Organizacja WSN była zwolennikiem pełnej niepodległości Polski, a po
jej odzyskaniu stworzenia z krajów Międzymorza sojuszu polityczno-gospodarczego, mającego zabezpieczyć niepodległość wszystkich jego uczestników. Rozumiano, że nie wyklucza to dążenia do zaciśnięcia związków z Europejską Wspólnota Gospodarczą (EWG)63. Dlatego podkreślano wolę rozwiązania wszelkich
istniejących między tymi narodami spraw spornych - takich jak roszczenia terytorialne, których WSN był przeciwnikiem, czy właśnie problemy z mniejszościami.
Organizacja ta była zdania, że prawa mniejszości powinny być zabezpieczone traktatowo, i że powinna działać tu zasada wzajemności64. Mniejszościom poświęcono
(poza przywoływanymi wyżej wzmiankami wynikającymi z rozważań ogólniejszych)
punkt 28-my w programie Polska i Międzymorze. Poza ogólną równością praw obywatelskich zdeklarowano możliwość wprowadzenia drugiego języka w tych jednostkach
samorządowych, gdzie lista mniejszości wygra wybory. Zaznaczano zarazem, że niedopuszczalne jest naruszenie integralności terytorialnej Polski65.

108

Podsumowanie
O ile marginalna i przeniknięta agenturą SB grupa Juliusza Garzteckiego traktowała mniejszości narodowe jako trzeciorzędny problem wewnętrzny,

GLAU_01.indd 108

12/16/05 12:26:15 PM

owpraanicaopostulując realizacji kulturalnych i oświatowych potrzeb mniejszości, o tyle GP
Robotnik i PPS, a także środowisko WSN, podkreślając potrzebę zaspokojenia tych
oczekiwań, były skłonne traktować mniejszości na szerszym tle polskiej polityki
wschodniej. Polityka ta mieściła się w paradygmacie piłsudczykowskim, co pobudzało
także zainteresowanie mniejszościami. Ułatwiało przyjęcie tego paradygmatu
świadome odwoływanie się do tradycji PPS sprzed II wojny światowej. Wyraziło się
to głównie w publicystyce i – w przypadku PPS – w poparciu dla inicjatyw systematycznie zajmujących się tym zagadnieniem (Międzymorze, „Towarzystwo Pomost”).
Natomiast mała ilość miejsca poświęcana temu tematowi w publikacjach omawianych grup wiązała się z faktem niewielkiej liczby osób mogących kompetentnie
wypowiedzieć się w tej sprawie oraz znikomej liczbie kontaktów w środowisku
mniejszościowym. Odzwierciedlało to prawie jednolity narodowościowo charakter
społeczeństwa polskiego.
109

Przypisy
Zob. Jan Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1983) zawarty
w niej wykaz literatury uzupełniającej (ss. 514-517) dobrze ilustruje wielostronność badań w PRL
nad tym w końcu wycinkiem dziejów narodowych, jakim jest historia PPS.
2
Charakterystyczne, że podkreślają to naukowcy i publicyści związani ze skrajną lewicą, por. „Cała
władza w ręce rad” – ze Zbigniewem M. Kowalewskim, działaczem ruchu samorządów pracowniczych
pierwszej Solidarności rozmawia Jakub Czekanowski”, Impuls (dodatek do Trybuna), nr 14/31 (7-8 IV
2005), M. Ostrowska, „Walczyli o socjalizm”, tamże.
3
O powiązaniach Ewy (TW „Monika”, „Tkanina”) i Juliusza Garzteckich ze służbami specjalnymi
PRL, zob.: Andrzej Friszke, „Początki Klubu Krzywego Koła”, Zeszyty Historyczne, nr 149 (2004),
ss. 44-86, zob. także Paweł Ceranka, „Sprawa o kryptonimie Kwadrat”, Zeszyty Historyczne, nr 152
(2005).
4
Opozycja w PRL. Słownik Biograﬁczny 1956-89, t. 1 (Warszawa: Ośrodek Karta, 2000).
5
Dariusz Cecuda, Leksykon, Opozycji politycznej 1976-1989 (Warszawa: Wyd. BIS, 1989).
6
Tamże.
7
Tamże. O Jerzym Markiewiczu – informacja ustna mgr Krzysztofa Wionczka (Muzeum Regionalne
Piotrków).
8
O działalności agenturalnej K. Gąsiorowskiego w ROPCiO zob: www.czuma.pl, zob. także: Adam
Gliksman „Kręte drogi, trudne wybory”, Serwis Informacyjny Solidarności Małopolska, nr 12/13
(2005).
9
Czesław Karśnicki, upoważniony do występowania w imieniu Przeglądu Socjalistycznego był posłem
KRN z ramienia PPS – Przegląd Socjalistyczny, nr 4 (listopad 1980).
10
Komunikat z 15 X 1988, Przedświt, nr 18 (1988).
11
Relacja Czesława Seniucha, w zbiorach Autora, dalej jako Seniuch. Czesław Seniuch jest tłumaczem z
literatury białoruskiej, w Przeglądzie Socjalistyczny był do 1985 r. z-cą redaktora naczelnego, pisywał
tam jako „Ignacy Andrzej Oset”. Był też członkiem Krajowego Komitetu PS – o tym Komunikat z
15 czerwca 1988, Przedświt, nr 17 (1988); informacja ta pada przy wyliczeniu osób upoważnionych
1

GLAU_01.indd 109

12/16/05 12:26:16 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Socjaliści w PRL

110

do reprezentowania PPSD .
12
Seniuch, dz. cyt.
13
K. Sielecki [Juliusz Garztecki], „Elementy socjalistycznej polityki zagranicznej”, Przegląd
Socjalistyczny, nr 4 (listopad 1980), s. 11.
14
S. Kmieć [pseud.], „O strategii i taktyce walki o niepodległość”, Przedświt nr 1/13 (1987).
Nawiasem mówiąc autorstwa Stefana Bratkowskiego List do Sekretarza Generalnego KPZR został
przedrukowany w: Przedświt, nr 12 (1986).
15
Seniuch, dz. cyt.
16
Jan Tar [pseud.], „Nasza polityka narodowościowa”, Przedświt, nr 19 (grudzień 1988), ss. 3-7.
17
Por. Atlas Historyczny Polski (Warszawa: 1977), s. 38, części „Wykaz objaśnień tekstowych…”, gdzie
Białorusini 165 tys., a Ukraińcy 180 tys. dla lat 1961-1962.
18
Jan Tar, dz. cyt.
19
Antybolszewicki Blok Narodów (ABN) działająca od 1946 r. związek grupujący emigracyjne
antykomunistyczne organizacje polityczne z krajów opanowanych przez komunizm.
20
„Odpowiedź Redakcji Przedświtu”, Przedświt, nr 19 (grudzień 1988), ss. 8-9.
21
Jan Tar, dz. cyt.
22
Należy odróżnić to pismo od Robotnika KOR-u z lat 1977-81, jak też kilku lokalnych pism podziemia
pod tym tytułem, zob.: Katalog Zbiorów Archiwum Opozycji (Warszawa: Karta, 2001) wymienia poza
w/w jeszcze 5 innych Robotników – należy też pamiętać o tytułach złożonych z tym słowem np.
Robotnik Lęborka (NSZZ „S” 1982-3) itp.
23
Działacze MRKS m.in. odbili ze szpitala na ul. Banacha aresztowanego i pilnowanego tam Jana
Narożniaka – ta bardzo głośna akcja z przyczyniła się do prestiżu MRKS w podziemiu. O samej
akcji: Krzysztof Łoziński, Sprawa Narożniaka, www.kontrateksty.pl
24
Redakcję tworzyli: Piotr Ikonowicz – faktyczny redaktor naczelny („Igor Lewy”), Danuta
Baumgarten, Iwona Różewicz („Dorota Z”), Krzysztof „Joachim” Biernacki („Bayard”, „Jotes”),
Grzegorz Ilka („A.G. Rawicki”), Krzysztof Markuszewski („Rif”, „Jan Prowincjusz”). Później
dołączyli: Tomasz Truskawa, Cezary Miżejewski, Zuzanna Dąbrowska („Lolita”). Relacja Krzysztofa
„Joachima” Biernackiego w zbiorach autora. Zwraca uwagę, że prawie bez wyjątku są to osoby, które
zaznaczyły się w dziennikarstwie, literaturze lub życiu publicznym po 1989 r.
25
Zob.: Jan Morawski [Wojciech Lamentowicz], „Droga do nowej partii”, Robotnik, nr 44 (23 stycznia
1984) – autor stara się odpowiedzieć na pytanie czy i kiedy powołać do życia PPS. Stwierdza że tak
ale przedtem „…odtworzyć najpierw trzeba socjalizm demokratyczny jako nurt ideowy w ramach
istniejących obecnie struktur Solidarności”. Zgadza się z nim Paweł Witkowski, „Kontury przyszłej
partii”, Robotnik, nr 52 (19 marca 1984), podkreślając jedynie, że w chwili pisania artykułu byłaby to
przedwczesna inicjatywa.
26
Biernacki, dz. cyt. Iwona Różewicz potwierdza, że wola odbudowy PPS istniała w tym zespole
stosunkowo wcześnie. Przymiarki dyskusje były już w 1985 r. a nawet wcześniej. Relacja Iwony
Różewicz, Archiwum Opozycji, Ośrodek Karta, I/154.
27
(anon.), Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej (Warszawa: b.w., 1988).
28
Piotr Byszewski, „Polska Partia Socjalistyczna. Krótka historia bankructwa”, Nasza Polska, nr
19(189) 12 maja 1999, Cecuda, dz. cyt.
29
Uchwały Kongresu PPS w Podkowie Leśnej, zob.: Robotnik, nr 16/148 (30 kwietnia 1989).
30
Szerzej zob.: Tomasz Szczepański, „Między konspiracją a sektą. Lewackie ugrupowania opozycji
politycznej w PRL o mniejszościach narodowych”, http://www.glaukopis.gross.pl/pdf/czytelnia1-5.pdf
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owpraanicaoW KOA wzięły udział, poza PPS-RD, KPN, Solidarność Walcząca, Wolność i Pokój. Inicjatywa
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PPS, nr 6, (31 kwietnia 1989) – artykuł jest omówieniem i krytyką endeckiej Gazety Warszawskiej –
numer okolicznościowy (11 listopada 1988).
38
Biernacki, Kolarzowski, dz. cyt.
39
Charakterystyczny przykład: w nekrologu w 51 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego przypomniano,
że był to „założyciel, długoletni redaktor i drukarz pisma Robotnik, członek CKR PPS”. Robotnik, nr
107 (15 maja 1986). Przykładów takich można podać więcej.
40
Zob.: Podstawy legalności…, dz. cyt.
41
(anon.), „Nasze sojusze”, Robotnik, nr 30 (10 października 1983). Przypomniano też na jego łamach
„Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”.
42
Rif [Krzysztof Markuszewski], „Wojna polsko-radziecka 1920 r.”, Robotnik, nr 69 (19 sierpnia
1984).
43
Josif Slipyj (1892-1984), abp większy Lwowa obrządku greko-katolickiego.
44
Tenże: „Stosunki polsko-ukraińskie”, Robotnik, nr 74 (28 października 1984).
45
Jan Łukaszów [Tadeusz Andrzej Olszański], „W sprawie ukraińskiej” – „List do redakcji”, Rif. (bt.)
– odpowiedź na list, Robotnik, nr 83 (1984).
46
Rif /bt/ – odpowiedź na list, Robotnik, nr 83 (1984).
47
W rocznicę września – odezwa OKR PPS Warszawa i redakcji Międzymorza, gdzie akcentowano
„wspólnotę politycznego losu” z sąsiadami wschodnimi, Robotnik nr 136 (październik 1988), Jerzy
Jurczyński. „Wileńska jesień 88”, Robotnik nr 138 (21 listopada 1988) – reportaż z Wilna popierający
„Sajudis”, choć także z odnotowaniem lęków Polaków wileńskich, (anon.), „Ponad granice”, Robotnik,
nr 140 (20 grudnia 1988), (anon.), „Apel”, Robotnik, nr 141 (10 stycznia 1989) – dwa ostatnie teksty
relacjonują wiec jaki PPS zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim podczas którego ogłoszono
apel do działaczy narodowych: Białorusinów, Litwinów, Ukraińców w ZSRS i działaczy polskich
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oraz obecne granice Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą, uznano też że każda mniejszość narodowa
powinna mieć warunki do zachowania swojej tożsamości – dotyczy to także mniejszości polskiej
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szczebla – co ilustruje ostrożność i brak radykalizmu kierownictwa PPS Lipskiego, o czym była
mowa wyżej.
48
Zob: Aga [Tomasz Szczepański], „Pomost”, Robotnik, nr 126 (18 czerwca 1987); (anon.), „Kolejna
odmowa”, Robotnik, nr 136 (październik 1988) – pismo odnotowało odmowę rejestracji stowarzyszenia
w 1988 r., później uchyloną. Przedrukowano też apel „Towarzystwa Pomost” do Sejmu PRL w/s
31

GLAU_01.indd 111

111

12/16/05 12:26:16 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Socjaliści w PRL

112

„Akcji Wisła”, Robotnik, nr 23 (październik 1989).
49
Aleś Harun, właśc. Aleksander Pruszyński (1887-1920), białoruski poeta i działacz
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50
ts [T. Szczepański], „Nad grobem Alesia Haruna”, Robotnik, nr 136 (październik 1988).
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Robotnik, nr 139 (6 grudnia 1988).
52
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organizacji Polska Partia Socjalistyczna, IPN 0248/257, t. 7, k.11-34. Np. liczbę wszystkich członków
PPS-RD określono tam na 50 osób.
54
Por. interesujące uwagi o rozłamie Grzegorza Ilki – relacja w zbiorach autora.
55
Naprzód, nr 3 (Siedlce, 1989).
56
Cecuda, dz. cyt.
57
Deklaracja Polityczna WSN, Warszawa 1983 – w zbiorach autora. W 1982 r. wydali „Szkic Deklaracji
programowej Ruchu Społecznego WSN”, Almanach WSN, nr 1 (10 września 1982), gdzie nawiązali
do inicjatywy KSR WSN. Jednak podstawową deklaracją pozostała ta z 1983 r.
58
Relacja Jerzego Jackla, w zbiorach autora.
59
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60
Deklaracja Polityczna…, dz. cyt.
61
Franciszek Milwid [Jerzy Jackl], Marcin Mięguszowiecki [Grzegorz Kostrzewa-Zorbas], Polska
i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości (Wrocław: wyd. KRET, 1986). Tam m.in.
postulat powołania Izby Pracy jako drugiej izby Sejmu mającej szczególne uprawnienia w zakresie
formowania prawa pracy i zagadnień socjalnych a miała być powoływana przez związki zawodowe
i związki pracodawców, izby rzemieślnicze itp. Gospodarkę twórcy tego programu widzieli
wielosektorową, rynkową ale z istotnymi funkcjami państwa – o charakterze oddziaływania
makroekonomicznego. Państwo prowadziłoby też politykę społeczną m.in. udzielając pomocy
grupom najsłabszym ekonomicznie. Wszystko to dobrze osadza WSN w socjaldemokratycznym
(socjalistycznym) w zachodnioeuropejskim znaczeniu, nurcie myślenia politycznego.
62
„Naród jest tu rozumiany w znaczeniu politycznym jako wspólnota obywateli (naród sensu
stricto żyje po części także poza ziemią polską – zaś obywatelami mogą być członkowie mniejszości
narodowych, więc nie wyłącznie Polacy).” – tamże, s. 5.
63
Tamże, ss. 15-18. Zob. także Marcin Mięguszowiecki [Grzegorz Kostrzewa-Zorbas], „O
międzymorzu, nacjonalizmie i solidarności”, WSN - Idee, Program, Dokumenty, nr 3 (listopad 1984),
Jerzy Jackl – relacja, dz. cyt.
64
Polska i Międzymorze, dz. cyt., ss. 15-16.
65
Tamże, s. 16.
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Notatka Zoﬁi Dzierżyńskiej w sprawie platformy politycznej
dla nowej partii komunistycznej w Polsce
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18 kwietnia 1941
Wiosną 1941 r. porządek polityczny naszej części kontynentu, opierający
się na niemiecko-sowieckim (i hitlerowsko-komunistycznym) pakcie RibbentropMołotow, zbliżał się ku końcowi. Sojusz z Hitlerem przyniósł Stalinowi tylko
połowiczne sukcesy. Wprawdzie udało się znacznie rozszerzyć granice Związku
Sowieckiego, tym samym „uwalniając od władzy kapitału” spory kawałek Europy.
Ale cel strategiczny – sprowokowanie długotrwałej, wyniszczającej wojny, która,
tak jak 20 lat wcześniej, wezbrałaby falę rewolucyjnych nastrojów – nie został zrealizowany. Zamysł Kremla, by właśnie wówczas, w najbardziej sprzyjającej chwili
Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona uderzyła na Zachód i zaprowadzić „rządy
proletariatu” na całym kontynencie, musiały zostać odłożone1.
W związku z nieuchronnie zbliżającym się konﬂiktem zbrojnym pomiędzy
ZSRS a III Rzeszą, Moskwa zaczęła czynić pierwsze poważniejsze kroki w kierunku
odbudowy partii komunistycznej w Polsce. Partia ta miała być kolejnym narzędziem
Kremla w rewoltowaniu Europy, a na wypadek wojny z Niemcami stanowiłaby
ogniwo dywersji na tyłach Niemców. W początkach 1941 r. do Moskwy zaczęto
ściągać przebywających na okupowanych Kresach Wschodnich znanych komunistów, rozpoczęto też działania zmierzające do stworzenia platformy nowej KPP.
Jednym z elementów tych przygotowań było opracowanie przez Wydział Kadr
Międzynarodówki Komunistycznej niżej zaprezentowanej notatki, która rysowała
kontury metod działalności nowej KPP na ziemiach polskich okupowanych przez
III Rzeszę. Dokument jest ciekawą egzempliﬁkacją planów ruchu komunistycznego
i Związku Sowieckiego wobec Polaków. Najważniejszych ich elementem jest fakt,
że jedynym branym wówczas pod uwagę sposobem rozstrzygnięcia kwestii polskiej
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było włączenie jej do ZSRS. Komuniści mieli zwalczać wszystkich, którzy by tej
koncepcji się sprzeciwiali, w tym przede wszystkim polskie władze na uchodźstwie
i podziemie niepodległościowe w kraju2.
Plan działania nowej partii był prosty. Prócz zwyczajowych, radykalnych haseł politycznych i socjalnych, komuniści mieli wykorzystać fakt, iż
połowa Polski znajdująca się poza granicami ZSRS była okupowana przez Niemców. W związku z tym program skomunizowania Polski przedstawiono jako walkę
narodowowyzwoleńczą. Patrząc na problem od strony ideologii marksistowskoleninowskiej, ze względów taktycznych zsyntetyzowano program walki z (niemieckim) kolonializmem i koncepcję dwuetapowej rewolucji3. Mówiąc w skrócie
oznaczało to mniej więcej tyle, że walkę o komunizm w Polsce miano przedstawiać,
posługując się mieszaniną komunistycznych haseł i patriotycznych frazesów, jako
walkę o niepodległość. Patriotyczna frazeologia była potrzebna do wykorzystania 115
antyniemieckich nastrojów Polaków i pozyskania znaczącego poparcia społecznego,
na które w innej sytuacji komuniści liczyć nie mogli. Dopiero w końcowym etapie
walki „wyzwoleńczej” miało się okazać, że w walce tej w istocie nie chodzi o
niepodległość, tylko o komunistyczną rewolucję i Polskę w ramach ZSRS.
Powyższa koncepcja programowa nie została zrealizowana. Dwa miesiące
po sporządzeniu notatki wojska niemieckie zaatakowały Związek Sowiecki
rozpoczynając kolejną fazę II wojny światowej. Treść propozycji ówczesnej pracownicy Kominternu, Zoﬁi Dzierżyńskiej4 uległa częściowej dezaktualizacji. W
sierpniu 1941 r. na polecenie Stalina Komintern nakazał budowę Polskiej Partii
Robotniczej, która miała dokładnie zamaskować swe komunistyczne oblicze i agenturalne powiązania z ZSRS5. Wprowadzali ją w życie ci sami komuniści i obywatele
sowieccy, którzy mieli realizować koncepcję z kwietnia 1941 r., czyli późniejsi przywódcy PPR.
Dokument pochodzi z Rosyjskiego Centrum Przechowywania i Badania
Dokumentów Historii Najnowszej (dawne archiwum KPZR) przechowującego
dokumenty Międzynarodówki komunistycznej6. Jest to maszynopis na 8 kartach
podpisany odręcznie przez Zoﬁę Dzierżyńską i zawierający odręczne uwagi adresata.
Charakter pisma wskazuje, że ich autorem wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
był Sekretarz Generalny Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki komunistycznej Georgij Dymitrow7.
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W związku z rozwojem wydarzeń międzynarodowych i potrzebami walki rewolucyjnej polskiego proletariatu dojrzewa
kwestia podjęcia działań w kierunku odbudowy w Polsce partii komunistycznej. Ułatwi to fakt, że niektóre działania
w kierunku zapoznania się z kadrami polskich komunistów
znajdujących się w ZSRS zostały już wykonane przez Oddział
Kadr KW MK.
.
Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia partii komunistycznej w Polsce powinno być wypracowanie platformy politycznej dla polskich komunistów.
Do wypracowania takiej platformy należałoby, oprócz
pracowników aparatu KW MK, wciągnąć kilku polskich towarzyszy
z zewnątrz. Po uzgodnieniu z Oddziałem Kadr wyznaczyliśmy
do tej pracy następujące kandydatury11:
W politycznej platformie powinny być, moim zdaniem,
omówione następujące kwestie:
1. Charakter b. państwa polskiego i jego rola, jako
narzędzia w rękach międzynarodowego kapitału przeciwko
ZSRS.
2. Charakter wojny polsko-niemieckiej.
3. Przyczyny klęski imperialistycznej Polski. Winni
wciągnięcia Polski do wojny i ujarzmienia narodu polskiego
przez niemiecki imperializm (szczególnie mocno podkreślić
zdradziecką rolę PPS). Powołanie się na polityczną platformę
polskich komunistów z maja 1939 r. zatwierdzoną przez MK12.
4.
Wyjaśnienie
polityki
zagranicznej
ZSRS
(w
szczególności w stosunku do b.[yłej] Polski i Niemiec).[:]
oswobodzenie od kapitalistycznego ucisku b. Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Białorusi, Besarabii, państw bałtyckich.
Szczęśliwe życie oswobodzonych narodów (w tym polskich mas
pracujących). Prawdziwe rozwiązanie przez Związek Sowiecki
kwestii narodowej. Przyjaźń oswobodzonych narodów z innymi
narodami ZSRS.
5. Ekonomiczne i polityczne położenie w tzw. Generalnym Gubernatorstwie i ziem polskich włączonych bezpośrednio
do Niemiec. Polska jako kolonia Niemiec. Stan przemysłu i
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gospodarki rolnej. Ucisk narodowy, kolonialna grabież i
eksploatacja. Masowe, przymusowe przesiedlenia Polaków i
Żydów. Masowe egzekucje. Pozbawienie praw Polaków, germanizacja. Fizyczne niszczenie Żydów i ich szczególnie bezprawne położenie, wyróżniające znaki, getto, niższe normy
aprowizacji, itd. Obowiązek zatrudnienia i przymusowa praca.
Rozpalanie nienawiści pomiędzy narodami. Uprzywilejowana
pozycja Ukraińców.
6. Położenie robotników, chłopów, miejskiej drobnej
burżuazji, inteligencji pracującej. Nędza, chłód, bezrobocie. Katastrofalne warunki w Warszawie i in.[nych] zbombardowanych miastach.
7. Polityczne ugrupowania w Polsce. Dwie orientacje
wśród burżuazji: anglo-amerykańska i proniemiecka (uczestnictwo w pogromach Żydów, współpraca polskiej policji i
„defensywy” z władzami okupacyjnymi i Gestapo). PPS i ludowcy
– agentura angloamerykańskiego kapitału.
8. Najbliższe zadanie polskiego proletariatu: walka o
wyzwolenie narodowe od niemieckiego imperializmu, stworzenie
prawdziwie niepodległej, ludowej Polski, niezależnej tak od
niemieckiego, jak i anglo-amerykańskiego imperializmu, Polski, która nie ugniatałaby innych narodów i znajdował się
w prawdziwie przyjaznych stosunkach ze Związkiem Sowieckim. Określenie przez sam naród polski ustroju przyszłego
państwa polskiego. Wyjaśnienie szerokim masom narodu polskiego, że może on zapewnić sobie niepodległość tylko w tym
przypadku, jeśli będzie orientował się na Związek Sowiecki
i zdecydowanie walczył z wszystkimi próbami wykorzystania narodu polskiego w czyichkolwiek interesach przeciwko
ZSRS.
9. Kierowniczą silą walki narodowo-wyzwoleńczej może
być tylko proletariat kierowany przez partię komunistyczną,
walczący ręka w rękę z niemieckim proletariatem. Sojusznikami polskiej proletariatu w tej walce są: chłopstwo, miejska
drobna burżuazja, inteligencja pracująca, lud żydowski (z
wyłączeniem elementów wysługujących się okupantom) część
średniej burżuazji. Rezerwy: wojna narodowowyzwoleńcza
innych narodów ujarzmionych przez niemiecki imperializm.
Wojna europejskiego i światowego proletariatu przeciwko
imperialistycznej wojnie.
10. Walka o wyzwolenia narodowe narodu polskiego powinna
być prowadzona na dwa fronty: przeciwko niemieckiemu imperializmowi i jego poplecznikom pośród polskiej sprzedajnej
burżuazji i przeciwko anglo-amerykańskiej antysowieckiej
agenturze zagranicą. W tym i przeciwko PPS, jej prawicow-
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ymi i „lewicowymi” wodzom (Liberman)13. Przy okazji należy
wyjaśniać szkodliwość przyjmowanej przez PPS metody indywidualnego terroru, odwracającego uwagę ludu od masowej walki,
budującego niewiarę w siłę mas ludowych oraz powodującego
szczególne nasilenie represji i terroru ze strony okupantów.
W tym samym miejscu koniecznie pamiętać, że masowy terror,
tj. partyzancka wojna podjęta w chwili powstania mas ludowych jest użyteczną bronią w rękach walczących mas ludowych.
11. Walka przeciwko imperialistycznej wojnie, w interesach której jest eksploatowany naród polski. Wyjaśnienie
niesprawiedliwego
charakteru
wojny
ze
strony
angloamerykańskich imperialistów, kłamliwości ich haseł europejskiej federacji i odbudowy Polski jako w istocie planu stworzenia z małych państw (w tym także i Polski) amerykańskich
kolonii. Zdemaskowanie antyludowego i antysowieckiego charakteru tzw. rządu Sikorskiego i tzw. polskiego legionu
uczestniczącego w wojnie po stronie Anglii. Zdemaskowanie
nowych planów imperialnych polskiej burżuazji.
12. Walka o prawo wszystkich uciskanych narodów do
samookreślenia.
13. Wyjaśnienie, że prawdziwy pokój bez aneksji i
kontrybucji, pokój oparty o rzeczywistą przyjaźń narodów,
może być ustanowiony tylko po zrzuceniu władzy imperializmu
i ustanowieniu władzy robotniczo-chłopskiej przez proletariat14.
14. Wojna z antysemityzmem i teoriami rasowymi (endecy),
z polskim szowinizmem skierowanym przeciwko narodowi niemieckiemu, Ukraińcom i każdemu innemu narodowi.
15. W odbudowanej wolnej Polsce powinny być urzeczywistnione:
a) likwidacja jakiegokolwiek ucisku narodowego; pełne
równouprawnienie narodowości zamieszkujących Polskę, likwidacja wszelkich przywilejów jednego narodu (rasy) w stosunku do drugiej;
b) uzbrojenie robotników i chłopów15;
c) Nietykalność osobista wolność słowa, prasy zebrań,
mityngów i demonstracji dla związków zawodowych, spółdzielni
i innych organizacji kulturalno-oświatowych, naukowo-technicznych i sportowych;
d) pełne równouprawnienie kobiet16 w dziedzinie gospodarczej i państwowej, a także w życiu politycznym;
e) Oddzielenie kościoła od państwa i szkoły od kościoła,
wolność wyznania i spełniania obrządków religijnych, a także
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antyreligijnej propagandy;
f) 8 godzinny dzień pracy; pełna likwidacja przeżytków
średniowiecza17;
g) Konﬁskata ziemi obszarniczej i kościelnej; bezpłatne
nadzielenie ziemią bezrolnych i małorolnych chłopów; pomoc
ze strony państwa biednym chłopom w zaopatrzeniu środkami
produkcji i nasionami;
h)
nacjonalizacja
banków
i
większych
zakładów
przemysłowych;
i) likwidacja zadłużenia małych gospodarstw, także
rzemieślników, ale nie eksploatujących cudzej pracy, drobnych kupców i sklepikarzy.
j) progresywny podatek dochodowy;
k) powszechne bezpłatne nauczanie, średnie i wyższe,
kształcenie w ojczystym języku;
l) roboty publiczne na koszt państwa;
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16. Dla urzeczywistnienia walki o wyżej wymienione
cele koniecznym jest stworzenie po kierownictwem proletariatu frontu wyzwolenia narodowego i przyciągnięcie wszystkich sił bez różnicy narodowości, sił, które zmierzają do
zbudowania rzeczywiście ludowej niepodległej Polski.
17. Warunkiem zbudowania takiego frontu i siłą, która
powinna kierować i cementować taki front, musi być jednolity
front robotniczy od dołu pod kierownictwem komunistów.
18. Walka przeciwko wrogom ludowo-wyzwoleńczego frontu,
kierowanego przez komunistów, pomoc wahającym się, praca
wyjaśniająca.
19. Jednocześnie z walką o niepodległą Polskę należy
prowadzić codzienną walkę
o drobne żądania robotników,
chłopów i średnich warstw ludności:
Przeciwko grabieniu narodu przez [niemieckich] okupantów, przeciwko rekwizycjom produktów rolnych i wywożeniu
żywności do Niemiec. Wszystko, co produkuje lud polski,
powinno pozostać w Polsce na potrzeby głodującego ludu polskiego18. Jednakowe normy wydawania produktów dla Polaków,
Żydów i Niemców19. Wystarczające zaopatrzenie w węgiel
przemysłu i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności
tzw. Generalnego Gubernatorstwa20. Szerokie budownictwo
mieszkaniowe w Warszawie i innych zniszczonych i przeludnionych miastach.
Przeciwko przymusowym przesiedleniom Polaków i Żydów.
Likwidacja żydowskiego getta, znaków odróżniających Polaków
w Poznańskiem i na Pomorzu i [znaków odróżniających] Żydów,
likwidacja szczególnego położenia Żydów21. Likwidacja spec-
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jalnych kwartałów [dzielnic oraz osiedli], restauracji,
kawiarni22 i wszelkich innych przywilejów dla Niemców.
Likwidacja pracy przymusowej i zaprzestanie przymusowej wysyłki polskich robotników na roboty do Niemiec.
Likwidacja specjalnego podatku dla Polaków.
Przeciwko utrzymywaniu władz i wojsk okupacyjnych
na koszt ludu polskiego. Środki pochodzące z podatków i
państwowych monopoli powinny iść na zaspokojenie potrzeb
ludu polskiego.
Likwidacja obozów koncentracyjnych.
Odbudowa polskich szkół i uczelni wyższych, polskich
teatrów, kin i innych instytucji kulturalnych.
Uwolnienie więźniów politycznych, w tym także polskich
profesorów, z więzień i obozów koncentracyjnych.
Odbudowa pracy23 polskich samorządów. Wolność słowa,
mityngów, demonstracji i prasy. Likwidacja ograniczeń dla
nabożeństw i innych obrządków w katolickich kościołach.
Odbudowa związków zawodowych, organizacji kulturalnooświatowych i innych, spółdzielni robotniczych i rolniczych, klubów robotniczych i chłopskich „świetlic” (izbczyt.[elni] lud.[owych]).
Ośmiogodzinny dzień pracy. Podwyższenie płacy robotników. Dzień odpoczynku w niedzielę, dwutygodniowy płatny
urlop wypoczynkowy.
Zrównanie warunków pracy polskich robotników w Niemczech z warunkami pracy niemieckich robotników24. Odbudowa ubezpieczeń społecznych na podstawie demokratycznego
samorządu.
Wokół tych i innych żądań trzeba organizować aktywność
mas i podnieść je do walki (różne rodzaje masowego sabotażu,
bojkotu, strajków25 itp. demonstracji)26, wykorzystując wszelkie możliwości związania się z masami (fabryki i zakłady
przemysłowe, tzw. spółdzielnie chłopskie, kolejki przez
sklepami, kursy rzemieślnicze, związki poprzez nauczycieli
i uczniów z dorosłą ludnością, napisy na domach, ulicach,
piwiarnie, gdzie zbierają się robotnicy27), pchając masy w
kierunku narodowo-wyzwoleńczego frontu walki z okupantem.
20. Rozprzestrzenianie
teorii
marksizmu-leninizmu
pośród robotników i inteligencji pracującej.
Oprócz tego w politycznej platformie powinny być
oświetlone następujące zagadnienia ruchu komunistycznego:
1. Przyczyna rozwiązania KPP (dokument z maja 1939 r.
do tej pory jest nieznany polskim komunistom, z wyjątkiem
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1-2 towarzyszy, którzy byli w Paryżu)28.
2. Odpowiedzialność uczciwych polskich komunistów za
położenie, jakie wytworzyło się w KPP i za los narodu polskiego.
3. Krytyka pomyłek polskich komunistów po rozwiązaniu
KPP, do i w czasie wojny imperialistycznej („Grupy Inicjatywnej” w Paryżu, niektórych „dąbrowszczaków”, komunistów
w samej Polsce).
Brak samokrytycznego spojrzenia na siebie w środowisku
polskich komunistów.
Oprócz kwestii wypracowania politycznej platformy
aktualnym zadaniem jest:
1. Stworzenie tymczasowego kierowniczego centrum partyjnego.
2. Nawiązanie łączności z komunistami w kraju.
3. Wydanie
kierowniczego
organu
partii,
który
wyjaśniałby decyzje MK i ukierunkowywał robotę
komunistów w kraju.
4. Wysłanie na robotę w kraju grupy sprawdzonych komunistów.
Praca pośród polskiej
Ameryce Łacińskiej, Francji.

Przypisy

emigracji

w

USA,
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Kanadzie,

(Z.[oﬁa] Dzierżyńska)
18.IV.1941

1

Więcej na ten temat patrz: Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944
(Warszawa: Fronda, 2004), ss. 39-40. Powyższy, niezwykle istotny dokument, nie został w tej pracy
uwzględniony, bowiem wszedłem w jego posiadanie już po opublikowaniu książki. Za powyższą
notatkę pragnę podziękować Herbertowi Romersteinowi z Institute of World Politics w Waszyngtonie.
2
Polskie ośrodki polityczne zostały zdeﬁniowane w dokumencie jako wrogowie frontu wyzwoleńczego
i anglo-amerykańska antysowiecka agentura.
3
P. Gontarczyk, Polska…, dz. cyt., s. 28.
4
Zoﬁa Dzierżyńska (1882-1968), wdowa po Feliksie Dzierżyńskim. Wówczas funkcjonariuszka
Kominternu zajmująca się sprawami polskimi.
5
Tamże, ss. 73-75.
6
Fond 495, opis 12, dieło 105, list 4-11.
7
Georgij Dymitrow (1882-1949), bułgarski komunista, wówczas Sekretarz Generalny Komitetu
Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej.
8
Dopisek odręczny w języku niemieckim.
9
Dopisek odręczny w języku niemieckim Dymitrowa, który należy interpretować jako dyspozycję
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skierowania do dokumentacji (teczek) dotyczących spraw polskich.
10
Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej.
11
W oryginale puste miejsce pozostawione na wpisanie 2 lub 3 nazwisk.
12
Chodzi o Uchwalę w sprawach organizacyjnych wydaną przez Komintern 26 maja 1939 r.,
stanowiącą jeden z elementów zarzuconej po zawarciu układu Ribbentrop–Mołotow koncepcji
odbudowy KPP. Dokument ten stwierdzał, iż budując nową partię komuniści polscy powinni
pamiętać, że dla stworzenia „prawdziwie bolszewickiej” partii niezbędna jest systematyczna lektura
dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, ścisła więź z klasą robotniczą oraz zachowywanie czujności
i nieprzejednanej postawy wobec wrogów klasowych, szpiegów i prowokatorów. Podkreślano w
nim także, nie może być mowy o jakiejkolwiek ciągłości organizacyjnej i personalnej ze starą
KPP; nowi członkowie partii mieli być przyjmowani po gruntownej weryﬁkacji, indywidualnie.
W pierwszej kolejności członkami nowej KPP mieli zostać członkowie komunistycznych Brygad
Międzynarodowych w Hiszpanii, osoby represjonowane za działalność w ruchu komunistycznym
oraz ci, którzy bezwzględnie zastosowali się wobec uchwał Kominternu z 1938 r. rozwiązujących
KPP.
13
Herman Liberman (1870-1941), działacz PPS, jeden z głównych oskarżycieli Ministra Skarbu
Gabriela Czechowicza, który niezgodnie z prawem wydatkował pieniądze państwowe na kampanię
wyborczą BBWR. Sądzony w procesie brzeskim, skazany na 2,5 roku więzienia, w 1933 r. opuścił
Polskę. Po klęsce wrześniowej jeden z bliskich współpracowników gen. Władysława Sikorskiego,
wiceprezes Rady Narodowej RP i minister sprawiedliwości.
14
Dalej odręczny dopisek Dymitrowa: że urzeczywistnienie władzy robotników i chłopów i trwała
przyjaźń narodów jest możliwa tylko w ustroju sowieckim.
15
Na górze nadpisane, prawdopodobnie ręką Zoﬁi Dzierżyńskiej, ludu co można interpretować jako
poprawkę lub alternatywę dla zwrotu robotników i chłopów.
16
Dopisek Dymitrowa z mężczyznami.
17
Słowa: pełna likwidacja przeżytków średniowiecza zakreślone i wstawione jako pierwsze zdanie
następnego punktu.
18
Odręczny znak korektorski Dymitrowa, iż zdanie, że powinno ono zaczynać się od nowej linijki.
19
Tamże.
20
Tamże.
21
Tamże.
22
Dopisek ręką Dymitrowa: kin, teatrów.
23
Słowo: pracy przekreślone przez Dymitrowa, zamiast niego wpisano: demokratyzacja.
24
Odręczny znak korektorski Dymitrowa, iż zdanie, że powinno ono zaczynać się od nowej linijki.
25
Po słowie strajków ręką Dymitrowa dopisane: manifestacji.
26
Słowo demonstracji wykreślone ręką Dymitrowa.
27
Ręką Dymitrowa dopisano itp.
28
Patrz: przypis 12.
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Narodowcy – Żydzi amerykańscy,
a sprawa polska

Jan Żaryn

Nieznany list Jana Wszelakiego
19 marca 1948
Wiosną 1947 r., a szczególnie po ogłoszeniu „doktryny Trumana” (powstrzymywania) oraz po odrzuceniu przez Sowietów planu gospodarczego Sekretarza Stanu USA gen. George’a Marshalla, znaczniejsza część polityków polskich na 123
wychodźstwie zdała sobie sprawę z kluczowej roli Stanów Zjednoczonych w polityce
międzynarodowej świata. Prosowiecko nastawiona do Stalina administracja Prezydenta Roosevelta coraz wyraźniej ustępowała miejsca politykom amerykańskim
od lat usiłującym skłonić swoją dyplomację do przyjęcia twardszego kursu wobec
światowego komunizmu. Coraz dobitniej podkreślano – szczególnie w tworzącym
się właśnie CIA - negatywne skutki płynące z inwigilacji strategicznych ośrodków
władzy w USA przez wywiad sowiecki. Klimat wokół sprawy polskiej nie zmienił
się w sposób zasadniczy, niemniej wydarzenia roku 1947 zaktywizowały polskie środowiska. Pomocna dłoń wyciągnął Arthur Bliss-Lane, w latach 1945-1947
ambasador USA w Warszawie, który po powrocie do kraju rozpoczął kampanię
odczytową na temat rzeczywistości pojałtańskiej „za żelazną Kurtyną”1. Ośrodki
polityczne w Londynie rozpoczęły tworzenie memoriałów i analiz, których autorzy
starali się odpowiedź na pytanie „co robić?” wobec zmieniającej się koniunktury
międzynarodowej. W tym samym roku, w listopadzie Juliusz Łukasiewicz, były
ambasador RP we Francji spotkał się ze swym przyjacielem Williamem Bullitem, w
latach trzydziestych „antysowieckim” ambasadorem USA w Moskwie i w Paryżu2.
Po nim do odpowiednich urzędników Departamentu Stanu USA dotarli kolejni
dyplomaci polscy. Były to wszelako rozmowy sondażowe, które jednak zaowocowały
przesłaniem stronie amerykańskiej memorandum w kwestii polskiej datowanym
i przyjętym w lutym 1948 r. Memoriał, jak pisał Paweł Machcewicz, kończył się
apelem skierowanym do polityków amerykańskich, aby zainicjowali działania
prowadzące do współpracy emigracji w krajów za żelazna kurtyną”3. Równocześnie,
od jesieni 1947 r. środowiska emigracyjne weszły w kolejną fazę kryzysu politycznego wywołanego decyzją umierającego Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza
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z czerwca 1947 r., co do sukcesji na stanowisku głowy państwa. „Polski Londyn”
był podzielony. Rząd gen. Tadeusza Bora Komorowskiego był wprawdzie wspierany
przez obóz sanacyjny z Prezydentem Augustem Zaleskim na czele, a także zasiadali
w nim ministrowie m.in. SN, części socjalistów i chadeków, ale jego możliwości
działania – w tym z racji szczupłości ﬁnansów – stawały się coraz bardziej iluzoryczne. Preliminarz budżetowy na rok 1948 r. drastycznie ograniczał wydatki rządu,
przykładowo w resorcie spraw wewnętrznych o ponad 40%, w tym na płace o blisko
25%4. Po drugiej strony barykady pozostawała PPS oraz część SP, które próbowały
przeciągnąć na swoja stronę najsilniejsze partie ośrodka zamkowego: SN i NiD.
Jesienią 1947 r. z Polski wyjechał, dzięki wywiadowi amerykańskiemu,
Stanisław Mikołajczyk, który po krótkim pobycie w „polskim Londynie” zawitał
na kontynent amerykański. Tam, w grudniu 1947 r. został przyjęty przez asystenta
sekretarza stanu do spraw europejskich. Stanowiło to wyraźny sygnał dla Polaków
z Londynu, że Amerykanie liczyć się będą bardziej z opinią byłego wicepremiera
TRJN uznającego realia jałtańskie, niż z „polskim Londynem”, negującym ustalenia międzynarodowe podjęte także przez Amerykanów. To jeszcze bardziej
skomplikowało sytuację w „polskim Londynie”. Część ugrupowań, tak wspierających
rząd generała (SN), jak i będących w opozycji (PPS), zaczęła szukać porozumienia z grupą Mikołajczyka. Próbowano powrócić do koncepcji „grubej czwórki” z
lat II wojny światowej5. Na przeszkodzie do zjednoczenia stała jednak kwestia stosunku byłego wicepremiera do porządku jałtańskiego i ocena jego polityki krajowej
w latach 1945-1947. Z kolei te same kwestie stały na przeszkodzie w uznaniu przez
USA rządu polskiego w Londynie jako głównego reprezentanta spraw polskich na
wychodźstwie:
Znów spotkaliśmy się z opinią, że wobec możliwości zerwania stosunków dyplomatycznych z Warszawą tubylcy [Amerykanie] pragnęliby
w odpowiednim czasie nawiązać rozmowy z przedstawicielstwem zorganizowanych sił polskich zagranicą – pisał Adam Niebieszczański z
delegatury MSW w Nowym Yorku, już w sierpniu 1946 r. – W żadnym
jednak wypadku nie pójdą do Canossy i nie przywrócą uznania Londynowi. Wykluczają także przedstawicieli w mundurach [czyli gen.
Andersa i sztab PSZ na Zachodzie].6

124

Niemniej, rząd Tadeusza Bora Komorowskiego jedynie dryfował, tracąc powoli
praktycznie wszelkie atrybuty władzy; partie polityczne, które go niegdyś wspierały
prowadziły samodzielną politykę, tak krajową jak i zagraniczną, a jednocześnie
montowały przyszłą koalicję7.
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W tych okolicznościach dochodzi do wymiany korespondencji miedzy
głównymi aktorami polskiej sceny politycznej w USA, czyli między Janem Wszelakim i Adamem Niebieszczańskim. Kim byli nadawca i adresat poniższego listu?
Jan Wszelaki (1894-1965), wszechstronnie wykształcony ekonomista, historyk, dyplomata, politolog. W latach 1918– 1939 urzędnik polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (MSZ), m.in. sekretarz ambasady RP w Londynie do 1933,
radca ekonomiczny MSZ w latach 1935-1939. Od 1939 r. na emigracji w MSZ, m.in.
sekretarz generalny MSZ w 1941 r., minister pełnomocny w Waszyngtonie od 1944
r. Po wojnie nieformalny przedstawiciel Rządu RP w USA, od wiosny 1948 r. jako
przedstawiciel Polskiego Instytut Badania Spraw Międzynarodowych w Londynie
utrzymywał stały kontakt z urzędnikami Departamentu Stanu USA zajmującymi
się Europą Środkowowschodnią. Wykładowca na tamtejszych uniwersytetach.
W latach 1962-1965 dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Yorku. 125
Przygotowywał wizyty ważnych osobistości „polskiego Londynu” w USA, m.in.
Tadeusza Bieleckiego, prezesa SN, w 1949 r. Jeden z głównych architektów koncepcji
utworzenia przez polityków amerykańskich Komitetu Wolnej Europy z udziałem
przedstawicielstwa polskiego wychodźstwa.8
Adam Niebieszczański (ur. 1911), przed 1939 r. adwokat na Śląsku, członek
Stronnictwa Narodowego. W czasie wojny oﬁcer Samodzielnej Brygady Spadochronowej, ranny pod Arnhem. W 1945 r. mianowany wicekonsulem w konsulacie generalnym RP w Nowym Yorku. Delegat MSW Rządu RP na Wychodźstwie w Stanach
Zjednoczonych. Urzędowy doradca Komitetu Wolnej Europy w sprawach polskich, kierownik Fundacji im. Ignacego J. Paderewskiego w Nowym Yorku. Autor:
Notatki z podróży (1959); W okresie prezydentury Eisenhowera miał jeden z najlepszych wśród Polaków dostęp do góry administracji. Przez sześć lat wydawał biuletyn Inside Poland. Od 1952 r. członek Wydziału Wykonawczego SN w USA. W
latach 1950-1955 wiceprzewodniczący Przedstawicielstwa Rady Politycznej w USA i
wiceprezes Instytutu R. Dmowskiego w Nowym Yorku. W 1977 przeniósł się z USA
do Yorkshire (Anglia).9
Resort spraw wewnętrznych w rządzie gen. Bora-Komorowskiego był od
jesieni 1944 r. w rękach Zygmunta Berezowskiego z SN. Jesienią 1944 r. powstała w
MSW koncepcja utworzenia nieformalnych delegatur na kontynencie europejskim
(w związku z przewidywanym dalszym wyzwalaniem Europy spod okupacji niemieckiej)10. W marcu 1945 r. Józef Baraniecki z SN został mianowany przez Berezowskiego Delegatem MSW na Francję. Delegatura miała z czasem kierować kolejnymi placówkami MSW na kontynencie: Belgia, Holandia, Niemcy (we wszystkich
strefach) i Szwajcaria. Na czele placówek stali działacze SN.11 Zadaniem Baraniec-
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kiego było utrzymanie kontaktu z krajem przez m.in. szkolenie radiotelegraﬁstów
i wysyłanie kurierów (Wacław Felczak, Jan Kaim i inni). Tam z kolei docierali do
podziemnego ZG SN, z Włodzimierzem Marszewskim i Tadeuszem Macińskim
na czele. W ciągu kolejnych miesięcy 1945 r. do Polski przybyli Jan Borysewicz
ps. „Borys”, Jędrzej Giertych, Konrad Niklewicz ps. „Radzik”, a w grudniu 1945
r. po raz pierwszy przybył do Polski Edward Sojka. W ten sposób struktura organizacyjna SN we Francji (członkowie kół i Komitetu Politycznego) z jednej strony
nadzorowała pracę w terenie, z drugiej strony zaś została podporządkowana MSW
w Londynie. Z kolei, wszystkie ważniejsze stanowiska ministerialne w centrali były
także obsadzone praktycznie przez działaczy SN.12 Nadzór nad całością sprawował
w imieniu ministra dr prawa Edward Sojka (1905-1979), adwokat, dziennikarz, ps.
„Miedza”, „Majewski” „Witold Majewski”.13 Działacze SN mieli też swoje osobiste kontakty, m.in. z wywiadem amerykańskim (poprzez m.in. Edwarda Sojkę),
co pozwalało narodowcom włączyć się bezpośrednio w tworzenie polskiej polityki
zagranicznej. Jeszcze lepsze wejście do sfer dyplomatycznych i wywiadowczych
posiadał Adam Niebieszczański. Pisał o tym już we wrześniu 1945 r. do Edwarda
Sojki w Londynie: „zwolna nawiązuję kontakty z prasą amerykańską, a nadto mam
dobre stosunki z pewnymi instytucjami amerykańskimi szczególnego typu, które
mają więcej wpływu na sfery oﬁcjalne Stanów, aniżeli cała prasa razem wzięta”.14
Stały kontakt MSW z działaczami SN w placówkach europejskich i w Polsce, a także
kolejne podróże Edwarda Sojki do kraju z 1946 r., owocowały zbieraniem materiału,
który docierał także do Adama Niebieszczańskiego: „Wiadomości otrzymane od
Edwarda są pierwszorzędne. Wymagają sumiennej segregacji. Porozumiewałem
się ze specami od informacji, by w zapale nie palnąć głupstwa i nie skrócić kogoś
w kraju o głowę” – pisał do MSW w Londynie, 10 marca 1946 r.15 Po przetworzeniu, informacje docierały – poprzez wspomniany biuletyn - do redakcji najpoczytniejszych gazet amerykańskich, a także do indywidualnych odbiorców: „Wysłałem
Panu mój biuletyn, który wydaję dwa razy w miesiącu – pisał do Zygmunta Berezowskiego w kwietniu 1946 r. – Zarówno treść, jak i układ ma odpowiadać zainteresowaniom amerykańskim”. Niebieszczański miał listę blisko 100 osób z kręgów
opiniotwórczych w USA, którym systematycznie wysyłał biuletyn wraz z „zindywidualizowanym listem przewodnim”16. „Biuletyn ładnie mi się rozrasta, przybywa stale odbiorców i wzrasta zainteresowanie. Coraz częściej otrzymuję pytania
dotyczące sytuacji krajowej, a zwłaszcza ruchu podziemnego” – pisał do MSW w
listopadzie 1946 r.17 Świadczyć to miało o zmianach politycznych zachodzących
w relacjach USA–ZSRS. Co najmniej od początku 1946 r. utrzymywał także kontakt z Departamentem Wojskowym. Z jego to inicjatywy doszło do wizyty Edwarda
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Sojki w USA, ostatecznie we wrześniu 1947 r.18 Jej celem było nawiązanie kontaktów wywiadowczych między siatką SN-owską, a tworzącym się wywiadem
amerykańskim19. To zapewne pod ich wpływem, w Departamencie Stanu w kwietniu 1948 r. rozważano koncepcje wprowadzenia w życie „planu X”, który dotyczył
wykorzystania w pracy wywiadowczej przeciwko Sowietom siatki emisariuszy
stworzonej przez wychodźstwo polskie.20
Prezentowany dokument nosi datę 19 marca 1948 r. Głównym celem autora
listu – Jana Wszelakiego - było powstrzymanie ambicji działaczy narodowych i zasugerowanie im, by w przyszłym rządzie polskim na wychodźstwie (niezależnie od jego
składu partyjnego) nie sięgali po tekę ministra spraw zagranicznych. Zastrzeżenia
autora listu dotyczyły oskarżeń obozu narodowego o antysemityzm, które w
warunkach amerykańskich oznaczały – jego zdaniem – wykluczenie działaczy tej
formacji ze skutecznej pracy dyplomatycznej. Wpływy żydowskie, zdaniem tego 127
wytrawnego dyplomaty, specjalizującego się od lat w problematyce brytyjskiej i
amerykańskiej, sięgały najwyższych szczebli władzy w USA. Ani Prezydent, ani
Kongres Stanów Zjednoczonych nie byli zainteresowani w łamaniu tej dominacji,
z czego powinni zdawać sobie sprawę politycy w „polskim Londynie”. Jan Wszelaki
– być może – przedstawił obraz stosunków amerykańskim w nazbyt czarnych i
jednostronnych kolorach. W latach 1948-1949 dojrzewała nowa koalicja oparta na
stronnictwach historycznych. Ostatecznie w grudniu 1949 r. powstała Rada Polityczna, której przedstawicielem w USA pozostawał Stefan Korboński z PSL-OJN oraz
Adam Niebieszczański z SN. Polska reprezentacja weszła w skład utworzonego w
następnym roku Komitetu Wolnej Europy. Faktem jest, że w Dział Zagraniczny Rady
Politycznej (RP) znalazł się w rękach Adama Ciołkosza i jego partii, PPS. Głównym
sojusznikiem PPS pozostawało zaś przez lata Stronnictwo Narodowe, którego jeden
z przywódców Edward Sojka kontynuował pracę na rzecz łączności z Krajem, jako
kierownik Działu Krajowego RP. W czerwcu 1950 r. podpisał tajną umowę z wywiadem amerykańskim, w wyniku której aż do 1952 r. Amerykanie pokrywali koszta
działalności całego Działu Krajowego. A zatem, wpływy Stronnictwa Narodowego
nie ograniczały się wprawdzie do sfer militarno-wywiadowczych USA, ale też nie
wkraczały nazbyt głęboko w sferę mediów i Departamentu Stanu USA. Można
sądzić, że list Jana Wszelakiego z 19 marca 1948 r. spełnił swoje zadanie.
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Waszyngton, 19 marca 1948 r. – List ministra pełnomocnego Rządu RP w Waszyngtonie Jana Wszelakiego do Adama Niebieszczańskiego, delegata MSW w Stanach
Zjednoczonych. Archiwum Polskiego Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława
E. Sikorskiego, Kolekcja Jana Wszelakiego, sygn. kol. 39/20 C, k. 1-6.
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Waszyngton, 19 marca 1948
Drogi Panie:
Słysząc z Londynu, z listów otrzymanych tutaj przez
szereg osób, o możliwości powierzenia teki spraw zagranicznych naszego rządu emigracyjnego przedstawicielowi Stronnictwa Narodowego, oraz o zamiarach prowadzenia przez to
stronnictwo, lub pod jego kierownictwem, akcji politycznej
w Stanach Zjednoczonych, pragnę na Pańskie ręce złożyć uwagi
moje, uzasadniające tezę, że taka możliwość byłaby dla ogólnej naszej pozycji w Ameryce szkodliwa. Przed rozwinięciem
tego tematu chcę się z cała stanowością zastrzec, jakobym się kierować uprzedzeniem w stosunku do Stronnictwa Narodowego jako takiego, czy też do jakiegokolwiek
innego z polskich tradycyjnych i opartych na masach stronnictw niepodległościowych, odwrotnie, całkowicie doceniam
patriotyzm i oddanie sprawie publicznej tego stronnictwa
i jego członków, jego wzorową organizację i solidarność,
oraz jego zasługi dla kraju w ciągu jego 60-letniej niemal przeszłości; wiem że reprezentuje ono poglądy znacznego
procentu ogółu Polaków, i przypuszczam, że w odbudowanej
Polsce cieszyć się ono będzie poparciem znacznej części
elektoratu i może być powołane do poważnej roli w nowej polskiej administracji. Inaczej mówiąc uważam to stronnictwo
za jeden z dwóch czy trzech polskich ruchów politycznych,
które osiągnęły polityczną dojrzałość. Ale właśnie polityczna dojrzałość kierownictwa tego stronnictwa powinna je
przestrzec przed podejmowaniem lub ﬁrmowaniem akcji dyplomatycznej i propagandowej w Stanach Zjednoczonych.
Zasadniczym powodem, dla którego Stronnictwo Narodowe
nie powinno w żadnej formie wysuwać się na czoło jakiekolwiek akcji polskiej w Ameryce, ani też – gdyż przy kluczowej roli Ameryki wychodzi to na to samo – stawiać na
czele polskiego emigracyjnego aparatu dyplomatycznego, jest
oczywiście przypisywany temu stronnictwu i częściowo oparty
na faktach antysemityzm. Od 1912 r. poczynając, i aż do lat
ostatnich liczni żydzi polscy, a za nimi amerykańscy, urobili
tej grupie politycznej opinię obozu skrajnie i nieuleczalnie antyżydowskiego. Nikt poważnie myślący nie zaprzeczy,
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że pogląd taki jest sztucznie wyolbrzymiony. Niemniej wobec
wpływu żydostwa amerykańskiego na opinię publiczną Ameryki,
a w szczególności na jej sfery intelektualne i polityczne,
przekonanie, iż „endecja” rządzi się nienawiścią do żydów
i przez to jest polską odmianą faszyzmu, czy nawet hitleryzmu, zostało głęboko ugruntowane we wszystkich grupach
rządzących Stanami Zjednoczonymi, lub takich, które mogą
nimi rządzić w najbliższej przyszłości. Podczas ostatniej
wojny, argument rzekomego antysemityzmu rządu emigracyjnego
w Londynie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stronnictwa Narodowego, oraz armii polskiej, z Generałem Andersem na czele, odegrał doniosłą rolę w kształtowaniu się
poglądów Prezydenta Roosevelta i jego najbliższego otoczenia, w którym niechętni Polsce żydzi mieli dużo do powiedzenia, i ułatwił w ten sposób polityce amerykańskiej przejście
do porządku dziennego nad moralnemi zobowiązaniami Stanów
Zjednoczonych wobec Polski. Wyżej powiedziane jest ABC tego
co myślący Polak powinien wiedzieć o polityce amerykańskiej
przeszłej, obecnej i każdej przyszłej. Byłoby fatalnie,
gdyby przewidywane kroki Londynu miały pozwolić na ponowienie się takiej kampanii – zupełnie niezależnie od tego, czy
miałaby ona mieć jakiekolwiek rzeczowe uzasadnienie.
W tydzień po przyjeździe do Ameryki przecięty emigrant
polski dowiaduje się, że antysemityzm w Ameryce nie popłaca, a
nawet jest niebezpieczny. Tak jest od trzydziestu lat, i tak
jest nadal. Jest charakterystyczne, że Polonia amerykańska
nie zadziera z żydami, i że w licznych w latach 1933-9
organizacjach antysemickich w Ameryce nie było nigdy osób
pochodzenia polskiego, czy w ogóle środkowo-europejskiego.
Nie spotkałem w Ameryce Polaka, któryby nie zdawał sobie
sprawy, choć nie umiał tego dobrze wyrazić, że w Ameryce qui
mange du juif, en meurt. Nie jest zbiegiem okoliczności, że
w Polonii są grupy, grawitujące ku PPS, PSL, ku Chadekom,
Piłsudczykom i komunistom, ale nie ma kół grawitujących ku
„endecji”. Fiasko akcji Winiewicza w Ameryce, która miała
duże dane do powodzenia, tłumaczyć można m.in. tem, że szerokie koła żydowskie i polskie w Ameryce dowiedziały się, iż
przed 1939 r. był on otwartym antysemitą. Wśród emigrantów
politycznych polskich w Ameryce ustalony jest ponad wszelką
wątpliwość pogląd, że osoby, słusznie czy niesłusznie mogą
uchodzić za związane z SN i organizacjami pochodnemi nie
powinny być używane do akcji politycznej i propagandowej w
Ameryce.
Pod koniec 1918 r. Roman Dmowski odrzucił propozycję
ówczesnego leadera żydów amerykańskich Louis Marshalla
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udzielenia Polsce $ 500,000,000 pożyczki w zamian za gwarancję
pełnego równouprawnienia obywatelskiego żydów w Polsce.
Krok Dmowskiego nie tylko był w swoich konsekwencjach jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnej historii Polski, ale ustalił wśród żydów amerykańskich przeświadczenie,
że Polska pozostająca pod wpływem SN, nie może być partnerem Ameryki. Rządy polskie lat 1918-26, sformowane na
podstawie większości sejmowej, z udziałem SN pod różnymi
jego ówczesnemi nazwami, nie cieszyły się poparciem opinii amerykańskiej, w dużym stopniu z powodu niechęci do
nich amerykańskich żydów. Natomiast rządy pomajowe miały w
Ameryce lepszą reputację, przynajmniej do r. 1930, właśnie
dlatego, że Piłsudski uchodził za przeciwnika antysemityzmu,
i one to otrzymały pożyczkę stabilizacyjną przy współudziale
banków, będących pod kontrolą czynników żydowskich. Od 1930
roku i rządy pomajowe zaczęły tracić dobrą markę w Ameryce,
przyczem można bez trudności ustalić związek przyczynowy
pomiędzy błędami Ozonu w sprawie żydowskiej, a spadkiem
popularności Polski w prasie i opinii amerykańskiej. Jednak
reputacja „sanacji” w Ameryce nigdy nie była tak zła, jak
„endecji”, gdyż antysemityzm sanacji był uważany za konjukturalny, w przeciwieństwie do organicznego „endecji”. Nawet
w ostatnich latach przed wojną rządy Składkowskiego pilnie przestrzegały aby w obsadzie placówek amerykańskich nie
było ludzi, obciążonych antysemityzmem. Ambasador Potocki
miał najlepsze stosunki z żydami, np. z Barochem, i zupełnie
jasno widział rolę żydów za kulisami polityki amerykańskiej.
Rządy emigracyjne Sikorskiego i Mikołajczyka, źle informowane i ulegające nieraz sugestjom osób nieodpowiedzialnych, nie umiały wykorzystać otwierającej się przed nimi
konjuktury na tle sprawy żydowskiej i popełniały błędy w
zakresie obsady personalnej zespołu polskiego w Ameryce:
nominacja na radcę ambasady notorycznego antysemity Drohojowskiego była tylko jednym z takich błędów. Od 1944 na
wszelką akcję w Ameryce było za późno.
W przeciwieństwie do tych omyłek, nie jest bynajmniej
przypadkiem, że w krytycznym okresie wojny Moskwa wysłała
do Waszyngtonu w charakterze ambasadorów Umańskiego i Litwinowa, którzy doszli do porozumienia z zakulisowymi czynnikami żydowskiemi i odnieśli w końcu walne zwycięstwo dla
Rosji. Historia ich działalności nieoﬁcjalnej nie będzie
zapewne nigdy napisana, ponieważ wprowadzili oni w błąd czynniki żydowskie, które w tej chwili zaczynają żałować swojej
dobrej woli w stosunku do Rosji, reprezentowanej przez tych
dwóch wybitnych żydów. Jakkolwiek sprawy się przedstawiły,

GLAU_01.indd 130

12/16/05 12:26:19 PM

dokumenty

historia udziału Stanów Zjednoczonych w wojnie była wybitnie inspirowana przez czynniki żydowskie na całym szeregu
odcinków. Nie jest przesadą przypuszczać, że najbardziej
nieprzejednane koła żydowskie Ameryki chciały ukarać narody
uchodzące za antysemickie, jak Polaków, Rumunów i Węgrów,
przez popieranie ﬁrmowo prosemickich rządów, kontrolowanych
przez komunistów. „Ci ich oduczą antysemityzmu!” Gdyby nie
agitacja żydów środkowo-europejskich, uchodzących do Ameryki
przed rzeczywistym lub imaginowanym antysemityzmem do powstania tak monstrualnej tezy dojść by nie mogło.
Do niedawna, niemal całość żydów amerykańskich stała
za programem jedności mocarstw, włączając Rosję, obrony UN
opartego na tej samej tezie, i współpracy z Rosją i jej
satelitami na wszystkich polach. Rzeczywistość wykazała, że
te programy były mirażem. W miarę, jak wyjaśniało się, że
nie mógł on być podstawą realnej polityki amerykańskiej,
wybitni żydzi, uchodzący dość powszechnie za jego twórców,
wycofali się z areny politycznej oddając rozgrywkę z Rosją
w inne ręce. Na tle tego zjawiska zaczęło się ustalać przypuszczenie, często powtarzane w sferach polskich, jakoby
żydzi amerykańscy mieli tracić wpływy, a w każdym razie nie
stali już u szczytu swojej potęgi, którą osiągnęli w chwili
klęski Hitlera i powstania UN. W rzeczywistości jest inaczej.
Niepowodzenie polityki rooseveltowkiej otworzyło oczy
żydów amerykańskich na niebezpieczeństwo sowieckie dla
Ameryki, której oni są częścią. Zapewne, że najbardziej
zaangażowane w tę politykę osoby nie mogą się całkowicie
wycofać z odpowiedzialności za popełnione w tym czasie
fatalne omyłki, i że w tym gronie jest kilku wybitnych żydów
jak Warburg i według powszechnej opinii sędzia Frankfurter.
Ale okres, w którym appeasement wobec Rosji mógł być w
wielkim stopniu identyﬁkowany z zakulisową akcją żydowską,
należy do przeszłości. Ostatnim mohikanami appeasementu
w Ameryce są prawie wyłącznie osoby czystego pochodzenia
„aryjskiego”.
Tłum żydowski w New Yorku ulega – mimo sprawy Palestyny
– tym samym wrażeniom i impulsom, które pod wpływem wypadków kierują tłumem nieżydowskim: tezę tę może sprawdzić na
własne uczy i oczy każdy mieszkaniec New Yorku. Leaderzy zaś
żydowscy, w myśl dobrze zrozumianego interesu własnego i
Ameryki, stopniowo przechodzą z tezy prosowieckiej na tezę
antysowiecką.
Jest to proces powolny i stopniowy, podobny do
przegrupowania armii, która z frontu skierowanego np. na
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zachód przesuwa poszczególne dywizje np. na południowywschód. Pamięć publiczna jest z zasady krótka, a pamięć
amerykańska, niewychowana w długiej szkole historii, jest
notorycznie krótka. Morgenthau, Ben Cohen i inni muszą zapewne
zejść z areny publicznej, ale osoby mniej zaangażowane mogą
bez większej trudności mówić dziś coś zupełnie odwrotnego do
tego, co mówiły przed trzema laty, i nikt tego nie zauważy. Na
miejsce przyjaciół Rosji wysuwają się dziś w społeczeństwie
żydowskim ludzie, od lat zaprawieni w walce z komunizmem i
którzy w tej walce oddali Ameryce i światu olbrzymie usługi.
Jeśli tak dalej pójdzie, a nic nie wskazuje, aby miało być
inaczej, to za dwa lata okaże się, że żydzi amerykańscy
stoją w pierwszym szeregu wrogów komunistycznej Rosji.
Gdyby wtenczas miało dojść do konﬂiktu, naturalnym obrotem
rzeczy będą oni powołani do korzystania z zasług awangardy.
Nie sposób kontynuować za daleko takiego rozumowania, gdyż
do wyżej powiedzianego należałoby wprowadzić zbyt wiele
poprawek i zastrzeżeń z uwagi na niezwykle skomplikowany
charakter tematu. Ale sama teza rozpoczętej już, a nawet dość
daleko zaawansowanej reorientacji społeczeństwa żydowskoamerykańskiego w stosunku do komunizmu i Rosji może być
udowodniona szeregiem charakterystycznych przykładów z
ostatnich tygodni.
Jedna z głównych postaci zakulisowych okresu wojny,
były „Assistant to the President of USA”, sędzia Rosenman,
publicznie potępił appeasement Trumana i wezwał Amerykę do
zerwania z tą polityka. W Nowym Yorku doszło do głośnego
reklamowanego powstania „American Jewish League against
Communism” pod przewodnictwem rabina Schultza, który niedawno
jeszcze został usunięty z jednej z „liberalnych” synagog za
akcję antysowiecką; we władzach tej organizacji zasiadają
m.in. głośni publicyści Kohlberg, Sokolsky, Lyons i Levine,
a patronują jej m.in. Winchell, Fischer, Dubinksy i Dawid
Lawrence; w ciągu pierwszego tygodnia działalności Liga
otrzymała wiele tysięcy zgłoszeń. Magnaci Hollywood dokonali
tej zimy pełnego zwrotu, przyczem charakterystyczne jest,
że będące w przygotowaniu ﬁlmy antysowieckie są kręcone
przez te same ﬁrmy żydowskie, które były odpowiedzialne
np. za „Mission to Moscow” i inne półkomunistyczne taśmy.
Nowy naczelny rabin Waszyngtonu, Garstenfeld jest ﬁrmowym
działaczem antysowieckim, naczelny publicysta „Washington
Star”, Brown „pierwszym war-mongerem” w Ameryce, a redaktor
naczelny „Washington Post” Elliston (Eliassohn), przysięgły
do niedawna appeaser, grozi atomem nietyle komunistom co
Rosji. Sensacyjny pół-zwrot w kierunku zbrojeń, Lippmanna,

GLAU_01.indd 132

12/16/05 12:26:20 PM

dokumenty

nie uważającego się za żyda, ale przez żydów uważanego
za ich chlubę, jest znany w Londynie równie dobrze jak w
Ameryce, i może uchodzić za szczególnie symptomatyczny,
ponieważ Lippmann zawsze idzie za głównym nurtem opinii.
Najważniejszym wszakże ze znaków gruntownego przechodzenia odpowiedzialnych żydów na stronę antysowiecką były dwa
lutowe artykuły Sulzbergera w N[ew] Y[ork] Times, usiłujące
przeprowadzić tezę, że w Rosji panuje antysemityzm, i że
rząd sowiecki go nie zwalcza. Ukazanie się tych artykułów
(którym towarzyszył szereg podobnych obserwacji ze strony
pomniejszonych żydów) było niewątpliwie balonem próbnym,
obliczonym na reakcję sowiecką, a zarazem przygotowującym
opinię amerykańską do wysunięcia, w odpowiednim czasie i
jeśli zajdzie po temu potrzeba, otwarcie tezy, że rząd i
system sowiecki muszą być zwalczone, bo są antysemickie,
być może zwalczane orężnie i zniesione z powierzchni ziemi
podobnie jak Hitler, i z tego samego powodu.
Przykłady powyższe dowodzą, że na wypadek gdyby obecny
stan rzeczy między Ameryką i Rosją miał doprowadzić do
(skądinąd dość niebezpiecznego dla ogólnej sytuacji żydów
w Ameryce) konﬂiktu zbrojnego, społeczeństwo żydowskie w
Ameryce zajęłoby w niem stanowisko równie patriotyczne jak
wszyscy inni Amerykanie, a nawet wysunęłyby się do pierwszej linii tych patriotów, starając się usilnie o nieutracenie przodującego stanowiska w Ameryce. Ale jasne jest,
że jego bojowo negatywny stosunek do antysemityzmu jako
takiego nie uległyby zmianie. Pod tym względem niema najmniejszej różnicy pomiędzy schodzącymi dziś z areny appeaserami, wchodzącą na tę arenę ekipę antykomunistów, czy nawet
nieprzyjaciół Rosji jako takiej. Dla jednych i dla drugich
antysemickie partje Europy są przeciwnikiem, którego trzeba
zwalczać za wszelką cenę. Z tego punktu widzenia, który
nie może ulec zmianie, bynajmniej nie jest obojętne, kto
w przyszłości reprezentować może niepodległościowe grupy
środkowo-europejskie i specjalnie polskie powołane do ewentualnej współpracy, czy nawet sojuszu, z Ameryką.
Emigracja polska w Londynie i jej odpowiedniki w
Ameryce są pod baczną obserwacją nie tyle bezpośrednio żydów,
którzy dotychczas się nią mało interesują, ile czynników
zabiegających o pozyskanie ich względów. Wysunięcie się na
czoło akcji polskiej w Londynie, a tembardziej w Ameryce,
czynników posądzanych o antysemityzm, byłoby natychmiast
odpowiednio skomentowane na podstawie oświetlenia tych
czynników i przez znawców żydowskich. Winiewicz z jednej,
Mikołajczyk z drugiej strony mogliby przy tej okazji nie tyle
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może upiec własną pieczeń, ale potraﬁliby bardzo zaszkodzić
naszym władzom legalnym. Jest charakterystyczne, że w
pierwszych tygodniach swego pobytu w Ameryce Mikołajczyk
podkreślał i prywatnie i pół-publicznie, że nie może
współpracować z Londynem m.in. dlatego, że nie może znaleźć
wspólnego języka z „redakcyjną, faszystowską i antysemicką
endecją”. Szereg znawców żydowskich wyspecjalizowanych w
sprawach polskich – przychodzi mi do głowy wiele nazwisk
w Waszyngtonie i Nowy Yorku, oświetliłoby odpowiednio
nową sytuację w całej Ameryce, do Departamentu Stanu i
Białego Domu (ktokolwiekby tam rezydował) włącznie, a osoby
występujące w imieniu nowego kursu znalazłyby wszystkie
oﬁcjalne i pół-oﬁcjalne drzwi zamknięte przed niemi, te same
drzwi, które w tej chwili jak
gdyby zaczynają się przed
nami otwierać. Jedną z poważniejszych konsekwencji byłaby
próba utożsamiania nazwisk głośnych generałów polskich
z nowym kierunkiem; co to mogłoby oznaczać na wypadek
zmienionej konjuktury generalnej, łatwo sobie
dośpiewać.
Co więcej, taki stan rzeczy automatycznie postawiłby na
porządku dziennym możliwość stawienia na Mikołajczyka, jako
niepodejrzanego o antysemityzm, a to pomimo, że uchodzi on
wśród sfer żydowskich po nieudałych rozmowach z lata 1944,
za „głupiego chłopka”. Tego rodzaju konsekwencja byłaby
jeszcze najmniejszym rzeczowym złem, któregobyśmy powinni
oczekiwać w takim wypadku w walce o realizację naszych celów
narodowych. Wystarczy wyobrazić sobie, jakiego stosunku
moglibyśmy oczekiwać do sprawy naszych granic, pomiędzy
przyszłą „demokratyczną” Rosją i Niemcami, gdzie nie istnieje
i istnieć nie może praktyczny problem żydowski.
Reasumując, żydzi są w Ameryce na tyle potężni, że
są w stanie zamknąć przed nami wszelkie możliwości, jeśli
będziemy nieostrożni, tj. będziemy ich prowokować. Gdyby
nawet na skutek objektywnego rozwoju wypadków wpływy ich
miały się zmniejszyć, to i wtenczas niesposób sobie wyobrazić
okoliczności, w których nie stać ich byłoby na aktywne i
skuteczne paraliżowanie naszych wysiłków, o ile byłyby one
prowadzone pod nieodpowiednią ﬁrmą. Nawet gdyby SN miało
być zdecydowane na prowadzenie zupełnie nowej polityki
w tym zakresie, reputacja jego przeszłości, częściowo
uzasadniona, w znacznej mierze istniejąca tylko w wyobraźni
żydów amerykańskich, ciąży na niem w sposób nie do odrobienia
na przestrzeni obecnego pokolenia. Sumienni patrioci polscy
nie powinni nastawać na powierzenie im zadań, na odcinku,
na którym nie są w stanie ich wykonać.
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Dokument ten, z racji swojej wymowy pozostawiam bez komentarza, a także bez przypisów.
Zachowano także pisownię charakterystyczną dla epoki.
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Piotr Gontarczyk
Z dziejów elit politycznych PRL
Trzy notatki na temat nadużyć
Ministra Obrony Narodowej Mariana Spychalskiego
1971
Marian Spychalski (1906-1980) był jedną z najbardziej mrocznych postaci
komunistycznej dyktatury. Prawdopodobnie jeszcze przed wojną nawiązał kontakty z siatką wywiadu sowieckiego w Warszawie kierowaną przez Samuela Fogelsona. W czasie wojny pracował w strukturach kierowniczych PPR, gdzie odgrywał 137
jedną z czołowych ról tzw. dezinformacji, czyli akcji przekazywania Gestapo wszelkich posiadanych przez komunistów materiałów wywiadowczych na temat Polskiego Państwa Podziemnego. W 1944 r. był też inicjatorem wspólnej akcji na lokal
konspiracyjnej Delegatury Rządu w Warszawie, wykonanej wspólnie przez ludzi z
PPR/NKWD i Gestapo1. W 1944 r. Spychalski został szefem Sztabu Generalnego
komunistycznego WP, potem m.in. prezydentem Warszawy. W ramach zwalczania „odchylenia prawicowego” uwięziony, do „wielkiej polityki” powrócił w 1956 r.
będąc jednym z bliskich współpracowników Władysława Gomułki. Przez wiele lat
pełnił funkcje Ministra Obrony Narodowej i szefa Głównego Zarządu Politycznego
WP. W 1963 r. otrzymał stopień Marszałka Polski.
Przedstawione niżej notatki dotyczą tylko drobnego fragmentu nadużyć,
jakie Spychalski popełnił sprawując funkcję Ministra Obrony Narodowej. W
mniejszym stopniu ukazują one skalę działalności żerującej na społeczeństwie,
dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, jaką bez wątpienia było kierownictwo
PZPR, a bardziej ukazują morale i metody funkcjonowania tzw. elit politycznych
PRL. Ilustrują też zasady funkcjonowania i poziom podległych komunistom struktur państwa takich chociażby, jak wywiad wojskowy PRL. Przykład żony pułkownika
ludowego WP, która prała bieliznę córki ministra, jest jednym z bardziej czytelnych
obrazków poziomu kadry oﬁcerskiej tak elitarnej struktury peerelowskiego wojska,
jakim był Zarząd II Sztabu Generalnego WP.
Całość zebranej na początku lat 70-tych dokumentacji dotyczącej działalności
Mariana Spychalskiego liczy kilkaset stron2. Łącznie typowo przestępcza działalność
Spychalskiego pociągnęła za sobą straty rzędu setek tysięcy ówczesnych dolarów.
Ale mimo zebrania licznych dowodów przestępstw byłego szefa MON nigdy nie
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został on pociągnięty do odpowiedzialności. Tak jak wielu innych przestępców –
byłych funkcjonariuszy PZPR.
Prezentowane dokumenty pochodzą z byłego archiwum KC PZPR. Obecnie znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Podanie dokładnych informacji na temat funkcji sprawowanych przez wszystkich oﬁcerów sporządzających
dokumenty jest niemożliwe ze względu na klauzule tajności nadane na dokumenty
b. Zarządu II Sztabu Generalnego WP przez spadkobierczynię tej instytucji, Wojskowe Służby Informacyjne.
W poniżej prezentowanych dokumentach zachowaliśmy oryginalne brzmienie, poprawiając jedynie słowa obcojęzyczne.
Dokument 1.
Notatka gen. bryg. W. Oliwy w sprawie świadczeń wykonywanych na rzecz
Ministra Obrony Narodowej Mariana Spychalskiego [nie datowana, 1971 r.]
NOTATKA
W sprawie świadczeń i usług wykonywanych na rzecz tow.
M. Spychalskiego
W okresie pełnienia obowiązków Ministra Obrony Narodowej przez tow. M. Spychalskiego Zarząd II Sztabu Generalnego wykonywał na jego rzecz oaz jego rodziny różnego rodzaju
świadczenia i usługi, które nie mieściły się w ramach zadań
służbowych instytucji, a mianowicie:
1. Świadczenia na rzecz jego córki – Małgorzaty Spychalskiej:

138

a) W okresie od kwietnia 1965 r. do jesieni 1968 r. w/
w przebywała w Paryżu, gdzie uczęszczała do szkoły rysunku
i rzemiosła artystycznego. W czasie pobytu we Francji
korzystała z mieszkania służbowego w gmachu ambasady PRL,
nie płacąc za to żadnych świadczeń. Korzystała też z usług
personelu ambasady opiekującego się mieszkaniami służbowymi
placówki.
b) W początkowym okresie pobytu w Paryżu, na życzenie ówczesnego ministra M. Spychalska korzystała z samochodu attachatu wojskowego. Ponieważ dezorganizowało to całkowicie
pracę attachatu, zaszła konieczność wysłania dodatkowo
do attachatu pracownika, który został przydzielony jako
kierowca do jej wyłącznej dyspozycji. Należy tu dodać, że
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był to oﬁcer w stopniu kapitana. Przydzielony kierowca
pozostawał do dyspozycji w/w przez całą dobę, przy czym
intensywność wykorzystywania kierowcy przez dysponentkę
samochodu uniemożliwiała mu wykonywanie jakiejkolwiek innej
pracy.
c) W ślad za tym zaszła konieczność zakupienia samochodu
osobowego do wyłącznej dyspozycji M. Spychalskiej, którym
dysponowała ona do września 1968 roku. Koszta eksploatacji
samochodu oraz utrzymania kierowcy pokrywał całkowicie attachat wojskowy z funduszów Zarządu II Sztabu Generalnego.
d) Niezależnie od przydzielenia samochodu wraz z kierowcą
prawie cały attachat wojskowy był na polecenie Gabinetu
ówczesnego Ministra ON wykorzystywany do świadczenia innych
usług związanych z pobytem zarówno M. Spychalskiej jak i
okresowymi przyjazdami do Paryża jej matki oraz innych
członków rodziny. Z funduszów attachatu wojskowego pokrywano koszty przejazdów w/w, np. z Paryża do Londynu, z
Paryża do Warszawy i odwrotnie oraz na terenie Francji.
e) W ciągu kilku lat pobytu w Paryżu M. Spychalska
prowadziła z reguły kilka razy w ciągu tygodnia, prywatne
rozmowy telefoniczne między Paryżem a Warszawą, których
koszty pokrywała Ambasada PRL, obciążając nimi attachat
wojskowy.
f) Ówczesny Minister ON wyrażał życzenie, aby jego córka
została zakwaterowana u jednego z oﬁcerów attachatu wojskowego (chodziło zarówno o mieszkanie jak i całodzienne
utrzymanie), przed czym większość oﬁcerów zdecydowanie
się broniła. Pod wpływem tych sugestii przez pewien okres
rzeczywiście korzystała ona z bezpłatnych posiłków u niektórych oﬁcerów attachatu.
Sprawowanie opieki przez attachat wojskowy nad M.
Spychalską było kłopotliwe. Jako przykład można tu przytoczyć
płk R. Królikowskiego. Po przyjeździe M. Spychalskiej do
Paryża w kwietniu 1965 r. sprawowanie ogólnej opieki i czuwanie nad całością sprawy – na wyraźne życzenie tow. M.
Spychalskiego – zlecono ppłk R. Królikowskiemu, zastępcy
attache wojskowego. Należy stwierdzić, że ppłk Królikowski
wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków w tym okresie wzorowo.
Na polecenie tow. M. Spychalskiego Szef Zarządu II
Sztabu Generalnego wystąpił w wnioskiem o awansie ppłk Królikowskiego do stopnia pułkownika, jakkolwiek w tym samym
czasie za prace służbową w/w został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W odczuciu i opinii ogółu
oﬁcerów oraz pracowników placówki awans ten został przyjęty
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jako nagroda w zamian za sprawowaną opiekę nad Małgorzatą
Spychalską.
W 1966 r. po odwołaniu do kraju ówczesnego attaché wojskowego, tow. Spychalski odkładał sprawę nominacji przez okres
około roku. Należy tu dodać, że płk Królikowski spełniając
otrzymane polecenia w zakresie opieki nad M. Spychalską
wykonywał je bardzo sumiennie, traktując to jako obowiązek
służbowy. Zwracał przy tym swej podopiecznej uwagę również
na niewłaściwe zachowanie to pozostawiało niejednokrotnie
wiele do życzenia i było przedmiotem różnego rodzaju komentarzy.
Wiosną 1967 r. Szef Zarządu II otrzymał polecenie od
ówczesnego Ministra ON odwołania rodziny Królikowskich do
kraju z uzasadnieniem, że żona płk Królikowskiego utrzymuje kontakty z podejrzanymi osobami. Zgodnie z tym poleceniem, Zarząd II wezwał płk Królikowskiego do kraju i tu –
przyjmując wersję rzekomego jego zagrożenia ze strony francuskiego kontrwywiadu – zatrzymał go w kraju. Jednocześnie
listownie powiadomiono żonę w/w, aby w jak najkrótszym
terminie powróciła do kraju. Spowodowało to swego rodzaju
tragedię rodzinną u Królikowskich i duże straty moralne.
g) Sprawa samochodu i kierowcy oraz prywatnych kontaktów
z obywatelami francuskimi (niektórzy z nich byli podejrzani
o powiązanie z DST – kontrwywiad) były szeroko komentowane
przez pracowników Ambasady PRL w Paryżu. Były też przedmiotem dyskusji na zebraniach POP na placówce.
h) Powrót do kraju M. Spychalskiej nastąpił po wydarzeniach marcowych 1968 r. między innymi na skutek wyraźnej
i nieukrywanej dezaprobaty okazywanej w/w przez ogół pracowników polskich placówek w Paryżu.
2. Świadczenia na rzecz córki – Hanny Spychalskiej
Podobne świadczenia ponosił attachat wojskowy na rzecz
starszej córki tow. Spychalskiego – Hanny – kilka lat
wcześniej w Londynie. Sprowadzało się to do:
a) Odbycia studiów w Londynie;
b) Urządzenia za pieniądze attachatu wojskowego pokoju
służbowego Ambasady i bezpłatne korzystanie z mieszkania przez cały okres pobytu;
c) „Opieki” ze strony attachatu nad w/w i świadczenia
wszelkiego rodzaju usług pokrywanych z kredytów attachatu wojskowego (korzystanie z samochodu, zakup niektórych książek, podręczników itp.).
3. Inne świadczenia.
W latach 1967-1968 na polecenia wydawane na bieżąco
przez Gabinet MON, Zarząd II Sztabu Generalnego kupował
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różne przedmioty do użytku osobistego zagranicą (W Berlinie Zachodnim, Paryżu Londynie itp.). Były to: śpioszki
dziecięce, kołderki, drewniaki, elektryczne szczoteczki do
zębów i inne. Przedmioty te odbierali z Zarządu II oﬁcerowie
do osobistych zleceń ówczesnego Ministra ON. Koszty zakupu
pokrywano w większości z funduszów Zarządu II Sztabu Generalnego.
Załączniki:
1. Notatka służbowa - płk S. Kaźmierskiego na 3 ark.
2. Notatka służbowa płk W. Jamielnickiego na ark.
3. Notatka uzupełniająca W. Jagielnickiego na 2 ark.
4. Oświadczenie płk R. Królikowskiego na 8 ark.
5. Oświadczenie ppłk Majewskiego na 2 ark.
6. Notatka służbowa – ppłk Nowickiego na 1 ark.
7. Notatka służbowa – ppłk Nowickiego na 1 ark.
8. Notatka służbowa – mjr Żuławskiego na 7 ark.
9. Oświadczenie mjr Jana Wójcika na i 1ark.
10.Oświadczenie ppłk Władysława Galasińskiego na 1 ark.
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[podpis odręczny]
AAN, PZPR, XIA/825, k. 19-22.

Gen. bryg. W. OLIWA

Dokument 2.
Notatka służbowa ppłk S. Kazimierskiego z sprawie pobytów zagranicznych rodziny
b. Ministra Obrony Narodowej Mariana Spychalskiego [nie datowana, 1971 r.]
NOTATKA SŁUŻBOWA
Dotyczy: pobytów za granicą rodziny Spychalskich
Z okresu pracy w Zarządzie II Sztabu Generalnego znane
mi są następujące przykłady związane z pobytami rodziny
Spychalskich za granicą:
1. W latach 1962-63-64 Małgorzata Spychalska przebywa w
Rzymie, gdzie w Konsulacie PRL zawarła związek małżeński
z synem prof. Infelda. W czasie jej pobytu w Rzymie Attachat Wojskowy (ppłk Skowron, mjr Dębski) sprawują opiekę
nad M. Spychalską (łącznie z praniem bielizny przez żonę mjr
Dębskiego) oraz w pełni zabezpiecza w środki transportowe
attachatu wojskowego. Szczegóły mogą podać w/w oﬁcerowie.
2. W latach 1964-65 w Londynie przebywają p. H. Spychal-
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ska-Boczkowska z mężem oraz p. Małgorzata Infeld-Spychalska z mężem. Attachat Wojskowy jest czynnie zaangażowany w
przygotowanie mieszkania przy Lancaster Grove N.W. 3. Organizowane jest umeblowanie mieszkania na koszt attachatu
(szafki, lustra, stoliki). Wykorzystywane są środki transportowe attachatu oraz oﬁcerowie do udzielana pomocy w różnych
dziedzinach (płk Roman, ppłk Markowski, mjr Sroka).
3. Okres 1965-1968 dotyczy Paryża.
W kwietniu 1965 r. przyjeżdża do Paryża p. Barbara
Spychalska, która następnie wraz z ppłk Królikowskim i jego
żoną, samochodem attachatu wyjeżdżą do Londynu skąd przywozi swoją córkę Małgorzatę. Po przyjeździe do Paryża p.
B. Spychalska zamieszkuje ponad miesiąc u Królikowskich,
natomiast córka Małgorzata (początkowo bez zgody ambasady)
zajmuje pokój przy ambasadzie. W tym okresie czynione są
starania o przyjęcie p. Małgorzaty do Szkoły Mody i Krawiectwa w pobliżu Placu Pigalle. W celu ułatwienia przyjęcia do
szkoły z Warszawy przesyłane są liczne paczki z trunkami i
upominkami. Opiekunem prawnym p. M. Spychalskiej wyznaczony
zostaje p. Zandecki Kierownik Bursy Szkoły Polskiej przy
ul. Lemande w Paryżu.
Attachat wojskowy otrzymuje z Warszawy polecenie przydzielenia p. M. Spychalskiej samochodu wraz z kierowcą do
jej wyłącznej dyspozycji. Attachat aktualnie nie posiada
kierowcy. Na polecenie Warszawy z Berlina zostaje skierowany w tym celu samochód Mercedes 220 SE. W związku z
brakiem kierowcy dla wożenia p. M. Spychalskiej wyznaczani
są kolejno oﬁcerowie attachatu wojskowego (mjr Rybakiewicz,
mjr Czerwonka, mjr Szumilas a w niedziele płk Królikowski).
Zaangażowanie oﬁcerów do wożenia M. Spychalskiej powoduje
częste uwagi ze strony cywilnych pracowników
ambasady w
rodzaju: „Staraj się bardzo to napewno [sic!] otrzymasz awans”
itp.
Latem 1965 r. na polecenie Warszawy z funduszów attachatu
wojskowego zakupiony ostaje samochód marki Simca-1000 oraz
z kraju zostaje sprowadzony kierowca (kpt. Żurawski). Zgodnie z otrzymanym poleceniem przełożonych kierowca wraz z
samochodem zostaje przydzielony do wyłącznej dyspozycji p.
M. Spychalskiej. Angażowanie w początkowym okresie oﬁcerów
attachatu poważnie ograniczało wykonywanie zadań służbowych
przez attachat wojskowy. Przydzielony kierowca jest w pełni
wykorzystywany przez p. M. Spychalską, co nie pozwala mu
na sprawowanie należytej opieki technicznej nad samochodami
służbowymi attachatu.
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Przed każdymi egzaminami w szkole, do Paryża przesyłane
były liczne paczki z trunkami i podarunkami. Dostarczaniem
paczek do adresatów zajmował się ppłk Królikowski i p. Zandecki.
Do ambasady napływają przekazy walutowe w wysokości
150 dol. am.[erykańskich] miesięcznie do dyspozycji p. M.
Spychalskiej. Nadawcą przekazów jest Prezydium Rady Ministrów w Warszawie (kwity znajdują się w Warszawie i w Ambasadzie).
Co pewien okres czasu p. M. Spychalska wyjeżdżaą z kierowcą
i przydzielonym samochodem do Warszawy na koszt attachatu
i ambasady. Ilość przejazdów można sprawdzić w dokumentach
ﬁnansowych MSZ (opłata diet kierowcy, hotele).
Do attachatu napływają rachunki na dość poważne sumy,
jako opłata za długie i częste rozmowy telefoniczne p. M.
Spychalskiej z Gabinetem MON i osobami prywatnymi w kraju.
Ambasada sygnalizuje o poważnym przekroczeniu limitów i
prosi o potwierdzenie, że są to rozmowy służbowe. Zgodnie z otrzymanymi poleceniami attachat zmuszony jest to
potwierdzić (wysokości opłat są księgowane w ambasadzie).
Zdarzają się coraz częstsze przypadki aroganckiego i
pełnego tupetu zachowania się p. M. Spychalskiej wobec woźnych
i innych pracowników ambasady. Np. grożenie pracownikom,
że zostaną karnie przed czasem odwołani z placówki za zbyt
powolne otworzenie bramy w porze nocnej, lub za zwrócenie
uwagi, iż na teren ambasady zabronione jest wprowadzanie
w porze nocnej obcokrajowców i osób niewiadomego pochodzenia, gdyż zagraża to bezpieczeństwu placówki. W ambasadzie panowało w związku z tym powszechne oburzenie, lecz ze
względu na osobę ojca p. Małgorzaty istniała obawa jawnego
wypowiadania opinii na ten temat.
W październiku 1965 r. awansowany zostaje ppłk Królikowski, który bezpośrednio opiekował się M. Spychalską.
Zawiadomienie o tym awansie przychodzi do attachatu z
opóźnieniem (ok. 17.10.65 r.). Fakt ten jest niedwuznacznie
komentowany przez oﬁcerów attachatu i pracowników ambasady
– jako „nagroda” za dobrą służbę p. M. Spychalskiej (płk
Królikowski nie posiada bowiem żadnego wyszkolenia wojskowego o czym oﬁcerowie attachatu wiedzieli).
Po odwołaniu w 1966 r. ówczesnego attaché wojskowego, z
Warszawy wpłynęło polecenie, by attache wojskowym mianować
płk Królikowskiego. Władze francuskie, ze względów protokólarnych, nie wyraziły na to zgody (nie było wówczas
żadnego precedensu, by attache wojskowym mianować aktualnie
przebywającego w kraju urzędowania zastępcę).
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W wyniku zaistniałej sytuacji i uporu naszych władz wojskowych, praktycznie przez okres ok. jednego roku w Paryżu
nie było uznawanego przez władze francuskie attaché wojskowego, a płk Królikowski pełnił do końca swego pobytu na
placówce obowiązki attaché wojskowego.
[podpis odręczny nieczytelny]
płk S. KAZIMIERSKI
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Dokument 3.
Notatka płk W. Jagielnickiego w sprawie zakupów dokonywanych przez organa
Zarządu II Sztabu Generalnego WP na rzecz rodziny Ministra Obrony Narodowej
Mariana Spychalskiego.
NOTATKA SŁUŻBOWA

dot[.]: niektórych zakupów zagranicznych dokonywanych na
zlecenie Gabinetu byłego Ministra Obrony Narodowej tow. M.
Spychalskiego.
Pracując na stanowisku pomocnika, a następnie Zastępcy
Szefa Zarządu II d/s operacyjnych, otrzymałem z Gabinetu
ówczesnego Ministra Obrony Narodowej cały szereg „próśb”
dokonania zakupu za granicą [sic!] różnego rodzaju przedmiotów.
Oﬁcerowie przekazujący te prośby zawsze powoływali się
na polecenie tow. Mariana Spychalskiego lub jego małżonki.
Dla ilustracji podaję, że na przestrzeni lat 1967 do
końca 1970 r. zakupiono za granicą (głównie w państwach kapitalistycznych) między innymi następujące przedmioty:
- środki chemiczne do wywabiania plam - 42 opakowania
- szampon i inne środki do mycia włosów - 17 opakowań
- śpioszki dziecięce - 10 par
- koszulki dziecięce - 6 sztuk
- kołderki dziecięce - 3 sztuki
- olej z kukurydzy - 10 lirów
- owoce cytrusowe po 2 kg raz w tygodniu przez około 7
miesięcy
- pasta do zębów „Blend a med” - 26 opakowań
- szczoteczki elektryczne do zębów - 4 sztuki
- krem „Collogan Harmone” - 6 opakowań
- lakier do samochodu „Hilman” - 3 litry
- pistolety straszaki - 6 sztuk
- naboje różne (gazowe-rakietowe) - 350 sztuk
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- ocet - 2 litry
- książki i wydawnictwa różne - 3 sztuki
„Saturn and Melancholy”, „L’amour de L’art”,„Drelink met
de Marteoles”
- buty ortopedyczne (drewniaki) - 3 pary
- barometr + hydrometr + termometr (komplet)
- komplety
Zamówienia były składane przez oﬁcerów Gabinetu (ppłk
Galasiński, mjr Wójcik, mjr Dziedzic).
Koszta zakupu tego rodzaju przedmiotów pokrywane były
częściowo przez Zarząd II Sztabu Generalnego, a częściowo
refundowane w złotych polskich w przeliczeniu 1 [dolar] =
24,06 zł.
[podpis odręczny]
Płk W. Jagielnicki.
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AAN, PZPR, XIA/825, k. 26-27.

Przypisy
Więcej na ten temat patrz: Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944
(Warszawa: Fronda, 2004), ss. 378-380.
2
Archiwum Akt Nowych, zesp. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, sygn. PZPR XIA/825.
1
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Władze PRL wobec Jana Pawła II

Piotr Bączek
“Żeby Bóg powołał go na swoje łono”
Przyczynek do polityki władz PRL wobec Papieża Jana Pawła II
i innych kościołów chrześcijańskich na arenie międzynarodowej
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Konsekwencje drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były dla
władz PRL na tyle groźne, że przeprowadziły one specjalną operację mającą
na celu „zbalansować” w opinii społecznej efekty wizyty Ojca Świętego. W tej
międzynarodowej operacji uczestniczył m.in. Gromosław Czempiński, wówczas
funkcjonariusz wywiadu PRL. Rozmowy na temat organizacji drugiej wizyty Ojca
Świętego w Polsce trwały blisko rok. Jeszcze w 1981 r. zaplanowano, że Jan Paweł
II przybędzie w sierpniu 1982 r. na obchody rocznicy 600-lecia obecności obrazu
Matki Bożej na Jasnej Górze. Jednak wprowadzenie stanu wojennego pokrzyżowało
te plany. Pomimo licznych apeli strony kościelnej władze PRL sprzeciwiały się pielgrzymce w uzgodnionym terminie1.
Dodatkowo komuniści wysuwali daleko idące żądania stricte polityczne pod
adresem Kościoła. Mieli nadzieję, że wizyta Papieża przyczyni się do spacyﬁkowania
społeczeństwa. W czerwcu 1982 r. generał Wojciech Jaruzelski2 w liście do Prymasa
Józefa Glempa stwierdził z wyrzutem, że w kościołach chronią się demonstranci,
świątynie są nadużywane przez opozycję polityczną do głoszenia poglądów antykomunistycznych3.
Jaruzelski powtórzył te sformułowania w publicznym przemówieniu sejmowym 21 lipca 1982 r. Stwierdził w nim, że władz PRL w sprawie kolejnej pielgrzymki zajmują pozytywne stanowisko w tej sprawie i serdecznie ponownie
powitają „Papieża-Polaka”. Jednak szef peerelowskiej junty wojskowej uznał, że
konieczne jest wypracowanie właściwej atmosfery, aby móc w 1983 r. przywitać Jana
Pawła II. Katalog warunków przedstawionych przez Jaruzelskiego był bardzo szeroki. Ówczesny władca PRL zaliczył do nich:
- ukrócenie i wyeliminowanie przez „kierownictwo Kościoła w Polsce” wystąpień
duchownych, którzy powielają „enuncjacje” podziemia „Solidarności”, KPN i KOR,
- działania Kościoła „na rzecz ładu i spokoju oraz wykonywania przez obywateli
obowiązków wobec państwa, społeczeństwa i rodziny”,
- kształtowanie uczciwego stosunku do pracy i umacnianie obywatelskiej dyscypliny,
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- poparcie przez Kościół programu PRON i włączenie się w jego realizację,
- respektowanie przez Kościół sojuszy międzynarodowych i uwzględnianie w
kontaktach z Kościołami w USA, RFN i Francji konstytucyjnych zasad polityki
zagranicznej PRL4.
Żądania przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowej nie były
jedynie propagandowymi sloganami komunistów w celu uspokojenia swojego
aktywu i udowodnienia, że rząd nie ustępuje na „odcinku Kościoła”, przewijały
się w rozmowach z Kościołem w ciągu najbliższych miesięcy. Odpowiedź Kościoła
na nie była negatywna, Kościół nie zamierzał włączyć się w nurt popierania komunistów. We wrześniu 1982 r. Prymas Józef Glemp w liście do Jaruzelskiego pytał się,
czy władze tworząc „fasadowe struktury zastępcze” nie zamierzają wycofać się z
idei porozumienia narodowego5.
Pomimo takiej postawy Kościoła władze PRL ponawiały w następnych 147
miesiącach żądania współpracy na rzecz stabilizacji „ludowej ojczyzny”. Pisał o nich,
chociaż w sposób bardziej dyplomatyczny, m.in. Henryk Jabłoński, Przewodniczący
Rady Państwa PRL w marcu 1983 r. W liście do Jana Pawła II wyraził on przekonanie,
że rezultaty pielgrzymki „okażą się korzystne dla dobra Ojczyzny, socjalistycznego
Państwa Polskiego, dla rozpoczętego porozumienia narodowego i dalszej normalizacji stosunków pomiędzy państwem i Kościołem”. Jabłoński stwierdził także, że
naród polski oczekuje, że pielgrzymka „będzie sprzyjać wysiłkom narodów Europy
i świata na rzecz utrzymania pokoju, zahamowania wyścigu zbrojeń i zapobieżenia
katastroﬁe nuklearnej”6.
Komuniści na konieczność uwzględnienia uwarunkowań krajowych i
światowych wskazywali również na szczeblu mniej oﬁcjalnym. Świadczą o tym
kolejne propozycje komunistów, które formułowali także w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami Kościoła. Generał Mirosław Milewski, członek Biura
Politycznego i sekretarz KC PZPR podczas spotkania rządowo-kościelnej komisji
przygotowującej drugą pielgrzymkę do Polski powiedział m.in.:
Chodzi o to, aby ta wizyta przyniosła maksymalne korzyści, Polsce
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w wymiarze światowym; aby
końcowy wydźwięk ale również same przygotowania i przebieg wizyty
były wyrazem postępu porozumienia i normalizacji życia w kraju; aby
była aprobatą metod i sposobów rozwiązywania spraw przez władzę7.

Milewski przekonywał również przedstawicieli Kościoła, że wprowadzenie stanu
wojennego było „decyzją jedynie słuszną” i uchroniło Polskę „przed tym co
najgorsze”.
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Strach komunistów
Jednak najgorsze było dopiero przed komunistami, zbliżająca się pielgrzymka wprowadziła ekipę Jaruzelskiego w stan paniki. Na kilka tygodni przed
wizytą Jana Pawła II sowieccy agenci w meldunkach do Moskwy informowali, że
generał Czesław Kiszczak „znajdował się w stanie graniczącym z paniką”. Były pracownik archiwum wywiadu sowieckiego Wasilij Mitrochin relacjonował, że szef
peerelowskiego MSW obawiał się, iż Papież w czasie pobytu w Polsce odejdzie od
przygotowanego tekstu i posunie się za daleko. Liczył nawet, że dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia: „Możemy obecnie tylko marzyć, żeby Bóg powołał go jak najszybciej na swoje łono”8.
I faktycznie, zaraz po przylocie do Polski Ojciec Święty ujął się za
uwięzionymi i represjonowanymi rodakami. Na trasie przejazdu witały Go tłumy,
w uroczystościach uczestniczyły miliony Polaków. Mówił o trudnych czasach, cierpieniach, kosztach wolności, poczuciu krzywdy i poniżenia, braku perspektyw
na rozwój, ale jednocześnie budził nadzieję w narodzie, podtrzymywał na duchu,
wskazywał na potrzebę ludzkiej solidarności i tym samym wytyczał drogę, którą
powinien podążać świat, w tym także Polska.
W czasie pielgrzymki zdenerwowanie, irytacja i wręcz wściekłość komunistów osiągnęło taki poziom, że zdecydowali się interweniować i zwrócić uwagę
na podburzający charakter wystąpień Papieża. Po homilii wygłoszonej 18 czerwca 1983 r. do wiernych diecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz Apelu Jasnogórskim skierowanym do młodzieży władze zdecydowały się przekazać przedstawicielom Kościoła specjalne oświadczenie. Rankiem 19 czerwca 1983 r. minister kierownik Urzędu ds. Wyznań Adam Łopatka9, w obecności gen. Konrada Straszewskiego i Jerzego Kuberskiego, odczytał oświadczenie arcybiskupowi Bronisławowi
Dąbrowskiemu i kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu. Dokument ten był bezprecedensowy w stosunkach międzypaństwowych, nie tylko świadczył o nastrojach
panujących w kręgach najwyższych władz, ale był dowodem stosunku komunistów
do Jana Pawła II i Kościoła. Władze PRL oskarżyły w nim wprost Jana Pawła II m.in.
o wezwanie do buntu i wojny religijnej:
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więcej niż obecny ustrój nie zrobił w Polsce dla ludzi i młodzieży.
Przedstawianie dzisiejszych trudności jako klęski i sytuacji bez per-
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spektyw, zamiast nawoływania do nauki i pracy jest niemoralne i dla
narodu szkodliwe. (…) Treść homilii do młodzieży traktujemy jako
wezwanie do buntu i do wojny religijnej. Czy Kościół chce awantury i
wojny religijnej w Polsce?10

Jednak nawet tak zdecydowana interwencja komunistów na nic się zdała i nie
powstrzymała Ojca Świętego przed poparciem dążeń Polaków. W czasie spotkania
19 czerwca 1983 r. z członkami Episkopatu Polski Jan Paweł II mówił mianowicie o
znaczeniu pojęcia „solidarność”. Wymowa tego tekstu była jednoznaczna:
Chrześcijańska nauka o pracy uwydatnia z jednej strony solidarność
ludzi pracy, z drugiej zaś potrzebę rzetelnej solidarności z ludźmi pracy.
Przemawiałem na ten temat w czerwcu 1982 r. w Genewie na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji Pracy: ‘Aby – cytuję – zbudować
świat sprawiedliwości i pokoju, solidarność musi obalić podstawy
egoizmu i niesprawiedliwości, zbyt często wynoszone do godności
zasad ideologicznych czy też zasadniczych praw życia społecznego.
W ramach tej samej wspólnoty pracy solidarność prowadzi raczej do
odkrycia wymogów jedności tkwiących w naturze pracy, niż tendencji
do dzielenia i przeciwstawiania się. Solidarność sprzeciwia się pojmowaniu stosunkom społeczeństwa w kategoriach walki „przeciw”, zaś
stosunków społecznych w kategoriach bezkompromisowego przeciwstawiania klas. (…) Otwiera się tu – w nowym jakby wymiarze, i z
nową intensywnością – stare, ażeby nie powiedzieć: odwieczne, zadanie
Kościoła – zadanie dla „duszpasterstwa i apostolstwa w Polsce. Sens
tego apostolstwa i duszpasterstwa jest dwoisty: chodzi o ducha pracy
ludzkiej, chodzi też o jej społeczny kształt. Problematyka związków
zawodowych w ich autentycznej postaci tkwi korzeniami w jednym i
drugim11.
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Operacja „zbalansowania” Papieża
W tej sytuacji komuniści pielgrzymkę Jana Pawła II musieli ocenić negatywnie. W związku z tym podjęli działania zmierzające do „zminimalizowania strat”
po wizycie Ojca Świętego w Polsce. Można je zrekonstruować na podstawie zachowanych dokumentów Urzędu do Spraw Wyznań, które są przechowywane są w jednym z ogólnodostępnych zespołów Archiwum Akt Nowych.
W styczniu 1983 r. – czyli jeszcze w czasie trwania rozmów z przedstawicielami Kościoła na temat przygotowań do czerwcowej pielgrzymki Papieża – szef
Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka w liście do sekretarza KC PZPR Kazi-
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mierza Barcikowskiego12 postulował zbalansowanie wizyty Jana Pawła II innymi
wydarzeniami ze sfery wyznaniowej. Łopatka zaproponował m.in. zorganizowanie
i nagłośnienie spotkań z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich,
a także niechrześcijańskich związków wyznaniowych13. Na szczególną uwagę
zasługuje propozycja nawiązania kontaktu rządowego ze Światową Radą Kościołów
w Genewie14.
Sprawa kontaktów ze Światową Radą Kościołów była omawiana podczas
narady kierowników urzędów do spraw wyznań z państw bloku komunistycznego,
która odbyła się w Berlinie w dniach 28 lutego – 4 marca 1983 r. Zgodnie z zachowaną
notatką z tego spotkania: „Wszyscy uczestnicy wypowiedzieli się za rozszerzeniem
bądź nawiązaniem żywych stosunków ze Światową Radą Kościołów w Genewie. Jej
rolę oceniono bardzo pozytywnie, zwłaszcza w aspekcie walki o pokój”15.
Na rolę niekatolickich środowisk w polityce wyznaniowej PRL Łopatka
wskazywał już w grudniu 1982 r. podczas spotkania z lektorami KC PZPR. Stwierdził,
że chociaż „z punktu widzenia stosunków wewnętrznych rola niektórych małych
związków wyznaniowych jest niewielka”, ale z perspektywy międzynarodowej rola
ta wzrasta: „Jest więc rzeczą ważną, żeby mieć na uwadze to zróżnicowanie wyznaniowe, które u nas istnieje, i doceniać znaczenie wszystkich wyznań istniejących
w naszym kraju”16.
Przygotowania do wizyty delegacji PRL w siedzibie Światowej Rady
Kościołów w Genewie trwały kilka miesięcy. 15 listopada 1983 r. sekretarz generalny
ŚRK dr Philip Potter wystosował list do Łopatki, w którym wyraził zadowolenie
z zaakceptowania zaproszenia do Centrum Ekumenicznego w Genewie. Osobą
odpowiedzialną za przygotowanie programu wizyty był Erich Weingartner, sekretarz wykonawczy kościelnej komisji spraw zagranicznych ŚRK, który w tym celu
kontaktował się z Polską Radą Ekumeniczną17.
Przewidywano dwa wyjazdy do Genewy. Organizacją wizyty w ŚRK
zajmowała się m.in. Misja PRL w Genewie, która zapewniała dla delegacji PRL
np. mieszkania18. O tym, że władze komunistyczne przywiązywały do nawiązania
oﬁcjalnych kontaktów z ŚRK szczególne znaczenie świadczy zachowana korespondencja w tej sprawie. Łopatka o zgodę na wyjazd do Genewy zwrócił się do
samego Jaruzelskiego. W piśmie do przywódcy PRL szef Urzędu do Spraw Wyznań
argumentował, że wizyta w ŚRK „będzie symbolizować politykę otwarcia nie tylko
na linii Warszawa–Watykan”19.
Warto również dodać, że Łopatka uczestniczył również w bardziej ofensywnych działaniach wymierzonych w Kościół katolicki i poszczególnych księży. W
grudniu 1983 r., czyli w okresie przygotowań wizyty w ŚRK, podczas konferencji w
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Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na temat ówczesnej „sytuacji polityczno-operacyjnej w dziedzinie wyznaniowej” wygłosił referat „Polityka wyznaniowa PRL”.
Stwierdził w nim m.in., że władze socjalistyczne popierają tych duchownych, którzy
są z nimi; nie mają pretensji do tych, którzy nie angażują się politycznie; ale będą
zwalczać duchownych, którzy są „politycznie przeciwko nam”. Łopatka utrzymywał
ścisłe kontakty z szefami Departamentu IV – generałami Władysławem Ciastoniem
i Zenonem Płatkiem. Na jednym z dokumentów Urzędu do Spraw Wyznań widnieje
osobista adnotacja Wojciecha Jaruzelskiego: „prof. Adam Łopatka, proszę wzmóc
działania wobec ks. Popiełuszki”. Prokurator Andrzej Witkowski stwierdził, że na
podstawie dokumentów można stwierdzić istnienie „zażyłych codziennych roboczych kontaktów tego urzędu [tj. UdSW] z kierownictwem Służby Bezpieczeństwa,
które odbywały się pod kloszem najwyższego kierownictwa partii”20.
Do wizyty w Genewie doszło pod koniec stycznia 1984 r. Łopatce towa- 151
rzyszyli m.in. bp Janusz Narzyński, zwierzchnik Kościoła luterańsko-augburskiego
i zarazem ówczesny przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej oraz pastor
dr Zdzisław Pawlik, sekretarz PRE. Dodajmy, że obaj duchowni byli pozytywnie oceniani przez komunistów. Gen. Jaruzelski w swoich wspomnieniach tak pisze o spotkaniu z bp. Narzyńskim w grudniu 1981 r.:
Będę zawsze bardzo ciepło myślał o duchownych różnych wyznań
uczestniczących w tej Radzie – o ich poczuciu odpowiedzialności
za państwo polskie. Szczególnie zapamiętałem metropolitę Bazylego Goroszkiewicza, głowę Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego, a także Janusza Narzyńskiego, biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego21.

Natomiast urzędnicy sowieckiej Rady do Spraw Kultów Religijnych podczas
spotkania w 1973 r. z przedstawicielami peerelowskiego Urzędu do Spraw Wyznań
wymieniali Pawlika, jako osobę o „formacie światowym”:
Tow. Makarcew22 przekazał pozytywną opinie o polskich działaczach
w Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, szczególnie wyróżniając ks.
Pawlika, którego zamierza się powołać na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego23.

W Genewie Łopatka przeprowadził rozmowy z kierownictwami Światowej Rady
Kościołów, Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, Światowej Federacji
Luterańskiej, Konferencji Kościołów Europejskich. W sporządzonej na ten temat
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Podkreślano słuszność polityki polskiej wobec wszystkich wyznań, a
zwłaszcza wyznań nierzymskokatolickich. Wykazywano też solidarność
z naszym stanowiskiem w sprawie tzw. sankcji USA i ich sojuszników
wobec Polski. Wszystkie wymienione organizacje popierają naszą
politykę pokoju, rozbrojenia i odprężenia24.

Z notatki wynika, że wymienione organizacje w latach 1982-1983 przekazały do Polski, za pośrednictwem PRE, pomoc ﬁnansową rzędu ok. 20 milionów dolarów. Jednak najciekawszą informacją jest stwierdzenie Łopatki, że w genewskich rozmowach
z przedstawicielem środowisk żydowskich uczestniczył „Sekretarz Misji w Genewie
Tow. Czempiński”25. Według innego zapisu sprawozdania Łopatki sekretarz Misji
– obok ambasadora Stanisława Turbańskiego – brał udział także w innych spotkaniach26. Udział Czempińskiego27 w genewskich rozmowach Łopatki świadczy, że
w misję nawiązania oﬁcjalnych stosunków z ŚRK był również zaangażowany resort
spraw wewnętrznych PRL. Sytuacja ta nie może dziwić, gdyż jak ustalił prokurator
Andrzej Witkowski istniały „zażyłe kontakty robocze” Urzędu do Spraw Wyznań z
kierownictwem Służby Bezpieczeństwa. Być może w ich ramach doszło do podziału
zadań przy realizacji operacji „zbalansowania” oddziaływania Papieża na Polskę.

Dyplomata i rezydent
Czempiński pracując na zagranicznych placówkach dyplomatycznych PRL
oﬁcjalnie był pracownikiem MSZ, ale faktycznie był rezydentem wywiadu. Kilka lat
temu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Czempiński mówił, że zajmował się każdym
wywiadem, poza wywiadem naukowo-technicznym:
Pracowałem w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii. W Genewie
siedziałem pięć lat, a w Stanach krótko, bo niedużo ponad rok. Kolega
zdradził i musiałem się ewakuować. Nie pracowałem przeciwko Szwajcarii. Szwajcaria nas nie interesowała. Ale w Szwajcarii jest dużo miejsc
do pracy na inne kierunki…28
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Czempiński w 1972 r. ukończył szkołę wywiadu w Kiejkutach. W latach 1975-1976
był wicekonsulem PRL w Chicago. Potem w wyniku dekonspiracji powrócił do Polski i przez kilka lat pracował w kontrwywiadzie.
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W Szwajcarii Czempiński przebywał w latach 1982-1987, był więc wtedy już
doświadczonym funkcjonariuszem nie tylko wywiadu, ale i innych pionów służb
specjalnych PRL. Po dwóch latach bytności w Genewie, zapewne już dobrze poznał
panujące tam stosunki, nawiązał kontakty. Dlatego mógł więc okazać się pomocny
podczas takich rozmów w Centrum Ekumenicznym, ale sugestii, pytań i odpowiedzi
nasuwa się więcej. Być może to właśnie Centrum Ekumeniczne było tym jednym z
tych „innych kierunków” pracy Czempińskiego w Szwajcarii, być może realizował w
Genewie związane z nim konkretne zadania, być może były bardzo istotne i ważne
dla władz PRL, być może niektóre z nich były niebezpieczne. Sam Czempiński sugeruje taką odpowiedź. W jednym z wywiadów mówił, że był blisko śmierci:
Owszem, to było w górach, w czasie akcji, ale nie chcę o tym mówić.
(…) Bywało ciężko. Nieraz po otrzymaniu instrukcji, przed akcją
szczególnie skomplikowaną, jechałem w góry i przez godzinę, dwie
wrzeszczałem na całe gardło, żeby wyładować napięcie, które we mnie
tkwiło, mogło uniemożliwić racjonalne działanie29.
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W poprzednich latach rezydentem wywiadu PRL w Szwajcarii był Henryk Bosak,
który opisał swoje wspomnienia w kilku paradokumentalnych powieściach szpiegowskich30.
Warto przypomnieć, że zadania Czempińskiego realizowane w połowie lat 70.
w Chicago były również związane z obserwacją życia kościelnego. Ujawnione przez dr.
Sławomira Cenckiewicza dokumenty Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
„Polonia”, które są przechowywane w Ośrodku Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku, pokazują katalog „kierunków” pracy Czempińskiego w USA. Jednym z nich były także wydarzenia religijne – wizyty, konferencje i spotkania polskich
biskupów, w tym także kardynała Karola Wojtyły; wywiady duchownych dla mediów
amerykańskich i polonijnych; uroczystości kościelne; stosunki panujące w organizacjach duszpasterskich i polonijnych, odczyty gości z Polski w amerykańskich instytucjach itp.31 Oﬁcjalnie Czempiński, jako pracownik konsulatu, notatki na te tematy
kierował do MSZ. Można jednak uznać, że jako pracownik wywiadu PRL, meldunki
w tych sprawach wysyłał równocześnie do centrali MSW.

Szwajcarskie „kierunki”
Nieco światła na szwajcarskie „kierunki” zainteresowań władz PRL dają inne
dokumenty Urzędu do Spraw Wyznań z lat 1985–1986. Akta te pokazują, że anali-
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tycy Urzędu dość szczegółowo zajmowali się tematyką wyznaniową w Szwajcarii.
Zachowały się notatki, informacje, wycinki prasowe, analizy na temat m.in.: wizyty
Jana Pawła II w Szwajcarii i w Światowej Radzie Kościołów w 1984 r.; stosunków
pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi; sporów i podziałów w szwajcarskim Kościele katolickim; organizacji prac Konferencji Episkopatu Kościoła katolickiego; nowych tendencji teologicznych i postępowych ruchów w tym Kościele itd.
Urząd otrzymywał na te tematy informacje m.in. z MSZ. Na początku
września 1985 r. sekretarz ambasady PRL w Bernie T. Wojas w służbowej notatce
zwrócił uwagę na dyskusje wokół sprawy brazylijskiego teologa, zwolennika tzw.
„teologii wyzwolenia” Leonarda Boffa32. Na tym przykładzie Wojas scharakteryzował
szwajcarską religijność, która nazwał:
…religijnością dyskretną i w porównaniu np. z Polską religijnością mniej
zewnętrzną i rytualną a bardziej wewnętrzną i zintelektualizowaną.
Być przez to – również katolik szwajcarski jest w swoich sądach i przekonaniach bardziej niezależny, krytyczny i otwarty na nowe prądy i
postępowe zmiany w kościele33.

Leonardo Boffa był jednym z teologów wyzwolenia. W maju 1985 r.
Watykan zakazał mu publicznego wypowiadania się. Decyzja ta wywoła w Szwajcarii liczne komentarze. Wojas relacjonował, że ponad 8000 szwajcarskich chrześcijan
wystosowało petycję, w której domagali się, aby biskupi „wstawili się energicznie za
tego typu innowacjami”34.
Pracownik ambasady PRL w Szwajcarii zwrócił również uwagę na krytyczny
stosunek chrześcijan z tego kraju do Watykanu:
Duchowa niezależność szwajcarskich katolików wobec stolicy apostolskiej, a nawet poddawanie w wątpliwość papieskiego autorytetu –
dawały się w tym kraju już nieraz obserwować. Szczególnie wyraźnie
uwidoczniło się takie krytyczne podejście tutejszych wierzących
/i niewierzących/ przed i w trakcie zeszłorocznej wizyty papieskiej w
Szwajcarii. Poddawano w wątpliwość celowość i potrzebę samej wizyty.
Powstał tu nawet komitet przeciwny przyjazdowi Papieża do Szwajcarii. Już w trakcie wizyty i spotkań z Papieżem – podnoszono wielokrotnie potrzebę reform w kościele. Stanowisko Papieża wobec stawianych
otwarcie problemów przyjmowano z uczuciem niedosytu35.
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Swoją notatkę Wojas zakończył następującą konkluzją:
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Nie ulega wątpliwości, że Szwajcaria nie jest podporą europejskiego
katolicyzmu. Można podejrzewać, że proces religijnej emancypacji
społeczeństwa szwajcarskiego będzie się nadal pogłębiał36.

Czempiński „ekumeniczny”
Do tej pory działalność Czempińskiego w Szwajcarii była wiązana z
działalnością wywiadowczą w międzynarodowych instytucjach gospodarczych.
Nie jest tajemnicą, że jednym z kontaktów wywiadu PRL w Szwajcarii był Andrzej
Olechowski37, który m.in. w latach 1982-1984 pracował w biurze UNCTAD w
Genewie. W czasie swojego procesu lustracyjnego Olechowski zeznał m.in., że:
…pracując w Genewie utrzymywał towarzyskie stosunki także z rezydentami polskich wywiadów, osobami, które z racji swojego zatrudnienia miały szersze zainteresowania niż tylko gospodarcze. Podczas jego drugiego pobytu w Genewie w latach 1982-84 rezydentem
był Gromosław Czempiński (…) Zaznaczył, że nie umie powiedzieć
jaka część rozmów, które z nim prowadził, mogła mu posłużyć do
sporządzenia raportów38.
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Tymczasem ujawnione dokumenty na temat wizyty Łopatki w ŚRK świadczą,
że Czempiński zajmował się także zadaniami z zakresu polityki wyznaniowej, w
dodatku nie był to jednostkowy incydent. Sprawozdanie pracownika Urzędu do
Spraw Wyznań z pobytu w genewskim Centrum Ekumenicznym w lutym 1987 r.
dowodzi bowiem, że również wtedy Czempiński był bardzo pomocny dla przedstawicieli PRL. Urzędnik zanotował, że Czempiński był „doskonale zorientowany w
problematyce” i przekazał delegacji PRL „cenne informacje” o ich rozmówcach39.
Dokument z 1987 r. świadczy, że Centrum Ekumeniczne w Genewie
znajdowało się w stałym zainteresowaniu Czempińskiego. W tym kontekście należy
również pamiętać o ustaleniach prokuratora Andrzeja Witkowskiego dotyczących
istnienia „zażyłych kontaktów roboczych” Urzędu do Spraw Wyznań z kierownictwem Służby Bezpieczeństwa. Obie instytucje realizując zadania z zakresu zwalczania Kościoła wymieniały się informacjami na ten temat.
Niewątpliwie informacje na temat „religijnej emancypacji” Szwajcarów
musiały być przydatne dla władz PRL, zwłaszcza dla instytucji zajmujących się
ograniczaniem i zwalczaniem wpływów Kościoła katolickiego. W poprzednich
dziesięcioleciach komuniści analizowali i wykorzystywali do walki z Kościołem
w Polsce zjawiska laickie we Francji. Dlatego gromadzono wiedzę na temat wszel-
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kich sporów teologicznych w krajach zachodnich, które mogłyby osłabić autorytet
i niekwestionowaną pozycję Kościoła katolickiego.
Niewątpliwie w takim kontekście należy rozpatrywać decyzję władz PRL
o nawiązaniu oﬁcjalnych kontaktów ze Światową Radą Kościołów w Genewie
w 1984 r. Fakt uzgodnienia szczegółów wizyty z samym Jaruzelskim świadczy, że
komuniści wiązali ze szwajcarskim „kierunkiem” duże nadzieje. Natomiast udział
Czempińskiego w genewskich rozmowach dowodzi, że była to duża operacja
międzyresortowa, nie tylko Urzędu do Spraw Wyznań, ale również Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Nasuwa się kilka pytań – jakie zadania w tej operacji realizował Czempiński;
czy wykorzystywał w niej swoje szwajcarskie „aktywa”; czy zadania, które realizował
w Szwajcarii miały zbliżony charakter do tych z czasów pobytu w USA? Pytania te
– w kontekście przekazywania przez Czempińskiego. informacji o Centrum Ekumenicznym także w 1987 r. – należy rozszerzyć także na następne lata.
Dokument nr 1
Źródło: Archiwum Akt Nowych, zespół Urzędu do Spraw Wyznań [dalej AAN, zespół UdSW], sygnatura. 128/129, k. 64–65.
Warszawa, 9 stycznia 1983

Minister – kierownik Urzędu do Spraw Wyznań
Adam Łopatka
Kazimierz Barcikowski
Członek Biura Politycznego
Sekretarz KC PZPR
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W celu zbalansowania w opinii publicznej wizyty Jana Pawła
II przez inne wydarzenia ze sfery wyznaniowej proponuję
zrealizować w 1983 r. następujące przedsięwzięcia:
1. W lutym 1983 r. spowodować spotkanie Tow. H. Jabłońskiego
z kierownictwem komitetu obchodów 40-lecia powstania w Getcie Warszawskim oraz z przywódcami organizacji żydowskich
w Polsce. Podkreślić z tej okazji nie tylko martyrologię
Żydów w czasie II wojny światowej, ale i fakt, że przez
wieki żyli oni spokojnie w Polsce i wnieśli wydatny wkład
do polskiej kultury narodowej i obyczajowości.
2. Na przełomie lutego i marca 1983 r. zorganizować przyjęcie
przez Prezesa Rady Ministrów PRL kierownictwa polskiego
kościoła luterańskiego z okazji obchodów w 1983 r. 500lecia urodzin Marcina Lutra. Wydobyć postępowe tradycje
luterańskie w Polsce oraz podkreślić pozytywne wartości
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społeczne, które reprezentuje luteranizm.
3. Zapewnić w ostatecznej dekadzie marca 1983 r. przyjęcie
przez H. Jabłońskiego Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej
z okazji wyboru na następne 4 lata jej nowego kierownictwa.
Wydobyć przy tej okazji wkład kościołów zrzeszonych w tej
Radzie do polskiej kultury narodowej i do przezwyciężenia
kryzysu.
4. W maju 1983 r. wyeksponować kościół prawosławny w Polsce
przy okazji oddania do użytku w Wielkopolsce będącego w
budowie Domu Opieki. Uroczystość otwarcia domu powinna odbyć
się z udziałem kierownictwa Urzędu do Spraw Wyznań i władz
lokalnych.
5. W wrzesień – październik 1983 r. spowodować wizytę wyznawców Mahometa z Algierii, Libii lub Kuwejtu i należycie ją
wyeksponować na zagranicę i w kraju.
6. Nawiązać kontakt rządowy ze Światową Radą Kościołów w
Genewie. Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań w jesieni 1983 r.
powinien złożyć tam wizytę oﬁcjalną. Czynią to Węgrzy i NRDowcy od dłuższego czasu.
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Proszę o akceptację tych zamierzeń
[podpis]

Dokument nr 2
Źródło: AAN, zespół UdSW, sygn. 128/129, k. 60.
4 stycznia
GM 003/10/83

8[4]40
Towarzysz Generał armii
Wojciech JARUZELSKI
Prezes Rady Ministrów PRL
Warszawa

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na złożenie oﬁcjalnej wizyty w Światowej Radzie Kościołów w Genewie w dniach
22-27 stycznia 1984 r. Zostałem zaproszony do złożenia tej
wizyty listem Sekretarza SRK z dnia [19 VII 1983 r.]41
Program pobytu w Genewie przewiduje spotkania z kierownictwem i personelem SRK, z kierownictwem Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych, z kierownictwem Światowej
Federacji Luterańskiej oraz z kierownictwem Konferencji
Kościołów Europejskich. Mam tam mieć dwa wystąpienia publi-
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czne o sytuacji i polityce wyznaniowej w Polsce. Wystąpienia
te przygotowuję we współdziałaniu z MSZ.
Mają mi towarzyszyć bp. J. Narzyński, Prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej i dr Z. Pawlik, Sekretarz tej Rady. Pierwszy jest luteraninem, drugi baptystą.
MSZ popiera wyjazd, traktując go jako okazję do
zacieśnienia współdziałania ze Światową Radą Kościołów,
która bardzo przychylnie odnosi się w ostatnich latach do
Polski i która jest silnie zaangażowania w walkę o pokój.
Podobne wizyty w SRK składali dotychczas moi odpowiednich z Węgier /dwa razy/, NRD i Rumunii. Kontakty tego
rodzaju ze SRK były pozytywnie oceniane w czasie spotkań
przedstawicieli krajów socjalistycznych.
Z naszej strony wizyta ta będzie symbolizować politykę
otwarcia nie tylko na linii Warszawa – Watykan.
Wyjazd w całości musi być sﬁnansowany przez Urząd Rady
Ministrów.
Z wyrazami szacunku
[podpis]
Adam Łopatka
[pieczęć: WYSŁANO Dnia 5 I 1983
Podpis - ]

Dokument nr 3
Źródło: AAN, zespół UdSW, sygn. 128/129, k. 56–58.

ADAM ŁOPATKA

Warszawa, dn. 7 lutego 1984 r.
[AMerk 8 II 84]42

[Tow. A. Merker + Dyjaciński+ I Sekretarz POP
Do wiadomości a/a 7.II.84. A.Łopatka]43
NOTATKA
o wizycie w Centrum Ekumenicznym w Genewie 22-27.I.1984 r.
[nieczytelny podpis, 8.02.84
nieczytelny podpis 8 II 84 r]44
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Na zaproszenie Sekretarza Generalnego Światowej Rady
Kościołów dr Philipa Pottera odbyłem pierwszą oﬁcjalną wizytę
w Centrum Ekumenicznym w Genewie. Wizyty takie składali tam
poprzednio szefowie Urzędów do spraw wyznań z NRD, Węgier i
Rumunii. W lutym 1984 r. spodziewają się wizyty szefa Urzędu
do spraw wyznań z CSRS. W czerwcu będzie tam i Papież w
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czasie wizyty w Szwajcarii.
Odbyłem
rozmowy
z
kierownictwem
Światowej
Rady
Kościołów, a także z kierownictwami: Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych, Światowej Federacji Luterańskiej
oraz Konferencji Kościołów Europejskich.
Rozmowy miały na celu zapoznanie się z działalnością i
programami działania wymienionych organizacji, podkreślenie
roli jaką władza PRL przywiązuje do działania chrześcijańskich
kościołów nierzymskokatolickich oraz prezentację polityki
wyznaniowej PRL i jej wyników.
Miałem też publiczny odczyt o kierunkach polityki wyznaniowej w PRL dla pracowników Centrum Ekumenicznego /około
300 osób/.
Rozmowy przebiegały w atmosferze rzeczowej i pełnej
szacunku dla Polski i jej władz. Podkreślano słuszność polityki polskiej wobec wszystkich wyznań, a zwłaszcza wyznań
nierzymskatolickich. Wykazywano też solidarność z naszym
stanowiskiem w sprawie tzw. sankcji USA i ich sojuszników
wobec Polski.
Wszystkie wymienione organizacje popierają naszą
politykę pokoju, rozbrojenia i odprężenia. Są zwolennikami
współpracy krajów o odmiennych ustrojach społeczno-gospodarczych, a zwłaszcza współpracy Wschód-Zachód.
Podziękowałem za pomoc ﬁnansową i moralną, jaką
wymienione organizacje udzieliły Polsce w 1982-1983; za
pośrednictwem Polskiej Rady Ekumenicznej przekazano około 20
mln dolarów USA. Jest też skromny program pomocy na 1984 r.
Towarzyszyli mi: bp Janusz Narzyński, Zwierzchnik
Kościoła Luterańsko-augsburskiego w Polsce i Przewodniczący
Polskiej Rady Ekumenicznej oraz dr Zdzisław Pawlik, pastor – baptysta, sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej. Obaj
duchowni bardzo aktywnie i z głębokim przekonaniem propagowali treści naszej polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
Udział ich w wizycie oceniam bardzo wysoko. Była to też
nowość dla gospodarzy.
Byłem przez wszystkich przyjmowany bardzo przyjaźnie
i z dużą życzliwością. Wizyta odbiła się korzystnie w
światowej prasie wyznaniowej.
Staraniem Misji przy ONZ w Genewie odbyłem 27. I. 84
r. w Misji konferencję prasową. Brało w niej udział około
15 dziennikarzy zachodnich oraz przedstawiciele [agencji]45
radzieckiej i NRD.
W niektórych spotkaniach brali udział Ambasador
Stanisław Turbański oraz sekretarz Misji. Misja udzielała
mi wszechstronnej pomocy.
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Nasuwają się następujące wnioski:
- Należy utrzymywać i rozwijać stosunki z naszych
kościołów chrześcijańskich z wymienionymi organizacjami
międzynarodowymi. Jest to skuteczna płaszczyzna do prezentowania naszych poglądów i opinii politycznych na cały świat.
Nasze kościoły są do tej roli przygotowane. Należałoby też
w przyszłości zadbać, aby wśród pracowników wymienionych
organizacji byli Polacy. W tej chwili nie ma tam nikogo. A
nieźle są reprezentowani NRD-owcy, Bułgarzy, Rumuni i ZSRR.
Duża jest też obecność Węgrów.
- Należy utrzymywać również stosunki bezpośrednie między
Urzędem do Spraw Wyznań a kościelnymi organizacjami
międzynarodowymi. Częste są zwłaszcza wizyty przedstawicieli
tych organizacji w Polsce. Warto również aby nasza Misja w
Genewie objęła na stałe swoimi kontaktami te organizacje.
Są już w tej mierze dobre doświadczenia i jest wielka chęć
ze strony wspominanych organizacji.
Należy popierać organizowanie również w Polsce niektórych imprez międzyn[a]rodowych46 organizowanych przez
wymienione organizacje. Na Węgrzech w 1984 r. odbędzie się
np. Światowy Kongres Luterański. Wiele takich imprez odbywa
się w ZSRR.
Wszystkie tego rodzaju kontakty są, słabą wprawdzie,
ale ważną przeciwwagą dla naszych kontaktów z Watykanem.
Są one przy tym bardzo ważne, ze względu na duże wpływy
kościołów chrześcijańskich nierzymskokatolickich w wielu
ważnych dla nas krajach.
- Niezbędne jest bardziej systematyczne przygotowanie duchownych wszystkich wyznań działających w Polsce do kontaktów
z zagranicą i z międzynarodowymi organizacjami kościelnymi.
Są pełne szanse, aby byli oni jeszcze pełniej niż obecnie
rzecznikami naszej polityki państwowej oraz wartości, które
leżą u jej podstaw.
P.S.
Poza programem wizyty, na życzenie rozmówców, odbyłem
spotkanie z dr Kachane, przedstawicielem Jointu na Europę.
Rozmawialiśmy o pomocy charytatywnej udzielanej Żydom w
Polsce przez tę organizację. Odbyłem też rozmowę z dr Riegnerem, wiceprezesem Światowego Kongresu Żydów na temat zapowiadanej wizyty przedstawicieli kongresu w Polsce w kwietniu 1984 r.
Rozmówca poinformował mnie, że delegacja będzie chciała
poruszać sprawy, które omawiano już z władzami PRL /odszkodowania za mienie żydowskie, spuścizna kulturalna Żydów
w Polsce, renty i emerytury, cmentarze i obiekty sakralne,
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stosunki z Izraelem/. Są nadal wahania co do przyjazdu i
składu delegacji.
Była też mowa o działaniu środowisk żydowski na Zachodzie na rzecz normalizacji stosunków państw zachodnich z
Polską. Rozmówca w tej mierze okazywał bezsilne zainteresowanie. W rozmowie z Riegnerem brał też udział sekretarz
Misji w Genewie Tow. Czempiński.
[A. Łopatka]47

Dokument nr 4
Kolejność według paginacji AAN
Źródło: AAN, zespół UdSW, sygn. 136/563, k. 279–28548.
Rozmowy w genewskim Centrum Ekumenicznym
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[Fragment ze sprawozdania z wyjazdu do Szwajcarii]49
Poprzez Polską Radę Ekumeniczną ustaliłem, że 26 lutego
[1987]50 odbędę w Centrum Ekumenicznym w Genewie szereg
rozmów.
Rozmowy poprzedzone zostały cennymi dla mnie informacjami o mych rozmówcach, udzielonymi przez doskonale zorientowanego w problematyce I sekretarza Przedstawicielstwa
Polskiego w Genewie tow. Czempińskiego.
Konferencja Europejskich Kościołów – sekretarz generalny Jean Fischer
Fischer, swoim zwyczajem, był ostrożny w wypowiedziach.
Jako jedyny z rozmówców przeznaczył dla mnie tylko 1/2
godziny. Właściwie ograniczył się jedynie do pokreślenia,
że Kuczma jest członkiem Prezydium KEK. Odpowiedział
wymijająco na pytania, czy będzie w br. w Polsce. Wyszedł
z swej ostrożności jedynie przy dość optymistycznej ocenie, że uda się KEK zorganizować wraz z Kościołem Katolickim
europejską konferencję w ramach programu SRK „Pokój przez
sprawiedliwość i integrację dzieła stworzenia”.
Rozmowa w języku niemieckim.
Sprawozdanie
Z wyjazdu służbowego do Szwajcarii w dniach od 16 do
27 lutego 1987 r.
Prawna regulacja stosunków pomiędzy państwem a kościołem w
Szwajcarii
Jak wspomniałem, w 1973 r. uchylono konstytucyjny zakaz
zakonu Jezuitów w Szwajcarii, a także takiż zakaz tworzenia nowych zakonów i klasztorów. Zostały więc w konstytucji
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Konfederacji z 1874 r. sformułowania art. 49-50, 53-54 i 58:
nienaruszalność swobody wyznania i sumienia; zakaz zmuszania do udziału w związku, nauczaniu lub czynności wyznaniowej oraz karania za poglądy religijne: prawo rodziców i
opiekunów do decydowania o wychowaniu religijnym dzieci do
ukończonego 16 roku życia; swoboda czynności duszpasterskich w granicach moralności i porządku publicznego; zakaz
ograniczania przepisami kościelnymi i religijnymi wykonywania praw obywatelskich i politycznych; poglądy religijne
nie zwalniają od wykonywania obowiązków obywatelskich; kantony i Konfederacja mogą podejmować czynności niezbędne dla
zapewnienia porządku i pokoju publicznego pomiędzy członkami
różnych związków wyznaniowych oraz przeciwko ingerencji
władz kościelnych w prawa obywateli i państwa; prawo do
skargi do władz Konfederacji na naruszenie praw publicznych
lub prywatnych przy tworzeniu lub podziale związków wyznaniowych; tworzenie diecezji wymaga zgody Konfederacji;
akta stanu cywilnego prowadzą władze publiczne; Konfederacja chroni prawo do zawarcia małżeństwa, które nie może
być ograniczone m.in. z przyczyn religijnych; zniesienie
sądów kościelnych; władze publiczne dysponują cmentarzami i
zapewniają właściwy pochówek każdego zmarłego; nikt nie może
być zmuszany do płacenia podatków kościelnych. Zaznaczyć
warto też, że konstytucja zaczyna się od słów: „W imię Boga
Wszechmocnego!”, odbiera duchownym bierne prawo do parlamentu (art. 75), zakazywała uboju rytualnego (art. 25 bis,
dodany w 1893 r. i zastąpiony w 1973 r. ogólną formułą o
ochronie zwierząt), zapewnia wyznawcom wszystkich religii
prawo do uczęszczania do szkół publicznych bez naruszania
ich wolności wyznania i sumienia (art. 27. III).
Konstytucja Konfederacji pozostawia więc szerokie pole
dla regulacji prawnej poszczególnych kantonów. W kantonie Zurych np. w szkołach publicznych brak emblematów religijnych, natomiast są one w kantonie Appenzell. Dopiero w
1968 r. Kościół Katolicki otrzymał w kantonie Zurych status
kościoła państwowego i związane z nim dotacje ﬁnansowe.
Powszechnie na tle stosunków szwajcarskich napotkałem
na zdziwienie, czemu przy oddzieleniu kościoła od państwa
istnieje w Polsce Urząd do Spraw Wyznań.
Ochrona zabytków i architektura sakralna
Dotacje państwowe spowodowały w kantonie Zurych silny
rozwój restauracji kościołów zabytkowych i budowy nowych
kościołów katolickich. Nad zabytkami oprócz organów kan-
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tonalnych czuwa bardzo energiczna i przeciwna wszelkiemu
naruszeniu ich stanu organizacja społeczna „Szwajcarska
[Ochrona] Ojczysta („Schweizer Heimats – schutz”).
Najważniejsze zabytki katolickie – Einsiedeln („szwajcarska Częstochowa”) i Muri są w rękach benedyktynów. Utrzymanie zabytków Einsiedeln jest wzorowe i mogliby tam wiele
nauczyć się częstochowscy paulini, choć w Einsiedeln doszło
do wyraźnego nieporozumienia w postaci (niewidocznej na
zewnątrz) supernowoczesnej kaplicy dla uczniów prowadzonego
przez zakon gimnazjum. Dobrze rozwiązano w Einsiedeln także
handel [dwowcjonaliami], w zabytkowych wolnostojących arkadach, bez szpecenia terenu i zakłócenia ruchu pielgrzymkowego.
Osobliwością kantonu Zurych są bardzo melodyjne gry
dzwonów w wielu kościołach, przy czym są one uzgadniane
pomiędzy sąsiednimi kościołami katolickimi i ewangelickimi
dla unikania dysonansów.
Przy budowie nowych kościołów i przebudowie starych niezabytkowych dominuje natomiast bezstylowe pseudonowoczesność,
nieraz wręcz odrażająca.

163

Światowa Rada Kościołów – urzędujący (wobec pobytu E.
Castro w Urugwaju) zastępca sekretarza generalnego
prof. Todor Sabew
[Fragment ze Sprawozdania z wyjazdu do Szwajcarii, 1987]51
Sabew (Bułgar) był wyraźnie zainteresowany dyskretną
rozmową ze mną. Przeniósł ją 02. 26 poza Centrum Ekumeniczne
– do restauracji w budynku Międzynarodowego Biura Pracy.
Chodziło mu wyraźnie o przekazanie ocen personalnych: krytycznej wobec przewodniczącego ŚRK Kaldy’ego, obrony Castro przed zarzutem miękkości oraz zwrócenie uwagi na to, że
jego poprzednik Potter „też miał ludzkie słabości”.
Drugim tematem była konieczność współpracy KS w
kierunku zwiększenia liczby przedstawicieli kościołów z
KS, w szczególności prawosławnych, w sztabie ŚRK. Liczył
na sporządzenie listy kandydatów, radził nie przejmować
się nieuniknionymi przy 3-4 kandydatach na jedno miejsce
porażkami. W szczególności podchwycił mą pozytywną ocenę
doc. Bendzy i radził, by spróbował po raz drugi. Sabew
demonstracyjnie dał mi swój domowy adres i telefon.
Co do możliwości regionalnych spotkań w okresie do
1990/91 w ramach programu „Pokój przez sprawiedliwość i
integrację stworzenia” był nastawiony sceptycznie. Sądzi,
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że Kościół katolicki nie będzie uczestniczył, mimo że ŚRK
proponuje mu 50% uczestników spotkań, gdyż boi się wiążących
go uchwał tych spotkań.
Sabew mający 7 1/2 lat stażu w sztabie ŚRK, chwalił
„tow. Łopatkę” (takiej formy używał), bpa Jeremiasza i ks.
Benedyktowicza. Wyrażał się pozytywnie o reformach w ZSRR
i o polskiej polityce wyznaniowej, korzystnej dla ocen o
całym obozie socjalistycznym. Rozmowa w języku rosyjskim.

Przypisy
Zob. Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989) (Warszawa: Wydawnictwo Neriton,
Instytut Historii PAN, 2003), ss. 555-556.
2
Wojciech Jaruzelski (ur. 1923) Po wybuchu II w.ś. został zesłany na Syberię. Ukończył szkołę
oﬁcerską w Riazaniu i wstąpił do „dywizji kościuszkowskiej”. Po 1945 r. ukończył Akademię Sztabu
Generalnego, był wykładowcą w Wyższej Szkole Piechoty, szefem Zarządu Akademii Wojskowych,
Szkół i Kursów Oﬁcerskich i zastępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego. Według
dokumentów zgromadzonych w IPN Jaruzelski był tajnym współpracownikiem Informacji Wojskowej. Co najmniej od 1946 r. związany z komunistycznymi służbami specjalnymi. W 1960 r. został
szefem Głównego Zarządu Politycznego LWP, a w 1962 r. wiceministrem Obrony Narodowej. W 1965
r. otrzymał nominację na szefa Sztabu Generalnego LWP. W latach 1968-1983 był szefem MON. W
1968 r. uczestniczył w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Do PPR wstąpił
w 1947 r. Od 1964 r. był członkiem KC PZPR. W latach 1961-1989 był posłem na Sejm PRL. W
lutym 1981 r. został premierem, a w październiku 1981 r. I sekretarzem KC PZPR. 13 grudnia 1981
r. wprowadził stan wojenny i stanął na czele tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W 1985 r.
został przewodniczącym Rady Państwa PRL. Był jednym z głównych twórców rozmów „okrągłego
stołu” w Polsce, w ich wyniku w lipcu 1989 r. został wybrany (jednym głosem) przez sejm kontraktowy prezydentem PRL, a od stycznia 1990 r. prezydentem RP. W 1990 r. zrzekł się urzędu.
3
Zob. Jan Żaryn, Dzieje Kościoła…, dz. cyt., s. 557.
4
Zob. Peter Raina, Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan – PRL –
Episkopat (Warszawa: Wydawnictwo „Książka Polska”, 1997), s. 146 [dalej cyt. Wizyty Apostolskie].
5
Jan Żaryn, Dzieje Kościoła…, dz. cyt., s. 558.
6
Zob. Raina, Wizyty Apostolskie…, s. 150.
7
Tamże, s. 152.
8
Christopher Andrew, Wasilij Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie
(Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., 2001), ss. 932-933.
9
Adam Łopatka (1928-2003) W latach 1950-74 był pracownikiem naukowym Urzędu do Spraw
Wyznań. W latach 1968-87 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN. W okresie
1975-81 był kierownikiem działu w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu
KC PZPR. Był członkiem PZPR od 1953 r. W okresie 1971-80 był zastępcą członka KC, a w 198690 członkiem KC PZPR. W latach 1976-1985 był posłem na Sejm PRL. Od 1982 do 1987 pełnił
funkcję ministra – kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. Był także delegatem PRL do Komisji Praw
Człowieka ONZ (1978-80) i jednym ze współtwórców Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
Po 1989 r. nadal uczestniczył w życiu publicznym – był wykładowcą kilku uczelni, uczestnikiem
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wielu międzynarodowych spotkań, konferencji (m.in. brał udział w konferencji „O uśmiech dziecka
w trzecim tysiącleciu”, zorganizowanej w 1999 r. przez Jolantę Kwaśniewską). W 1994 r. został ekspertem rządu ds. konkordatu, wszedł w skład specjalnego zespołu, który miał opracować opinię na temat
działań legislacyjnych związanych z ratyﬁkacją konkordatu. W grudniu 2000 r. A. Łopatka na mocy
uchwały rady krajowej SLD wszedł w skład rady polityczno-programowej Sojuszu. Był wieloletnim
prezesem rady krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej. Jego następca na fotelu szefa TKŚ został
Jerzy Wiatr.
10
Raina, Wizyty Apostolskie…, ss. 216-217.
11
Jan Paweł II, Pokój tobie, Polsko! Ojczyzna moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi (Watykan: Libreria
Editrice Vaticana, 1983), s. 113.
12
Kazimierz Barcikowski (ur. 1927) Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi.
Doktor nauk ekonomicznych na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od 1953 r.
członek PZPR. W latach 1964-68 był zastępcą członka KC PZPR, a w okresie 1968-90 członkiem
KC PZPR. W latach 1971-80 był zastępcą członka Biura Politycznego KC i następnie członkiem BP
(1980-89). W latach 1965-68 pełnił funkcję zastępca kierownika wydziału organizacyjnego KC. W
latach 1970-74 sekretarzem KC, zaś w latach 1977-80 I sekretarz komitetu krakowskiego. W 1980
ponownie został sekretarzem KC, był nim do 1985 r. W latach 1974-77 pełnił funkcję ministra rolnictwa, od lutego do października 1980 r. był wicepremierem. W sierpniu 1980 r. przewodniczący
komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie. W latach 1980-85 był członkiem Rady Państwa, a 1985-89 zastępcą jej przewodniczącego.
13
Archiwum Akt Nowych, zespół Urzędu do Spraw Wyznań [dalej: AAN, UdSW], sygnatura.
128/129, k. 64-65. Patrz dokument nr 1.
14
Światowa Rada Kościołów (World Council of Churches) powstała w 1948 r. w Amsterdamie w
wyniku połączenia dwóch organizacji ekumenicznych „Ruchu Wiary i Ustroju” i „Życia i Pracy”.
ŚRK utworzyli przedstawiciele 147 kościołów z 44 krajów świata. Obecnie skupia ponad 340
kościołów chrześcijańskich z ponad 120 krajów. Siedzibą ŚRK jest Genewa. Kościół katolicki nie jest
członkiem Rady, ale od 1965 r. ma z nią regularne kontakty za pośrednictwem Wspólnej Grupy Roboczej. Na czele Rady stoi Komitet Naczelny wybierany co 7 lat, którym kieruje sekretarz generalny.
Kościoły należące do ŚRK wywodzą się z tradycji m.in. protestanckiej, prawosławnej, anglikańskiej,
starokatolickiej, przedchalcedońskiej. ŚRK deklaruje, że głównym celem jest dążenie do jedności w
wierze i w jednej eucharystycznej wspólnocie. ŚRK uważa, że jest wyrazicielką tej jedności, chce być
forum dla spotkań i współpracy między Kościołami chrześcijańskimi.
15
AAN, UdSW, sygn. 128/129, k. 5.
16
Peter Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Tom 3 lata 1975-89 (Poznań
- Pelplin: Wydawnictwa „W drodze” i „Bernardinum”, 1996), s. 360 [dalej cyt. Kościół katolicki].
17
AAN, UdSW, sygn. 128/129, k. 42.
18
AAN, UdSW, sygn. 128/129, k. 59.
19
AAN, UdSW, sygn. 128/129, k. 60. Patrz dokument nr 2.
20
Janusz Kotański, Ksiądz Jerzy Popiełuszko (Warszawa: Wydawnictwo Test, 2004), ss. 95-96.
21
Wojciech Jaruzelski, Stan wojenny dlaczego… (Warszawa: Polska Oﬁcyna Wydawnicza BGW, 1992),
s. 402.
22
Paweł W. Makarcew – wiceprzewodniczący Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie
Ministrów ZSRR, był odpowiedzialny za kulty nieprawosławne.
23
AAN, UdSW, sygn. 127/93, k. 25 i k. 39.
24
AAN, UdSW, sygn. 128/129, k. 56. Patrz dokument nr 3.
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Tamże, k. 58.
Tamże, k. 57.
27
Gromosław Czempiński (ur. 1945) W peerelowskim MSW pracował od 1970 r., był funkcjonariuszem Departamentu I MSW, tj. wywiadu cywilnego. W 1975-1976 był oﬁcjalnie zatrudniony
przez MSZ w konsulacie generalnym PRL w Chicago na stanowisku wicekonsula. Po dekonspiracji
przez kilka lat był funkcjonariuszem Departamentu II (kontrwywiad). W 1982 r. ponownie wyjechał
na placówkę zagraniczną. Oﬁcjalnie był sekretarzem Misji PRL przy ONZ w Genewie, ale faktycznie rezydentem wywiadu cywilnego w Szwajcarii. Do kraju wrócił w 1987 r. Po 1990 r. przeszedł
weryﬁkację, uczestniczył w akcji ewakuacji amerykańskiego personelu wywiadowczego w Iraku. W
UOP był zastępcą szefa Zarządu Wywiadu, a potem szefem tego pionu. Według Sławomira Petelickiego nazwa jednostki specjalnej GROM pochodzi od jego imienia. W grudniu 1993 r. został szefem
całego UOP. Urzędem kierował do lutego 1996 r., odszedł po tzw. aferze „Olina”. Po odejściu ze
służby założył ﬁrmę Doradztwo GC, zasiadał w wielu radach nadzorczych i zarządach znanych ﬁrm
– np. PZL w Mielcu, FORCAN S.A., BRE Bank S.A., WAPARK Sp. z o.o., MOBITEL Sp. z o.o., Szeptel S.A. Był również współwłaścicielem kilku ﬁrm – Quantum Group Sp. z o.o., Doradztwo GC s.c.,
Dorcel s.c. oraz TTP Sp. z o.o. W ostatnich latach uczestniczył w poufnych rozmowach na temat prywatyzacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego.
28
Marek Jóźwik, „To wywiad traﬁa do człowieka. Generał Gromosław Czempiński, biznesmen”,
Rzeczpospolita z 15 kwietnia 2000.
29
Anna Grzeszczuk-Gałązka, „UOP moja miłość. Rozmowa z Gromosławem Czempińskim”, Pani,
nr 7, 1996.
30
Zob. m.in. Henryk Bosak, Wnuk generała. Z tajemnic polskiego wywiadu 1977–1979 (Warszawa:
Wydawnictwo „Jaworski”, 2000).
31
Zob. Sławomir Cenckiewicz, „Gromosław Czempiński donosi (o Kościele, Polonii i KOR)”, Acana,
nr 3, 2004.
32
Leonard Boff (ur. 1938) – pochodzi z miejscowości Concórdia w Brazylii. Studiował ﬁlozoﬁę w
Kurytybie i teologię w Petrópolis, w 1970 r. obronił doktorat z teologii i ﬁlozoﬁi na Uniwersytecie w Monachium. W 1959 r. wstąpił do zakonu franciszkanów. Autor ponad wielu książek, jeden z
najsłynniejszych twórców tzw. „teologii wyzwolenia. W latach 1970-1985 wydał 60 tomów serii „Teologia i Wyzwolenie”. Był również redaktorem modernistycznego Concilium. W 1985 r. watykańska
Kongregacja Nauki Wiary wskazała na liczne błędy w jego pracy Kościół. Charyzma i władza. Kongregacja zwróciła uwagę m.in. na poglądy Boffa dotyczące Kościoła. Twierdził on mianowicie, że
„Kościół jako instytucja historyczna nie był zamierzony przez Jezusa historycznego, ale wyłonił się
w wyniku późniejszej ewolucji po zmartwychwstaniu, a szczególnie w wyniku rozwijającego się procesu deeschatologizacji”. Hierarchia kościelna jest dla niego „rezultatem” „żelaznej konieczności,
która musiała się zinstytucjonalizować”, „wejściem w świat”, w „stylu rzymskim i feudalnym”. Na
podstawie wyciągał wniosek o konieczności „nieustannej zmiany Kościoła” i wyłonieniu „nowego
Kościoła”. Prefekt Kongregacji kardynał Józef Ratzinger stwierdził m.in. analizowane założenia
Boffa „narażają na niebezpieczeństwo zdrową naukę wiary”. W 1986 r. kara została zawieszona, ale
w 1992 r. jego prace ponownie zostały poddane analizie i w związku z zagrożeniem kar kościelnych
porzucił zakon.
33
AAN, UdSW, sygn. 136/324, k. 46.
34
Tamże.
35
Tamże, k. 47.
36
Tamże.
25
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Andrzej Olechowski (ur. 1947) Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
W tym samy roku rozpoczął pracę w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu
i Rozwoju – UNCTAD w Genewie, gdzie był zatrudniony do 1978 r. Po powrocie do kraju pracował
jako adiunkt w Instytucie Koniunktur i Cen. W 1979 r. po uzyskaniu stopnia doktora został kierownikiem Zakładu Analiz i Prognoz. Wcześniej, bo 4 listopada 1972 r. został zarejestrowany w
Wydziale V Departamentu I. MSW jako KO. Zgodę na współpracę podpisał w barze przy sklepie
„Supersam”. Był także zarejestrowany w kartotekach II Departamentu, czyli kontrwywiadu. 25 czerwca 1981 r. teczkę zarchiwizowano. Olechowski twierdził, że nie otrzymywał wynagrodzenia, ale
zdarzały się zwroty poniesionych kosztów. W 1982 r. ponownie wyjechał do UNCTAD w Genewie,
gdzie przebywał do 1984 r. Jego oﬁcerem prowadzącym był Gromosław Czempiński. W latach 19851987 pracował w Banku Światowego w Waszyngtonie. Po powrocie do kraju został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Rakowskiego oraz I.
wiceprezesem NBP. W latach 1988-89 zajmował się m.in. negocjacjami w sprawie umowy handlowej z
EWG. W 1989 r. uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” w rządowym zespole ds. gospodarki, był
udziałowcem BIG – Banku. Po 1989 r. pełnił szereg wysokich stanowisk rządowych – był wiceministrem w MWGzZ (1991-92), ministrem ﬁnansów (1992), ministrem spraw zagranicznych (1993-95),
doradcą ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (1992-93 i 1995). Był także założycielem Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (1993), „Ruchu Stu” (1996) i Platformy Obywatelskiej (2001),
w której pełnił funkcję przewodniczącego rady programowej Platformy Obywatelskiej. W 2001 r.
kandydował na stanowisko prezydenta Polski, w których otrzymał 3 044 141 głosów (17,30%). Po
konﬂikcie z Janem Rokitą ograniczył swoją działalność w tym ugrupowaniu. Był przewodniczącym
rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA (1991-96 i 1998-2000), a także członkiem rad
nadzorczych m.in. takich ﬁrm jak: EXBUD, Philips Lighting Polska, Bank Rolno-Przemysłowy,
Bank Turystyki (Bank Wschodnio-Europejski), Czytelnik, LOT, Polish-American Enterprise Fund,
ABB Polska, Atlantis, PGF, Central Europe Trust Polska, PKO/Handlowy PTE.
38
Kazimierz Groblewski, „Sąd przerywa procesy lustracyjne pretendentów”, Rzeczpospolita z 18 lipca
2000.
39
AAN, zespół UdSW, sygn. 136/563, k. 279. Patrz dokument nr 4.
40
Na 3 nabita 4. Fakt, że dokument jest zaopatrzony w różne daty może świadczyć, że był przygotowany
znacznie wcześniej. Późniejsze dokumenty związane z wizytą w Genewie karzą jednak określić datę
jego wysłania na styczeń 1984 r.
41
Wpisano odręcznie.
42
Odręczna parafka.
43
Odręczne adnotacje.
44
Dwie odręczne parafki.
45
W tekście skreślono słowo organizacji.
46
Literę „a” wpisano odręcznie.
47
Podpis odręczny.
48
Zachowano paginację AAN.
49
Odręczna adnotacja.
50
Dopisano odręcznie.
51
Odręczna adnotacja.
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Literatura bolszewicka1

Jan Dobraczyński

1917-1937
W poprzednich referatach omawiane były podstawy ideowe, na których
wspiera się współczesna konstrukcja państwowa w Rosji sowieckiej. Specjalnie
długo i dokładnie była omawiana doktryna tzw. materializmu dziejowego, doktryna, na której oparty jest światopogląd bolszewicki, a tym samym i życie w ZSRS.
Sprowadzając to wszystko, co było powiedziane, do króciutkiej syntezy, możemy
powiedzieć, że w myśl idei marksizmu u podstaw wszelkich dążeń i pragnień ludzkich leży pożądanie dóbr materialnych. Dopóki te dobra materialne nie zostały 169
zaspokojone, nie może wyrosnąć kwiat życia duchowego. Wszelkie formy życia,
wszelkie przejawy życia znajdują u marksistów wyjaśnienie w pewnych procesach, dokonywających się w świecie zjawisk ﬁzycznych, materialnych. Mówiąc
językiem ﬁlozoﬁcznym marksizm abstrahuje od jakiejkolwiek transcendentalności,
przyjmując, że człowiek rozwija się całkowicie sam, bez żadnego wpływu z zewnątrz.
Ewolucjonizm darwinowski znalazł w bolszewikach gorliwego kontynuatora swej
myśli.
Podporządkowując wszystkie wartości duchowe konkretnym warunkom
materialnym, bolszewicy, zdawać by się mogło, zamknęli całkowicie drogę istnieniu
sztuki. Jeden z głównych teoretyków sowieckich Bucharin mówi:
Rozwój materii społecznej, tj. rozwój wytwórczości materialnej,
jest podstawą tzw. „kultury duchowej”. Innymi słowy – duchowe
życie społeczne zależy i nie może nie zależeć od stanu wytwórczości
sił społeczeństwa. Duchowe życie społeczeństwa jest – wyrażając
się uczenie – funkcją sił wytwórczych.
(Teoria materializmu historycznego)

Rozsądny wniosek z tej przesłanki winien brzmieć: sztuka jako zjawisko
wyrastające na podłożu pewnego dobrobytu materialnego jest możliwa dopiero
na stopniu odpowiedniego rozwoju tego dobrobytu. Jeżeli – może nie bez pewnej
słuszności – powiadali komuniści, że robotnik pracujący 10-18 godzin (i więcej) na
dobę w ustroju popierającym wyzysk kapitalistyczny nie ma możności oddać się
sztuce, gdyż do tego trzeba mieć i czas i wolną głowę, i nie być przemęczonym, i
nie być głodnym, to jednak bolszewicy, wprowadziwszy w czyn idee Marxa i prze-
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konawszy się, że nie potraﬁli, mimo wielu zmian, zapobiec aby robotnik nie był
głodny ani przemęczony, powinni byli wyznać, iż na sztukę w tym niezorganizowanym ostatecznie państwie nie powinno być miejsca, a przyjdzie na nią czas
dopiero potem, po ostatecznym zrealizowaniu „raju socjalistycznego”.
Świadomi bolszewicy zdają sobie nader dobrze sprawę z tego, że stan obecny
nie ma nic wspólnego z marzeniami, którymi łudzili siebie i innych. Stąd urosło
zdanie, że należy obecną chwilę uważać za „moment skoku”, za okres przejściowy,
oddzielający epokę kapitalistyczną od przyszłości sowieckiej. Na marginesie
warto zaznaczyć, że większość przywódców przyzwyczaiła się już do tego okresu
przejściowego i doskonale się doń dostosowała, pogrzebawszy marzenie o innej
przyszłości2.
Ten moment przejściowy jest momentem walki w odróżnieniu od ostatecznej przyszłości, którą ma cechować niezakłócony pokój. Walka w imię każdego
ideału, choćby najbardziej przyziemnego, choćby najmniej zasługującego na miano
ideału, jeżeli tylko jest walką prawdziwą, jeżeli angażuje naprawdę całego człowieka
i domaga się od niego wszystkiego – pociągnąć za sobą musi konieczność oﬁary.
Walka o ideały jest związana nierozerwalnie z oﬁarą. Tych dwu rzeczy rozdzielać
niepodobna, a już szczególnie gdy ta walka ma charakter tak bardzo zasadniczy, że
dąży się aż do usunięcia z korzeniami starego światopoglądu, by na tym miejscu
zasadzić młody lasek nowych zupełnie pojęć, wielkość wymaganej oﬁary wzrasta, zaś
chwili zwycięstwa oddala się coraz więcej. My, katolicy, znamy to dobrze z codziennego doświadczenia, że choć mamy pewność zwycięstwa – bo wszakże wiara nasza
jest pewnością – uginamy się pod brzemieniem walki i chętnie myślimy, aby się odeń
uwolnić. Nasze zwycięstwo jest zwycięstwem rzeczywistym, podczas gdy bolszewik
musi przyznać, że to co będzie, stoi jeszcze pod znakiem zapytania, bo wszak jego
wiara opiera się na dogmacie ewolucji i trudno sobie wyobrazić – gdy się nie wierzy
w cudy, iż przyroda zechce zahamować bieg swego rozwoju wobec doskonałości
koncepcji marksistowskiej. Gdy więc katolik uchyla się nieraz od walki – jak silnym musiałby być bodziec, który każe walczyć bolszewikowi i krwawić się oﬁarą
dla przyszłych pokoleń, nie mając nawet na pocieszenie wiary w wieczność i życie
przyszłe. Z podziwem mówi się o uczonych, którzy oddawali życie na ołtarzu nauki,
kupując swoją oﬁarą zdrowie tysiącom ludzi, lecz idea sowiecka żąda więcej, bo –
unicestwienia całkowitego dla dobra przyszłych pokoleń i to wtedy gdy pozbawiło
się człowieka wszelkiego altruizmu, obiecując mu raj, polegający na zaspokojeniu
wszystkich jego egoistycznych pragnień.
Zdawać by się mogło, że w idei bolszewickiej kryje się tragiczny paradoks,
domagający się, aby zrealizować swój raj natychmiast, gdyż inaczej zginie, niez-

GLAU_01.indd 170

12/16/05 12:26:26 PM

LITERATURA

dolna zdobyć sobie ani jednego wyznawcy. A jednak życie stępiło zbyt ostre kanty
doktryny i wyryło sobie inne koryto, w którym potraﬁ do dziś płynąć.
Powiedziałem przed chwilą, że mocny musiał być bodziec, który zmusił
ludzi, kierujących Rosją, aby poświęcili wszystko na ołtarzu walki o zrealizowanie
raju socjalistycznego. Trzeba było stworzyć takie warunki, w których człowiek by
o niczym nie myślał, niczego innego nie pragnął, do niczego innego nie dążył,
tylko właśnie do ostatecznego zwycięstwa rewolucji. Aby przełamać słabą i łatwo
ulegającą zniechęceniu naturę ludzką, aby przełamać mankamenty ideologii, nie
można było czekać aż „złoty wiek” kultury nadejdzie, ale trzeba było od pierwszej
chwili rozpocząć pracę nad urobieniem człowieka, który potraﬁ przystosować się do
rzeczywistości sowieckiej. Trzeba było chwycić się wszystkich środków, które zdolne
by były zapewnić zwycięstwo. I wtedy w pług, który miał przeorać glebę ludzką,
wprzęgnięto sztukę, czynnik tak bardzo ważny w dziedzinie środków służących 171
urabianiu ducha ludzkiego. Kazano sztuce kwitnąć, pomimo że nie powstały jeszcze
warunki, które winny ją były samorzutnie powołać do życia, kazano jej kwitnąć,
choć towarzysze pisarze, towarzysze poeci i towarzysze czytelnicy nie mieli co jeść.
I tym powołaniem do życia sztuki bolszewicy podświadomie uznali prymat ducha
nad materią, dokonali sami jednego z pierwszych wyłomów w gmachu doktryny
komunistycznej.
Etap walki spowity jest zawsze w pewien nimb romantyzmu. Człowiek walcząc
nie ﬁlozofuje, nie oblicza i nie zastanawia się, jak będzie wyglądać jego zwycięstwo.
Walka absorbuje wszystkie jego myśli. Moment burzenia był dla bolszewików
momentem walki, lecz walczący nie zastanawiali się nad tym, że po nim nadejdzie
nierównie dłuższy okres budowania. Walka porywała szeregi, entuzjazm panował
niebywały. Osiągane zwycięstwa budzą wiarę we własne siły. Zdawać się mogło, że
rewolucja światowa już wybuchła. W swej doskonałej powieści Krzyżowcy powiada
Zoﬁa Kossak-Szczucka, że rycerze, biorący udział w pierwszej Krucjacie, tak mało
orientowali się w przestrzeni, którą przyjdzie im pokonać, aby dojść do Ziemi Świętej,
że już od półwyspu bałkańskiego pytali się, ujrzawszy każde napotkane miasto:
„czy to nie Jerozolima?” Podobnie bolszewicy, gdy odpierali białe wojska Judenicza
od Piotrogradu lub też gromili Kołczaka i Denikina, musieli się zapytywać, czy też
poza zwyciężonymi „armiami kapitalizmu” nie ujrzą zwycięskich rewolucjonistów
niemieckich, francuskich, polskich, japońskich. Umiejętna propaganda podsycała
w nich tę wiarę. I wtedy zjawiać się poczęły drobne utwory przeważnie poetyckie,
kipiące poczuciem wewnętrznej siły, oszałamiające zwycięską tężyzną i mocą.
Weźmy np. taki wiersz Majakowskiego:
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Rozwijajcie się w marszu!
W gadaniach robimy pauzę.
Ciszej tam mówcy!
Dzisiaj
Ma głos
Towarzysz Mauzer
Dosyć już żyliśmy w glorii
Praw, które dał Adam i Ewa:
Zajeździmy kobyłę historii
Lewa!
Lewa!
Lewa!
Błękitnobluzi,
Rwijcie
Za oceany!
Zali się pancernikom na rajdzie
Stępiły dzioby ze stali?
Niech się brytyjski lew pręży,
koroną olśniewa Komuny nikt nie zwycięży!
Lewa!
Lewa!
Lewa!

Za górą klęsk błyszczą zorze,
Słoneczny kraj czeka nowy,
Za głód, za moru morze
Niech zadudni nasz krok milionowy!
Choć ujemna otacza nas banda,
Choć nas potok stalowy zalewa
Nie zdusi Sowietów Ententa!
Lewa!
Lewa!
Lewa!
Zali wzrok orli zgaśnie?
Czyż ulegniemy w walce?
Ciaśniej
Ściągnijcie światu na gardle
Proletariatu palce!
Naprzód pierś podaj nogą
Niech ﬂaga na niebo zawiewa!
Kto tam znów rusza prawą?Niech ostra
Lewa!
Lewa!
Lewa!
(tłum. A. Słonimski)

Lecz napięcie bojowe musiało w końcu zelżeć. Nadchodzi moment, w
którym poetom i pisarzom sowieckim zaczyna po prostu braknąć tematu. Opiewanie
rewolucji i walk klas – nie wystarcza. Obok problemów „mas” zjawiać się poczynają
problemy „indywidualne”. Władza sowiecka węszy tutaj niebezpieczeństwo: doskonale zdaje sobie sprawę, że pisarz, raz wyrwany z kręgu haseł bojowych rewolucji proletariackiej, nie będzie się niczym różnić od pisarza „burżuazyjnego”. Jednocześnie
jego twórczość stać się może niebezpiecznym haszyszem dla ludu. Komunizm idealny sprowadza rolę indywidualną jednostki do zera; zadania zespołowe, grupowe
mają wyczerpać całkowicie zasób energii człowieka (Radek). W ten sposób nie ma
miejsca na rozmowy dusz z bogiem i ze sobą. Marksizm stał na stanowisku, że religia
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i wszelkie przeżycia wewnętrzne tego typu są wynikiem niewłaściwego układu stosunków gospodarczych, które, ugniatając robotnika, czynią go skłonnym do utopijnych marzeń. Lecz w nowym układzie socjalistycznym nie powinno być miejsca na
rojenia, na „opium” dla ludu. Z drugiej strony pisarze sowieccy stoją wobec zagadek
bytu i chcą na nie odpowiedzieć. Są zbyt głębokimi, zbyt szczerymi artystami, aby
im wystarczyła garść frazesów. Szarpią się więc, w próżnej walce szukają wyjścia.
Samobójstwo Jesienina i Majakowskiego to próba wydobycia się z impasu.
Siergiej Jesienin, poeta szczery i głęboki, pełen zadumy „pół-słowiańskiej
i pół-mongolskiej”, sentymentalny piewca wszystkiego „co zowiemy ojczyzną”,
nie mógł pomieścić swego talentu w ramach wymogów partii. Wiedział – czuł, że
związany jest silnie z Rosją, ale nie z tą Rosją nową, mocarną, bojową, Rosją traktorów i czerwonych sztandarów, ale z Rosją co rośnie „smutkiem i śpiewem”.
Wewnętrzna tęsknota, smutek, który się zeń wylewał na świat, nie znosił zamknięcia. 173
Szukał wyjścia.
I tak jak powiedział:
W cudzego szczęścia złoty dym
Ku rodzicielskiej wrócę strzesze
I na rękawie własnym swym
Zieloną nocą się powieszę
(tłum. Józef Łobodowski3)

tak też uczynił, odchodząc ku zagadkom, które go dręczyły.
Podobnie Włodzimierz Majakowski. W nim było może mniej melancholii a więcej prężnych pierwiastków współczesnej sztuki, lecz i w nim myśl niespokojna zbyt głęboko chciała drążyć czarną ścianę niepokoju. On jeden ujrzał
– zbyt wcześnie! – „janusowe” oblicze rewolucji i zrozumiał, że we wzlocie, który
„czterokrotnie błogosławił”, było ziarno upadku „po trzykroć przeklęte”. Patrząc
zbyt głęboko – musiał się zachwiać.
Lecz władze sowieckie, partia domagają się podtrzymania propagandowoagitacyjnego charakteru twórczości literackiej. Twórczość artystyczna w ZSRS nigdy
nie miała charakteru prawdziwej sztuki. Słusznie mówi Helena Izwolska: „Dzieło
literackie nie powstaje w Rosji, bo tam człowiek nie jest człowiekiem z krwi i kości.
Żyje tylko hasłami i dyskusjami”. Zagadnienie sprowadza się do tego, że pisarz, aby
tworzyć, musi być przede wszystkim sam prawdziwym człowiekiem. Ustrój zaś
sowiecki sprzyja hodowli automatów posłusznych i biernie się poddających nakazom, spływającym z góry. Chodzi mi o to, co ustrój i doktryna sowiecka rzeczywiście
wytwarzają – nie będę się spierał o słowa. Obecnie się dużo mówi w ZSRS o sow-
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ieckim humanitaryźmie. Szczególnie łatwo operowano tym słowem na kongresie
pisarzy sowieckich i zagranicznych w roku 1934. Wtedy m.in. padło zdanie: „Nasz
humanitaryzm jest bardziej brutalny, lecz za to piękniejszy”. Wiemy, co o tym
sądzić.
Jak się przedstawiają warunki twórczości artystycznej w sowietach? 24 kwietnia 1932 r. rząd, pragnąc mieć całkowity wpływ na twórczość literacką, stworzył
Związek Pisarzy Sowieckich, a właściwie tzw. „Asocjację Pisarzy Proletariackich”.
Naturalnie, nie muszę chyba dodawać, że stworzenie Związku równało się zlikwidowaniu wszystkich innych ugrupowań i instytucji artystycznych. Celem Związku
było zmusić pisarzy do tworzenia zgodnie z ogólną „linią” partii. Ponieważ linia
ta ulega niezliczonym zwrotom i zakrętom, tylko instytucja tego typu, posiadająca
dostateczną ilość urzędników – cenzorów, mogła zadaniu podołać.
Związek posiada swój nader surowy statut. Odpowiedni paragraf statutu
głosi, że członek Związku może być ze Związku wykluczony za „antyspołeczne i
antysowieckie zachowanie”. Twórczość członków Związku, zgodnie z tymże statutem, musi mieć bezwzględnie podłoże polityczne, gdyż, jak powiada krytyk sowiecki Leopold Awerbach, sztuka i polityka nie istnieją niezależnie od siebie i każdy,
kto przeciwstawia politykę sztuce, zwalcza w rzeczywistości politykę. Twórczość
artystyczna powinna być narzędziem walki klasowej i polityki klasowej”. Pisarzy
zrzeszonych w Związku obowiązuje „socjalistyczny realizm, wymagający od artysty
prawdziwego i ścisłego pod względem historycznym odtwarzania rzeczywistości i jej
rewolucyjnego rozwoju. Wszystkie te wymogi statutu Związku nie są tylko „formalnym żądaniem”, ale są z całą surowością wcielane w życie. Służy temu surowa cenzura. Każda praca literacka podlega przede wszystkim kontroli tzw. „kolektywu
twórczego”, czyli zespołu innych autorów, którego zadaniem jest stwierdzenie, czy
dana książka nie zawiera żadnej „herezji”. Na kontroli „kolektywu twórczego nie
kończy się jednak, choć i ta kontrola, pomimo że jest dokonywana przez własnych
kolegów danego pisarza, budzi u niego poważne obawy, gdyż jedno ich niebaczne
słówko, jeden surowszy zarzut może nie tylko pozbawić książkę prawa ukazania się
w druku, ale także wykluczyć pisarza ze Związku, a nawet postawić go wobec procesu i wyroku, skazującego na zesłanie lub na zamknięcie w obozach pracy.
Po kontroli „kolektywu” przychodzi kolej na cenzurę specjalnej partyjnej
komisji politycznej, urzędującej przy każdym wydawnictwie sowieckim. Członek
tej komisji wraz z dyrektorem wydawnictwa są obaj odpowiedzialni za „ideologię”
książki, którą wydają. Wreszcie książka, już po wydaniu, traﬁa do oceny specjalnego komitetu partyjnego, ogłaszającego ostateczną decyzję, czy książka ma prawo
„życia” i czy może być dana do ręki masom, czy też winna być wycofana.
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W ten sposób „produkcja artystyczna” pisarza sowieckiego przechodzi
przez wiele rąk, zanim znajdzie się w posiadaniu czytelnika. Każda z tych kontroli jest właściwie panią życia i śmierci pisarza, który ośmielił się książkę napisać,
gdyż każda z nich może mu postawić zarzut „herezji” – lewej-trockistowskiej, albo
prawej-oportunistycznej, a w najlepszym razie uznać jego książkę za „spóźnioną” w
stosunku do bieżących wytycznych partii. To też pisarz tworzący żyje w nieustannej trwodze i, jak to nader odważnie stwierdził na zjeździe pisarzy sowieckich 2
kwietnia 1937 r., Eugeniusz Pietrow, pisarz-humorysta, znany ze swoich książek,
pisanych do spółki z pisarzem Ufem, jak 12 krzeseł i Złote cielę - autor sowiecki za
żadne skarby nie zostanie samotnie z własną książką, o której oﬁcjalna cenzura nie
wyraziła jeszcze swego zdania. Pisarz sowiecki tworzy w poczuciu, że robi rzecz
grzeszną, a dopiero ostatecznie przychylny wyrok cenzury pozwala mu odetchnąć.
Podobnie jak ostatnio Pietrow poprzednio na plenarnym zjeździe związku pisarzy 175
sowieckich w Mińsku w dniu 10 lutego 1936 r. wypowiedział się krytyk Juzowskij,
wzdychając do czasów, gdy pisarze byli „władcami dusz” i wyrażali to, co się dopiero
budziło w myślach ich współczesnych, byli heroldami idących czasów a nie sforą
głodnych psów goniących z wywieszonym językiem za wciąż zmieniającą kierunek
linią wytyczną wewnętrznej polityki rządu.
Jednakże te głosy odzywają się z rzadka, a i tak trzeba podziwiać odwagę
tych, co się tak śmiało wypowiadają w czasach, gdy za podobną krytykę można
być nazwanym kontrrewolucjonistą zaś od tego miana do nader przykrej operacji
pod stienkę tylko jeden krok... Ostatnio cały szereg pisarzy spotkał się z zarzutem
zdrady. Ten proces oskarżenia pisarzy o „niewłaściwe” tendencje rozpoczął się w
r. 1929, gdy podniesiono zarzut zdrady w stosunku do Pilniaka i Zamiatina. Pilniak ukorzył się i przerobił swoją, książkę. Zamiatin natomiast przypłacił szczerość
wysiedleniem.
Można być oskarżonym o różne rzeczy. Romana Gule oskarżono o to, że
opisując okrucieństwa innych rewolucji, podsuwa niebezpieczne idee młodzieży, Kliniewa – o zbyt staro-rosyjski sentymentalizm, Kuklina – o to, że śmiał przedstawić
pijanego oﬁcera czerwonej armii... Pisarz do niedawna jeszcze cieszący się sławą,
staje się nagle wrogiem ludu. Riazanow, autor biograﬁi Marxa, niegdyś czczony
powszechnie, stał się nagle – na skutek donosu – pisarzem bez talentu... Galina
Sieriebriakowa jeszcze w sierpniu 1936 r. znaną była ze swych poczytnych książek,
jak np. Młodość Marxa, zaś we wrześniu gniła w więzieniu, a pisma odsądzały ją od
krzty talentu.
To samo w innych dziedzinach. Muzyk Dymitr Szostakowicz stworzył
niezwykle oryginalną orkiestrę, której instrumenty składały się z noży, pił, młotów,
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gwizdków fabrycznych itp. Pewnego dnia partia uznała, że taka muzyka psuje gust
proletariackich słuchaczy. Padło słowo: zdrada klasy robotniczej. I muzyk znany, i
ceniony – zniknął już następnego dnia z widowni.
Z drugiej strony trzeba przyznać ZSRS jest państwem, które najlepiej wynagradza swoich artystów, przynajmniej niektórych. Książka, która uzyskała aprobatę
partii, rozchodzi się w ilościach egzemplarzy, o której trudno nawet marzyć autorowi
krajów „burżuazyjnych”. „Mój Piotr Pierwszy” – rzekł Aleksy Tołstoj reporterowi jednego z pism zachodnio-europejskich – „był wydany w ilości półtora miliona egzemplarzy, a cały nakład jest już wyczerpany”. Ogromne honoraria4, zaliczki, wille, samochody, nagrody, niezliczone konkursy itp. pozwalają pisarzowi „uznanemu” żyć na
innym zupełnie poziomie niż przeciętnemu urzędnikowi administracji państwowej
czy nawet średnio wykwaliﬁkowanemu robotnikowi otrzymującemu wynagrodzenie
miesięczne od 50 do 150 rubli przy cenie 90 kopiejek – 1 rubel za 1 kilogram czarnego chleba i zaopatrywanemu w przedmioty pierwszej potrzeby przez składnice
państwowe, sprzedające mu artykuły w 50 do 70% nienadające się do użytku i
oszukującego go w 95 na 100 wypadkach na cenie i wadze. Nie można się więc bardzo
dziwić, że cały szereg pisarzy zgadza się na to, by pisać wyłącznie to, co od niego w
danej chwili wymagać będzie reżim, i przystosowywać się w zupełności do wskazówek dawanych przez cenzurę partyjną. Pisarze ci, zwani „błagopołucznikami”
tworzą – w miarę uzdolnień – poezję, powieść, dramat czy nowelę, osnuwając ich
treść na świeżo wygłoszonej mowie Stalina, oﬁcjalnym, komunikacie partii lub
czymś podobnym, mającym na daną chwilę moc obowiązującą. Nie trzeba chyba
dodawać, że przy zygzakowatej i niespodziewanie zmieniającej kierunek „linii partii” muszą się liczyć z tym, iż ich dzieło, nieraz po upływie zaledwie paru miesięcy,
będzie usunięte z półek jako niezgodne z „wytycznymi”. Ludziom tym jednak to
nie przeszkadza, prędko przystosowują się do nowych wymagań, dbając tylko o
to, aby się nie „spóźnić” za oﬁcjalnym kursem, a więc, aby tworzyć odpowiednio
szybko. Gdy rząd piorunuje na kułaków, błagopołucznik również „psy wiesza” na
bogatym chłopstwie; gdy jednak linia polityki wiejskiej na przełomie 1931-32 się
zmienia, musi zmienić front i mocno stonować swoje zarzuty. I tak z każdą sprawą.
Gdy Rosja kieruje się w dziedzinie polityki zagranicznej zasadą splendid isolation,
błagopołucznik grzmi na kapitalistyczny imperializm państw zachodnich, lecz
gdy ZSRS wstępuje do Ligi Narodów ujadania na „zgniły, kapitalistyczny zachód”
zaraz milkną. Król jest w Rosji synonimem zła i nacisku, ale gdy towarzysz Litwinow jedzie do Londynu, aby wziąć udział w uroczystościach koronacyjnych
Jerzego VI, posłuszni wymaganiom chwili nadworni twórcy reżimu z pewną nawet
przychylnością zaczynają się wyrażać o znienawidzonym dotychczas „satrapie”.
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Dopóki trwał terror antyreligijny, póty nie wolno było pisarzowi jednym
słowem okazać przychylności wierzącym. Gdy jednak pod wpływem ogólnego
zwrotu „na prawo” i nowej konstytucji terror przynajmniej zewnętrznie musiał
przycichnąć, znajdują się pisarze, jak Wiszniewskij, który w sztuce Optymistyczna
tragedia, lub Amagłobeli w sztuce Radosne życie wprowadza postaci religijne, a jednak sympatyczne. Podobny wypadek mamy u Ratajewa w powieści Naprzód czasie!
Bolszewizm walczył z rodziną, starał się wszelkimi siłami ją rozbić. Wszak rodzina
w myśl doktryny jest tylko tworem, nie tylko społecznym, lecz również i to przede
wszystkim gospodarczym, opierającym się na podziale pracy między mężczyzną
a kobietą, na „zróżniczkowaniu płciowym” (Bucharin). Lecz nadchodzą zmiany.
Kosariew, prezes związku młodzieży komunistycznej, mówi: „Dopiero w naszym
ustroju może powstać prawdziwa mocna rodzina, na której pragniemy oprzeć
nasze państwo. Rodzina oparta na wzajemnej miłości, a nie na współzależności eko- 177
nomicznej”. I zaraz nowe hasło znajduje odbicie w literaturze, zaś robotnice leningradzkiej fabryki turbin wystosowują do pisarzy sowieckich list otwarty, pisząc, aby
pisali książki o miłości i romantyźmie.
I wszystko jest w porządku, z tym jednym wyjątkiem, że „twórczość”
„błagopołuczników” przystosowująca się wciąż do wymogów mecenasa-państwa,
ma, mówiąc językiem sowieckim, „jakość produkcji” bardzo słabą, a mówiąc po
prostu, nie ma nic wspólnego – przynajmniej w 90% – ze sztuką.
Dyrektor gosizdatu Nakoriakow stwierdził, że od chwili stworzenia związku, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat, nie spotkał się z żadnym wybitniejszym utworem ani też z żadnym nowym, rokującym większe nadzieje talentem. Andrzej Gide, znany poeta, pisarz i publicysta francuski, wróciwszy z ZSRS,
gdzie jeździł po zgłoszeniu oﬁcjalnego akcesu do partii komunistycznej, opowiada,
że w Rosji otrzymał informację, iż dzieli się tam artystów na „formalistów” i „nieformalistów”. Zaintrygowany, zapytał co oznacza ta nazwa. Odpowiedziano mu,
iż formalistą jest każdy artysta, który tworząc przywiązuje wagę do formy nie do
treści - o jaką zaś treść tu chodzi, łatwo zgadnąć. Gide przełknął gorzką pigułkę,
gdyż znany jest ze swych haseł: „precz z dogmatyzmem w sztuce”, a przyjrzawszy
się wystawie obrazów w Tyﬂisie, na którą składały się niemal wyłącznie płótna
nieformalistów, skonstatował, że niestety nie mają one nic wspólnego ze sztuką.
Część pisarzy – przeważnie talenty największe – chce pozostać niezależną.
Pisarze ci tzw. „poputcziki” skazani są jednak na smutną rolę, bo choć oﬁcjalna krytyka na pozór odnosi się do nich przychylnie i przyznaje, że każdy, nawet nie należąc
do partii, jeżeli tylko tworzy zgodnie z duchem rewolucji sowieckiej, ma prawo do
„życia i tworzenia” w ZSRS. Cóż jednak stąd, kiedy ich utwory nie są drukowane i
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„poputczik” nie ma możności ich wydania, gdyż jedynym wydawcą w Rosji jest…
państwo. Wprawdzie zdarzały się wypadki, że jakiś śmielszy dyrektor wydawnictwa
skorzystał z utworu bardziej sławnego „poputczika”, lecz w większości wypadków
wyjątki te kończyły się w ten sposób, że cenzura państwowa kazała książkę wycofać,
a dyrektor wraz z przydzielonym do swego boku cenzorem partyjnym dostawali
„zmywanie głowy”. Dodajmy do tego, że dyrektor obowiązany jest do prowadzenia
wydawnictwa systemem skomercjalizowanym, musi się więc wykazać odpowiednio
wzrastającym dochodem, nie ma przeto – niezależnie od odpowiedzialności partyjnej – ochoty spotkać się z odpowiednim artykułem kodeksu karnego, zajmującym
się nader szczegółowo ludźmi opóźniającymi wykonanie planu gospodarczego.
Tak więc na planie pozostają prawie wyłącznie „błagopołucznicy” i drobny
odsetek pisarzy, którym udaje się nadążyć za linią partii, zachowując jednak, o ile to
jest w ZSRS możliwe, niezależność osobistą.
Nie chodzi zresztą, jak to już mówiłem, aby tworzyć zgodnie z ogólnym
duchem partii; trzeba tworzyć zgodnie z hasłem chwili – z hasłem, które wciąż
ulega zmianom. Świetnym przykładem tej „giętkości”, jaka winna cechować pisarza
sowieckiego, jest powieść Szołochowa – nota bene bardzo dobrze napisana – Zorany
ugór. W powieści tej autor przedstawia poszczególne fazy tworzenia się kołchozu
w małym chutorze naddońskim. Powieść maluje z talentem tło społeczne i obyczajowe, kreśli doskonałe i mocne sylwetki ludzkie. Do Grzmiącej Doliny przybywa
robotnik Dawydow z poleceniem zorganizowania tam kołchozu. Ludność ustosunkowuje się do tych poczynań negatywnie, zwolna jednak daje się przekonać. Kułaków
pozbawiono własności, ich ruchomości rozdano między biedotę, bydło, drób skolektywizowano, nagle „linia” u góry się zmienia, pada rozkaz zwolnienia tempa kolektywizacji (słynny artykuł Stalina „Zawrót głowy wywołany sukcesem”), pozostawienia bydła, drobiu i kawałków ziemi poszczególnym właścicielom, zwrotu majątku
ruchomego kułakom. Kołchoz zaczyna się chwiać, luzie rozbiegają się. Trzeba jednak
za wszelką cenę doprowadzić do „happy endu”, więc autor tłumaczy czytelnikowi, że
Dawydow dał się opanować „lewym” radykalnym tendencjom. Bohater uświadamia
sobie swoją winę, bije się w piersi, postanawia wszystko naprawić.
Takich Dawydowów musi być w Rosji wielu. Automat nastawiony w
określonym kierunku działa, może nawet dobrze działa. Potem ręka kierująca
przestawia zwrotnicę, automat skręca na inny tor, odpowiedni mechanizm sprawia,
że pojawiają się w nim wyrzuty sumienia, dawna droga zostaje uznana za „drogę
błędu”, automat tym gorliwiej pracuje, by zatrzeć swoją winę.
Istnienie sztuki związane jest nierozłącznie z istnieniem dramatu. Im dramat ten ma szersze podłoże, im głębsze sfery duszy człowieka wciąga do walki,
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tym sztuka uderza w wyższy ton, nabiera charakteru ogólnoludzkiego. Dla sztuki
sowieckiej dramat indywidualny jest rzeczą nieznaną; jeżeli mógłby istnieć, to
tylko jaku dramat walki jednostki z tłumem, lecz na dramat taki nie ma miejsca
w sztuce sowieckiej. Gdy w roku 1932 teatr Wachtangowa w Moskwie wystawił
Hamleta, reżyser Nikołaj Akimow spreparował tragedię Szekspira w ten sposób, że
znikł cały konﬂikt wewnętrzny królewicza duńskiego, a fabuła sztuki została sprowadzona do walki młodego księcia ze starym królem o władzę. Wprawdzie jednostki
rozsądniejsze i wychowane na prawdziwej sztuce buntowały się przeciwko takiemu
uproszczeniu zagadnienia, tłum jednak przyjął innowację chętnie. Dla tłumu konﬂikt wewnętrzny jest rzeczą niezrozumiałą. Sztuka Oleszy Rejestr dobroczynności
mówi o aktorce Gonczarowej, która dusi się w ZSRS, gdzie nie może grać w Hamlecie, lecz każą jej wystawiać pozbawione konﬂiktów sztuki współczesne. Gdy wraca
do Hamleta, spotyka się z pytaniem tłumu: „Po co to?”, „Co nas to obchodzi?”
179
Autor sowiecki unika jak ognia zdradzenia swego osobistego stosunku
do bohaterów, przez siebie przedstawionych. Wszak linia się zmienia i nigdy nie
wiadomo, czy przypadkiem postać, której okazał zbyt wiele sympatii, nie okaże się
„wrogiem proletariatu”. Autor jest więc nieobecny w swoim utworze, nie przeżywa
konﬂiktów sam, a fabułę układa według raz z góry przyjętego schematu. Powieść
sowiecka z życia współczesnego będzie zawsze powieścią, albo z życia wsi, albo z
życia miasta. Stałym i niezmiennym tematem pierwszej jest tworzenie się, kołchozu.
tematem drugiej – albo powstawanie wielkiej fabryki, albo też „nawracanie” się bezpartyjnego, który widząc wspaniałe wyniki, osiągane przez swoich kolegów, daje się
porwać ogólnemu entuzjazmowi, wstępuje do partii i zaczyna pracować dla dobra
„sowieckiej ojczyzny”. Nawiasem mówiąc to ostatnie miano jest również niedawno
osiągniętym sukcesem linii partii, skręcającej coraz silniej w prawo od idei rewolucji
wszechświatowej do idei rewolucji narodowej w granicach jednego kraju. Coraz
częściej słyszy się wyrażenie: „jesteśmy patriotami naszej sowieckiej ojczyzny”,
„kochamy naszą ojczyznę” itp.
Krytyka sowiecka domaga się od książek „tła społecznego”. Głosząc obecnie – zgodnie z aktualną „linią” partii – że nie ma zamiaru zacierać indywidualności
jednostki, nie rozumie zupełnie, że każdy konﬂikt wewnętrzny jednostki ma
także swoje oblicze społeczne. Jeżeli wśród artykułów Karola Radka spotykamy
się z surową krytyką książki Liebiedińskiego Narodziny bohatera, w której sowiecki działacz społeczny pod wpływem niewłaściwej miłostki opuszcza się w swej
pracy, a potem, porzuciwszy znowu kochankę „nawraca” się i zaczyna tym gorliwiej pracować – to dlatego, że bolszewik nie rozumie, czy też nie chce rozumieć
nieuchronnych w życiu ludzkim upadków i wzlotów, a tymczasem właśnie wypad-
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kowa tych wzlotów i upadków wykreśla linię zasadniczą dziejów i rozgryzienie tych
poszczególnych, indywidualnych upadków czy wzlotów niezbędne jest do analizy
danego okresu historii.
Powstanie monopolistycznego związku literatów i cały nacisk wywierany
ostatnimi czasy na literaturę sowiecką ma na celu podtrzymanie jej charakteru
bojowego z lat walki. Zamiast walki orężnej mamy walkę o osiągnięcie takiego czy
innego wyniku gospodarczego. Weźmy taką książkę Walentija Katajewa: Naprzód,
czasie! Grupa robotników w betoniarni dowiedziała się, że ich koledzy gdzieś o
parę tysięcy kilometrów osiągnęli w określonym czasie większą liczę przemieszań,
a tym samym przyspieszyli tempo produkcji. Trzeba ich za wszelką cenę pobić.
Następuje zaciekła walka – walka z deszczem, mrokiem, zmęczeniem, walka z
oporem inżynierów „niedowiarków”, walka ze złą wolą jednostek – walka, której
jednak grupa osiąga zwycięstwo, ale tylko zwycięstwo chwilowe, gdyż życie sowieckie domaga się nowych rekordów, nowych zwycięstw, aż do zwyciężenia… czasu.
Bolszewicy stoją na słusznym stanowisku, że walka o zrealizowanie ich celów wciąż
jeszcze trwa. Występują jednak symptomaty znużenia. Nie można wciąż opisywać
chwili bieżącej. Bolszewicy przeciwstawili się tezie, że literatura powstaje tylko z
twarzą zwróconą ku przeszłości, lecz na miejscu rzekomo istniejącego tej treści dogmatu wstawili inny dogmat: literatura żyje chwilą obecną.
Może nader śmiałe będzie moje twierdzenie, że sztuka – prawdziwa sztuka
– jest najwyższą syntezą możliwości człowieka. To, czego nie może osiągnąć ani
samo uczucie, któremu zawsze grozi niebezpieczeństwo utraty podstaw, ani sama
wiedza – to wszystko osiągamy dzięki sztuce, stanowiącej syntezę myśli i uczuć.
Sztuka jest więc – najwyższą ekstazą religijną i najpiękniejszą modlitwą, w której
panuje idealna harmonia między hołdem umysłu, a wzlotem serca.
Z natury więc rzeczy sztuka nie może być nastawiona ani na przeszłość, ani
na teraźniejszość, ale w przyszłość. Przeszłość, teraźniejszość – to punkt odbicia,
moment konﬂiktu, którego jednak rozwiązanie leży dopiero w przyszłości. Prawdziwa
sztuka nie zna epok. Dzieło zaś przeznaczone tylko dla danej chwili nie ma wartości.
Przeżyje się i zemrze bezpłodnie zapomniana. Nie jest to zresztą zjawisko spotykane
wyłącznie w Sowietach. Dzisiejsza prasa ideowa także i w Polsce ma swoich młodych
artystów, których eksploatuje; domagając się od nich utworów „okazyjnych”, artysta
szarpie się, lecz żyć musi, więc w końcu ustępuje. Pisze wiersze, agitacyjne, propagandowe, nie jest zdolny do przeżycia czy choćby wmyślenia się w dramat ideowy. Jest to
pewne „zboczenie”, a nie normalny system, w którym pisarz ma żyć i działać.
Jan Otmar Berson, reporter Gazety Polskiej, zwiedzając Kaukaz sowiecki,
oglądał w Tyﬂisie wystawę malarską, zorganizowaną z okazji dziesięciolecia istnie-
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nia sowieckiego transkaukazu. Wystawa ta składała siec z trzech oddziałów: oddział
armeński, gruziński, azerbejdżański. Twórczość malarska wystawiona w każdym z
tych oddziałów odpowiadała charakterystycznym cechom poszczególnego narodu.
Dzikawy i rozpoczynający dopiero pracować artystycznie Azerbejdżan stać było
tylko na naiwne prymitywy ludowe; zbuntowana do niedawna Gruzja wystawiła
płótna o tematach historycznych, uciekając w ten sposób jedyną tolerowaną, choć nie
poleconą drogą od apoteozowania teraźniejszości; tylko Armenia stanęła posłusznie
na wezwanie partii, przedstawiając utwory o charakterze „konformistycznym”.
Przykład Gruzji nie jest przykładem oderwanym i nie tylko w malarstwie
widzimy próbę ucieczki z więzów konformizmu. Pisarzom młodszym, którzy
zaczęli tworzyć po lub w czasie przewrotu październikowego, ucieczka na ogół
sprawia więcej trudności wobec niedostatecznego przygotowania. Lecz ci, którzy
pisać poczęli wcześniej i którzy osiągnęli pewną sławę, zanim jeszcze zgłosili się 181
do szeregów pisarzy sowieckich, urządzają sobie chętnie wycieczki w głąb historii. Aleksy Tołstoj, może największy talent literacki w ZSRS poświęca np. czas
kilkutomowemu dziełu Piotr Pierwszy (napisanemu także po raz drugi w formie dramatu), Tynianow pisze Puszkina, Czapygin Stienkę Riazina.
Specjalnie charakterystyczną jest powieść Aleksego Tołstoja Piotr Pierwszy. Mimo pogardy, jaką autor okazuje dla tych czasów powszechnego ucisku,
głupich wierzeń i przesądów, ogólny wynik – to apoteoza Piotra. Młody Car wyzwala się z pomocą cudzoziemców – od niebezpieczeństwa, jakie mu groziło od możnowładców i siostry Zoﬁi. Cudzoziemcy dochodzą do głosu i pasożytują na ciele
narodu rosyjskiego, ale Piotr przez ten czas – sam będąc jednocześnie cieślą, kowalem, inżynierem, buduje ﬂotę rosyjską, która go potem uniezależni od zagranicy.
Punkt zwrotny następuje, gdy ﬂota rosyjska zaczyna zagrażać Bosforowi, a
Piotr umocniwszy się na południu przechodzi do działań zaczepnych na Bałtyku.
Wówczas cudzoziemcy zaczynają go zdradzać – jednocześnie na wszystkich polach.
Wodzowie z księciem von Croy na czele poddają się Karolowi pod Narwą, a nawet
Aachen Mons zdradza Piotra z Königseckiem. Ale czas próby – coś jakby czas Nepu
– już się skończył. Piotr jest silny w oparciu o wyszkolonych, młodych pracowników rosyjskich. Z ich pomocą zbuduje potężną Rosję.
Mamy więc, obok apoteozy Piotra, apoteozę nacjonalizmu i imperializmu
rosyjskiego. A przecież jest to powieść, której żadna cenzura nie skrytykowała.
Puszkin to świetnie napisana książka o dzieciństwie wielkiego poety. I znowu
znajdujemy w niej te same akcenty narodowo-rosyjskie, choćby w gloryﬁkacji oﬁarnej armii walczącej z Napoleonem. Nie ma w książce aż tak wyraźnych akcentów
jak u Tołstoja – za to spotykamy tu wspaniałe opracowane typy charakterystyczne
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rodziców i krewnych poety. Sam Puszkin przedstawiony jest jako swego rodzaju
rewolucjonista i buntownik duszący się w „burżuazyjnej” atmosferze cesarstwa.
Przytoczyłem powieść Szołochowa Zorany ugór jako doskonały przykład
„giętkości” pisarza wobec wymagań polityki zewnętrznej. Tak samo, jak do wytycznych w procesie kolektywizacji, dostosowuje się ona doskonale do metamorfoz,
jakie zaszły w dziedzinie poglądów na sprawy życia seksualnego. Początkowy okres
„bojowy” rewolucji był jednocześnie okresem swoistego purytanizmu w dziedzinie
zagadnień życia płciowego. Wprawdzie bolszewizm rozbił rodzinę, ułatwił do ostatnich granic stosunki między ludźmi, lecz jednocześnie wymagał od każdego obywatela poświęcenia sprawie całego siebie. Stąd wytworzył się oryginalny paradoks:
ustrój sowiecki pozwalał swoim obywatelom na zupełną dowolność w zakresie ich
stosunków płciowych, lecz z drugiej strony określał zajmowanie się tą sprawą jako
„zgniliznę kapitalistyczną”, jako przykład dekadencji społeczeństwa. Odbija się
to naturalnie w literaturze. Świetna powieść Aleksego Tołstoja Czarne złoto przeciwstawia, między innymi rozwydrzenie erotyczne sfer kapitalistycznych i kontrrewolucyjnych, czystości obyczajów komunistów. U Szołochowa główny bohater
Dawydow jest również człowiekiem, dla którego erotyzm nie istnieje. Ponad
miłość kobiety stawia przyjaźń i koleżeństwo, czemu daje wyraz w rozmowach z
Nagulnowem i Korczyńskim. Bohatersko odpiera zaczepki Łuszy, żony Nagulnowa.
Wobec jednak enuncjacji Stalina, który, wynalazłszy w dziełach Lenina zdanie o
życiu „całą piersią”, ogłosił je za obowiązujące, dodając od siebie, że „życie stało się
lepsze i weselsze” – „spiżowość” i nieugiętość postaci Dawydowa mogłaby okazać
się herezją”. Dlatego też Szołochow, posłuszny obowiązującej linii, pozwala, aby
przy końcu książki bohater uległ wdziękom Łuszki.
Heroizm z okresu bojowego ustępuje coraz częściej miejsca pewnej wygodzie
i pragnieniu, aby dalszy postęp i dalsza walka realizowały się bez trudów. Jedna z
ﬁlmowych wytwórni sowieckich wyprodukowała obraz, którego treścią były dzieje
pewnej nauczycielki, odgrywającej rolę pionierki komunizmu w jakimś zapadłym
kącie ZSRS. Właściwie nauczycielka staje się dopiero pionierką, widząc opłakany
stan, w jakim przebywają mieszkańcy owej wioski. Stając w obronie biedoty, nauczycielka tym samym naraża się na prześladowania „kułaków” i „średniaków”; w
rezultacie tych prześladowań biedną nauczycielkę wyrzucają pewnego dnia z wozu
w śnieg i zostawiają samą w polu, skutkiem czego odmraża sobie ręce. Mimo to nie
przestaje walczyć i wreszcie osiąga zwycięstwo: stworzenie kołchozu. Otóż ﬁlm
ten został zakazany, jako nienadający się dla szerszej publiczności. Z tego powodu
Radek, bardziej czuły na wymogi prawdziwej sztuki, uderza w ton alarmujący i pyta
z drwinami – czy towarzysze woleliby widzieć, jak nauczycielka jedzie pracować
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na swym pionierskim posterunku sleepingiem i jest na dworcu przyjmowana przez
rozentuzjazmowaną ludność, podczas gdy rzeczywistość nie ma z tym obrazem nic
wspólnego. Z tragicznie bolesnego odezwania się Radka wynika jasno, że w miarę
jak źródła prawdziwego heroizmu wysychają, na ich miejsce zjawiają się próby apoteozowania tanich zwycięstw i banalnego patosu.
Na podstawie tych kilku spostrzeżeń, można sobie wyrobić dostatecznie
dobrze pojęcie o warunkach pracy artystycznej w ZSRS. Dopóki idea sowiecka była
ideą bojową, twórczości artystycznej nic nie krępowało, powstawała samorzutnie.
Lecz taki „zryw” nie może trwać stale. W miarę jak idea się krystalizowała, ukazywać
się poczęły luki i szpary, niewidoczne w okresie, kiedy wszystko wrzało, i pisarz-artysta stanął wobec niebezpieczeństwa, że może w tych lukach i szparach utknąć. Normalnie nikt się niebezpieczeństwem takim nie interesuje, ale dla reżimu sowieckiego
każdy artysta jest jednocześnie prorokiem idei państwowej, może więc albo głosić 183
jej chwałę albo musi... zamilknąć, gdyż mówiłby wówczas przeciwko niej. Szarpana
prawymi i lewymi „herezjami” linia partii musi szukać oparcia w artyście. Czyni to
prowadząc go ostrożnie, krok za krokiem, między grożącymi niebezpieczeństwami
i ani na chwilę nie uwalnia go z objęć opiekuńczych. Jak ma się czuć pisarz, który
ma dwie tylko alternatywy przed sobą: albo ślepe posłuszeństwo i nagroda, albo
opór, kara i w perspektywie przymus milczenia? Czyż może coś powstać wielkiego
w takich warunkach?
Nie powinno nas to łudzić, że spotykamy się, od czasu do czasu, z rzeczami
naprawdę wartościowymi. Zdarzają się one rzadko – przy może najpłodniejszej na
świecie „produkcji” (w Rosji terminy fabryczne zostały w całej rozciągłości zastosowane do twórczości artystycznej. Nie kończy się jednak na terminach: pracę
wytwórczą zastąpiła i tu także praca odtwórcza, fabrykant-państwo zrezygnowało
z wyrobów, olbrzymich, nie mieszczących się w ramach szablonów, chce mieć tylko
standaryzowane pigułki entuzjazmu, dostosowane do konsumpcji i możliwości
zbytu w danej chwili). Do jakiego stopnia zalew miernoty grozi Rosji widać to stąd,
że wyciąga się dziś ręce do pisarzy epoki „burżuazyjnej”, jak Gogol i Puszkin, lub
wydobywa się z ukrycia, wciągnięte po samobójstwie autora na indeks rzeczy zakazanych poezje Majakowskiego.
Jedna może tylko dziedzina sztuki najdłużej okazywała się oporną na nacisk
ze strony partii: dziedzina satyry i karykatury. Prawdziwe perły humoru Katajewa,
Zoszczenki, Awerczenki, choć w ostrych słowach przedstawiały prawdę ustroju, były
tolerowane. Powód tej powolności tkwi być może zupełnie gdzie indziej. W psychice rosyjskiej leży potrzeba kajania się i samobiczowania. Doskonale tę potrzebę
wykorzystuje obecny władca Rosji, Stalin, wzywając co pewien czas do wykony-
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wania aktów ekspiacyjnych: otóż humor i satyra rosyjska nie mają nigdy charakteru
bezwzględnej wesołości. Zoszczenko czy Katajew są godnymi następcami Czechowa
i Gogola, tylko, że co u tamtych było łzami i goryczą, u tych jest oburzeniem i buntem. Nie zmienił się charakter humoru – zmienił się tylko człowiek w ZSRS.
Tę ostatnią prawdę trzeba jednak sobie uświadomić. Ustrój sowiecki
wychował nowego zupełnie człowieka, nie jest to – o tym się nikt chyba nie łudzi
– nowy człowiek z utopii Marxa czy Lenina, tym niemniej jest to rzeczywiście,
nowy człowiek. Dawniejsza bierność i ospałość znika, a na jej miejsce pojawiać się
poczynają pierwiastki dynamiki i czynu. Obok niezliczonych wprost szkód, poczynionych przez doktrynę komunistyczną w duszach rosyjskich, jest także kilka
objawów dodatnich i do nich należy właśnie ta przemiana negatywnego, stosunku
na pozytywny.
Gdy Zoszczenko opisuje o tym, jak na zapadłą wieś rosyjską przyjeżdża agitator, by wytłumaczyć chłopom potrzebę posiadania przez ZSRS własnego, silnego
lotnictwa, lecz okazuje się, że agitator nie umie ani mówić ani przekonywać a nawet,
gorzej, bo na podstępne pytania chłopów opowiada im o wpadkach i katastrofach
lotniczych, czym ich zniechęca całkowicie do sprawy zbiórki na fundusz lotnictwa,
czuje się, iż poza wesołym tokiem humoreski kryje się złośliwe wytknięcie towarzyszom z Ossoawiachimu źle prowadzonej roboty propagandowej. Jest także krótkie
opowiadanie, w którym autor opisuje, jak to w dzień jakiegoś święta „narodowego”
ustawiono na placu karuzelę i pozwolono na niej jeździć świętującym towarzyszom
za darmo, jeden zaś komsomolec dosiadłszy drewnianego konia, galopował na nim
tak długo, aż wreszcie zachorował, lecz mimo to nie chciał jeszcze zejść, uważając,
że nie można marnować darmowej okazji.
W opowiadaniu mieści się pozornie delikatny zarzut postawiony władzom o
to, że zmuszając ludzi do pracy nad siły, nie dają im możności weselenia się i zabawy,
ale główna myśl zdaje się być inna: „Nie umiemy się bawić, lepiej nie bawmy się.
Bijmy się w piersi i zajmijmy się pracą.” Ta specyﬁcznie rosyjska skłonność do
samobiczowania wyraziła się w piśmie robotników, wystosowanym w roku 1934
do pisarzy sowieckich, w którym robotnicy proszą o „ciekawe” książki, a przede
wszystkim o ”wesołe opowiadania i śmieszne felietony wyszydzające niedomagania
sowieckie”.
Jeżeli chodzi o dział karykatury sowieckiej, to zwrócony on jest w całości
przeciwko „wrogom ZSRS”. Kapitalista, faszysta, kułak szczerzy zęby na każdym
kroku, grożąc Rosji wojną. Patrzący śmieje się, ale daje się opanować hipnozie, że
wrogowie tylko czyhają na Rosję, hipnozie, o którą tak bardzo chodzi wodzom
państwa.
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Więc i dział humoru w rzeczywistości służy celom partii rządzącej i jest jej
linii - choć w mniej wyraźny sposób – całkowicie podporządkowany. Stąd coraz mniej
wesołych akcentów w sztuce sowieckiej, bo łatwiej jest nakazać ludziom płakać niż
śmiać się. W pierwszym okresie „bojowym” utwory wesołe stanowiły niemal połowę
twórczości literackiej (jeżeli nie więcej); dziś wystarczy spojrzeć na wcale nie wesołą
karykaturę, przedstawiającą w skrócie repertuar teatrów moskiewskich, na której
mamy samobójstwo, morderstwo, otrucie, uduszenie i gwałt. I to w czasie, gdy padło
z ust Stalina: „Życie stało się lepsze i weselsze!”
W jakiż to sposób udało się bolszewikom osiągnąć taki rezultat i zmusić
twórczość, aby aż do tego stopnia była posłuszna ich wymaganiom? Przymus ﬁzyczny? Tego wyłącznie przymusem ﬁzycznym wytłumaczyć nie sposób. Mamy
wiele przykładów w dziejach – a już specjalnie w dziejach kultury polskiej, że gdy
zjawił się przymus i usiłował zepchnąć twórczość artystyczną do wymaganego 185
schematu, czy nawet chciał ją całkiem stłumić, duch twórczy buntował się i wbrew
prześladowaniom odpowiadał dziełami wolnego ducha. Przymus działa – to prawda
– lecz gdyby istniał tylko przymus, pisarze schroniliby się na emigrację - jak to
zresztą uczynił Mierieżkowskij, Bierdiajew, Ałdanow „Landau” i tam by tworzyli
zgodnie z własnym przekonaniem.
Zagadkę tę da się rozwiązać, gdy weźmie się pod uwagę wiek artystów sowieckich. Nie liczą oni średnio więcej niż 22-26 lat, są to więc ludzie wychowani całkowicie
w ustroju sowieckim, a poza tym są to ludzie „od młota i pługa” – rzeczywiści robotnicy i prawdziwi rolnicy. Tworzenie jest w nich spontanicznym wybuchem talentu.
Nie mają żadnego przygotowania, ich edukacja jest więcej niż problematyczna. Ustrój
sowiecki – trzeba to przyznać z całą obiektywnością – umożliwił im rzecz, do której
próżno by wzdychali w czasach caratu. Oni temu ustrojowi zawdzięczają wszystko
i dlatego są do niego szczerze. przywiązani. Ich nieposzerzony horyzont umysłowy
nie jest zdolny pojąć swobody myśli. Pełni wdzięczności dla ustroju, który pozwolił
im żyć twórczością, oddali mu w niewolę swoją wolność twórczą.
Weźmy taką – naprawdę ślicznie napisaną książkę – Republika Szkid. Autorzy
książki Biełych i Pantelejew byli sami wychowankami prijutu dla bezpryzornych5
takiego, jakiego życie opisują. Pryjut ich wychował, pryjut uczynił z nich ludzi, gdy
przedtem byli małymi i dzikimi zwierzątkami ulicy. Są wdzięczni, i trzeba tę ich
wdzięczność dla zakładu, który ich wychował, ocenić. I trzeba ich także zrozumieć,
iż wychowani już w ustroju sowieckim, nie są zdolni pojąć, że może być inne życie niż
życie zakładowe i że to ten właśnie ustrój kazał im być naprzód „bezpryzornymi”,
aby potem dopiero, zrozumiawszy swój błąd, zapewnić im opiekę zakładu. Gdyby
im kto o tym powiedział, nie uwierzyliby mu.
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Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję, aby powiedzieć, że nie uznaję bynajmniej faktu wiązania twórczości artystycznej z pewną ideologią za coś co jest a
priori pozbawione wszelkiej wartości. Sztuka w służbie idei nie traci nic – a nawet
często zyskuje – na swym wyrazie. Chodzi tylko o ideę. Są idee „otwierające” i
„zamykające” światopogląd, a do grona tych ostatnich należy bezspornie marksizm. Dlatego też niewola artysty sowieckiego jest prawdziwą niewolą, gdyż dławi
go pętami antropocentryzmu. Chodzi także o to, czy ma się do czynienia ze służbą
dla idei, czy dla reżimu danej idei.
Młody pisarz sowiecki jest naprawdę entuzjastą bolszewizmu. Tworzy
często – nie mając żadnego przygotowania – rzeczy bezwartościowe, tworzy także
często po to tylko, by kupić sobie w ten sposób ów „nad-stan” ludzi sztuki, lecz
gdy entuzjazmuje się ustrojem, czyni to zupełnie szczerze. Jeden z polskich dziennikarzy, zwiedzając w ostatnich latach Rosję Sowiecką, wyraził zdumienie, dlaczego
kraj, którego artyści byli zawsze największymi anarchistami ducha, pozwala się dzisiaj zakuć w pęta niebywałej wprost niewoli. Odpowiedź na to prosta: dzisiejszy
rewolucyjny człowiek nie ma nic wspólnego z dawnym – na miarę Dostojewskiego
– człowiekiem.
Tym niemniej nasuwa się następujący wniosek: bolszewizm idzie zdecydowanie „na prawo”. Każdy rok – ba, miesiąc i dzień – przynosi nowe zmiany, które
są właściwie obalaniem starych, marksistowskich zasad.
Nie moim jest tu zadaniem mówić o tym, ku czemu idzie ZSRS. Wszak
tematem, który mi został powierzony, są możliwości artystyczne w Rosji Sowieckiej. Lecz z drugiej strony niepodobna jest odedrzeć w Rosji zagadnień polityki od
zagadnień sztuki. W ogóle niepodobna jest zastanawiać się – mówiąc o Rosji – nad
jakimś problemem oddzielnie, muszę więc, chcąc czy nie chcąc, wkraczać wciąż na
„obce podwórko”.
Rosja idzie „w prawo” i sztuka sowiecka idzie „w prawo”. Zwracałem już
poprzednio uwagę na restytucję pojęcia narodu, rodziny itp. – choć to nie ma nic
wspólnego z chrześcijańskim ujęciem tych instytucji – zaś dokonywająca się ewolucja
zdradza się natychmiast w sztuce. Więc…?
Chodzi właśnie o to „więc”, ZSRS to twór dwuobliczny – inny na pozór,
inny w rzeczywistości. Istnieje w Rosji oﬁcjalna polityka zewnętrzna i istnieje
komintern, istnieją tendencje imperialistyczno-narodowe (choćby „jaffetyzacja”
języka) wewnętrzne i istnieje recepta frontów ludowych – na zewnątrz, istnieje literatura i sztuka na użytek towarzyszy z ZSRS i istnieją wytyczne, którym winna być
posłuszna sztuka dla czytelników w państwach kapitalistycznych. Sowiety żądają
od swoich artystów „konformizmu”, podporządkowania się ideom partii, lecz na
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zewnątrz głoszą hasła liberalizmu w tworzeniu, liberalizmu, będącego w rzeczy
samej anarchizmem, gdy słyszy się hasła „wyzwolenia sztuki od przemocy”, hasła
walki w imię „niezależności” religijnej, moralnej i etycznej artysty – można być niemal pewnym, że działają tu wpływy zza wschodniego kordonu. Bolszewicy zwalczają
dziś u obcych najsilniej to, co sami pielęgnują pieczołowicie. Wstrzykują w organizm państw, które chcieliby sobie poddać, bakcyl rozkładu, który jednocześnie starają się usunąć ze swego organizmu.
Dlatego też zatrzymałem się nad owym „więc”. Cóż z tego, że twórczość
w ZSRS stoi nisko, cóż z tego, że warunki pracy artystycznej są tam skandaliczne?
O tym mało kto wie, nam zaś grozi bliżej i bezpośredniej inny wróg – hasła „swobody”, odrzucenia „niewoli” dogmatów i „więzów” moralności, hasła, szerzące się
wszędzie, zarówno w prasie brukowej, jak i w prasie poważnej, zarówno w pisemkach dla dzieci, jak i w bardzo poważnych pismach dla inteligencji.
187
Uświadomienie sobie i innym, że anarchizm duchowy jest „,metodą”
walczącego bolszewizmu, zaś niewola ducha – ostatecznym rezultatem
zwycięskiego komunizmu, może nareszcie otworzy oczy ludziom lekceważącym
niebezpieczeństwo wschodniej zarazy.

Przypisy
Referat z 1938 r., wydany drukiem w tzw. „drugim obiegu” (Warszawa: Wydawnictwo „Awers”,
1986). - przyp. red.
2
Wprawdzie już Marx mówił o dyktaturze proletariatu jako o okresie przejściowym, lecz miał to
być tylko stan przejściowy - rodzaj „stanu wyjątkowego”, potrzebny do osiągnięcia zwycięstwa.
Wraz ze zwycięstwem winien się był skończyć - przyp. J. Dobraczyński.
3
Józef Łobodowski (1909-1988), poeta. Przed II wojną światową bliski marksizmowi, związany z
wileńskim ugrupowaniem „Żagary” oraz emigracją ukraińską. Od 1941 r. na emigracji w Hiszpanii.
Do 1957 współpracownik antykomunistycznej sekcji polskiej Radia Madryt. - przyp. red.
4
Autor sowiecki zarabia 350 do 750 rubli od arkusza, zaś zwykły nakład wynosi 5.000 sztuk. Zarobki
powieściopisarzy i poetów, uznanych przez Komitet Centralny przekraczają czasami 1.000.000 rb
rocznie. Radek zarabiał w swoim czasie 10.000 rb miesięcznie, a jego dwom służącym nie starczało
po prostu sił, by utrzymać w porządku mieszkanie pisarza, ogromne i luksusowo urządzone - przyp.
J. Dobraczyński.
5
Ośrodka dla bezdomnych dzieci. - przyp. red.
1
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Smutek małego imperium

Robert Kościelak

Kilka reﬂeksji nad kondycją
Narodu Szlacheckiego
XVII wiek
W powszechnej, i nie tylko, świadomości utarło się przekonanie, iż
Rzeczpospolita Wielu Narodów zajmowała w XVII wieku sporą część globu
ziemskiego; nie jest to prawda, państwo o którym mówimy, iż sięgało „od morza
do morza” miało obszar liczący 990 tys. km. kwadratowych. A i to w czasie swej 189
największej terytorialnej świetności, w początkach panowania króla Władysława IV.
Niewiele więcej przestrzeni geograﬁcznej zajmuje dziś np. Egipt – jest to przestrzeń
duża, ale przecież nie bezmierna. W powszechnej – również, a może nawet bardziej
niż ta pierwsza, mijającej się z rzeczywistością – świadomości dominuje też określony
obraz gospodarza tych ziem; nie jest to bynajmniej wizerunek intelektualisty,
pięknoducha, konesera. Przeciętny Sarmata to człowiek bezmyślny, nie pięknoduch
a lekkoduch raczej, zbyt powierzchownie podchodzący do duchowych walorów tego
świata by wyrobić sobie postawę konesera. Inaczej sprawa wygląda w przypadku
uroków stołu; tu dominuje dociekliwość i – nałogowa wręcz – dogłębność. W
analizowanym obrazie szlachcic czerpie dumę z faktu, że posiada szablę u boku oraz
zapisane w konstytucjach prawa. Szablą rozstrzyga pijackie spory w karczmach, a
„wolnym nie pozwalam“ ucina wszystkie dysputy w izbie poselskiej. Z pochodzenia
jest najczęściej Polakiem, a z wyznania rzymskim katolikiem i nie lubi tych, którzy
nie są jak on Polakami i rzymskimi katolikami. I daje temu wyraz. Wprawdzie
przykładów na sarmacką nietolerancję i ksenofobię nie ma zbyt dużo, zwłaszcza
na tle konﬂiktów religijnych i etnicznych Europy, ale to w końcu nie problem – w
świecie historycznej poprawności liczą się poprawne politycznie intencje.
Dodajmy jeszcze, iż rzeczony Sarmata jest megalomanem; w tym kontekście
cytuje się często opinię ks. Wojciecha Dembołęckiego, który przekonywał
siedemnastowiecznych czytelników, że królestwo polskie jest „najstarodawniejsze”
w Europie, i że językiem polskim przemawiał Pan Bóg do Adama i Ewy. Jest raczej
bezkrytyczny, zarówno wobec siebie, jak też ustroju, który dał mu prawa równe
elektorom Rzeszy. Nie dostrzega wad, jakie wkradły się w system polityczny
Rzeczypospolitej za sprawą praktyk samej szlachty. Za zło dziejące się w kraju, tak
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dramatycznie uwidocznione w wypadkach drugiej połowy XVII wieku, szlachcic
obarcza innych; zbuntowanych chłopów ukraińskich, obcych przybyszów,
heretyków. Tutaj z kolei badacze chętnie sięgają po zdanie o. Jana Wielewickiego,
który mówił, że polskie biedy dzieją się per proditionem hereticorum.
I chociaż coraz więcej piór historyków i publicystów stara się zwalczyć
konterfekt szlachcica, którego główny problemem życiowym zawiera się w pytaniu
gdzie tu wypić i zakąsić, to jednak gros ciągle żywych opinii nie pozwala zapomnieć
o konstatacji Tadeusza Manteufﬂa, w której miał ponoć stwierdzić, że zapoznając
się z tekstami dotyczącymi historii Polski, trudno oprzeć się wrażeniu, iż zostały
napisane przez autorów, którzy swojego kraju po prostu nie lubią. Ten sposób
pisania o naszej przeszłości rodzi niekiedy efekty zdumiewające; na Zachodzie nawet
historycy nie wiedzą, że w 1573 roku uchwalona została Konfederacja Warszawska –
nazywana przez naszych badaczy „wielką kartą swobód wyznaniowych”. Natomiast
„wywołanie” z Rzeczypospolitej braci polskich antyariańską konstytucją 1658 roku
kojarzy wielu z nich, traktując ten fakt jako kolejny dowód na nasz tradycyjny
zelotyzm. Nie dziwmy się przeto, że francuski publicysta Jean Lacouture przekonuje
czytelników w swej, tłumaczonej również na język polski, pracy o jezuitach,
iż szesnastowieczna Polska była krajem, który „spłynął krwią” innowierców.
Wprawdzie redakcja polskiego wydania książki w przypisie przypomina, że według
dawnych ustaleń Janusza Tazbira liczba oﬁar śmiertelnych sporów wyznaniowych
w Polsce wyniosła nie więcej niż 20 osób – wliczamy w to oﬁary tumultów, a więc
również katolików – to przecież informacja ta z oczywistych racji nie traﬁa do
francuskiego czytelnika, który swą ubogą wiedzę na temat Polski „wzbogaca” o
swoisty „fakt medialny”1.
Z innych niechlubnych statystyk, w których, z woli niektórych badaczy,
należymy do czołówki europejskiej wymieńmy jako przykład polowanie na
czarownice. Wprawdzie w Polsce rzetelne badanie tej problematyki właściwie
dopiero się zaczyna, a co za tym idzie, rozpoczyna się dopiero próba dokładniejszego
określenia liczby oﬁar polowań (Tomasz Wiślicz), to przecież nie przeszkodziło
to autorom zachodnim pisać, iż Polska zalicza się do krajów o najwyższej liczbie
procesów w Europie i „jak się wydaje – najwyższym wskaźniku egzekucji” (Brian L.
Levack). Jean Delumeau bronił naszej przeszłości przed zarzutami antysemityzmu
pisząc, że do poł. XVII wieku antysemityzm w Rzeczypospolitej był prawie nieznany,
wielkie pogromy Żydów miały miejsce w czasie powstania Bohdana Chmielnickiego
i dokonywane były przez zbuntowanych przeciw Koronie Kozaków. Jednak to nie
głos francuskiego historyka, mimo iż znanego i poczytnego, waży na popularnych
opiniach; większy wpływ mają tu skandaliczne „skróty myślowe” dokonywane
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przez gazetowych publicystów z Zachodu piszących o „polskich obozach śmierci”.
Notabene zjawisko staropolskiego antysemityzmu, a może właściwiej antyjudaizmu,
również należy do zagadnień domagających się nowych badań2.
Przywołana wyżej konstytucja antyariańska jest dla wielu polskich historyków
przejawem głębokiego upadku moralnego szlachty: „Chrześcijaństwo (...) opiera się
na pojęciu zasługi i winy indywidualnej. Ta kardynalna zasada etyki ewangelicznej
została znacznie zachwiana antyariańską konstytucją 1658 roku, ponieważ ustawa
ta wprowadziła do Rzeczypospolitej nieznane dotąd pojecie odpowiedzialności
zbiorowej i to w wymiarze wyznaniowym” pisał Mirosław Korolko. W tym czasie
obarcza się winą za zdrady okresu „potopu” jedynie braci polskich, amnestionując
tych zdrajców, których dwór królewski uznał za pożytecznych politycznie, dodaje
Urszula Augustyniak. Sarmaci wyznaczyli arianom rolę kozła oﬁarnego; skazując
ich na banicję chcieli pozbyli się głównej przyczyny nieszczęść, jakie spadły na 191
Rzeczpospolitą: albowiem zamiast uderzyć się we własne piersi i stwierdzić, że
wady ustrojowe wydały kraj na łup szwedzkiego zwycięscy, uznali że „wszystkie
nieszczęścia, jakie spadają na Rzeczpospolitą od 1648 roku, z najazdem szwedzkim
na czele, są wynikiem kary, którą Opatrzność wymierzyła Polsce za tolerowanie w niej
innych wyznań”, uważa Janusz Tazbir. Szlachta – sądzi Autor – zawarła w ten sposób
swoisty pakt z Panem Bogiem: my wyrzucimy z Polski bluźnierców nieuznających
Trójcy św., a w zamian za to Niebiosa przywrócą nam dawną świetność. Do tych
opinii można odnieść się polemicznie (co też robię w innym miejscu)3.
Lecz niezależnie czy akt wypędzenia antytrynitarzy z kraju był manifestem
niewinności czy – jak można sądzić – wierności szlachty, która tym gestem chciała
oznajmić Stwórcy, że wprawdzie jesteśmy moralnie mierni, ale za to wierni
prawdziwej wierze, faktem jest, iż Sarmaci tych lat uznali za stosowne wyeksponować
przed Opatrznością swoje walory, a skoro tak to być może nie do końca byli pewni
ich rzeczywistego posiadania.
Duchowni katoliccy od wielu lat krytykowali poziom religijny Sarmatów,
wprawdzie nie zarzucano im formalnego odstępstwa od wiary – choć Piotr Skarga
w Kazaniach sejmowych pisał o „narodzie ślacheckim albo heretyckim” – nie mniej
jednak starano się wykazać, że Polak, choć katolik, to jednak słaby katolik (vix
catholicus). Bardzo często kaznodzieje używają określenia „malowany chrześcijanin”,
chcąc oddać istotną, według nich, cechę sarmackiej dewocyjności. Ale nie może być
inaczej skoro:
wstawszy z łóżka miasto kościoła idziemy
poziewając do stajnie,
do psiarnie, do gumna. Miast pacierza,
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który poczynamy
często od diabła i kończemy diabłem
rozgniewawszy się o lada co (...) jadowity
powiadamy pacierz;
bić srodze, bez słusznej czasem przyczyny,
chłopięta, woźnice (...) każemy abo sami bijemy.
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Głos kaznodziei wydaje się potwierdzać najbardziej nieprzychylne szlachcie opinie
współczesnych historyków:
śpiemy do południa, w półodwieczerz obiad
dają, o północy wieczerzą,
a gdy świta spać zaś idziemy i przecię
tak prawie co dzień
nie po katolicku żyjąc abo raczej tylko
jedząc, pijąc, tańcując,
koniecznie w niebie być chcemy
(Hieronim Przetocki)

Nic przeto dziwnego, że inny kaznodzieja przestrzega szlachtę:
czas ci by ojczyzno droga obaczyć jawnych
grzechów poprzestać,
praw niesłusznych poprawić, sprawiedliwość
obostrzyć, bluźnierstwom Boga
zapobiegać, zbytki odjąć, żałobę włożyć,
głowę popiołem posypać
(Jakub Hasiusz)

Andrzej Chryzostom Załuski, głoszący przepowiadanię ponad pół wieku później
(koniec XVII i pocz. XVIII w.), powie wprost:

192
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powiadacie żeście chrześcijanie? Ach, niegodni
takiego imienia,
takiego charakteru, takiej wiary! Uważ
chrześcijaninie, że zbawionym
podobno bydź nie mógłbyś, gdybyś umarł
w tym stanie, w którym teraz jesteś4.
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W czasie kryzysu Rzeczypospolitej, rozpoczynającego się w drugiej połowie
XVII wieku, szczególnie intensywnie szukano przyczyn, dla których kwitnący kraj
zaczął słaniać się pod ciosami armii państw niezaliczanych przez Sarmatów do
potęg. Próby zrzucenia odpowiedzialności za złą sytuację na czynniki zewnętrzne,
takie jak nieprzychylność fortuny czy – wzorem mody ówczesnej – na niepomyślną
konstelację gwiazd, były intensywnie zwalczane przez duchowych przywódców
mieszkańców Polski. O. Jan Chądzyński TJ mówił wprost, szukającym łatwych
wymówek, że to nie zły los spowodował nieszczęścia powstania kozackiego i
„potopu”, tylko skłonności „panów – braci” do sięgania po cudze dobra; tak
publiczne jak i prywatne:
Nie fatum, panowie, ale „chwatum” (...)
szkodzi i Rzplitą gubi!
Który starosta kwartę odda sprawiedliwie?
Który starostwa,
wójtostwa etc. nie zuboży? Który poborca
dobrej części poboru
nie szarpie? (...) Rwą wszyscy i szarpią,
a najbardziej
(...) kiedy najwięcej podatków na poddanych
narzucą. Znosić by to nieszczęsne „chwatum”,
a pewnie by nam insze fata
nie zaszkodzieły. Zakwitłoby państwo,
powstałoby męstwo
i sława staropolska. Sam by Bóg wojował za nas5.
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Inny kaznodzieja, czterdzieści lat później, da odpór domorosłym astrologom, którzy
źródła choroby kraju upatrywali w gwiezdnej konstelacji: „ani nieba, ani gwiazd
winować nie trzeba, ale raczej winować nierząd, którego jest pod dostatkiem wszędy”.
Państwa nie podlegają wpływom gwiazd, tłumaczył duchowny audytorom:
Respublika bowiem polega na rozumie ludzkim
i przeto rozum wymyślił
prawa, konstitutie rozmaite, żeby Res Publica
wcale mogła być
zachowana (...). Iż tedy Rzeplita podlega
rozumowi ludzkiemu
za tym idzie, iż niebo ze swymi inﬂuentiami
Rzplitej nie psuje. Niech tedy
idą precz (...) którzy tę opinię trzymają.
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Co ciekawe podobnie „racjonalistyczny” ton, nakazujący poszukiwać przyczyn
doświadczanej biedy nie w „złych prądach”, ale we własnym, wolnym, postępowaniu
znajdziemy w wypowiedzi kaznodziei piętnującej, w czasach saskich, próby
obwiniania czarownic:
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stanie się w domu gospodarskim szkoda,
narzeka gospodarz,
a na kogoż? Oto na diabła (...). O nie zły
duch to nie,
ale łzy ludzkie, ale łakome i z krzywdą
ludzką zbieranie
winno. Nuż dzieci się nie chowają, syn
umiera, córka kona,
ktoż temu winien? Czarownice, nuż tu
biorą, męczą, palą,
choć niewinne. O nie czarownice to winne,
ale że się w pieszczotach
chowały, ze się na nie łakomie zbierało,
to winno, to
( Bonawentura Gelarowski)6

Ten sui generis racjonalizm miał na celu podkreślenie głównej, jeżeli wręcz
nie wyłącznej, odpowiedzialności szlachty, gospodarzy kraju, za stan państwa.
Stąd też z równą, co powyższa zaciętością starano się zwalczać poglądy mówiące,
że pewne nieszczęścia, które spadają tak na jednostki jak i całą społeczność, to nie
jest „kara Boża” tylko „rzeczy przyrodzone”, niemające związku z występkami
doświadczających, np. plagi zarazy czy głodu mieszkańców Rzeczypospolitej. Takie
opinie wypowiadane są z podszeptu szatana:

194

GLAU_01.indd 194

w Polscze powietrze było i znowu się wszczyna:
mówi szatan, że prawda,
ale że z rozmaitych krain jeżdżą tu kupcy,
którzy przez zapowietrzone
miejsca przejeżdżać muszą. Do tego, że
w miastach i
w miasteczkach nie masz tu takiej
jak się godzi
około tego ostrożności.
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Tak jak władca nie ścina osobiście głowy złoczyńcy, tylko korzysta z usług kata,
tak też Bóg zagniewany postępowaniem grzeszników karze ich posługując się
przyczynami naturalnymi, kontrargumentuje diabłu o. Jan Lesiewski, zwracając się
z wyrzutem do tych, którzy ulegli czartowi:
tak ty prostaku narodzie polski ułowiony
od sideł diabelskich
rozumiałeś, że też bunty i powietrza
pochodzą tylko
z samych przyczyn przyrodzonych. Ano (...)
są jednak
biczami rąk Bożych.
Są karą za przewiny. 7
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Aby wprowadzić słuchaczy w jeszcze większą konfuzję, a poprzez
wprowadzenie w nią skłonić do głębszej autoreﬂeksji nad własnym
niedoskonałościami, próbuje się przekonywać, że występki wiernych Rzymowi
większe są niż nieprawości pogan, żydów, heretyków. I że to one właśnie sprawiają,
że odstępcy i poganie nie chcą się nawracać na prawdziwą wiarę rzymsko-katolicką:
Nie tylko grzech szkody wielkie czyni między
chrześcijany, którzy
są członkami Kościoła: wypadłszy od nich
bierzy między
niewierne Żydy, Turki, Maury, Tatary,
którzy by nie widzieli,
iż chrześcijanie takie grzechy robią,
dawno by się
nawrócili do świętej wiary naszej i przyszli
do chwały wiecznej
– ubolewał o. Fabian Birkowski.

A Piotr Dunin zastanawiać się będzie w jednym ze swych kazań, kto jest
gorszy; jawny heretyk czy fałszywy chrześcijanin? Czy większymi nieprzyjaciółmi
porządku są ci, którzy otwarcie przyznają się do wrogości wobec rzymskiego
wyznania, „wyjąc w zborzyszczach i w jamach swoich jako wilcy”, czy może raczej
„zmyśleni i po imieniu tylko dla interesu katolicy, którzy na pozór i oko beczą jako
owieczki, a w sercu wyją jako wilcy”. Warto pamiętać, że te, nie zawsze wypadające
na korzyść katolików porównania stosowane były w czasach, w których obrazu
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heretyka nie łagodzą określenie typu „brat odłączony”, wchodzące do użytku
dopiero wraz z reformami Soboru Watykańskiego II8.
Krytyczny stan chrześcijańskiej pobożności natchnie jednego z duchownych
do zbudowania „konceptu” kaznodziejskiego, w którym każe posłowi tureckiemu
podzielić się z katolikami taką reﬂeksją:
nie nasze szable, nie, ale takie jakie ja
między wami
widzę obyczaje, wygnały chrześcijaństwo
z królestw, z państw
do nich niegdyś należących. Niecnotami
chrześcijańskiemi
państwa, królestwa giną
(Maciej Muchowski)9

Można powiedzieć, że społeczność katolicką opanował chorobliwy stan
autodestrukcji, z którego Sarmaci nie mogą się wydostać:
co się to teraz dzieje między wami;
jeden następuje
na drugiego jako na nieprzyjaciela.
Kąsacie się
na honorze, na reputacji, jeden drugiego,
że rad by
jako mówicie w łyżce wody utopił. Jeden
drugiemu nie
wierzy, jeden drugiemu nie ufa.

Brak szacunku, miłości i zaufania – tym według anonimowego mówcy ambony
doby baroku charakteryzują się relacje międzyludzkie w Rzeczypospolitej:
196
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bracią się zowiecie, ale już nie te czasy
i sama powierzchowna
nomenklatura, samo imię braterskie
między wami zostało.
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Taki sam obraz zerwanych więzi społecznych przedstawi inny kaznodzieja:
Na co się jednej matki synowie, rodzeni bracia,
bracia szlachta
(...) hałasujecie, dismembrujecie (kłócicie, rozdzielacie – R.K)
(...). I taż to jest przysługa Bogu
i ojczyźnie ojczyznę tretować, fortuny niszczyć
w wolności wychowanych,
niewinnych rabować, łupić, zabijać i krew
braterską wylewać.

Co gorsza zwaśnieni ze sobą Polacy nie wahają się zdradzać kraju i „pod tytułem
protekcyi i pod pretekstem obrony wolności (ojczyznę) w niewolę zaprzedawać (...)
197
przeciwnym sobie monarchom” (Stanisław Bielicki)10.
Nie tylko duchowni moraliści krytykować będą to, co dzieje się w
Rzeczypospolitej. Również szlachta, jeszcze przed kryzysem drugiej połowy XVII
wieku, coraz częściej dostrzega, że kwitnący niegdyś kraj zaczyna chylić się ku
upadkowi, że ustrój, aczkolwiek w założeniach dobry, zaczyna, w wyniku postawy
samej szlachty, zatracać swój wolnościowy charakter; że – jak to wówczas zaczęto
mówić – wolność przeradza się w swoje przeciwieństwo, swobody są nadużywane,
„wolność od wolności ginie”. Także spojrzenie na kryzys drugiej połowy XVII
wieku, znaczony tyloma wojnami i wielkim osłabieniem państwa, przejawia dużą
dozę samokrytycyzmu. Pisałem o tym w krakowskim dwumiesięczniku Arcana11.
Wszak nie tylko duchowny – moralista, ale też szeregowy szlachcic zacznie
interpretować „zdrady kozackie”, czy inwazję szwedzką, jako karę Bożą za grzechy.
W świetle tej interpretacji Bohdan Chmielnicki, czy później Karol Gustaw staną
się dla wielu publicystów „biczami Bożymi”, którymi Opatrzność chłoszcze plecy
występnych mieszkańców Rzeczypospolitej. Na ten aspekt sprawy zwróciła uwagę
przed prawie półwieczem Zoﬁa Libiszowska w analizie antyszwedzkiej literatury
propagandowej czasów „potopu”. Na marginesie warto zauważyć, iż w czasach
późniejszych, choć równie jak druga połowa XVII wieku niepomyślnych, zaczęto
nawet ironicznie twierdzić, że Polska nie jest przedmurzem chrześcijaństwa, a
więc niejako chrześcijańskim czołem, tylko jego plecami wystawionymi na bolesne
uderzenia sąsiadów; schizmatyków czy heretyków, nie mniej jednak chrześcijan.12
Dużo na temat postaw szlachty wobec kryzysu zainaugurowanego powstaniem
Kozaków 1648 roku możemy dowiedzieć się z publicystyki politycznej. Zebrana i
opracowana przez Stefanię Ochmann-Staniszewską dostarcza niezwykle bogatego
materiału do dziejów Polski lat 1648-1668 (Pisma polityczne z czasów panowania Jana
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Kazimierza Wazy, 3 tomy, [Warszawa-Wrocław: Ossolineum, 1989-1991]). W jednym
z pism pochodzącym z 1653 roku anonimowy autor zastanawiając się nad powodami
zrywu Kozaków wskazuje na zdradę Chmielnickiego oraz schizmatycką (Kozacy,
przynajmniej formalnie byli wyznawcami prawosławia) nieszczerość. Ale chociaż
schizmatycy „sunt mendaces”, to przecież nic by nie zwojowali swoją chytrością,
gdyby nie pomogły im w tym występki szlachty, która swoją postawą względem
ojczyzny daleko odbiegła od cnót przodków. „Bóg nasze złości chciał tak pokarać”,
pisał Jan Białobocki, autor rymowanego utworu z 1649 r.13
Wielce pouczający jest głos anonimowego (oczywiście dla współczesnego
badacza) szlachcica wypowiedziany na sejmiku przedsejmowym 1649 roku. Otóż
ten civis zastanawiając się w obecności, równie jak on, lokalnych polityków nad
przyczynami „konfuzyjej i calamitatis nostrae” wskazuje na brak słusznych koncepcji
politycznych zdolnych podźwignąć kraj z upadku: „rady bowiem albo miałkie, albo
nieostrożne, albo niewczesne, albo fałszywe, albo zdradliwe – to najpewniejsza, że
wszystkie a wszystkie straszną niezgodą pomieszane”. Drugą przyczynę upadku
ojczyzny upatruje szlachcic w niesprawiedliwym „rozdawaniu honorów”, jak
również w obieraniu złych sędziów, „którzy jurystom sztucznym wyszpocać i
wykręcać prawa dopuszczają”. Trzecia przyczyna tkwi już bezpośrednio w samej
szlachcie: „znajdują się i w ciałach naszych, zbytecznie karmionych, pojonych,
odziewanych, eksorbitancyje (czyli przyczyny zła – R.K) – dlatego też leniwe, mdłe
i niesposobne”. Oczywiście „leniwe, mdłe i niesposobne” do ratowania ojczyzny.
Na te trzy choroby potrzeba lekarstwa i doktora, o co jednak „srodze ciężko”:
„partaczów bowiem więcej daleko niźli prawdziwych i dobrych doktorów, którzy
barziej zabijają, niż leczą”14.
Wśród proponowanych przez sejmikowego mówcę remediów na szczególną
uwagę zasługuje apel do audytorów, aby wzięli się do pracy nad sobą i sprawiliby
ich ciała „nie brykały i nie gnuśniały, owszem, sposobne i gotowe były do operacyj
dobrych”. Wzorem dla szlachty niech będą zakonnicy, którzy trzymają cielesne
libitum w ryzach poszcząc i ćwicząc się rózgami. Zresztą sam Pan Bóg wskazał
szlachcie taki sposób radzenia sobie ze słabościami ciała, „bo ﬂagellum przez Kozaki
i Tatary dawszy ostre, ujął obroku i w exercitium (ćwiczenia – R.K) – które musiało
być z uciekania (przed kozacko-tatarskim napastnikiem – R.K.) - wprawował”,
mówił nie bez ironii autor sejmikowego votum. Trzeba też prosić Pana Boga, „aby
szczęśliwą dał zwierzchność albo teraźniejszej (zwierzchności) dał lepsze szczęście.
Grzechy przy tym, żeby odpuścił”. A odpuści je tylko wtedy, jeżeli okażemy szczerą
skruchę i nie będziemy do nich wracać – „to jest theologice do grzechów, a politice do
eksorbitancyi”15.
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Prywata, brak porządku, mądrych rad i sprawiedliwości to często wymieniane
przyczyny calamitatis regni. Gdyby znalazł się ktoś, kto potraﬁłby ukazać Polakom
szkody, jakie wyrządzają ojczyźnie wskazane wyżej eksorbitancje „więcej by
sprawił i więcej by się Bogu i ojczyźnie przysłużył, niż gdyby murem Polskę na
kształt syneńskiego państwa otoczył i tysiąc kościołów bogatymi funduszami w niej
wybudował”, pisał Jan Chądzyński, ksiądz notabene. Czasami publicyści poszerzają
krąg odpowiedzialnych za zapaść kraju; ogół mieszkańców, a nie tylko szlachta, winny
jest – w świetle tych ocen – doprowadzenia kraju do ruiny: „wszyscy za zbytkami a
prywatami udaliśmy się, bonum publicum w niwczym, prywaty, zbytki górę wzięły”.
Ale i tu, główny ciężar krytyki kierowany będzie pod adresem szlachty-gospodarzy
upadającego państwa Należy z całą mocą podkreślić, że patrzący z wyższością na
mieszczanina i chłopa Sarmata – może właśnie w poczuciu tej wyższości, a może
również i przez pamięć na dewizę mówiącą o tym, że szlachectwo zobowiązuje – nie 199
zrzucał ciężaru odpowiedzialności na „stany upośledzone społecznie”, lub robił to
tylko w bardzo ograniczonym zakresie16.
Kryzys instytucji państwa, uwidocznił się również w sposobie sejmikowania
i sejmowania; veto Władysława Sicińskiego na prolongatę sejmu w 1652 roku jest
dziś symbolem wypaczeń demokracji szlacheckiej. Również i wtedy wydarzenie to
nie minęło bez echa, znajdując swoich komentatorów. Dla wielu z nich zaistniała
sytuacja stała się okazją do głębszych reﬂeksji na temat funkcjonowania szlacheckich
reprezentacji stanowych. Dają się one sprowadzić do sygnalizowanych wcześniej
uwag na temat braku dobrych koncepcji politycznych, swarów, prywaty, nadużywania
wolności. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na opinię publicysty z Prus
Królewskich, który krytykuje obrady sejmików, zjazdów generalnych i podkreśla z
żalem, że „ludzie dobrzy, praw i stanu ojczystego wiadomi (...) absentują się”, widząc,
że miejsca przeznaczone do spokojnych i rzeczowych obrad opanowane są przez
prywatę oraz swary i tumulty Na prywatę, niezgodę, zrywanie sejmów uskarżał się
będzie pan Pasek, zauważając, iż sejmy zamiast rad rodzą animozje: „sejmowali tedy z
wielkim kosztem, z wielkim hałasem, a po staremu nic dobrego nie usejmowali, tylko
większą przeciwko sobie zawziętość”. A jeden ze szlacheckich publicystów zauważy
z rezygnacją: „w sejmach daremna nadzieja: te są nie sejmy bowiem, lecz targi albo
jarmarki. Nic się na nich nie dzieje, tylko zawziętości czyichkolwiek dopinanie,
wymaganie”. W izbie poselskiej panuje korupcja, walka frakcyjna, „wsadzanie
jednych na drugich” – wszystko to dzieje się z „konfudowaniem dobrych”, którzy
nie mają czego szukać w opanowanym przez „wartogłowów” sejmie17.
W piśmie publicystycznym powstałym po zerwanym przez Sicińskiego
sejmie, nota bene autor usprawiedliwia w nim wyczyn stolnika upickiego, czytamy
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ostrzeżenie o tym, że przerost wolności i „opoczyste animusze szlacheckie”
sprawią, iż „nie zostoi się kamień na kamieniu”; upadnie ojczyzna. A inny z
kolei autor zwróci uwagę na swoisty hiperlegalizm szlachty, któremu zresztą nie
szczędzi drwiny. Sarmata chce za pomocą prawa regulować nawet najbardziej błahe
sprawy życia codziennego: „sine lege nie siądą na miejscu, jeden drugiemu z drogi
nie ustąpi – że się pozabijają”. W świetle prawa obaj są sobie równi, stąd nie widzą
powodu dla którego jeden drugiemu winien ustąpić: „powiada, że «ja szlachcic», ów
także powiada”. Uwikłana w tego typu spory nie dostrzega szlachta prawdziwego
zagrożenia dla wolności, co uwidacznia się chociażby w tym, że usiłuje bronić przed
karą Hieronima Radziejowskiego, „wierutnego sykofanta”, podejrzewanego o
„znoszenie się” z wrogiem szlachty, zdrajcą Bohdanem Chmielnickim. Polak – „bóg
ziemski” próbuje ponad to narzucać swe prawa samemu Bogu: „tedy Bóg boga ma
słuchać albo eius legem tenere”, ironizuje. W kościele zamiast książki do nabożeństwa
wertuje szlachcic zbór konstytucji: „miast «Ojcze nasz...» – prawo Bogu czyta, chce
podobno, żeby pod prawem zostawał (...), bo w większej uwadze prawa, niżeli Boga
mają”. Na zakończenie prześmiewczego tekstu, jego autor proponuje szlachcie,
żeby na najbliższym sejmie podjęła uchwałę: „gdzie się każdy szlachcic po śmierci
dostawać ma, czy do nieba, czy do piekła”. Aby jednak szlachcica nie męczyły
wątpliwości w tym względzie „słuszna tedy prawem obwarować, żebyście do nieba
recto tramite uchodzić mogli” 18.
Dokonany przegląd wypowiedzi Sarmatów – pamiętajmy wszak, że
duchowni to też w większości urodzeni – te świadectwa, które szlachta wystawiła
sama sobie zdają się, częściowo przynajmniej, potwierdzać stereotyp szlachcica –
warchoła. Zauważmy jednak, iż cytowane wypowiedzi w większości pochodzą ze
specyﬁcznych źródeł; pisma polityczne czy, w jeszcze większym stopniu, kazania
postulowały określone wzorce, a w związku z tym obraz rzeczywistości mógł być
celowo przyciemniony po to, by tym jaśniej zabłysnął obraz postulowany. Również
czasy, w których powstawały skłaniały do niewesołych reﬂeksji nad Rzeczpospolitą.
Tu jednak powiedzmy od razu, że utyskiwania na to, co dzieje się w Polsce datować
możemy znacznie wcześniej niż od dnia wybuchu powstania Chmielnickiego.
Podobne w tonie wypowiedzi znajdziemy też w innych źródłach; listach,
pamiętnikach, w których wyrażane były opinie prywatne, osobiste, nieobliczone
na szerszy odbiór. Oczywiście można tu zadać pytanie na ile wypływały one z
postrzeganej rzeczywistości, a na ile były następstwem, słuchanych przecież i
czytanych, kazań i elaboratów politycznych.
Czego jak czego, ale ostrzeżeń przed zgubnymi konsekwencjami
przejawianych przez szlachtę wad w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej nie
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brakowało. Przestrogi wychodziły od samej szlachty, która pokazywała w ten
sposób, że autokrytyka wcale nie musiała być jej słabą stroną, że „samobiczowanie”
nie było zjawiskiem sporadycznym w świecie ówczesnej elity rządzącej. Naród
polityczny, szlachta, zdaje się coraz bardziej powątpiewać w to, iż jest rzeczywiście
depozytariuszem takich cnót jak wierność prawdziwej wierze, umiejętność
korzystania z wolności, miłość do ojczyzny, waleczność, przedkładanie rzeczy
publicznej nad prywatę.
Z drugiej strony skoro było tak dużo krytyki występków moralnych
i politycznych, i skoro pochodziły one nie tylko od wąskiej grupy, moralno –
intelektualnej elity – która z zawodowego niejako obowiązku mogła utyskiwać na,
bez mała, wszystko - lecz również od bezimiennej szlachty to może z obywatelską
wrażliwością Sarmatów nie było wcale tak źle. Skoro tak często krytykowano np.
prywatę, warcholstwo to może nie były ono, przynajmniej do pewnego czasu, normą, 201
a później, kiedy zapanowały w życiu politycznym, za normę, mimo wszystko,
uważane nie były.
Ale skoro była i świadomość zła, i była też krytyka upadku ducha
obywatelskiego to dlaczego tak, w gruncie rzeczy, niewiele z tego wynikało dla
poprawy stanu Rzeczypospolitej. Czy nie byłby to dowód na jakiś rodzaj bezwolności,
czy może lepiej niemocy? O tym stanie ducha Sarmatów wspominają ówczesne
źródła. A współczesny historyk tak charakteryzuje postawę szlachty późnego
baroku „traci odwagę, bitność, dynamizm, pasuje, oddaje pole”. Taką właśnie cenę
płaci mieszkaniec Korony i Litwy za przeżycia związane z wojnami lat 1648-1672
oraz nawiedzającymi w tym czasie Polskę plagami epidemii, klęskami nieurodzaju i
głodu19. Wiek XVIII zastanie szlachtę osłabioną i w dużym stopniu bezradną wobec
wyzwań rzucanych przez coraz silniejszych sąsiadów. Co oczywiście nie oznacza,
że tych wyzwań nie będzie starała się podejmować.
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John Arquila
Przyczynek do historii sił specjalnych
Czy Skonfederowane Stany Ameryki
mogły zwyciężyć w wojnie secesyjnej?
1861-1865
Amerykańska wojna domowa1 była pierwszym konﬂiktem, na który
głęboki wpływ wywarła rewolucja przemysłowa. Za pomocą kolei przemieszczono
na front miliony zmobilizowanych żołnierzy. Broń – zwłaszcza strzelecka – była
produkowana masowo. Przy wykorzystaniu telegrafu sprawowano dowodzenie i 203
kontrolę nad obszarem działań wojennych o rozmiarach Europy Zachodniej.
Był to równocześnie konﬂikt, w którym dominowały koncepcje wojskowe
ery przedindustrialnej, zwłaszcza autorstwa barona Jomini2. Generałowie Unii
i Konfederacji hołdowali teorii Jominiego o dominacji działań ofensywnych,
koncentracji sił i działaniach po liniach wewnętrznych3. Stare koncepcje operacyjne
zdominowały w ten sposób możliwości wykorzytsania nowoczesnych technologii,
co dało fatalne rezultaty. Efekty manewrów o napoleońskiej śmiałości, były w
sposób regularny niwelowane przez przeciwnika dzięki mobilności oferowanej
przez kolej, a masowe ataki łamane przez coraz dokładniejszy, dalekosiężny ogień
karabinowy. Ostateczny wynik wojny został osiągnięty raczej w wyniku działań na
wyniszczenie, niż dzięki geniuszowi militarnemu. W efekcie zwyciężyły posiadające
większe zasoby stany Północy4. Czy jednak taki wynik był nieunikniony? Jeśli nie,
to w jaki sposób mogłoby dojść do zwycięstwa Południa?
Największe prawdopodobieństwo zwycięstwa Południa pojawiłoby
się w wypadku interwencji Wielkiej Brytanii i innych mocarstw europejskich,
przypominającego sojusz USA z Francją, który zapewnił sukces w amerykańskiej
wojnie o niepodległość. Wielka Brytania ostatecznie nie udzieliła pomocy
Konfederatom, częściowo dlatego, iż długotrwałe zaangażowanie jej elit w
zwalczanie idei niewolnictwa utrudniło ich poparcie dla opowiedzenia się po stronie
„konfederacji niewolników”. Także imperium carów, które było zaangażowane w
prowadzoną na skalę globalną „zimną wojnę” z Wielką Brytanią (co Kipling określał
mianem „Wielkiej Gry”), obawiało się, że rozpad Stanów Zjednoczonych, sprawi, że
przestanie istnieć równoważąca siła na zachodniej ﬂance Imperium Brytyjskiego.
Rosja stawiała sprawę jasno, dając do zrozumienia, że jej zimna wojna z Wielką
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Brytanią ulegnie intensyﬁkacji, jeśli ta ostatnia wesprze Południe5.
Jedyną inną i realistyczną możliwość6 zwycięstwa Południa sformułował
James McPherson7, który nazwał ją siłą możliwości („power of contingency”).
McPherson twierdził, że wynik wojny, nieinterwencja brytyjska i nawet reelekcja
Lincolna8 w 1864 r. były zależnościami podlegającym wpływom innych wydarzeń.
McPherson wskazuje, że powolny postęp ofensywy wojsk Unii latem 1864 r. stanowił
potencjalnie czynnik zagrażający zwycięstwu Północy. Jeśli wybory odbyłby się w
sierpniu, a nie w listopadzie 1864 r., Lincoln przegrałby. Zapisałby się w historii,
jako przegrany nieudacznik, niezdolny do sprostania największemu kryzysowi w
dziejach Ameryki9. Teoria McPhersona zakłada, że jeżeli Południe opóźniłoby
ofensywę Północy o trzy, lub więcej miesięcy, to miałoby szansę zwyciężyć. Takie
opóźnienie mogłoby być osiągnięte tylko w wypadku, gdyby przywództwo wojskowe
Południa pielęgnowało i rozwijało alternatywny kształt działań oparty na dwóch
elementach. Po pierwsze zamiast angażować się w coraz bardziej kosztowną ofensywę
konwencjonalną, Konfederaci winni przyjąć taktykę defensywną, jako że Północ z
pewnością by ich zaatakowała. Po drugie, Południe miało miażdżącą przewagę nad
Północą w jednej dziedzinie: swoje nieregularne oddziały uderzeniowe (raiding
forces), dowodzone przez najlepszych żołnierzy tej wojny, od Johna S. Mosby10 na
wschodzie, po Nathana Bedforda Forresta11 na zachodzie. Chociaż te siły spisywały
się znakomicie w czasie całej wojny, to mogły być wykorzystane lepiej i z większą
systematycznością, aby niszczyć zaplecze ofensywy Północy i opóźniać jej postępy
(z całą pewnością o 3 miesiące).
Ta dwuczęściowa koncepcja miała już precedensy we wcześniejszych
doświadczeniach wojskowych Ameryki i Wielkiej Brytanii. W trakcie amerykańskiej
wojny o niepodległość Nathaniel Greene12 inteligentnie połączył działania oddziałów
konwencjonalnych i nieregularnych w swojej decydującej kampanii na Południu,
która zakończyła się odwrotem Cornwallisa13 do Yorktown, gdzie on i jego pozostałe
oddziały zostały otoczone i wzięte do niewoli14. 30 lat później książę Wellington15
przyjął podobną koncepcję działań, walcząc ze znacząco silniejszymi oddziałami
francuskim na Półwyspie Iberyjskim. Zastosował on taktykę defensywną w
toczonych zażartych bitwach, pozostawiając hiszpańskiej partyzantce i oddziałom
Royal Navy, działającym w stylu komandosów, prowadzenie operacji ofensywnych.
Rezultatem było arcydzieło sztuki wojennej, łączące działania jednostek regularnych
i specjalnych tamtej epoki16.
Dlaczego Południe nie dostrzegało tych możliwości działań specjalnych?
Kto stał na drodze do rozwinięcia przez Południe takiego podejścia? Przeszkodą
było przede wszystkim nastawienie dowództwa wojskowego, w znaczącej większości
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skupiającego się na działaniach konwencjonalnych. Pomijając odwołania się do
napoleońsko-jomiańskich teorii, konwencjonalna ofensywa była także bardziej
atrakcyjna kulturowo dla oﬁcerów Konfederacji, którzy postrzegali ją, jako bardziej
honorową formę walki17. Ustalając, dlaczego działania niekonwencjonalne na
poziomie taktycznym i strategicznym nie były przez Konfederacje postrzegane
pozytywnie, nie trzeba szukać daleko. Robert E. Lee18 określił nieregularne metody
prowadzenia działań wojennych słowami: „Postrzegam cały ten system jako zły”19.
Oto powód, dlaczego Południe nie wprowadziło działań niekonwencjonalnych jako
strategii wojennej.
Jednakże, trzeba przyznać, że Południe prowadziło sporą liczbę operacji o
charakterze specjalnym, poczynając od silnych działań partyzanckich, po konne rajdy
dalekiego zasięgu głęboko za liniami Unii. Te niekonwencjonalne operacje obnażyły
fakt, że nowe technologie transportu i łączności są bardzo wrażliwe na przerwanie20 205
i chociaż Południe przeprowadzało ataki partyzanckie zarówno na wschodnim, jak
na zachodnim teatrze działań wojennych, który był bardziej rozległy geograﬁcznie
i gdzie działania specjalne były skuteczniejsze i w poważny sposób opóźniały
postępy Północy. Czasem Forrest i John Hunt Morgan21 powodowali taki chaos, że
oddziały Unii były zmuszone do odwrotu, jak miało to miejsce w przypadku Johna
Carlos Buella22, w trakcie kampanii w rejonie Chatanooga. Konfederaccy „rajdersi”
stali się też potężnym czynnikiem „dzielenia sił” ze względu na umiejętność
ataku w dowolnym miejscu i czasie. Przykładowo, na początku kampanii przeciw
Atlancie, oddziały generała Williama T. Shermana23 liczyły około 180 tys. ludzi,
ale generał musiał zachować 80 tys. z nich do ochrony swoich tyłów przed atakami
konfederackich „rajdersów”. Decyzja Shermana dramatycznie zmniejszyła jego
przewagę liczebną nad 60 tys. oddziałami generała Josepha E. Johnstona24 i to ona
wpłynęła na powolny postęp sił Shermana w początkowym okresie kampanii.
Przynajmniej jeden znany teoretyk strategii – B. H. Liddell-Hart dostrzegł
potencjał drzemiący w skutecznym połączeniu działań konwencjonalnych i
specjalnych. Liddell-Hart, brytyjski zwolennik strategii działań pośrednich
[peryferyjnych]25, która miała prowadzić do minimalizacji zaciętych bitew, dostrzegł
możliwości konfederackich „rajdersów”, których operacje dokładnie studiował26.
Liddell–Hart był jednym z nielicznych Europejczyków, którzy wyciągnęli wnioski
z doświadczeń wojny secesyjnej27. Jednakże jego badania dopiero zaczęły ujawniać
możliwości, jakie dawałaby Konfederacji silniejsza integracja działań specjalnych z
konwencjonalnymi.
Otwartym pozostaje pytanie, co zdarzyłoby się, gdyby Południe przyjęło
postawę taktycznej defensywy w działaniach konwencjonalnych (gdy tylko było to
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możliwe) i połączyło to ze strategiczną ofensywą w działaniach niekonwencjonalnych,
wykorzystując pozostające do dyspozycji oddziały partyzanckie i rajdowe. Aby na
to odpowiedzieć, trzeba wykonać rachunek zysków i strat, które poniosła każda
ze stron i zbadać równowagę między działaniami ofensywnymi, a defensywnymi.
Mimo pozostających wątpliwości odnośnie dokładnych strat, panuje generalna
zgoda, co do faktu, że Północ straciła 360 tys. ludzi na polu walki, a Południe – 260
tys. Panuje też zgoda, co do liczby innych strat (zabitych, rannych, zaginionych,
jeńców), które każda ze stron poniosła w konkretnych bitwach28.
Równowaga między ofensywą a defensywą jest trudniejsza do wyliczenia.
Jednakże po dokonaniu dokładnej analizy statystycznej taktyki ofensywnej i
defensywnej Herman Hattaway i Archer Jones stwierdzili, że obrona wygrała
17 z 26 głównych bitew (ponad 2/3)29. Południe było stroną atakującą w połowie
tych przypadków, z równomierną częstotliwością od początku do końca wojny.
Hattaway i Jones odkryli także, że unijna skuteczność bojowa była o połowę niższa
od konfederackiej16. Biorąc pod uwagę fakt, że straty bitewne Północy były o niemal
1/3 wyższe niż Południa, wydaje się jasne, że gdyby Południe nie dokonywało
kosztownych natarć, takich jak te pod Shiloh30, Gettysburgiem31, Chickamauga32,
czy nawet gorszych pod Atlantą i Franklin (gdzie armia Hooda33 została niemal
całkowicie zniszczona), Północ poniosłaby jeszcze większe straty. Południowa
taktyczna defensywa w wymiarze konwencjonalnym, w połączeniu z „rebeliancką
rajdową” ofensywą strategiczną, poważnie opóźniłaby postępy Północy. Wpłynęłaby
też na rozwój opozycji przeciw wojnie i rosnącej liczbie oﬁar. Być może poprawa
sytuacji na froncie wpłynęłaby też na wolę krajów europejskich do interwencji. Ten
hipotetyczny scenariusz opiera się na dwóch założeniach:
1. Operacje defensywne pozostają dominujące przez cały okres wojny;
2. Południe posiada bogate zasoby, dzięki którym może prowadzić działania
specjalne (niekonwencjonalne) przeciw nieprzyjacielowi, którego system
transportu kolejowego i łączności są bardzo wrażliwe na ataki.
Mówiąc wprost: Konfederacja miała szansę wygrać w konﬂikcie z Unią.
Dlaczego tego rodzaju kwestie historyczne mogą być istotne dla żołnierzy
współczesnych jednostek specjalnych? Istnieją cztery podstawowe wnioski, które
powinni oni wyciągnąć z eksperymentu takiego, jak powyższa analiza wojny
secesyjnej. Po pierwsze potwierdza się waga studiów nad historią wojskowości.
Tak, jak to studium ujawniło potencjał działań specjalnych w XIX stuleciu, można
stwierdzić, że w każdym innym konﬂikcie historycznym od wojny peloponeskiej,
po druga wojnę czeczeńską istnieje aspekt „działań specjalnych”. Studium działań
specjalnych poprzez wieki naświetla strategiczną wagę tych działań i wskazuje, że
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ich zaniedbanie może prowadzić do kompletnego ﬁaska operacji wojskowych.
Po drugie, aktualne stanowisko amerykańskich wojskowych, nastawionych
na działania ofensywne i konwencjonalne, bazuje na wojskowej odpowiedzi na
zjawisko industrializacji, które miało miejsce 150 lat temu. To nastawienie rządziło
strategią nie tylko w trakcie wojny secesyjnej, ale w ciągu kolejnych głównych
konﬂiktów34. Przywiązanie do tej „tradycji” jest niefortunne, także ze względu na
fakt, iż amerykańska kultura wojskowa tkwi swoim korzeniami głęboko u zarania
działań nieregularnych. Od Rangersów, którzy wspierali siły konwencjonalne
w trakcie inwazji Kanady w wojnie z Francuzami i Indianami35 do oddziałów
rajdersów Francisa Maniona36, Andrew Pickensa i Thomasa Sumtera37, którzy
pomogli generałowi Nathanielowi Greene w osłabieniu Cornwallisa i stworzyli
podwaliny do zwycięstwa pod Yorktown38. Począwszy od wojny secesyjnej, ci, którzy
myśleli o wprowadzeniu niekonwencjonalnego podejścia do działań wojennych, 207
musieli walczyć o to, aby zostać wysłuchanym przez wysokie kręgi amerykańskiego
dowództwa. Na Europejskim teatrze działań wojennych idea „pozostawania za”39,
która stanowiła impuls dla powołania Sił Specjalnych Wojsk Lądowych 50 lat temu,
ustąpiła wizji gigantycznego zderzenia sił pancernych w bramie (równinie) Fuldy. W
Wietnamie, po krótkim okresie testowania działań niekonwencjonalnych, zarzucono
to podejście i zastąpiono je koncepcją operacji siłami „wielkich jednostek”. W Zatoce
Perskiej (1991 r.) Siły Specjalne wykorzystywano do wsparcia sił konwencjonalnych.
W Kosowie przygotowano „scenariusz niekonwencjonalny”, ale został on odrzucony
na korzyść konwencjonalnej ofensywy powietrznej. Decyzja ta doprowadziła do
tragicznych konsekwencji. Niewinni Kosowianie, dla dobra których prowadzono
działania, stali się oﬁarami barbarzyństwa Serbów40.
Powyższe przykłady dowodzą, że trend zapoczątkowany w trakcie wojny
secesyjnej, będzie kontynuowany, jeśli nie przyznamy, że niedocenianie w naszej
kulturze strategicznej tak potrzebnego w naszych działaniach konwencjonalnych
komponentu niekonwencjonalnego, jest niemądre. Musimy mieć nadzieję, że
wysoka ocena efektu operacji nieregularnych pogłębi się w miarę wkraczania w erę,
w której liczba nieregularnych konﬂiktów ma szansę wzrosnąć.
Po trzecie, wojna secesyjna była prowadzona na początku ery przemysłowej,
kiedy rewolucja w działaniach wojennych dopiero miała miejsce. W tamtym okresie
zasięg ognia, jego celność i szybkostrzelność gwałtownie wzrastały. Dodatkowo,
dokonywany postęp w produkcji, transporcie i łączności czyniły możliwym
zaopatrywanie, przemieszczanie i sprawowanie kontroli nad dużymi oddziałami w
polu. Jednak ani Konfederaci, ani wojska federalne, nie zdołali rozwinąć nowych
koncepcji prowadzenia operacji. Starsi dowódcy po obu stronach opierali się na coraz
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mniej odpowiadającym realiom paradygmatach napoleońskich, zakładających, że
wszystkie zmiany wzmacniają ponadczasową „regułę” ofensywy. Po prostu dowódcy
niewłaściwie ocenili wpływ rewolucji w działaniach wojennych na równowagę
„obrona-atak”. Rezultaty wczesnych bitew nie motywowały innowacyjnego
myślenia o wartościach działań niekonwencjonalnych. W rzeczywistości wojskowi
przywódcy jeszcze bardziej uporczywie tkwili w starym paradygmacie. Nie tylko
oni byli niechętni zmianom. Pięćdziesiąt lat później zmasowane ataki frontalne w
czasie pierwszej wojny światowej odzwierciedliły fakt, że europejskie elity dowódcze
nie wyciągnęły wniosków z amerykańskiej wojny secesyjnej.
Czwarta lekcja, którą można wyciągnąć z wojny secesyjnej, jest konstatacja,
że trudno przewidzieć rezultaty rewolucji w działaniach wojennych od samego jej
początku. Z tego powodu wojskowi mają tendencję do włączenia nowych technologii
do wcześniejszych koncepcji działań operacyjnych. Dla Konfederacji ta tendencja
okazała się brzemienna w skutkach. Chociaż wyniki bitew wyraźnie dowiodły
słabości starego paradygmatu i siły podejścia nieregularnego do działań, Południe
pozostało w jarzmie doktryny, która doprowadziła do jego wykrwawienia się na
śmierć.
Dziś postęp technologiczny ponownie poprawia, zarówno celność, jak i zasięg
skutecznego ognia. Pozwala on na stworzenie lepszej sieci dowodzenia i kontroli, w
stopniu i środkami dotychczas nieprzewidzianymi. Niestety, ten technologiczny skok
wzmacnia istniejący paradygmat współczesnej wojny manewrowej, wyidealizowany
przez starzejącą się doktrynę Bitwy Powietrzno-Lądowej. Oddanie istniejącej
koncepcji prowadzenia działań przez wojskowych trwa, mimo przeciwnych danych,
wynikających z ostatnich starć militarnych. Na przykład nieregularne siły Hezbollah
zmusiły Izraelczyków do odwrotu z południowego Libanu, a nieregularne oddziały
czeczeńskich partyzantów dwukrotnie zadały poważne straty rosyjskiej armii.
Wyraźnie obciążenie myśli wojskowej działaniami nieregularnymi narasta, czego
zdają się nie dostrzegać amerykańscy wojskowi41.
Jeśli możemy się zastanowić nad wcześniejszymi okresami wielkich zmian
i dostrzec możliwości istniejącego wówczas podejścia alternatywnego, to być może
będziemy w stanie przenieść nasze przemyślenia na grunt współczesny, odświeżone i
wzmocnione przez nowe spostrzeżenia, które pozwolą nam przewidzieć innowacyjne
metody prowadzenia działań wojennych, które narodzą się w nowej erze.
W trakcie wojny secesyjnej Konfederaci mogli wygrać, gdyby przyjęli
postawę defensywy konwencjonalnej i ofensywy w działaniach nieregularnych.
Dążenie do tego celu pozwoliłoby Konfederatom na wyciągnięcie korzyści z
rewolucji w działaniach wojennych, która nie tylko spowodowała postęp w sile
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i celności ognia, ale uczyniła oddziały wojskowe wrażliwymi na przerwanie ich
transportu i łączności. Takiemu podejściu Północ nie mogłaby przeciwstawić
skutecznych środków zaradczych. Dla restytucji Unii Północ musiała prowadzić
ofensywę przeciwko Konfederacji. Prowadząc działania na terytorium Południa,
którego mieszkańcy zaciekle sprzeciwiali się „Jankesom”, Północ miała niewielkie
szanse na skuteczne zniwelowanie niekonwencjonalnej taktyki Południa.
Ta głęboka rewizja oceny wojny secesyjnej i wpływu industrializacji może
mieć wyjątkową wartość analityczną. Nasza obecna „informatyczna” rewolucja
w działaniach wojennych przynosi podobne efekty dla siły ognia, ale jest także
potencjalnie wrażliwa w zakresie logistyki, kontroli i dowodzenia. Jeśli tak jest, to
rewolucja w działaniach wojennych może okazać się okolicznością umożliwiającą
„deregularyzację działań wojennych” – możliwość, którą my ignorujemy, co
powoduje stałe zwiększanie się zagrożenia.
209
TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: MACIEJ JABŁOŃSKI

Przypisy

Przedruk za: Special Warfare, Vol. 14, no.1/2001.

Wojna secesyjna 1861-1865. W amerykańskiej historiograﬁi konﬂikt ten nazywany bywa także
Wojną Między Stanami („The War between the States”) lub Wojną Północnej Agresji („The War of
the Northern Aggression”) – przyp. tłum.
2
Antoine-Henri baron de Jomini (1779-1869), generał francuski, historyk i teoretyk wojskowości.
Uczestnik wojen z Austrią 1805 (Ulm), Prusami i Rosją 1806-1807 (Jena, Iława), kampanii w Hiszpanii
(1808-1809). W 1812 gubernator wojskowy Wilna i Smoleńska. W 1813 uczestniczył w bitwach
pod Lutzen i Budziszynem. Zdezerterował do armii rosyjskiej, w szeregach której uczestniczył w
kampaniach przeciw Francji (1813-1814) i Turcji (1827-1828) oraz w wojnie krymskiej (1853-1856).
Odpowiadał też za wychowanie wojskowe przyszłego cara Aleksandra II. Autor traktatów z dziejów
wojskowości oraz teorii wojen min. Precis of the Art of War, 15 tomowej Historii wojen rewolucyjnych
oraz 4 tomowej biograﬁi Napoleona. – przyp. tłum.
3
Toczy się pewnego rodzaju dyskusja na temat wpływu Jominiego. T.H. Williams, “The Military
Leadership of North and South”, [w:] David Donald (red.), Why the North Won the Civil War (New
York: Macmillan, 1962); twierdzi, że jego idee rozrastały się. A. Jones, “Military Means Political
Ends,” (w:) Gabor Boritt (red.), Why the Confederacy Lost (Oxford and New York: Oxford University
Press, 1992); zwłaszcza s. 50, widzi jego rolę bardziej jako propagatora myśli napoleońskiej, którą
dowódcy obu stron byli zafascynowani. Wydanie Art of War Jominiego w przekładzie West Point
[autorem tłumaczenia był dowódca Unii generał William Halleck – przyp tłum.] (New York: 1862)
streszcza poglądy z epoki w przedmowie tłumacza (s. 7) „Jomini jest oceniany przez wszystkich
kompetentnych specjalistów za jednego z najzdolniejszych krytyków i historyków wojskowości
swojej epoki i wszechczasów.”
4
Istnieje także pogląd sugerujący, że Południe przegrało z powodu „braku woli”. Patrz: R. Beringer,
H. Hattaway, A. Jones, W. Still, Why the South Lost the Civil War (Athens: University of Georgia Press,
1986); (zwłaszcza s. 64). Oczywiście nie można przeoczyć diatryby Edwina Pollarda z 1886 na temat
niekompetencji Konfederacji w sferze polityki i zarządzania (The Lost Cause), punkt widzenia wciąż
podzielany przez jego zwolenników. J. McPherson, Battle Cry of Freedom (London: Oxford University
1
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Press, 1988), ss. 854-859, rozprawia się z tymi teoriami wskazując, że utrata woli pojawiła się dopiero
po 4 latach wojny i przegraniu wielu bitew, a niekompetencja biurokracji konfederackiej była bardziej
niż równoważona przez niekompetencję biurokracji unijnej.
5
Norman Graebner, „Northern Diplomacy and European Neutrality,” [w:] Donald (red.), Why the
North Won the Civil War, opisuje te dwie kwestie w sposób przekonujący.
6
Ta dokładność odnośnie realizmu wymaga abyśmy wykluczyli pomysł, że podróżujący w czasie
Południowy Afrykańczyk Broders uzbrojony w AK-47 mógł pospieszyć z pomocą Południowcom,
jak opisał to swojej powieści Guns of South, Harry Turtledove.
7
James McPherson (1828-1864), generał USA. 1853 ukończył West Point, uważany za obiecującego
oﬁcera. Po wybuchu Wojny Secesyjnej w otoczeniu gen. U.S. Granta. 19 VIII 1862 awansowany
na generała brygady, po dwóch miesiącach na gen. majora. Zasłużony w czasie walk o Vicksburg,
odegrał decydująca rolę w zwycięskiej bitwie Unii pod Champion’s Hill (V 1863). Dowodził Armią
Tennessee. Poległ pod Atlantą.
8
Abraham Lincoln (1809-1865), adwokat, propagator walki z niewolnictwem. 1856 współtwórca
Partii Republikańskiej. W 1860 wybrany na prezydenta USA, co stało się bezpośrednią przyczyną
wybuchu wojny secesyjnej. Stany Południa obawiając się ograniczenia niewolnictwa i zwiększenia
wpływu przemysłowych stanów Północy wystąpiły z Unii i na początku 1861 utworzyły Konfederację
Stanów Ameryki. Konfederaci przyjęli odrębna konstytucję i wybrali na swego prezydenta J. Davisa.
Lincoln dążył do utrzymania Unii, nawet przez tolerowanie niewolnictwa, ale 23 IX 1862 ogłosił
proklamację przyznającą wolność niewolnikom murzyńskim na terytoriach secesjonistów. Wzmogło
to zapał Północy do wojny. W 1862 Lincoln podpisał ustawę zapewniającą niemal bezpłatne
osadnictwo farmerskie na nowo zdobytych terytoriach. W wyborach prezydenckich w listopadzie
1864 zwyciężył ponownie i 4 III 1865 rozpoczął drugą kadencję. 14 IV 1865 padł oﬁarą zamachu,
śmiertelnie raniony przez aktora J.W. Bootha.
9
James McPherson, ”American Victory, American Defeat,” [w:] Boritt (red.), Why the Confederacy
Lost, s. 39.
10
John Singleton Mosby (1833-1916), pułkownik wojsk CSA. Na początku wojny secesyjnej
służył jako szeregowiec 1 pułku kawalerii stanu Wirginia. Od II 1862, w stopniu porucznika służył
w zwiadzie. W I 1863 z oddziałem 9 żołnierzy zaczął atakować placówki wojsk Unii w Wirginii i
Maryland. W VII 1863 otrzymał zgode na sformowanie własnego odziału partyzanckiego (Partisan
Rangers), uznany za eksperta wojny partyzanckiej. Mosby ze 100 osobowym oddziałem poważnie
ograniczył niszczył transport Unii poprzez niszczenie torów i mostów. Za swoje sukcesy był
wielokrotnie awansowany, od XII 1964 pułkownik. Po kapitulacji Południa rozpuścił swój oddział.
Pracował jako prawnik, należał do partii Republikańskiej, wspierając kandydaturę Ulyssesa S. Granta
na prezydenta USA (1868); konsul USA w Hong Kongu (1878-1885), doradca prawny Departamentu
Sprawiedliwości (1904-10).
11
Nathan Bedford Forrest (1821-1877), generał CSA, plantator, jeden z najbogatszych ludzi
na Południu, 1861 własnym sumptem wystawił batalion jazdy i otrzymał jego dowództwo jako
podpułkownik. Dowodził serią brawurowych rajdów kawaleryjskich w głąb terytorium okupowanego
przez siły Unii, 1862 mianowany gen. brygady, wielokrotnie pokonywał liczniejsze i lepiej uzbrojone
oddziały przeciwnika. Uważany za najlepszego oﬁcera kawalerii swoich czasów. Po wojnie dołączył
do Ku-Klux-Klanu i był jednym z przywódców organizacji.
12
Nathanael Greene (1742-1786), generał major, jeden z czołowych dowódców rewolucji amer.
13
Charkes Cornwallis (1738-1805), generał bryt., walczył przeciwko oddziałom amer. w wojnie o
niepodległość St. Zjedn. Dowodził bryt. wojskami na pd. Nie umiał sprostać taktyce przeciwnika
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stosującego działania partyzanckie, której to taktyki wojska amer. nauczyły się od Indian.
Niepowodzenia zakończyła kapitulacja jego oddziałów pod Yorktown (19 X 1781). Po wojnie
mianowany gubernatorem gen. w Indiach bryt., gdzie zmarł.
14
Na temat tej kampanii, patrz: R. Weigley, The Revolutionary Transformation of War (New York 1970).
15
Arthur Wellesley książę Wellington (1769-1852), bryt. generał i polityk. W armii bryt. od 1783.
Od 1808 walczył w Hiszpanii przeciwko wojskom Napoleona I, zwyciężając pod Rolica (1808),
Talavera de la Reina (1809) i Salamanką (1812). 1813-1814 zajął pd.-zach. Francję. Uznany za
bohatera narodowego, otrzymał tytuł książęcy (1814). Zwycięzca spod Waterloo. 1815-1818 dowódca
wojsk koalicyjnych okupujących Francję. 1819-1827 członek rządu bryt. 1828-1846 przywódca
torysów w Izbie Lordów. 1828-1830 premier. 1834-1935 minister spraw. zagr. 1827-1828 i 1842-1852
głównodowodzący armią bryt.
16
Sposób prowadzenia działań przez Wellingtona w trakcie kampanii iberyjskiej jest opisany ze
szczegółami. E.Longford, Wellington. Years of the Sword (New York: Harper & Row, 1969).
17
Temat jest szczegółowo omówiony w książce G. McWhiney, P. Jamieson, Attack and Die. Civil
War Military Tactics and the Southern Heritage (Mongomery: University of Alabama Press, 1982),
Paddy Grifﬁth, Battle Tactics of the Civil War (New Heaven: Yale University Press, 1989). Autorzy
skupiają się bardziej na konfederackiej idée ﬁx na punkcie Napoleona. J.I. Harsh wskazuje, dlaczego
clausewitzowskie pojęcie o wyższości defensywy było w tym okresie wciąż nieznane, w swej pracy
„Battlesword and Rapier: Clausewitz, Jomini and the American Civil War”, Military Affairs, t. 38
(12/1974): ss. 133-138.
18
Robert Edward Lee (1807-1870), generał CSA. Absolwent Akademii w West Point, uczestnik
wojny z Meksykiem (1846). Komendant West Point (1852-55), dowódca kawalerii na granicy
teksanńskiej (1855-59). 1861 mianowany dowódcą wojsk Wirginii. Pokonał armię Unii w tzw.
“Bitwie Siedmiodniowej” (1862). Stosował strategię powstrzymywania sił przeciwnika, dowodził
inwazją Maryland i Pensylwanii i inne osiągnięcia były kluczowe dla historii Wojny Secesyjnej. In
1865 podpisał akt kapitulacji CSA przed gen. Grantem w Appomattox Courthouse.
19
Cytowane w: Bruce Catton, The Civil War (New York: American Heritage, 1961) s. 177.
20
O działaniach partyzanckich patrz: Thomas Goodrich, Black Flag. Guerilla Warfare on the Western
Border, 1861-1865 (Bloomington: Indiana University Press, 1995); J.D. Brewere, The Raiders of 1862
(London: Praeger, 1997), zamieszcza trzy studia najbardziej spektakularnych rajdów wojny na
Zachodzie, które miały znaczący efekt operacyjny.
21
John Hunt Morgan (1825-1864), generał CSA. Walczył w Wojnie Meksykańskiej, 1857 organizował
lokalne oddziały milicji nazywane Lexington Riﬂes, wraz z którymi we wrześniu 1861 wszedł w skład
armii Konfederacji. Awansowany do stopnia gen brygady (XII 1862), zdobył sławę jako odważny
dowódca kawalerii. Wraz z e swoimi żołnierzami brał udział w wielu rajdach kawaleryjskich. Podczas
jednego z nich, prowadzącego przez pd. Indianę i Ohio (VII 1863) dostał się do niewoli. Umieszczony
w więzieniu w Ohio, zbiegł. Poległ w zasadzce w Greeneville (Tennessee) 3 IX 1864.
22
John Carlos Buell (1818–1898), generał USA, absolwent West Point. Walczył w Wojnie
Meksykańskiej. 1861 zweryﬁkowany w stopniu generała bryg., przygotowywał obronę Washington
D.C., 1862 generał major, w czasie bitwy pod Shiloh przybył na czas z odsieczą, czym uratował siły Unii
od przegranej. Nastepnie dał się poznać jako zły dowódca w czasie operacji w Kentucky i Tennessee,
a za opuszczenie środkowego Tennessee spotkała go publiczna krytyka. Zwolniony ze stanowiska, ale
został przywrócony dzięki wstawiennictwu następcy, gen George’a H. Thomasa. Buell zdołał zmusić
do odwrotu siły Konfederacji po bitwie pod Perryville, ale nie umiał wykorzystać zwycięstwa. 24 X
1862 został ostatecznie pozbawiony dowództwa. Historycy przypisują jego niepowodzenia w polu
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jego brakowi charyzmy i „nadmiarowi ostrożności”.
23
William Tecumseh Sherman (1820-1891), generał USA. Absolwent West Point (1840). Walczył
w Wojnie Meksykańskiej. Odmówił wstąpienia do CSA. Powrócił do służby w Armii Unii, jako
dowódca brygady. Walczył pod Shiloh i w czasie ofensywy na Corinth, awansowany do stopnia
generała majora ochotników (1 V 1862). Odnosił sukcesy w walce z partyzantami Konfederacji w
Tennessee. W XII 1862 został pokonany w Chickasaw Bluffs i utracił dowództwo. Następnie dowodził
korpusem w Armii Mississippi. Jego oddziały przyczyniły się do zdobycia Vicksburga (4 VII 1863).
Jako dowódca Armii Tennessee odbył zwycięską ofensywę na Atlantę. Po zdobyciu miasta ewakuował
ludność i spalił je. Następnie rozpoczął słynny „Marsz ku morzu” przez Georgię, niszcząc liczne
posiadłości ziemskie i zapasy żywności. Wierzył, że pogorszy to gospodarcze położenie Konfederacji
i przyspieszy zakończenie wojny. Przyjął kapitulację wojsk gen. Josepha E. Johnstona. Po wojnie
kontynuował służbę w armii.
24
Joseph Eggleston Johnston (1807-1891), generał CSA. Absolwent West Point (1825), doświadczenie
zdobył w walkach z Indianami i w służbie granicznej. Po odejściu z armii pracował jako inżynier. VI
1860 mianowany kwatermistrzem generalnym i generałem brygady armii amer. 1861, wstępuje do
wojsk Wirginii, stając się generałem CSA. Odnosi zwycięstwo w pierwszej bitwie pod Bull Run.
Dwukrotnie ranny. XII 1863 dowódca Armii Tennessee, którą reorganizował. Prowadził działania
obronne połączone z szybkimi, zaskakującymi nieprzyjaciela kontratakami. Zdjęty z dowództwa (17
VII 1864). Przywrócony na stanowisko przez gen. R.E. Lee. 26 IV 1865 podpisał warunki kapitulacji.
25
Sherman miał, obsesję “schwytania tego diabła Forresta”, ze względu na powodowane przez niego
straty. Patrz: J. A. Wyeth, That Devil Forrest (Baton Rouge: Louisiana University Press, 1961). Na temat
działań partyzanckich i kluczowych rajdów na wschodnim teatrze działań patrz: J.D. West, Mosby’s
Rangers (New York 1991).
26
B.H. Liddell-Hart, Analysis of Cavalry Operations in the American Civil War, with Special Reference
to Raids on Communications (z maja 1935). Jest to jeden z niżej ocenianych esejów Liddell-Harta,
ale stanowi dobry opis koncepcji operacji, które jak sugeruję mogłyby doprowadzić do zwycięstwa
Południa. Patrz też: Tegoż, Strategy. The Indirect Approach (London: Macmillan, 1954) (pełny opis
koncepcji). Oryginalny esej znajduje się w załącznikach w pozycji: J. Luvaas, The Military Legacy of the
Civil War. The European Inheritance (Chicago: University of Chicago Press, 1959), ss. 237-244.
27
To podstawowy argument Luvaasa, The Military Legacy of ..., dz. cyt.
28
McPherson, Battle Cry for…, dz. cyt., s. 854. Najbardziej dogłębnym i dopracowanym zestawieniem
bitew i oﬁar pozostaje praca pułkownika T.L. Livermore’a, Numbers & Losses in the Civil War in
America, 1861-1865 (Boston: Littre, Brown, 1901).
29
H. Hattaway, A. Jones, How the North Won (Urbana: University of Illinois Press, 1983) ss.723-724.
16 Tamże, ss. 728-730. Autorzy obliczają tą liczbę dzięki dogłębnemu badaniu strat we wszystkich
bitwach oraz stosunkowi sił w każdej z nich.
30
Bitwa pod Shiloh (6-7 IV 1862) zwyciężyły oddziały Unii dowodzone przez gen. Ulissesa S.
Granta i Johna Carlosa Buella, które pokonały konfederacką Armię Mississippi gen. Alberta Sidneya
Johnstona and P.G.T. Beauregarda. Straty Unii wyniosły 13.047, Konfederacja 10.699.
31
Bitwa pod Gettysburgiem (1-3 VIII 1861) atak wojsk konfederacji, dowodzonych przez gen. Roberta
E. Lee, został odparty, co zmusiło je do wycofania się. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk Unii
dowodzonych przez gen. George’a G. Meade’a. Straty Unii wynosiły 23.000, a Konfederacji 28.000.
32
Bitwa pod Chickamagua (18-20 IX 1863) zakończyła się zwycięstwem konfederackiej Armii
Tennessee dowodzonej przez gen. Braxtona Bragga i gen. porucznika Jamesa Longstreeta. Straty Unii
wyniosły 16.170 a Konfederacji 18.454.
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John Bell Hood (1831-1889), generał CSA. Absolwent Akademii w West Point (1853). Oﬁcer
kawalerii. IV 1861 wystąpił z Armii Północy przyłączając się to Armii Konfederacji. 6 III 1862
awansowany do stopnia gen. bryg. Objął dowództwo Brygady Teksańskiej, reprezentował agresywny
typ działań, zdobywając doskonała opinię u konfederatów za odwagę osobistą i skuteczność.
Awansowany do stopnia generała majora 10 X 1862, otrzymał dowództwo dywizji w armii gen. J.
Longstreeta. Dwukrotnie ranny w boju, miał amputowana prawą nogę. 1 II 1864 awansowany do
stopnia gen. porucznika, dowodził korpusem broniąc Atlanty. We wrześniu 1864 próbował odciągnąć
wojska gen. Shermana, od Atlanty, ale ten zamiar nie powiódł się, tak jak i inne próby odbicia
Tennessee oraz zabezpieczenie północnego Kentucky do Ohio River. W działaniach pod Franklin
i Nashville oddziały Hooda poniosły znaczne straty i zostały pokonane w decydującej bitwie pod
Nashville. W I 1865 został zwolniony z dowodzenia na własną prośbę.
34
Russel Weigley, “American Strategy from Its Beginnings Through the First World War,” [w:] P.
Paret, (red), Makers of Modern Strategy (Princeton: Princeton University Press, 1986), s.410, wskazuje,
że wewnętrzne napięcia sięgają debaty między Georgem Washnigtonem a Charlesem Lee o sposoby
walki z Brytyjczykami. Wskazuje, na fakt że Waszyngton „przyjmował europejskie doświadczenia
praktycznie w każdym aspekcie” podczas gdy Lee „wierzył, że wojna prowadzona dla osiągnięcia
rewolucyjnych celów winna być prowadzona rewolucyjnymi sposobami”.
35
Chodzi o wojnę siedmioletnią (1756-1763) – przyp. tłum.
36
Francis Marion (1732-1795), pułkownik regularnej armii USA, generał milicji Płd. Karoliny. Do
1780 zajmował się szkoleniem żołnierzy i służbą garnizonową. Później zasłynął mistrzostwem w
strategii partyzanckiej i doskonałej znajomości terenu. Nie tylko umiał wygrać bitwy ale umiał
zsynchronizować działania swoich partyzantów z planami operacyjnymi armii kontynentalnej.
Mimo, że jego milicja była niewielka siła a jej członkowie często byli źle wyekwipowani umiał
zdezorganizować bryt. linie zaopatrzeniowe, atakować siły nieprzyjaciela, i terroryzować
amerykańskich lojalistów – przyp. tłum.
37
Thomas Sumter (1734-1832), generał milicji stanowej. Zanim wybuchła wojna o niepodległość
Stanów Zj. służył w milicji stanu Wirginia, następnie był kapitanem Rangersów Płd. Karoliny.
Podczas wojny walczył jako gen. brygady milicji Płd. Karoliny. Zdobył sławę jako znany dowódca
partyzancki, umiejący dowodzić i trzymać w karbach swoich ochotników – przyp. tłum.
38
O roli działań specjalnych w wojnie z Francuzami i Indianami pisze F. Parkmman, Montcalm
and Wolfe (Boston: 1897). Autor oddaje tam zasługi działaniom formacji Rangers jako oddziałów
uderzeniowych oraz dostarczających „wiedzy o terenie”. O chęci Greene’a do wykorzystania działań
specjalnych w sposób zintegrowany patrz M. Treacy, Prelude to Yorktown. The Southern Campaign of
Nathaniel Greene 1780-81 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1968).
39 Taktyka ta miała polegać na pozostawieniu za linią cofającego się frontu oddziałów partyzanckodywersyjnych. – przyp. tłum.
40
O wojnie „wielkich jednostek” w Wietnamie patrz A. Krepinevich, The U.S. Army in Vietnam
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986). Patrz też: J.Arquilla i D. Ronfeldt, „Need for
Networked High-Tech Cyberwar“, The Los Angeles Times z 20 czerwca 1999 (s. 1-6) odnośnie
przygotowania do użycia jednostek specjalnych w wojnie w Kosowie.
41
Na temat trudności zrozumienia prawdziwych implikacji zmian technologicznych, patrz: Keir A.
Lieber, „Grasping the Technological Peace: The Offense-Defense Balance and International Security,”
Internaitonal Security, t. 25, nr 1 (2000), ss. 71-104. O nowym paradygmacie działań specjalnych patrz
J. Arquilla, T. Karasik, „Chechnya. A Glimpse of Future Conﬂict”, Studies in Conﬂict and Terrorism, t.
22, nr 3 (1999), s. 207-229.
33
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Witold Ławrynowicz
Początki polskiej broni pancernej
Od „Związku Broni” i „Czubaryka” do Renault FT 17
1918-1921
Polskie tradycje wojskowe wiązane są najczęściej z doskonałą kawalerią, która
przez stulecia potraﬁła zapewnić Rzeczypospolitej bezpieczne granice i zwyciężać
wrogów, nawet przy bardzo niekorzystnym dla siebie stosunku sił. W okresie formowania się granic II Rzeczypospolitej największą rolę odegrała kawaleria i piechota, a inne rodzaje broni pozostały w cieniu ich osiągnięć. Polska broń pancerna, 215
jej geneza, rozwój i walki na froncie, są rzadko opisywane, a co za tym idzie mało
dostrzegane. Nawet artyleria i powstające w tym okresie lotnictwo, dzięki licznym
publikacjom, mają historię o wiele bardziej znaną szerokim rzeszom czytelników.
Tymczasem barwna i ciekawa historia wczesnych pojazdów pancernych używanych
w polskich formacjach wojskowych jest bez wątpienia warta poznania.
Historia polskiej broni pancernej jest znacznie dłuższa i bardziej bogata niż się to
powszechnie przyjmuje. Jej początków należy szukać jeszcze przed odzyskaniem
niepodległości w listopadzie 1918 roku oraz poza geograﬁcznymi granicami II
Rzeczypospolitej. Jakie wydarzenie można uznać za właściwy początek powstania
nowego rodzaju broni, jest zależne od przyjętych kryteriów. Poniżej jest przedstawione kilka epizodów, z których każdy może być uważany za dający początek
polskiej broni pancernej.
Niezmiernie ciekawy i oddający tło epoki epizod związany z bronią pancerną
miał miejsce w styczniu 1918 roku na Wołyniu. Zimą 1918 roku stacjonował w majątku
Antoniny na Wołyniu Dywizjon Szwoleżerów dowodzony przez por. Feliksa Jaworskiego. Oddział chronił tamtejsze majątki polskie przed rabunkiem, co spowodowało
zatargi z miejscową ludnością i bolszewicką załogą pobliskiego Starokonstantynowa.
Bolszewicy niezadowoleni z obecności Polaków zainicjowali próbę zniszczenia
szwoleżerów i wysłali silny oddział piechoty wzmocniony dwoma samochodami
pancernymi. Po zaskoczeniu i rozbiciu obrońców cukrowni w Kremieńczugach,
należącej do majątku Antoniny i bronionej przez szwadron szwoleżerów, bolszewicy pomaszerowali drogą w kierunku Antonin. Rankiem 29 stycznia 1918 roku, po
usłyszeniu odgłosów walki dochodzących od strony Kremieńczug, cały Dywizjon
Szwoleżerów pod dowództwem por. Jaworskiego wyszedł z odsieczą. Po drodze
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do oddziału dołączyły resztki rozbitego w cukrowni szwadronu. Sytuacja z wojskowego punktu widzenia była zła. Nieprzyjaciel o nieznanej sile, uzbrojony w dwa
samochody pancerne, posuwał się w kierunku Antonin. Oddział Jaworskiego nie
zabrał ze sobą dział, gdyż nie było pewności, co do przekonań politycznych obsługi.
W tamtych czasach liczyła się nie tyle liczba, co jakość żołnierzy, w tym wypadku
obsługi armat jako przesiąknięte bolszewizmem i niepewne trzeba było zostawić
pod kontrolą 2 Pułku Ułanów. Teren nie sprzyjał urządzeniu zasadzki, gdyż na otwartych, zaśnieżonych polach ukraińskich nie było gdzie się ukryć. Wypadało, więc
z karabinami i granatami ręcznymi iść przeciwko samochodom pancernym.
Atakujących bolszewików przyjęto na otwartym polu ogniem karabinów maszynowych, który spowodował zatrzymanie piechoty, ale był całkowicie nieskuteczny
przeciwko samochodom pancernym. Wywiązała się walka ogniowa, w czasie,
której szwoleżerowie kilkakrotnie z granatami w rękach podrywali się do zupełnie
beznadziejnych ataków. Po wsiach później opowiadano jak to polscy szwoleżerowie
„brali pancerki gołymi rękami”. Kierujący ogniem karabinów maszynowych por.
Jaworski został sześciokrotnie ranny, a wynik starcia wydawał się przesądzony
na niekorzyść Polaków. Po chwili jednak z odległych Antonin dał się słyszeć huk
wystrzału artyleryjskiego i pierwsze granaty padły na pola, nie czyniąc zresztą
nikomu żadnej szkody. Na odgłos wystrzału bolszewicy natychmiast zaczęli się
cofać. Zupełnie nieskuteczny na dużą odległość ogień artylerii spowodował odwrót
przeważających sił nieprzyjaciela i ocalenie polskiego oddziału. Straty dywizjonu
wyniosły jednak 5 zabitych i 23 rannych.
Następnego dnia płk. Stefan Suszyński, dowódca 2 Pułku Ułanów, zarządził
wypad w kierunku stacji kolejowej w Antoninach, gdzie według danych wywiadu
bolszewicy mieli ładować się na wagony kolejowe. Do walki wyznaczono ponownie
Dywizjon Szwoleżerów oraz 1 szwadron 2 Pułku Ułanów i dwie armaty pod ogólnym
dowództwem płk. Władysława Mosiewicza. Ranny poprzedniego dnia por. Jaworski
musiał zostać w szpitalu, ale jego oddział stanowił gros sił polskich. Podejście do
stacji kolejowej w Antoninach wykonano szybko i bez kontaktu z nieprzyjacielem,
gdyż bolszewicy nie wysłali patroli, a nawet nie wystawili wart. Po zajęciu przez
armaty stanowisk na wzgórzu nad stacją i otwarciu ognia w kierunku kręcących
się bolszewików spieszeni szwoleżerowie rozpoczęli natarcie. Już pierwsze strzały
armatnie zniszczyły lokomotywę zapobiegając ucieczce pociągu z załadowanymi
na wagony samochodami pancernymi. Wywiązała się walka ogniowa, w której
bolszewicy mieli przewagę liczby, a Polacy dyscypliny i wyszkolenia. Po jakimś
czasie sytuacja nieoczekiwanie zmieniła się na niekorzyść strony polskiej. Do stacji
zbliżył się pociąg wyładowany zdemobilizowanymi żołnierzami rosyjskimi. Logika
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wskazywała na połączenie się obu grup bolszewików, ale stało się inaczej. Pociąg
wywiesił białą ﬂagę i przejechał nie biorąc udziału w starciu. Jeszcze raz nie liczba,
lecz wartość żołnierzy zadecydowała o zwycięstwie. Ponowne natarcie szwoleżerów
i ułanów przełamało obronę nieprzyjaciela i spowodowało jego paniczną ucieczkę
w otaczające zaśnieżone pola. Teraz szwoleżerowie i ułani mogli wziąć odwet
za straty poniesione w bitwie pod Kremeńczugami.1Połączone oddziały polskie
wróciły tryumfalnie do Antonin prowadząc obﬁtą zdobycz w tym dwa samochody
pancerne, nieustalonej marki, porzucone przez bolszewików na stacji. Chronologicznie, zdobyte 30 stycznia 1918 roku samochody pancerne były pierwszymi bojowymi pojazdami opancerzonymi w szeregach polskich formacji wojskowych. Jeden
z tych pojazdów włączono 11 kwietnia 1918 roku, wraz z przeformowanym na Pułk
Szwoleżerów oddziałem por. Jaworskiego, w skład Samodzielnej Brygady Lekkiej III
Korpusu Polskiego. Samochód pancerny został oddany Austriakom w momencie 217
kapitulacji III Korpusu. Rozpatrując początki polskiej broni pancernej należy zadać
pytanie, kiedy pierwszy pojazd opancerzony z polską załogą i w ramach polskiej formacji wojskowej wszedł do walki? Takim pojazdem był pociąg pancerny „Związek
Broni” skonstruowany w Bobrujsku w lutym 1918 roku. „Związek Broni” należał do
formowanego w tym czasie I Korpusu Polskiego w Rosji. Historia jego powstania
i działań bojowych jest nieodłączną częścią historii polskiej broni pancernej w jej
najwcześniejszym okresie.
Na początku 1918 roku gen. Józef Dowbor-Muśnicki organizował w Bobrujsku I Korpus Polski. Sytuacja jednostki powstającej w głębi Rosji była paradoksalna.
I Korpus był obcą formacją wojskową powstałą w oparciu o zezwolenie otrzymane
od obalonego przez bolszewików Rządu Tymczasowego, czyli nie tylko był obcy
narodowościowo, ale także ideowo. Korpus tworzył polską enklawę wokół Bobrujska
otoczoną morzem wrogo nastawionej do Polaków bolszewickiej rewolucji. W okolicach twierdzy toczyły się potyczki i lokalne walki pomiędzy patrolami polskimi, a
Czerwoną Gwardią i grupami uzbrojonych chłopów.
Dowódca I Korpusu gen. Józef Dowbor-Muśnicki, po meldunkach o szeregu
starć z bolszewikami, wydał polecenie skonstruowania z dostępnych materiałów,
improwizowanego pociągu pancernego przeznaczonego do prowadzenia dalekiego
rozpoznania i dozorowania linii kolejowych wokół Bobrujska. Zadanie powierzono
ppor. Stanisławowi Małagowskiemu z 1 kompanii inżynieryjnej 1 Dywizji Strzelców.
Pociąg skonstruowano ze zwykłej nieopancerzonej lokomotywy, dwóch wagonów
towarowych i platformy. Wagony wyłożono workami z piaskiem i płytami pancernymi. Na platformie ustawiono 3 calową rosyjską armatę polową zdobytą w Bobrujsku
oraz 6 miotaczy min, do których nie było amunicji. Niemniej liczba luf armatnich
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wystających z platformy kolejowej nadawała pociągowi groźny wygląd. Uzbrojenie
pociągu dopełniało kilka karabinów maszynowych umieszczonych w wagonach towarowych i broń ręczna załogi. Nieco później na platformie doczepionej do pociągu
ustawiono zdobyczny, uszkodzony samochód pancerny Austin Mark 1. Austin był
pozbawiony tylnego mostu, zatem niezdolny do akcji w polu. Niemniej jego dwa
karabiny maszynowe umieszczone w dwóch małych, niezależnych wieżyczkach
znacznie powiększyły siłę ognia pociągu pancernego. Ppor. Małagowski werbował
do swojego oddziału tylko ochotników spośród żołnierzy znajdujących się w Bobrujsku. Załogę pociągu stanowiła grupa artylerzystów z 1 baterii dywizjonu artylerii ciężkiej pod dowództwem chor. Mariana Nowakuńskiego, pluton karabinów
maszynowych z 6 Pułku Strzelców pod dowództwem chor. Witolda Pruszyńskiego,
kilkunastu saperów z 1 kompanii inżynieryjnej oraz kilku podchorążych z Legii
Podchorążych. Cała załoga pociągu liczyła 35 oﬁcerów i żołnierzy. Budowa pociągu
i szkolenie załogi odbywały się na stacji Berezyna.
Formowanie oddziału zakończono 10 lutego 1918 roku i pociąg pancerny,
nazwany „Związek Broni”, rozpoczął patrolowanie linii kolejowej Mińsk-BobrujskŻłobin. W pierwszych dniach służby załoga pociągu stoczyła w pobliżu Bobrujska
kilka drobnych utarczek z bolszewikami zapobiegając próbom uszkodzenia torów.
Pierwszą poważną akcję pociąg pancerny „Związek Broni” przeprowadził 17 lutego
1918 roku w ramach ataku na Mińsk Litewski. Celem operacji było nawiązanie kontaktu z liczną grupą ukrywających się w mieście żołnierzy z jednostek polskich rozbitych w czasie transportu do Bobrujska. Operacja poprowadzona wzdłuż toru
kolejowego miała za zadanie zdobycie kolejno stacji Jasień, Tatarka oraz Osipowicze
i otwarcie drogi na Mińsk. „Związek Broni” poprzedzany tyralierą kilku oﬁcerów
Legii Oﬁcerskiej i kilku żołnierzy z pułku inżynieryjnego wyruszył do akcji 17 lutego
1918 roku o godzinie 1 po południu z przystanku L19. Pierwsze zwycięstwo przyszło
łatwo, po krótkiej utarczce obrońcy stacji Jasień, około 300 bolszewików, uciekli w
stronę następnego punktu oporu na trasie – stacji Tatarka. Przed świtem 18 lutego
oddział polski pomaszerował w kierunku Tatarki, którą z odległości 1 kilometra ostrzelano z działa. Początkowo bolszewicy bronili się ogniem działek dwóch samochodów pancernych i licznych karabinów maszynowych. Polska 3 calówka na umieszczona platformie pociągu pancernego uzyskała traﬁenia w stojący na stacji bolszewicki transport kolejowy i sowieci uciekli. Stacje zajęto bez strat. Ppor. Małagowski
przesłuchując naczelnika stacji dowiedział się, że poprzedniego dnia bolszewicy przyprowadzili trzech polskich żołnierzy. W ciągu nocy jeden zmarł z ran, a pozostałych
zakłuto bagnetami i jeszcze żywych zakopano. Zeznanie naczelnika potwierdzili inni
świadkowie. Żołnierze wykopali ciała pomordowanych i zawieźli do Bobrujska.
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19 lutego w nocy „Związek Broni” osłaniany przez półtorej kompanii piechoty
z 6 Pułku Piechoty wyjechał w kierunku Osipowicz. Wysłane wcześniej patrole
przerwały tory kolejowe prowadzące z Osipowicz do Mińska i Słucka w celu odcięcia
odwrotu bolszewików. Następnie zaatakowały pozycje nieprzyjaciela od tyłu. Na stacji
wybuchła strzelanina, w której kilkunastu polskich zwiadowców usiłowało obronić
zajęte magazyny kolejowe. W momencie usłyszenia strzałów ppor. Małagowski dał rozkaz załodze pociągu wjazdu na stację. „Związek Broni” wpadł do Osipowicz prowadząc
tyralierę żołnierzy 6 Pułku, bolszewicy uciekli pieszo na zachód. Droga do Mińska
została otwarta kosztem 7 zabitych i 15 rannych. W Osipowiczach zdobyto 7 dział i 70
karabinów maszynowych oraz 4 pociągi. W czasie całej operacji nie brano jeńców, lecz
rozbrojonych bolszewików wysyłano do domów. Większość sowietów przyjmowała
takie rozwiązanie z nieukrywanym zadowoleniem.2 Pociąg pancerny „Związek Broni”
chronologicznie był pierwszym pojazdem pancernym z polską załogą i występującym 219
w ramach polskiej formacji wojskowej, który wszedł do walki. Niemniej była to broń
improwizowana, zatem można podważyć fakt pierwszeństwa.
Pierwszy fabrycznej konstrukcji, zdolny do akcji, pojazd pancerny znalazł
się w polskich rękach jako zdobycz wojenna. Był to samochód pancerny Fiat-Iżorski
zdobyty na bolszewikach pod Pobołowem. Wydarzenie to miało miejsce w czasie przemarszu 3 Dywizji Strzelców z Jelni do Bobrujska w lutym 1918 roku. Na początku
lutego dowodzący 3 Dywizją gen. Wacław Iwaszkiewicz otrzymał od gen. DowborMuśnickeigo rozkaz połączenia się z I Korpusem. Odległość do Bobrujska przekraczała
400 kilometrów, a zdobycie transportu kolejowego dla dywizji było w warunkach
panującego bałaganu całkowicie nie możliwe. Na rozkaz gen. Iwaszkiewicza 3 Dywizja
wyruszyła do Bobrujska marszem pieszym prowadząc przez całą drogę walki z bolszewikami. 26 lutego 1918 roku pod Pobołowem doszło do boju z większymi siłami bolszewickimi, które ostrzelały czoło kolumny dywizyjnej z dział. Po wyparciu artylerii
przez natarcie piechoty do wsi weszły patrole 8 Pułku Strzelców, a wraz z nimi karabin maszynowy pod dowództwem por. Gromadzkiego z 10 Pułku Strzelców. Samochód pancerny marki Fiat-Iżorski stał między zabudowaniami wioski przygotowany
do odparcia frontalnego ataku. Por. Gromadzki ukrył karabin maszynowy za chałupą
i rozkazał ośmioosobowemu patrolowi żołnierzy 8 Pułku obejść miejsce postoju samochodu pancernego od tyłu. Na dany znak Fiat został jednocześnie zaatakowany
od frontu ogniem polskiego karabinu maszynowego, a od tyłu przez patrol żołnierzy.
Załoga pojazdu uciekła pozostawiając samochód na chodzie, z rannym kierowcą, dwoma karabinami maszynowymi i amunicją.3
Uszkodzony samochód pancerny został wyprowadzony z terenu walki przez
por. Gromadzkiego i por. Zapolskiego. Samochód, nazywany przez żołnierzy 3 Dy-
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wizji „Czubarykiem”, został odholowany do Bobrujska i naprawiony. Następnie brał
udział w dalszych działaniach dywizji do czasu rozbrojenia I Korpusu, kiedy dostał
się w ręce Niemców. W czasie postoju 3 Dywizji Strzelców w Żłobinie „Czubaryk”
uczestniczył w patrolach i wspierał swoim ogniem polską piechotę. Był to pierwszy
fabrycznie wykonany, zdolny do akcji w polu, pojazd pancerny w rękach regularnych
oddziałów polskich.
Nie tylko I Korpus Polski w Rosji posiadał pojazdy pancerne. II Korpus Polski
w Rosji, dowodzony przez brygadiera Józefa Hallera, sformował oddział samochodów
pancernych ze zdobycznych rosyjskich pojazdów. Jednostka pod nazwą I Polski
Oddział Samochodów Opancerzonych została wcielona w skład II Korpusu 16 marca
1918 roku, ale jej działania są nieznane.4
Broń pancerna powstawała spontanicznie, często na skutek inicjatywy oddolnej, w miejscach, gdzie toczyły się walki o niepodległość. Jednym z takich miejsc
był Lwów. 1 listopada 1918 roku Ukraińcy, dążący do zbudowania własnego państwa,
opanowali przez zaskoczenie Lwów. Do walki z wrogiem stanęła młodzież i polskie organizacje niepodległościowe. Brak wyszkolenia i wrodzona młodym ludziom ciekawość
powodowały nieproporcjonalnie duże straty wśród najmłodszych obrońców. Właśnie te
straty wśród młodzieży natchnęły już 2 listopada profesora Antoniego Markowskiego
do zaproponowania dowódcy obrony szkoły Sienkiewicza, kpt. Mieczysławowi Boruta-Spiechowiczowi, budowy auta pancernego. Opancerzony pojazd miał zapewnić
możliwość zwalczania broni maszynowej przeciwnika i osłonę własnej piechoty.
Po otrzymaniu stosownych rozkazów prof. Markowski wraz z grupą mechaników
wyruszył na zdobycznym samochodzie ciężarowym na Dworzec Główny do warsztatów kolejowych, gdzie sporządził rysunki i obliczył ciężar pancerza. Dzięki pomocy zastępcy zawiadowcy stacji, Rudolfa Winnickiego, który zebrał robotników oraz
dostarczył materiały i narzędzia, do pracy przystąpiono jeszcze tego samego dnia. W
dniach 3-5 listopada powstał pojazd opancerzony nazwany przez budowniczych „Józef
Piłsudski”, a przez żołnierzy „Tank Piłsudskiego”.
Auto pancerne (w tym okresie nie używano jeszcze określenia „samochód pancerny”) zbudowane na podwoziu samochodu ciężarowego nieustalonej marki miało
kształt prostokątnego pudła z nieco obniżoną częścią przednią. Kierowca prowadził
obserwacje przez szczelinę w przedniej części pancerza, a wchodzenie oraz opuszczanie pojazdu odbywało się przez pancerne drzwi w boku pojazdu. Pancerz wykonano
z blach stalowych, które przed rozpoczęciem budowy poddano testom ostrzeliwując
z karabinu maszynowego. Pojazd był uzbrojony w 4 karabiny maszynowe, po jednym
z każdego boku oraz z przodu i tylu. Załogę stanowiło 8 żołnierzy: dowódca ppor.
Edward Sas-Świstelnicki, czterech celowniczych karabinów maszynowych pchor. Ste-
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fan Zambelli, plut. Stanisław Burgiel, Bronisław Nizioł oraz sierż. Mieczysław Kretowicz, kierowca Eugeniusz Bernacki i jego dwóch pomocników Edward Kustanowicz i Władysław Kubala. Auto pancerne miało masę około 5 ton, długość 6,2 metra i
wysokość 2,2 metra.
Pomimo otoczenia budowy auta ścisłą tajemnicą, wiadomość o zagrożeniu
musiała przedostać się do Ukraińców, gdyż rozpoczęli ostrzeliwanie warsztatów
kolejowych przez artylerie. W kilkanaście minut po opuszczeniu przez auto pancerne montowni hala została traﬁona przez pocisk artyleryjski. Pojazd wykańczano i
malowano 5 listopada popołudniu przy ulicy Sadownickiej. Na przodzie wymalowano
orła w koronie, a na dachu zatknięto ﬂagę amerykańska. Tak udekorowane auto pancerne 7 listopada odbyło swoją pierwszą próbną jazdę po ulicach Lwowa. Ludność
miasta reagowała na widok polskiego „pancernika” (jak potocznie nazywano pojazd)
żywiołową radością, a morale obrońców uległo wyraźnej poprawie. Po wprowadzeniu 221
pewnych poprawek i zamontowaniu uzbrojenia auto było gotowe do akcji.
Rozkazem Naczelnej Komendy „Tank Piłsudskiego” został wyznaczony
do wzmocnienia natarcia przez ogród Jezuicki w kierunku śródmieścia. Auto miało
posuwać się z placu Św. Jura ulicą Mickiewicza i Jagiellońską do placu Św. Ducha. Celem
akcji było zajęcie śródmieścia, zdobycie gmachu Sejmu i rozszerzenie polskiego stanu
posiadania. Zadaniem auta pancernego było zwalczanie punktów oporu nieprzyjaciela, a szczególnie stanowisk broni maszynowej. Natarcie zostało źle przygotowane z
kilku względów, po pierwsze zawiodło rozpoznanie, które nie stwierdziło obecności
Ukraińców w pałacu Gołuchowskich, po drugie atak przez ogród Jezuicki powodował
wystawienie własnej piechoty, w świetle dziennym, w otwartym terenie na ogień broni
maszynowej nieprzyjaciela i po trzecie zawiodło przygotowanie artyleryjskie, które w
terenie miejskim było praktycznie niewykonalne.
O 5 rano 9 listopada, na rozkaz kpt. Tadeusza Łodzińskiego, wyruszyło natarcie poprzedzone dwoma strzałami z armaty polowej. „Tank Piłsudskiego” posuwał się
w dół ulicy Mickiewicza szybciej od tyraliery i musiał czekać w połowie jej długości
na piechotę. Nieprzyjaciel zachowywał się biernie, niemniej polska piechota, złożona
w większości ze studentów szkoły w Dublanach, atakowała powoli i nierówno. Auto
pancerne podsunęło się następnie w pobliże wylotu ulicy, przed pałac Gołuchowskich,
gdzie stanęło ponownie i zostało nagle z bliska ostrzelane ogniem ﬂankowym z
pałacu i czołowym z gmachu Sejmu. W wyniku rozpoczętej walki ogniowej dwóch
celowniczych karabinów maszynowych zostało rannych. Dalsze posuwanie się auta
było uniemożliwione przez barykadę i rów wykopany w poprzek ulicy Mickiewicza.
Sytuacja stała się krytyczna. Natarcie piechoty w ogrodzie Jezuickim załamało się z
dużymi stratami w krzyżowym ogniu broni maszynowej. Auto było zasypywane og-
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niem prowadzonym z minimalnej odległości, załoga wewnątrz pojazdu dusiła się w
dymie prochowym na skutek złej wentylacji i trzy z czterech karabinów maszynowych
zacięły się. Por. Sas-Świstelnicki, oceniając sytuację jako beznadziejną, wydal rozkaz
wycofania się na tylnym biegu w górę ulicy Mickiewicza. Po drodze ostrzelano pałac
Gołuchowskich z ostatniego karabinu maszynowego. Pancerz auta, według relacji naocznych świadków, dymił się od uderzeń kul. Cofający się „pancernik”, prowadzony
na ślepo przez Bernackiego, uderzył w drzewo przy wylocie ulicy Mickiewicza na plac
Św. Jura i został unieruchomiony. Dopiero w kilka godzin później, po zakończeniu
walki, udało się go ściągnąć z pomocą samochodu ciężarowego. Natarcie polskie zostało
odparte z dużymi stratami.
Wyremontowany „Tank Piłsudskiego” nie brał czynnego udziału w dalszych
walkach do czasu zakończenia oblężenia, gdyż ulice zostały gęsto poprzecinane rowami i barykadami. Pojazd użyto ponownie 22 listopada, w czasie odwrotu Ukraińców
ze Lwowa, do zabezpieczenia placówki na rogatce Łyczakowskiej i rozpędzenia band
zajętych rabunkiem w okolicy placu Krakowskiego. Jedyna akcja bojowa auta pancernego, zupełnie nieudana, potwierdza sformułowaną później regułę, że broń pancerna
w mieście jest bezużyteczna, a przy tym narażona na łatwe zniszczenie przez kryjącego
się w budynkach nieprzyjaciela.5
W późniejszym okresie obrony Lwowa, w maju 1919 roku, zbudowano drugi pojazd pancerny na bazie trzykołowego ciągnika rolniczego „Praga”. Ciągnik był
wykonany w zakładach Erste Böhmischmährische Maschinenfabrik około 1914 roku
z przeznaczeniem do prac polowych. Był to najdziwniejszy pojazd opancerzony
tego okresu. Ciągnik poruszał się na stalowych kołach z małym kołem kierującym
wysuniętym daleko przez nadbudowę. Dwa duże koła napędzające były umieszczone
w połowie długości kadłuba, a silnik w cylindrycznej obudowie był wysunięty do tylu.
Konstruktorami pojazdu pancernego byli profesor Politechniki Lwowskiej: Aleksander Lützke-Birk i inż. Witold Aulich. Do budowy użyto 10 mm blachy żelaznej,
którą nitowano do ramy. Uzbrojenie, na które składały się 3 karabiny maszynowe umieszczono na bokach i tyle pojazdu. Boczne karabiny maszynowe, dzięki obrotowym
sponsonom, mogły strzelać do przodu i na boki. Masa pojazdu wynosiła 7 ton, a załoga
składała się z 5 ludzi. Pojazd, nazwany „Kresowiec”, brał udział w walkach na terenie
ogrodu Jezuickiego i wraz z „Tankiem Piłsudskiego” wchodził w skład jednostki nazwanej „Związek Aut Pancernych”.
W roku 1920 w Warsztatach Naprawy Samochodów we Lwowie wykonano
dwa samochody pancerne na podwoziu samochodu ciężarowego Packard 3t. Pierwszy zbudowany według projektu mjr. W. Ossoria-Bukowskiego, nazwany „Bukowski”, brał udział w sierpniu 1920 roku w obronie Lwowa przed 1 Konną Armią kom-
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andarma Siemiona Budionnego. Drugi wykonano we wrześniu 1920 roku i nazwano
„Lwowskie Dziecko”, jego udział w walkach nie jest znany.
Do końca działań wojennych w 1921 roku zbudowano we Lwowie ogółem
4 improwizowane pojazdy pancerne z tego jeden w przeciągu 48 godzin w czasie
pierwszego oblężenia. Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek tradycji i doświadczeń z
bronią pancerną jest to wynik zaskakujący. W tamtych czasach niewiele osób widziało
na „własne oczy” prawdziwy pojazd mechaniczny, a jeszcze mniej pojazd pancerny.
„Tank Piłsudskiego” był osiągnięciem zupełnie niezwykłym, gdyż zbudowany
został przez ludzi, którzy nigdy nie widzieli samochodu pancernego. Wykonane
przez nich auto pancerne nie tylko jeździło, ale nawet walczyło z nieprzyjacielem.
Część historyków wiąże powstanie polskiej broni pancernej właśnie z pojazdami
zbudowanymi we Lwowie, gdyż walczyły one już po odzyskaniu niepodległości i
formalnie stanowiły część sił zbrojnych niepodległej Rzeczypospolitej.
223
Oddziałem, który na stałe rozpoczął obecność regularnych jednostek
czołgów w Armii Polskiej był 1 Pułk Czołgów. 1 Pułk został sformowany we Francji
w ramach tzw. Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Jednostka
powstała w oparciu o francuski sprzęt oraz pod nadzorem francuskich instruktorów
i oﬁcerów. Walczyła jednak na ziemiach polskich i po zakończeniu działań wojennych pozostała w Polsce dając początek wielu jednostkom polskiej broni pancernej.
Początek polskiej broni pancernej można wiązać z powstaniem (15 marca 1919
roku) albo przybyciem do Polski (1 czerwca 1919) pierwszych transportów 1 Pułku
Czołgów.
Rozkaz do formowania 1 Pułku Czołgów wydało 15 marca 1919 roku
Dowództwo Armii Polskiej we Francji korzystając z historycznej okazji, jaka
nadarzyła się po zakończeniu I wojny światowej. Francja w tym okresie była zainteresowana wzmocnieniem armii polskiej słusznie uważając, że w przyszłości będzie
ona stanowić przeciwwagę dla potęgi militarnej Niemiec. Z drugiej strony wszelkie
umowy sojusznicze między Francją, a Rosją wygasły po przejęciu władzy przez
bolszewików. Do momentu upadku carska Rosja, jedno z mocarstw rozbiorowych,
skutecznie tamowała jakiekolwiek propolskie odruchy rządu francuskiego. Moment historyczny sprzyjał, zatem powstaniu i rozwojowi dowodzonej przez gen.
Józefa Hallera Błękitnej Armii. W celu zapoczątkowania tworzenia polskich sił pancernych Francuzi przekazali do dyspozycji wojsk polskich 505 Pułk Czołgów na
bazie, którego miała być sformowana jednostka.
Z 505 Pułku Czołgów przejęto sprzęt oraz większość oﬁcerów i fachowców,
którym w początkowym okresie istnienia 1 Pułku Czołgów powierzono obsadę
stanowisk dowódczych i technicznych. Organizacja jednostki rozpoczęła się 22
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marca 1919 roku w Martigny-les-Bains w departamencie Wogezów. Już od 28 marca zaczęły z różnych ośrodków napływać do malowniczo położonego miasteczka
grupy ochotników zainteresowanych służbą w nowej broni. Byli to przeważnie jeńcy
z armii niemieckiej i austro-węgierskiej oraz Francuzi i Amerykanie polskiego pochodzenia. Polacy nigdy wcześniej nie posiadali własnych sił pancernych, musieli,
zatem polegać na ekspertyzie i doświadczeniu francuskich instruktorów. Wszyscy
ochotnicy, zarówno oﬁcerowie jak i szeregowi, uczyli się obchodzenia z czołgami od
podstaw. Francuzi udostępnili do szkolenia zarówno pomoce naukowe jak również
sprzęt i fachową kadrę. Nic, zatem dziwnego, że przez cały okres międzywojenny
polska doktryna broni pancernej polegała całkowicie na wzorach francuskich.
Wstępne prace nad formowaniem jednostki zakończono 1 maja 1919 roku.
W skład wyposażenia pułku weszło 120 czołgów Renault FT, wówczas najlepszych
pojazdów pancernych w Europie. Jednostka składała się z 5 kompanii czołgów, każda
kompania miała 24 czołgi w 3 plutonach po 5 czołgów oraz czołg dowódcy kompanii, 5 czołgów zapasowych i 3 czołgi w plutonie zaopatrzenia. Ponadto w skład
pułku wchodziła sekcja naprawcza z warsztatem oraz sekcja transportowa. Kompanie nosiły numery polskich dywizji piechoty wchodzących w skład podlegającej
gen. Józefowi Hallerowi Armii Polskiej we Francji, a zatem: 1, 2, 3, 6 i 7.
Po zakończeniu wstępnego szkolenia rozpoczęto przygotowania do wyjazdu transportem kolejowym do Polski. Początkowo Niemcy nie wyraziły zgody na
tranzyt Błękitnej Armii przez swoje terytorium, dopiero nacisk rządu francuskiego
spowodował zmianę tej decyzji. Pierwsze transporty przewożące kadrę i pojazdy 1
Pułku Czołgów dotarły do Polski 1 czerwca 1919 roku i trwały przez dwa tygodnie do
czasu, kiedy cały pułk został skoncentrowany w Łodzi. W chwili wyjazdu z Francji w
pułku służyło więcej oﬁcerów, podoﬁcerów i szeregowych Francuzów niż Polaków, co
było konieczne ze względu na nikłą znajomość technicznych metod walki w wojsku
polskim. Pierwszym miejscem postoju pułku była Łódź, gdzie powstał ośrodek szkoleniowy i warsztaty naprawcze. W okresie od czerwca do października 1919 roku pułk
dowodzony był przez Francuzów, a polscy oﬁcerowie pozostawali bez przydziału ucząc
się rzemiosła wojennego. Dowództwo pułku objął mjr. Jules Maré, poprzednio dowódca 505 Pułku Czołgów. Przejmowanie pułku w ręce polskich oﬁcerów rozpoczęło się
w październiku 1919 roku, poczym personel francuski stopniowo zaczął powracać do
Francji. Oﬁcerowie francuscy, którzy pozostali nadal na etatach w pułku zostali przeniesieni na stanowiska doradców technicznych i obserwatorów. Objęcie technicznych
przydziałów nie przeszkodziło wielu z nich wziąć czynnego udziału w pierwszych
walkach na terenie Polski. Zimą 1919-20 ochotnicy z Ameryki zostali zastąpieni przez
żołnierzy polskich i powrócili do swoich domów w USA i Kanadzie.
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Pododdziały 1 Pułku Czołgów wzięły udział w obronie wschodniej granicy
Polski wkrótce po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem jednostki do Polski. W sierpniu 1919 roku 2 kompania czołgów wyjechała na front i przypadł jej
w udziale honor stoczenia pierwszego boju z nieprzyjacielem. 2 kompania wzięła
udział w ataku na Bobrujsk przeprowadzonym 28 sierpnia 1919 roku. Nacierające
czołgi przełamały dwie linie obrony wzniecając panikę wśród bolszewików i
wprowadziły polską piechotę do miasta. Pod koniec września tego roku 2 kompania, operując w składzie Grupy gen. Rydza-Śmigłego, wzięła udział w akcji pod
Dyneburgiem (Dźwińsk). Pierwszego dnia bitwy czołgi poprowadziły piechotę
do szturmu na przedmieścia, które zajęto wypierając przeciwnika na drugi brzeg
Dźwiny. Następnego dnia plutony czołgów zaatakowały fort chroniący most kolejowy przez rzekę. Doszło do wymiany ognia z rosyjskim pociągiem pancernym. W
czasie walki pułk stracił pierwszego poległego, kiedy granat artyleryjski rozerwał się 225
na wieży czołgu zabijając jego kierowcę. Nacierające pod ogniem artylerii polskie
wozy bojowe wspięły się na wały ziemne fortu i zmusiły obrońców do odwrotu.
Zwycięstwo zostało okupione stratą dwóch czołgów zniszczonych celnym ogniem
artylerii sowieckiej. Po tej akcji 2 kompania została wycofana do bazy w Łodzi w
celu przeprowadzenia niezbędnych napraw pojazdów i nie brała udziału w dalszych
działaniach wojennych aż do wiosny 1920 roku.
W walkach prowadzonych w roku 1919 plutony 2 kompanii były dowodzone przez francuskich oﬁcerów, Polacy stanowili załogi pojazdów. Niemniej
nabyte doświadczenia pozwoliły na przejęcie dowodzenia pododdziałami bez
zmniejszenia ich wartości bojowej. Jest charakterystyczne, że dowódca pułku mjr.
Jules Maré, wyjechał z 2 kompanią na front i prowadził ją osobiście w starciach pod
Bobrujskiem i Dyneburgiem. W zimie 1919-20 polscy oﬁcerowie przejęli wszystkie
stanowiska w 1 Pułku Czołgów i w kampanii 1920 roku jednostka była dowodzona
przez Polaków.
Wiosną 1920 roku cały 1 Pułk Czołgów został rozdzielony na bataliony i wprowadzony w skład jednostek liniowych. 1 batalion czołgów został
skoncentrowany w Wilnie pod rozkazami frontu Litewsko-Białoruskiego, natomiast 2 batalion przewieziono do Kijowa, gdzie stacjonował jako odwód frontu
Ukraińskiego. Po rozpoczęciu przez Rosjan ofensywy lipcowej czołgi 1 batalionu
brały udział w walkach odwrotowych cofając się stopniowo w kierunku Warszawy.
1 batalion najczęściej walczył rozproszony na kompanie wspierając akcje defensywne piechoty. W wielu wypadkach czołgi stojące na platformach kolejowych były
używane jako improwizowane pociągi pancerne. Pozwalało to na znacznie szybsze
przenoszenie ich z miejsca na miejsce i oszczędzanie pojazdów, które zużywały się
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szybko w marszach po piaszczystych drogach. 1 batalion brał udział w obronie Lidy,
Grodna, Łomży, Łap i Tłuszcza pozostając wszędzie jako straż tylna ochraniająca
odwrót piechoty.
2 batalion również operował rozdzielony na kompanie przydzielane do jednostek piechoty. 4 kompania odznaczyła się w obronie Równa, gdzie pozostawiona
przez piechotę broniła przed Kozakami dostępu do miasta. Osamotniona kompania bez rozkazu, którego w bałaganie odwrotu zapomniano wydać, wycofała się na
opuszczoną już przez obrońców stację kolejową, załadowała pod ogniem swoje wozy
bojowe na wagony i odjechała na zachód tracąc tylko jeden pojazd. Uszkodzone i
zużyte pojazdy wysłano do remontu do bazy pułku w Łodzi, a po przeprowadzeniu
napraw ponownie wcielono do jednostek liniowych. Pozostałe kompanie 2 batalionu
brały udział w walkach na Ukrainie i w obronie Lwowa.
Wydany na początku sierpnia 1920 roku rozkaz marszałka Józefa
Piłsudskiego nakazywał zebranie wszystkich zdolnych do boju czołgów w ramach 1
Armii dowodzonej przez gen. Latinika. Zamiarem Naczelnego Wodza było zmasowane użycie czołgów do zatrzymania idących na zachód wojsk sowieckich. Na 120
czołgów, jakie posiadał w 1920 roku 1 Pułk udało się do bitwy skoncentrować jedynie
38. Pozostałe były rozproszone na różnych odcinkach frontu, albo znajdowały się w
remoncie. Z tej małej grupy jedynie II pluton 4 kompanii wziął bezpośredni udział
w obronie stolicy na najważniejszym kierunku – pod Radzyminem. Trwające 5
godzin natarcie czołgów na Radzymin zostało uwieńczone powodzeniem, ale po
przeprowadzonym przez siły sowieckie kontrataku czołgi II plutonu zostały wyparte z miasta. Następnego dnia, po zajęciu Radzymina przez polską piechotę, czołgi
interweniowały ponownie zatrzymując kontrataki piechoty nieprzyjaciela i niszcząc
sowiecki samochód pancerny.
Po przejściu przez armię polską do działań ofensywnych skoncentrowano
wszystkie dostępne pojazdy pancerne w ramach tzw. Grupy Pancernej mjr. Nowickiego. Czołgi wzięły udział w odbiciu Dębę Wielkie i Mińska Mazowieckiego oraz w
nieudanej próbie zablokowania cofającego się na wschód III Korpusu Konnego GajChana. Kompanie czołgów i pociągi pancerne zostały rozciągnięte wzdłuż linii kolejowej, co miało stanowić „żelazny pierścień okrążenia” i zatrzymać wycofujące się
jednostki sowieckie. Jednak po przeprowadzeniu niespodziewanego uderzenia wojska sowieckie przełamały cienki pierścień okrążenia pod Wyszynami i pomaszerowały
na wschód. Przyparte do granicy Prus przez polską piechotę przeszły przez granicę i
zostały internowane przez Niemców.
Do końca trwania kampanii działający plutonami albo kompaniami 1 Pułk
Czołgów udzielał wsparcia piechocie zawsze przełamując przygotowaną obronę
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nieprzyjaciela. Ani razu nie udało się zebrać całego pułku do wykonania jednej operacji. W tamtych czasach czołgi były bronią zupełnie nową i mało znaną. Uczono
się dopiero jak ją wykorzystać w walce i popełniano liczne błędy. Niemniej wszędzie
tam gdzie polskie czołgi wystąpiły w odpowiednich warunkach taktycznych i terenowych spełniały pokładane w nich nadzieje.
W trakcie kampanii od sierpnia 1919 do września 1920 niewielka grupa
żołnierzy, jaka tworzyła 1 Pułk Czołgów została odznaczona 34 krzyżami orderu
Virtuti Militari i 31 Krzyżami Walecznych. Niewspółmierna do liczebności jednostki liczba odznaczeń świadczy najlepiej o wkładzie 1 Pułku Czołgów w walkę o granice i niepodległość Rzeczypospolitej.
11 sierpnia 1921 roku rozwiązano 1 Pułk Czołgów tworząc w jego miejsce
trzy bataliony pancerne, z których 1 batalion stał się spadkobiercą tradycji 1 Pułku
Czołgów. Dzień 1 czerwca, rocznicę przyjazdu pierwszego transportu z Francji do 227
Łodzi, obchodzono w II Rzeczypospolitej jako Święto 1 Pułku Czołgów i uważano
za dzień powstania polskiej broni pancernej.6
Dat związanych z powstaniem polskiej Broni pancernej jest zapewne tyle
ilu było badaczy dziejów tej broni. Zdobycie i wcielenie do polskich formacji
pojedynczych pojazdów pancernych, stworzenie Kolumny (Kompanii) Samochodów Pancernych, czy wydanie rozkazów wyodrębniających broń pancerną
jako broń samodzielną może też być uważane za datę powstania tej broni. Niemniej najważniejsze daty z okresu formowania się nowego rodzaju broni w ramach
polskich jednostek wojskowych zostały wyszczególnione powyżej i mogą służyć za
ogólny wskaźnik przy określaniu początków istnienia nowych rycerzy pancernych
Wojska Polskiego.
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Dominujący w życiu religijno-społecznym danego narodu Kościół, zależnie
od postawy swych hierarchów i wyznawców, w warunkach państwa autorytarnego
lub totalitarnego odgrywa bądź rolę pozytywną, stając się niejako „oazą wolności”,
ostoją uniwersalnych wartości, a także schronieniem i „szkołą” niezależnych
środowisk politycznych i twórczych (przypadek polski), bądź też rolę dwuznaczną.
Ta druga staje się czytelna wówczas, gdy o jakimś kościele powiedzieć można, iż stał
się on instytucją o zachwianym autorytecie, do jakiegoś stopnia wykorzystywaną
przez rządzących w celu legitymizowania ich władzy. Przypadek ten egzempliﬁkuje
trafnie Kościół węgierski pod pieczą arcybiskupa László Lékaia, mianowanego
przez Ojca Świętego Pawła VI prymasem (w miejsce kard. Józsefa Mindszentyego)
w porozumieniu z władzami komunistycznuch Węgier.
Serbski Kościół Prawosławny (Srpska Pravoslavna Crkva – SPC), „od
zawsze” wykazywał skłonność nie tyle do działalności pronarodowej, co wręcz
etnoﬁletyzmu, toteż „narodowa misja” przysłaniała mu wyraźnie pielęgnowanie
i przepowiadanie doktryny chrześcijańskiej w jej uniwersalnej postaci1. W okresie
potitowskim doszło jednak do szczególnych dysonansów między dogmą a praxis
– SPC uwikłała się bowiem wyraźnie w ﬂirt z serbskim postkomunistycznonacjonalistycznym obozem władzy.
W Jugosławii Josipa Broz-Tity, dopuszczając pluralizm, pozwalano
poszczególnym narodowościom kultywować odrębność kulturowo-etniczną.
Równolegle jednak lansowano pojęcie „naród jugosłowiański”, które celowo zacierało
wewnątrzjugosłowiańskie różnice etniczne. Wszelkie poważniejsze manifestacje
nacjonalistycznych przekonań tłumiono. Działo się tak szczególnie, gdy wzniecać
usiłowali je Serbowie i Chorwaci. Serbię, której północne i południowe regiony
posiadały charakter multietniczny (w Wojwodinie oprócz Serbów zamieszkują:
Węgrzy, Słowacy, Chorwaci, Rumuni i Rusini, w Kosowie zaś: Albańczycy,
Cyganie i Turcy), poddano szczególnej polityce, wyodrębniając w jej granicach
dwa regiony autonomiczne. Regiony te posiadały własne parlamenty i zwiększoną
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samorządność, której zręczne wykorzystywanie gwarantowało im w latach
osiemdziesiątych XX wieku uprzywilejowaną pozycję nie tylko w ramach Serbii,
ale i w całej, zarządzanej przez kolegialny organ prezydencki (savezne predsedništvo)
Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Podobnymi przywilejami jak te,
którymi cieszyły się Kosowo i Wojwodina, nie obdarzono tych regionów Chorwacji
czy BiH, w których zdecydowaną większość posiadali Serbowie. Odbierane było to
często jako rażąca, dyskryminująca ludność narodowości serbskiej, asymetria. SPC,
posiadająca pod swą jurysdykcją cerkwie nie tylko w Serbii i Czarnogórze2, ale także
w całej byłej Jugosławii (za wyjątkiem Macedonii3), odgrywała w takich warunkach
wyjątkową rolę w pielęgnowaniu serbskiej tożsamości narodowej w całej Jugosławii.
Największe znaczenie miało to w Kosowie, szczególnie drogiej sercom
większości Serbów prowincji4, w której znajdują się najcenniejsze serbskie świątynie5,
w tym cerkiew patriarchalna (w metochijskim mieście Peć)6. W prowincji tej 229
prawosławna ludność serbska, zdominowana przez muzułmańskich Albańczyków,
znalazła się już przed kilkudziesięcioma laty (zwłaszcza jednak po śmierci J. BrozTity) w nadzwyczaj niekorzystnym położeniu. Konkretnych posunięć serbskiej
cerkwi, wcielającej się w rolę „obrończyni narodu”, podobnie, jak i charakteru relacji
SPC z władzami serbskimi i jugosłowiańskimi, nie można zrozumieć inaczej, niż
właśnie przez pryzmat spraw kosowskich.
Hołubienie idei zachowania serbskiej tożsamości Kosowa, powodowało w
cerkwi serbskiej przez całe lata dziewięćdziesiąte minionego stulecia zainteresowanie
politykami, upominającymi się o pełne podporządkowanie Serbii tej prowincji.
Zainteresowanie to, kierowało się również ku tym politykom, którzy zdecydowani
byli stosować środki mocnego polityczno-administracyjnego nacisku na ludność
nieserbską, a nawet przymykać oko na szkolenie paramilitarnych oddziałów,
gotowych w określonym momencie do zorganizowania czystek etnicznych poza
Serbią.
Hierarchia prawosławna pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
przyjęła z aprobatą awans polityczny Slobodana Miloševicia. U genezy tej akceptacji
stał fakt zaistnienia późniejszego dyktatora jako poważnego serbskiego lidera
politycznego w rezultacie partyjnej wizyty w Kosowie, podczas której 28 czerwca
1989 roku wygłosił on płomienne przemówienie z okazji 600-lecia bitwy kosowskiej7.
Przy okazji Milošević, oburzony eskalacją nastrojów antyserbskich wśród ludności
albańskiej, w praktyce kontrolującej prowincję, zapewnił kosowskich Serbów, że
„nikt więcej już nie będzie ich w Kosowie bił”. Nagłośniona dzięki przekazowi
telewizyjnemu w całym kraju wypowiedź, zjednała Slobodanowi Miloševiciowi
niemalże powszechne poparcie wśród Serbów. Po konstytucyjnym zniesieniu
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autonomii Kosowa w roku 1989, stał się on najbardziej wyrazistym przywódcą
serbskim. W oczach prawosławnych biskupów przez pewien czas o pozycję tę
przyszło mu rywalizować jedynie z Radovanem Karadžiciem, nie będącym (według
jego własnych deklaracji) w odróżnieniu od Slobodana Miloševicia ateistą. Ukrócenie
albańskich porządków w Kosowie, których skutkiem były masowe serbskie protesty
i perturbacje polityczne w całej Jugosławii (do czasu rozpadu SFRJ także pozostałe
Republiki, przynajmniej deklaratywnie, przeciwstawiały się rozwojowi albańskiego
nacjonalizmu w Kosowie i polityce ciągłego doinwestowywania tej prowincji na
życzenie jej lokalnych władz), zostało przez SPC przyjęte z zadowoleniem. Podobnie
przez niemałą część inteligencji serbskiej, której kompromitujący się liderzy
coraz powszechniej zajmować zaczęli pozycje nacjonalistyczne, hołdując otwarcie
ideom wielkoserbskim. To właśnie Cerkiew oraz środowiska naukowe (zwłaszcza
niektórych profesorów SANU – Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk), uznaje się
powszechnie za twórców ideologii, która stała się zasadą politycznej aktywności S.
Miloševicia. Jak ujął to czarnogórski pisarz Milorad Popović, S. Milošević okazał się
być „tą fatalną osobą, która zrealizować potraﬁła program ideologiczny SANU i SPC,
będąc najwłaściwszym i najbardziej wytrwałym pretendentem do odegrania tej roli,
podczas gdy każdy inny polityk, posiadający słabszą wolę i mniejsze umiejętności
taktyczne, zachwiałby się, zmęczył i utracił efektowność”8.
Z upływem czasu, gdy styl sprawowania władzy przez S. Miloševicia (i jego
małżonkę Mirę Marković, posiadającą zasadniczy wpływ na decyzje męża) spotykał
się z coraz szerszą dezaprobatą społeczeństwa serbskiego, również stosunek SPC do
jego osoby ulegał zmianie.
Najostrzej dojrzewanie tej zmiany ukazały wydarzenia z przełomu lat
1996 i 1997, kiedy to w Belgradzie i w całej Serbii przez kilka miesięcy (listopad
1996 – marzec 1997) odbywały się wielkie demonstracje, podczas których żądano
powszechnie uznania przez Slobodana Miloševicia i jego socjalistyczną partię SPS,
prawdziwych wyników wyborów lokalnych, wygranych przez demokratyczną
opozycję. Dnia 2 stycznia 1997 roku, hierarchowie SPC upublicznili krytyczne
wobec S. Miloševicia oświadczenie, w którym stwierdzono, iż: „chcąc zachować
władzę, robi on wszystko, by skłócić Serbów, fałszuje wolę narodu, dławi wolność
polityczną i religijną”9. W cztery dni później, w wigilię prawosławnych świąt
Narodzenia Pańskiego, odnosząc się do napiętej sytuacji w całej Serbii, Patriarcha
Pavle w homilii wygłoszonej w chramie św. Sawy, oskarżył Miloševicia i jego ludzi o
próbę wywołania w ojczyźnie wojny domowej10.
Po tragicznych wydarzeniach związanych z natowsko-jugosłowiańską wojną
o Kosowo (dokonywane przez Serbów czystki etniczne i przepędzenia ludności
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albańskiej, powojenne antyserbskie i antycygańskie akcje odwetowe Albańczyków),
problem Kosowa jeszcze wyraźniej stał się podstawową kwestią, zajmującą
hierarchię SPC. Tragedia, jaka stała się udziałem SPC w Kosowie (niszczenie i
profanacja świątyń i ikon, poniżanie osób duchownych, przeganianie wiernych
i przypadki morderstw dokonywanych na prawosławnych Serbach i Cyganach
przez ekstremistów albańskich), skłoniła hierarchów SPC do przedeﬁniowania
dotychczasowej aktywności politycznej. Wbrew temu czego spodziewano się w
niektórych kręgach, kurs SPC nie zmienił się na jeszcze bardziej nacjonalistyczny.
Wpływowa i intelektualnie odważniejsza część zwierzchników Cerkwi zrozumiała,
iż winą za kosowskie dramaty należy obarczyć również reżim Miloševicia.
SPC, nie potępiająca naturalnie podczas wojny z Paktem Północnoatlantyckim
władz Jugosławii, a jedynie wzywająca je przesłaniem Patriarchy Pavle do tego „by
uczyniły one wszystko co jest możliwe aby doprowadzić do pokoju potrzebnego 231
Serbom i wszystkim innym narodom różnych wyznań, które żyją razem z
Serbami”11, wkrótce po zakończeniu wojny (już 15 czerwca 1999 roku), w jednym z
dokumentów synodalnych, zażądała odejścia ze stanowiska prezydenta Jugosławii
S. Miloševicia i opuszczenia przez członków jego ekipy politycznej posad we
władzach jugosłowiańskich i serbskich. Cerkiew zaczęła domagać się powołania
na szczeblu serbsko-czarnogórskiej FRJ, jak i na szczeblu Republiki Serbii, rządów
ocalenia narodowego12. W międzyczasie Patriarcha Pavle, wyraził w wywiadzie dla
niemieckiego czasopisma Welt am Sonntag opinię, że prezydent S. Milošević, za
wszystkie swoje postępki związane z kryzysem kosowskim, musi zostać w pełni
pociągnięty do odpowiedzialności13.
Oświadczenia patriarchy i synodu, wywołały reakcję w postaci nagonki władz
na Kościół14. Ulubionym obiektem ataku propagandystów i polityków powiązanych
z partiami Slobodana Miloševicia (SPS), Miry Marković (JUL) i Vojislava Šešelja
(SRS), stał się urzędujący w Kosowie władyka Artemije, najzagorzalszy wróg reżimu
w synodzie SPC (przypuszczalnie stymulujący antymiloszeviciowskie deklaracje
Patriarchy), a jednocześnie najgorliwszy obrońca kosowskich Serbów, umiejętnie
współpracujący z ich świeckimi liderami. Raszkańsko-prizreński władyka, piętnując
otwarcie politykę S. Miloševicia15, podnosił jednocześnie na wszelkie możliwe
sposoby i na każdym dostępnym forum kwestię cierpień Serbów w Kosowie; wzywał
on jednak zarazem do dialogu Serbów z tymi liderami kosowskich Albańczyków,
którzy potraﬁli sformułować pojednawcze deklaracje (I. Rugova, dystansujący się
od drapieżnej polityki H. Taqiego)16. W Belgradzie przeciwko biskupowi Artemije,
aktywnemu nie tylko w samym Kosowie, ale i prowadzącemu w imieniu kosowskich
Serbów wespół z Momčilo Trajkoviciem nieoﬁcjalną politykę zagraniczną17,
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rozpoczęto kampanię pomówień. Jej głównym realizatorem stał się przewodniczący
parlamentu Serbii Dragan Tomić18. Wśród Serbów z Kosowa działalność władyki
zdyskredytować usiłowali członkowie SPS i JUL, zbierający podpisy pod deklaracjami
odcięcia się od duchownego i poparcia kursu politycznego obozu prezydenta S.
Miloševicia19.
Napięcie w stosunkach między SPC a obozem rządzącym w naturalny sposób
sprzyjało rozwojowi sympatii hierarchów do opozycji demokratycznej. Podobnie
jak większość niechętnego reżimowi społeczeństwa czy część antymiloszeviciowsko
zorientowanych środowisk emigracyjnych, również SPC publicznie dawała wyraz
swemu życzeniu, by demokratyczna opozycja w Serbii zjednoczyła się. Pomimo
pewnych kroków integracyjnych i występowania z jednym programem reform,
opozycja serbska długo pozostawała strukturalnie rozbita. Główny jej nurt stanowiła
koalicja „Ruch na rzecz zmian” (Savez za promene – SZP, trzon późniejszego DOS), w
którym pierwszoplanowe role odgrywali: nieżyjący już (zabity) Zoran Đinđić i jego
Partia Demokratyczna (DS), Vuk Obradović ze swoją partią socjaldemokratyczną oraz
środowiska skupione wokół Vesny Pešić i Vladana Baticia – chadeckiego koordynatora
SZP/DOS. Znaczenie po opozycyjnej stronie posiadały również: Serbski Ruch
Odnowy (SPO) Vuka Draškovicia, zataczający stopniowo coraz szersze kręgi studencki
ruch Opór (Otpor), partie wojwodińskie (w tym węgierskie), polityczno-intelektualne
środowiska liberalne, Obywatelski Parlament Serbii (porozumienie władz miast
zarządzanych przez opozycję antymiloszeviciowską) oraz kierowana przez Mlađana
Đinkicia Grupa 17 (G-17), zrzeszająca głównie opozycyjnie zorientowanych
ekonomistów. Wśród wymienionych stronnictw i środowisk najmniej wyraziste
oblicze posiadała SPO – nacjonalistyczna partia Vuka Draškovicia, zdecydowanie
różniąca się jednak od narodoworadykalnego ugrupowania Vojslava Šešelja (SRS).
Polityk ten, mimo statusu legendy serbskiego antykomunizmu, przez kilka miesięcy
1999 roku współrządził Serbią z ludźmi Miloševicia i Šešelja w randze wicepremiera20,
a i wiosną 2000 roku opowiadał się parokrotnie przeciwko radykalnym zmianom
polityczno-personalnym w państwie. Lider SPO zakładał wówczas być może, że
uda mu się wygrać wybory bez wiązania się ściślejszym przedwyborczym sojuszem
z SZP, od którego oddalały go m. in. animozje z Zoranem Đinđiciem21. Kalkulacje te
okazały się, jak już dziś wiadomo, błędne. SZP przekształcony w DOS, po zmuszeniu
reżimu Miloševicia do politycznej kapitulacji (uliczne wydarzenia, mające miejsce w
Belgradzie 5 października 2000 roku, zwane petooktobarską revoluciją), zdecydowanie
wygrał wybory, pozostawiając partię Vuka Draškovicia daleko w tyle.
Już późnym latem 1999 roku hierarchowie SPC podzielili się w swoich
sympatiach do poszczególnych nurtów serbskiej opozycji demokratycznej.
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Szanse poparcia wówczas przez SPC lidera Serbskiego Ruchu Odnowy,
zaprzepaszczone zostały najprawdopodobniej przez samego Vuka Draškovicia,
który zasłynął kilkoma publicznymi wypowiedziami w stylu: „Cerkiew najchętniej
uczyniłaby z Serbii prawosławny Iran”22. W łonie antymiloszeviciowskiej opozycji
coraz bliższe serbskiej Cerkwi stawały się studencki ruch Otpor oraz grupa G-17.
Otpor wniósł do działań na rzecz demokratyzacji Serbii niezbędny wigor,
zjednujące społeczną sympatię młodzieżowe formy protestu (sprawdzone już
w latach 1996-1997), właściwy rodzaj wrażliwości społecznej i kultury. Ruch
funkcjonował przede wszystkim w kręgach akademickich, jego popularność
pozwoliła zatem hierarchom żywić nadzieję, iż przyczyni się on wydatnie do
odnowy moralnej środowisk intelektualnych, funkcjonujących pod szczególnego
rodzaju kuratelą skompromitowanych władz, zagwarantowaną absurdalnymi
ustawami o organizacji serbskiej oświaty, pochodzącymi z 1998 roku. Sympatie 233
SPC do ruchu Otpor uzewnętrzniła postawa duchowieństwa prawosławnego w
trakcie manifestacji antyrządowych w 1999 i 2000 roku. Już w listopadzie 1999
na czele jednego z pochodów demonstrantów kroczył pop Blagoje Krupniković,
duszpasterz stołecznego szpitala Św. Sawy23. Również innym duchownym zdarzało
się towarzyszyć demonstrantom w modlitwach oraz przyjmować ich w cerkwiach
po zakończeniu manifestacji (np. 26 maja 2000 r.24). Wreszcie dyskretnego poparcia
Otporowi udzielił Patriarcha Pavle, który wiosną 2000 roku przyjął na audiencji w
pałacu patriarszym w Belgradzie opozycyjnie zorientowanych studentów Wydziału
Filozoﬁcznego Uniwersytetu Belgradzkiego25.
Popierana przez SPC Grupa G-17 stanowiła zaplecze cenionych ekonomistów,
potrzebne każdemu oddolnemu ruchowi politycznemu, stawiającemu sobie za
cel przejęcie władzy i zreformowanie państwa. Liderzy G-17 charakteryzowali
się umiarkowanymi poglądami, które w sytuacji szczególnego napięcia, mogły
pozwolić złagodzić skutki ewentualnego przejmowania władzy przez opozycję
w „okolicznościach specjalnych”. G-17 aktywnie zabiegało o poparcie SPC. W
dokumencie programowym, opracowanym przez tworzących tę grupę ekspertów
i ich konsultantów (Pakt o stabilizacji Serbii), którego głównym postulatem było
uformowanie w Republice rządu eksperckiego, przyjęto założenie, że patronat
nad przemianami w kraju objąć powinna SPC26. Dokument złożono w siedzibie
Patriarchy w Belgradzie proponując przedstawicielom SPC przedyskutowanie jego
ważniejszych zapisów27.
Poparciem SPC cieszyła się także koalicja SZP/DOS jako całość. Okazywane
było ono zwłaszcza wówczas, gdy liderzy koalicji (Z. Đinđić, V. Batić i inni)
jednoznacznie opowiadali się za integracją z partiami i ruchami demokratycznymi,
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pozostającymi poza obrębem DOS, zwłaszcza z Otporem i środowiskiem eksperckim
z G-17 (przekształconym z czasem w G17+).
Ostatnim wątkiem, wartym zasygnalizowania w niniejszym szkicu, jest
odnotowywane w 2000 roku poparcie części kleru prawosławnego dla tych polityków
opozycji antymiloszeviciowskiej, którzy formułowali hasła monarchistyczne28. Przy
cichym wsparciu członków synodu SPC posiadających przekonania monarchistyczne,
organizowane były niektóre inicjatywy polityczne opozycji antyreżimowej, pod
którymi podpisywało się środowisko sympatyków Aleksandra Karađorđevicia –
przebywającego na emigracji pretendenta do tronu jugosłowiańskiego, częstokroć
nazywanego przez prasę serbską po prostu prestolonaslednikiem (następcą
tronu). Znamiennym faktem było uczestnictwo w międzynarodowym szczycie
politycznym, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia 2000 roku w Atenach,
przedstawicieli nie tylko kilku ważniejszych serbskich ugrupowań opozycyjnych
(bez SPO), ale także A. Karađorđevicia i delegacji SPC29. Z pewnością jednak ani to,
ani żadne inne wydarzenie z okresu bezpośrednio poprzedzającego odsunięcie od
władzy w Jugosławii koalicji miloszeviciowskiej, podobnie jak i okoliczności, które
nastały w Serbii po 5 października 2000 roku, nie przyczyniły się w wydatny sposób
do stworzenia warunków, w których mogłoby dojść do takiego sojuszu „korony i
ołtarza”, który możliwy byłby do zaakceptowania dla wszystkich ważniejszych
struktur politycznych i większości społeczeństwa.
Od zakończenia wojny kosowskiej 1999 roku rola SPC w Serbii wzrosła.
Ów wzrost autorytetu Cerkwi w oczach liderów demokratycznych środowisk
politycznych i części zwykłych obywateli, pojawił się wskutek odcięcia się przez
SPC od polityki prezydenta Miloševicia. Choć do chwili obecnej w Serbii nie
przeprowadzono głębszych reform systemu politycznego i ekonomicznego (do
czego niestety przyczynia się stronnictwo V. Koštunicy DSS), w sondażach zaś
odnotowywana jest wysoka pozycja ultranacjonalistycznej partii SRS, istnieją
podstawy do tego by mieć nadzieję, że zaangażowanie SPC w popieranie serbskiej
demokracji będzie trwałe. Wpływ na społeczeństwo biskupów, którzy chcieliby
odwrócić tę tendencję zauważalnie zmalał, choć nadal posiadają oni wiernych
pretorian.
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Przypisy
Spod kilkusetletniej okupacji tureckiej serbska cerkiew (podobnie jak i cerkwie innych bałkańskich
narodów) wyszła – jak ujęła to Dorota Gil – z „[...] poważną atroﬁą uniwersalnej chrześcijańskiej
świadomości, ale z niezwykle mocno rozwiniętą świadomością narodową, utwierdzaną w wieku
XIX poprzez swoisty kult narodu, uwielbienie nacji rozumianej w duchu romantycznym, zgodnie
z przekonaniami nowego pokolenia, dla którego, jak powie Jovan Skerlić «nacjonalność stała się
jedynym bogiem, którego ołtarz okadzali i przed którym leżeli krzyżem»” – D. Gil, „Świętosawie
a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów”, [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej
narodów Jugosławii po 1991 roku, red. E. Szczęśniak-Kajzar (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 1999), s. 15.
2
Istnienie osobnej czarnogórskiej cerkwi (CPC) nie jest uznawane w świecie prawosławnym (ani
przez SPC, ani przez Konstantynopol, ani przez którąkolwiek z autokefalii). Nie wykluczone, że
ewentualny wzrost separatyzmu czarnogórskiego, pociągnąć może za sobą w nieodległej przyszłości
wzrost znaczenia CPC. Obawiają się tego hierarchowie SPC (zob. wywiad patriarchy SPC Amﬁliohije
dla dziennika Danas z 16 maja 2000 r.: Patrijarh i Sinod SPC zabrinuti su zbog Djukanovićevog
ponašanja – Mitropolit crnogorsko-primorski Amﬁlohije (Radović) o crkvenim prilikama u Crnoj
Gori, diaspori i Saboru SPC – http://www.spc.org.yu/News/Intervju/amti.html.
3
Odrębny Macedoński Kościół Prawosławny – MPC, powołany został do istnienia w nawiązaniu
do tradycji Arcybiskupstwa Ochrydzkiego w roku 1958 (zob.: Facts about the Republic of Macedonia
(Skopje: Zumpres, 1996), s. 58; Wojciech Szczepański, „To było jeszcze przed schizmą. Macedonia.
Święty Kliment (Klemens) łączy Wschód z Zachodem”, Głos, nr 219 (659), 17 listopada 1998.
Wyodrębnienie się cerkwi macedońskiej spowodowało długotrwałe napięcie pomiędzy SPC a
MPC, ostatnio znów przybierające na sile w związku z powrotem do jedności kanonicznej z SPC
macedońskiego bpa Jovana Vraniškovskiego. Symptomy poprawy wzajemnych relacji obu kościołów
pojawiały się najwyraźniej bezpośrednio po wojnie natowsko-jugosłowiańskiej o Kosowo (marzecczerwiec 1999). Nie pozostawało to wówczas bez pozytywnego wpływu na całokształt stosunków
jugosłowiańsko-macedońskich i koegzystencję ludności macedońskiej i serbskiej w okolicach
Kumanova: M.Đ., „Reč dobre nade”, Republika, nr 236-237, 1-31 maja 2000, s. 10.
4
Pamięć historyczna wiąże Serbów z tym regionem także ze względu na, obrosły w narodowy mit,
fakt stoczenia przez Serbów na Kosowym Polu w roku 1389 bitwy z Turkami, która choć militarnie
nierozstrzygnięta, przez swe tragiczne konsekwencje zapisała się w świadomości Serbów jako symbol klęski – lecz zarazem oﬁary, mającej wyjednać narodowi broniącemu chrześcijańskiej cywilizacji,
przyszłą potęgę i chwałę. Zob. Bogusław M. Zieliński, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami,
ideami i kierunkami rozwoju (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM,1998), ss. 151-173; I. Lis, Święci
w kulturze duchowej i ideologii Słowian prawosławnych w średniowieczu (do XV w)/ (Kraków: Scriptum,
2004), s. 106.
5
Około 70 z nich zburzyli w 1999 roku Albańczycy: „Kościoły do likwidacji”, Trybuna, nr 6, 89 stycznia 2000, ss. 1 i 12-13 (tamże: Janusz Rolicki, „W Kosowie płoną cerkwie. Kulisy triumfu
Zachodu”); L. Nikolić, “One Year after NATO Bombing of the FR Yugoslavia. Societies and Nature”,
Sfera (Supplement of Sfera Politicii), 2 października 2000; Cruciﬁed Kosovo (Belgrad: Muzeul Bisericii
Ortodoxe Serb, 2000); M.D. Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie
historyczne, przebieg i konsekwencje (Belgrad: 2000), s. 113.
6
Położona w Metochii miejscowość Peć jest do dzisiaj dla patriarchy serbskiego, mimo iż rezyduje
on w Belgradzie, jedną z dwóch tytularnych siedzib (zwierzchnik SPC posiada tytuł: Pravoslavni
1
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Serbska Cerkiew Prawosławna
Arhiepiskop Pećki, Mitropolit Beogradsko-Karlovacki i Patrijarh Srpski). Obecnie po tym jak państwo
jugosłowiańskie de facto utraciło kontrolę nad Kosowem i wpływ na rozwój sytuacji społecznopolitycznej na tym obszarze, również SPC znalazła się w Kosowie w sytuacji nie do pozazdroszczenia.
Jest ona tam jednak aktywna, nie tyle za sprawą nieczęstych wizyt sędziwego Patriarchy Pavle w Peci,
co dzięki energicznej działalności biskupa raszkańsko-prizreńskiego Artemije.
7
“Speech by Slobodan Milosevich”, Gazimestan, 28 June 1989: www.balkanpeace.org/cip/kam/
kams/kams19.shtml
8
M. Popović, „Crnogorsko pitanje. Iz dnevnika”, Dani. Bosanskohercegovački news magazin, br. 102, 14
maja 1999, s. 54.
9
Juliusz Tyszka, „Dni, wydarzenia – kronika obywatelskiego protestu w Serbii 17 listopada 1996 – 20
marca 1997”, [w:] Obywatelski protest i karnawał uliczny. Serbia, 17 listopada 1996 – 20 marca 1997, pod.
red. tegoż (Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1998), s. 72.
10
Tamże, s. 73.
11
Izjava Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Pavla: http://www.spc.org.yu/Saopstenja/29-mart_
c.html.
12
Republika, br. 216-217, 1-31 lipca 1999, s. 29.
13
M. Đorđević, „Magla u tetrapaku”, Republika, br. 218-219, 1-31 sierpnia 1999, s. 9.
14
Tamże.
15
D. Ivanović, Sa režimom ili bez kompromisa, tamże, s. 4.
16
Tamże.
17
Por informacje na temat wizyty władyki w Moskwie i jego spotkania z I. Ivanowem: Republika, br.
236-237, 1-31 maja 2000, s. 45 oraz o wystąpieniu przed Komitetem Helsińskim: Statement of Bishop
Artemije. Helsinki Commission, hearing February 28, 2000, Washington D.C.: http://spc.org.yu
18
Republika, nr 236-237 z 1-31 maja 2000, s. 45.
19
Tamże, s. 44.
20
„Sve dok nas NATO ubija, Milošević i ja mislićemo isto!”, Slobodna Bosna, br. 129, 8 maja 1999
(wywiad udzielony M. Čizmić przez V. Draškovicia).
21
„Ćuruvija je bio upozoren”, Dani. Bosanskohercegovački news magazin, br. 102, 14 maja 1999, ss. 5051 (wywiad T. Nikčević z Z. Đinđiciem).
22
M. Đorđević, dz. cyt., s. 9.
23
Por. http://www.freeb92.net/index.phtml#news.
24
Źródło informacji – Wiadomości, pr. 1 TVP, piątek 26 maja 2000, g. 19. 30.
25
Por. http://www.spc.org.yu.
26
N. Popov, „Promene – produžetak ili početak”, Republika, br. 220, 1-15 września 1999, s. 3.
27
Tamże, s. 29.
28
M. Đorđević, „Strah od promena”, Republika, br. 220, 1-15 IX 1999, s. 6.
29
Republika, br. 236-237, 1-31 maja 2000, s. 46; D. Ivanović, Poturanje roga za sveću, tamże, s. 5.
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Marek Jan Chodakiewicz
Taki polski Kowalski
Wspomnienie o Tadeuszu Ungarze
1912 - 1994
Gdy Jerzy Mroczkowski opublikował na łamach pisma Czas w Winnipeg
powieść o zwycięstwie Polaków nad komunistami, na stronach tej pracy major
Polskich Sił Zbrojnych Tadeusz Ungar pełnił funkcję prokuratora przesłuchującego
Wojciecha Jaruzelskiego i szesnastu generałów komunistycznych w twierdzy Modlin.
237
Bynajmniej liberalny nie był.
Tadeusz Ungar lubił szokować. Kiedyś mi wyznał, „żal mi było bardziej
szlachtować świnie przed wojną niż później strzelać do komunistów i Niemców”.
Ale zwierzęta rzeczywiście kochał. Już jak był na emeryturze, wpełzł podczas odwilży
na jeziorko, gdzie pięścią rozbił lód, aby uwolnić wmarzniętego w taﬂę szczeniaka.
Gdy przed wojną służył w polskim wywiadzie wojskowym, posługiwał
się pseudonimem „Kowalski”. Przybrał sobie to bodaj najpopularniejsze w Polsce
nazwisko, bowiem odzwierciedlało ono jego stosunek do kraju i rodaków. Zawsze i
wszędzie czuł się z nimi związany. Nie był jednak przeciętnym „Kowalskim”. Był
człowiekiem akcji.
Tadeusz Ungar urodził się w Medyce. Wyrastał w Śniatyniu, na samym
południowo-wschodnim krańcu ówczesnej Rzeczpospolitej pod rumuńską
granicą. Jego ojciec, przodownik Józef Ungar, był miejscowym komendantem
policji państwowej. Tadzio wyrastał z czworgiem rodzeństwa: z dwiema siostrami
i dwoma braćmi. Ale chyba on był największym urwisem. Uwielbiał wspinać się na
drzewa, aby trzęsąc gałęziami „zbombardować” kasztanami niespodziewających się
niczego przechodniów. Będąc uczniem gimnazjum z kolegą wymyślili poważniejszą
sztuczkę. Naciągali w gruszkę od lewatywy wodę z gnojówki i zza krzaka oblewali
przechodniów. Rodzice mieli z Tadziem urwanie głowy.

Przygody młodości
W latach trzydziestych, tak jak większość ówczesnej polskiej młodzieży
Tadeusz Ungar został narodowcem. Studiując prawo w Uniwersytecie im. Jana
Kazimierza we Lwowie związał się z Młodzieżą Wszechpolską, oraz ze Stronnictwem
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Wspomnienie o Tadeuszu Ungarze
Narodowym. Policja oskarżyła go o udział w radykalnych akcjach SN i Ungar
musiał uciekać do Czechosłowacji. Tam poznał się ze środowiskiem uchodźców
politycznych, a w tym z gen. Władysławem Sikorskim oraz Wojciechem Korfantym.
Jednak nudziło mu się niezmiernie.
Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii zapisał się jako rzekomo
komunistyczny ochotnik i za pieniądze Kominternu pojechał do tego kraju.
Był już wtedy współpracownikiem polskiego wywiadu. Wnet uciekł z Brygad
Międzynarodowych i przystąpił do Frankistów. Walczył z rewolucjonistami przez
jakiś czas, wypełniając wciąż zadania dla naszej „dwójki”. Potem przydzielono go
na odcinek „Niemcy”. Z Berlina powrócił do kraju dosłownie ostatnim pociągiem
31 sierpnia 1939 roku, przemycając cenne mikroﬁlmy.
Znalazł się w Bydgoszczy. Walczył z niemieckimi dywersantami. Potem –
jak za studenckich czasów, gdy był uniwersyteckim mistrzem kolarskim – rowerem
popedałował do Lwowa. Pod miastem spotkał kolegów z Młodzieży Wszechpolskiej i
razem przebijali się do Rumunii. Po drodze fortelem wymknęli się grupie Ukraińców,
którzy chcieli ich rozstrzelać, oraz kilku wiejskim żydowsko-ukraińskim komitetom
rewolucyjnym. Przeszedł granicę; internowano go w Rumunii. Uciekł z obozu i
przez Jugosławię oraz Włochy, wraz ze szmuglerami złota, dostał się do Francji.

Sowiecka okupacja
W międzyczasie Śniatyń znalazł się pod sowiecką okupacją. Była ona
tragiczna również dla jego rodziny. Według wspomnień jego siostry Jadwigi:

238
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Tuż po 17 IX 1939 roku, zanim Sowieci wkroczyli do miasta, Józef
Kohn założył „władze” komunistyczne w Śniatyniu – komitet
rewolucyjny. Syn Kohna na białym koniu witał chlebem i solą
Armię Czerwoną pod bramą triumfalną wystawioną przez wielu
miejscowych Żydów i komunistów. Józef Kohn sprawował w
Śniatyniu na początku władzę. Robił listy osób do aresztowania
oraz prześladował miejscową ludność, m.in. prześladował Żydów.
Likwidował prywatne żydowskie sklepy bławatne. Ale przy tym
kradł i na początku 1940 roku aresztowało Kohna NKWD za
malwersacje. W domu znaleziono skradzione towary ze sklepów
żydowskich. Kohn siedział w więzieniu w Moskwie.
Żona Kohna, pani Kohnowa, była również działaczką
komunistyczną. Pani Kohnowa poszła pod koniec września 1939
roku do szpitala w Śniatyniu. Wyrzuciła stamtąd chrześcijańską
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kapliczkę (obrazy święte, świece etc.) oraz usunęła zakonnice. Pani
Kohnowa prowadziła przed wojną przedszkole. Byłam świadkiem
jak po przyjściu Sowietów pani Kohnowa wysyłała dzieci na
demonstracje poparcia Stalina i krzyczała na dzieci „Nie zapomnijcie
rote fahne!” „Nie zapomnijcie czerwonego sztandaru!”
Jednak po tym jak aresztowano jej męża, Józefa Kohna, NKWD
wsadziło Kohnową i jej syna na transport na Syberię razem z moją
rodziną. Jechaliśmy w jednym wagonie wspólnie. Nota bene, po
wojnie Kohnowie wrócili do PRL i wstąpili do PZPR. W Krakowie
Kohn zostali mianowany szefem sektora handlowego. Po pewnym
czasie zdefraudował swój „interes” i uciekł za granicę, do Niemiec.
Rodzina nasza Ungarów (moja matka Maria i dwie siostry
Jadwiga oraz Maria, bo trzech braci uciekło do Wojska Polskiego
we Francji) została zadenuncjowana przez Żydów w Śniatyniu.
Zadenuncjowano nas jako rodzinę policjanta polskiego.
Deportowano nas 13 III 1940 roku. O 3 nad ranem przyszedł do
nas do mieszkania NKWD-zista, dwóch żołnierzy armii czerwonej,
oraz miejscowy Żyd. Aresztowano nas, załadowano do wagonu i
wywieziono.
Żydzi zrobili listy do wysyłki. Kto z Żydów miał jakieś krzywdy
to się wyładował i do NKWD zameldował. Żydzi mścili się za
przedwojenne zadrażnienia: prawdziwe i wyimaginowane.
Na przykład, a było to przed wojną, nauczyciel gimnastyki z
miejscowego gimnazjum, profesor Władysław Bielecki, dał dwójkę
żydowskiemu uczniowi. Tym sposobem ten chłopiec nie został
dopuszczony do matury. Po wejściu Sowietów ojciec tego ucznia
zadenuncjował profesora Bieleckiego do NKWD. Znaliśmy go,
bowiem ten kolaborant był kożusznikiem i szył kożuchy przed
wojną dla nas. Powiedział mojej matce, Marii Ungar: „I po co
profesor Bielecki syna mi oblał? Teraz sobie posiedzi”. Władysław
Bielecki został rozstrzelany przez NKWD jako oﬁcer rezerwy WP.
Zresztą jeszcze kilku profesorów gimnazjum (n.p. prof. Wasilewski
od przyrody) zostało zaaresztowanych przez Sowietów ku uciesze
części uczniów żydowskich, którzy ich zadenuncjowali. To były
straszne dla Polaków czasy.

239

Wspomnienia Jadwigi Ungar są ważne bowiem pokazują dlaczego do końca
życia cała jej rodzina, a przede wszystkim Tadeusz Ungar, uważała, ze Polska ma
dwóch wrogów: Niemców i komunistów.

GLAU_01.indd 239

12/16/05 12:26:49 PM

Wspomnienie o Tadeuszu Ungarze

GLAUKOPIS NR 4-2006

Walka
Tymczasem Tadeusz skończył we Francji podchorążówkę, w Coëtquidan. W
kampanii francuskiej 1940 roku dowodził plutonem karabinów maszynowych. Na
czele straży tylnej jako ostatni osłaniał odwrót 1 Dywizji Grenadierów WP. Jak zwykle
odznaczył się szaleńczą odwagą i zupełną pogardą śmierci. Na zarekwirowanych w
nieparlamentarny sposób od poddających się Francuzów ciężarówkach urządzał
zasadzki na atakujących Niemców. Gdy na dodatek wrócił z własnej inicjatywy
na terytorium opanowane przez wroga, aby uwolnić kolegę z niewoli, przełożeni
Ungara odznaczyli go Virtuti Militarii. Za kampanię francuską otrzymał również
Croix de Guerre.
Najpierw Tadeusz uniknął internowania w Szwajcarii. Później przebił się na
południe Francji. W Marsylii zorganizował sobie jacht, którym miał płynąć samotnie
do Gibraltaru. Ponieważ ktoś mu ukradł „jego” jacht postanowił „na gapę” dojechać
do celu na włoskim statku. Statek wypłynął do Casablanki, ale go storpedowano.
Przez kilka dni Ungar dryfował na pontonie z uratowanym marynarzem. Ogrzewali
się na wzajem. „Na szczęście był to grubas”, żartował sobie pan Tadziu. Wyłowiono
go i dostarczono do Casablanki, gdzie chciało go aresztować gestapo. Tadeusz Ungar
zorganizował sobie rower i wyruszył w swoją najdłuższą podróż. Samotnie przez
Saharę dojechał do Senegalu. Tam Wolni Francuzi pomogli mu dostać się na statek
płynący do Wielkiej Brytanii. W Londynie zameldował się gen. Sikorskiemu, którego
przecież dobrze znał z Czech. Dostał przydział do marynarki. Brał udział w inwazji
Włoch, Francji i innych operacjach przedtem i później. Oczywiście w chwilach
wolnych rozrabiał i był jak zwykle niesforny. Po wojnie służył w Kompaniach
Wartowniczych w Niemczech Zachodnich. Potem chciał jechać, aby bić komunistów
w Korei i w Wietnamie, ale zmienił zdanie i w końcu osiedlił się w USA.

Emigracja

240

Na emigracji w Stanach należał do niepokornych i nieugiętych. Nie były
to pozory. Taki przecież był w akcji i w potrzebie. Nie potraﬁł się zmienić w
codziennym życiu. Pracował bardzo ciężko między innymi jako doker. Miał mir
wśród robotników, również wśród Murzynów, którzy lubili go za jego krzepę
ﬁzyczną, uczciwość, sprawiedliwość i niewyparzony język. I wojował. Jak napisał
25 maja 1983 roku w Życiu Polonii, „wojna trwa”. Miał na myśli II wojnę światową,
która dla niego miała się skończyć dopiero w chwili odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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W środowisku polonijnym wsławił się stałym bojkotem PRL i
komunistycznych instytucji oraz gości. Napadał nawet na bliskich kolegów, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli znienawidzony „reżim komuny”, jak się zwykle
o PRL wyrażał. Współpracował przy zbieraniu funduszów na monumentalny
pomnik katyński w New Jersey (dłuta związanego rodzinnie z konspiracją
Narodowej Organizacji Wojskowej Andrzeja Pityńskiego). Działał w Instytucie im.
Romana Dmowskiego. Troszczył się o Dom Weterana. Stale wspomagał rozmaite
charytatywne przedsięwzięcia polskie.
Bez przerwy krytykował Polonię. O słabej frekwencji na demonstracji
antykomunistycznej pod konsulatem PRL w Nowym Jorku tak pisał:
Na darmo została przelana krew górników kopalni ‘Wujek’, na
darmo zginęli robotnicy Gdańska, Gdyni, Lubina i dziesiątek
innych miejsc. Nie doszły do nas jęki nieludzko bitych studentów.
Polonia jak ten struś zapchała swe głowy w wygodne poduszki
foteli przed telewizorami i czeka, co będzie dalej…. Grunt, że tani
szampan, że kapucha z kiełbasą, grunt, że orkiestra Jasia Pyzatego
będzie zagłuszać rechot Chochoła.
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Gdzie indziej pisał o większości Polonii: „Cham zostanie chamem”.
Walczył jednak również z antypolskimi stereotypami. Apelował, aby
uświadamiać Amerykanów, „którzy o Polsce mięli wyobrażenia jedynie z kart
Malowanego ptaka, którą napisał udający Polaka J.[erzy] Kosiński, lub takich
„bohatersko” naciąganych [prac] jak Mila 18 [autor Leon Uris] oraz szeregu innych
bzdur dotyczących holocaustu” (Życie Polonii, 10 stycznia 1984).

Wojna piórem
Jeszcze w Londynie w 1945 roku na swój koszt wydał mapę Polski w jej
przedwojennych granicach. Nota bene mapa ta znajdzie się niedługo w szokującej
nowej pracy – opartej głównie na źródłach żydowskich – pióra kanadyjskiego
badacza Marka Paul’a pt.: Neighbors on the Eve of the Holocaust. Polish-Jewish
Relations in Soviet-Occupied– Eastern Poland, 1939-1941 (Sąsiedzi w wigilię holocaustu:
Stosunki polsko-żydowskie na okupowanych przez Sowietów Kresach Wschodnich Polski).
Potem wydał zestaw znaczków: swastyka oraz sierp i młot z podpisami „Katyń”,
„Auschwitz”, „nigdy nie zapomnimy, nigdy nie przebaczymy”. Nawet jego bliski
kolega Jan Wawrzków był bardzo tym zbulwersowany. A niezrażony pan Tadzio
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wysyłał te znaczki wszystkim. A jak Sowieci przyznali się do zbrodni, to wysłał mi
tryumfalnie całą kopertę zalepioną nimi.
Tadeusz Ungar namiętnie uprawiał publicystykę. Pióro miał tak cięte jak
język; był nieprzebłagany. O tym może się przekonać każdy, kto przeczyta wydany
niedawno w Chicago wybór jego artykułów pt.: Nie całkiem niesforne myśli. Oto
próbka: „komunizm jest właściwie najgorszą odmianą raka – wścieklizny mózgowej.
Generał Franco słusznie powiedział, że wytępić go można tylko środkami bardzo
drastycznymi – kulą w łeb”. Oczywiście Ungar nie przekonał nieprzekonanych. Ale
pisał on takie rzeczy przecież ku pokrzepieniu serc. I wielu czytało, radując się.
Osób nielubianych przez siebie zupełnie nie oszczędzał. Liberał Józef
Rettinger, którego znał z Londynu to „ropucha nadęta”, albo „niebezpieczna
międzynarodowa szuja” (cytując opinię Korfantego, którą zasłyszał w Pradze).
Jerzy Urban to „szkarada moralna”. Wiesław Górnicki to człowiek „o twarzy
odgrzanego trupa”. Jego szef „wańka – wstańka” „Wołodia” Jaruzelski, względnie
„krwawy Wojtek bez portek”. Wałęsa to „chłopek roztropek”. Profesora Geremka
łagodniej określał jako „brodaty towarzysz Bronisław”. Na dźwięk nazwiska Ubeka
Humera ożywiał się: „gdzie jest mój rkm?” Ogólnie komuniści u władzy to „kanalie
reżimowe”. O księżach katolickich ulegających modzie nowinkarskiej albo korupcji
powiadał: „cholerny kler się panoszy!”

Myśl polska
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To prawda, że moje doświadczenia z Tadeuszem Ungarem były zupełnie inne
niż z Wojciechem Wasiutyńskim. Pierwszy eksplodował stale żarem ducha. Drugi
spokojnie przekonywał. Ale obaj mówili o takich samych rzeczach. Obaj generalnie
zgadzali się ze sobą. „Niesforny pan Tadzio” nie potraﬁł jednak być parlamentarny.
Odwrotnie niż wiecznie łagodny pan Wojtek, był on absolutnie unmarketable.
W lutym 1989 roku pisał z nadzieją w periodyku Listy do Polaków: „Co będzie,
gdy ostatni Rosjanin opuści Afganistan? Mudżahedini wyrżną swoich domowych
zdrajców do ostatniego. Polacy nie mają tradycji nożowniczych jak Afgańczycy. Ale
wieszać będą… Bo w Polsce nie będzie sprawiedliwości, dopóki ostatni partyjniak
nie zadynda na latarni… Przewrót w Polsce i to gwałtowny, prędzej czy później
nadejdzie”.
Potem z coraz większym przerażeniem oglądał wydarzenia w Polsce. „Co
oni wyprawiają!!!” bulgotał. „Przecież interesy doprowadza się do końca”. Chodziło
mu o to, że natychmiast powinna mieć miejsce dekomunizacja i deagenturalizacja.
Według niego musiały one mieć radykalny przebieg.
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Wałęsa zamiast przeprowadzić radykalną operację zajął w Magdalence
polubowne stanowisko i nomenklatura jak siedziała, tak siedzi. Wykorzystuje
ona swoje chody, wysprzedaje mienie państwowe, a przede wszystkim niszczy
tajne archiwa i urządza się tak, jak skierowana na boczne tory rewolucja w
Czechach, Rumunii, Bułgarii czy w Niemczech. Nadchodząca jesień pogłębi
gospodarczy kryzys i ﬁzyczne cierpienia Narodu, całkowicie zniszczonego
ekonomicznie… Odwieczne wychowanie Narodu w katolickim duchu
wytworzyło tendencje do zapominania i przebaczania. Komuniści nie są takimi
moralnymi szkopułami obarczeni. Żyją, piją i jedzą popuszczając sobie jedną ręką
pasa, a równocześnie drugą trzymając Naród za mordę. Pomaga im w tym
zresztą i Zachód” (Panorama, 8 września 1990).

Tadeusz Ungar argumentował tak: „naród był gnojony od 1939 roku. Ludzie
są zupełnie splugawieni i zeszmaceni. Mają wpojone instynkty niewolników. W tej 243
chwili jest imperatywem, aby poczuli smak zwycięstwa. Po prostu muszą wiedzieć,
że za wszelkie cierpienia mogą komunistom dokopać. I muszą, bo inaczej to
wszystko się będzie dalej gnoiło. Ci, co komunę osłaniają – a w większości wywodzą
się z komuny, bądź klajstrowali z komuną przez pół wieku sowieckiej okupacji – też
powinni zapłacić”. To ostatnie odnosiło się do środowiska byłych komunistycznych
dysydentów, którzy obecnie tworzą część opcji liberalnej w Polsce.

Komunistyczni dysydenci
Ostrzegał przed nimi w artykule „Dwa ziarna w korcu maku” jeszcze w
1987 roku:
Nie żyjąc w Kraju, ale pilnie obserwując wszystko z daleka, dojść się musi
do wniosku, że cały ruch solidarnościowy jest od samego początku
nasiąknięty prowokacją, grzeczniej mówiąc dezinformacją. Ci, którzy nie
mogli, czy nie umieli dorwać się do komunistycznego „żłobu”, a będąc w
zasadzie całą duszą komunistami, zostali wysłani na pierwszą linię walki,
której celem było zreformowanie komunizmu… Czy możemy sobie
wyobrazić, aby ci rzekomi buntownicy, których rodziny były oddane bez
reszty komunizmowi – nagle zerwały z przeszłością; aby stały się mutantami
na rzecz cnoty i uczciwości? Jeżeli ojciec był jednym z najwybitniejszych
komunistów, jeżeli matka, jak nikt inny fałszowała historię w szkolnych
podręcznikach, jeżeli brat, będąc prokuratorem z zimną krwią, oddał w ręce
katów polskich oﬁcerów lotnictwa, marynarki po ich powrocie z Anglii, jeżeli
oni sami mogli przesyłać swoje artykuły z więzienia, z którego rzekomo
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musiano ich siłą usuwać – to czym oni są? Jeżeli są oni tym jabłkiem, które
rzekomo daleko odpadło od jabłoni, to powinni oni byli znaleźć się nie w
Polsce, ale co najmniej na księżycu.

Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku tacy działacze
lewicy „Solidarności” jak Jacek Kuroń czy Dawid Warszawski wzywali do powstania,
względnie zbrojnych rozliczeń z komunistami. Ungar zareagował natychmiast:
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«Solidarność» jak i Kościół… nawołują Naród do spokoju, przebaczenia
i miłości bliźniego. Ale prowokatorzy sowieccy mogą spowodować
rozruchy. Już teraz odzywają się głosy sowieckie, że agenci imperialistyczni
chcą wywołać zaburzenia, podczas gdy każdy z nas tu na obczyźnie, śledząc
głosy wielkiego kapitału wie dobrze, że Wall Street i Trilateral Commission
dąży do zachowania status quo ustalonego i narzuconego światu umowami
Jałty. A tylko szaleniec o zbrodniczych instynktach lub wróg Narodu
polskiego może w chwili obecnej wzywać Naród polski do zbrojnego aktu
rozpaczy. Jeszcze kilka lat cierpliwego znoszenia tych cierpień, a ZSRS
rozleci się.

Dokąd Polsko?
Tadeusz Ungar wściekał się – nie potraﬁę tego łagodniej określić, był przecież
straszliwie impulsywny - na polską elitę.
Jaka elita? To gówniarze i durnie! Elitę naszą wymordowali Niemcy i komuniści.
Niedobitki komuna sterroryzowała w więzieniach i w klatce PRL-owskiej
do takiego stopnia, że prawie żaden z nich ze strachu nie potraﬁł nic dzieciom
przekazać. Czy inaczej mielibyśmy teraz takie kłopoty? Gdyby obecne średnie
pokolenie zostało porządnie po polsku wychowane, to od razu wiadomo byłoby,
co robić. Byłoby wszystko jak należy.
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Jeszcze w styczniu 1983 roku na łamach Życia Polonii tak określał „działaczy
«Solidarności»”: „ludziom tym bowiem reżym komunistyczny ukradł tak młodość
jak i wykształcenie. W zamian za to już od kołyski poddał ich ‘praniu mózgów’”.
Z lubością cytował jakiegoś anonimowego znajomego o PRL-owskich elitach: „ci
wszyscy z uniwersyteckim wykształceniem są intelektualnymi cichodajkami” (Nie
całkiem niesforne myśli, s. 82).
Chociaż na początku lat dziewięćdziesiątych zaledwie o tym przebąkiwano
Tadeusz Ungar natychmiast negatywnie odniósł się do planów wstąpienia Polski do
Zjednoczonej Europy.
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I to mówią ci, co walczyli o niepodległość? Czy Polska ma być suwerenna,
czy częścią jakiejś ultrazbiurokratyzowanej struktury o totalitarnym potencjale.
Co to za pomysły! Po co w ogóle walczyło się z Sowietami, jeśli teraz
dobrowolnie idzie w zabór niemiecki? Przecież Niemcy jako największy i
najpotężniejszy kraj zdominują tą strukturę. A co to za różnica, że elita
niemiecka obecnie jest liberalna? Może nie będą nas rozstrzeliwać, ale
przecież niemieccy liberałowie będą jeszcze bardziej wrodzy naszym
wartościom i tradycjom, a szczególnie religii, niż nasi domorośli masoni.

W marcu 1990 roku pisał jednoznacznie w Listach do Polaków: „Obecnie
zagraża nam widmo zjednoczonych Niemiec”.
Ungar uważał, że trzeba z dala trzymać się od Zjednoczonej Europy.
„Można i trzeba z tym tworem handlować, ale nie wyprzedawać mu swego dobra
narodowego”. Dosłownie dostawał drgawek komentując pewne aspekty działalności 245
gospodarczej kolejnych rządów.
Czerwony pająk Rakowski zrobił sabotaż uwalniając ceny żywności.
Chodziło im o to, aby solidarnościowy rząd miał jak największą ruchawkę
i niezadowolenie ludzi. Ale co ci solidarnościowcy zrobili? Lewaków
powybierali do rządu! Przecież Polskę obsiadło stado sępów z Zachodu!
Oni tam jeżdżą nie po to, aby pomagać, ale aby zarobić!!! Przecież po części
wykupują fabryki, aby zamknąć te, które mogą konkurować z ich fabrykami.
Co to za idiotyczna indolencja umysłowa i stałe reklamowanie się bezradnością?
Dlaczego oni czekają, że Polskę uratuje Unia Europejska czy Międzynarodowy
Fundusz Walutowy? Przecież MFW zrujnował zupełnie Afrykę! Czy na
podległości obcym ma polegać suwerenność?!?

Polakom, których uznawał za fałszywych patriotów, a więc i politykom
propagującym zgubną politykę gospodarczą, Tadeusz Ungar zadedykował niniejszy
wierszyk:
Nie będę się na nich gniewał
Nie dam im nawet klapsa,
Nie powiem nawet pies ich kochał
Bo to mezalians byłby dla psa.

Zdumiony pytał: „A jak tak można zupełnie ignorować zwykłych ludzi.
Przecież już bezrobocie jest straszliwe. Gdzie solidarność? Teraz ludzie prości
pomyślą sobie, że inteligencja polska, której powodzi się lepiej niż pod komuną,
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wjechała na ich karkach do koryta, a o nich zupełnie zapomniano”. Zżymał się
na bogactwo komunistów, ubeków szczególnie, jak i na inne niesprawiedliwości w
Polsce:
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Dosłownie tysiące tych Kainów otrzymuje milionowe emerytury,
żyje w luksusie, tak w Polsce, jak i w Izraelu, podczas gdy
niezliczone tysiące rencistów i ubogich przymierają w Kraju.
Żyją te wampiry z łaski Jaruzela i siuch Magdalenki. Członkowie
rzekomo demokratycznego Sejmu biorą ponad 10 milionów
miesięcznie plus niezliczone dodatki, podczas gdy pod ziemią
pracujący górnicy desperackimi strajkami wymusili zaledwie
półtora miliona, co również jest niewystarczającą zapłatą za trud i
codzienne niebezpieczeństwo śmierci… Gehenna narodu polskiego
trwa. Biurokracja nomenklatury szykuje terrorkracje… Proces
moralnego odrodzenia dopiero kiełkuje. Sześć lat bezlitosnej
wojny i 45 lat naukowego terroru, opartego na zasadach leninizmu,
wycisnęło głębokie przemiany na psychice Narodu. Nie da się tego
odrobić nawet w ciągu pokolenia (Panorama, 18 maja 1991).
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O godność
Zżymał się na brak godności narodowej wśród najwyższych „wydwiżenców”
solidarnościowych. O wizycie Lecha Wałęsy w USA pisał: „Zamiast skomleć o
miliardową pożyczkę, powinien był wyraźnie zażądać w imieniu całego Narodu,
by USA odnowiły polską ekonomię, za której żałosny stan jest Waszyngton
odpowiedzialny, żyrując zdradę w Jałcie” (Emisariusz, nr 8/1989).
Pan Tadzio krzyczał na mnie stale, jakby wszystko, co złego działo się w
Polsce było moją winą. Tłumaczył przecież jasne rzeczy. Liberalizm gospodarczy
może być bardzo korzystny, tak długo jak jest podporządkowany interesom
narodowym. Tak przecież jest w USA, czy w Singapurze. A solidaryzm narodowy
– a jak się taka nazwa nie podoba to postfeudalny paternalizm – wymaga, że musimy
zadbać o swych ludzi. Mamy obowiązek pomagać słabszym rodakom. Oczywiście
nie dając im rybę, a dając im wędkę i ucząc jak łowić ryby. Zostawiać ich na lodzie
nie możemy.
Pan Tadzio powtarzał mi wciąż, że nie możemy też stale kajać się; szczególnie,
gdy nie dotyczy to naszych osobistych win, a zbrodni, na które nie mieliśmy wpływu.
Tak pisał o słynnej wizycie Lecha Wałęsy w Izraelu:
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Przemawiał do Knessetu... Usłyszał on tam szereg obelg skierowanych
pod adresem całego Polskiego Narodu za rzekomy czynny udział, do spółki
z Niemcami, w holocauście. Czyżby Lech zapomniał języka w buzi? Czy
nie mógł w odpowiedzi wspomnieć, że jedynie na terenie Polski Niemcy
rozstrzeliwali Polaków za najmniejszą pomoc okazaną Żydom? Czy nie
mógł wspomnieć, że po dzień dzisiejszy żyją na terenie Izraela najwyższego
szczebla emerytowani Ubecy odpowiedzialni za śmierć tysięcy członków
AK i Batalionów Chłopskich? Gdy Lech prosił o przebaczenie za winy
antysemityzmu, to jeden z mówców Knessetu zaznaczył, że nikt nie ma
prawa udzielić przebaczenia, gdyż oﬁary takiego upoważnienia nie
przekazały nikomu”.

Teraz doświadczając histerii na temat masakry w Jedwabnem wiem
dokładnie jak Pan Tadzio zareagowałby na te upokarzające bicie się w piersi, na 247
ciągłe przepraszanie za winy przodków i kolektywne skomlenie o łaskę.
A może lepiej, że już tego wszystkiego nie ogląda. Kiedyś niespodziewanie
oznajmił mi: „przedstawienie znudziło mi się. Wychodzę z teatru”. Niedługo potem
Pan Tadziu zmarł. Zostały jego „niesforne myśli” oraz fundacja ustanowiona na
jego cześć w Kalifornii.
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W krzywym zwierciadle

Konrad Kozłowski

Utrwalanie „czarnej legendy”
Narodowych Sił Zbrojnych

W dodatku do Rzeczpospolitej, Plus-Minus pojawiła się recenzja pracy dr.
Sławomira Poleszaka Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (19441957)1, napisana przez dr. Grzegorza Motykę.2 Obaj są pracownikami Instytutu
Pamięci Narodowej w Lublinie. W książce, która jest rezultatem „wieloletnich
badań” dr. Poleszaka, czytamy między innymi: „w szeregach NSZ [...] znalazła się
<pewna ilość komunistów [sic!], a nawet różnych przestępców kryminalnych>”
(s. 339). Ale nie były to jedynie wyjątki, bo żołnierze NSZ-NZW: „bardzo często
wywodzili się z elementu przestępczego” (s. 348). Tak więc, NSZ-NZW jest dla
autora organizacją bandycką, ale nie tylko: odkrycie komunistów w szeregach NSZ
- to wielki przełom w badaniach nad organizacją. Przy tej okazji okazało się, że
dla IPN - reprezentowanego tu przez Poleszaka - podziemie narodowe, to „bandy
komunistyczno-kryminalne”. Nareszcie dowiedzieliśmy się, jakie było prawdziwe
oblicze NSZ…
Należało oczekiwać, że tak radykalne stwierdzenia zostaną poparte obﬁtym
materiałem dowodowym, ale niestety, brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia! A
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wydawało się, że powiedziano już wszystko. Od czasu jak sięga moja pamięć, na
NSZ wylano całe morze nieczystości. Zawsze i z wielkim zainteresowaniem
wysłuchiwałem wszelkich zarzutów wobec organizacji. Wspomnę tu, że sprawa dotyka
mnie osobiście, gdyż dowódcą powiatu XIII/9 NSZ, obejmującego terytorialnie
Łomżyńskie i Grajewskie, był mój Ojciec - kpt. Bolesław Kozłowski, ps. „Grot”,
„Marek”, „Hanka”, „Łukasz”, który następnie pełnił funkcję zastępcy Komendanta
Okręgu Białostockiego NSZ-NZW. W działalność organizacji zaangażowani też
byli inni członkowie rodziny. Od „zawsze” wiedziałem, że z powodu przeszłości
Ojca jestem „synem bandyty” i się do tego przyzwyczaiłem, tak, że nie robi to na
mnie najmniejszego wrażenia. Za PRL-u była to sprawa oczywista; zwalczano ludzi,
którzy wystąpili przeciwko systemowi z bronią w ręku. Jakimi motywami kieruje się
pracownik IPN?
Przypomnijmy, że zaczęło się to wszystko od goebbelsowskiej propagandy, 249
w której pojawili się polnische Banditen, a konkretnie „bandy narodowo-polskie”.
Jednocześnie pod okupacją sowiecką – conajmniej od wojny z bolszewikami –
funkcjonowało określenie „białopolskie bandy”... Następna okupacja niewiele
pod tym względem zmieniła; spadkobiercy praktyk III Rzeszy określali żołnierzy
walczących o niepodległość jako „bandy reakcyjnego podziemia”. Po okresie odwilży,
nazwa została zarezerwowana głównie dla podziemia narodowego, którego historia
stała się ponadto śmietnikiem, gdzie wrzucano niewygodne brudy organizacyjne
innych ugrupowań.
I oto doczekaliśmy się tak długo oczekiwanej niepodległości, a wraz z nią
pojawili się badacze - historycy, którzy mrówczą pracą zmywali grzech zaniechania
i zapełniali pustkę badawczą wcześniejszego okresu. Przypomnijmy tu postacie
Leszka Żebrowskiego, Marka Chodakiewicza, Lucyny Kulińskiej, a z młodszego
pokolenia: Krzysztofa Karczmarskiego, Wojciecha Muszyńskiego, Mariusza Bechtę,
Sebastiana Bojemskiego, Mirosława Orłowskiego i wielu innych, solidnych znawców
problematyki obozu narodowego. Powstały wreszcie prace, które mówią siłą
zgromadzonych faktów. I oto okazało się, że „czarna legenda” formacji narodowych
nie ma nóg i jest czystym urojeniem. Padły aksjomaty komunistycznej propagandy.
Naturalnie wywołało to liberalno-medialny ślinotok u nowej generacji „utrwalaczy
władzy ludowej”, często ludzi związanych z komuną, a szczególnie stalinowską,
żelazną gwardią. No cóż, to przecież normalne, że próbują oni utrzymywać opinię,
że ubowcy - często ich starsi towarzysze partyjni, walczyli jednak z prawdziwymi
bandytami.
Zwróćmy uwagę, jaką rolę w tej nowej rzeczywistości pełni IPN, w którego
powstaniu upatrywałem dużą szansę na odkłamanie historii. Zauważmy, że wśród
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jego pracowników próżno szukać (poza wyjątkami) wymienionych wyżej nazwisk
znawców przedmiotu. Nietrudno dostrzec, że dla IPN historia ruchu narodowego
nie jest obiektem zainteresowania proporcjonalnego do jego skali i osiągnięć.
Zamiast zajmować się uczciwymi badaniami podziemia narodowego, ludzie
IPN-u dyplomatycznie twierdzą w publikacjach, że działalność tej formacji była
„kontrowersyjna”, czyli sporna. Z płaszczyzny naukowej, która powinna być istotą
działania IPN, dyskusja na ten temat przeniosła się na płaszczyznę propagandową.
Ale to już było w tzw. Polsce Ludowej i przyniosło opłakane skutki. Po co więc
dalej brnąć w ślepy zaułek? Zauważmy, że istotą sporu badaczy bywa różnica opinii
popartych argumentami. Dlatego czekałem na rzeczowe zarzuty, ale zamiast nich pojawiła się praca dr. Poleszaka.

I. „Podziemie antykomunistyczne...
Przypatrzmy się zatem poczynaniom Poleszaka, a przy okazji - jego
apologety - Motyki. Poleszak prezentuje oba nurty podziemia po tzw. wyzwoleniu i
dokonuje porównań, a rezultaty jego zabiegów są niestety do przewidzenia.

I.1. Charakterystyka działań obu nurtów podziemia

250

Autor usiłuje wykazać wyższość podziemia poakowskiego nad narodowym.
Oczywiste jest to, że proces porównawczy wymaga jednak podobnych wysiłków
badawczych wobec obu organizacji. A tymczasem, uderza wielka dysproporcja
pomiędzy stanem wiedzy na temat AK (i oczywiście AKO i WiN), która po 1956
r. została prawie całkowicie „zrehabilitowana” przez komunistów i można było
mówić o większości jej osiągnięć. Podziemie narodowe było zaś w Polsce Ludowej
do 1989 roku propagandowo zohydzane, a ludzie tej formacji do końca podlegali
dyskryminacji i prześladowaniom. AK doczekała się rozlicznych opracowań i
monograﬁi, a podziemie narodowe w Łomżyńskiem ciągle czeka na badaczy, bo
dotychczasowe badania nijak problemu nie załatwiają. W takiej sytuacji, dokonywanie
porównań obu organizacji i wyciąganie generalnych wniosków jest jednak bardzo
przedwczesne.
Duże zastrzeżenia budzi sposób, w jaki Poleszak prezentuje podziemie
narodowe. Przedstawiając akcje żołnierzy NZW (Pogotowia Akcji Specjalnej),
korzysta często z materiałów UB, jak protokóły przesłuchania i akta sprawy (np.
s. 271- czy 141-). Likwidowani zdrajcy są tam często przedstawieni jako zaledwie
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„podejrzani”, „obwiniani”, np. rozstrzelani za „rzekomą współpracę”. Takimi
przymiotnikami opatruje się ludzi, którym nie udowodniono jeszcze winy;
likwidowano więc podejrzanych, nie zaś winnych? To rzuca cień na wykonawców,
którzy nie są dla autora tylko „domniemanymi” sprawcami. Dlaczego? Znajdujemy
też informacje o likwidacji ludzi bez podania powodu (np. s. 284, 316). Uzasadnioną
akcję nękania rodziny groźnego zdrajcy w celu zastraszenia i zneutralizowania
osobnika, autor określa nawet jako „napad” (s. 328). Inną miarę stosuje natomiast
wobec podziemia poakowskiego; dla porównania: „oddział AKO zlikwidował
szpicla NKWD” (s. 129), albo „za współpracę z NKWD zlikwidowano 2 Żydów”
(s. 124). Dla porównania: „oddział NSZ”… „zlikwidował (…) Żyda” (s. 163). - Tak
bez powodu? Podobne sformułowania mogą być interpretowane na różne sposoby,
dlatego pominięcie okoliczności w jakich doszło do likwidacji jest poważnym
uchybieniem.
251
Informacje o działalności AKO i WiN pochodzą najczęściej z raportów
organizacyjnych. Gdy przy próbie zlikwidowania denuncjatora przez AKO doszło
do zabicia babci i dzieci (s. 96), autor opisuje zdarzenia jako tragiczną pomyłkę,
łagodząc przykry wydźwięk i umieszczając w kontekście akcji uzasadnionych.
Podobna akcja Pogotowia Akcji Specjalnej, w której zginęła żona i dzieci zdrajcy,
została określona jako „wymordowanie rodziny” (s. 277), co oczywiście zakłada
złe intencje wykonawcy. Autor idzie jeszcze dalej, twierdzi bez przedstawienia
jakiegokolwiek dowodu, że za „wymordowanie rodziny” dowódca akcji został
„odwołany ze stanowiska” (s. 272). Jest to wielkie nadużycie, a po prostu zwykłe
oszczerstwo, bo skąd autor wie, że w opinii przełożonych było to „morderstwo”, a
nie zaś akcja przeprowadzona w sposób nieudolny albo bez zachowania należytych
środków bezpieczeństwa? Proszę przedstawić dowody. Za wymordowanie rodziny
kodeksy organizacji przewidywały karę śmierci i takie wyroki były wykonywane.
Zwróćmy też uwagę na inny jeszcze szczegół, a mianowicie sposób
„zagospodarowania” działań dokonanych przez „nieznane oddziały podziemia”.
Zakończone sukcesem rozbrojenie posterunku (s. 98), zostało naturalnie włączone
do części poświęconej AKO. Za to likwidacje przez nieznanych sprawców z
nieznanych powodów - Poleszak umieścił przy działalności NZW (s. 326). Dodajmy,
że mogły to być zwykłe morderstwa, dokonane przez ludzi nie związanych z żadną
organizacją podziemną. Wiadomo, w jakim celu zostały tam zamieszczone.
Akcje zbrojne narodowców, wzmiankowane np. w rozdziale poświęconym
AKO, w relacji Poleszaka są gorsze, mniej skuteczne, nieliczne, a np. „Akcja
oczyszczania terenu Obwodu z posterunków MO [została wg niego dokonana
głównie przez] oddziały AKO, a w mniejszym stopniu NSZ” (s. 108). Działo się
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to wiosną 1945 roku. Jakby było tego za mało, w innym miejscu rozwija jeszcze ten
wątek (s.109). Wygląda to na tzw. bicie piany. W takim oto kontekście wspomina
jedynie o wzmożonej aktywności NSZ (s. 111), ale dalszy tekst, który mógłby być
rozwinięciem tej informacji, nie wiadomo kogo dotyczy.
W związku z „wyborami” do Sejmu w 1946 roku szczególną aktywność
przejawiały oddziały NZW, ale przykłady tej działalności znalazły się dopiero
w sąsiedztwie akcji ulotkowych, w rozdziale dotyczącym WiN (ss. 230-231).
Zamieszczone w książce opisy, w tym nieproporcjonalnie duża (w porównaniu
np. z raportami organów bezpieczeństwa - w stosunku do innych działań) liczba
likwidacji, tworzą jedynie fragmentaryczny i zniekształcony obraz dokonań NSZNZW. Do tego brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia takiego wyboru ze strony
autora.
Wśród wyliczanek z nieistotnymi szczegółami, próżno szukać komentarzy
mówiących o globalnych poczynaniach podziemia narodowego. Wyjątkiem jest
uwaga o sytuacji na przełomie grudnia 1945 roku i stycznia 1946 roku, kiedy
na terenie Obwodu łomżyńskiego istniały tylko posterunki MO w Łomżycy i
Kolnie (s. 270). Nie był to jednak odosobniony epizod, i szkoda że autor wątku
nie kontynuuje, bo w okresie późniejszym nastąpiła reorganizacja i wzmożenie
aktywności. Ze wspomnień kpt./mjr. Mieczysława Grygorcewicza, komendanta
Okręgu Białostockiego NZW dowiadujemy się, że jego następca, „ppłk. „Iskra”
Żwański, […] zorganizował grupy dywersyjne i rozbił wszystkie posterunki milicji, z
wyjątkiem Białegostoku i Łomży”.3 Miało to miejsce w lecie 1946 roku. I tak dalej.
Takimi oto metodami Poleszak urabia opinie i sympatie jakże często
nieświadomego czytelnika. Zauważmy, że są to jednak zwyczajne manipulacje.
Podobne zabiegi nie pozostawiają nawet cienia wątpliwości na temat stosunku autora
do NSZ-NZW; jest to oczywista i czytelna niechęć, a niekiedy nawet złośliwość.
Podobne zabiegi w prezentowaniu podziemia narodowego znajdujemy w całej
pracy. Do tego dochodzi częste zjawisko braku dowodów, mogących poprzeć różne
- kategoryczne nieraz - opinie autora. Tak poważne mankamenty dyskwaliﬁkują
niestety stronę naukową pracy i dlatego można byłoby spokojnie włożyć dzieło
między bajki, bo to co pozostaje, ma już tylko walor propagandowy. Przypatrzmy
się przeto dalszym poczynaniom autora; co na temat podziemia narodowego chce
zasugerować czytelnikowi badacz - pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN.
Będzie to również świadectwem (zresztą jednym z wielu) polityki IPN w stosunku
do podziemia narodowego.
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I.2. Prezentacja konﬂiktu
Ważnym wątkiem pracy jest prezentacja sporu pomiędzy obu nurtami
podziemia. Przypatrzmy się poczynaniom autora. Według Poleszaka, mniejsze
liczebnie NSZ-NZW nadrabiały agresywnością. Zauważa on, że owszem, konﬂikty
wszczynały obie strony, ale poakowcy tylko reagowali na „bandyckie” poczynania
NSZ. Taka sugestia przesądza o tym kto jest winny; autor nie ma tu najmniejszej
wątpliwości. Jako koronny dowód „bandytyzmu” recenzent Motyka powtarza
za autorem incydent z rzekomym biciem do nieprzytomności i łamaniem kości
opornym członkom AKO. Szkoda jednak, że oto umknęło jego uwadze wydarzenie
- które sam przecież wspomina - z „podpaleniem domu mieszkalnego, w którym
miały spłonąć trzy osoby” - kobiety (s. 343). A więc „miały” czy spłonęły? Była to
kara za… „szpiegostwo na rzecz NSZ”. Sprawa poraża wręcz bestialstwem. Autor 253
zauważa, że „brak [(!) jest] zachowanych raportów” AKO na ten temat. Czy to
tylko przypadek? A jaki był prawdziwy powód zasztyletowania starych rodziców
żołnierza NZW przez członków WiN? (s. 202). Według NSZ-NZW było to brutalne
morderstwo. Zauważmy, że są to przykłady przytoczone przez samego autora,
oczywiście już bez negatywnego komentarza.
Znamiona dużej prowokacji nosi przypadek zabójstwa Józefa Gutowskiego,
ps. „Kuna”, „Borowy”. Rzekomą przynależność oﬁary do PPR można było
zweryﬁkować (istnieją przecież listy członków PPR-u). Dlaczego Poleszak tego
nie zrobił? Stosując miary Poleszaka wobec NSZ - nawet bez dołączania innych
drastycznych opisów - łatwo można byłoby wysnuć wniosek o zwyrodnialstwie,
nie mówiąc już o „bandytyzmie” poczynań ugrupowań poakowskich. A tymczasem
zapewnia on, że były to działania zawsze sprowokowane, uzasadnione, wręcz
konieczne. Przytoczone akcje narodowców komentowane są zazwyczaj przez
przeciwników - w raportach AKO albo w zeznaniach jej członków (i prawdopodobnie
przez autora) często z użyciem takich terminów jak: „napadli”, „zrabowali”,
„zamordowali”. Jest to ocena moralna i zarazem werdykt sędziowski.
Poleszak ubolewa nad niechęcią NSZ-NZW do rozmów w celu zażegnania
konﬂiktu, a przecież, na terenie Okręgu Białostockiego zdarzały się przypadki,
że w umówionych miejscach spotkań, zamiast przedstawicieli WiN - czekali na
narodowców funkcjonariusze UB! Z relacji pochodzących od żołnierzy NZW
dowiadujemy się, że to jednak „winowcy napadali na członków NZW, bili i grabili”…4
Takie raporty są niejednokrotnie lustrzanym odbiciem konﬂiktu widzianego przez
oponentów. Dlaczego tylko narodowcy są dla autora „bandytami”, a winowcy nie? Czekamy na uzasadnienie. Ciekawe, że obie strony konﬂiktu używają terminu
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„bandytyzm” do opisu działań przeciwnika. Zauważmy jednak, że bandytyzmem w
okresie pokoju może być np. zastrzelenie, pozbawianie kogoś mienia, szantażowanie,
bicie, a przecież był to stały repertuar każdej organizacji podziemnej. Różnica tkwi
głównie w motywach, czy celach podobnych akcji. Tymczasem, nawet z informacji
podanych przez autora, wynika, że motywem nękania członków AKO i WiN,
jeśli to nawet miało miejsce, była chęć włączenia ich do organizacji kontynuującej
walkę zbrojną z komunistycznym zaborcą, szczególnie - przy oczywistej pacyﬁkacji
podziemia poakowskiego przez jego dowództwo.
Tak więc, „puszczenie kogoś w bieliźnie” było oczywistą formą represji
(upokorzenia), jaką stosowały obydwie strony konﬂiktu. Z całą pewnością nie
miało to nic wspólnego z pospolitym rabunkiem. Prezentowanie podobnych akcji
jako zwykłego złodziejstwa, jest oczywistym dowodem złej woli. Tak nagłaśniane
przez autora, próby wcielania na siłę byłych żołnierzy AKO do NSZ (s. 141), o
ile rzeczywiście miały miejsce, w skali liczebności obu organizacji, były jednak
zjawiskiem marginalnym. Sam autor wspomina o zabiegu „usunięcia (…) [z
organizacji] elementów chwiejnych” w obliczu zbliżającej się okupacji sowieckiej w
1944 r. (s. 49). Nie chodziło więc dowództwu o liczbę. Żołnierze NSZ byli znacznie
gorzej traktowani przez UB; to oczywiste, że niektórzy więźniowie próbowali
tego uniknąć i jest to zjawisko znane. Wypowiedź płk. „Mścisława” (s. 343) może
świadczyć o niezwykłości całego zjawiska, a niekoniecznie o jego skali.
Cytując meldunek płk. „Mścisława” autor wtrąca określenie „morderstwa”,
tak jakby pochodziło od dowódcy (s. 343). Czy na pewno taka interpretacja
jest słuszna? Proszę też koniecznie wyjaśnić, skąd mianowicie „Sęp” – Michał
Bierzyński miał wiedzieć, że zlikwidowany przez niego funkcjonariusz MO (s.
351) był współpracownikiem WiN, co - oskarżając NZW o morderstwo - twierdził
„Lot”? W tamtych trudnych czasach, organizacje nie dzieliły się przecież swoimi
największymi sekretami, a agentura w szeregach komunistów do takich niewątpliwie
należała.
Autor przedstawia konﬂikt pomiędzy obu ugrupowaniami, opierając się
przy tym generalnie na materiałach i opiniach podziemia poakowskiego, które to
bezkrytycznie podziela. Fragmentaryczne opinie drugiej strony na temat incydentu,
kiedy doszło do próby pobicia przez AKO oﬁcera dowództwa NSZ-NZW, mjra
„Łużycy”, bezceremonialnie i bez podania dowodów - odrzuca, cytując komentarz
„Lota”: „napad urojony”, z kuriozalnym wręcz wytłumaczeniem (s. 337): „nie
ma podstaw, aby poddawać pod wątpliwość tak stanowcze [sic!] stanowisko por.
Bieńka „Lota””. Oto poziom argumentacji uprawianej w pracy doktorskiej. Czy są
podstawy by uwierzyć „Lotowi”? Jakie?
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Dodajmy też, że raporty pisane przez por./kpt. „Lota”, są głównym
źródłem informacji o konﬂikcie i wydarzeniach. Ponadto, to właśnie jego opinie odrzucające oskarżenia pod adresem AKO - doprowadziły do eskalacji konﬂiktu.
Czy autor weryﬁkował opisane przez niego incydenty i ich przebieg? Wreszcie:
kim był kpt. „Lot”, którego ominął jakoś więzienny los innych dowódców
podziemia antykomunistycznego? - Na jesieni 1946 roku został oskarżony przez
współpracowników o fatalne w skutkach działanie na szkodę Komendy Okręgu, w
tym „nawet malwersacje ﬁnansowe”! (s. 203) - Nie była to aby dywersja, ani nie odbył
się sąd polowy? Szkoda, że autor poprzestał tu na ogólnikach. Bagatelizując zarzuty
zapewnia, że dotyczyły „przede wszystkim końcowego okresu jego działalności”
(czyli w jakimś krótkim okresie zdążył aż tyle napsuć?!), by za chwilę napisać, że
prezesi rejonów skarżyli się na „brak osobistych odpraw” z prezesem Bieńkiem
przez okres dziewięciu czy dziesięciu miesięcy! Konspiracyjna robota jednak sama 255
się robiła, bo oto dzięki dowództwu Bieńka, jednostka należała i tak do „ścisłej
czołówki w Okręgu”. Tylko pogratulować obu panom. Czy mamy zatem przyjąć,
że kpt. „Lot” źle wykonywał obowiązki inspektora, ale za to pisał rzetelne raporty?
Jaką wartość mają raporty dotyczące różnych spraw, pisane przez kpt. „Lota”, tak
często cytowanego przez autora?

I.3. Podłoże konﬂiktu
Poleszak nie podejmuje sugestii, że „podziemie antykomunistyczne było
dogłębnie spenetrowane i manipulowane przez UBP i NKWD” (s. 15). Pomija
sprawę, a robi to bez uzasadnienia, a przecież wiele źródeł mówi o zastraszających
rozmiarach tego zjawiska w podziemiu poakowskim; wg pewnych informacji do
200 byłych akowców zajęło różne stanowiska w MBP, a kilka tysięcy zasiliło szeregi
MBP, MO, KBW i WOP. To jednak nie wszystko. „Agentów-byłych żołnierzy AK
było zapewne dwa, a może nawet trzykrotnie więcej niż osób, które oﬁcjalnie podjęły
pracę w resorcie”.5 Nie wiemy ilu z nich działało w łomżyńskim AKO, a zwłaszcza w
WiN, który był od samego początku stosunkowo dobrze rozpracowany. Doszło do
tego, że agenci tworzyli ﬁkcyjne komendy jak np. V Komenda WiN, której podlegał
Białostocki Okręg WiN - kryptonim „Bursa”, naturalnie z odpowiednią obsadą.
Konﬁdenci MBP byli przemieszani z autentycznymi członkami podziemia. Już w
połowie 1945 roku w ręce bezpieki wpadło całe kierownictwo WiN, razem z płk.
Rzepeckim. Już po paru dniach śledztwa ludzie ci „ulegli Różańskiemu”. Rzepecki z
więzienia wezwał na „odprawę” wiceprezesa WiN, na którego czekali już ubecy.
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Wykorzystywano byłych żołnierzy AK, doskonale znających struktury i
obsadę organizacji, a także konspiracyjne zwyczaje i stosowaną taktykę. Wymownym
przykładem jest tu postać ppor. AK Henryka Wendrowskiego, ps. „Narbutt” - właśnie
z Komendy AK Białystok, który w 1944 roku został aresztowany przez NKWD.
Szybko poszedł na współpracę i doprowadził do aresztowania wielu dawnych kolegów.
Następnie wstąpił do UB i zrobił tam wielką karierę: w MBP-MSW doszedł do
stopnia pułkownika i dyrektora Departamentu! Wendrowski był „najwybitniejszym
współtwórcą gry z delegaturą WiN”. Dzięki jego działaniom operacyjnym doszło
do ujawnienia i likwidacji bardzo wielu żołnierzy podziemia. Jest odpowiedzialny
za śmierć setek ludzi. Jednym z większych wyczynów była przeprowadzona przez
niego operacja „Lawina”, która doprowadziła do zamordowania około dwustu
żołnierzy z beskidzkiego zgrupowania NSZ, dowodzonego przez kpt. Henryka
Flame, ps. „Bartek”. Pod pretekstem przerzutu na Zachód, żołnierze ci zostali
odtransportowani w Opolskie i tam masowo wymordowani.7
Pisząc o rozpracowaniu podziemia niepodległościowego należy zauważyć,
że był to zapewne niefortunny skutek „akcji „Burza””, kiedy NKWD uzyskała
doskonały dostęp do kadry dowódczej. Jest to problem bolesny, który w niczym
jednak nie umniejsza ogromnego wysiłku, wielkich sukcesów i oﬁar tysięcy
członków organizacji. Świadczy to o jakże tragicznym położeniu prawdziwych
patriotów - żołnierzy WiN, zdanych na zdradę i prowokacje kolegów, a co za tym
idzie - więzienia i niejednokrotnie wyroki śmierci. Właśnie dlatego - każde uczciwe
badania dotyczące Inspektoratu Łomżyńskiego AKO i WiN powinny dotyczyć
również zjawiska penetracji podziemia poakowskiego przez komunistyczną
agenturę. Dlatego pominięcie problemu przez Poleszaka, czyni jego badania
zabiegiem połowicznym.
Bez przeanalizowania relacji między obu organizacjami pod tym właśnie
kątem, trudno jest racjonalnie wytłumaczyć zaistniałą sytuację. To wielka szkoda,
że Poleszak ignoruje fragment „wyroku” por. B. Kozłowskiego, ps. „Grot”, który
wyraźnie mówi o powiązaniach AKO z NKWD przestrzegając, że „jeśli kolegę
Łużycę spotka przykrość od bandy lub NKWD [sic!]” to... (s. 336). Wynika z tego,
że w szeregach NZW istniała świadomość tak głębokich powiązań agenturalnych, że
pewne działania przeciwko nim mogły być podejmowane pozornie „z zewnątrz”.
Jest to w końcu bardzo poważny zarzut, wymagający komentarza. Niestety,
różne okoliczności wskazują na taką właśnie genezę konﬂiktu. Oczywiste jest
to, że pewni ludzie robili wszystko, by rzeczywiście doprowadzić do „wojny
bratobójczej”. Autor praktycznie pomija, bo napomyka jedynie i to przy innej
okazji – sprawę organizowania przez UB grup bandyckich, które rzeczywiście
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„kradły, biły, mordowały” podszywając się pod NSZ.8 Było to zjawisko występujące
m.in. w Łomżyńskiem. Ile z wymienionych przez Poleszaka incydentów dotyczyło
prawdziwych żołnierzy NSZ?

I.4. Bandytyzm
A tymczasem autor powtarza inwektywy i oskarżenia pod adresem podziemia
narodowego, cytując absurdalne twierdzenia, że „w szeregach NSZ [...] <znalazła
się pewna ilość komunistów [sic!], a nawet różnych przestępców kryminalnych>”
(s. 339). To prawdziwa sensacja! Oczywiście nie podaje jakichkolwiek dowodów, a
szkoda, bo byłby to wielki przełom w badaniach historii NSZ.
NSZ - jak i AK - miały zapewne swoich informatorów - również w
organizacjach komunistycznych, jak i w UB (za poprzedniej okupacji np. w 257
„granatowej” policji). Wśród żołnierzy zdarzali się zapewne osobnicy, którzy
mogli zdradzić z pobudek komunistycznych. Wg tego co wiemy, a co wynika z
badań, NSZ miał do komunistów stosunek jednoznaczny. Zarzut autora mógłby
być uzasadniony wyłącznie w przypadku, gdyby dowództwo o tym wiedziało i
tolerowało komunistów w szeregach organizacji. Czy Poleszak zna taki przypadek?
Sformułowanie „pewna ilość” jest tu unikiem; „ilość” można jedynie zmierzyć lub
zważyć, ale to nie zwalnia autora z obowiązku podania liczby komunistów w NSZ.
Proszę o konkretne informacje.
Z kolei, zjawisko staczania się niektórych żołnierzy na pozycje bandyckie
mogło przecież zaistnieć w każdej organizacji. Prawdopodobnie takie sytuacje miały
miejsce również w NSZ-NZW. Są jednak dowody, że organizacja nie tolerowała
przestępczości. Do przejawów łamania prawa przez żołnierzy podchodzono z
pełną surowością. Bandytyzm był karany śmiercią, np. jeden z żołnierzy „Burego”,
o nazwisku Andrzejczak zabił człowieka - ojca rodziny, w trakcie próby odebrania
mu konia. Został za to rozstrzelany.9 W przypadku drobniejszych przestępstw, karą
bywała degradacja i wydalenie z organizacji.
Zauważmy, że wszelka praca naukowa, a tym bardziej praca doktorska,
wymaga pełnego uzasadnienia i udowodnienia wygłaszanych sądów. Pominięcie
dowodów, szczególnie przy wygłaszaniu tak niesłychanych opinii - jest
niedopuszczalne; dyskwaliﬁkuje i ośmiesza autora. Autor powtarza swoje rewelacje
po raz kolejny; czy dla większej pewności?
Podobne uwagi zamieszcza we wnioskach końcowych, twierdząc, „że
w szeregach organizacji (NSZ-NZW) nierzadko znajdował schronienie element
kryminalny, nawet bandycki” (s. 355). Zapytajmy więc, co znaczy w tej sytuacji
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„schronienie”? Termin ten sugeruje jakąś formę azylu, osłonę czy ochronę przed
jakimiś prześladowcami, którzy może reprezentowali prawo? Może chronieni
byli np. bandyci wydaleni z AK-WiN do NSZ-NZW? Było to zapewne poparte
rozkazem ochrony takiego elementu, albo przynajmniej instrukcją? Proszę
koniecznie zacytować stosowne dokumenty. Organizacja udzielająca „schronienia”
musiała mieć świadomość kryminalnej przeszłości delikwenta, a IPN-u wtedy
jeszcze nie było. Dlatego przykłady takich sytuacji są tutaj niezbędne; przy ciężarze
gatunkowym zarzutów, dostarczenie dowodów jest tu obowiązkiem Poleszaka. Czekamy.
Autor przywołuje tu oskarżenia niektórych ludzi z podziemia poakowskiego,
których nie weryﬁkuje. Staje po pewnej stronie, ale swojej postawy nigdzie nie
uzasadnia. Próżno też szukać informacji na temat przebiegu konﬂiktu widzianego
i ocenianego przez NSZ-NZW! Organizacja nie ma głosu w tej sprawie?! A to
dlaczego? Nie sposób przyjąć oskarżenie o rekrutację żołnierzy „którzy bardzo
często wywodzili się z elementu przestępczego” (s. 348). Zakłada to świadomy
proces werbowania przestępców, ale nie jest to nigdzie poparte nawet jednym
przykładem! Dlaczego określenie „bardzo często” nie jest przełożone na liczbę?
Tak wielki problem można przecież zilustrować nawet kilkoma sytuacjami; jeśli tak
faktycznie było, to autor nie powinien mieć z tym kłopotów. Jeśli już miał to być
„element przestępczy”, to wg czyjego ustawodawstwa? Czy autor przeprowadził
stosowne badania? Ile takich przypadków zna autor, i jaki to stanowi procent ogółu?
Proszę o niezbite, obiektywne dowody, a nie opinie strony konﬂiktu!
Ciekawe, że inwektywy i oskarżenia mjr. „Tabora”, którymi podpiera się
autor, zostały przyjęte przez Komendę Okręgu z rezerwą; komenda zaproponowała
mu bowiem „nawiązanie kontaktów z NZW”. Z bandytami?! Nie podzielano więc
jego opinii? Nie pomaga to zapewnieniom Poleszaka, że „działania NZW były bardzo
groźne” (s. 348). Sprzeciw budzą też zabiegi wokół rozkazu ppłk. „Kaliny” z 6 czerwca
1945 roku (s. 148). Ów rozkaz był działaniem czysto prewencyjnym w nowej sytuacji,
wynikającej z nastania okupacji sowieckiej. Poleszak interpretuje, a nie cytuje ów
rozkaz: „wg jego założeń oddziały bojowe nie mogły być bandami”… - Bo wcześniej
nimi były?! Autor narzuca tu czytelnikowi opinię, która nie jest prawdziwa, a poza
tym, czy to były rzeczywiście „jego założenia”, czy też było to coś oczywistego od
momentu powstania organizacji? Mamy tu dobry przykład uprawiania manipulacji
przez autora. I znowu - bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów - twierdzi, że
„rozkaz był kolejną próbą uporządkowania sprawy szerzącego się bandytyzmu w
szeregach NSZ” (s. 149 – podkr. KK), a kontynuując wątek, mówi o „przypadkach
kradzieży i rabunków dokonywanych przez niektórych żołnierzy NSZ” (s. 149 -
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podkr. KK). Jest to jakiś logiczny dziwoląg; czy sprawa marginesu („niektórych”)
- gdyby nawet takie przypadki rzeczywiście miały miejsce - usprawiedliwia użycie
terminu sugerującego jakiś globalny problem („szerzących się”)? Jak to napisałem
uprzednio, tacy niektórzy byli w każdej organizacji, AK, BCh, czy NSZ. Poczynania
autora zachęcają do dotarcia do oryginalnego tekstu „Kaliny”. Dlaczego sam autor
nie zacytował tak mocnego i wygodnego „dowodu”?
Także w innych miejscach znajdujemy dowody skrajnych i nieuzasadnionych
interpretacji: Poleszak twierdzi, nawet pomimo tak zdecydowanej postawy ppłk.
„Kaliny” wobec bandytyzmu, że doły organizacyjne „miały daleko posunięte
przyzwolenie [Dowództwa NSZ? – KK] na prowadzenie tego typu działalności”, co
rzekomo „wynika z kilku wyżej cytowanych rozkazów dowództwa NZW” (s. 355). I
tu się autor bardzo „zagalopował”; zauważmy, że taka - jak sugeruje - treść nie wynika
z żadnego z prezentowanych cytatów! Np.: zalecanie działań „najostrzejszych” nie 259
oznacza przecież przyzwolenia na bandytyzm, a w tymże rozkazie mjr. „Kotwicz”
z NZW nakazuje: „Tępić bezlitośnie wszelkie objawy bandytyzmu” (s. 334).
NSZ-NZW przestrzegały twardych zasad kodeksów żołnierskich, które
przewidywały karę śmierci np. za zaśnięcie na warcie, nie mówiąc już o bandytyzmie;
to po prostu niesłychane, co autor wypisuje! Wyjątki, jeśliby takie rzeczywiście były,
nie mogą stanowić o całej organizacji. W opiniach Poleszaka działalność NSZ-NZW
ma charakter przestępczy: toleruje i osłania bandytyzm (udziela schronienia) we
własnych szeregach, a nawet zachęca do działań bandyckich. Wygłaszając podobne
opinie autor stawia siebie w roli sędziego; taki bowiem charakter mają jego wnioski
i ustalenia.
Chciałem tu przypomnieć, że rzekomo minęły już czasy komunistycznego
bezprawia, kiedy opinie - jakie wygłasza autor - należały do propagandowych
aksjomatów, twierdzeń w oczywisty sposób prawdziwych i nie wymagających
dowodów. W demokratycznym państwie prawa istnieje instytucja niezawisłego
sądu, powołanego do ferowania wyroków. „Podsądny” ma prawo do obrony, i jest
to jego elementarne prawo, a prezentacja materiału dowodowego przez oskarżyciela
jest tylko częścią całego procesu sądowego. Poleszak wydaje wyrok nawet bez
przedstawienia dowodów. Nie jest zaś sędzią ani też żadnym autorytetem moralnym,
którego krytyka miałaby jakąś wagę.
Dlatego chciałbym tu przypomnieć, że wygłaszanie oszczerstw jest jednak
przestępstwem. A ja miałem nadzieję, że czasy „kiblowych procesów” już minęły.
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Podawana przez Poleszaka liczebność podziemia poakowskiego, które miało
być półtora raza liczniejsze od NSZ (s. 333), również budzi poważne zastrzeżenia.
Według dowódców NSZ-NZW tylko w powiatach północno-wschodnich AK
miała przewagę liczebną. Generalnie, w tym czasie „obydwie organizacje, OAK
i NZW, miały wtedy podobny liczebnie stan.” Informacja ta pochodzi od kpt.
Zbigniewa Kuleszy ps. „Młot” - członka dowództwa Białostockiego Okręgu NSZ.10
Z jego wypowiedzi wynika też, że UB i komisje historyczne wczesnego PRL-u
dysponowały jednak informacjami na temat rzeczywistej liczebności organizacji. Z
kolei organizacje poakowskie były doskonale rozpracowane. Autor miał więc dostęp
do prawdziwych informacji.
Stan liczebny AK na tym terenie wzrósł bardzo dopiero po przyznaniu
jej przez PRL praw kombatanckich, a zwłaszcza stosownych beneﬁtów. Ludzie
masowo „wstępowali” do AK w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (co
było związane z uprawnieniami, rozdawanymi przez ZBoWiD), a po 1989 roku
zjawisko to jeszcze się nasiliło. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że „władze” były
świadome zaistniałej sytuacji, ale oczywiście był to sposób na „rozmycie” środowiska
akowskiego. Były to oczywiste nadużycia, które przyniosły szkodę reputacji AK
w terenie. Także, żeby się jakoś uwierzytelnić, owi „kombatanci”, często ludzie o
nieciekawej przeszłości, opowiadali swoją wersję historii, zostawali też narodowymi
bohaterami. W dobrosąsiedzkich układach nabycie praw kombatanckich wiązało się
nieraz z „postawieniem pół litra”, i nieraz słyszałem relacje o takich przypadkach.
Odwrotny proces zachodził wśród członków NSZ-NZW; wielu z nich nigdy
się nie ujawniło; bywało, że o przynależności do organizacji nie wiedziały nawet
rodziny kombatantów. Należy też przypomnieć, że część tych, którzy się ujawnili,
„podawała fałszywe dane osobowe i zmienioną przynależność organizacyjną,
np. na AK”.11 (podkr. KK). Jest to ogromnie ważne, że przy poruszaniu kwestii
liczebności obu organizacji trzeba stale pamiętać o akcjach scaleniowych, które
jednak zaowocowały znacznym zwiększeniem szeregów AK przez żołnierzy
podziemia narodowego, a były też procesy odwrotne, np. po 1945 roku.12 Świadczy
to o sztuczności wszystkich ścisłych podziałów wprowadzanych przez autora.
Wtedy też powstały nowe organizacje partyzanckie działające w
Łomżyńskiem, jak „Zgrupowanie Orła Białego”, szczycące się rzekomo wielkim
dorobkiem organizacyjnym w walce z Niemcami. Mało tego, „wdzięczni rodacy”
postawili im pomnik koło Stawisk. Posypały się ordery, a znakomite pióra, w tym
dr. Cezarego Chlebowskiego, rozpisywały się o wspaniałych akcjach i niezwykłym
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bohaterstwie partyzantów. Mieszkańcy tamtych okolic wystosowali jednak ostry
protest, o dziwo, skuteczny. Jedynym wytłumaczeniem sukcesu owej interwencji
jest chyba to, że prawdziwi uczestnicy „zagospodarowanych” akcji zasilili później
nie tylko szeregi NSZ, ale i AK; narodowcy - jako „współpracujący z Niemcami
faszyści” - zostaliby załatwieni odmownie. Byli to mieszkańcy Ignacewa i Wilczewa,
którzy pomimo podziałów na organizacje, dalej walczyli we wspólnych akcjach
przeciwko Niemcom.13
Kombatanci NSZ często wskazywali na zjawisko przypisywania ich sukcesów
w walce innym organizacjom, nie mówiąc już o generalnym pomniejszaniu ich
osiągnięć. Niestety proces ten trwa, a dobitnym przejawem są wysiłki dr. Poleszaka.

I.6. Nie tylko liczebność
261
Recenzja pióra dr. Motyki, i naturalnie sama praca dr. Poleszaka, zawierają
różne wątki humorystyczne; czytamy u Motyki np.: „Jak wynika z jego badań, kadra
dowódcza AKO - WiN (…) reprezentowała o wiele wyższy poziom intelektualny i
fachowy” (s. 438). Należałoby tu zapytać: skoro edukacja i tytuł naukowy nie jest
rękojmią wysokiego poziomu intelektualnego, to na podstawie jakich kryteriów
autor ocenił poziom intelektualny podziemia narodowego?! Przeprowadzał testy
na inteligencję? Co oznacza termin „fachowość”? Jeśli profesjonalizm, to w jakiej
profesji, żołnierza czy rolnika? Skoro podziemie narodowe było znacznie „młodsze”
(mimo to, że - według autora - młodzież garnęła się podobno do WiN-u.), to siłą
rzeczy duża jego część mogła pobierać edukację wyłącznie na tajnych kompletach, a
to wskazuje na bezsens statystyk Poleszaka. A szkoły dla podoﬁcerów, organizowane
przez dowództwo? Bez znaczenia? Czy podstarzali urzędnicy (liczni w AKO i WiN)
stanowili o wartości bojowej, czy raczej dobrze wyszkoleni podoﬁcerowie?
Autor zauważa: „charakterystyczne jest to, że w podziemiu narodowym nie
było osób z wyższym wykształceniem” (s. 440). Nie jest to prawdą. Po pierwsze,
ujawniło się znacznie mniej niż 50% stanów organizacji (nigdy nie było to
90%! – zob. s. 437). To jednak za mało, by wyciągać generalne wnioski. Badania,
na które powołuje się autor, objęły 98 członków kadry dowódczej NSZ-NZW,
głównie z okresu powojennego (najlepiej wykształceni, czyli pierwszy rzut kadry
dowódczej zginął za pierwszej sowieckiej okupacji oraz za niemieckiej okupacji),
a najprawdopodobniej zostały sporządzone wyłącznie do celów propagandowych.
Już z samej publikacji dowiadujemy się, że mjr Romuald Kozioł, ps. „Pojawa”,
„Łużyca”, „Masław” był przedwojennym absolwentem Politechniki Warszawskiej
(s. 42), a to już stanowi ponad 1% ujawnionych! W tabelkach autora 0% żołnierzy
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NSZ-NZW ma wykształcenie wyższe, AK-WiN - 5,5%. Dalej, przypomnę tu
przypadek mjr. Mariana Kozłowskiego, ps. „Dąbrowa”, absolwenta Wydziału
Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (obronę pracy
magisterskiej uniemożliwił wybuch wojny), który w Polsce Ludowej zmuszony był
ponownie zdawać maturę.14 Wg UB ukończył on tylko szkołę podstawową! Kpt.
Bolesław Kozłowski, ps. „Grot”, „Hanka” - był bliski ukończenia Wydziału Nauk
Politycznych tego samego uniwersytetu. Wszyscy wymienieni uzyskali dyplomy
przedwojennej Szkoły Podchorążych, byli oczywiście członkami kadry dowódczej.
Jest więcej podobnych przykładów. Wg. kpt. B. Kozłowskiego, żołnierzami NSZNZW byli m.in. prawnicy, lekarze i księża. Inny członek kadry dowódczej - ppor.
Siemaszko (u autora występujący jako NN), ps. „Wujaszek”, był również absolwentem
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.15 Tak więc, nawet przypadkowe
informacje, jakie na ten temat posiadam, dają - jakże inny niż u autora - obraz
podziemia narodowego. Może należałoby po prostu sprawę rzetelnie zbadać, a nie
załatwić problem czystą propagandą?
Ostatecznie, same akta UB zawierają - inny niż u autora - obraz sytuacji:
oto według zestawienia na temat osób ujawniających się w powiecie grajewskim
(uwzględnionym w statystykach Poleszaka) - 3 (trzy) osoby miały jednak wyższe
wykształcenie, a dwie „niepełne wyższe”.16 A są to dane tylko z terenu jednego
powiatu i dotyczą wyłącznie osób ujawnionych. Zwróćmy uwagę, że ta ostatnia
kategoria występuje w statystykach UB, a została pominięta przez Poleszaka.
Dlaczego? Dodajmy, że w sytuacji, kiedy cała polska elita, a szczególnie ludzie
wykształceni, została uznana za największego wroga sowieckiego systemu, zatajenie
edukacji (jak i pochodzenia) wydawało się być kwestią przeżycia. Tak więc, ubeckie
badania i statystyki nijak nie oddawały prawdy.
Twierdzenia Poleszaka o braku ludzi wykształconych w podziemiu
narodowym zadziwiają swoją niezwykłością. Skoro przed wojną większość
inteligencji polskiej była właśnie z przekonań „narodowa”, a co jest znanym faktem,
to jak to jest możliwe, że jej przedstawiciele w ogóle nie znaleźli się – wg autora - w
formacjach narodowych?!

I.7. Żołnierze NSZ
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Poleszak słusznie używa tu określenia „partyzantka wiejska” zamiast
„chłopi”, a to z racji licznego występowania szlachty zagrodowej w Łomżyńskiem.
Przy tej okazji twierdzi, że „Szlachta zagrodowa przekonana była o własnej
odrębności i wyższości nad chłopami, chociaż oprócz różnic mentalnych obie
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grupy były do siebie podobne” (s. 24). „Oprócz”? I jak podobne? Ekonomicznie?
Tutaj też przydałyby się badania.
Uważam, że właściwszym terminem do zróżnicowania obu grup jest
tradycja. Mentalność jest wypadkową m.in. tradycji. Można mieć mentalność obcą
własnej grupie społecznej. Jest to ważne przy tematyce w jakiej się poruszamy, bo
istotnym wątkiem tradycji szlacheckiej była zawsze walka o niepodległość kraju.
Tradycje niepodległościowe to ważna cecha wyróżniająca również grupę etniczną
Kurpiów, sławną z udziału we wszystkich zrywach niepodległościowych, jak wojna ze
Szwedami, powstania narodowe. Kurpie różnili się niegdyś od chłopstwa wolnością
osobistą i sposobem życia. Pominięcie tej grupy przez autora jest jednak uchybieniem;
bez uwzględnienia obu tradycji, szlacheckiej i kurpiowskiej, trudno jest wyjaśnić
fenomen liczebności podziemia niepodległościowego w okręgu łomżyńskim NSZ,
obejmującym terytorialnie część kurpiowszczyzny. To wszystko nie zmienia faktu, że 263
również chłopi byli zaangażowani w dzieło walki o niepodległość i ponieśli ogromne
oﬁary. Niewątpliwie wielu z nich (jak i część szlachty zagrodowej) ukończyło edukację
na szkole powszechnej. A jednak – co jest godne najwyższego podziwu i uznania –
posiadali oni świadomość narodową i obywatelską oraz głęboki patriotyzm. Zostali
potraktowani obelżywie przez Poleszaka, który swoimi fałszywymi statystykami
wytknął im niedouczenie i umysłowe ograniczenie, mylnie utożsamiając edukację z
poziomem intelektualnym, nie mówiąc już o reszcie nieuzasadnionych insynuacji.

I.8. Relacje między organizacjami
Zupełną przesadą jest teza Poleszaka, że „WiN i NZW stały na pograniczu
wojny bratobójczej”. (Uważam, że takie określenie stanu rzeczy było raczej
elementem retoryki w niektórych wypowiedziach członków AKO i WiN.)
Niewątpliwie zdarzały się przypadki głupoty i nadgorliwości. Głębsze rozdźwięki
dotyczyły sytuacji indywidualnych, ale generalnie - dochodziło do niechęci i
rywalizacji, a przejaskrawiona przez Poleszaka sytuacja była jednak pod kontrolą
dowództwa. Podkreślić tu należy fakt, że tylko stosunkowo mała część podziemia
poakowskiego odczuwała wrogość do narodowców, i odwrotnie.
Oczywiście były przypadki przenoszenia sporów „o miedzę” na forum
walki o niepodległość, ale jednak zawsze takie sytuacje należały do marginesu w
relacjach między obu organizacjami. Trzeba tu dodać, że nieodpowiedni ludzie
mogli znaleźć się wszędzie, ale nie powinni być przedstawiani jako reprezentatywni
dla całej organizacji; należy tu zachować właściwe proporcje. Inaczej, otrzymujemy
nieprawdziwy obraz sytuacji; takie podejście fałszuje jednak historyczną prawdę.
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Nieodparcie nasuwa się wniosek, że autor usiłuje skłócić podziemie
narodowe z akowskim. Wyraźnie przebija się tu sugestia, że „czarna legenda NSZ”
była głównie wytworem propagandy organizacji poakowskich jako reakcja na
zachowanie NSZ, bo bezpośredniej opinii UB na temat „bandyckiego” charakteru
organizacji - poza raportami UB na temat poszczególnych incydentów - bodajże
nigdzie nie przytacza. Mam jednak duże wątpliwości czy to mu się udało, bo
pierwsze, pełne oburzenia reakcje na rewelacje zawarte w pracy Poleszaka dotarły do
mnie właśnie ze strony środowiska akowskiego.
Raz jeszcze chcę podkreślić, że - generalnie - za czasów okupacji niemieckiej
były to relacje przyjazne, albo wręcz braterskie; wyrazem modelowej współpracy
pomiędzy AK i NSZ właśnie w Łomżyńskiem, były m.in. wspólne akcje, wymiana
informacji wywiadowczych, itd. Niejako ukoronowaniem tej współpracy stało
się brawurowe odbicie przez NSZ trzydziestu aresztowanych przez Niemców
żołnierzy AK koło Małego Płocka, podkomendnych por. „Szareckiego”, z którym
kpt. Kozłowski „Grot” pozostawał w przyjaźni od czasów wileńskich. Oddział
wielokrotnie dawał osłonę akcjom NSZ, często udostępniał swoich kwater ich
żołnierzom.17 I tu ciekawostka: Poleszak opisuje, że tenże oddział dokonał „wypadu
przeciwko grupie NSZ dokonującej rabunków” (s. 342) i zabił jednego żołnierza.
Skąd wiadomo, że był to oddział NSZ? Znaną sprawą jest działalności band
rabunkowych, którym komunistyczna, a i poakowska propaganda przypisywała
eneszetowskie proweniencje.
Były jednak i problemy: głębokim cieniem na wzajemnych relacjach kładzie
się sprawa zgrupowania 400 żołnierzy AK i NOW – skoncentrowanych wedługg
pomysłu i pod dowództwem AK - w Czerwonym Borze (gdzie zginął kpt. Antoni
Kozłowski, „Biały” z NSZ), kiedy niemal kompletnie zmasakrowano, nawet z
udziałem artylerii i lotnictwa, grupę żołnierzy NOW. Zauważmy, że „Narodowa
Organizacja Wojskowa zachowała jednak w szeregach AK swoją ideową odrębność;
wydawali własną prasę i zachowali dowództwo nad swoimi szeregami, a po
rozwiązaniu AK ponownie połączyli się z NSZ.”18 Złożyli w Czerwonym Borze
największą oﬁarę. Żołnierze NOW zostali porzuceni przez inspektora „Jacka”
z AK, który z resztą żołnierzy wycofał się, pozostawiając narodowców na pastwę
Niemców!19 Tak duże zgrupowanie trwało kilka dni i miało miejsce w pobliżu
ważnego węzła komunikacyjnego, a to wszystko było dowodem karygodnego nie
zachowania zasad bezpieczeństwa, na terenie dokładnie obserwowanym przez
Niemców. Był to poważny błąd tak profesjonalnego dowództwa AK. Zauważmy,
że autor - korzystając zapewne ze źródeł AK - twierdzi, że zostali tam otoczeni
żołnierze AK (s. 54, 55), a nie NOW-AK, i naturalnie - żadnego problemu nie widzi.
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W całej tej historii jest jednak piękny element braterstwa i solidarności obu
organizacji. Otóż, w uzgodnieniu z kpt. „Białym” z NSZ, nadszedł z zewnątrz
dowódca oddziału AK Franciszek Żebrowski, ps. „Wyd” wraz ze swoimi ludźmi
(s. 55); obaj odciągnęli chwilowo uwagę Niemców, ale było to okupione dużymi
oﬁarami. Dzięki temu, masakra zgrupowania nie była całkowita. Godny uwagi jest
też fakt, że obaj dowódcy, „Wyd” i „Biały” znali się sprzed wojny i podczas okupacji
utrzymywali przyjazne stosunki, co przeczy obiegowej wersji o wrogości obu
organizacji.
Wreszcie należy zauważyć, że powtarzające się w obu nurtach podziemia te
same nazwiska, jakże często dotyczą najbliższych członków rodzin.
Na marginesie: zauważyłem błędy w pisowni nazwisk moich krewnych:
żołnierz AK, ppor. Wacław Kołomyjski, ps. „Czarny”, występuje w publikacji jako
Kołomiński (s. 51). Z kolei dowódca 3 plutonu NZW, ps. „Sosna” (s. 367) miał 265
nazwisko Jasionkowski, a nie Jesionkowski.

II. Wcześniejsza publikacja Poleszaka
Przy tej okazji chciałbym przypomnieć biogram kpt. Bolesława Kozłowskiego
w publikacji IPN - Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograﬁczny,20
napisany właśnie przez dr. Poleszaka. Hasłu poświęciłem osobny komentarz21,
a okazało się, że powtórzonych jest tam wiele informacji z pracy Podziemie
antykomunistyczne… - rezultatu „wieloletnich badań” autora. Przyznam, że nigdy
przedtem nie napotkałem tekstu mającego stanowić encyklopedyczną bazę danych,
a zawierającego tyle błędów, przeinaczeń i istotnych ominięć. Przypomnijmy
pokrótce najważniejsze problemy.
Kpt. Bolesław Kozłowski działał w konspiracji przez siedem lat i
przeprowadził wiele akcji bojowych, ale jedynym i zapewne najważniejszym
dla autora wydarzeniem była zwycięska potyczka z Gestapo. Czytamy: „Wraz z
podległym sobie oddziałkiem [czyli pięcioma żołnierzami, bo rzekomo tylu tylko
zdołał wokół siebie skupić] został otoczony przez gestapo podczas pobytu na
kwaterze w kolonii Gromadzyn Stary”. Niestety autor nie ustrzegł się błędu, bo
jednak nie był to zwykły pobyt na kwaterze; odbywała się tam narada Sztabu Okręgu,
a uczestniczyli w niej komendanci „Bystry”, „Młot”, a miał przybyć również szef
Sztabu Grupy „Północ” kpt. „Przemysław”, „Lech”.22 Dodam też, że w tym czasie
- jako dowódcy - podlegało kpt. Grotowi z grubsza (według autora) 1300 żołnierzy,
ale to możemy wywnioskować dopiero z dalszego kontekstu. Utworzenie oddziału
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partyzanckiego, czyli grupy bojowej podległej komendantowi, było kwestią rozkazu.
W tym przypadku była to tylko grupa osłonowa.
Taki oto dorobek został uwzględniony przez autora, który przemilcza
unikalną - jak na okupacyjne warunki - brawurową akcję uwolnienia z łomżyńskiego
więzienia trzystu Polaków (której Bolesław Kozłowski był projektodawcą i
egzekutorem) jako okup za porwanych nazistów.23 Miało to miejsce w czerwcu
1944 roku i są na ten temat informacje w raportach Delegatury Rządu, co Poleszak
całkowicie pomija. Przemilcza też inną znaną akcję, jak odbicie trzydziestu
więźniów - żołnierzy AK, w okolicach Małego Płocka, w której Kozłowski wziął
udział. Zauważmy przy tym, że inne hasła w słowniku zawierają jednak tego typu
dane, nawet znacznie mniejszego kalibru.
Nie zabrakło natomiast tak ważnej informacji o odmowie scalenia z AK, co
- jako spadek po PRL - jest rzekomo dowodem warcholstwa podziemia narodowego.
Zauważmy, że próżno szukać podobnych elementów w biogramach zagorzałych
przeciwników scalenia wśród oﬁcerów KG AK, np. płk dypl. Jana Rzepeckiego24
który przecież działał w tym zakresie wbrew rozkazom Naczelnego Wodza i
Dowódcy AK! Dalej czytamy, że brat mego ojca - kpt. Antoni Kozłowski, ps.
„Biały” „zginął w walce z Niemcami pod Czerwonym Borem, dowodząc oddziałem
NSZ śpieszącym na odsiecz oddziałom AK”. (Także na ss. 54, 55, Konspiracja…)
Niezupełnie, bo owe „oddziały AK” byli to w znacznej mierze żołnierze NOW-AK,
którzy stanowili od 40 do 50% całego zgrupowania. Zauważmy, że była to przecież
organizacja autonomiczna w ramach AK. Walka w Czerwonym Borze to zarazem
najpoważniejsza klęska łomżyńskiego podziemia narodowego w czasie okupacji
niemieckiej.
Wbrew temu, co twierdzi autor, nigdy kpt. „Biały” nie „został podczas
pierwszej okupacji sowieckiej aresztowany i osadzony w więzieniu łomżyńskim,
(…) [a tym bardziej nie] został zwolniony [sic!] po wkroczeniu Niemców w czerwcu
1941”. Otóż, więźniowie uwolnili się sami, zaraz po panicznej ucieczce Sowietów;
zauważmy, że jest to powszechnie znana okoliczność. I mamy oto próbkę kolejnej
manipulacji Poleszaka. Ciekawe komu i do czego taka wersja była potrzebna? Gdzie
o tym przeczytamy? Osobą więzioną była natomiast przyszła żona Bolesława
Kozłowskiego - Krystyna Chętnik, która urodziła się w roku 1922, nie zaś w 1927,
jak niefrasobliwie i nieodpowiedzialnie podaje autor.
Ma rację dr Poleszak, że kpt. Bolesław Kozłowski ujawnił się w 1947 roku,
bo widział w tym „ostatnią szansę powrotu do normalnego życia”. Warto dodać, że
była to wyważona decyzja dowódcy odpowiedzialnego za życie wielu żołnierzy, w
sytuacji bez wyjścia. Jej słuszność potwierdził rozwój wydarzeń w Polsce, jak i sytuacja
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międzynarodowa. Pozostanie w konspiracji byłoby utopią; szef propagandy NZW
Jerzy Pilaciński, ps. „Lech” po latach wyznał, że nawoływanie do kontynuowania
walki zbrojnej było poważnym błędem, gdyż w ówczesnej sytuacji geopolitycznej
nie było żadnych szans na pokonanie sowieckiego systemu, a podziemie było
skazane na zagładę.25 Ten najważniejszy powód ujawnienia nie był dla autora czymś
godnym chociażby wzmianki. Usiłuje wskazać inne przyczyny, wkraczając przy
tym w świat urojeń: oto w pracy Podziemie...26 Poleszak twierdzi - bez podania
jakichkolwiek dowodów czy źródła informacji, że „ubowcom udało się uchwycić
kontakt” z kpt. „Grotem”, doszło do prób skłonienia go do takiej decyzji.(s. 327)
Termin „kontakt” oznacza „bliższe zetknięcie się z kimś lub z czymś; styczność,
łączność, związek”, a nawet - sugeruje jakąś formę współpracy. Dlatego zobowiązuję
autora do udowodnienia twierdzenia, tym bardziej, że dalej zaprezentowane opinie
są wyraźną sugestią sukcesu misji UB; przedstawiają kpt. Kozłowskiego jako 267
agitatora na rzecz ujawnienia (s. 328) i przypisują mu (autor: „wydaje się jednak”)
wielkie zasługi na tym polu. Autor twierdzi ponadto, że doszło do konﬂiktu na ten
temat z przełożonym w trakcie narady 17 marca 1947 r. (s. 327).
Interesujące jest to, że takiej wersji wydarzeń przeczą nawet przytoczone
w pracy incydenty: oto 1 kwietnia 1947 r. podległy kpt. Kozłowskiemu oddział
PAS rozbił „grupę członków WiN, którzy jechali do Grajewa w celu ujawnienia
się”. Zauważmy: prawie dwa tygodnie po wspomnianej naradzie z płk. „Iskrą”! (s.
321). Trzeba tu przypomnieć, że podobne działania musiały się mieścić w ramach
otrzymanych rozkazów i instrukcji. Nie był to przypadek, a potwierdza to kolejna
akcja utrudniająca ujawnianie, która miała miejsce 2 kwietnia 1947 r. w Ławsku (s.
322). Mamy więc przyjąć, że sam agitował, a w tym samym czasie przeszkadzał w
ujawnianiu innym?
Autor bezpodstawnie twierdzi, że kpt. Kozłowski chciał „doprowadzić
do ujawnienia się jak największej liczby członków NZW”. Było odwrotnie; jak
najmniejszej. Chodziło tylko o tę część podziemia, „która była w zbrojnych
oddziałach i zdekonspirowana.”27 Tak oczywistą taktykę stosowano we wszystkich
okręgach NZW. Skąd u autora wziął się tak niedorzeczny pomysł? Przecież
ujawnienie było ryzykiem; pozostawała kwestia zaufania do obietnic „władzy
ludowej”. Słyszałem relację o próbie aresztowania Ojca podczas samych pertraktacji,
i zapewne jest o tym w protokółach operacyjnych.
Należy też dodać, że - wbrew temu co twierdzi autor - to nie sprawa
ujawnienia była głównym powodem konﬂiktu kpt. Kozłowskiego z przełożonym.28
Do ostatecznej decyzji doszło wtedy, gdy członkowie NZW i WiN - ignorując
rozkazy dowódców - zaczęli (po 25 marca 1947 - „masowo”) zgłaszać się do
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komisji likwidacyjnej.28 Organizacja ulegała kompletnej dekonspiracji. Podobnie
- zresztą jak i płk „Błękit” - Kozłowski „uważał, że nawet częściowe ujawnienie
doprowadziłoby do kompletnego sparaliżowania działalności konspiracyjnej,
uniemożliwiłoby kontynuowanie walki zbrojnej” (s. 327). Oﬁcjalnie zadeklarował
chęć wyjścia z podziemia dopiero 17 kwietnia 1947 r. Fakty wskazują więc na proces
dochodzenia do decyzji pod wpływem bieżącego rozwoju wydarzeń. Ostateczna i
oﬁcjalna ceremonia z przemarszem żołnierzy i odprawą, nastąpiła zaś w Łomży, co
autor pomija.
Wydaje się, że błędy wskazują także na brak wystarczającego krytycyzmu
wobec materiałów pochodzących ze śledztwa, polegającego - jakże często - na
maltretowaniu oskarżonego aż do momentu potwierdzenia sugerowanej przez UB
wersji, a gdzie zeznania były składane tak, by zredukować domniemaną „winę” i
karę. Tak było w przypadku mojego Ojca: kiedy aresztowanie było już tylko kwestią
czasu - kpt. Bolesław Kozłowski ze swym bratem Marianem, czyli mjr. „Dąbrową”,
„Lechem”, pracowali nad nowym, stosownym do okoliczności życiorysem, którego
następnie uczyli się na pamięć.30 Czy to jednak usprawiedliwia pomyłki autora? Taką
oto porcję „wiedzy” o dowódcy NSZ otrzymali zainteresowani badacze i żądna
wiedzy młodzież.

III. Uwagi końcowe
III.1. „Naukowe” koneksje autora

268

Nieodparcie nasuwa się pytanie: czemu służą propagandowe wysiłki
Poleszaka, reprezentującego tu IPN? Dlaczego wyciąga tak karkołomne wnioski,
narażając się przy tym na śmieszność? Pod piórem autora ożyły oskarżenia o
bandytyzm, brak edukacji, co poparł fałszywymi zestawieniami statystycznymi,
sporządzonymi dla celów propagandowych. Dlaczego tak bardzo rozdmuchał
działalność oddziału PAS, dowodzonego przez „Sępa” Michała Bierzyńskiego, z
którego zrobił nawet mordercę? Wiadomo, że na terenie całego okręgu dochodziło
do aktów wrogości pomiędzy obu nurtami podziemia, ale tam gdzie działał „Sęp”
było rzekomo najgorzej, a „gmina Jedwabne stała się (…) matecznikiem” [sic!]
oddziału.
Zauważmy, że autor nigdzie nie nawiązuje do wydarzeń w Jedwabnem, a
jednak dokonuje próby powiązania narodowców ze sprawą niemieckiego mordu.
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I to wyjaśnia propagandowy charakter książki. To nic innego, jak - jakże żałosna
- próba „naukowego” ucieleśnienia upiornych fantasmagorii Anny Bikont.
Jeden z apologetów tak oto podsumował jej pracę przy powstawaniu dzieła My z
Jedwabnego:
Do zweryﬁkowania były wydarzenia, jakie miały miejsce w lipcu 1941
r. w Jedwabnem, Radziłowie, Wąsoszu. Zbrodni dopuścili się tam
Polacy. Polski motłoch, bo każde inne słowo będzie w tym miejscu na
wyrost. Anna Bikont często przywołuje określenie „narodówka” na
leśne bandy grasujące w czasie okupacji (sowieckiej i niemieckiej) w
tych okolicach. Mniejsza o to, jak ci bandyci sami mówili o sobie, ale
ma rację jeden ze świadków tamtego plugawego czasu, że byli to, po
prostu, „łobuzy i złodzieje”.31
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Warto wiedzieć, że Bikont wspomina nawet Poleszaka w swojej książce, któremu
wyraża wdzięczność za pomoc jakiej jej udzielał. Zapewne nie każda pomoc takiego
zaszczytu doznaje…
Przypomnijmy jedno z „ustaleń” Poleszaka, a mianowicie to, że AK była
organizacją inteligencką, w przeciwieństwie do NSZ - bandy ledwo-piśmiennych
wieśniaków. Być może właśnie ta teoria Poleszaka była przyczynkiem (jako
wcześniejsza?) do wygłoszenia przez Jana T. Grossa słynnej tezy o „chamach i
Żydach”, w której bezpodstawnie sugeruje obojętność inteligencji, reprezentowanej
oczywiście przez AK, na wojenny los Żydów - zgotowany im przez „chamów”.32
No i mamy odpowiedź: wysiłki Poleszaka już przynoszą owoce.

III.2. Inne wnioski
Biorąc to wszystko pod uwagę, należy oceniać podawane przez Poleszaka
„fakty” z daleko idącym sceptycyzmem. Jakże często, o czym świadczą też przypisy
- jedynym źródłem wiedzy autora na temat NSZ-NZW są akta sądowe, a w tym protokóły przesłuchań oskarżonych członków podziemia! Mimo, że ma pełną
świadomość warunków, w jakich powstawały, określa je jako „najcenniejsze zbiory”
(s.19). Pisze: „Przy pisaniu niniejszej pracy to one odegrały największą rolę”. Inni
historycy mają na temat podobnych zasobów informacji odmienne opinie; owe
„zbiory” tak oto scharakteryzował jeden z doświadczonych badaczy tego okresu:
„Często je preparowano, wymuszając lub fałszując zeznania i nawet własnoręczne
opracowania więzienne, pisane dla uratowania życia lub wolności, nie mają większego
znaczenia żródłowego.”33
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To jednak Poleszakowi nie przeszkadza, bo widocznie każde źródło,
podpierające oskarżenia NSZ o bandytyzm, jest wiarygodne. Znamienne jest to, że
wnioski autora o podziemiu narodowym są zadziwiająco zgodne z informacjami
podawanymi przez UB i Komisje Historyczne wczesnego PRL; w rozmowie z
funkcjonariuszem tamtego systemu - kpt. Z. Kulesza, „Młot” tak oto podsumował
wysiłki tamtej propagandy:
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Przecież obecnej władzy zależało na pomniejszaniu liczby żołnierzy
walczącego podziemia. Podawano zazwyczaj, że NSZ i NZW to
nieliczne organizacje zajmujące się bandytyzmem, terroryzujące
ludność, nie mające najmniejszego poparcia społeczeństwa.34
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Poleszak modyﬁkuje jedynie uzasadnienie oskarżenia o „bandytyzm”; przystosowuje
je do nowych historycznych realiów. Dodaje, co wynika z jego „ustaleń”, że światła
i profesjonalna część społeczeństwa nie widziała dla siebie miejsca w szeregach
organizacji. Reszta pozostała.
Zauważmy, że Poleszak rzuca oskarżenia - bezkrytycznie powtarzane przez
Motykę - bez przedstawienia obiektywnych dowodów, co jest plagą publikacji; służą
ku temu opinie UB i części podziemia poakowskiego, które są (jak pisałem) przecież
stronami w konﬂikcie. Stanowią one jednak podstawę dla dalszych wniosków.
Motyka używa pewnego zabiegu propagandowego skierowanego przeciwko NSZ:
ubolewa, że sympatycy komunizmu wykorzystują „ciemne strony” w relacjach
podziemia niepodległościowego „do udowadniania tezy równorzędności walczących
stron - tak komunistów, jak i żołnierzy podziemia”; dalej zaznacza, że komuniści
jednak „dążyli do powstania zależnego od ZSRS państwa totalitarnego, całkowicie
podporządkowującego jednostkę państwu”, a „żołnierze wyklęci”, niezależnie od
dzielących ich różnic, walczyli o niepodległą Polskę. Pozostaje tu jednak sugestia,
że „bandyckie” postępowanie NSZ (wg Poleszaka jedyne źródło konﬂiktów) było
czymś porównywalnym do poczynań UB; nie odrzuca argumentów sympatyków
komunizmu jako niedorzecznych. Brudne metody „utrwalaczy” stosowane były
przecież przeciwko prawdziwym bandytom! I właśnie w taki sposób panowie
Poleszak i Motyka niestety kontynuują dzieło „utrwalaczy”. Tak oto określił je
Wiktor Herer, major UB: „Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was ﬁzycznie,
ale i moralnie w oczach społeczeństwa.”35
Formacje narodowe zwalczane były z większą brutalnością i bezwzględnością
niż inne organizacje. Był to zarazem swoisty wyraz uznania ze strony wroga. Inne
kompetentne źródło, czyli Niemcy - nie pozostali w tyle. W swoim raporcie na temat
ruchu oporu w Polsce, hitlerowski generał, szef Wydziału „Obce Armie Wschód”
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w niemieckim Dowództwie Wojsk Lądowych, gen. Reinhard Gehlen nie szczędził
słów uznania; o NSZ pisał: „był to najbardziej prężnie zorganizowany i dowodzony
nielegalny związek polski (…).”36 Dodajmy: borykający się z niedostatkiem
zawodowej kadry oﬁcerskiej na terenie całego kraju, nie tylko w Łomżyńskiem czy
Grajewskiem. Ten właśnie region - wysoko oceniany przez dowództwo - był silnym
ogniwem całej organizacji w walce z obu okupantami. Problemy kadrowe organizacji
miały oczywiście inny powód, niż sugerowany przez autora.37
Moje uwagi sygnalizują jedynie niektóre problemy, które napotkałem w
pracy; a jest ich więcej. I jedna jeszcze uwaga: niesłychane a tendencyjne wnioski,
jakie wyciąga autor (powołując się przy tym na źródła, np. protokóły przesłuchań,
okoliczności ujawnienia, albo wypowiedzi dowództwa NSZ-NZW dające rzekomo
przyzwolenie poczynaniom bandyckim) - każą niestety dotrzeć do cytowanych
źródeł, by się im uważnie przyjrzeć; ktoś zainteresowany tematyką, jest skazany na 271
pracę od podstaw. Chciałem też zauważyć, że zawarte w książce błędy, pominięcia
i przeinaczenia mają charakter manipulacji, bo alternatywą może być tylko brak
warsztatu naukowego autora opracowania.
Wszystko to wskazuje na palącą wręcz konieczność przywrócenia IPN
roli placówki naukowo-badawczej. Uprawianie polityki powinno być domeną
partii politycznych a nie pracowników naukowych tak prestiżowej instytucji. A
tymczasem, mając w pamięci inne38 jeszcze antyeneszetowskie prowokacje obu
panów w Lublinie, proponuję, by uroczyście przyozdobić Oddział Lubelski Biura
Edukacji Publicznej IPN „imieniem PKWN”.
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Z księgarskiej półki

Wojciech Jerzy Muszyński
Kryminalna historia PPR
Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944
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W czasach PRL o działalności Polskiej Partii Robotniczej (PPR) publikowano
dużo i w ogromnych nakładach. Dla rządzących komunistów ich wojenna przeszłość
była mitem założycielskim i ważnym argumentem mającym potwierdzać ich prawo
do władzy. Czytelnicy pozostawali nieufni i nie traktowali poważnie wciskanej im
nachalnie propagandowo-historycznej papki. Niestety nie potraﬁli przeciwstawić
jej konkretnej historycznej wiedzy. Co najwyżej niektórzy wspominali po cichu o
niejasnych okolicznościach śmierci czołowych działaczy PPR Mołojca i Nowotki,
przypominających bardziej porachunki maﬁjne, niż działalność konspiracyjną, inni
opowiadali dowcipy o działalności partyzanckiej „Małego Franka”. Wszystko to
miało posmak sensacji lub humoru. Solidnej wiedzy niebyło. Gdy dziś poznajemy
prawdę o PPR, okazuje się, że nie była ona zabawna. Przeciwnie, odkrywane fakty
mają straszną wymowę.
Dzieje PPR dla polskiej historii odkrył i opisał dr Piotr Gontarczyk w książce
Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy. Oparł się głównie o dokumenty archiwalne
wytworzone przez samych komunistów. To oni sami w raportach i sprawozdaniach
pisali o swojej wojennej działalności w taki sposób, że jak wspomina Gontarczyk, nie
jeden raz ze zdumienia przecierał oczy. Przy okazji kwerendy autor odkrył nieznaną
sprawę jednego z sekretarzy PPR, którego z jakiś powodów wymazano z oﬁcjalnej
historii partii. Był to Baruch Cukier vel Witold Kolski, przedwojenny komunista,
który miał zastąpić zabitego Nowotkę. Na początku 1943 r. NKWD przerzucił go
do Polski, lecz nie miał szczęścia i zawisł ze spadochronem na drzewie nie mogąc się
uwolnić. Okoliczna ludność, wiedząc że to „bolszewik”, nie udzieliła mu pomocy i
pechowy sekretarz strzelił sobie w głowę, obawiając się traﬁć w ręce niemieckie.
Ustalenia Gontarczyka nie pozostawiając żadnej wątpliwości, że PPR była
w sposób absolutny podporządkowana Kremlowi. Jej utworzenie nakazał w sierpniu
1941 osobiście Stalin, narzucając nazwę i formułę działania. W Moskwie sporządzono
pierwszą deklarację PPR, tam zapadały decyzje o obsadzie jej władz. Kierownictwo
partii składało się z ludzi wykorzenionych z polskiej tradycji i kultury, traktujących
działalność w kraju jako realizację interesów komunizmu i ZSRS. Wiele mówi
przytoczony przez Gontarczyka fragment zapisków Marcelego Nowotki, pierwszego
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sekretarza PPR, który napisał o swoim locie do okupowanej Polski: „na pożegnanie
naszej sowieckiej ojczyzny zaśpiewaliśmy pieśń Sziroka strana maja radnaja”.
Mówiąc o PPR należy pamiętać, że nie była to żadna „partia”, ani „robotnicza”, ani
tym bardziej „polska”, lecz część sowieckiego aparatu partyjno-państwowego, ściślej
ekspozytura sowieckich służb specjalnych, wywiadu wojskowego GRU. W czasie
wojny PPR miała unikać komunistycznych haseł, naśladować polskie organizacje
konspiracyjne, wniknąć w polskie społeczeństwo i na rozkaz Moskwy pociągnąć
Polaków do powstania przeciwko Niemcom. Celem Sowietów było, z jednej strony,
rozpętanie wojny partyzanckiej, podobnie jak miało to miejsce w Jugosławii, aby
odciąć zaopatrzenie dla oddziałów niemieckich na froncie wschodnim, z drugiej,
sprowokowanie represji i wytępienie niemieckimi rękami polskiej elity, co miało
ułatwić późniejszą sowietyzację kraju.
Plany te spaliły na panewce, gdyż nie powstał masowy ruch partyzancki pod 277
egidą PPR. Utworzona przez komunistów struktura wojskowa Gwardia Ludowa
(GL), od 1944 jej następczyni Armia Ludowa (AL), pod względem liczebności
była jedynie cieniem organizacji niepodległościowych: Armii Krajowej (AK),
Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) czy Batalionów Chłopskich (BCh). Gontarczyk
podaje, że wg wewnętrznych raportów PPR i AL całe podziemie komunistyczne na
początku 1944 liczyło nie więcej niż 3-4 tys. członków. Zaważyły na tym, zdaniem
autora, dwa czynniki: komuniści spóźnili się i większość Polaków która chciała
konspirować wstąpiła w pierwszych dwóch latach wojny do jednej z wielu organizacji
podziemnych, oraz nieufność społeczeństwa wobec PPR, która była identyﬁkowana
z sowiecką agenturą, a skrót jej nazwy bywał rozwijany jako „Płatne Pachołki Rosji”.
Opinia publiczna nie dała się oszukać i instynktownie odrzuciła obcy twór.
Już sama kwestia liczebności pokazuje, co warte były wydawane w czasach
PRL opracowania mówiące o dziesiątkach tysięcy członków GL/AL. Gontarczyk
kwestionuje także podawaną przez reżimowych historyków statystykę bojowych
i dywersyjnych akcji GL/AL. Jego zdaniem była ona wyolbrzymiona. Świadczą
o tym liczne przykłady akcji bojowych AK, NSZ czy BCh, które komuniści w
meldunkach i powojennej propagandzie przypisali sobie. Często też okazuje się,
że akty dywersji, np. wysadzanie pociągów, którymi chwalili się członkowie GL/
AL, a później komunistyczni historycy, miały miejsce nawet tam, gdzie nigdy nie
było linii kolejowej(!). Działalność dywersyjna GL/AL miała ograniczony charakter,
gdyż, jak pisze Gontarczyk, organizacja nie miała również odpowiednich kadr, np.
szef sztabu GL Franciszek Jóźwiak był przedwojennym kapralem. Nie oznaczało
to, że komunistyczna partyzantka w ogóle nie działała. Przeciwnie, często jej akcje
były celowo prowadzone w ten sposób, żeby sprowokować okupanta do krwawych
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represji na ludności cywilnej. Działania tego rodzaju nie były obliczone na zadanie
strat wrogowi, lecz ich efektem miał być wzrost nienawiści do Niemców, co miało
przełożyć się na pragnienie odwetu i rozpalenie antynazistowskiej rebelii.
Braki kadrowe i trudności z werbunkiem ochotników spowodowały, że do
grup komunistycznych partyzanckich przyjmowano wszystkich, kogo się tylko dało.
W rezultacie przez cały okres okupacji niemieckiej, jak wynika z odnalezionych
przez Gontarczyka dokumentów i relacji, w większości grup GL/AL dominował
element przestępczy. Kryminaliści szukali w szeregach komunistycznych schronienia
przed zemstą oﬁar i karą ze strony podziemia niepodległościowego. Nie oznacza
to, że działając pod szyldem GL/AL zaprzestali swej dotychczasowej działalności.
Oddziały GL/AL zdaniem autora Drogi do władzy nie przypominały wojska, lecz
zwykłe bandy rabunkowe, dla których działalność przestępcza była zajęciem
zasadniczym. Co więcej, działalność tego rodzaju była nie tylko tolerowana, ale
świadomie inspirowana przez kierownictwo komunistów. Dochody z przestępczego
procederu były istotnym źródłem ﬁnansów PPR. Występowało zjawisko, które
inny naukowiec nazwał celnie „rewolucyjnym bandytyzmem”, zob.: Marek J.
Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne. „Ząb” - przeciw dwu wrogom, drugie wydanie
(Warszawa: Fronda, 1999); Mariusz Bechta, Rewolucja, mit, bandytyzm. Komuniści na
Podlasiu 1941-1944 (Warszawa-Biała Podlaska: Wyd. Rekonkwista-Rachocki i ska.,
2000). Działalność przestępcza grup GL/AL była głównym powodem zwalczania ich
przez oddziały niepodległościowe. Skala tego zjawiska musiała być zatem tak duża,
że przyćmiła względy polityczne, to np. że podziemie komunistyczne nie uznawało
ani istnienia suwerennych władz Rzeczypospolitej w Londynie, ani Polskiego
Państwa Podziemnego w kraju. Gontarczyk stawia nawet tezę, że niepodległościowcy
wykazali się w tych działaniach zbyt małą konsekwencją. Doprowadziło to do
zanarchizowania części polskiej prowincji, gdzie z jednej strony ludność była
terroryzowana przez bandytów podszywających się pod polskich partyzantów, z
drugiej żyła w ciągłym strachu przed represjami okupanta. Tolerowanie działalności
grup komunistycznych zemściło się na niepodległościowcach, czego przykładami
były min. wymordowanie przez komunistów członków siatki NSZ w Drzewicy
(I 1943), czy oddziału AK we wsi Owczarnia (1944). Przykładów pojedyńczych
zabójstw oﬁcerów i żołnierzy AK czy NSZ, księży, ziemian, rabunków i podpaleń
dworów, młynów czy kościołów było tak wiele, że autor nie był w stanie wszystkich
wyliczyć.
Działalność grup przestępczych pod szyldem GL/AL uderzała nie tylko
w ludność polską, ale w sposób szczególnie okrutny dotykała Żydów. Przypadki
mordowania w celach rabunkowych całych ukrywających się rodzin, jak pisze

GLAU_01.indd 278

12/16/05 12:26:58 PM

Recenzje

Gontarczyk, stały się normalną procedurą działalności oddziałów komunistycznych.
Zasłynął tym przyszły minister spraw wewnętrznych PRL Grzegorz Kilanowicz vel
Korczyński, który w okolicach wsi Ludmiłówka (listopad-grudzień 1942) na czele
swej grupy wymordował ok. stu Żydów. Według relacji świadków miały tam miejsce
dantejskie sceny – ludzi mordowano granatami, strzałem w tył głowy, przy pomocy
noży, siekier, a nawet gołymi rękami, bezczeszczono zwłoki. Po wojnie tego rodzaju
działalność nie była tytułem do chwały, dlatego komunistyczna propaganda dołożyła
starań, aby wydarzenia w Ludmiłówce i inne tego rodzaju zbrodnie przypisać tym,
którzy aktywnie zwalczali PPR. Tak oto powstała czarna legenda o pogromach
antyżydowskich, których miały dopuszczać się oddziały NSZ.
Komunistyczne archiwa odsłaniają dziś kulisy innego haniebnego
procederu PPR i GL/AL: współpracy z Gestapo. Schemat był prosty – ustalone
przez wywiad GL/AL nazwiska członków konspiracji niepodległościowej i adresy 279
lokali podziemnych denuncjowano Niemcom w anonimowych listach z adnotacją,
że są to informacje o komunistach. W jednym wypadku, w lutym 1943 r., doszło
do nieporozumienia i przekazano Gestapo adres własnej drukarni, myśląc, że to
drukarnia AK. Akcja ta pod kryptonimem „dezinformacja” była prowadzona przez
cały czas istnienia PPR. Nie wiadomo ilu polskich patriotów straciło w skutek
tego życie, ile ludzkich tragedii i nieszczęścia mają na sumieniu komunistyczni
denuncjatorzy. Do wyjaśnienia pozostaje sprawa ewentualnego udziału wywiadu
komunistycznego w ujęciu przez Niemców Komendanta Głównego AK, gen. Stefana
Roweckiego „Grota”. Z ustaleń dr Gontarczyka wynika, że komunistyczny wywiad
rozpracował „Grota” na kilka miesięcy przed jego aresztowaniem, i że partyjna góra
rozważała przekazanie tych wiadomości Niemcom. Czy tak się stało, tego autor nie
zdołał ustalić.
W świetle ustaleń dokonanych przez dr Gontarczyka widać wyraźnie, jak
mało przez 15 lat wolności dokonało polskie środowisko historyczne. Książka
Gontarczyka jest przełomem, ale można obawiać się czy jego ustalenia zdołają
zainteresować luminarzy polskiej historiograﬁi, którzy obecnie na naszych oczach
rehabilitują i rozpowszechniają wszystko to, co przez lata serwowała propaganda
PRL. Dowodem tego są aktualne podręczniki szkolne, w których w dalszym ciągu
PPR i GL/AL przedstawia się jako część polskiego podziemia niepodległościowego.
Zdjęcia akowców i eneszetowców sąsiadują z wizerunkami agentów Związku
Sowieckiego i Kominternu, patrioci postawieni są na równi ze zdrajcami, oﬁary z
katami. Jak długo będziemy jeszcze musieli czekać, zanim w historiograﬁi polskiej
zapanuje, jeżeli nie normalność, to przynajmniej zwykła przyzwoitość?
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Anna Grażyna Kister, Studium zniewalania. Walka aparatu bezpieczeństwa z
polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyżnie (1944-1947)
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Działalność aparatu Bezpieczeństwa Publicznego w czasach komunistycznych
jest wciąż nie do końca zbadanym zagadnieniem z historii najnowszej. Pomimo
ukazania się dotąd kilkunastu pozycji na ten temat, historiograﬁa wciąż nie może
się doczekać pełnej monograﬁi, obejmującej chociażby jeden z etapów czterdziestopięcioletniego okresu działania bezpieki. Podobnie ma się rzecz z monograﬁami
regionalnymi. Nieliczne publikacje jedynie w niewielkim stopniu uzupełniają naszą
wiedzę na ten temat. Na tym tle obiecująco zapowiada się praca Anny G. Kister.
Autorka od kilku lat bada działalność podziemia niepodległościowego
(głównie Armii Krajowej) na Lubelszczyźnie. Teraz wiedzę, zdobytą podczas
badań z ostatnich kilku lat, przelała na karty swojej nowej książki. Praca powstała
w oparciu o zasoby archiwalne kilku archiwów: Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Lublinie, Centralnego Archiwum Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Archiwum Wojskowego oraz
warszawskiego i lubelskiego oddziału Archiwum IPN. Można żałować jedynie,
że autorka nie próbowała wykorzystać wiedzy ostatnich żyjących oprawców UB,
jak np. ppłk Jan Regiel, por. Stanisław Repelewski, czy ppłk Stanisław Szot. To
już ostatnia szansa aby skonfrontować naszą wiedzę zaczerpniętą z dokumentów
bezpieki z relacjami tych, którzy je „wyprodukowali”. Autorka nie wykorzystała
także wspomnień Henryka Gryty z okresu gdy pracował w WUBP w Lublinie.
Na początku pracy autorka przedstawia powstanie i stworzenie struktur
Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Okres tzw. „Polski lubelskiej” opisała
posługując się w większości nieznanymi (niepublikowanymi) dokumentami.
Jako jedna z pierwszych podejęła zaniedbany temat związków PPR z aparatem
bezpieczeństwa. Słusznie zauważa, że to właśnie członkowie PPR organizowali w
dużej części zarówno bezpiekę jak i MO. I nie chodzi już tutaj o sprawy kadrowe
ale wykorzystywanie zbieranych w czasie wojny informacjach o podziemiu
niepodległościowym. Wiele ciekawych faktów zawiera podrozdział o początkach
bezpieki. I tu mała uwaga – trudno zgodzić się z podaną w książce datą powstania
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Lublinie. Z
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formalnego punktu widzenia nastąpiło to 8 sierpnia 1944 r. w momencie wydania
przez kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN Stanisława
Radkiewicza rozkazu personalnego powołującego pierwszego szefa WUBP. ppor.
Henryka Palki. Zdaniem autorki struktury UB powstały kilka tygodni później, w
drugiej połowie sierpnia. Można jednak nie zgodzić się z tą interpretacją mając na
uwadze praktyczną organizację UB, choć samo powstawanie trwało przynajmniej
kilka tygodni. W dalszej części A. Kister wnikliwie opisała tworzenie oraz rozwój
sił bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie, co w dużej części wypełnia lukę jaka istnieje
w naszej wiedzy o tych wydarzeniach. Można natomiast wyrazić ubolewanie, że nie
ma tam praktycznie żadnych danych o powstaniu i działalności bezpieki w powiecie
kraśnickim. Rejon ten był bowiem miejscem, gdzie podziemie komunistyczne
było stosunkowo liczne, choć z oczywistych względów nie było ono tak silne jak
podziemie niepodległościowe (Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły 281
Zbrojne). Licznym oddziałom partyzanckim sprzyjały tam duże kompleksy leśne
(Lasy Janowskie i Lipskie), co po 1944 r. miało kolosalne znaczenie dla utrzymania
się „leśnych”. Początki „władzy ludowej” w powiecie kraśnickim bardzo wymownie
pokazują słabość tejże władzy w okolicach, gdzie miejscowa ludność w dużej części
była jej stosunkowo przychylna (np. wsie Rzeczyca i Szastarka).
Drugi rozdział książki dotyczy zbrodniczej działalności Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego, która w propagandzie PRL określana była
eufemistycznie mianem „umacniania władzy ludowej”. Co bardzo ważne autorka
nie tylko korzysta z relacji osób prześladowanych ale przede wszystkim z relacji
służb w to zaangażowanych. Przykładów takiej działalności można wymienić kilka:
morderstwo ojca „Lwa” oraz innego przypadkowego członka podziemia w dniu
27 kwietnia 1945 r. przez grupę UB z Lubartowa oraz miejscowych komunistów,
wymordowanie w Hrubieszowie kilkunastu (do dzisiaj nie wiadomo ilu) osób,
których ciała wrzucono do rzeki Huczwy. O tym, że komuniści wykorzystywali
wiele możliwości, aby pozbyć się („wyeliminować”) członków podziemia, świadczy
chociażby istnienie tzw. „band pozorowanych”. Ich działalność od początku
była nastawiona na „eliminację wroga”, o czym może świadczyć chociażby
wymordowanie oddziału Tadeusza Gajdy „Tarzana” w lasach janowskich, w lipcu
1945 r. Ostatnim przykładem, ukazującym jak bardzo komuna chciała rozprawić
się z „wrogiem demokracji” świadczy wymordowanie przez Resort w maju 1945 r.
kilkunastu żołnierzy z Oﬁcerskiej Szkoły Artylerii z Chełma (niekoniecznie przez
przypadek) oraz wziętych do niewoli partyzantów (ss. 77-78).
Autorka opisała również szereg zmian strukturalnych zachodzących w
Resorcie, począwszy od stycznia 1945 r. Zwraca uwagę dobra znajomość działań AK,
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natomiast mniej uwagi poświęca innym organizacjom podziemnym – NSZ i BCh.
Widać tu brak równowagi w przedstawieniu działań bezpieki wobec podziemia
niepodległościowego. W sposób szczególny widoczne jest to przy omawianiu słynnej
sprawy ukraińskiej wsi Wierzchowiny spacyﬁkowanej 6 czerwca 1945 r. Pomimo
upływu lat sprawa ta do dzisiaj nie doczekała się pełnego wyjaśnienia. Autorka,
mimo to, iż wydarzenie to do dzisiaj budzi wiele kontrowersji wśród historyków,
nie przyłożyła do niego większej wagi. Co prawda w przypisach odnotowuje swój
artykuł na ten temat, jednakże samemu wydarzeniu na łamach książki poświeciła
zaledwie kilka zdań. Szkoda, że zabrakło tutaj szczegółów dotyczących roli jaką
odegrała w nim bezpieka „polska” oraz sowiecka. Fakt ten jest o tyle niezrozumiały,
że autorka sama od pewnego czasu bada właśnie sprawę Wierzchowin. Warto było
także umieścić kilka zdań na temat samej pacyﬁkacji wraz z nowymi ustaleniami i
zastrzeżeniami, które autorka zawarła w innych swoich publikacjach.
Innym niezmiernie ciekawym tematem, jak dotąd bardzo słabo opracowanym
przez polską historiograﬁę, jest zagadnienie Grup Operacyjnych oraz tzw. „band
pozorowanych” organizowanych przez bezpiekę. Tematyka ta znalazła godne miejsce
w omawianej pracy. Autorka sięgając do nieznanych w większości dokumentów
podkreśliła rolę tych oddziałów w rozbijaniu podziemia niepodległościowego. Ta
forma walki powodowała chaos oraz dezorientację wśród miejscowej ludności. W ten
sposób UB udało się częściowo zdezorganizować zaplecze podziemia. Oczywiście
oprócz tejże roli, oddziały te miały za główne zadanie „likwidować lub aresztować
członków podziemia”. Innym niezmiernie ważnym tematem są metody śledcze
UB. W krótkim podrozdziale dowiadujemy się o licznych przykładach torturowania
więźniów, co często prowadziło do śmierci. Przykłady, obrazują brak jakichkolwiek
zasad etycznych funkcjonariuszy bezpieki – norma było bicie przesłuchanych, a
nawet ich rozstrzeliwanie, kradzieże mienia, przetrzymanie ludzi w aresztach bez
nakazów sądowych itp. Autorka przedstawia tutaj nie tylko raporty własne UB,
ale również fragmenty protokołów PPR. Przykładów zbrodniczych i bezprawnych
działań UB w woj. lubelskim było tak wiele, że autorka zmuszona była do selekcji i
jedynie część znalazła się w opisywanej pracy.
Ciekawym problemem szerzej opisanym w książce była kwestia wykształcenia
funkcjonariuszy UB. O tym, że było ono słabe raczej nie trzeba nikogo przekonywać,
choć do chwili obecnej nie ukazała się na ten temat większa publikacja. Oto przykład
raportu zaczerpnięty z książki:
… kap[itan Borys] Wróblewski tych pijanych, nadminie jednego Hłonia, a
wiency nie znam, pomimo, że są pracownikami arestu, gdzie siędzieli
podejżali, jednak pijani pracownicy w arescie pomiendzy podejżałemi krzyczeli

GLAU_01.indd 282

12/16/05 12:26:59 PM

Recenzje

na kap[itana] Wrubliewskiego „tyn skurwisyn ukrainiec wsadził nas do arestu,
że dziś swiento i sprzedali nam wódtki, ta ukraińska morda za niemców
mordował Poliaków, a dzisiaj nas bendzie wsadzał do arestu” i wiele
innych gadaniu tak, że ci podejżali smiali się, że w bezpieczynstwie to się
dzieje. Puzni kap[itan] Wrubliewski [Wróblewski] poszet do 6tej sekcji
i pracownicy jedni siędzieli a drudzy lieżeli poodbierał pistoliety pracownikom i
zaczuł bić pracowników krzesłem i pistolietem i 3 razy strzelił z pistolita w
sekcji i ktury jest zastepen 6tej skecji kierownika Wegorzenoskiego to
kap[itan] Wróblewski tak zbił zastepce, że rynce i policzy miał sine, a głowe to
mu rozbił pistolietem i chodził do liekarza, kturen mosze się okazać
zastepca kierownika 6tej sekcji płakał i mówił, że był w niemczech i tego mu
niemcy nie zrobili…

Można dodać, że np. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 283
w Lublinie większość pracowników podejmujących tam pracę w latach 1944-1949
miała skończone tylko 5-7 klas szkoły powszechnej. Przykładem tego byli min.:
Tadeusz Andrusiewicz – szef PUBP w Lublinie w 1947 r., który ukończył siedem
klas; podobnie Wacław Zając – pierwszy kierownik PUBP w Lublinie w 1944 r.,
który ponadto zaliczył jedną klasę technikum drogowego; Władysław Woliński
– szef PUBP w Lublinie w 1953 r. ukończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej.
Później pracując już w Milicji Obywatelskiej skończył Liceum Ogólnokształcące,
Wydział Prawa i Administracji UMCS oraz Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i
Leninizmu (WUML). Ponieważ tego rodzaju wypadki były normą, resort organizował
przyśpieszone kursy z zakresu szkoły powszechnej oraz liceum oczywiście wraz
z maturą. Ponadto organizowano kursy, które miały za zadanie „doszkolenie
polityczne” szeregowych pracowników PUBP. W podrozdziale dotyczącym
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej można zapoznać się z rolą jaką
formacja ta odegrała w likwidacji (także ﬁzycznej) podziemia niepodległościowego.
Jak słusznie zauważa autorka, ORMO-wcy byli uzupełnieniem braków kadrowych
zarówno bezpieki jak i MO. Jednak głównym zadaniem tej formacji był wywiad, tak
cenny dla bezpieki, a groźny dla podziemia.
Ostatnim poruszanym w rozdziale tematem jest działalność wywiadu
Armii Krajowej i penetracja Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Autorka porusza
niezbadane szerzej zjawisko działalności wywiadowczej AK. Jak duźe to było
zjawisko świadczą sprawozdania AK (np. na koniec 1945 r. było 80 wywiadowców
w lubelskiej bezpiece). ~Interesujący jest przykład „komendanta gmachu PUBP w
Lublinie – Stanisława Maińskiego” (ur. 04.05.1913 r. w Biskupicach pow. Lublin,
Polak, katolik, z zawodu krawiec, ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej – AIPN Lu
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028/989). Ponieważ autorka nie podała zbyt wiele informacji na ten temat, uważam
za stosowne uzupełnić wiadomości. Otóż w nocy 26/27 czerwca 1945r. komendant
gmachu PUBP Lublin Stanisław Maiński pomógł w ucieczce 5 lub 6 osobom. Byli to
więźniowie lubelskiego PUBP, w tym dowódca RKU Lublin, oraz inni pracownicy
RKU Lublin, którzy współpracowali z „Zaporą”. On sam wraz z grupą wartowników
dołączył do oddziałów niepodległościowych. Według bezpieki już wcześniej
Maiński kontaktował się (współpracował?) z AK. Przez kilka następnych tygodni
aresztowano kilkanaście osób z jego rodziny: kuzyna, jedno z rodziców, dwoje
rodzeństwa, co miało być formą nacisku oraz szantażu. Nie dało to spodziewanego
rezultatu, zaś Stanisława Maińskiego aresztowano dopiero 18 maja 1946 r. Jego żona
Władysława Maińska, została aresztowana 31 czerwca 1946 r. we wsi Dorochucza,
gmina Jaszczów. Miała wówczas przy sobie „4 złote zegarki skradzione z PUBP
Lublin”. Wiemy, że został on skazany na karę kilku lat więzienia.
W rozdziale trzecim autorka skoncentrowała się na okresie poprzedzającym
referendum ludowe z 1946 r. Bardzo ciekawie a zarazem skrupulatnie opisuje
działalność Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. Ta powstała w marcu 1946r.
rada bezpieczeństwa miała za zadanie koordynację działań wojska, bezpieki i
MO w celu zniszczenia podziemia i zabezpieczenie wyborów. Szkoda, że bardzo
pobieżnie został potraktowany przez autorkę problem agentury. Jak na tak szerokie
zagadnienie, można mu było poświęcić zdecydowanie więcej miejsca podając
chociażby stan agentury w oparciu o powiaty województwa lubelskiego. Np. w
pow. lubelskim według nie pełnych danych, w listopadzie 1945 r. sekcja I posiadała
około 5-10 informatorów, sekcja II około 8-10 informatorów, sekcja III posiadała
około 5-6 informatorów, sekcja IV posiadała 2 informatorów, sekcja V posiadała 1
agenta oraz około 10 informatorów, sekcja VI posiadała około 10-15 informatorów.
Jak na ponad roczną działalność było to bardzo nie wiele. Oddzielną kwestią
pozostaje także jakość owej agentury. Cała ta działalność komunistów, jak wcześniej
zostało stwierdzone, zmierzała do jednego – wygrania pseudo-referendum. Można
jedynie żałować, że autorka niezbyt skupiła się na samym lubelskim głosowaniu
z czerwca 1946 r. Dziwi natomiast nieco czytelnika szersza obecność „prowokacji
antysemickiej w Kielcach”. Kilkustronicowy podrozdział zdecydowanie nie pasuje
do regionalnego tematu pracy.
W ostatnim czwartym rozdziale autorka skupia się na przedstawieniu
przygotowań do wyborów z 1947 r. Szkoda, że jej bardzo trafne spostrzeżenia na
temat stosunku wojska do podziemia, nie zostały podparte odpowiednimi cytatami.
Mimo wszystko całość przygotowań „obozu demokratycznego” do wyborów
została opracowana bardzo dobrze. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt
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ukazania tajnych dokumentów (rozkazów). Jednak po raz kolejny można zauważyć
pominięcie metod rozpracowania obozu narodowego przez UB. Autorka opisując
krótko historię inwigilacji WiNu, zapomniała dodać, że rozpracowywanie dotyczyło
także nie AK-owskiej części polskiego podziemia (obóz narodowy, PSL). Endecy
byli zdecydowanie wrodzy komunie. Nie ufali jej, czego przykładem były chociażby
przedstawione przez autorkę dane: na 13.735 osób ujawnionych w czasie amnestii
w 1947 r., tylko około 150 z nich było z NSZ. Autorka dopiero w ostatnich zdaniach
rozdziału wzmiankuje o rozpracowywaniu przez UB przedwojennych działaczy
Stronnictwa Narodowego.
Osobnym zagadnieniem pozostaje tytuł książki (Walka aparatu
bezpieczeństwa... na Lubelszczyźnie). Niestety w niektórych przypadkach ma się on
nijak do zawartości tejże publikacji. I tak w II rozdziale, przy omawianiu powstania
MBP, autorka podaje (niewątpliwie ciekawy) przykład z Torunia i Bydgoszczy. W 285
rozdziale trzecim przy opisywaniu działalności Państwowej Komisji Bezpieczeństwa
posłużyła się przykładem z Wybrzeża. W podrozdziale o obchodach święta 3 maja,
mamy od czynienia z przykładami kilku miast bynajmniej nie z Lubelszczyzny.
Najdziwniejszym wydarzeniem, kłującym wręcz w oczy, jest omawiana w piątym
podrozdziale prowokacja antysemicka w Kielcach. Podrozdział ten w porównaniu z
ilością materiałów o Wierzchowinach jest zaskakująco obszerny. Dla Lubelszczyzny
bowiem sprawa Wierzchowin, a co za tym idzie stosunków polsko-ukraińskich, była
z pewnością ważniejsza od prowokacji kieleckiej.
Studium zniewalania stanowi próbę opisania procesu zwalczania polskiego
podziemia niepodległościowego przez komunistyczny aparat represji. Książka Anny
Grażyny Kister pomimo kilku uchybień i braków w zadowalający sposób przedstawia
proces formowania się policyjnej struktury „ludowej władzy” na Lubelszczyźnie.
Choć autorka nie wyczerpała omawianego tematu, to można stwierdzić, że jej
książka jest znaczącym wkładem zarówno do historiograﬁi lubelszczyzny, jak też
do ogólnopolskich badań nad komunistycznym aparatem represji.
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Wydana w 2004 r. Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego doczekała
się już dwu doniosłych ocen. Są one skrajnie rozbieżne. Pierwsza – zdecydowanie
negatywna – zaistniała już w życiu prenatalnym książki. Jej wydrukowanie
poprzedziła bowiem groźba pod adresem autora – Marka Wrońskiego – skierowana
za pośrednictwem kancelarii adwokackiej przez prof. Stefanię Jabłońską. Poczuła się
ona obrażona i dotknięta w swych dobrach osobistych. Po opublikowaniu książki,
do sądu w Warszawie wpłynął pozew i autor spotkał się z jedną z opisanych postaci
przed obliczem Temidy.
Druga ocena – pozytywna – to wyróżnienie przyznane przez jury konkursu
im. Jerzego Łojka. Jury ostatni raz zebrało się w takim składzie, bowiem wkrótce po
wydaniu werdyktu, a jeszcze przed dekoracją zwycięzców, odszedł na zawsze prof.
Tomasz Strzembosz. Jego opinię podzieliło jury Nagrody Klio, wręczonej podczas
XIII Targów Książki Historycznej w Warszawie 25 XI 2004 r. Zagadka śmierci prof.
Mariana Grzybowskiego otrzymała Nagrodę Klio II stopnia w kategorii autorskiej.
Na czym polega niezwykłość książki, która już wzbudziła tyle kontrowersji i
fermentu? Jest to historia życia i śmierci profesora dermatologii. Nieczęsto spotykany
opis losów postaci znaczącej, ale w swoim zamkniętym, medycznym świecie.
Historycy zawodowi wolą poświęcać karty zapisywanych ksiąg politykom, generałom,
geniuszom pędzla i pióra. Może dlatego o prof. Grzybowskim pisze historyk-amator.
Ma to swoje plusy: spotykamy wiele fachowych zwrotów, świadczących, że autor
zna dobrze materię poszukiwań naukowych opisywanego bohatera. Zdaniem prof.
Andrzeja Paczkowskiego, autora wstępu, książka napisana została z zastosowaniem
warsztatu historycznego i całkiem sumiennie. Cieszy, że pozycję zaopatrzono w
indeks nazwisk, jako że ten stary, dobry zwyczaj coraz częściej jest zarzucany przez
autorów. Wysokie noty Paczkowskiego i jury nagrody im. Łojka stanowią zachętę
dla ludzi różnych profesji, by spisywali losy osób ze swego środowiska. Warto takie
postawy promować – i stąd nagroda. Na dodatkowy plus zaliczyć trzeba autorowi,
że oprócz trudu poznawczego, wziął się za bary z problemem moralnym. Książka
stanowi preludium dla lustracji środowiska medyków, samooczyszczenia wiecznie
zadowolonego z siebie kręgu adeptów Eskulapa.
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Nie zmienia to faktu, że jest dość nudna. Choć materia badań profesora
dotykała środowisk rozrywkowych, poszukiwacze sensacji erotycznych będą
rozczarowani. Raz jeden wspomniano o lupanarze i córach Koryntu – a i to
bezbarwnie i blado jak krętek, którego poszukiwał profesor. Poszczególne
rozdziały wprawiają w rozdrażnienie: im dalej w las, tym więcej postaci, słabo ze
sobą związanych. Poznajemy obszerne biogramy Grzybowskiego, Hausmanowej,
jej siostry Jabłońskiej, męża tej ostatniej itd. itd. Mimo, że mamy do czynienia z
kryminałem, akcja snuje się w żółwim tempie. Co gorsza – jak w kiepskiej powieści
– wyskakują coraz to nowi bohaterowie. W skrócie rzecz wygląda następująco:
żył sobie nobliwy prof. Grzybowski, rozwijał badania naukowe i postawił na nogi
warszawską Klinikę Dermatologiczną. Przy tym – dzięki prywatnej praktyce –
zarabiał krocie. Podczas okupacji współdziałał z Polskim Państwem Podziemnym i
zachowywał się bohatersko. Po wojnie nadal prowadził klinikę i ocalił przyzwoitość. 287
Jednak UB-owcy przyszli po niego i traﬁł do kazamatów MBP. Zwłoki nosiły ślady
uduszenia sznurem – bezpieka ogłosiła, że popełnił samobójstwo.
Sama sprawa jest ciekawa, bo nie zrozumiałem dlaczego został zamordowany.
Autor również, mimo wielostronicowych rozważań, nie znalazł odpowiedzi na to
pytanie. Nie naigrywam się z Wrońskiego – to zdarza się badaczom, bo ważne jest
stawianie pytań i szukanie odpowiedzi. Nie zawsze da się je odszukać. Otóż prof.
Grzybowski był postacią niechętnie widzianą przez komunistów. Przedwojenna
kariera, umiłowanie dla Marszałka Józefa Piłsudskiego, pewna doza sympatii do
Narodowej Demokracji, wytworność, światowość, luksus w jakim żył – to wszystko
drażniło. Był znany na Zachodzie ze swego dorobku naukowego. To wszystko
skazywało go na zepchnięcie na dalszy plan, kiedy tylko bolszewia wyhodowała
swoich hunwejbinów, zdolnych zastąpić nie dobitą przez obu okupantów elitę
społeczną. Zatem w 1949 r. – kiedy rugowano z uniwersytetów i redakcji ludzi
godnych zasiadania w szacownych gremiach – Grzybowski powinien opuścić
Klinikę Dermatologiczną. Rutynowo zostałby laborantem i mieszał w menzurce w
jakimś zapyziałym lazarecie dla syﬁlityków w Ciechanowie czy Opolu. Tymczasem
bezpieka aresztuje go i po około dwóch tygodniach wiesza na więziennej kracie.
Już samo aresztowanie należy wiązać z innych procesem. Nie społecznym, a
karnym. Otóż Grzybowski, który nieomal do końca dostawał paszport, jako
niegroźny gryzipiórek, bawił po wojnie w Londynie. Tam spotkał gen. Stanisława
Tatara i namówił go na dotację na zakup sprzętu dla swojej kliniki w Warszawie.
Oﬁcer wręczył mu ponadto paczkę dolarów, by naukowiec zadekował ją na „czarną
godzinę”. Zatem aresztowanie Grzybowskiego wydaje się konsekwencją szykowanego
procesu gen. Tatara. Tak, ale wówczas należało – zgodnie z praktyką rozwiniętego
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już systemu bezpieczeństwa – zmusić profesora by śpiewał wskazaną mu rolę w
głównym procesie, albo w tzw. procesach odpryskowych. Jeśli po dwóch tygodniach
nie skruszał odpowiednio, to nie powód by go od razu wieszać. Trzeba było przez
3 do 6 miesięcy stosować szantaż, perswazję, złe warunki sanitarne i żywieniowe,
pobicie przez współwięźniów, poniżanie i nade wszystko konwejer. Starszy pan,
przywykły do wygodnego życia i czuły na punkcie swojego statusu powinien się
szybko załamać. Nawet bez tortur – a te zawsze były w odwodzie. Tymczasem mamy
do czynienia z całkowitym brakiem profesjonalizmu, brutalnym, bezsensownym
mordem. Dziwne. Taki przejaw rewolucyjnego entuzjazmu mógłby mieć miejsce za
wczesnego Dzierżyńskiego i to w wykonaniu pijanych, prowincjonalnych Czekistów.
A tu mówimy o profesjonalnym aparacie terroru, pieczołowicie budowanym przez
Różańskiego pod okiem fachowców od Ławrientija Berii. W tych kategoriach to już
po prostu fuszerka. Bo komu ten mord był potrzebny? Chyba nikomu. Skorzystała
na nim, owszem, prof. Jabłońska. Jednak trudno przypuszczać, by była w stanie
wychodzić to w UB. Zresztą po co? Dla niej „zesłanie” profesora na prowincję, albo
nawet przeniesienie do jakiejś przychodni załatwiało sprawę. Został zimny trup – i
do dziś nie wiemy dlaczego.
Mimo to prof. Stefania Jabłońska pozwała autora do sądu. Jest oburzona, że
zarzuca jej współpracę z UB, donosicielstwo, kradzież części dorobku naukowego
prof. Grzybowskiego. Z lektury wynika, że Wroński oparł się na wielu dokumentach
znalezionych w Warszawie, Moskwie i Petersburgu, na relacji byłego męża i innych
świadków. Czyli pracował jak rasowy historyk. Ponadto nie jest złośliwy wobec
tej utytułowanej komunistki, bo przyznaje bez ironii, że potraﬁła być ujmująca,
życzliwa studentom i sympatyczna. W pamięci współczesnych zapisała się nie jako
wykrawacony chłopobab z ZMP, tylko wytworna, dystyngowana dama z towarzystwa.
Fakt, że mimo to leciwa kobieta ciąga dziś Wrońskiego po sądach można by złożyć
na karb demencji i chęci zabłyśnięcia przez zapomnianą emerytkę – a tym samym
zignorować. Jednak ton pisma spreparowanego przez jej adwokatkę powinien
postawić na nogi całe środowisko historyków: to zamach na swobodę poszukiwań
naukowych. Oto fragment pozwu pełnomocniczki byłej lekarki z Rakowieckiej:
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...Część II książki pt. „Osoba Stefanii Jabłońskiej” zajmuje się wyłącznie
szczegółami życia powódki, począwszy od życiorysu jej rodziców. Analiza jej
życia oraz życia jej najbliższych została podana do publicznej wiadomości – bez
żadnej rzeczowej potrzeby. Abstrahując czy informacje autora są prawdziwe,
czy też nie, na pewno bez zgody powódki nie powinny być podane do
publicznej wiadomości, nawet gdyby korelowały z zainteresowaniami autora
osobą prof. Mariana Grzybowskiego. W rozdziale 2.7 autor sugeruje bliskie
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związki powódki ze służbami bezpieczeństwa, przykładowo stwierdzając: „W
kilka dni po przyjeździe (z USA) do Warszawy, dr Jabłońska złożyła ponad
godzinną wizytę u płk Józefa Różańskiego, dyrektora Departamentu Śledczego
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego…” „ale przecież nie każdego
przyjmował wysoki oﬁcer MBP…” (s.101).”

Jeśli sąd przychyli się do zadziwiających oczekiwań prof. Jabłońskiej, to
nie będzie można napisać już żadnej biograﬁi, chyba że hagiograﬁczną. Czy tak się
stanie? Dowiemy się z wokandy. Albo od autorów książek historycznych, którzy
zaczną nerwowo obiegać miasto w poszukiwaniu pożyczki na opłacenie sobie
adwokata.

Wojciech Jerzy Muszyński 289
Nowa odsłona walki o prawdę
Mariusz Bechta, Narodowo Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na
Podlasiu w latach 1918-1939
(Biała Podlaska: Oﬁcyna Wydawnicza Rekonkwista, 2004)
„O tym co jest prawdą decyduję ja“ - tę parafrazę słów Hermana Goeringa
duża część współczesnych historyków mogłaby uznać za swoje motto. Ludzie
ci, tkwiący mentalnością w realiach PRL, pisali zawsze tylko to, co było modne i
wygodne władzy. Prawda nie była dla nich najistotniejsza. Ich główną troską dziś
jest ochrona tego „dorobku“. Nie, oni sami nie są już komunistami, to kustosze
muzeum wstydliwej przeszłości, którzy wmawiają publiczności, że maja jeszcze coś
ciekawego do pokazania. Wychowani w okresie, gdy wiedza była racjonowana przez
partyjnych aparatczyków, nie umieją się dostosować do sytuacji, gdy panuje pełna
wolność słowa i swoboda badań. Trudno ich spotkać w archiwalnych czytelniach,
gdyż drzemie w nich wewnętrzna wiara, że człowiekowi z ich pozycją nie wypada już
grzebać się w kurzu. Mają stopnie naukowe, stworzyli własną kastę i w niezliczonych
artykułach i wywiadach nawzajem sobie potakują, schlebiają i prawią komplementy.
Mają wszystko, ale nie mają rzeczy najważniejszej – znajomości prawdziwej historii.
Udowodniła to słynna debata o wypadkach w Jedwabnem.
Zbliża się moment weryﬁkacji naukowych kwaliﬁkacji. Nadchodzi młode
pokolenie badaczy, którzy nie interesują się pociętymi przez cenzurę publikacjami
z epoki Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego. Z upływem czasu rzetelnych prac
historycznych zaczyna przybywać, odkłamywane zostają powoli całe połacia
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dziejów najnowszych. Doczekaliśmy się m.in. uczciwej monograﬁi omawiającej
genezę powstania polskiej partii komunistycznej pióra dr Piotra Gontarczyka,
zob: Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1942-1944 (Warszawa: Fronda, 2004),
oraz pierwszej poważnej, pozbawionej ideologicznego komentarza, książki o
frankistowskiej Hiszpanii dr Pawła Skibińskiego, zob.: Państwo generała Franco: Ustrój
Hiszpanii w latach 1936-1967 (Kraków: Arcana, 2004). Jednym historyków, którzy
poświęcili się sprawie przywrócenia Polsce jej prawdziwej historii jest Mariusz
Bechta. Ten pochodzący z Podlasia, młody i dobrze zapowiadający się doktorant
z Instytutu Historii UW, ma już w swoim dorobku redakcję i opracowanie trzech
tomów z cyklu Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu oraz regionalną monograﬁę
Rewolucja, mit, bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944.
W swej najnowszej publikacji Narodowo Radykalni. Obrona tradycji i
ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939 Bechta zajął się skomplikowaną
problematyką przedwojennej działalności obozu narodowego w swych rodzinnych
stronach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie usiłuje on zwodzić czytelnika
deklaracjami o swoim obiektywizmie i urzędowej obojętności wobec opisywanych
wydarzeń. Przeciwnie, nie ukrywa swych poglądów, sympatii i antypatii, umie
jednak zachować rzetelność badacza, nie ukrywa faktów niewygodnych, nie stara
się też naginać ich do z góry ustalonych tez. Autor nie przejmuje się wymogami
poprawności politycznej, nakładającej historykowi kaganiec ideologii.
Bechta plastycznie odtworzył realia przedwojennego Podlasia: stosunki
społeczne i narodowościowe, sprawy polityczne i gospodarcze charakteryzujące
się pauperyzacją społeczeństwa spowodowaną pogłębiającym się kryzysem
gospodarczym oraz rozczarowanie politycznymi efektami rządów sanacji.
Zalewa czytelnika niezliczonymi faktami, datami i charakterystykami działaczy
politycznych. Praca wyłamuje się z utartych schematów, niszczy wykreowany w
peerelowskiej propagandzie fałszywy stereotyp przedwojennych narodowców jako
grupy bezmyślnych chuliganów i pałkarzy. Przedstawia pełny portret zbiorowy tego
środowiska, reprezentującego przekrój przedwojennego społeczeństwa polskiego –
od arystokratów, ziemian, księży, przedstawicieli inteligencji, oﬁcerów i sklepikarzy,
po szlachtę zaściankową, robotników, chłopów i wiejską biedotę. Autor wykazuje
w ten sposób, że ruch narodowy w swojej istocie miał charakter demokratyczny, a
symbolem tego była zgodna współpraca dwóch czołowych działaczy Stronnictwa
Narodowego i posłów na Sejm RP z południowego Podlasia: chłopa Józefa Milika i
Seweryna księcia Światopełk-Czetwertyńskiego.
Omawiając kwestię stosunków polsko-żydowskich Bechta odrzuca bagaż
ideologicznych przesądów, pokazuje ich złożoność i uwarunkowania, które
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powodowały konﬂikty i rywalizację. Wiele uwagi poświęca drażliwej kwestii
bojkotu ekonomicznego żydowskich sklepów, prowadzonego konsekwentnie przez
narodowców w latach 30-tych i połączonego z akcją zakładania polskich placówek
handlowych i usługowych. Nie zapomina o przypadkach przemocy, zarówno tej
skierowanej przeciwko Żydom, jak również z ich strony aktów zorganizowanej
samoobrony, która przeradzała się niekiedy w agresję wobec Polaków. Obszernie
analizuje zajścia polsko-żydowskie w Międzyrzecu, Janowie, Łosicach i wielu innych
podlaskich osadach i miasteczkach.
Lata trzydzieste to jednak nie tylko antyżydowskie pikiety i bójki na
jarmarkach. Dla Podlasia to przede wszystkim czas zderzenia się dwóch skrajności
– ruchów narodowego i komunistycznego. W tym czasie agenci Kominternu byli
bardzo aktywni – inﬁltrowali legalne organizacje społeczne i partie polityczne
(Stronnictwo Ludowe, PPS), wykorzystywali populistyczne hasła do zdobywania 291
wpływów wśród bezrobotnych i biedoty, zarówno polskiej jak i żydowskiej. Władze
państwowe miały problemy ze skutecznym przeciwstawieniem się tej dobrze
zorganizowanej akcji, a stosowane przez nie metody policyjne przynosiły skutki
odwrotne od oczekiwanych. Dla narodowców walka z zagrożeniem komunistycznym
była tożsama z obroną niepodległości Polski. Doświadczenia roku 1920 nauczyły
ich, jak wielkim niebezpieczeństwem jest bolszewizm. Rozbuchany do skrajnych
rozmiarów nacjonalizm lat 30-tych, był reakcją polskiej prawicy na zagrożenie
komunistyczne. Hasła narodowo-radykalne miały za zadanie mobilizować
nastroje społeczne i jednoczyć Polaków w walce przeciwko zwolennikom
rewolucji, którzy dążyli do zniszczenia tradycyjnego porządku, tradycji i religii.
Choć antykomunistyczne poczynania narodowców nie były skoordynowane z
działalnością władz państwowych i policji, a znacznej mierze nawet podejmowane
wbrew nim, to niewątpliwie przyczyniły się do opanowania sytuacji na Podlasiu pod
koniec lat 30-strych.
Mariusz Bechta zrywa z dominującą w dotychczasowej historiograﬁi
konwencją opisywania wszystkich zjawisk zachodzących na prowincji z perspektywy
Warszawy. W dotychczasowych opracowaniach zabieg ten był czyniony przez tych
historyków, którzy chcieli w ten sposób wypełnić braki swej wiedzy i niedobór
materiału źródłowego. Praca Bechty ma także walor nowatorski. Dotychczasowa
literatura tematu jest wyjątkowo uboga i ogranicza się jedynie do kilku bardzo
zdawkowych wspomnień, pisanych z dużej perspektywy czasowej (Wojciech
Wasiutyński, Zygmunt Przetakiewicz, Edward Kemnitz, Zbigniew Stypułkowski),
oraz pobieżnej, niewolnej od błędów i nadinterpretacji, monograﬁi Obozu
Narodowo-Radykalnego autorstwa Szymona Rudnickiego. Bechta odwołuje się
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do tych publikacji sporadycznie i tylko wtedy, jeżeli jest to absolutnie niezbędne,
ponieważ zdaje się rozumieć, że nie wnoszą one w zasadzie już nic nowego do
dzisiejszej wiedzy o tamtym okresie.
Nie znaczy to, że praca jest pod każdym względem doskonała – szwankuje
zwłaszcza korekta ortograﬁczna i stylistyczna. Można mieć też pewne zastrzeżenia
co do jej konstrukcji, gdyż autor nie pokusił się o przedstawienie pełniejszego obrazu
wpływów wszystkich stronnictw politycznych na Podlasiu. Pozwoliłoby to pełniej
ocenić wpływy obozu narodowego na południowym Podlasiu. Obiekcje budzi też
tytuł pracy, skądinąd dobrze oddający sedno problemu, ale wydaje się on zbyt zawiły
i niezręczny. Można odnieść mylne wrażenie, że książka dotyczy Obozu NarodowoRadykalnego lub Falangi, choć w rzeczywistości jej bohaterami są w większości
działacze bardziej umiarkowanego i liczniejszego Stronnictwa Narodowego.
Omawiana publikacja najprawdopodobniej nie spotka się z życzliwym
przyjęciem dużej części historyków. Mając do czynienia z tą książką nie będą mogli
popisywać się swoją ignorancją, maskowaną okrągłymi formułkami i potokiem
frazesów, jak zwykli to czynić dotąd. Ewentualni polemiści i krytycy, o ile się tacy
znajdą, będą musieli najpierw pofatygować się do archiwów i spędzić tam sporo
czasu. Dlatego można podejrzewać, że nie doczeka się ona recenzji na łamach
czasopism fachowych, ani tymbardziej prasy.

Spadkobiercy ONR

Rafał Łętocha

Artur Paszko, O Katolickie Państwo Narodu Polskiego.
Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca” i Konfederacji Narodu
(Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2002)
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„Przyszły doktorant, pisząc o kształtowaniu się myśli społecznej w obecnym
okresie będzie miał kłopot nielada, jak uporządkować ten Kercelak ideowy” –
prognozował w 1942 r. jeden z ideologów Konfederacji Narodu (KN). „Szymon
z Opola” nie przypuszczał, że przyszłemu doktorantowi przyjdzie zmierzyć się
z czymś jeszcze, a mianowicie całym zespołem narosłych w okresie PRL mitów,
przeinaczeń i zwyczajnych kłamstw. Materia, z którą postanowił zmierzyć się Artur
Paszko, należy do wyjątkowo skomplikowanych.
Ideologia Grupy Szańca i Konfederacji Narodu nie była wcześniej tak
naprawdę przedmiotem jakiejś dogłębnej analizy. Jeżeli chodzi o Szaniec, czy szerzej
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Narodowe Siły Zbrojne, to większość literatury dotyczącej tego tematu ma charakter
stricte historyczny, a formułowanej w tym środowisku ideologii poświęcono, jak
dotąd, zaledwie dwie lub trzy monograﬁe. Nie lepiej wygląda sytuacja jeżeli chodzi
o Konfederację Narodu. Praca Artura Paszki jest zatem pierwszą próbą całościowej
i dogłębnej analizy ideologii środowisk wywodzących się z przedwojennego Obozu
Narodowo-Radykalnego. Autor nie ogranicza się tylko do prezentacji doktryny
politycznej czy postulatów programowych. Praca Paszki posiada bowiem charakter
komparatystyczny i to na dwóch płaszczyznach: z jednej strony autor porównuje ze
sobą dwa nurty narodowego radykalizmu, z drugiej konfrontuje koncepcje ideowe
środowiska Szańca i KN z nauczaniem społecznym Kościoła, czy nawet szerzej,
etyką katolicką. Celem autora było zaakcentowanie tych elementów doktryny
politycznej, które prezentują wyznawane przez narodowych radykałów wartości i
skonfrontowanie ich z wartościami chrześcijańskimi. Ideologię środowisk narodowo- 293
radykalnych okresu II wojny światowej autor analizuje na ośmiu zasadniczych
płaszczyznach, stanowiących odrębne rozdziały pracy, są to kolejno: teoria narodu,
nacjonalizm, etyka, koncepcje państwa i władzy, wychowanie, idee społecznogospodarcze, antysemityzm i stosunek do rasizmu oraz idee historiozoﬁczne.
Swoje rozważania Paszko rozpoczął od ustalenia, jakie miejsce zajmował
naród w narodowo-radykalnej hierarchii wartości. Analiza bogatego materiału
źródłowego pozwoliła mu postawić tezę, że bezpodstawnym są pojawiające się
często twierdzenia o absolutyzowaniu czy deiﬁkowaniu narodu przez narodowych
radykałów. Obala on też tezę o ich rasistowskich inklinacjach. W świetle ustaleń
Paszki pojawiające się dosyć często w publicystyce KN pojęcia „rasa” czy „czystość
krwi” nie mają charakteru antropologicznego, ale metaﬁzyczny. Należy je rozumieć,
jako „swoistą metaforę odnoszącą się bardziej do logosu niż biosu”. Natomiast na
gruncie wartości doczesnych, jak zauważa Paszko, mamy do czynienia z wyraźną
supremacją narodu nad jednostką, co odbiega w pewnym stopniu od standardów
katolickich. O ile w kręgu Szańca podejmowano jeszcze próby uzgodnienia
relacji jednostka-naród z zasadami personalizmu katolickiego, to w przypadku
konfederatów bazujących na ﬁlozoﬁi „Uniwersalizmu” ks. Józefa Warszawskiego
tego typu zabiegi nie były przeprowadzane, przyjmowano bezwarunkowo wyższość
narodu nad jednostką, bonum commune nad bonum particulare.
Narodowi radykałowie, jak pisze Paszko, dzielili istniejące ruchy i ideologie
nacjonalistyczne na dwie zasadnicze grupy: katolickie i pogańskie (tzn. te które
opierają się na jakiejkolwiek innej bazie światopoglądowej niż katolicyzm). Tylko
bowiem katolicyzm, ich zdaniem, jako postawa światopoglądowa, jest w stanie
zapobiec grawitacji nacjonalizmu w kierunku materialistycznym. Nacjonalizm
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według ideologów omawianych środowisk nie może mieć nic wspólnego z
szowinizmem czy ksenofobią, wbrew dominującemu zwłaszcza dziś przekonaniu,
wedle którego te pojęcia mają charakter synonimiczny, nacjonalizm bez przeszkód
godził się z uniwersalizmem chrześcijańskim. Dalsza część książki poświecona
została zagadnieniom etycznym, autor m.in. postanowił zbadać czy, a jeśli tak, to
na ile aktualne w środowisku narodowo-radykalnym pozostały postulaty Romana
Dmowskiego z początku ubiegłego wieku o potrzebie oddzielenia etyki narodowej
od etyki katolickiej, czy idea egoizmu narodowego lansowana przez Zygmunta
Balickiego. Paszko wyraźnie podkreśla tu, iż lektura enuncjacji ideowych obu
odłamów narodowego-radykalizmu pozwala na stwierdzenie (mimo widocznych w
łonie KN tendencji do instrumentalizacji etyki chrześcijańskiej), iż wzmiankowane
koncepcje zostały uznane za przebrzmiałe, nie może bowiem być mowy o żadnym
„dualizmie etycznym”, rozdźwięku pomiędzy etyką prywatną a etyką publiczną,
etyka narodowa winna być po prostu tożsama z etyką katolicką.
W swoich poglądach społeczno-politycznych przedstawiciele zarówno KN
jak i Szańca zdecydowanie odcinali się od dominujących w okresie międzywojennym
modeli ustrojowych, zarówno wyrosłej na gruncie liberalizmu demokracji, jak i
państwa totalnego, w każdej ze swych form. Zresztą publicyści wzmiankowanych
środowisk nie widzą tak naprawdę wielkich różnić pomiędzy tymi systemami,
wszystkie one bowiem były ich zdaniem owocem poganizacji Europy oraz
depersonalizują człowieka, sprowadzając go do wymiaru jednostki czy obywatela, z tą
różnicą, że totalizmy działają w sposób jawny, natomiast demoliberalizm metodami
bardziej subtelnymi i zawoalowanymi. Przyszła Polska w tej sytuacji musi odnaleźć
zdaniem narodowych radykałów swą własną drogę, winna stać się „państwem
narodowym” - nazwa ta nie odnosi się do spraw struktury etnicznej kraju, ale
dotyczy par excellence modelu ustrojowego. Model ten przybierał jednak trochę inny
charakter w publicystyce poszczególnych odłamów narodowego-radykalizmu. W
przypadku Szańca koncepcja ta zdaniem Paszki była „kolejnym krokiem w kierunku
katolicyzmu, w porównaniu ze stanowiskiem jakie rossmanowcy prezentowali
w okresie międzywojennym”. Natomiast, jak twierdzi autor, nie można już tego
powiedzieć o projektach KN, mimo odejścia od idei „totalizmu katolickiego”
lansowanej przez Falangę przed wojną gdyź znajdowały się tam cechy upodabniające
je bardziej do faszystowskiego niż katolickiego modelu ustrojowego”. Co nie
oznacza by można nazwać te projekty faszystowskimi sensu stricto, ponieważ jak
podkreśla Paszko inaczej zakreślone zostały tam m.in. relacje na linii państwo-naród,
jednostka-państwo czy zakres swobód człowieka. Podobna tendencja zauważalna
jest również jeżeli chodzi o koncepcje wychowawcze omawianych środowisk, tzn.
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o ile te kształtowane w środowisku Szańca są zdaniem Paszki bliskie postulatom
pedagogicznym personalizmu katolickiego to analogiczne dezyderaty formowane
przez ideologów KN odbiegają już dosyć daleko od standardów katolickich.
Niemało miejsca poświęcił autor poglądom społeczno-gospodarczym
wzmiankowanych środowisk konstatując w obydwu szeroką recepcję katolickiej
nauki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem encyklik Rerum novarum Leona
XIII i Quadragessimo anno Piusa XI. Zagadnienia dotyczące słusznej płacy, ochrony i
godności pracy, charakteru własności i jej jak najszerszego upowszechnienia w celu
deproletaryzacji społeczeństwa były rozważane właśnie w perspektywie wskazań
zawartych w papieskich encyklikach. Narodowi radykałowie odrzucali zarówno
kapitalizm jak i kolektywizm, jako modele nie tylko niewydolne, ale moralnie złe i
prowadzące do nędzy mas robotniczych. Proponowali oni znalezienie „trzeciej drogi”
rozwoju społeczno-gospodarczego, rodzimej koncepcji ustroju gospodarczego, 295
opartej o zasady etyki chrześcijańskiej i ukierunkowanej na interesy narodu polskiego.
Nie może więc dziwić ich zainteresowanie papieskim programem przebudowy
ustroju społecznego na zasadach korporacjonizmu, przy czym o ile ideolodzy Szańca
starali się zachować wierność propozycjom Piusa XI, to konfederackie propozycje
organizacji korporacji zbliżają się raczej do potępianego przez Papieża w encyklice
Quadragesimo anno modelu etatystycznego i centralistycznego. Wiąże się to z
zapatrywaniem na rolę i zadania państwa wżyciu gospodarczym, bowiem konfederaci
wykazywali szczególną predylekcję do centralnego sterowania gospodarką i szeroko
zakrojonej nacjonalizacji przemysłu, podczas gdy postulaty ideologów Szańca
dotyczące zakresu ingerencji państwa w tej dziedzinie były w zasadzie zgodne z
tomistyczną zasadą pomocniczości. Na marginesie warto jeszcze poczynić tutaj
pewne uwagi, autor konstatuje, że uznanie przez środowisko Szańca pracy za
jedyny godny sposób osiągnięcia własności, nie tylko jest w zgodzie z nauczaniem
społecznym Kościoła, ale bezpośrednio z niego wypływa, trudno się zgodzić z tym
stwierdzeniem gdyż katolicka nauka społeczna wyraźnie mówi o pierwotnych
(zawłaszczenie rzeczy niczyjej i praca) oraz pochodnych (darowizna, wymiana,
dziedziczenie, przyrost majątku), źródłach własności, wszystkie z nich uznając za
godne. Suponowanie Adamowi Doboszyńskiemu, iż wysuwał postulaty całkowitej
likwidacji wielkiego przemysłu również wydaje się przesadzone. Dekoncentracja w
ujęciu Doboszyńskiego miała mieć rzeczywiście szeroki zakres, ale i on zdawał sobie
sprawę z tego, iż niektóre gałęzie przemysłu z natury nie mogą być poddane temu
zabiegowi.
Niezwykle delikatna jest materia, której poświęcił autor kolejny rozdział:
zagadnienie antysemityzmu budzi bowiem do dziś duże emocje. Na podstawie
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zgromadzonego materiału źródłowego Paszko bezspornie wykazuje, że antysemityzm
w wydaniu narodowo-radykalnym nie miał nic wspólnego z rasizmem, który został
przez ideologów ugrupowań za przejaw materialistycznego myślenia, „bluff XX
wieku” używając określenia Wojciecha Wasiutyńskiego. Nie czynniki biologiczne
decydowały bowiem o niechęci narodowych-radykałów do narodu żydowskiego,
lecz przekonanie o jego permanentnym działaniu na szkodę narodu polskiego,
a szerzej całej cywilizacji chrześcijańskiej. U podłoża tego antysemityzmu leżą
więc czynniki polityczne, kulturowe czy ekonomiczne. Autor słusznie konstatuje
iż przyjęcie katolicyzmu jako sui generis bazy światopoglądowej, nie pozwalało
po prostu na jakąkolwiek aprobatę dla haseł rasizmu antropologicznego. Paszko
zdecydowanie również obala pojawiające się jakże często oskarżenia o współudział
narodowych-radykałów w eksterminacji ludności żydowskiej, ewentualnie ich
współodpowiedzialność za nią, podżeganie do tego typu działań czy popieranie
polityki okupanta względem ludności żydowskiej. Podkreśla on, iż choć sprzeciwiali
się oni „obecności Żydów w polskim życiu publicznym. Tym niemniej z równą co
najmniej stanowczością przeciwstawiali się eksterminacyjnym metodom okupanta.
W ich konstatacji holocaustu brak jest oznak triumfalizmu, brak nawet oznak
zadowolenia z takiego obrotu sprawy jaki miał miejsce”. Jednocześnie nie zgadza
się z tymi apologetami NSZ czy KN, którzy walcząc z tymi niesprawiedliwymi
oskarżeniami, twierdzą, iż grupy te w latach okupacji porzuciły antysemicką
frazeologię przedwojennego ONR ABC czy RNR Falangi. Należy tutaj po prostu
odróżnić dwa aspekty, ideowy od behawioralnego, wyrażającego się w działaniu.
Dobrze ilustrują to przykłady osób związanych z obozem narodowym, którzy nie
rezygnując często ze swego antysemityzmu ideowego, aktywnie sprzeciwiali się
polityce okupanta wobec ludności żydowskiej czy nieśli jej oﬁarną pomoc (J. Mosdorf,
E. Kemnitz, S. Modzelewski, J. Czerwiński , ks. M. Godlewski, L. Nowodworski i
wielu innych) szkoda więc, że autor nie znalazł miejsca na ich przypomnienie.
Ostatni rozdział poświęcił autor poglądom historiozoﬁcznym
narodowych radykałów, podkreślając nie bez racji ich bliskość z katolicką reﬂeksją
historiozoﬁczną, jako że naczelnym założeniem obydwu jest „ocenianie życia
i przemian ludzkości w perspektywie wartości najwyższej: „Boga”. Zarówno
ideolodzy Szańca jak i KN, postrzegając Średniowiecze jako szczytowy punkt rozwoju
cywilizacji chrześcijańskiej, postulowali za Bierdiajewem powrót do naczelnych
zasad, idei które konstytuowały tę epokę. Historię Europy postrzegali oni jako
palimpsest, na którym tekst pogański został przykryty tekstem chrześcijańskim, od
czasów renesansu mamy ich zdaniem do czynienia z coraz szybszym blaknięciem
tekstu świeższego i wydobywaniem się z pod niego starego tekstu pogańskiego.
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W zakończeniu, obok porównania ideologii omawianych środowisk
z ówczesną myślą katolicko-społeczną oraz wyjaskrawienia różnic dzielących
poszczególne nurty narodowego-radykalizmu, autor pokusił się również o wnioski
o charakterze ogólnym. Opierając się na systematyce H. R. Trevor-Ropera,
który kwaliﬁkował partie i ruchy polityczne o charakterze antyliberalnym i
antylewicowym do kategorii „dynamicznych faszyzmów” lub systemów klerykalnokonserwatywnych (tradycjonalistyczno-katolickich), Paszko stwierdza, iż
polski narodowy-radykalizm w wydaniu Grupy Szańca należy właśnie do
rodziny owych «systemów tradycjonalistyczno-katolickich». Tego samego
nie da się powiedzieć o Konfederacji Narodu. Głosiła ona rozwiązania o
charakterze totalitarnym, które wyraźnie łagodzone były w swej wymowie ze
względu na odwołania się do katolicyzmu i związanego z nim systemu wartości.
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Należy jednak podkreślić, iż system ten nie wyczerpuje ani wszystkich znamion
sformułowanego przez K. Friedricha i Z. Brzezińskiego «syndromu totalitarnego»,
ani nawet nie da się w pełni zaklasyﬁkować do rodziny tzw. «dynamicznych
faszyzmów». Należy go więc uznać za twór sui generis...

Można zaryzykować stwierdzenie, że w świetle ustaleń Paszki KN jawi
się jako fenomen pokrewny chociażby hiszpańskiej „Falandze” czy rumuńskiemu
„Legionowi św. Michała Archanioła”, z którymi badacze zazwyczaj mają podobne
kłopoty klasyﬁkacyjne.
Warto odnieść się do dwóch drobnych nieścisłości, z którymi mamy do
czynienia w zakończeniu; po pierwsze dyskusyjna jest teza o przemilczaniu w okresie
międzywojennym twórczości Feliksa Konecznego i w związku z tym wyjątkowo
powierzchownej recepcji jego tez w historiozoﬁi narodowych radykałów. Wydaje
się, ze należałoby poszukać tu innych przyczyn, ponieważ koncepcje Konecznego
były w latach międzywojennych dobrze znane (publikował min. w Myśli Narodowej),
a jego teoria pluralizmu cywilizacyjnego szeroko recypowana w publicystyce takich
ugrupowań konspiracyjnych, jak Stronnictwo Narodowe czy „Unia”. Druga uwaga
dotyczy stwierdzenia Paszki, że ustrój korporacyjny w latach międzywojennych
szczególnie szeroko omówił ks. Jan Piwowarczyk w książce Kryzys społeczno-gospodarczy
w świetle katolickich zasad (Kraków: Księgarnia Krakowska, 1932) – chodzi o inną
książkę tego autora pt. Korporacjonizm i jego problematyka (Poznań: Księgarnia Św.
Wojciecha, 1936), chociaż szerzej tę problematykę przedstawił ks. Antoni Roszkowski
w pracy Korporacjonizm katolicki (Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1932).
Należy podkreślić, że omawiana praca stanowi bardzo cenną pozycję jeśli
chodzi o ideologię narodowych-radykałów okresu II wojny światowej. Paszko
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obala wiele mitów i stereotypów z czasów PRL, które pokutują do dziś nie tylko
w powszechnej świadomości, ale i w środowisku naukowym. Odkłamując sprawy
związane z ruchem narodowym lat okupacji autor nie popadł na szczęście w
inną skrajność, tzn. nie podjął prób „pudrowania” ideologii omawianych przez
siebie ugrupowań, dostosowywania jej do aktualnie obowiązujących i politycznie
poprawnych mód i standardów, a niestety zdarza się to czasami badaczom zbyt
emocjonalnie traktującym temat i zanadto przejmującym się dominującymi
we współczesnym świecie poglądami, ocenami czy normami. Autor uniknął
jednakże tej pułapki, rzeczowo i obiektywnie przedstawiając zagadnienia z zakresu
ideologii badanych przez siebie formacji, nie stosując przy tym bynajmniej
taktyki przemilczeń czy pokrętnych tłumaczeń. Klarowność wykładu i precyzja w
formułowaniu myśli to również niewątpliwe atuty wzmiankowanej książki, autor
nie stosuje pseudonaukowego żargonu, co sprawia, że praca może zainteresować nie
tylko profesjonalnego czytelnika.
Oczywiście nie znaczy to, że praca Paszki nie posiada żadnych mankamentów. Co najmniej dyskusyjnym wydaje się używanie przez autora terminu
„skrajna prawica” w stosunku do omawianych przez niego nurtów narodowegoradykalizmu. Autor co zaskakujące uzasadniając posługiwanie się tego typu
terminologią powołuje się na różnego rodzaju enuncjacje komunistyczne, gdzie
przecież termin ten nie miał zupełnie charakteru określającego, ale wartościujący, był
traktowany tak naprawdę jako inwektywa polityczna, mająca na celu zdyskredytowanie
przeciwnika politycznego. Pewien brak konsekwencji autora uwidacznia tutaj fakt,
iż przecież zarówno faszyzm jak i narodowy-socjalizm również zyskiwały we
frazeologii komunistycznej miano ruchów skrajnie prawicowych, Paszko natomiast
odrzucenie przez narodowych-radykałów nazizmu i faszyzmu traktuje jako jeden
z argumentów na to, iż termin „skrajna prawica” jest wobec Szańca i KN jak
najbardziej adekwatny. Szczególnie problematyczne wydaje się używanie terminu
„skrajna prawica” w stosunku do konfederatów, w świetle chociażby ich postulatów
społeczno-gospodarczych, a nawet powojennych losów członków KN. Szkoda, że w
Bibliograﬁi przy tytułach czasopism autor nie podał lat w których się one ukazywały,
a zwłaszcza nazw środowisk, z którym były one związane. Z pewnością znacznie
ułatwiłoby to lekturę samej książki, która przecież nie dzieli się na dwie osobne
części poświęcone ideologii KN i Szańca, ale wszelkich porównań autor dokonuje
niejako na bieżąco, w toku narracji. Należałoby się również zastanowić w przypadku
drugiego wydania książki czy nie należy zredukować części poświęconej historii
wzmiankowanych ugrupowań w latach II wojny światowej, zwłaszcza że autor
nie wnosi tu żadnych nowych ustaleń opierając się na powszechnie dostępnych
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opracowaniach tematu czy literaturze wspomnieniowej. Wydaje się, że dla określenia
bazy źródłowej i zakresu badań, pięć, maksimum dziesięć stron skondensowanego
wykładu byłoby wystarczające.

Rafał Zgorzelski
Myśląc o Polsce w Londynie
»Myśl Polska« na emigracji 1941-1976. Antologia tekstów, wybór i opracowanie
Wojciech Turek i Maciej Urbanowski
(Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005)

„Starać się będziemy nie schodzić do roli organu jednej grupy politycznej, lecz służyć 299
wedle swoich najlepszych sił i zamiarów całości sprawy polskiej” – deklarował w
pierwszym numerze Myśli Polskiej jej zespół redakcyjny. Ponad 60 letni dorobek tego
pisma na emigracji pozostaje obecnie nieznany nawet dla większości historyków.
Historia Myśli Polskiej zaczęła się 20 marca 1941 r. w Londynie. Pismo było
dwutygodnikiem i oﬁcjalnym organem Stronnictwa Narodowego na emigracji.
Inicjatywie patronował prezes SN Tadeusz Bielecki, a bezpośrednio zaangażowanymi
w jego wydawanie byli tej miary intelektualiści, co prof. Władysław Folkierski
– wybitny romanista i historyk literatury, poeci i prozaicy Jerzy Pietrkiewicz,
Jan Bielatowicz, Wiktor Trościanko i Michał Pawlikowski, znani publicyści i
dziennikarze Marian Emil Rojek, Wojciech Wasiutyński, Zygmunt Nowakowski,
Józef Kisielewski i wielu innych. Spotkania redakcji miały nieraz burzliwy charakter.
Jeden z takich incydentów żartobliwie wspominał Wasiutyński:
Była to wczesna wiosna 1944 roku. Komitet redakcyjny zebrał się w południe
przy Wellington Avenue, pod przewodnictwem prof. Folkierskiego. Między
nim a Rojkiem powstał jakiś przewlekły spór, którego treści dziś już nie
pamiętam. W pewnym momencie Rojek uniósł się na krześle i uderzając pięścią
w stół, krzyknął: „To ja się, panie profesorze, podaję do dymisji”. W tym
momencie szyby od ulicy i od ogrodu wyleciały jednocześnie, dom się
zakołysał, zostaliśmy obsypani białym pyłem z suﬁtu i ścian. Za oknem widok
też się zmienił: nie było sąsiedniego domu, przez chwilę stała jeszcze, jakoś
pochyło, tylna jego ściana, potem runęła. Kiedy żeśmy się otrzepali z
pyłu, powiedziałem do Mariana: „No, nie mogłeś oczekiwać aż takiego
skutku swego uderzenia pięścią w stół”.
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W pierwszym okresie istnienia, czyli w trakcie toczącej się wojny światowej,
Myśl Polska wiele miejsca poświęcała zagadnieniom z dziedziny tradycji i kultury
narodowej oraz, co zrozumiałe, relacjom polsko-niemiecko-sowieckim i sprawom
organizacyjnym środowisk polskiej prawicy. Przesłanie pisma było proste: utrwalać
zasady narodowe polskie i uniwersalne katolickie. Na jej łamach konsekwentnie
broniono wschodniej granicy RP wytyczonej Traktatem Ryskim, sformułowano
tam także postulat nowej zachodniej granicy Rzeczypospolitej opartej o linię rzek
Odry i Nysy Łużyckiej: Polska miała objąć Gdańsk wraz z Prusami Wschodnimi,
Pomorzem Zachodnim i Dolnym Śląskiem. Priorytetem polityki polskiej miało być
utrzymanie dobrych stosunków w relacjach polsko-sowieckich oraz zachowanie
w przyszłości sojuszu z państwami zachodnimi. Lapidarnie ujął to Wojciech
Wasiutyński pisząc, że „polityka polska jest i musi być polityką przymierza z
Zachodem”. Publicyści dążyli do wypracowania silnej i podmiotowej roli polityki
polskiej w powojennej Europie. Warunkiem tego było stworzenie w Europie
środkowo-wschodniej nowego systemu zbiorowego bezpieczeństwa, opartego o
wspólnotę ekonomiczno-militarną, powstałą z zawarcia przez Polskę z sąsiednimi
państwami szeregu umów gospodarczych i sojuszów wojskowych, która stanowiłby
zaporę dla ekspansji Niemiec i Rosji. Polska prawica dobitnie głosiła, że „Silna
Polska” powinna być celem wszystkich Polaków, ale ludzie z obozu sanacji, którzy
popełniali niewybaczalne błędy w polityce Międzywojnia nie powinni wrócić do
steru rządów w kraju po odzyskaniu niepodległości.
Myśl Polska także uczestniczyła aktywnie w życiu polskiej emigracji i
politycznych rozgrywkach wokół Rządu RP w Londynie. Krytycznie odnoszono
się kolejno do gabinetu gen. Władysława Sikorskiego, a następnie Stanisława
Mikołajczyka za ich ustępstwa wobec Rosji w sprawie granicy wschodniej.
Stronnictwo Narodowe nie uznało wycofania przez Zachód poparcia dla legalnych
władz polskich na wychodźstwie. Jałtę określono mianem zdrady „niesłychanej w
dziejach świata”.
W okresie powojennym łamy Myśli Polskiej stały się trybuną z której
pilnie śledzono wydarzenia polityczne na świecie, komentowano ich związek ze
sprawa polską i w ten sposób usiłowano wpływać i kształtować postawę emigracji.
Odnoszono się również do zagadnień polityki bieżącej i z nadzieją spoglądano w
przyszłość.
Myśl Polska była pismem nowoczesnym i miała charakter pluralistyczny, a
jej łamy nie stały się miejscem do jałowych rozważań ideologicznych. Trzeźwość
w ocenie teraźniejszości i w patrzeniu w przyszłość była charakterystyczną cechą
tego dwutygodnika. „Dobra wola w polityce to za mało” – twierdzili publicyści.
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Wbrew lansowanym przez niektóre środowiska emigracyjne nierealistycznym i
oderwanym od rzeczywistości wizjom kolejnych narodowych powstań, Myśl Polska
z uporem twierdziła, że podstawowym warunkiem uwolnienia Polski spod dominacji
Sowietów będzie zmiana układu międzynarodowego. Dlatego przeciwstawiano się
taktyce „zbrojnego pokoju”, polityce ugody miedzy mocarstwami zachodnimi
a Związkiem Sowieckim na zasadach status quo. Publicyści zwracali też uwagę, że
permanentny kryzys ekonomiczny, bieda i bezrobocie bezlitośnie obnażyły słabości
reżimu, co dawało nadzieję, że upadek komunizmu jest tylko kwestią czasu. Wiele
miejsca poświęcano omawianiu metod walki z systemem komunistycznym w
Polsce. Credo było niezmienne: Polska może liczyć tylko na własne siły, których
to nie wolno w niemądry sposób trwonić. Tadeusz Bielecki rozumiał i pochwalał
dążenia polskiej młodzieży do zrzucenia kajdanów sowieckiej zależności, ale
przestrzegał przed zwodniczymi koncepcjami powstańczymi, które prowadziłyby 301
jedynie do niepotrzebnego rozlewu krwi. Przeciwko pomysłom powstańczym, ale
też i postawom ugodowym występował na łamach pisma Wojciech Wasiutyński,
który nieraz musiał polemizować z innym narodowcem Jędrzejem Giertychem,
autorem kontrowersyjnej wówczas koncepcji o dwubiegunowym, amerykańskochińskim świecie, w którym Rosja stanie się naturalnym sojusznikiem Polski. Obaj
antagoniści w różny sposób patrzyli na rzeczywistość: dla Wasiutyńskiego Polska
była państwem zniewolonym przez sowiecki imperializm, Giertych zaś replikował
na łamach paryskich Horyzontów twierdząc, że PRL jest państwem niepodległym,
choć związanym sojuszem dynastycznym z Rosją, który chce zerwać. Z Giertychem
polemizował także Tadeusz Bielecki, który popierał ideę pojednania polskoniemieckiego wyrażoną w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1968
roku. Bielecki uznawał Kościół za jedynego wyraziciela dążeń narodu w zniewolonym
kraju. Dlatego wszelkie przejawy walki z Kościołem katolickim w PRL były pilnie
śledzone przez redakcję i podawane do wiadomości opinii publicznej.
W publicystyce pisma dominującą pozycję zajmowały zagadnienia
europejskie. Publicyści utożsamiali się z Zachodem, choć nie czynili tego
bezreﬂeksyjnie, nie byli bezkrytycznie urzeczeni zachodnią demokracją i dostrzegali
także jej negatywne strony. Wojciech Wasiutyński zwracał uwagę na ideową próżnię
w polityce amerykańskiej, a Marian Rojek potrzebę głębokiej pracy umysłowej
wewnątrz świata zachodniego, zainfekowanego przez komunizm. Jakże aktualne
dziś pozostają analizy geopolityczne Zygmunta Berezowskiego, który już w 1961
r. słusznie przewidywał, że Europa zmierza do ściślejszego zjednoczenia, co musi
niechybnie nastąpić. Berezowski popierał powstanie wspólnej Europy. Opowiadał się
zdecydowanie za współpracą Polski z Francją oraz za ideą uwolnienia Europy spod
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zależności zewnętrznych protektorów. W 1976 r. Berezowski słusznie stwierdził,
że „powstaje bardziej zjednoczona i bardziej zwarta Europa, która pokusi się o
odzyskanie swojego miejsca w układzie światowym”. Wierzył, że będzie to proces
nieodwracalny. Publicyści utożsamiali się z polityką gen. Charlesa de Gaulle’a, z
koncepcją współpracy z Francją, która popierała istnienie niezależnych państw
narodowych w ramach wspólnej Europy. Zagadnienia bieżącej polityki uzupełniały
w piśmie szkice kulturalne i analizy polityczne oraz artykuły wspomnieniowe.
Prezentowany zbiór obejmujący publicystykę Myśli Polskiej z lat 1941-1976
jest z konieczności niepełny. Pismo ukazywało się niemal bez przerwy przez 60
lat, ale autorzy antologii Wojciech Turek i Maciej Urbanowski zadecydowali się
przedstawić czytelnikowi artykuły z pierwszych 35 lat istnienia pisma. Przyjęta
cezura – rok 1976 – miała symbolizować zmierzch świetności Myśli Polskiej. To czy,
jak chcą Turek i Urbanowski, w okolicach 1976 r. publicystyka tego dwutygodnika
zaczęła się systematycznie obniżać, można uznać za dyskusyjne. Rzeczywiście
śmierć Folkierskiego (1961), następnie długoletnia choroba i śmierć Berezowskiego
i Bieleckiego (1982) oraz wcześniejsze wycofanie się z redakcji Wojciecha
Wasiutyńskiego (w 1958 r. wyjechał do USA), były niepowetowanymi stratami
dla pisma. Do głosu doszli mniej znani i wyrobieni dziennikarze, a także kilku
kontrowersyjnych kontestatorów spod znaku paryskich Horyzontów.
Trudno przecenić dziś wkład emigracyjnej Myśli Polskiej w odbudowę
niepodległej Polski. Do jej dorobku nawiązywali w latach PRL, min. działacze
podziemnego Ruchu Młodej Polski oraz środowiska skupionego wokół prof.
Wiesława Chrzanowskiego. Książka PP. Turka i Urbanowskiego wypełnia kolejną
białą plamę naszej najnowszej historii.

Samuraje idą na wojnę

Maciej Jabłoński

Akira Iriye, The Origins of the Second World War in Asia and the Paciﬁc
(London: Longman Group, 1996)

302

Książka The Origins of the Second World War in Asia and the Paciﬁc została
opublikowana w serii Origins of Modern Wars. Autor – Akira Iriye – jest Amerykaninem
japońskiego pochodzenia, profesorem Uniwersytetu Harvard i współautorem
monumentalnego dzieła Cambridge History of China.
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Niniejsza praca Iriye przedstawia drogę Japonii do II wojny światowej. Analiza
tego zjawiska nie została jednak sprowadzona tylko do historii wojny chińskojapońskiej, jak czyniło to dotąd wielu uczonych. Autor prezentuje meandry i niuanse
polityki japońskiej, poczynając od przełomu 1921-1922 (konferencja rozbrojeniowa w
Waszyngtonie), aż do wybuchu wojny na Pacyﬁku. Obraz ten powstaje na szerokim
tle ogólnoświatowej sceny politycznej. Iriye przygląda się też polityce innych
krajów – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin, ZSRS, Niemiec, Francji
i Holandii. Są one jednak tylko wypadkową dla polityki japońskiej, może dlatego nie
są zarysowane różnice między polityką brytyjską, a polityką dominiów – Australii i
Nowej Zelandii, które z punktu widzenia Tokio stanowiły jedną całość. Jest to historia
narastania kompleksu „oblężonej twierdzy”, dzieje ksenofobii. Społeczeństwo i
jego elity, przypisując innym złe intencje, jedyne rozwiązanie widzą w zbrojnej
konfrontacji. Stan ten narastał stopniowo i – zdaniem autora – nie był nieodwracalny. 303
Błędy japońskiej polityki (i dyplomacji) wobec Chin, ZSRS, Wielkiej Brytanii, czy
USA sprawiły, że Japończycy znaleźli się w rezultacie w sytuacji bez wyjścia. To ich
własne działania zjednoczyły różniące się w wielu kwestiach kraje. Jedyną szansą
realizacji japońskiego celu – rozerwania kręgu wrogich państw zaciskającego się
wokół ich wysp – było zdaniem prof. Iriye przyłączenie się do aliantów, a nie ich
atakowanie. Możliwe, że wówczas różnice dzielące „białe mocarstwa” stałyby się dla
Tokio bardziej oczywiste, a jednocześnie ekspansja japońska jako przyczyna zbliżenia
zniknęłaby i blok, przestałby się konsolidować. De facto udział aliantów w wojnie w
Chinach, w sytuacji gdy zaangażowani byli w konﬂikt w Europie był nierealny, a
japońskie obawy – bezpodstawne. Politycy japońscy nie dążyli świadomie do wojny,
ale okoliczności, które sami wykreowali, zmusiły ich do jej rozpętania. Jednocześnie
za negatywne efekty własnych działań obwiniali „spisek białych narodów” przeciw
świętej ziemi Yamato.
Iriye nie podziela upowszechnionego poglądu, że to politycy japońscy
(np. Tojo) dążyli do wojny, a zdający sobie sprawę z siły przeciwnika wojskowi
(Yammamoto, Nagumo) byli przeciw. Sytuacja była dokładnie odwrotna.
Dyskusyjną może być teza, że alienacja Japonii zaczęła się dopiero w 1921 r., a nie
wynikała z tradycji tego społeczeństwa, przez wiele stuleci izolującego się od obcych.
Ani rewolucja Mejdżi, ani kolejne etapy ekspansji od końca XIX wieku, aż po rok
1931, nie były zdaniem autora istotne. Zdaniem profesora Iriye nie tylko Japonia
popełniała błędy. USA i Wielka Brytania nadto zaufały polityce odstraszania, która
w końcu zakończyła się ﬁaskiem – ani obecność Floty Pacyﬁku w Pearl Harbour,
ani pancerników Royal Navy w Singapurze, ani bombowców amerykańskich na
Filipinach, nie powstrzymały Japonii od agresji, a potęgujący się kompleks oblężonej
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twierdzy odnosił efekt przeciwny do zamierzonego.
Fakt, że ekspansja japońska natraﬁła na młody nacjonalizm chiński
sprawił, że konﬂikt był bardziej gwałtowny i trudniejszy do zażegnania. Incydent
na moście Marco Polo pozostawiony do rozstrzygnięcia lokalnym dowódcom
zapewne zakończyłby się bez komplikacji. To ingerencja władz w Tokio i Nankinie
doprowadziła do eskalacji konﬂiktu. Na marginesie warto zauważyć, że autor nie
wspomina o teorii obciążającej za incydent komunistów chińskich i Stalina.
Zbliżenie japońsko – niemieckie nie było jedyną możliwą opcją. Hitler przez
długi czas utrzymywał znakomite stosunki z chińskim rządem nacjonalistycznym
w Nankinie, a potem w Czungkingu. Poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow zbliżył
się do ZSRS w momencie, gdy Japończycy walczyli z Armią Czerwoną nad
Chałchyngoł. Pakt antykominternowski był raczej tylko deklaracją polityczną, a
nie sojuszem politycznym. Sygnalizowany jest więc brak koordynacji dyplomacji
państw Osi, który potem miał się przełożyć na brak wspólnej strategii prowadzenia
wojny. Potwierdza to tezę, że eksploatowana przez aliancką i sowiecka propagandę i
historiograﬁę teza o „spisku państw faszystowskich” była mitem.
Ekonomiczne motywy działań Japonii (braki surowcowe, parytet złota,
Wielki Kryzys) są zarysowane, choć autor – w przeciwieństwie do wielu historyków,
zwłaszcza marksistowskich – nie uważa ich za decydujące. Podobnie minimalizuje
znaczenie amerykańskiego embarga na ropę i produkty ropopochodne, jako
bezpośredniej przyczyny wybuchu wojny, choć ta teza wydaje się najbardziej
dyskusyjna. Autor nie odnosi się także do dyskutowanego szeroko poglądu o sporze
dwóch grup zwolenników ekspansji – tzw. „opcji południowej” (ﬂota) i „opcji
północnej” (armia).
Popularna teza, iż Japonia w swej ekspansji naśladowała europejskie
mocarstwa kolonialne, a potem także USA i ZSRS (konﬂikt o kolej wschodniochińską
z 1929 i powrót dyktatury Stalina na szlak ekspansji carskiej) nie zostały szczegółowo
omówione.
Poważnym mankamentem pracy jest brak wykorzystania źródeł z archiwów
sowieckich – przynajmniej autor nic takiego nie sygnalizował. Wykorzystanych
zostało natomiast wiele pozycji i źródeł japońskich i chińskich, z oczywistych
przyczyn niedostępnych dla przeciętnego badacza. Książka nie posiada kalendarium,
ani dobrej bibliograﬁi. Wartość tej publikacji podnoszą natomiast szczegółowy
indeks i mapy Azji oraz basenu Pacyﬁku.
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Maciej Jabłoński
“Chasing pussies and killing Communists”
George Crile, Charlie Wilson’s War. The Extraordinary Story of the Largest
Covert Operation in History
(New York: Grove Press, 2003)
To, że jest to książka niezwykła jest może stwierdzeniem nieco banalnym,
ale dobrze oddającym jej charakter. Opowiada historię tajnej wojny toczonej
przez amerykańskie służby specjalne w Afganistanie. Nie jest to jednak typowy
opis zmagań wywiadów. Napisana lekko i wciągająco, opowiada historię wojny
w Afganistanie przez pryzmat losów kilku ludzi, w tym tytułowego bohatera –
Charliego Wilsona, kongresmana z Teksasu. Ten absolwent Akademii Marynarki 305
Wojennej w Annapolis, były oﬁcer i były członek legislatury stanowej, kobieciarz
niestroniący od alkoholu, demokrata i (w amerykańskim rozumieniu tego słowa)
liberał, w wyniku kilku zbiegów okoliczności stał się czołowym promotorem
„sprawy afgańskiej” w Kongresie oraz organizatorem pomocy dla mudżahedinów.
Ten obdarzony iście ułańską fantazją polityk należał do grona nielicznych lobbistów
propakistanskich, równocześnie będąc jednym z ideowych sojuszników Izraela. Nie
zaszkodziło to jego niezwykłej popularności w Arabii Saudyjskiej i Egipcie. Jako
ideowy liberał głosował za Somozą, przyjaźnił się z oﬁcerami Mossadu i agentami
CIA oraz generałem Zia ul Haq, był miłośnikiem Churchilla, Mac Arthura i
Kennedy’ego, zwolennikiem prawa do aborcji i swobody w dostępie do broni. Był
równocześnie idealistą i cynikiem, popierał wydatki zbrojeniowe Reagana, będąc
antykomunistą głosował przeciw pomocy dla Contras, jako ateista reprezentował
okręg silnie protestancki z tzw. „biblijnego pasa”. Autor nie ogranicza się jednak
do złożonej i pełnej sprzeczności biograﬁi Wilsona. Innymi ważnymi postaciami
tej opowieści są: Gust Avrakotos – niezwykły oﬁcer CIA, potomek greckich
imigrantów, wychowany na ulicy w dzielnicy slumsów; aktorka Joanne Herring –
przyjaciółka Wilsona i Zia ul Haq’a, członkini prawicowej organizacji Minutewomen
i kochanka szefa francuskiego wywiadu; Charlie Schnabel - myśliwy, zatwardziały
prawicowiec i asystent Wilsona, Mike Vickers – były żołnierz Zielonych Beretów,
oraz Charles Fawcett – aktor, weteran RAF i Legii Cudzoziemskiej. Pojawiają się
też akcenty polonijne – wspomagający mudżahedinów oﬁcer CIA Ed Juchniewicz
i pułkownik lotnictwa USA Walter Jajko oraz blokujący amerykańską pomoc dla
Pakistanu polsko-żydowskiego pochodzenia kongresman Steve Solorz.
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Książka sugestywnie przedstawia reguły kongresowych rozgrywek. Sposoby
i metody tworzenia aktów prawnych i budżetu jedynego obecnie supermocarstwa.
Pokazuje jak decyzje ﬁnansowe przenoszą się na efekty polityczne. Ukazuje
rozwój amerykańskiego zaangażowania w Afganistanie i udział Kongresu w tej
wojnie. Pozwala się zapoznać z kulisami działań CIA i jej ściśle tajnej jednostki
paramilitarnej. Mankamentem jest brak wzmianek o działaniach innych agend
rządu USA, takich jak DIA (Defence Intelligence Agency), NSA (National Security
Agency), Departamentu Stanu (Diplomatic Security Service) oraz działań innych
rządów, które za wyjątkiem pakistańskich, egipskich, chińskich i brytyjskich są
tylko anonsowane. Autor potwierdza obecność w Afganistanie komandosów z SAS
oraz znaczącą rolę siatek brytyjskich utrzymywanych jeszcze od XIX wiecznych
wojen kolonialnych. Nota bene zarówno władze brytyjskie jak chińskie do dziś
zaprzeczają jakiemukolwiek zaangażowaniu w wojnę w Afganistanie. Nie jest
wyjaśniona rola wywiadów francuskiego, niemieckiego, izraelskiego, singapurskiego,
kanadyjskiego, australijskiego, saudyjskiego oraz sojuszu łączącego Biały Dom z
Watykanem (niewielka wzmianka o udziale Kawalerów Maltańskich w cywilnym
programie pomocowym może służyć tylko za wskazówkę). Poznajemy natomiast
świat lobbystów, handlarzy bronią i generałów z Egiptu, Szwajcarii i… Polski.
Okazuje się bowiem, że tajemniczy generał z ówczesnego PRL zgodził się przekazać
Amerykanom najnowocześniejszą sowiecką rakietę w zamian za wybudowanie nad
jednym z Wielkich Jezior nagrobka dla jego dziadka… Tak się stało, a ów generał
sprzęt przekazał i nie wziął za to żadnego dodatkowego wynagrodzenia.
Autor wskazuje na kluczową rolę Afganistanu, jako punktu zwrotnego,
początku upadku imperium sowieckiego i źródła jego moralnej degrengolady.
Sowieckie zbrodnie wojenne, podobnie jak okrucieństwa mudżahedinów są
wspominane marginalnie, choć idea użycia broni atomowej, czy groźby „miłującego
pokój” Gorbaczowa pod adresem Pakistanu brzmią aż nazbyt realnie… Podobnie
zresztą jak afgańskie tortury czy gwałty homoseksualne na jeńcach. Autor nie daje
również odpowiedzi na pytanie dlaczego wspaniale układająca się współpraca między
USA, a muzułmańskimi Afgańczykami zmieniła się w wojnę z terroryzmem; jak
sojusznicy zamienili się w nieprzyjaciół; jak mogło dojść do 11 IX 2001 r. Czy był
to efekt zaniechania USA, cięć budżetowych za Busha i Clintona, „niedokończenia
zwycięstwa” i to nie tylko w Afganistanie? A może zawiniła tu śmierć w tajemniczym wypadku lotniczym generała Zia ul Haqa (czy była to realizacja groźby
Gorbaczowa?)? Może winni byli Amerykanie faworyzujący Gulbudina Hekmatyara,
zamiast Ahmeda Szacha Massuda, popieranego przez Brytyjczyków? Czy Charlie
Wilson nie chciał dostrzegać, symptomów fundamentalizmu?

GLAU_01.indd 306

12/16/05 12:27:06 PM

Recenzje

Problemem CIA było, i z resztą jest do tej pory, ograniczanie środków
budżetowych i tzw. microbudgeting ze strony Kongresu, oraz wiele restrykcji
politycznych, np. nie pozwalających na zakup i dostarczanie Afgańczykom broni
snajperskiej lub wyposażonej w tłumiki, bowiem Kongres uważał ją za broń
„zabójców”. Innym zagrożeniem jest źle pojęte podejście do kwestii wolności słowa
w Stanach Zjednoczonych, czego przykładem była sprawa Philipa Agee, który w
1975 r. ujawnił nazwiska ponad 200 oﬁcerów CIA (w wyniku czego zginął min.
szef placówki w Atenach Richard Welch) i nie poniósł za to żadnych konsekwencji.
Zmuszało to CIA do stosowania różnych kruczków prawnych i wybiegów oraz
skomplikowanych machinacji ﬁnansowych. Często, jak było to w wypadku
Avrokotosa i Wilsona, prowadziło to do nieformalnych spisków i porozumień
między agentami CIA a kongresmanami.
Zawodowy historyk może się czuć zawiedziony miernym aparatem 307
naukowym książki (brak przypisów źródłowych i niezbyt rozbudowana bibliograﬁa).
Autor nie uniknął drobnych błędów (np. pisząc, że rakiety Stinger po raz pierwszy
zastosowano bojowo w Afganistanie w 1986 r.; w rzeczywistości wykorzystali je
zestrzeliwując co najmniej dwa argentyńskie samoloty brytyjscy komandosi w 1982
r. na Falklandach) ale książkę można polecić każdemu zainteresowanemu historią
USA, historią działań wywiadów, czy szerzej politologią. Nie jest to jednak tylko
lektura dla specjalistów. Sięgnąć po nią może każdy. Lekkie pióro i porywająca treść
zachęcają. Bohaterowie prowadzą życie Jamesa Bonda. Podróżują po świecie, bawią
się (ilość alkoholu wypitego przez Wilsona i kolegów może przyprawić o zawrót
głowy), otaczają ich piękne kobiety i wielcy tego świata, a następnie traﬁają do
Afganistanu, gdzie strzelają do Sowietów.
Antykomunistyczne poglądy Wilsona widoczne są w całej jego karierze.
Kongresman był opanowany ideą zniszczenia „imperium zła”. Znalazł odpowiednie
pole bitwy właśnie w Afganistanie. Ważnym elementem motywującym go do
działania mogły być też wyrzuty sumienia spowodowane faktem, że nie dane
mu było walczyć w Wietnamie. Jego instynkt często lepiej jemu podpowiadał
rozwiązania niż biurokratom, w tym wielu doświadczonym oﬁcerom CIA. Jego
antykomunizm, poparcie dla zbrojeń i niepoprawne politycznie zachowanie
irytowało liberalnych demokratów. Jego zamiłowanie do kobiet, alkoholu i hucznych
przyjęć odstręczało konserwatywnych republikanów. Do 1985 r. jego działalność
nie była znana nawet waszyngtońskim specjalistom, a i później okrywała ją mgła
tajemnicy. Jego wybryki alkoholowe i afery obyczajowe były powszechnie znane.
Mimo to wyborcy z konserwatywnego Teksasu stale obdarzali go swoim zaufaniem.
Jego tryb życia omal nie doprowadził go do nagłego końca i to zarówno w sensie
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śmierci politycznej jak i ﬁzycznej. Afganistan i wojna z komunizmem dawały mu
jednak sens działania.
Historia Wilsona oraz jego przyjaciół – amerykańskiego Greka z CIA Gusta
Avrakotosa i byłego „Zielonego Bereta” oraz niedoszłego „nosiciela” walizkowej
bomby atomowej Mike’a Vickersa, jest z życia wzięta ilustracją tezy, jak pojedyńczy
człowiek może wpłynąć na losy świata.
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Paweł Szałamacha

Patrick Buchanan, A Republic, Not an Empire. Reclaiming American Destiny
(Washington D.C.: Regenery Publishing, 1999)

Książki Patricka Buchanana reprezentują typ nieobecny w polskiej polityce:
napisane przez ludzi aktywnych na scenie publicznej, łączące pogłębioną znajomość
tematu z dużą siłą perswazji, zdolnością przekonywania do swoich argumentów.
Nie są to cieniutkie pamﬂety wydawane w okresie wyborczym, lub wywiady-rzeki.
Po lekturze, czytelnik pozostaje z przekonaniem, że autor istotnie wykonał pracę
badawczą, posiada wiedzę, na której buduje opinie, a nie na odwrót. Taką książką
jest wydana kilka lat temu, a nie przetłumaczona na język polski A Republic, Not an
Empire, czyli Republika, a nie imperium.
Jest to krytyczna historia amerykańskiej polityki zagranicznej, począwszy
od powstania Stanów Zjednoczonych, aż do lat 90-tych ubiegłego wieku. Została
wydana w 1999 roku, a jest to data istotna, gdyż w roku tym Ameryka stoczyła
ostatnią wojnę minionego milenium, wojnę przeciwko Jugosławii, prowadzoną
w celu utwierdzenia swojego władztwa nad Europą. Publiczność oglądająca ten
konﬂikt pod nazwą interwencji humanitarnej, została przekonana, że wojna toczy
się w celu ratowania Albańczyków, nazwanych dla celów telewizyjnego przekazu
Kosowarami. Wojna ta jest doskonałą egzempliﬁkacją tez Buchanana.
Jeszcze kilka lat temu, pisząc o pozycji USA na świecie nie wypadało
nazywać jej imperium. Od tego czasu zaszła zmiana, słowa imperium używa się
coraz częściej, i to w przyzwalającym tonie. Prześledźmy więc pokrótce dzieje USA
wg Buchanana.
Niespełna czterysta stron książki to pasjonująca lektura o jednym z
„najszybszych” imperiów w historii. Porównywalny być może jedynie przykład
Macedonii, która podbiła znany świat w niespełna dwie dekady. Pierwsze dwie
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dekady XIX wieku to powiększenie terytorium kosztem posiadłości kolonialnych
Francji i Hiszpanii. W 1823 roku, czyli mniej niż pięćdziesiąt lat po swoim
powstaniu, USA ogłaszają doktrynę Monroe, której prawdziwe znaczenie nam
często umyka. Prezydent Monroe nie tyle powiedział światu, że USA będą
strażnikiem niepodległości krajów Ameryki Południowej, ale to, że połowę świata
USA uznają za sferę swoich wyłącznych wpływów. Dalej następuje zwycięska
wojna z Meksykiem, konsolidacja wewnętrzna struktury państwa podczas Wojny
Secesyjnej (tak podobnej do wojny domowej w Rzymie czasów Cezara), zakup
Alaski, kolonizacja kontynentu. Buchanan aprobuje politykę międzynarodową USA
tego okresu, uznając ją za rozsądną i zgodną z interesem narodowym.
Cezurą jest rok 1898 i wywołana przez USA wojna z Hiszpanią, dzięki której,
po zdobyciu Filipin, Ocean Spokojny został morzem wewnętrznym Ameryki. XX
wiek to według Buchanana równia pochyła. Wilson wciąga kraj do I wojny światowej, 309
lata 20-te to krótki nawrót zdrowego rozsądku, ale już F.D. Roosevelt robi wszystko
aby USA przystąpiły do wojny z Japonią i Niemcami, choć nie wymagało tego
bezpieczeństwo Ameryki. Następuje zimna wojna, podczas której na zgliszczach
Europy, jedynie Ameryka jest zdolna przeciwstawić się komunizmowi. Jednak po
upadku ZSRS, zamiast wycofać swoje wojska z Europy i Azji, Waszynton cieszy się
swoją hegemonią, rozszerza sfery wpływów, pogrąża się w imperialnej pysze, szuka
nowego wroga, uzasadnienia dla swojej potęgi. Tego Buchanan nie akceptuje w imię
republikańskiego, a nie imperialnego charakteru swojego kraju.
Jaki podstawowy zarzut można postawić Buchananowi? Otóż trudno
wyobrazić sobie imperium, które dobrowolnie, posiadając zasoby niezbędne
do rządzenia, siłą własnej decyzji samoogranicza się, wycofuje z zajętych, nawet
odległych prowincji. Znane w historii przykłady upadku imperiów następowały w
wyniku agresji zewnętrznej, bankructwa ﬁnansowego, konﬂiktów wewnętrznych,
kryzysu demograﬁcznego, lub połączenia tych czynników. Tak upadł Rzym,
imperium hiszpańskie, brytyjskie, a ostatnio ZSRS. Buchanan zaś proponuje,
aby potężna Ameryka zaprzestała wspierania Tajwanu, ewakuowała kontyngent
wojskowy z Korei, zrezygnowała ze specjalnego statusu Izraela, oddała Rosji pole
działania w Azji Środkowej i Europie Wschodniej.
Świat Buchanana to powrót do okresu szczęśliwego dzieciństwa z połowy
XIX wieku, do czystej doktryny Monroe, czasów gdy Ameryka posiadała
szczątkową armię i nikłą ﬂotę, a funt szterling był walutą międzynarodowych
rozliczeń. Postulaty te wydają się sprzeczne z intuicyjnie odczuwanymi prawami
polityki (i ﬁzyki), a doświadczenie uczy, że ich realizacja może nastąpić jedynie na
skutek gospodarczego i wojskowego upadku Ameryki, lub pęknięcia wewnętrznego
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porównywalnego z wojną domową. Amerykański patriota, zaniepokojony przemocą,
która się dokonuje w imię USA i dążący do odzyskania przezeń republikańskiej
duszy, musi więc życzyć przegranej swojemu krajowi. Od dnia wydania książki
amerykańska piechota morska znalazła się w Afganistanie i Iraku, Estonia, Łotwa
i Litwa wstąpiły do NATO, a wpływy rosyjskie zostały wyparte z Gruzji i Ukrainy.
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju?
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Marek Jan Chodakiewicz

Richard Boleslavski [Ryszard Bolesławski], Way of the Lancer
(New York: The Literary Guild, 1932)
Dzieje formacji polskich walczących po stronie rosyjskiej podczas I wojny
światowej pozostają wciąż bliżej nie znane. Jest trochę literatury wspominkowej.
Wśród nich wspomnienia Ryszarda Bolesławskiego, spisane – czy może zredagowane
i upiększone – przez pisarkę amerykańską Helen Woodward i wydane po angielsku
ponad siedemdziesiąt lat temu.
Bolesławski twierdzi, że przed Wielką Wojną był artystą, aktorem. Po
wybuchu wojny wstąpił ochotniczo do pułku „polskich ułanów,” w którym
służył jako oﬁcer. Jego wspomnienia są ogólnie nudnawe i pełne dłużyzn. Próby
Helen Woodward dostosowania realiów wojennych do oczekiwań przeciętnego
amerykańskiego czytelnika lat trzydziestych ubiegłego stulecia zaowocowały w
przeciętnym romansidle, z którego zaledwie od czasu do czasu wypełza rogata
ułańska dusza.
Opisy nagminnych wydarzeń wloką się w nieskończoność. Na przykład
Woodward całymi stronami kreśli pseudo-skomplikowany portret psychologiczny
szpiegów niemieckich, kolonistów na Wołyniu, których rozstrzelali ułani z wyroku
sądu wojennego. Co najmniej nienaturalne jest wspomnienie o całonocnej orgii
seksualnej połączonej ze zbiorowymi gwałtami w wykonaniu zanarchizowanej
bandy rewolucjonistów, którą miał jakoby podglądać przez dłuższy czas ukryty nad
jarem patrol ułanów. Melodramatyzmem trąci historia o dworze zrabowanym przez
zanarchizowane chłopstwo, podbechtane przez czerwonych. Wokół trupy ziemian,
w jednej z komnat leży w drgawkach przedśmiertelnych młoda żona właściciela, a
nieopodal pełzają niedobite przez czerń bobasy. Wysoce egzaltowane oddanie tego
pobojowiska irytuje. A powinno to być wstrząsające.
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Podobną dłużyzną jest opis gwałtu i mordu popełnionego przez dwóch
ułanów na przygodnej pasażerce transportu wojskowego. Ułanów rozstrzelano, a
wspomnienie tego incydentu miało służyć – zdaje się – do odparcia zarzutów o
zbytnim idealizowaniu polskiej kawalerii.
A była to rzeczywiście polska jazda. Gdy pułkownik chciał swoich pobudzić
do czynu, podczas bitwy pod Krechowicami kazał trębaczom do szarży grać „Jeszcze
Polska nie zginęła,” co było nie legalne w armii rosyjskiej. Po zwycięskiej szarży
Polacy wypuścili z niewoli niemieckich artylerzystów. Mimo krwi i śmierci wtedy
jeszcze zachowywano odruchy rycerskości.
Bolesławski twierdzi, że cały korpus oﬁcerski był polskiego pochodzenia.
Trochę inteligencji i trochę ziemiaństwa, z nieodstępnym hrabią – jak z powieści
– który odmówił ponownego złożenia przysięgi (tym razem na wierność Rządowi
Tymczasowemu) i odmeldował się z pułku zaraz po rewolucji lutowej. Inni oﬁcerowie 311
zostali, a tylko jeden z nich – lekarz pułkowy – przystąpił do bolszewików. Oprócz
niego po stronie czerwonych opowiedziało się jeszcze kilkudziesięciu ułanów, w
większości pochodzenia robotniczego. Do tej dezercji podchodzi Bolesławski ze
zdumiewającym zrozumieniem, tłumaczy podłością robotniczego położenia w
kapitalistycznych fabrykach przed wojną. Automatycznie też przyjmuje, że polscy
chłopi – sól ziemi – na walkę klasową nie pójdą. Za bardzo są przywiązani do wiary
i tradycji. A większość ułanów była pochodzenia włościańskiego.
Najlepsze są opisy zanarchizowanego tłumu, barachła, dezerterów,
bandziorów, agitatorów, czerwonych. A na tym odcinku frontu pułk polskich
ułanów był jedyną zwartą jednostką, która w pełni zachowała wojskową dyscyplinę.
Początkowo ułani poruszają się eszelonami, starają się wykonywać rozkazy naczelnego
dowództwa wojsk rosyjskich. Wyróżniają się karnością i odwagą podczas ofensywy
w czerwcu 1917 r.
Po klęsce tego przedsięwzięcia wszystko rozpręża się zupełnie. Ale nie
Polacy. Bezcenny jest opis bolszewickiego wiecu dla żołdactwa. Wiecujący zmieszali
się, gdy w karnych szeregach wmaszerował do sali jeden z polskich szwadronów ze
swoimi oﬁcerami na czele. Agitatorzy rewolucyjni wypluwali z siebie nienawiść.
Zgromadzeni przyklaskiwali. Tylko jeden wysokoodznaczony podoﬁcer –
wiarus armii rosyjskiej wściekł się: wymyślał rozanarchizowanym tłumom i ich
podjudzaczom od zdrajców. Sławił cara. Tłum go dosłownie rozdeptał. W tym
momencie polscy ułani – na komendę – kolumną wymaszerowali z sali. Było to
symboliczne odrzucenie ohydy rewolucji. To nie była polska sprawa.
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Komuniści myśleli, że my Polacy staniemy po ich stronie... ponieważ byliśmy
jeszcze jednym narodem prześladowanym przez tyranię. Ale zapomnieli o
tym, że każdy Polak ma w swoich sercach ukochany ideał Ojczyzny – Polski
ponad wszystko. Polacy – chłopi i ziemianie, biedni i bogaci, byli przywiązani
do Polski i do ideału niepodległości Polski bardziej niż do czegokolwiek innego.

312

Gdy bolszewicy agitowali, że polscy ułani byli oﬁarami tyranii monarchów,
ułani odpowiadali, że to prawda, ale, że tyranem był car, a polscy królowie nie, bo
ci byli wybieralni. Gdy bolszewicy podjudzali ułanów na „białoruczkich” oﬁcerów,
którzy byli „krwiopijcami” i „panami,” Polacy odpowiadali, że w Polsce wszyscy do
siebie mówili per pan: „pan kelner” i „pan oﬁcer” i „pan ułan”. W pułku polskim
panowała solidarność narodowa. Ułani – wiejscy chłopcy – z uporem bronili swych
patriotycznych racji. Byli nieprzemakalni. Bolszewicy nie potraﬁli solidarności
złamać.
Rosła nienawiść rewolucjonistów do Polaków, choć wycięcie ułanów nie
było priorytetem. Na razie zrewoltowane żołdactwo rżnęło własnych rosyjskich
oﬁcerów. Czerń szła pod hasłem: „Mordować białoruczków!”
Do pierwszego poważnego starcia Polaków z czerwonymi doszło przez
przypadek. Pułk załadowany na eszelon czekał na stacji Wołoczysk pod semaforem.
Pijany komisarz starał się wepchnąć do transportu wraz ze swoją kochanką, którą
czule określał jako „obywatelka kurwa”. Warta nie pozwoliła, padły strzały. Tłuszcza
szturmowała pociąg, który pośpiesznie oddalał się ze stacji ziejąc śmiercią z
zainstalowanych na dachach wagonów kulomiotów.
Potem pułk przemykał się z miejsca na miejsce. Rozbijał czerwonych, ratował
ziemian czasami, a w większości jedynie oglądał zgliszcza siedlisk szlacheckich z
wymordowanymi właścicielami. Do Polaków przyłączali się też zbiegli oﬁcerowie
rosyjscy. Ułani przemykali się po lasach, unikali obław, stale staczali bitwy i potyczki
z rozmaitymi formacjami rewolucyjnymi, czy też zanarchizowanymi bandami.
W końcu pułk – już tylko mniej niż dwieście szabel – rozwiązano pod
Śniatyniem nad Prutem. Stamtąd grupkami ułani przebijali się w bezpieczne strony.
Bolesławski wraz z rosyjskim kolegą ukrywał się po wioskach, a w tym i opętanej
kobiety, a potem przez Kamieniec Podolski dojechał do Moskwy. Po wojnie
wylądował w USA. Nie wspomina właściwie nic jak to się stało. Zaiste, nie opowiada
o niczym ważnym od momentu rozwiązania pułku.
Wspomnienia Bolesławskiego mogą posłużyć badaczom tematu we
fragmentach jako wspaniale oddający ducha czasu dokument. Szkoda, że interwencja
kulturowa „współautorki” – czyli zamerykanizowanie przekazu – spowodowało, że
nie warto tych wspomnień tłumaczyć.
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Manuel Ferreras-Tascón
Nowa książka o wojnie domowej w Hiszpanii
Javier Cercas, Żołnierze spod Salaminy

(Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2005)

Autor nie potraﬁł dobrać ram formalnych godnych epickiego tematu:
kosmicznego starcia dwu biegunów odwiecznej Iberii. Pozostała opowieść o dobrym
czekiście, który mógł zastrzelić bezbronnego literata, ale jednak tego nie zrobił.
Przed przemiałem ratuje ją barwny język i umiejętność żonglowania konwencjami.
Żołnierze spod Salaminy są książką, która odniosła ogromny sukces wydawniczy
w Hiszpanii. Nakład sięgnął pół miliona egzemplarzy, autor został obsypany
nagrodami, nakręcono ﬁlm, który reprezentował Hiszpanię na festiwalu w Cannes. 313
Po czterech latach na księgarskie półki traﬁa wersja polska.
To nie jest powieść, jak chce ją widzieć recenzent z Le Nouvel Observateur,
to nie jest biograﬁa, jak napomyka autor i chyba najbliżej prawdy są jego słowa
kończące pierwszy rozdział: „to historia oparta na prawdziwych faktach”. Salamina
jest przenośnią odbijającą nieskromne przekonanie autora, że opisując jedną wojnę
tak jak on to uczynił, dochodzi się do uniwersalnego obrazu postaw, wyborów i ocen
bohaterów wszystkich wojen. W literaturze znane są takie przypadki, jednak to co
spisał Cercas nie jest Iliadą ani Wojną i Pokojem. Autor – dziennikarz katalońskiej
gazety i współpracownik czołowego dziennika Hiszpanii El País – sięgnął po frapujący
epizod z wojny domowej. Kiedy walki dogasały, funkcjonariusze SIM (wojskowe
służby informacyjne zbudowane od zera przez sowieckich doradców) postanowili
rozstrzelać wyselekcjonowaną grupę ważniejszych więźniów politycznych. Podczas
egzekucji kule ominęły Rafaela Sánchez Mazas, poetę i najwyższego rangą spośród
żyjących falangistów. Wówczas zerwał się do ucieczki i zaszył w gęstwinie leśnej.
Ruszył pościg. Po pewnym czasie natknął się na niego młody żołnierz, ale udał,
że go nie widzi, czym ocalił mu życie. Być może tym chłopakiem był Antonio
Millares – walczący w szeregach V pułku gen. Listera (elitarny oddział czerwonej
Hiszpanii), a następnie w Legii Cudzoziemskiej pod gen. Jacques-Philippe Leclerc
w walkach z Włochami i Niemcami w Afryce Północnej, Normandii, Niemczech i
Austrii. Może to nie był Millares, ale jego kolega? Ta wątpliwość nie ma znaczenia
dla literatury, jedynie dla faktograﬁi historycznej. Zatem temat na jaki natraﬁa Javier
Cercas jest iście homerycki. W dodatku to nie koniec historii. Rafael Sánchez Mazas
– intelektualista, literat, był jednocześnie najbliższym przyjacielem i powiernikiem
José Antonio Primo de Rivery – we dwóch stworzyli hiszpański faszyzm. W jego
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pierwotnym, rewolucyjnym i romantycznym wydaniu. W początkach wojny
domowej byłby zginął rozstrzelany przez czerwonych, ale ocaliła go interwencja
przyjaciela z kampanii marokańskiej – Idalecia Prieto. Prieto, również człowiek
pióra i wydawca, z ramienia partii socjalistycznej objął stanowisko ministerialne.
Choć zwalczał poglądy Sánchez Mazasa, wyratował kolegę od kuli w tył głowy. Po
zwycięstwie Franco, Sánchez Mazas w geście rewanżu wyjednał u dyktatora zamianę
kary śmierci dla Miguela Hernández – komunisty i wspaniałego poety. Sama historia
napisała klamrę czegoś, co powinno przyjąć formę wielkiego dramatu narodowego,
a nie 260-ciostronicowej książeczki. Aż się prosi dorzucić zderzenie postaci, które
bez wystrzału spotkały się w katalońskim lesie. Sánchez Mazas pochodził z rodziny
lekarzy wojskowych, należącej do śmietanki towarzyskiej Bilbao. Oﬁcerowie,
lekarze, literaci. Sam był nawet skoligacony z najwybitniejszym umysłem Hiszpanii
owego czasu: prof. Miguelem de Unamuno. Z drugiej strony Millares – prosty chłop,
pogodny, czasem porywczy. Jeden w okularach, lekko stremowany, drugi jowialny i
beztroski. Obaj uparci na swój sposób. Walka klas, walka ras, bez wyjścia, bez szans
na przetrwanie, które jednak nastąpiło.
Jest jeszcze jeden wątek tej historii. Losy zdradzonych rewolucji. Franco po
zwycięstwie zaprowadził ponury reżim, przywracając przywileje elity urodzenia i
pieniądza. Dla „starych koszul”, czyli starej gwardii Falangi to była po prostu zdrada.
Walczyli o Hiszpanię korporacyjną, dźwigającą z nędzy i poniżenia spauperyzowane
masy rodaków, chcieli reformy rolnej, zmiażdżenia masonerii i bankierów. Miguel
Hedilla – wódz falangistów otrzymał za wierność ideałom karę śmierci od Franco,
zamienioną wprawdzie na zesłanie. Sánchez Mazas również nie pogodził się z
zaprzepaszczoną szansą zmian społecznych kraju i w 1956 r. poparł bunt studencki.
Po stronie czerwonych też mieliśmy do czynienia ze zdradą rewolucji. Skrytobójczy
mord na Bonaventurze Durrutim, walki w maju 1937 r. na ulicach Barcelony, krwawa
pacyﬁkacja komun w Kastylii i Aragonii znaczyły stalinowską komunistyczną
kontrrewolucję, wyrzynającą w pień prawdziwych rewolucjonistów. Tych którzy
pierwsi stanęli do walki z powstańcami Franco i którzy położyli największe zasługi
dla obrony czerwonej Hiszpanii. Jak widać epizod pewnego nieudanego rozstrzelania
nęci do obrócenia go w oś wielkiego dramatu narodowego. Mogła by to być powieść,
choć dramat wydaje się najwłaściwszą formą literacką, odkąd przestano pisać
eposy.
Niestety Javier Cercas nie jest Wyspiańskim. To dziennikarzyna, brak mu
warsztatu historyka (lub wysiłku jaki włożył Sienkiewicz nim siadł do Trylogii),
brak warsztatu literackiego. Otrzymujemy zatem książkę o pisaniu powieści. Pełno
w niej ekshibicjonizmu i autoepatacji. Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przy
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minimalnym poczuciu samokrytyki, autor powinien był spalić. Niestety nie uczynił
tego, każąc nam wędrować ze sobą po kafejkach, wysłuchiwać opowiastek nie na temat,
a nawet dzielić jego depresje i utyskiwania na żonę. Nie dziw że go opuściła, więc i my
opuśćmy pierwszy rozdział. Drugi to nieudana próba biograﬁi Sánchez Mazas. Brak
w niej analizy prozy i poezji bohatera, nic o jego publicystyce. Żenujące luki w wiedzy
Cercas pokrywa własnymi opiniami. Z typowo dziennikarską dezynwolturą rzuca
nam w oczy nieodwołalne werdykty „był zdolnym pisarzem, ale nie wybitnym”,
miał być „próżny i dumny”, nawet gdy przytoczone w następnym zdaniu fakty temu
przeczą. „Pozostał praktykującym katolikiem, nawet jeżeli były to tylko pozory”
– czyli normalnie chodził do kościoła, a autorowi to nie pasuje? Przy odejściu z
życia politycznego „dla Sánchez Mazasa legenda ta jest korzystna, tworzy bowiem
obraz człowieka prawego i nieulegającego mirażom władzy. Najprawdopodobniej
nie jest prawdziwa”. Z przytaczanych faktów wynika, że jest. Dlaczegóż miała by 315
być legendą i w dodatku nie prawdziwą – autor nie wyjaśnia. Wyraźnie postrzega
siebie jako mieszkańca literackiego Parnasu. Gdyby nazywał się Lem, Miłosz, a
nawet Kisiel, mógłby pozwolić sobie na przybijanie etykietek i zbywanie ludzi
czy wydarzeń zdawkową uwagą na odczepkę. Jednak jak się jest Cercasem, to
wypadałoby udowodnić, przynajmniej wyjaśnić, powody osądu. Trzeci rozdział,
najlepszy, opowiada o losach Mirallesa. Niestety ocieka sympatią do komuny:
„dywizja do której należał, zlikwidowała z rozkazu Listera grupy anarchistyczne
w Aragonii, operacja ta wydała mu się brutalna, ale nie pozbawiona podstaw”. Tak
jednym okrągłym zdaniem Cercas otwiera i zamyka krwawą pacyﬁkację prowincji,
rozstrzelania, skrytobójstwa, tortury w nadzorowanych przez GPU kazamatach
checas, rozbicie autentycznych rad miejskich, oddawanie majątków ziemianom,
rozpacz i łzy bezsilnej złości tych młodych chłopców z CNT, FAI, POUM, którzy
obronili tę ziemię przed wrogiem, przeprowadzili kolektywizację i prawdziwą
rewolucję, by zostać zdradzeni, poniżeni i wymordowani przez uzbrojonych po zęby
służalców Moskwy. „Lister był pewnie trochę narwany (...) ale równocześnie kochał
swoich ludzi i sam odznaczał się wielką odwagą, miał iście hiszpański temperament.
Po prostu facet z jajami.” To wszystko prawda, tyle że można tak powiedzieć o wielu
dowódcach Waffen SS. Cercas jest wyraźnie stronniczy. Ubzdurał sobie i zamieścił
w kilku miejscach, że za wybuch wojny odpowiada garstka falangistów – choć
do starcia parły siły rewolucyjne i spiski w armii. Nie dziwne, to Katalończyk i
dziennikarz, czyli z deﬁnicji lewicowiec i ateusz. Stąd na plus trzeba mu zapisać,
że zafascynowanie faszyzmem Sánchez Mazasa odmalowuje wiernie i uczciwie,
wyjaśniając, że nie był to fascynat obozów koncentracyjnych, rasistowskich bzdur,
ani tramtadracki zamordysta znad Tybru, tylko romantyk katolickiej i tradycyjnej
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Hiszpanii. Cercas opisując Mirallesa uderza w tony wzruszenia i z maestrią gra w
górnych rejestrach. Nie można go winić, że przy falangiście jest bardziej oschły.
Serce nie sługa.
Język książki, napięcie zmieniają się. W opisach własnych poczynań
i peregrynacji mamy do czynienia z językiem potocznym, miejscami wręcz
rynsztokowym. Pojawia się „mężczyzna o wyglądzie skacowanym”, ktoś inny
wykrzykuje „wkurwia mnie, że katalońscy nacjonaliści ciągle jeszcze usiłują
wciskać kit”, bo to „popieprzone miasto”. Kiedy mowa o losach Sánchez Mazasa
słownictwo łagodnieje, zdania wydłużają się, nabierają blasku. Wiele tu reﬂeksji,
porównań, zadumy. Część trzecią, reporterską, zamieszkują dwa języki. Jeden to
ten twardy, żołnierski, okopowy. Oto relacja ze wspomnień starego wiarusa: „cały
sześcioosobowy oddział zgłosił się na ochotnika, w rzeczywistości Miralles nigdy
nie wziąłby w tej akcji udziału, gdyby nie ślepy los: nikt w całej kompanii nie chciał
pójść dobrowolnie, więc zagrali w kości i Miralles przegrał.” Tak się streszcza, język
postaci jest jeszcze prawdziwszy, bliższy szarego legionowego munduru:
Gdzieś tam na kompletnym zadupiu i choć pies z kulawa nogą o tym
nie wie, oddział d’Ornano składający się z czterech pieprzonych Arabów,
jednego pieprzonego czarnego i jednego hiszpańskiego pojeba po raz pierwszy
od miesięcy podnosi sztandar wolności. Trudno w to kurwa uwierzyć!

Z tymi partiami sąsiadują strofy wzruszające, wielkie, pełne mrugającego
delikatnie światłocienia: „Bohaterowie są bohaterami tylko wtedy, kiedy umierają,
albo ktoś ich zabija. Prawdziwi bohaterowie rodzą się tylko na wojnie i umierają
na wojnie. Nie ma żywych bohaterów młody człowieku. Są tylko umarli. Umarli,
nieżywi.” I dopełniający sentencję opis sceny: „ledwie mogłem go objąć. Poczułem
się bardzo mały i bardzo kruchy, doleciał mnie zapach lekarstw, lat spędzonych
w zamknięciu i gotowanych warzyw, a przede wszystkim zapach starości, i
zrozumiałem, że to jest właśnie nieszczęsny zapach bohaterów.”
Cercas ma wielką łatwość pisania, budowy zdań barokowych lub
równoważników zdań, gdy tego budulca potrzebuje. Posiada niewątpliwą swobodę
zapisywania uczuć i przemyśleń w różnych rejestrach, w odmiennej dynamice
i tempie. Ze znawstwem żongluje stylami i językiem: od knajactwa, poprzez
współczesne niechlujstwo, po język koszarowy, wreszcie wzruszający literacki opis
postaci i ich wzniosłych uczuć, drgania duszy. Natomiast forma, ujęcie tematu, jest
dramatycznie niskie. To przydługi felieton o dziennikarzu, który znalazłszy temat
na epos, miota się w gazeciarskiej pisaninie. I do ostatniej karty nie będzie w stanie
dźwignąć literacko wielkości poznanego świata. Taki sobie Cercas, trudno.
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Polska edycja Żołnierzy spod Salaminy odznacza się niebywałą starannością
językową. To wielka zasługa Ewy Zaleskiej, która z gracją przełożyła trudne
hiszpańskie terminy jak „tertulia”, nie przekładalną atmosferę „cafés” i „ateneos”,
doprecyzowała ogólnie znane tylko za Pirenejami daty (18 lipca – wybuch powstania
narodowego). Bezpretensjonalnie i śmiało przełożyła slangowe powiedzonka
sięgając po dzisiejszy język ulicy, nie jak inni, którzy siląc się na młodzieżowość
używają martwego języka bigbitowców („prywatka”, „wdechowy”). Kunsztowi
i pracowitości tłumaczki nie poddało niestety akompaniamentu wydawnictwo.
Mimo skwapliwego sięgnięcia po eurokulturalną dotację z Brukseli, WAB wstydliwie
przyoszczędził. Zabrakło indeksu nazwisk. Zabrakło biogramów znaczących
postaci. Nikt nie ma obowiązku wiedzieć kim był Idalecio Prieto, czy Julio Ruiz de
Alda, którego pierwszy przelot nad Atlantykiem na trasie Brazylia-Hiszpania na
pokładzie Plus Ultra, uczynił postacią o popularności równej wielkim torreadorom 317
czy największym aktorom. Wstyd i kolejny przykład upadku kultury edytorskiej.
Byle taniej, byle więcej zarobić. Jednak skoro wyciąga się od inteligenta 30 zł, bo
tyle kosztuje omawiana książka, warto by było wykonać jakiś gest wobec niego. Nie
może pozostać suche „pisywał do El Sol”. Warto wspomnieć, że były to hiszpańskie
Wiadomości Literackie, a nie jakaś faszystowska agitka. W El Sol pisywali wszyscy
liczący się w Hiszpanii: Unamuno, José Ortega y Gasset, Federico García Lorca.
Przypis aż się prosi. A gen. Lister ma na imię Enrique – dodam za wydawcę, który
nie uznał za stosowne dopisać tego polskiemu czytelnikowi, jak również przybliżyć
postaci. Zatem od 1932 do 1936 przebywał w ZSRS, gdzie studiował w Akademii
im. Frunzego. Po zwycięstwie powstańców w 1939 r. udał się do Sowietów, gdzie
nadzorował obozy i punkty osiedlenia hiszpańskich dzieci. Po dwóch latach 50%
malców miało gruźlicę, wielu zmarło, zajmowało się bandytyzmem lub prostytucją.
Z 5 tys. wywiezionych by ratować ich przed bombami, 2 tys. zmarło w „ojczyźnie
proletariatu”. WAB zostawia czytelnikowi goły tekścik Cercasa: „facet z jajami”.
Popularność Żołnierzy spod Salaminy w Hiszpanii jest zrozumiała. Po
latach przymusowego milczenia, kiedy demokraci narzucili hasło Kwaśniewskiego
„Wybierzmy przyszłość!” okazało się, że ludzie chcą się jednak czegoś dowiedzieć o
losach swego kraju, miasta, rodziny. Stąd nawet chaotyczna i stronnicza opowieść
o spoconym facecie goniącym za odtworzeniem pewnego epizodu, nazwijmy go
historyczno-literackim, musiała się spotkać z życzliwym odbiorem. W realiach
polskich, gdzie Rafael Sánchez Mazas jest postacią nieznaną, a po przeczytaniu
Cercasa nadal niejasną, gdzie chcemy czytać o wojnie z czerwonymi i ich
rozgromieniu, czego nie znajdziemy na kartach omawianego dzieła – cały wysiłek
wydawniczy może okazać się chybiony. W najlepszej w kraju księgarni akademickiej
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Z księgarskiej półki
Prusa w Warszawie powiedziano mi, że książka się dobrze sprzedaje. Może to
i prawda. Jednak Polak nie pozna z jej kart ani historii wojny hiszpańskiej, ani
losów prawicowego literata, nawet prawdy o rewolucji hiszpańskiej. To pozycja dla
miłośników podglądania dziennikarstwa śledczego. Nic ponad.

GLAUKOPIS NR 4-2006

Czy należy ufać mediom?
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Alina Bieńkowska

Piotr Legutko, Dobrosław Radziewicz, Mity czwartej władzy. Dla widzów, słuchaczy
i czytaczy
(Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002)
Czy prasa może być faktycznie obiektywna i czy powinna? Kiedy telewizja
jest stronnicza, kiedy zaś niebezpiecznie zbliża się i balansuje na granicy manipulacji?
Czy radio to jeszcze źródło informacji, czy już tylko rozrywki? Na ile dziennikarze
są przewodnikami ludu, a na ile handlarzami informacją?
Odpowiedzieć na te i wiele innych jeszcze kwestii postawili sobie za cel
Piotr Legutko i Dobrosław Rodziewicz na 234 stronach napisanej przez siebie
książki. Należy od razu powiedzieć: autorzy nie byli pierwszymi, którzy zadali
sobie takie pytania, ale też temat jest cały czas aktualny. W końcu nie dziś i nie oni
wymyślili cenzurę prewencyjną, ustawodawstwo dotyczące wolności słowa, pisma
sponsorowane i lewicowo-prawicowo-gospodarczo-polityczne, nie z ich winy w
końcu wypaczenia stronniczości istnieją w polskich mediach, a mimo iż stulecia
dzielą nas od powstania pierwszych gazet, ciągle nie zaradzono tym błędom i
uchybieniom.
Autorzy nie moralizują, nie ironizują, ale też nie żartują z problemu.
Przestrzegają. Starają się ustrzec czytelników przed biernym tylko przyjmowaniem
informacji, bezreﬂeksyjną jej absorpcją. Uczą krytycznego patrzenia na świat na
wybranych egzempliﬁkacjach wydarzeń politycznych w Polsce, przedstawionych
jednak jako przykłady ilustrujące możliwe błędy w sztuce dziennikarskiej, nie
zaś jako tanie sensacje. Legutko i Rozdziewicz nie twierdzą, że skłonność do
błędu jest przypadłością chroniczną jakichś tytułów gazet czy stacji radiowych
i telewizyjnych, iż uchybienia towarzyszą wybranym jedynie programom czy
konkretnym dziennikarzom. Nie sugerują nawet, że dzieje się to w sposób celowy
i za (nieświadomą?) zgodą samych publicystów. Na przykładach konkretnych
programów i artykułów omawiają błędy zdarzające się w sztuce dziennikarskiej
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często i z różnych przyczyn. Obnażają fałsz, demaskują niewiedzę medialnych
specjalistów, udowadniają konsekwentnie, iż obiektywizm jest piękną ideą
niewykonalną w rzeczywistości. Z równą swobodą polemizują ze sławą wielkich, jak
i podkreślają profesjonalizm zapomnianych dziennikarzy wszelkich dziedzin.
Czy twórcy książki są kompetentni, by podjąć taki temat? Autorzy sami
są dziennikarzami. Legutko – prasowym, Rodziewicz – radiowym. Środowisko
artykułowo-audycyjne znają „od wewnątrz”, więc nie brak im przykładów błędów
nie tylko z własnych obserwacji, ale też z informacji innych osób związanych ze
światem mediów. Ich wypowiedzi można traktować jako rzetelnie przemyślane i
sprawdzone, poparte praktyczną znajomością tematu, a nie tylko teorią.
Zabierając się za czytanie tej książki warto również zwrócić uwagę na
to, iż ukazała się nakładem „Wydawnictwa Literackiego”, toteż nie jest li tylko
źródłem informacji czy naukowych analiz. Można ją zaliczyć do literatury, która 319
niesie przesłanie i uprzyjemnia czas, co autorzy skutecznie osiągnęli błyskotliwym
językiem „okraszonym” dodatkowo ilustracjami Andrzeja Mleczko.
Napisana kompetentnie, przedstawiająca szerokie spektrum problemów
Czwarta władza z pewnością warta jest zapoznania się z jej treścią.
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W udostępnionych niedawno historykom zbiorach dokumentów Archiwów
Watykańskich dotyczących pontyﬁkatu Piusa XI odnaleziono zapis świadczący o tym, że w
kwietniu 1938 r. Benito Mussolini namawiał papieża do obłożenia klątwą Hitlera. Niedługo
potem przywódca niemieckiego narodowego socjalizmu był w Rzymie z oﬁcjalną wizytą
(jak wiadomo, Pius XI demonstracyjnie opuścił wówczas miasto i przeniósł się do Castel
Gandolfo). Dokument odkryła Emma Fattorini, która przygotowuje pracę na temat tego
okresu. Jej fragment przedrukował 26 września 2003 roku dziennik Corriere della Sera. Włoska
uczona nie ma zastrzeżeń co do autentyczności dokumentu, sporządzonego przez księdza
Pietro Tacchi Venturi, jezuitę oddelegowanego do utrzymywania kontaktów między Stolicą
Apostolską oraz przywódcą reżimu faszystowskiego i wyraża przypuszczenie, że jego echa
mogą znajdować się w archiwach sekretariatu stanu, które na razie nie są dostępne.
Notatka z 10 kwietnia 1938 roku mówi:
O. Tacchi Venturi, dopuszczony przed oblicze Ojca Świętego, wyjaśniając swój
list z 8 bm. oświadczył, co następuje: Szef rządu [Mussolini] powiedział o. Tacchi
Venturi w prywatnej rozmowie, że z Hitlerem należałoby postępować nieco
energiczniej, bez żadnych półśrodków; nie zaraz, natychmiast, ale czekając
na odpowiedni moment, by zastosować środki bardziej zdecydowane,
np. ekskomunika; że należy przestać łudzić się, że zjawisko hitleryzmu może
być czymś przejściowym, ponieważ człowiek ten przyniósł Niemcom wiele
sukcesów. Nie ma innego sposobu, by mu się przeciwstawić, jak wojna, ale
wojny nikt nie chce. Ten energiczniejszy krok Stolicy Apostolskiej miałby
poparcie osób, które – co on doskonale rozumie – nie mogą się podobać Stolicy
Apostolskiej, ale to nie zmienia postaci rzeczy.

Profesor Emma Fattorini wyjaśnia, że „osoby, które nie mogą się podobać”, to
„masoni i Żydzi”.
[Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna (ml/mr), Rzym, 26 września 2003 r.]

320

Maksymilian Lityński: „Jeżeli dzisiaj dla nas prawników wychowywanych na
socjalistycznej teorii dowodów sądowych, podstawową zasadą jest możność swobodnej
oceny dowodów, jeżeli dzisiaj uważamy formalną teorię dowodów za symbol średniowiecza,
zacofania, symbol tego wszystkiego, co jest wsteczne, symbol ponurej izby tortur i
kapturowych sądów inkwizycyjnych, to uświadamiamy sobie kiedy i w jakich warunkach
teoria ta powstała, że celem jej było ograniczenie samowoli sędziowskiej, położenie pewnych

GLAU_01.indd 320

12/16/05 12:27:12 PM

Recenzje

prawnych podstaw pod orzeczenie sędziowskie, a nie dowolności sędziego. Wówczas
zrozumiemy, że w stosunku do procesu antycznego i wczesnofeudalnego procesu opartego
na „sądach bożych”, próbach ognia i wody – teoria dowodów formalnych stanowiły
niewątpliwie pewien postęp i była teorią na owe czasy postępową.”
[Źródło: „Ogólna teoria dowodów”, [w:] Prawo karne procesowe [skrypt], oprac. na
podst. wykładów ppłk. Maksymiliana Lityńskiego w r. szk. 1955/56, red. mjr J. Szwadzki.
AIPN Lu, 083/23, k. 145.]
Prof. Paweł Wieczorkiewicz: „Moje pokolenie patrzy na wydarzenia sprzed wojny z
perspektywy 1941 czy 1943 roku. Z perspektywy okrutnej polityki niemieckiej uprawianej
później w Polsce. Wydaje się rzeczą nie do pomyślenia, że mogliśmy się stać sojusznikami
Trzeciej Rzeszy. Należy jednak pamiętać, że wówczas nie wydawała się ona żadnemu
europejskiemu politykowi taka okropna. Z Hitlerem, na politycznych salonach, rozmawiali
wtedy wszyscy przywódcy, nawet ci o proweniencji lewicowej. Nie było wówczas mowy 321
o niemieckich zbrodniach na większą skalę, w przeciwieństwie do masowego ludobójstwa
w Związku Sowieckim. (…) Nie chcieliśmy znaleźć się w sojuszu z Trzecią Rzeszą, a
wylądowaliśmy w sojuszu z tak samo zbrodniczym Związkiem Sowieckim. A co gorsza,
pod jego absolutną dominacją. Hitler zaś nigdy nie traktował swoich sojuszników tak jak
Stalin kraje podbite po II wojnie światowej. Szanował ich suwerenność i podmiotowość,
nakładając jedynie pewne ograniczenia w polityce zagranicznej. Nasze uzależnienie od
Niemiec byłoby więc znacznie mniejsze niż to, w jakie wpadliśmy po wojnie wobec Związku
Sowieckiego. Mogliśmy znaleźć miejsce u boku Rzeszy prawie takie jak Włochy, a na pewno
lepsze niż Węgry czy Rumunia. W efekcie stanęlibyśmy w Moskwie i tam Adolf Hitler wraz
z Rydzem-Śmigłym odbieraliby deﬁladę zwycięskich wojsk polsko-niemieckich. Ponurą
asocjacją jest oczywiście Holokaust. Jeżeli jednak dobrze się nad tym zastanowić, można
dojść do wniosku, że szybkie zwycięstwo Niemiec mogłoby oznaczać, że w ogóle by do
niego nie doszło. Holokaust był bowiem w znacznej mierze funkcją niemieckich porażek
wojennych.”
[Źródło: „Wojna Polska. Prof. Paweł Wieczorkiewicz w 66. rocznicę agresji sowieckiej
na Polskę”, Rzeczpospolita, nr 218, 17 września 2005.]
Paweł Śpiewak: „Nie mam żadnej wątpliwości, że Dmowski był ideologicznym
łobuzem i stworzył to wszystko, co jest najgorsze w polskiej tradycji. Dlatego jestem
przeciwny nadawaniu imienia Dmowskiego nawet najmniejszemu placykowi, na którym
sikałyby psy z całej okolicy”.
[Źródło: Wywiad z Pawłem Śpiewakiem, socjologiem, historykiem idei z
Uniwersytetu Warszawskiego, Angora (23 grudnia 2004).]
Andrzej Osęka: „Kazimierz Wybranowski to pseudonim literacki Romana
Dmowskiego, głównego ideologa Narodowej Demokracji, twórcy Obozu Wielkiej Polski
(1926) i Stronnictwa Narodowego (1928). Jego Myśli nowoczesnego Polaka (1903) uważane są za

GLAU_01.indd 321

12/16/05 12:27:12 PM

GLAUKOPIS NR 4-2006

Medialny przeciąg

tekst fundamentalny dla narodowej orientacji politycznej. On sam - za czołową postać tego
nurtu. Dmowski był wobec polskiej tradycji krytyczny. Wskazywał na jałowość mitologii
powstańczej, na szkodliwość czynów zbrojnych z góry skazanych na przegraną. Jego wizja
narodu była pod wieloma względami bliska koncepcji społeczeństwa obywatelskiego: Polacy
mają walczyć o niepodległość poprzez rozszerzanie obszarów wolności, zakładanie związków
i stowarzyszeń, szerzenie oświaty - zwłaszcza wśród ludu. Dążył do tego, by „wprowadzić
lud do narodu” - do narodu, który przez stulecia był przede wszystkim szlachecki. Istnieje
pogląd, że to inspirowana w dużej mierze przez Dmowskiego działalność oświatowa endecji
sprawiła, iż w roku 1920 w Polsce lud wystąpił przeciw bolszewikom, ponieważ poczuł
się związany z narodem polskim, nie zaś ze światową rewolucją proletariacką. (…) Idea
zbliżenia z Rosją carską, połączona z uznaniem Niemiec za naszego głównego wroga, wielu
wydaje się co najmniej wątpliwa, jednak to dzięki meandrom tej idei udało się Dmowskiemu
na konferencji paryskiej 1919 roku w sposób przekonujący przedstawić polskie prawa do
ziem pod zaborem pruskim, tak, że je odzyskaliśmy. Był - czemu nawet jego wrogowie nie
zaprzeczają - niezwykle zręcznym i skutecznym dyplomatą.”
[Źródło: Andrzej Osęka, „Dmowski - fatalne dziedzictwo”, Gazeta Świąteczna, 5-6
listopada 2005.]
Gwoli ścisłości: Andrzej Osęka, podobnie jak cytowany wyżej Paweł Śpiewak, też jest przeciwny
nadawaniu imienia Dmowskiego placom i skwerom, nie mówiąc już nawet o stawianiu mu
pomników. W tym wypadku widać jak współcześni moraliści potraﬁą, „różniąc się pięknie” kulturą
osobistą i stylem, równocześnie zgadzać się ze sobą co do meritum.(red.)
„Rodzice Ludwika Hassa – Jechewet i Boroch, urzędnik poczty głównej w
Stanisławowie, nie byli religijni. Nie mieszkali nawet w żydowskiej dzielnicy, tylko w środku
miasta, przy ulicy Zosinej Woli.
[Ludwik Hass]: – Ja nawet we wczesnej młodości trochę endekowałem – mówi pan Ludwik.
– Niemożliwe, przecież to byli straszni rasiści.
– Ale mnie to nie dotyczyło, ja byłem Polak”.
[Źródło: Jacek Hugo-Bader, „Ostatni komuniści”, Gazeta Wyborcza 23-26 grudnia
1995 w Internecie zob.: http://www.niniwa2.cad.pl/HU.HTM]

322

Midrasz: – Czy wy czuliście się jednocześnie i Żydami, i Polakami?
Abe Brumberg: – Uważaliśmy się za polskich Żydów, nie Polaków, to było coś innego. Bardzo
ważna była polska część naszego wychowania, literatura polska, historia Polski i jej ówczesna
teraźniejszość, ale myśmy nie byli Polakami. Polak to jest Polak, to coś innego. Do tej pory
mnie razi, że w Ameryce tego nie rozumieją, mówią – przecież ty jesteś Polakiem. I muszę
im wyjaśniać, że jestem – albo byłem – polskim Żydem. To jest zupełnie co innego.
[Źródło: Ewa Koźmińska-Frejlak, „Rozmowy... z Abe [Abrahamem] Brumbergiem”,
Midrasz, grudzień 2003]
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Anka Grupińska: – „Czemu zmieniłaś prawie wszystkie imiona w swojej książce
[Ala z elementarza (Londyn: Aneks, 1994)]?
Alina Morgolis-Edelman: – Bo wydawało mi się, ze może nie każdy by chciał, żeby o nim tak
opowiadać. Jest tam na przykład dziewczyna, która wyszła z getta i całkowicie odcięła się od
żydostwa. Ona przeżyła wojnę przy swoim chłopaku, narodowcu, który ją ukrył na wsi, a
jak ją chłopi rozpoznali, to on chodził z bronią po chałupach i mówił: jeśli ją który tknie, to
zabiję. Tamta dziewczyna zmarła kilka tygodni temu w Warszawie”.
[Źródło: „Myśmy tam żyły jak w jakimś azylu”: Z Aliną Margolis-Edelman
rozmawia Anka Grupińska, Tygodnik Powszechny, nr 19/2004 http://tygodnik.onet.
pl/1547,1161721,dzial.html]
Julian Bussgang, a Jewish youth from Lwów who ﬂed to Romania with his
family after the Soviet invasion, and then moved to Palestine where he attended a
high school for Polish refugees, recalled: “When I graduated from the Polish High 323
School in Tel Aviv, I was only seventeen. … I certainly could have stayed in Palestine
and attended a university, but I wanted to ﬁght in the war. Thus, in January 1943, at 17,
I volunteered to become a soldier in this newly-formed Polish Army expected to arrive
in Palestine from Iraq. Most of my male classmates, Jews and non-Jews, also signed up.
Some 4,000 Jews left the Soviet Union by joining General Anders. Approximately 3,000 of
them chose to remain in Palestine when they arrived there. … While I respected the choice
of those who stayed, I was troubled that Jews were leaving the army when I thought they were
needed to ﬁght Hitler. After some wait, I was ﬁnally inducted in August of 1943. Our army,
the Polish Second Corps, was assigned to reinforce the British Eighth Army commanded by
General Montgomery. … After training, I was chosen to enter a brief, accelerated ofﬁcers’
school for artillery… The Polish Army in Italy had in it some 1,000 Jewish ofﬁcers and
soldiers. Its military chaplains included the chief military rabbi and, I believe, two others
who conducted services for Jewish soldiers. … By and large, there were no religious issues
among the soldiers. We were quite united in our uncompromising determination to ﬁght
this war.”
[Julian Bussgang in Carole Garbuny Vogel, ed., We Shall Not Forget!: Memories of the
Holocaust, Second edition (Lexington, Massachusetts: Temple Isaiah, 1995), 243, 245.]
Przypis od redakcji G4: Juliusz Bussgang jest krewnym znanej rodziny lwowskiej Ulamów,
a w tym kuzynem słynnego sowietologa harwardzkiego Adama oraz jego starszego brata, Stanisława,
twórcy amerykańskiej bomby wodorowej. (red.)
Marcin Meller: „Jestem z rodziny KOR-owskiej: nie chodzi o jakieś głębokie
zaangażowanie, ale o sposób myślenia, w domu. Można by powiedzieć, że to rodzina
lewicowo-solidarnościowa. Co więcej, żydokomunistyczna ze strony ojca, co też jest
istotne w pewnych moich wyborach. Mój dziadek był typowym członkiem żydokomuny:
KPP, ucieczka z Polski przed wojną, Resistance we Francji i Komunistyczna Partia Francji,
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bla, bla, bla. A po wojnie ruch komunistyczny. Działacz komunistyczny w MSZ-cie, bo znał
francuski. Ojciec tam pracował, do 68 roku.”
[Źródło: „Agent popkultury”. rozmowa z Marcinem Mellerem, Przeciąg, numer
próbny, 2003.]
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Kisiel o Adamie Michniku: „Piąty numer paryskiej Kultury [1975 rok], w nim szereg
artykułów, nadesłanych z kraju, m.in. moje glossy o socjaliźmie (podpisane „Krajowiec”).
Wstępny artykuł o Piłsudskim, nagrodzony w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku
– bardzo głupi. Wznawianie sporu Piłsudski-Dmowski na nowej spirali to idiotyzm,
histeryczne żydowskie wymyślanie na endeków (a jednocześnie na Moczara), jakby to oni,
a nie Hitler, wymordowali miliony Żydów. Zrugałem autora, ale nie przekonałem.”
[Źródło: Stefan Kisielewski, Dzienniki (Warszawa: Iskry, 1996), s. 847]
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Małgorzata Subotić: – Co pani robiła tam [w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.]
jako ekspert?
Jadwiga Staniszkis: – Pisałam część wystąpień, brałam udział w negocjacjach, buntowałam
się, gdy przyjęto gorszą, niż można było, formułę kierowniczej roli partii. Byli tam już
Mazowiecki, Geremek, którzy dotarli wcześniej. Zresztą ich droga była zupełnie inna. (...)
Część ekspertów była zachęcana przez ludzi władzy, by pojechali do stoczni. Nie po to,
by byli konﬁdentami, lecz dlatego, że mieli podobną wyobraźnię, rozumieli, co to znaczy
niezależny związek zawodowy w kategoriach ideologicznych, znali ograniczenia władzy.
Robotnicy nie rozumieli, że powstanie takiego związku zawodowego łamie całą konstrukcję
komunizmu, zgodnie z którą partia-państwo musi zastąpić i kapitalistów, i robotników, jest
jedynym podmiotem władzy i jedynym historycznie istotnym podmiotem społecznym.
MS: – Mazowiecki, Geremek jechali tam więc, by załagodzić sytuację?
JS: – Tak.
MS: – Kiedy jednak przyjechali, chęć stonowania nastrojów im przeszła?
JS: – Niezupełnie, bo doskonale rozumieli, co oznaczają żądania niezależnych związków.
I wiedzieli, że jeśli negocjacje się zaczną, to uzna się stronę robotniczą za niezależny
podmiot. A to już oznaczało wygraną. W ostatnim rzucie na taśmę, pod naciskiem władzy,
wprowadzili jednak zapis, że ta robotnicza reprezentacja uznaje kierowniczą rolę partii
[komunistycznej] w społeczeństwie. Była szansa, aby przeszła formuła szczecińska, w której
nie mówiło się wprost o kierowniczej roli partii, było tylko odwołanie do konstytucji. Dla
strajkujących takie sformułowanie nie byłoby upokorzeniem. Ale Mazowiecki i Geremek
uznali, że nie o to chodzi, że musi być dosłownie zapisana partia. I ja wtedy wystąpiłam z
grupy negocjacyjnej.
MS: – Uważała pani, że doradcy manipulują robotnikami?
JS: – Nie nazywałabym tego tak ostro. Uważam, że doradcy nadużyli swojej przewagi
intelektualnej, językowej.
[„W odświętnych ciuchach. Małgorzata Subotić rozmawia z Jadwigą Staniszkis“,
Rzeczpospolita, Plus-Minus, 4-5 września 2004.]
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Horst Neubauer: „Właśnie miałem osobliwą rozmowę z szefem ekspertów
„Solidarności” Geremkiem (ścisłe kontakty z międzynarodówką socjaldemokratyczną,
osobiste kontakty z Kreisky’m i innymi). Nie wierzyłem własnym uszom. Geremek
oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja pomiędzy „Solidarnością” w obecnej formie
a socjalizmem realnym już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronna. Wybory do rad
narodowych muszą zostać przesunięte. Aparat „Solidarności” musi zostać zlikwidowany
przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji „Solidarność” mogłaby na nowo
powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy, bez Matki Boskiej w klapie, bez programu
gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może –
kontynuował Geremek – tak umiarkowane siły, jak Wałęsa mogłyby zostać zachowane. Po
konfrontacji nowa władza państwowa mogłaby w innej sytuacji politycznej kontynuować
pewne procesy demokratyzacyjne.”
[Źródło: Szyfrogram ambasadora Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 325
Warszawie Horsta Neubauera z 2 grudnia 1981 r., za: Drogi do niepodległości 1944-1956/19801981. Nieznane źródła do dziejów najnowszych Polski, red. Wojciech Wrzesiński (Wrocław:
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001), ss. 231-232.]
Andrzej Seweryn: „Mój rodowód z kręgu walterowskiego i katolicki światopogląd
to pozorna sprzeczność. Społecznikostwo to idea chrześcijańska, Kuroń był przecież
największym niewierzącym chrześcijaninem w Polsce.
– Ile z tego, co głosił, zostało w Panu?
A.S. – Myślę, że wiele. Coś z ducha Jackowego jest w moim rozumieniu teatru jako instytucji
wychowującej społeczeństwo”.
[Źródło: „Świętości nie szargać. Andrzej Seweryn w rozmowie z Romanem
Pawłowskim“, Gazeta Świąteczna, nr 134, 11-12 czerwca 2005.]
Jacek Kuroń: „Czuję się uczestnikiem rewolucji 1905 r. Podstawowy zrąb mojej
wiedzy o tej rewolucji jest z opowiadań dziadka i ojca, przede wszystkim postać brata
dziadkowego, Władysława Kuronia, takiego superbojowca, pseudonim partyjny „Julek”, o
którym słyszałem takie prawdziwe kowbojskie historie. W ramach akcji, która się nazywała
wtedy ekspropriacja, robili w Zawierciu napad na karetę pocztową. Otoczyli ich żandarmi,
kolegę Julka zastrzelili, a on sam wyprzągł konia, siadł na nim tyłem, koń ruszył kłusem, a
Julek strzelał z dwóch rewolwerów. Były wyznaczone nagrody za jego głowę, bo kiedy kozacy
okupowali kopalnię „Reden”, to on wjechał na wózku, zastrzelił stojącego na dziedzińcu
dyrektora i uciekł”.
[Źródło: Jacek Kuroń, Wiara i wina, do i od komunizmu (Warszawa: Niezależna
Oﬁcyna Wydawnicza, 1990), s. 6-7.]
Jędrzej Giertych: „Gdy miałem 4 i pół roku, byłem zupełnie z bliska, przez okno
pierwszego piętra, naocznym świadkiem napadu bojówki Frakcji Rewolucyjnej PPS, czyli
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najściślejszej organizacji Piłsudskiego, na fabrykę Poręba pod Zawierciem, której dyrektorem
był mój ojciec, Franciszek Giertych. Organizacja PPS zorganizowała napad na tę fabrykę
jako własność „burżujską” i zrabowała przygotowane w fabryce pieniądze dla robotników
w dzień wypłaty. Było to w czasie przerwy obiadowej. Ojciec mój, poczuwając się do
odpowiedzialności za własność fabryki, jedzący właśnie w domu obiad i zawiadomiony
telefonicznie, wybiegł z domu z rewolwerem w ręku, byłem świadkiem naocznym, z
odległości kilkunastu metrów, wymiany strzałów między moim ojcem, a wychodzącą z
fabryki bojówką. Ojciec mój przeskoczył mały murek i strzelał zza tego murku do bojowców,
idących z łupem. Bojowcy strzelali do mego ojca”.
[Źródło: Jędrzej Giertych, Gazeta Warszawska (nr okolicznościowy), 11 XI 1988, s. 4.]
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Wiesław Chrzanowski: „Siedziałem z gen. SS Richardem Hildenbrandtem –
powieszonym później szefem Głównego Urzędu Rzeszy ds. rasy i przesiedleń. Otóż
Hildenbrandt pierwszy mówił mi o idei zjednoczonej Europy. Był pełen podziwu dla Klausa
von Stauffenberga. Uważał, że niemiecka próba militarnego zapanowania nad Europą to było
nieporozumienie. Przede wszystkim nie można było uderzać na Rosję bez Polski. Snując
wizje przyszłości, mówił o zjednoczonej Europie, jaka marzyła się Stauffenbergowi.”
[Źródło: „Nadziei nigdy nie utraciłem” – rozmowa z Wiesławem Chrzanowskim,
rozmawiał Jarosław Kurski, Gazeta Świąteczna, 9-10 lipca 2005. ]
Monika Olejnik: „Chciałam zapytać, jak się czuje Zbigniew Bujak, kiedy w książce
Oczami bezpieki [Kraków: Arcana, 2005] Sławomir Cenckiewicz mówi tak: Wiadomo już,
że niektóre wydarzenia uważane dotychczas za najbardziej bohaterskie karty z okresu walki
z komunizmem, trzeba opisać na nowo. Przykładem może być słynna ucieczka Zbigniewa
Bujaka.”
Zbigniew Bujak: – „Podle się oczywiście czuje, wściekły jestem. Na szczęście Cenckiewicz
mi nie wchodzi w drogę i się jakoś nie pokazuje. I słusznie, bo nie wiem, jak bym zareagował,
pewnie bym go zdzielił przez głowę, przy całym moim pokojowym nastawieniu. Staram
się to w jakiś sposób przemilczeć, natomiast niejako w odwecie, używam teraz terminu o
‚gdańskiej szkole historycznej‘ i to naprawdę nie jest pochwała.”
[Źródło: Monika Olejnik rozmawia ze Zbigniewem Bujakiem, Radio Zet, 31 VIII
2005.]
Witold Gombrowicz: „Pragnę zapisać, że nie przestaje mnie zdumiewać akt
wyborów. Ten dzień, w którym głos analfabety tyle znaczy, co głos profesora, głos głupca
co głos mędrca, głos posługacza co głos potentata, głos rzezimieszka co głos cnotliwego,
jest dla mnie najbardziej pomylonym z dni. Nie rozumiem jak ten akt fantastyczny może
wyznaczać na kilka następnych lat coś tak ważnego w praktyce, jak rządy krajem. Na jakiejże
bajce opiera się władza! Jakim sposobem ta pięcioprzymiotnikowa fantastyczność może
stanowić podstawę bytowania społecznego?”
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[Źródło: Witold Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, [w:] Dzieła, t. VIII (Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 1986), s. 107.]
Jacek Moskwa o premierze Tadeuszu Mazowieckim: „Czy jest pan Fikus? – pytał
szef rządu osobiście dzwoniąc do redakcji. Sekretarka nauczyła się już odpowiadać, że
naczelny właśnie wyszedł w ważnej sprawie. – To pana Moskwę poproszę! – niestety
Tadeusz Mazowiecki również mnie znał osobiście. To nie jest wasza prywatna gazeta! –
słyszałem najczęściej w słuchawce. – To nie jest wasza prywatna gazeta, żeby pokazywać
w niej na pierwszej stronie pomnik Lenina w Nowej Hucie oblany farbą i podpalony. W
dodatku w przeddzień mojej wizyty w Moskwie! Trochę racji w tym było, ale pokusę trudno
było przezwyciężyć, bo zdjęcie wydało się wspaniałe. – To nie jest wasza prywatna gazeta,
aby profesor Zbigniew Brzeziński sugerował w niej, że jedynym kandydatem na prezydenta
wolnej Polski jest Lech Wałęsa. Wojciech Jaruzelski zachowuje się całkiem lojalnie!”
[Źródło: Jacek Moskwa, „Spiesz się powoli: Pierwsze miesiące rządu Tadeusza 327
Mazowieckiego”, Rzeczpospolita: Plus-Minus, 11-12 września 2004.]
„Donald Tusk w rozmowie z Przekrojem ocenił, że jego formacja polityczna popełniła
w 1989 roku grzech naiwności. – Sądziliśmy, że demokracja i niepodległość oznaczają też
przecięcie pępowiny łączącej lewicę z Rosją i że postpezetpeerowskie środowisko przejdzie
na stronę patriotyzmu – wyjaśnił. I dodał, że ci, którzy występowali wtedy z najbardziej
alarmującymi prognozami – jak Antoni Macierewicz, Jan Olszewski czy Kaczyński, mieli
w tej sprawie więcej racji.”
[Źródło: Małgorzata Subotić, Piotr Śmiłowicz, „Bolszewicy kontra przestępczy
syndykat”, Rzeczpospolita, 8 listopad 2004.]
Nieco absurdalne wieści dotarły z Izraela. Ku swojej ogromnej konsternacji
izraelska policja wykryła w Jerozolimie grupę żydowskich neonazistów. Na trop 20-osobowej
grupy policja wpadła szukając dilerów narkotykowych. Jeden z aresztowanych – 20-letni
Władimir Czernorecki, obywatel Izraela pochodzący z byłego Związku Sowieckiego – jest
żołnierzem służby czynnej, a na ramieniu miał wytatuowane swastyki. W jego mieszkaniu
znaleziono mnóstwo hitlerowskich symboli, książki oraz narkotyki. Żołnierz prowadził
korespondencję z innymi nazistami z Izraela. „Czcili Adolfa Hitlera, przysięgali walczyć
z ogólnoświatowym spiskiem Żydów i wyrażali żal, że mu się nie udało” – opisywał
znaleziska jeden z policjantów. Całą grupę aresztowano, jednak szybko okazało się, że ich
czyny w Izraelu nie są karalne. Nie ma tam zakazu głoszenia poglądów nazistowskich i
antysemickich, bo nikomu do głowy nie przyszło uchwalać taką ustawę. Odkrycie wywołało
gwałtowną krytykę władz odpowiedzialnych za emigrację do Izraela. Wszyscy neonaziści
przybyli do Izraela z terenów byłego Związku Sowieckiego. Z tradycją żydowską nie mają
nic wspólnego.
[Źródło: Tygodnik Ozon, 9 czerwca 2005.]
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Thirty-ﬁve Greenpeace protesters got more than they may have bargained for when
they stormed the International Petroleum Exchange in London on Wednesday. According
to The Times of London, they slipped into a closing door and then roared onto the trading
ﬂoor, blowing whistles and sounding foghorns. They were hoping to paralyze oil trading
at the exchange. But the traders, most of them under 25 years old, rushed the protesters,
pushing ﬁling cabinets on top of them and kicking and punching them until they retreated.
Twenty-seven protesters were arrested. Two were hospitalized, one with a broken jaw and
the other with a concussion. One protester says, “I have never seen anyone less amenable to
listening to our point of view.”
[Źródło: „Mission: Impossible?”, by Brit Hume, Friday, February 18, 2005, Fox
News, http://www.foxnews.com/story/0,2933,148013,00.html]

Biogramy autorów Glaukopisu
John Arquilla

– profesor analizy obronnej Wyższej Szkoły Morskiej w Monterey,
Kalifornia. Absolwent stosunków międzynarodowych Rosary College (1975), otrzymał
doktorat na University of Stanford (1991). Wykłada historię działań specjalnych, teorię
polityki międzynarodowej, zagadnienia z dziedziny rewolucji w działaniach wojennych
oraz konﬂiktu w erze informacyjnej. Jest autorem min: Lessons form the War with Saddam
Hussein (Santa Monica: RAND, 1992), wspólnie z Davidem Ronfeldtem Cyberwar is Coming!
(Santa Monica: RAND, 1996) oraz In Athena’s Camp (Santa Monica: RAND, 1997).

Piotr Bączek – politolog, publicysta, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jana Pawła II, przygotowuje rozprawę doktorską Władze PRL wobec kultu Maryjnego. Mieszka
w Warszawie.

Alicja Bieńkowska – historyk, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Marek Jan Chodakiewicz – historyk. Ukończył z wyróżnieniem San
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Francisco State
University (1988), doktoryzował się w Columbia University w Nowym Jorku (2001). Autor
wielu prac, z których ukazały się ostatnio: Żydzi i Polacy. Współistnienie, zagłada, komunizm
(Warszawa: Fronda 2000); (red.) Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach. Epilog stosunków polskożydowskich na Kresach, 1944-45. Wspomnienia-dokumenty-publicystyka, 2 tomy (Warszawa:
Fronda, 2002); After the Holocaust. Polish-Jewish Conﬂict in the Wake of World War II (East
European Monographs & Columbia University Press, 2003), współred. z Johnem
Radziłowskim Spanish Carlism and Polish Nationalism. The Borderlands of Europe in the 19th
and 20th Centuries (Charlottesville: Leopolis Press, 2003). Profesor historii Institute of World
Politics (www.iwp.edu) w Waszyngtonie, D.C., gdzie mieszka.

Jan Dobraczyński

(1910-1994) – powieściopisarz, publicysta, krytyk literacki. W
latach 1936-1939 współpracował z Prosto z mostu i Myślą Narodową. Członek Stronnictwa
Narodowego. W czasie okupacji związany z NOW i AK. Członek redakcji konspiracyjnych
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pism Walka oraz Sprawy Narodu. Po 1945 r. związany ze Stowarzyszeniem PAX, redaktor
naczelny Dziś i Jutro. W PRL był m.in. posłem, członkiem Frontu Jedności Narodu (19701983) i przewodniczącym PRON (1983-1989). W 1993 r. wyróżniony medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata” przyznanym mu przez Instytut Yad Vashem.

Rafał Drabik – historyk, absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

(2002), obecnie przygotowuje pracę doktorską na seminarium prof. dr. hab. Mirosława
Piotrowskiego. Mieszka w Lublinie.

Manuel Ferreras-Tascón – historyk, dziennikarz. Absolwent Wydziału Historycznego

Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny kwartalnika Templum Novum. Mieszka w
Warszawie.

Piotr Gontarczyk – doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Filister Korporacji Akademickiej
Respublica. Autor: Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w przytyku 9 marca 1936 (Biała Podlaska:
329
Rekonkwista, 2000), Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944 (Warszawa: Fronda,
2004), wspólnie z M.J. Chodakiewiczem i L. Żebrowskim opublikował trzytomowy wybór
Tajne Oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty (Warszawa: Burhard Edition, 1997-1999). Mieszka
w Warszawie.

Maciej Jabłoński – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej krajów anglosaskich i historii
wojskowości. Mieszka w Warszawie.
Agata Kłopotowska – anglistka, publicystka, tłumaczka. Współautorka Wielkiego słownika

angielsko-polskiego PWN-Oxford. Jej pasją jest literatura i historia, szczególnie nieznane karty
dziejów najnowszych. Obecnie mieszka w Brukseli.

Robert Kościelny – historyk, publikuje m.in. w Arcanach i Przeglądzie Powszechnym.
Mieszka w Szczecinie.
Konrad Kozłowski - absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1976). Ukończył
Wydział Sztuk Pięknych przy University of Ottawa. Rysownik, malarz, graﬁk. Od 1982
r. na emigracji. Badacz najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II
wojny światowej. Mieszka w Ottawie.

Mariusz Marasek

– historyk i socjolog, absolwent Wydziału Filozoﬁczno–
Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Collegium Civitas. Współzałożyciel Wyższej
Szkoły Ekonomiczno–Humanistycznej w Skierniewicach. Poseł na Sejm RP I kadencji.
Współredaktor opracowania Dekomunizacja i rzeczywistość (Warszawa: 1993). Autor biograﬁi
Kazimierza Kowalskiego (prezesa Stronnictwa Narodowego) wyróżnionej nagrodą Rady
Naukowej przy Prezydencie Łodzi. Mieszka w Miedniewicach koło Skierniewic.

Wojciech Jerzy Muszyński – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Warszawskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej. Autor: W walce o Wielką Polskę.
Propaganda zaplecza politycznego NSZ 1939-1945 (Warszawa: Rekonkwista, 2000); Błękitna
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Dywizja. Hiszpańscy ochotnicy na Froncie Wschodnim 1941-1945 (Warszawa: Idem In Me, 2003).
Członek Rady Programowej Stowarzyszenia na Rzecz Swobód Obywatelskich (Warszawa).

Witold Jerzy Ławrynowicz – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Od 1977 roku członek Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich w Warszawie.
Po Stanie Wojennym na emigracji; doktor nauk chemicznych na Uniwersytecie Stanowym
Rutgers (New Jersey). Pracował w przemyśle farmaceutycznym w Kanadzie i USA. Autor:
Droga do Blitzkriegu (Gdańsk: AJ-Press, 2002). Publikował w pismach: Wojskowy Przegląd
Historyczny, Mundur i Broń oraz w tygodniku Nowa Technika Wojskowa, w polonijnym Głosie
Polskim i Armoured Fighting Vehicles News w Kanadzie, w nowojorskim Nowym Dzienniku oraz
w Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej w Londynie.
GLAUKOPIS NR 4-2006

Rafał Łętocha – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Religioznawstwa

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor: Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu
narodowego (Lublin: Instytut Edukacji Narodowej, 2002). Mieszka w Myślenicach.

Herbert Romerstein – sowietolog, historyk, profesor Institute of World Politics (Washington

D.C.), 1965-83 śledczy Kongresu USA ds. komunistycznej działalności wywrotowej i
szpiegostwa sowieckiego; 1983-89 szef ds. Przeciwdziałania Sowieckiej Dezinformacji w
Amerykańskiej Agencji Informacyjnej. Autor wspólnie z Erickiem Breindelem The Venona
Secrets: Exposing Soviet Espionage and America’s Traitors (Washington, DC: Regnery, 2000).

Paweł Szałamacha

– ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz College of Europe w Brugii (LL.M.). Publikował we Wprost,
Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Życiu. Jest członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego –
wydawcy kwartalnika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. Mieszka w Warszawie.
http://www.sobieski.org.pl
http://www.mpp.org.pl

Tomasz Szczepański (ps. Barnim Regalica) – historyk, pisarz, publicysta. Pracuje
jako nauczyciel. Publikował w Magazynie Literackim, Myśli Polskiej, Najwyższym Czasie.
Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Mieszka w Warszawie.
Wojciech Szczepański - dr historii. Interesuje się dziejami Bałkanów i Europy Środkowej
w XIX-XX w. Dotychczas publikował na łamach czasopism: Sprawy Narodowościowe, Nowe
Sprawy Polityczne, Puls Świata, Porta, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, Nasze Historie,
Sprawa Polska, Przegląd Powszechny, Przegląd Zachodniopomorski. Mieszka w Poznaniu.
Krzysztof Adam Tyszka - historyk, badacz dziejów stowarzyszeń akademickich okresu

II RP, b. Prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich, redaktor naczelny Biuletynu
Korporacyjnego. Mieszka w Warszawie.
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Adam Wesołowski

– student w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
Specjalizuje się w historii służb specjalnych i stosunków międzynarodowych.

Rafał Zgorzelski – historyk, publicysta i doktorant na Wydziale Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Stop Korupcji”. Mieszka w Toruniu.
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Jan Żaryn - dr hab., historyk i publicysta, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik naukowy
Biura Edukacji Publicznej IPN oraz Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w dziejach
najnowszych Polski, ostatnio opublikował Kościół w PRL (Warszawa: IPN, 2004).
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