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Szanowni
Państwo,

W Mińsku, stolicy Białorusi, prospekt Feliksa Dzierżyńskiego krzyżuje się z ulicą Jerzego Giedroycia.
Taki melanż tradycji wydaje się na pierwszy rzut oka dość paradoksalny i może przybysza śmieszyć.
To jednak tylko pierwsze wrażenie. W dzisiejszej Polsce w wielu miastach ulice, którym patronują ludzie
wielcy i zasłużeni dla ojczyzny, sąsiadują z takimi, których nazwę mieszkańcy wymawiają ze wstydem.
Mamy więc w Warszawie ulice patronów zbiorowych, np.: ulicę Dąbrowszczaków, komunistycznej for-
macji walczącej w Hiszpanii przeciwko powstańcom gen. Franco, wsławionej mordami księży i zakon-
nic; Aleję Armii Ludowej, agenturalnej organizacji i forpoczty sowieckiej okupacji Polski; ulicę Związku
Walki Młodych, młodzieżowej przybudówki PPR i AL, a także Aleję Zjednoczenia, upamiętniającą po-
wstanie PZPR. Jak na III RP, której włodarze tak chętnie odwołują się do przedwojennych tradycji to na-
prawdę „stylowe” połączenie. Są także patroni pojedynczy: Wincenty Rzymowski, pseudo-pisarz 
i plagiator, który wsławił się tym, że wchodził w skład PKWN; Henryk Raabe, ambasador w Moskwie z
ramienia tzw. rządu warszawskiego w 1945 r.; Walter, czyli Karol Świerczewski, sowiecki generał w pol-
skim mundurze, który rzadko trzeźwiał, a fakt ten miał bezpośrednie przełożenie na dowodzoną przez
niego II Armię „ludowego” WP, rozbitą na Łużycach w kwietniu 1945 r. (było to ostatnie niemieckie zwy-
cięstwo podczas II wojny światowej). Jest też mniej morderczy Stanisław Tołwiński, prezydent Warszawy
w latach 50., który miał swój udział w niebywałym „rozwoju” stołecznej aglomeracji, z efektami czego
miasto i jego mieszkańcy zmagają się do chwili obecnej. W Warszawie jest ok. 40 tego rodzaju ulic. 
I fakt ten nikogo nie śmieszy, bo szanse na to, że znikną wydają się niewielkie. W innych miastach, wo-
jewódzkich i powiatowych także pełno jest ulic z nazwiskami lokalnych watażków UB i PPR. Wszelkie
próby zmiany tego stanu rzeczy, czynione chociażby przez Instytut Pamięci Narodowej, spotykają się
z oporem władz administracyjnych i samorządowych. 

Ale na tym nie koniec. Nierzadko tego rodzaju postaci patronują szkołom, mają pamiątkowe tablice
lub pomniki. Należy do nich Zygmunt Berling, renegat i sowiecki kolaborant, patron utworzonego z roz-
kazu Stalina „ludowego” Wojska Polskiego, którego obelisk straszy na praskim brzegu Wisły. Co jakiś
czas jest on odpowiednio „upiększany” czerwoną farbą przez osoby, którym nie jest wszystko jedno 
w jakim kraju żyją – jednak służby miejskie dwoją się i troją, żeby posąg oczyścić. Mamy też na Pradze
pomnik Berlingowców i Sowietów (tzw. „czterech śpiących”). A poza Warszawą liczne pomniki wdzięcz-
ności sowieckim okupantom, np. w miejscowości Dębe Wielkie, gdzie sąsiaduje on z postumentem
ku czci niepodległości. I towarzyszy temu pełen szacunek lokalnych władz. Podobnie jak w przypadku
pałacu im. Stalina, który stoi sobie jakby nigdy nic w centrum stolicy. Z braku miejsca wymieniamy tylko
nieliczne przykłady. Tego rodzaju relikty niechlubnej przeszłości to wizualny dowód ciągłości i trwałości
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antytradycji PRL w niepodległej i demokratycznej III RP. To żywy dowód na to, że nazywanie współczes-
nej Polski post-PRL wydaje się uprawnione. Doskonale koresponduje z tym niedawny pochówek bol-
szewików poległych w 1920 r., którym wystawiono pomnik z prawosławnym krzyżem. Wojujący
bezbożnicy, oprawcy popów i księży, zostali pobłogosławieni znakiem chrześcijańskiej wiary… To do-
prawdy wygląda jak bluźnierstwo i urąganie pamięci milionów ofiar bolszewików – przy czymś takim
skrzyżowanie ulic Dzierżyńskiego i Gierdoycia to niewinny żart.

Niniejszy numer Glaukopisu w dużej części poświęciliśmy właśnie sprawom wschodnim, zwłaszcza
obecności Polaków na wschodzie i w Rosji oraz postrzeganiu Sowietów przez polskie elity przed 
II wojną światową. Tradycyjnie, otwiera go dział „Archeologia Pamięci”, w którym znajdą Państwo arcy-
ciekawe fragmenty nieukończonej książki Konstantego Gryckan-Didkowskiego o jego służbie w Armii
Sowieckiej, do której ten nasz kresowy rodak został wcielony w 1988 r. Dalej prezentujemy wspomnienia
prof. Agnieszki Muszyńskiej z jej pobytu w Moskwie w latach 1953–1955. Dział „Artykuły” rozpoczyna
tekst dotyczący stosunku do Rosji i dawnych ziem kresowych I Rzeczypospolitej Jana Ludwika Po-
pławskiego. Koncentrował się on na problematyce rodzącej się odrębności narodowej tamtejszej lud-
ności, która nie identyfikowała się ani z Rosja, ani z tradycją wieloetnicznej Rzeczypospolitej. Dalej
prezentujemy omówienie stosunku do Sowietów prof. Mariana Zdziechowskiego autorstwa dr. Witolda
Wasilewskiego, publicystyki Jerzego Bandrowskiego z okresu jego pobytu w Rosji podczas I wojny
światowej, opracowany przez dr. Jerzego Szokalskiego oraz tego jak widzieli kwestię ukraińską publi-
cyści tygodnika Myśl Narodowa, jednego z głównych czasopism polskiej narodowej prawicy okresu
Polski niepodległej. Kwestie wschodnie zamyka artykuł Pawła Zyzaka o zapomnianym holokauście Po-
laków z ZSRS w latach 30. XX w. Z tematyki emigracyjnej, nadal słabo obecnej w polskiej historiografii,
przedstawiamy artykuł o Radiu Madryt, jednej z ważniejszych, konsekwentnie antykomunistycznej, pol-
skojęzycznej rozgłośni radiowej Wolnego Świata. Do spraw emigracyjnych należą także dwa kolejne
studia: dr Krzysztof Kaczmarski omawia polityczną działalność prezesa Stronnictwa Narodowego, Ta-
deusza Bieleckiego, w początkowym okresie II wojny światowej, a prof. Krzysztof Tarka próby werbo-
wania przez wywiad PRL Mariana Rojka, jednego z czołowych działaczy emigracyjnych SN. Dział
zamykają dwa teksty traktujące o sprawach najnowszych: genezie NSZZ „Solidarność” na Pomorzu
Zachodnim w 1980 r., oraz wizerunku Prezydenta Ronalda Reagana w propagandzie komunistycznej
okresu stanu wojennego.

W dziale „Dokumenty” znalazły się interesujące przyczynki do nieznanej historii PRL: zapisy kilku
audycji Radia Madryt w języku polskim z przełomu lat 40. i 50. oraz instrukcja SB z okresu stanu wo-
jennego o metodach kontroli i likwidowania niezależnego ruchu wydawniczego. W bieżącym numerze
znajdą także Państwo dwa nowe działy. Pierwszy to „Antykwariat”, gdzie prezentujemy wartościowe
teksty, które uważamy za godne przypomnienia. Tym razem wybraliśmy pracę gen. Antona Denikina 
o stosunku Polaków, a zwłaszcza Józefa Piłsudskiego, do antybolszewickich formacji rosyjskich
w 1919 r., oraz fabularyzowaną opowieść oficera polskiego wywiadu o przerzucie agentów do Związku
Sowieckiego w latach 30. Druga nowość to dział „Wysyp Książek”, w którym, z uwagi na ogromną
liczbę nowości książkowych, będziemy zamieszczali krótkie noty o tych publikacjach, na które nie ma
miejsca w dziale „Recenzje”. Całość kończy obszerny przegląd prasy. Zapraszamy do lektury.
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Jan Kostrzewa
1

Apel poległych 

Proste, drewniane krzyże, schylone na świeżych mogiłach…
Młodości, dzwoniącej życiem, śmiercią wróg w oczy bryzgnął,
Ciosem morderczym z ukrycia wroga zdusiła Was siła –
Na wargach skurczem ostatnim szept nieuchwytny skonał: 
– Dla Ciebie – jedyna, wyśniona,
Wielka Ojczyzno!

Na baczność wpatrzeni w zwycięskiej idei świat nowy.
Złączone serc rytmem szeregi braterskim zastygły kołem.
Na grobach poległych kolegów w modlitwie schylają się głowy
I myśli się wszystkich w jedną moc nieprzepartą zbiegły – 
Za Polskę Wielką poległym – 
Czołem!…

Po kraju wiatr wici do boju roznosi. Padają poległych nazwiska…
I budząc wsie, miasta do walki wzywają –
Chłop, student, robotnik: Wacławski, Grotkowski, Kozłowski.
W oczach płonących młodością idei żar święty przebłyska
I usta ściśnięte przysięgę szeptają:
Nie spoczniem dopóki się Czynem nie stanie
Wyśniony nasz mit – Wielkiej Polski!

Zmrok płaszczem żołnierskim mogiły okrywa…
Odchodzą w dal zwarte kolumny – do fabryk, bibliotek, do pługa.
Choć droga jest ciężka, ofiarna i długa
Nie spocznie kolumna. Już dnieje… już świta…
I słońce sztandarem nad Wami wykwita
Poległym – Czołem!…

1 Jan Kostrzewa (1913– ?) – poeta i publicysta związany z Ruchem Narodowo-Radykalnym. Zaginął w czasie wojny. Pub-

likowany wiersz pochodzi z tygodnika Falanga z 8 listopada 1936.

POEZJA



Jan olechowsKi 
1

Rejestr Katynia
(Pamięci Olgierda Szpakowskiego,
jeńca Starobielska, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.)

Przeczytaj rejestr katyński
Imiona… martwe wyrazy
I zmów litanię za wszystkich
Bez ust, bez oczu, bez twarzy

Cyfra kamieniem milczenia.
Śmierć przywaliła okrutna.
O usta, których już nie ma
Jakże wam krzykiem wybuchnąć!…

Oczy wyżarte cierpieniem
W noc pogrążone, nieme,
Jakimże strasznym spojrzeniem
Przyszło wam żegnać tę ziemię.

W dni nasze kruche i drżące
Niech wspólny los nasz uniesie
Ostatni gest konających
Zdradzonych w Katyńskim Lesie

Wiatr groby rozrasta liże
Ślad zasypuje morderców…
Modlimy się smutno, pod krzyżem, 
O prawo do własnej śmierci.

10

1 Jan Olechowski (ur. w 1917 r. w Zwiahlu, obecnie Nowogród Wołyński – zm. w 1956 r. w Nowym Jorku) – poeta, prozaik,

dziennikarz. Studiował na Wydziale Polonistyki UW. Od 1935 związany z Ruchem Narodowo-Radykalnym „Falanga”, publikował

w Przebojem i Przełomie, a także Wielkiej Polsce, Kulturze, Sprawach Otwartych i tygodniku Prosto z Mostu. W 1939 z Bronisławem

Kopczyńskim założył dwutygodnik literacki W natarciu. Zmobilizowany w 1939 walczył w kampanii wrześniowej. Aresztowany przez

NKWD w październiku 1939, został wywieziony w głąb ZSRS, gdzie w łagrach spędził dwa lata. Zwolniony w 1941 po układzie 

Sikorski-Majski trafił do Armii Polskiej. Ewakuowany na Bliski Wschód w 1942; był oficerem oświatowym, a w 1943 redaktorem

działu literackiego pisma Dziennik Żołnierza (Tel Awiw). Uczestniczył w kampanii włoskiej, walczył pod Monte Cassino. Po wojnie

zatrudniony w Oddziale Kultury i Oświaty II Korpusu w Rzymie. Na uniwersytecie rzymskim kontynuował przerwane wojną studia.

Powstające w tym okresie wiersze drukował we włoskim piśmie Iridion i londyńskich Wiadomościach. Od 1947 zamieszkał z żoną

w Londynie. Drukował w Życiu (Londyn) i paryskiej Kulturze. W 1952 przeprowadził się z rodziną do Nowego Jorku, gdzie pracował

w Radio Wolna Europa. Zmarł 1 kwietnia 1956.

Publikowany wiersz, napisany przed 1956, został opublikowany w londyńskim Orle Białym w 1960. Do druku przekazał syn Krzysztof

Olechowski z Nowego Jorku.



Archeologia
pamięci



Pisanie i mówienie o Konstantym w czasie przeszłym sprawia ogromną trudność i wywołuje
stale wielki smutek. Mimo, iż od Jego odejścia na wieczną wartę minęło już prawie pół roku, to
świadomość pustki po Nim nie maleje, lecz – wraz z każdą chwilą naszej aktywności czy strze-
leckiej, czy korporanckiej, czy kadrówkowej – rośnie. Nieobecność naszego Przyjaciela staje się
coraz bardziej dotkliwa. Wydaje się chwilami, że po prostu, jak to czynił przez lata, wyjechał na
jakiś czas na Północną Bukowinę do swego ojca i niebawem zamelduje się 5 sierpnia na kra-
kowskich Oleandrach, aby nazajutrz ruszyć szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej… Że założy
znów mundur strzelecki i jako Szef Żandarmerii Kadrówki będzie dumnie strzegł porządku 
i bezpieczeństwa uczestników, a wieczorami zasiądzie przy ognisku, aby śpiewnym kresowym
głosem nucić pieśni legionowe, żołnierskie, partyzanckie… A potem poprosi, żeby zaśpiewać
Biały Krzyż z repertuaru Czerwonych Gitar, której to piosenki chciał na Kadrówce słuchać na
okrągło… Że nagle wydobędzie ze swego chlebaka charakterystyczny i nierozerwalnie z Nim
związany strzelecki atrybut – róg, z którego po staropolsku będzie nas raczył wspaniałą nalewką
ziołową, pachnącą lasami i runem leśnym Karpat Wschodnich… Że przywitamy się sarmackim
uściskiem i usłyszymy niezapomniane „Witaj, Brateńku!”.

O takich ludziach jak Kostia mówi się, że dają innym swe serce na dłoni. Był tak bardzo bez-
pośredni, oddany, przyjacielski, obdarzony ogromnym ciepłem i serdecznością. Nie było w nim
żadnego wyrachowania, żadnego kunktatorstwa. Nie tworzył dystansu w stosunku do napotka-
nych na swej drodze życiowej osób. Nie umiał tego robić. Był do szpiku kości szlachetny, otwarty,
pomocny, szczery, poczciwy i pełen ufności do ludzi. Znaliśmy Go zaledwie kilkanaście lat, a wy-
dawało się jakby był z nami „od zawsze”. Był w każdej swej cząstce najlepszym uosobieniem
duszy kresowej – duszy gorącej, wiernej, romantycznej, szczerej i oddanej we wszystkim, co przy-
szło Mu w życiu robić. Tak kochać ludzi i idee, które – Kostia powtarzał to wielokrotnie – „po-

winny rządzić światem”, potrafią już
tylko ci, którzy wywodzą się z Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej. 

Kostek był niejako przeniesiony 
z kart dawnej historii we współczesność.
Był przeniesiony jakąś siłą Opatrzności
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Wspomnienie o Konstantym Gryckan-Didkowskim
(7 lutego 1968 – 13 grudnia 2010)

Prezydent RP na Wychodźstwie Ryszard Kaczorowski
dekoruje Kontantego „Medalem Kadrówki”. 
Kielce 12 VIII 2009 r. 



z czasów bohaterów sienkiewiczowskich powieści, które notabene uwielbiał, w których wielość
kultur, języków, religii i narodów, tworzyła niezwykły fenomen Rzeczypospolitej idei jagielloń-
skiej. Kostek czuł to dziedzictwo. Starał się i potrafił zarażać wielką miłością do swych rodzinnych
ziem, do Czerniowiec, do Ziemi Bukowińskiej… Organizował wyprawy w tamte strony. Planował
wielki wyjazd studyjny dla strzelców i archiwistów. Nie zapomnę, gdy odwiedziliśmy Go w lipcu
2010 r. w domu rodzinnym w Szymanowie, kiedy choroba odcisnęła już na Nim znaczne piętno.
Był bardzo, bardzo słaby… A jednak Jego oczy zapłonęły, gdy opowiadał z niebywałą pasją o Czer-
niowcach, o wyprawie do Lwowa i Jazłowca, o pamiątkach kresowych skrzętnie kolekcjonowa-
nych przez lata, o cmentarzach wojennych z I wojny światowej, nad którymi sprawował od
najmłodszych lat opiekę i o tym, że bardzo chce nam kiedyś pokazać Bukowinę… Wtedy widać
było Jego romantyczną duszę, którą wraz z sercem kładł przed słuchaczami raczonymi Jego ga-
wędą o miejscach cudownych i zaczarowanych, za jakie uważał rodzinne Kresy. Palił się w Nim
niezwykły żar i miłość do polskiego dziedzictwa tamtych ziem, tak bardzo przesiąkniętych trud-
nym, a często i tragicznym doświadczeniem historycznym ostatnich trzech stuleci. 

Kostek, jak przystało na człowieka Kresów, we wszystko co czynił, angażował się całym cia-
łem, sercem i duszą. Tak było, gdy z niezwykłym oddaniem sprawował opiekę nad cmentarzami
z I wojny światowej, wydając na ten cel prywatne środki ze skromnej pensji wykładowcy historii
na Uniwersytecie w Czerniowcach. Godzinami potrafił opowiadać o uratowanych krzyżach, od-
restaurowanych nagrobkach, odtworzonych inskrypcjach. Z dumą nosił na mundurze odzna-
czenia, stanowiące podziękowanie rządu Austrii i polskiej Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa za wkład wniesiony w ratowanie tego dziedzictwa i świadectwa czasów wojny,
która w konsekwencji dała Polsce niepodległość. Z niemniejszą energią podejmował działania
na rzecz utrwalania polskości w rodzinnych stronach. Był jednym z członków-założycieli Domu
Polskiego im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach w 1989 r., a gdy już na stałe zamieszkał 
w Polsce w 2007 r. prosił, abyśmy przekazywali mu polskie książki – „Każde polskie książki,
Brateńku”. Zbierał je, pakował, przewoził i rozdawał na Kresach. Tak trafiała tam literatura
piękna, podręczniki historii i języka polskiego, materiały patriotyczne… 

SERCE NA DŁONI...

Polska Korporacja 
Akademicka Sarmatia, 
Warszawa 2005 r. 
Konstanty stoi w pierwszym
szeregu trzeci od prawej.



Wielką pasją Konstantego był odradzający się w latach 90. ruch korporacji akademickich. 
W rodzinnych Czerniowcach była to Korporacja Bukowina, której był jednym z założycieli na po-
czątku lat 90. W Warszawie zaś Polska Korporacja Akademicka Sarmatia, której był wieloletnim
członkiem Zarządu i wreszcie Filistrem Honoris Causa, poświęcał każdą wolną chwilę podczas
wizyt w Polsce. Tak samo mocno zaangażował się w ostatnim roku w pracę archiwisty w Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie, gdzie pełnił też rolę chorążego sztandaru archiwum – słynnego
sztandaru oddziałów gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Gdy patrzyło się na Kostię, sto-
jącego z tym znakiem zaszczytnym, wiodącym Polaków w krwawych bojach o Niepodległość,
widziało się na Jego twarzy dumę rycerską. 

Kostia nie potrafił i nawet pewnie nie starał się ukrywać swych uczuć i wzruszeń. Doświadczy-
łem tego wielokrotnie. Pamiętam, gdy w 2004 r. poszliśmy na uroczystość otwarcia Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Nigdy nie zapomnę Jego dumnej twarzy i… łez na policzkach, gdy orkiestra
Wojska Polskiego zagrała Warszawiankę. To były płonące z miłości do Ojczyzny oczy wielkiego 
i skromnego zarazem patrioty, człowieka jakby przeniesionego we współczesność ze sztychów Gie-
rymskiego i Grottgera i kart sienkiewiczowskiej Trylogii. To były oczy, które znamy z opisów pa-
miętników wygnańców kresowych… Oczy, które mają w sobie więcej miłości niż nienawiści i które
dziwią się, że ludzie urodzeni nad Odrą, Wartą i Wisłą często nie potrafią cenić i kochać Ojczyzny
tak mocno, jak ci urodzeni nad Niemnem, Prutem, Czeremoszem i Dniestrem…

Pamiętam też bardzo dobrze jeden z czerwcowych wieczorów poprzedzających ślub Kostii 
z Moniką w 2007 r. Szliśmy przez warszawską Starówkę i Kostek w świetle lamp ulicy Piwnej,
Podwala i w podcieniach Barbakanu przeczytał mi swój wiersz o Mieście Nieujarzmionym, 
w którym powracała fraza „Warszawo moja, kocham Cię…”. Przystanęliśmy pod Katedrą Polową
Wojska Polskiego na Długiej. „Tobie, Jasieńku, się zwierzę – mówił. Jestem bardzo szczęśliwy.
Moniczka jest cudowna. Znalazłem wreszcie swoje miejsce na ziemi”. Widziałem to szczęście
na ślubie (miałem honor być drużbą!) i wielokrotnie potem. Rodzinie oddał się bez reszty. Cie-
szył się, że mieszka w Szymanowie, gdzie jest figura Pani Jazłowieckiej – Patronki Podola, z pasją
opowiadał o remoncie mieszkania, o tajnikach zbierania miodu z pasieki, z dumą pokazywał bez-
kresny horyzont pól widoczny z tarasu domu… Potrafił przysłać nagle, w środku dnia, maila, 
w którym cieszył się jak dziecko, że „właśnie z Moniczką robimy konfitury, soki i inne smaczne
na zimę wiktuały”. Był spełniony. I biło od niego szczęście…
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W wojskowym Honkerze 
na Marszu Szlakiem Kadrówki, 
Jędrzejów 2008 r.    



I wreszcie Marsz Szlakiem Kadrówki i Związek Strzelecki, do którego wstąpił w 1999 r.
Trudno wyobrazić sobie Kadrówkę bez Kostii, pełniącego na niej funkcję Szefa Żandarmerii
przez dziewięć lat. Służba innym, dbałość o bezpieczeństwo uczestników, stanowiła dla niego
rokrocznie wypełnienie ważnej misji. Przygotowywał się do tej roli niezwykle sumiennie: opra-
cowywał instrukcje, regulaminy, przygotowywał sprzęt niezbędny do zabezpieczenia Marszu,
potrafił pracować przez całą dobę, doglądając, czy wszystkie posterunki wartownicze w nocy są
obsadzone, czy nie dzieje się nic niepokojącego. Trudno było czasem ukryć zdumienie, gdy po
porannym apelu, po nieprzespanej kolejnej nocy służby, zadawał pytanie, czy coś powinien jesz-
cze zrobić dla Marszu, czy jest do czegoś potrzebny, czy są jeszcze jakieś dla niego zadania...
Dawał z siebie wszystko… W 2009 r. na mecie w Kielcach gościł śp. Prezydent Ryszard Kaczo-
rowski. Ten dzień miał być bardzo ważny również dla Kostii. Maszerował po raz dziesiąty i z
tego tytułu z rąk Prezydenta – Honorowego Protektora Kadrówki, w gronie pozostałych pięciu
uczestników, otrzymać miał medal Marszu, który bardzo sobie cenił. Zadania Szefa Żandarmerii
spowodowały jednak, że nie mógł być obecny przy samej ceremonii wręczania odznaczeń. Za-
bezpieczał z innymi strzelcami przejścia drogowe. „Kostia, dlaczego nie rzuciłeś tej roboty i nie
przyszedłeś pod Pomnik Czwórki Legionowej, gdzie były wręczane odznaczenia” – pytaliśmy
zdumieni. A Kostia z niemniejszym zdumieniem patrzył na nas i mówił: „Brateńku, bezpie-
czeństwo Marszu i służba przede wszystkim”. Wieczorem tego dnia, na specjalne zaproszenie
Prezydenta udaliśmy się do jego apartamentów hotelowych, gdzie ceremonii odznaczeń stało
się zadość. „Pierwszy raz w życiu odznaczam żandarma” – żartował Prezydent. A potem długo
w nocy, przy staropolskim stole, śpiewaliśmy z Prezydentem piosenki strzeleckie, ułańskie, le-
gionowe, andersiackie. Kostia był w siódmym niebie. Duma, wzruszenie i poczucie niezwykłej
satysfakcji gościło na jego twarzy. W rozmowach wracał do tego wieczoru wielokrotnie.

Rok później, ciężko już chory, nie mógł przybyć na Marsz. Dzwonił do nas codziennie, pytając
czy wszystko jest w porządku, bo… „wiesz, Brateńku, w tej miejscowości czasem trzeba lepiej
pilnować szkoły na noclegu…, bo tu czasem są jakieś nieporozumienia z miejscowym…, bo 
w tym mieście jest niebezpieczne skrzyżowanie… bo tu trzeba być czujnym”. Tę Kadrówkę, jak
sam opowiadał nam pod koniec sierpnia, spędzał codziennie z mapą, łącząc się z nami duchowo.
„Tak bardzo żałuję, że nie siedzimy teraz razem przy ognisku i nie śpiewamy Szwoleżerów”. 

Podczas apelu porannego w Chojnach nad Nidą, zadzwoniłem do Niego, pozdrawiając od
wszystkich i życząc zdrowia. Moim słowom towarzyszył gromki huk braw blisko półtysięcznej
rzeszy strzelczyń i strzelców – wyraz wdzięczności i solidarności w tych trudnych dla niego
dniach. „To była dla mnie, Brateńku, bardzo piękna chwila” – zwierzał się Kostia, gdy odwie-
dziliśmy go po Marszu, relacjonując przebieg Kadrówki. „Chciałbym za rok wszystkim bardzo
podziękować…”.

To my dziękujemy Tobie, Konstanty, za wszystko, co robiłeś dla nas. Za Twoje pasje, za
chwile wielkich romantycznych wzruszeń płynących z gawęd o Kresach, za niezwykły humor,
który nie opuszczał Cię nawet w czasie choroby („To choróbsko jest tak rzadkie jak pingwin 
w Bieszczadach” – pisał Kostia w jednym z maili), za dobro i poczciwą duszę, za wielką miłość
do Polski, do rodziny i do przyjaciół… Dziękujemy za Twoje serce dawane na dłoni…

Dziękujemy za to, że ani przez chwilę nie zastanawiałeś się, czy warto tak mocno oddawać
się Sprawie. Dałeś temu wyraz w urokliwej impresji, napisanej w marcu 2008 r. tuż po jednej 
z wizyt w zniszczonym przez Sowietów Jazłowcu na Podolu. Warto te słowa przypomnieć, bo
brzmią jak Twoje credo: 

Ocalić pamięć... Brzmi dość banalnie i jak na owe czasy – nie-
doskonale. Pamięć... Czy w ogóle jest potrzebna!? Czy warto nieść
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w sobie ciągłość rodowodu? Czy może naprawdę – zapomnieć, wy-
luzować się. Bo życie jest piękne. Kogo bawią te sprawy sprzed lat?
Ważne jest tylko miejsce, które zajmujesz, twoje otoczenie, w któ-
rym egzystujesz, kasa, którą zarabiasz... Bądź cool! Jesteś z Kresów?
No, to trudno. Ale popatrz, jak się bawimy! Przecież mamy teraz
inne czasy, nikt już nikogo nie zajmuje. Bądź cool! […] Stara Polka
co dzień wchodzi przez wykopany właz do rumowisk zamkniętego,
zniszczonego kościoła w Jazłowcu i kładzie na cegłach zburzonego
ołtarza polne kwiaty… Co dzień. Chyba jest obłąkana? Czy one są
potrzebne?... Przez belki sklepienia renesansowej nawy do ołtarza
przebija się słońce. Oświetla cudem ocalały wizerunek Chrystusa…
Słońce też przychodzi co dzień. Czy ono jest potrzebne?...

* * *
Ty już masz, Kostek, swój pokój czy, jak pewnie byś wolał, salę żołnierską w Niebiosach. Ty

spotkałeś i poznałeś już Komendanta, Wieniawę, Kostka-Biernackiego i Belinę… Układacie
sobie pasjanse, pijecie kawę i Twoją bukowińską nalewkę… I pewnie dworujecie z nas, którzy
tu na ziemi jeszcze trwamy na posterunku… 

Jan Józef Kasprzyk 

Konstanty Gryckan-Didkowski
Opowieści wziętego w kamasze, czyli Armia Sowiecka od środka

Od tłumacza
Nieczęsto mamy możność posłuchać opowieści o prawdziwym, niezmitologizowanym, obliczu służby 

w Armii Sowieckiej w drugiej połowie lat 80. Jak mi się wydaje – nawet w obrębie literatury polskiej – nie
było ich wiele. Gdyby zaś brać pod uwagę teksty powojennych autorów rosyjskich – to miałbym wątpliwości,
czy takowe w ogóle doczekały się w Polsce publikacji. Ze względów dość zrozumiałych, zważywszy na przy-
słowiowe „sojusze”, które nakazywały daleko posuniętą wstrzemięźliwość w dzieleniu się wiedzą nie tylko na
tematy tajne i ściśle tajne, ale bodaj wszelkie inne, związane z wszelkimi realiami „wielkiej i niezwyciężonej”
armii – wybierano milczenie, które wszakże – jak wiadomo – jest złotem.

Mówiąc o niezmitologizowanej służbie wojskowej, pozostawiam na boku – interesujące skądinąd 
– utwory w taki czy inny sposób odnoszące się np. do wojen z Czeczenią. Bowiem swoiste obrazki obyczajowe
Gryckan-Didkowskiego, niezależnie od swych walorów literackich, stanowią niemal dokumentalny, „fotogra-
ficzny” zapis „żołnierza portret własny”… Wielka szkoda, że przedwczesna śmierć uniemożliwiła prostoli-
nijnemu i utalentowanemu kronikarzowi uwierającej, ale przynajmniej zdemitologizowanej żołnierskiej
powszedniości realizację zamysłu zbioru szkiców, które miały, jak należy sądzić, dać całościowy opis życia
pewnej grupy osób w pewnej konkretnej jednostce oddziałów samochodowej największej armii Europy końca
XX w. Autor spisał wspomnienia w trzeciej osobie, kryjąc się pod pseudonimem Pietia Bobrowski. Oryginalnie
powstały one w języku rosyjskim, żeby, jak twierdził, możliwie najdokładniej oddać koszarowy klimat. Obecnie
przedstawiamy Państwu ich wierne tłumaczenie.  

Jerzy Szokalski

16



Punkt zborny

– Rozejść się! – zakomenderował opasły chorąży. Kolumna, składająca się z dobrej setki
ostrzyżonych do gołej skóry poborowych, ubranych w najprzeróżniejsze zniszczone ciuchy, roz-
sypała się po placu. Nadszedł wieczór. Nad miasteczkiem, niczym zmydlona, mglista resztka
mydła, zawisło niepewne północne słońce, ze zdumieniem oglądając pstrokatą bandę, którą
najwyraźniej nie bez przyczyny zamknięto w czterech ścianach pośród miłej wojskowemu oku
schludności i monotonii jednostki szkoleniowej, niczym trędowatych. Bo kto to widział, żeby
taki element brać do Armii Sowieckiej? Wystarczy się na nich popatrzeć – typy jak z obrazków
Lombroso!... Ich wszystkich najlepiej by było od razu do poprawczaka, a potem już dopiero, jak
się który nada, wcielać w szeregi naszej legendarnej i niepokonanej. I co się dziwić, że się jakaś
babina na dworcu rozszczebiotała:

– Syneczkowie, to was do więzienia wiozą, czy co? – Do więzienia, babuńciu, do więzienia!
– odpowiedział wiecznie nieogolony i zaspany Wołyniak o przezwisku Niedźwiedź. – Wszystkim
po dwa lata wlepili!

Taka starowinka oszukać się niby nie da – w całym swoim długim życiu niejeden już taki
konwój oglądała; ale teraz to i ona łatwo dała się zwieść: bo naprawdę to przecież maszerują przy-
szli obrońcy socjalistycznej Ojczyzny, już lada moment – dzielni żołnierze Armii Sowieckiej.

Opinii północnego słonka kategorycznie nie podzielał Piet’ka Bobrowski – dobrze odży-
wiony, pełen radości życia typek, który przed poborem jakimś cudem nie tylko zdążył ukończyć
szkołę, ale do tego jeszcze dwa lata bez skutku zdawał na medycynę, łącząc te swoje próby 
z pracą w przemyśle obronnym.

– Zamknęli nas jak barany w zagrodzie. Co to, my jacyś dzicy jesteśmy, czy co? Siemion, co
my teraz zrobimy?

– Wy mene pytajete – szczo robyty?– w chwilach niepewności w umyśle Siomki Wasiuka budziły
się geny jego żydowskiej mamy – cioteczki Firy, ponieważ huculskie geny ojca nie aż tak filo-
zoficznie reagowały na otaczającą go rzeczywistość.

– Tak, Sioma, ciebie ja się pytam. A czy ja
znajdę tu jeszcze kogoś innego, żeby się go zapy-
tać? – po rosyjsku zawtórował mu Piotr. Za żydow-
skimi intonacjami Piotra stało takie samo
dzieciństwo, przeżyte na Starym Mieście, w małym
zielonym podwórzu, gdzie Bobrowscy byli jedy-
nymi chrześcijanami na 10 rodzin żydów, i szkoła,
w której połowę każdej klasy stanowiły żydowskie
dzieci. A teraz te śmiesznie konstruowane i wyma-
wiane frazy jakby na chwilę na powrót przenosiły
ich obu do dalekiej zakarpackiej krainy, do ich 
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Konstanty i jego polska kresowa dusza nie pasowali
do sowieckiego munduru, o czym może świadczyc to zdjęcie. 

Leningrad 1988 r.



rodzinnego miasta, gdzie nieokiełznane przemieszanie narodowości, języków i kultur było
czymś najzupełniej powszednim i zrozumiałym. Tutejsze wybladłe niebo, wiszące całkiem nisko
nad głową: zdawałoby się, starczy ręką sięgnąć, by zrobić w nim dziurę, podobnie jak smętny
widok otaczających miasteczko burych torfowisk ze strzępami brudnego śniegu, niekończącego
się pustkowia, zanikającego dopiero gdzieś za horyzontem – wszystko to na mieszkańców po-
górzy działało przygnębiająco. Wszystko tu było nieprzyjazne i obce – ludzie, szare, wysokie
mury „punktu”, nawet samo powietrze, wypełnione jakąś słodkawą zgnilizną, która mocno biła
w nozdrza już na małym, zaplutym dworcu.

Długo tu jechali. Pierwszy postój był we Lwowie. Lwów!.. Taki piękny i taki swojski, a tu
trzeba sterczeć w ciemnej poczekalni dla wojskowych na górnym piętrze starego dworca. 
„W dzień deszczowy i ponury…” przypomniała się polska piosenka z dawnych czasów... No, nie
– mamy jeszcze całe pięć godzin! A dokąd potem człowieka zaniesie – Bóg jeden wie… W końcu
nasz kraj jest duży, więc może na Kamczatkę, a może do Azji Środkowej (jak najbliżej do 
Afgańców). Albo w głąb mroźnych stepów Kazachstanu: kolega z klasy już od roku tam „opala
się” na Bajkonurze – fotki przysłał: same oczy zostały, żarzą się jak węgielki spod polowego ka-
pelusza. Ale mogą też wysłać na „europejską Syberię”, do obwodu kirowskiego jako wartowni-
ków w obozach pracy, albo do Floty Północnej na prawie trzy lata. A może i za granicę, żeby
bratnich Europejczyków popilnować. Pociąg w każdym razie jedzie na północ – i to jedyna rzecz,
którą zdołali wyciągnąć z młodego, przybyłego prosto ze szkoły lejtnanta, z ogólnowojskowymi
czerwonymi naszywkami na mundurze… Znaczy się – nie Ukraina. Warto by było więc pożegnać
się ze Lwowem. Nie wiadomo, kiedy człowiek znowu zobaczy to miasto. 

– Towarzyszu lejtnancie!
– O co chodzi? – skrzypnęły nowiutkie buty z cholewami.
– Mamy tu jeszcze całą masę czasu. Puśćcie nas dwóch na chwilę do miasta. Wrócimy na

czas.
– A na co to wam? Oczy spod daszka nowej, niewygniecionej jeszcze czapki z ciekawością

spoglądały na dwóch chłopaczków w podniszczonych waciakach.
– We Lwowie – to, tak jakby jeszcze trochę w domu się pobyło. Pozwólcie nam pożegnać

swoje strony.
– Wiecie, w zasadzie to nie wolno. Dokumentów nie macie, a jak milicja zatrzyma, to trzeba

będzie główkować, co z wami począć.
– Nikt nas nie będzie zatrzymywał. My przecież nie idziemy rozrabiać – chcemy tylko sobie

trochę pochodzić po ulicach.
Coś widać drgnęło w duszy tego rosyjskiego chłopaka. Widocznie pojął: ci dwaj nie wykołują

go, wrócą. Potem już wiedzieli – gdybyś ty, lejtnancie, był ciut starszy rocznikiem i rangą, to na
pewno byś ich nie puścił. Nie zaufałbyś. I oto jeszcze pięć godzin na wolności. Radość z nie-
kontrolowanego przez nikogo poruszania się po mieście – i ssanie w dołku: nie na długo…

Bobrowski zatrzymał się przed drzwiami Katedry.
– Sioma, ty tu na mnie zaczekaj…
Modlitwa umocniła serce. Po tęsknej nieokreśloności nastąpiła zadziwiająco mocna pewność,

że wszystko będzie dobrze.
Czas przeleciał niepostrzeżenie, i oto znowu dworzec – i wagon z miejscówkami, a do niego

wepchał się cały tłum poborowych i wieśniaków, którzy szybko pogodzili się z obecnością tak
hałaśliwych sąsiadów.

Siedzący przy oknie Mołdawianin, Waśka Kica, wydobył z kieszeni trzyrublówkę i w sku-
pieniu zaczął składać ją w taki sposób, że wkrótce na plastikowej powierzchni stolika leżała
mała bryłka, trochę mniejsza niż paznokieć małego palca. Następnie zdjął z paczki papierosów
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celofanowe opakowanie, oderwał kawałeczek i owinąwszy nim pieniądze, zaczął tę bryłkę
ostrożnie zgrzewać płomykiem zapałki.

– Po co to robisz? – zapytał Siomka, z zainteresowaniem przyglądając się poczynaniom swego
towarzysza niedoli.

– A ty pieniądze jakieś masz?
– No, mam.
– Jak tylko przyjedziemy do koszar – to już nie będziesz miał. Dziadki wymacają i wszystko

zabiorą. Zaraz jeszcze kilka banknotów pozwijam, nitką przewiążę i przed samym przyjazdem
do koszar sobie wepchnę do tyłka. Tam nie zaglądają. Wiem, co robię, obydwaj moi bracia swoje
wojsko odsłużyli...

Po kilku minutach wszyscy sąsiedzi Waśki zabezpieczyli takim samym specyficznym sposo-
bem swoje skromne zasoby finansowe.

– No, to teraz pieniądze będą bezpieczniejsze niż w kasie oszczędnościowej – z satysfakcją
oglądając dzieło swych rąk, Siomka wsunął zafoliowane banknoty jak najgłębiej do wewnętrznej
kieszeni waciaka.

– Tak, tylko że procenty, Sioma, też będą gówniane, jak w kasie oszczędności – słowom Bob-
rowskiego towarzyszył gromki śmiech całego audytorium. – No i wypłacać będziesz mógł tylko
wtedy, kiedy cię przyciśnie.

– No, dobra, ludzie, idziemy już spać. Widzisz? To już Białoruś – Kobryń…
Bobrowskiego obudziło nad ranem zimno. Pościeli poborowym w pociągu nie wydawali 

i dlatego w charakterze koca trzeba było wykorzystać waciak. Ale jego właśnie nigdzie nie było.
Poszukiwania na podłodze też nie dały pozytywnych rezultatów. Z górnej półki zwisała nato-
miast czyjaś nieumyta kończyna, owinięta czymś podejrzanie znajomym.

„Niedźwiedź!!.. A to bydlę!…”. 
Pozbawiony ukradzionego w nocy waciaka dziki mieszkaniec wołyńskich lasów powiercił się

niespokojnie na twardej półce, ale zaraz znowu zaczął chrapać. Drżąc z porannego chłodu, Bob-
rowski wyjrzał przez okno, które już wieczorem udało się po kryjomu otworzyć dzięki umiejęt-
nościom Waśki Kicy. W bladym, mglistym świetle majaczył kawałek budynku dworcowego 
z szyldem, napisanym – „łacinką”!.. „DAUGA…”. Resztę zasłaniały wagony towarowe.

„Daugavpils! – domyślił się Piotr. Łotwo, bądź błogosławiona! Znaczy się, wciąż jesteśmy 
w domu: stąd – już najwyżej na Estonię lub Litwę. Da się żyć!”. Uspokojony tym, co zobaczył,
Piotr położył głowę na plecaku i szybko pogrążył się we śnie.

Lecz marzeniom, jak to zazwyczaj bywa, nie było dane stać się rzeczywistością, czego do-
wodem stała się wkrótce stacja Rezekne. Bobrowski nieźle znał geografię, przynajmniej na tyle,
by móc dojść do niewesołego wniosku: na zachód od Rezekne żadna kolej nie kursuje. I rzeczy-
wiście – już po niedługim czasie, niejako na potwierdzenie tej myśli, za oknem ukazały się bez-
kresne lasy Pskowszczyzny. Kierunek północno-wschodni… No, to teraz już wszystko jest
możliwe – poczynając od bagien Wołchowa aż do koła podbiegunowego i północnych mórz. Lej-
tnant nie oszukiwał: pociąg rzeczywiście zmierzał na północ!

I tak oto zaczyna się pierwszy poranek na punkcie zbornym. Noc spędzona w zimnych ko-
szarach na gołych sprężynach żelaznych łóżek nikomu nie dodała zbytniego entuzjazmu. Do-
mowe jedzenie jeszcze się nie skończyło i dlatego pobrany przez rekrutów suchy prowiant 
– 220-gramowa puszka ryżu z mięsem i taka sama z kiełbasianą mielonką – przekoczowały do
plecaków, na czarną godzinę.  

– Do szeregu!... – spiżowe gardło chorążego ponownie zagłuszyło gwar poborowych.
– Że mu się nie znudzi tak, kurna, wrzeszczeć – warczał Siomka, zajmując na powrót miejsce

w szeregu.

SERCE NA DŁONI...



– Przyzwyczajaj się, będziemy tej muzyki całe dwa lata słuchać – odezwał się z tylnego rzędu
wysoki Haliczanin. – Albo i trzy… – dodał, zezując na grupkę „kupców” – oficerów, którzy przy-
jechali po uzupełnienie stanu osobowego – i dostrzegając na głowie jednego z nich czarną czapkę
marynarską.

– Nie kracz, kolego! – stojący obok niego Bobrowski też z niepokojem zerknął na kapitana
marynarki. Chętnych do odsłużenia w marynarce nadprogramowo dodatkowego roku z całą pew-
nością w tej kompanii nie było. 

Jak się okazało, tamci przyjechali głównie po kierowców, których w grupie poborowych było
ponad połowę. Część z nich od razu wyczytali z listy (sam „marynarz” zabrał piątkę nieszczęś-
ników); potem znowu rozległa się komenda „rozejść się” i żwawi chorążowie z różnej barwy
otokami na czapkach szybko wepchali się w tłum pozostałych. 

– Chłopaki, jest jeszcze ktoś z kategorią „C”? To zapisujcie się, nie pożałujecie!
– Kategoria „BC” podchodźcie tu! Razem będziemy służyli, pod Petersburgiem… Miejsca

mamy tam eleganckie, spójrzcie tylko, jakie rybki się łowi!
W zawiniątku z gazety, które wąsaty chorąży wyłowił z walizeczki faktycznie leżał imponu-

jących rozmiarów wędzony leszcz.
Sioma Wasiuk podszedł do Bobrowskiego, który obojętnie spoglądał na ten zainscenizowany

werbunek.
– Pietia, a ty na co czekasz? Tam trepy twoją kategorię wywołują!
– Po pierwsze, Sioma, to nas tutaj nie na ryby przywieźli. A po drugie – skoro nas zabrali, to

sami niech nas przydzielają. Co to – czy to ja jestem jakiś niewolnik-ochotnik, sam mam sobie
właściciela wybierać? Niech się dzieje, co chce, nic mnie nie obchodzi.

Przed wieczorem na placu apelowym zostało już tylko ze dwadzieścia osób – przeważnie
kierowców z mało popularną w Armii Sowieckiej kategorią „B” oraz takich, którym się nie
chciało dokonać samodzielnego wyboru miejsca odbywania służby wojskowej. Na ganku kan-
celarii ponownie ukazał się grubas-chorąży.

– Który umie pisać na maszynie? – zapytał, tym razem już bez bawienia się w musztrę.
– Idź! Ty przecież umiesz – Siomka pchnął w bok Piotra.
– Siemion, ja już ci powiedziałem: chcesz, to idź. Przecież i ty, o ile pamiętam, potrafisz

jako tako pisać.
– A pewnie, że pójdę. Już mi się znudziło tutaj z wami… Towarzyszu chorąży, ja umiem!

I Wasiuk zniknął za drzwiami kancelarii.
– Pojebało go? – splunąwszy na asfalt, odezwał się Iwan Steckiw spod Iwano-Frankowska. 

– Zaraz mu jakąś robotę wynajdą, typu zmywanie podłogi. A o szachach słyszałeś?...
– Mógłbyś mnie jeszcze o coś głupszego zapytać?.. Ale tutaj to chyba nie żadne szachy… 

– zapalając papierosa, w zamyśleniu, przeciągle wymamrotał Niedźwiedź.
O „szachach” mógłby nie wiedzieć co najwyżej jakiś tępak. To była klasyczna zagrywka 

w koszarach, gdzie ustępy były wyłożone płytkami w dwóch kolorach, w kształcie szachownicy.
A jednak po słowach sierżanta: „Kto umie grać w szachy – dwa kroki naprzód!” zawsze znalazła
się jakaś ofiara, jakiś naiwny głąb, który – mając nadzieję, że dzięki temu komfortowo spędzi
parę godzin w świetlicy Leninowskiej przy partyjce z „ojczulkiem-dowódcą” – robił wspomniane
dwa kroki i niezmiennie trafiał do roboty w ustępie albo w umywalni uzbrojony w kawałek
mydła gospodarczego, szczotkę – tak zwaną „Maszkę” – i niepojętych rozmiarów ścierę. Ale
wołyński aborygen miał rację: jakoś nie wyglądało to na podpuchę.

Zajęci rozmową nie zauważyli niewysokiego, sprężystego starszego lejtnanta, który prze-
szedłszy przez punkt kontrolny, szybkim krokiem przeciął plac i zginął w drzwiach kancelarii.
Za to wszyscy zwrócili uwagę na Siomkę, który pojawił się przed „niedobitkami” w nowym
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umundurowaniu, bez pagonów i naszywek, w czarnych butach z cholewami i w pasie z imitacji
skóry, zwanym ze względu na jego sztywność „drewnianym”. Na głowie Wasiuka siedziała
dobrze przylegająca pilotka, w którą zdążył już wpiąć czerwoną gwiazdę.

– No – z nutką wyższości powiedział Siemion – tutaj mnie zostawiają. Potem, jak pobór się
już skończy, to mnie wyślą do Leningradu – w suworowskiej szkole pisarzy będą potrzebowali…

– Do szeregu!... – tym razem komenda została wydana przez tego starszego lejtnanta, któ-
rego przybycie chłopaki tak lekkomyślnie zignorowały. Pod pachą miał całą stopkę teczek.

– Kica!
– Jest!
– Steckiw!
– Obecny!!
Lejtnant zmierzył go krótkim spojrzeniem, lecz nic nie powiedział. Dalej poszło już jak po

maśle:
– Cziczerin!
– Jest!
– Tarasiuk!
– Jest!
– Iwasiuk!
– Jest!
– Bobrowski !
– Jest!...
Po sprawdzeniu tożsamości wszystkich pozostałych, oficer wydał komendę:
– Kto ma prawo jazdy, ten – dwa kroki naprzód!

Dobrze przyjrzawszy się tym, którzy wystąpili z szeregu – a ich było więcej niż połowa
– starszy lejtnant jakoś po domowemu zapytał: 

– Jakie macie kategorie, chłopaki?
– Na osobowe, towarzyszu starszy… Kategoria „B”…, „BC”...
– No i doskonale. Właśnie tacy nam są potrzebni! – i wesoło popatrzawszy na stojących po-

borowych, krzyknął: – Ano, – wszyscy marsz do autobusu, ale szybko!
Przed otwartą bramą wartowni już miarowo warczał silnik autobusu, białego cywilnego „PAZ-

a” z dwoma czerwonymi pasami po bokach. Jego wojskowy rodowód zdradzała tylko czarna tab-
lica rejestracyjna z literami „SI”; niewysoki kierowca z pagonami szeregowca i wystającymi
kośćmi policzkowymi szczerzył zęby w otwartych drzwiach.

– Nabokow! To ty jeszcze nie za kierownicą?
Autobus miarowo przemierzał całe kilometry asfaltowej szosy, od czasu do czasu podskakując

na dziurach i wybojach. Starszy lejtnant siedział na bocznym siedzeniu koło kierowcy i, wpat-
rując się w drogę, milczał. Wokoło rozciągały się błota, pokrzywiły się przy drodze mizerne
drzewka. Mimo późnej godziny było jasno, lecz światło było jakieś przymglone, nienaturalne,
światło białych nocy, które każdy następnie zapamięta na całe życie…

Dwadzieścia ogolonych głów w napięciu rozmyślało nad jedną rzeczą: dokąd nas wiozą?... Myśl
ta była na tyle namacalna w ciasnym pudle autobusu, że starszy lejtnant zwróciwszy głowę w stronę
rekrutów, zagadkowo uśmiechnął się – samymi oczami – i znów przeniósł spojrzenie na drogę.

Autobus zatrzymał się na skrzyżowaniu przed jakąś wielką trasą, po której niczym górski
potok przelatywały samochody, wyczekując wygodnego momentu, by skręcić. Tylko – dokąd?
Droga wąska, pasów ruchu nie ma, nie wiadomo, czy w prawo, czy w lewo – nie było jak odgad-
nąć. A przy niej pysznił się piękny, najwyraźniej zbudowany przez żołnierzy, drogowskaz „Wyborg
– Leningrad”. Sekundy wydawały się godzinami… Na południe czy jeszcze dalej na północ?.. 

SERCE NA DŁONI...



I oto nadeszła godzina prawdy – w sznurze samochodów utworzyło się wreszcie „okno”.
Dokąd to, wasza mać?... Kierowca, płynnie obracając kierownicą, skręcił… na prawo. Na prawo
– to znaczy na południe, na Leningrad!

– Domyślacie się już, moje orły, gdzie będzie odbywali służbę? – zwrócił się do chłopaków
z uśmiechem starszy lejtnant, czyli, jak się mówiło dla skrótu – starlej. A w odpowiedzi na zdu-
mione miny: 

– W Sankt Petersburgu – generałów wozić będziecie! 
I tak oto rozpoczęła się dla co poniektórych służba wojskowa.

Nasz doskonały sprzęt bojowy 

Park samochodowy był tak samo stary, jak sama akademia. W czasach carskich w przestron-
nych, krytych maneżach o ścianach z cegieł ujeżdżano tu konie; w niedużej kuźni, wybudowanej
z poczuciem smaku i zwieńczonej wysokim czarnym kominem z metalowymi nitami, dźwięczały
młotki, a na posypanym żwirem placu stały w rzędach skrzynki na amunicję i działa w pokrow-
cach. To było dawno. Stajnie, magazyny, warsztaty i oba kawaleryjskie maneże – Wielki i Mały
– w czasach sowieckich przerobiono na hale garażowe, a szerokie rozjazdy oraz plac zalano as-
faltem. Kuźnia, która, owszem, zachowała swój pierwotny wygląd, a nawet troskliwie strzeżony
zabytkowy komin, przez ironię losu stała się magazynem paliw i smarów, w którym niepodzielnie
panował jego odwieczny szef – kapitan Żygulin – miłośnik zabaw, spirytusu oraz prawdziwy
znawca kobiecych wdzięków. O bogatym życiu uczuciowym ognistego kapitana krążyły liczne
legendy.

Szefem całego parku samochodowego (stanowisko w Armii Sowieckiej dość rzadkie) był ka-
pitan Szczukin. Rdzenny leningradczyk, a właściwie rodowity petersburżanin, który niespe-
cjalnie ukrywał swoje szlacheckie pochodzenie, miał okrągłą twarz, włosy jasnoblond i – jak
wielu urodzonych w tych stronach – dziwne, wodnistoszare oczy. Kapitan Szczukin był z natury
człowiekiem inteligentnym i dobrodusznym, lecz koszarowa codzienność z ciągłymi wypadkami,
regularnymi awariami i innymi niespodziankami systematycznie budziły w nim bestię. Głów-
nym problemem, który gnębił kapitana było to, iż z ponad stu pojazdów, na chodzie było jedynie
20 ciężarówek. Wchodziły one w skład tak zwanej grupy transportowej, co w praktyce oznaczało,
że samochody te eksploatowano prawie codziennie, zaopatrując Akademię Wojskową we
wszystko, co niezbędne – począwszy od artykułów spożywczych, a na ładunkach specjalnych
kończąc. 

Poza tym Szczukin miał jeszcze dwa utrapienia: pojazdy bojowe oraz cały tabun „wołg” typu
GAZ-24, które stanowiły samodzielny pluton samochodów osobowych.

Pojazdy bojowe to świętość – o tym wie każdy żołnierz. W teorii te samochody, kompletne,
zatankowane i wypieszczone przez kierowców, mają sobie rozkosznie spoczywać w przytulnym
półmroku zaplombowanych koszarowych garaży, z matczyną troską ułożone na specjalnych le-
garach. Te wypielęgnowane cudeńka – skromne, nieśmiałe „gaziki” i szybkie „ziły” z szeroką
piersią, potężne, agresywne „urale” – powinny czekać na godzinę „0”, czyli – prościej mówiąc
– na ogłoszenie wojny. W sytuacji nadzwyczajnej to właśnie one mają ewakuować całą akademię.
Gdzieś daleko, w głębi Rosji, w stanie hibernacji cierpliwie oczekuje na swoją kolej cały kom-
pleks szkoleniowy. To on przyjmie pociągi z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, z bibliotekami,
laboratoriami naukowymi, wykładowcami i słuchaczami – by móc od nowa, w głębi syberyjskiej
tajgi, pośpiesznie przygotowywać kolejne zastępy przyszłych dowódców pułków artyleryjskich
i oddziałów rakietowych, sztabowców i analityków.

22



Jak jednak słusznie zauważył kiedyś kapitan Żygulin – obdarzony, jak przystało na miesz-
kańca Odessy, niemałym poczuciem humoru – trzeba najpierw mieć czym dojechać do tej stacji.
Tymczasem, w garażach miejsca dla pojazdów bojowych oczywiście nie wystarczało, dlatego
stały sobie w rządku pod gołym niebem. A gdzie kierowca wojskowej ciężarówki ma zdobywać
do nich części? Na magazynie na ogół nie ma nawet jednej trzeciej tego, co najpotrzebniejsze,
a jeżeli nawet jest – to i tak przecież nie dadzą; chowają na czarną godzinę. No więc musi za-
działać żołnierska zaradność: po fachowym odklejeniu plastelinowej plomby na masce, szyb-
ciutko trzeba wyłowić potrzebną część. Na to, żeby na jej miejsce wstawić – dla pozoracji 
– zepsutą; z reguły nie wystarczało czy to czasu, czy to inteligencji, toteż po otwarciu maski
pojazdu bojowego każdy z prowadzących kontrolę miał dużą szansę zobaczyć jedynie obnażony
blok cylindrów ze strzępami instalacji elektrycznej. Powyciągane spod maski agregaty i pod-
zespoły dawno już jeździły po leningradzkich szosach. Nikt nie ryzykował tylko usuwania nu-
merów, bo były wpisywane w dowodach rejestracyjnych, więc przyłapanie łotra nie stanowiło
problemu. No, ale wszystkie pozostałe rzeczy…

W języku prokuratury wojskowej ma to nazwę krótką, ale groźną: obniżanie gotowości bo-
jowej. Za coś takiego szefa parku samochodowego można już nie tylko usunąć z armii, ale nawet
posadzić za kraty. Zmienić sytuację mogłoby tylko stałe zaopatrzenie pojazdów bojowych we
wszystkie części zamienne oraz stworzenie dla nich osobnego, pilnie strzeżonego przez war-
towników terenu, na który bez specjalnego zezwolenia wstęp byłby surowo zabroniony. Ale wła-
dze wydziału samochodowego leningradzkiego okręgu wojskowego części zamiennych nie
przydzielały, a powierzchni, którą dałoby się przeznaczyć na ściśle strzeżony parking dla samo-
chodów bojowych – najzwyczajniej nie było: obliczony na obsługiwanie koni i zbudowany zgod-
nie z kanonami architektury XIX wieku dawny park konny po prostu nie odpowiadał wymogom
współczesności. Przygotowane rzekomo na potrzeby wojny samochody stały w kilku zupełnie
różnych miejscach, na wewnętrznych dziedzińcach parku, co skutecznie ułatwiało kierowcom
ogołacanie ich z cennych detali – wystarczyło tylko poprosić kolegę, żeby chwilę postał na cza-
tach. Mniej więcej w takiej samej sytuacji znajdował się oddział samochodów ciężarowych.

Tylko raz na rok niektóre z tych zmaltretowanych maszyn można było doprowadzić do ładu.
Kraj po raz kolejny zbierał „rekordowe” plony, krajowi był potrzebny sprzęt transportowy. Wtedy
to, na rozkaz ze sztabu okręgu, akademia zobowiązana była przekazywać 10-15 samochodów na
żniwa – gdzieś w Kazachstanie czy na Kubaniu. I tylko wtedy okręg wojskowy wydawał jakieś
części zamienne, więc w pocie czoła starano się przywrócić do życia, zaiste dalekie od dosko-
nałości, samochody ciężarowe. Potem je przekazywano „partyzantom”, krzepkim staruszkom-
rezerwistom, którzy odbyli służbę zasadniczą 10-20 lat temu i nie potrafili wykręcić się od
wezwania z komisji wojskowej na „wojskowe żniwa” – bo pod takim właśnie szyldem ojczyzna
pozyskiwała dodatkowych kierowców na czas zbiorów. Zupełnie jak podania i legendy z baś-
niowych czasów brzmiały opowiadania „dziadków”, które ci zasłyszeli od starszych roczników
rezerwy – opowiadania o tym, jak „jeszcze w 1982 roku…” połowę samochodowej kompanii za-
bierano „na żniwa” razem z pojazdami. Młodzi zazdrościli facetom, którzy dawno przeszli do
cywila – z rozdziawionymi ustami słuchając homeryckich opowieści o beztroskim życiu w sow-
chozach z rejonu Stawropola, o całym morzu bimbru i hiperseksownych Kozaczkach. Za rok–
półtora nowe pokolenie „dziadków” powtarzać miało zasłyszane epopeje „młodym” 
i „zielonym”, tyle że nikt nie mógł tu pochwalić się własnym doświadczeniem – bowiem wy-
wożenie na żniwa wojskowych kierowców z akademii dawno zostało już zakazane.

Kontrole stanu technicznego, prowadzone przez zwierzchników z okręgu dziwnym trafem
omijały zwykle park samochodowy – zapewne dlatego, że dowództwo okręgu leningradzkiego
nie gorzej od nas zdawało sobie sprawę, co może tam zobaczyć, tymczasem zaś środków na wy-

SERCE NA DŁONI...



remontowanie pojazdów, rozebranych przez żołnierzy na części, tak czy owak nie było. Do nie-
spodziewanych wizyt w akademii dowódcy wojsk rakietowych i artylerii generała pułkownika
Mitrochina wszyscy już dawno przyzwyczaili się i wiedzieli, że artylerzysta Mitrochin pod maski
zaglądać nie będzie. Mimo to, przed jego przyjazdem park był zawsze wypucowany do czysta,
kalekie ciężarówki dokładnie umyte; malowano ich skrzynie i kabiny, a dla zakrycia oczodołów
po wymontowanych reflektorach Szczukin nakazał zakładać maskujące futerały świateł. W takiej
postaci okaleczeni weterani wyglądali dosyć groźnie i przekonująco.

Największym marzeniem kapitana Szczukina i dowódcy kompanii samochodowej było spi-
sanie tych Rosynantów na rzecz „gospodarki narodowej”. Wówczas okręg musiałby przydzielić
akademii nowe ciężarówki, a jak już będą… – tu Szczukin zawsze dodawał rwącym się głosem:
„Jeżeli choćby jednego żołnierza koło nich zobaczę, to zastrzelę!!!”. Lecz marzenia szefa parku
i starszego lejtnanta Czernienowa były trudno osiągalne – samochody ciężarowe były jeszcze
zbyt młode, by je można było spisać na straty. Oczywiście – tę bolesną kwestię w okręgu można
było rozwiązać jakoś inaczej; wystarczyłoby umieć żyć w zgodzie z ludźmi, przynieść trochę ko-
niaku, dobrej „nieleningradzkiej” kiełbasy i ukraińskiej słoniny… Tylko, że człowiek, który do-
wodził całą służbą samochodową był zupełnie pozbawiony zalet zaopatrzeniowca – i wszelkich
innych. Podpułkownik Ibołdow miał za to jedną poważną wadę: jego głupota była nie do prze-
bicia. Jakim sposobem oficer, niemający wyższego wykształcenia, który nigdy nie walczył na
wojnie, mógł zostać podpułkownikiem – to było dla nas zagadką. Ibołdow przypominał hasz-
kowskiego „generała-zdechlaczka” z Przygód dzielnego wojaka Szwejka – co najwyżej był nieco
młodszy, za to marazmu podpułkownika nastarczyłoby dla trzech stuletnich matuzalemów. Uko-
chanym jego zajęciem było uczestniczenie w porannym rozprowadzaniu patroli na parku samo-
chodowym, aby potem, po ojcowsku wziąwszy dyżurnego pod rękę, łazić po terenie i wskazując
koślawym palcem na leżącą gdziekolwiek ścierkę lub niedopałek, zalewając żołnierza potokami
ciągnących się jak syrop morałów, z których dyżurny mógł wyciągnąć tylko jeden wniosek: leżąca
na asfalcie zapałka to śmiertelne zagrożenie dla gotowości bojowej powierzonego podpułkow-
nikowi pododdziału. Być może – rozważał w palarni Igor Wolański z Doniecka – w swoim po-
przednim życiu Ibołdow był tulskim dozorcą, i oto teraz wszyscy jesteśmy mimowolnymi
ofiarami jego niefortunnej reinkarnacji w ciele sowieckiego oficera, a w rezultacie on (to znaczy
Igor) wciąż musi kupować komplet świec do „UAZ-a” za własne pieniądze w sklepiku spół-
dzielczym na Leśnym Prospekcie. Do demobilizacji podpułkownikowi pozostawało pół roku 
i wszyscy, od szeregowca do oficera, czekali na to zdarzenie z niecierpliwością i niezachwianą
pewnością: kogokolwiek przyślą na jego miejsce, gorzej już nie będzie.

Drugim odwiecznym utrapieniem Szczukina i Czernienowa były niezliczone „wołgi”. Zgod-
nie z wykazem wyposażenia akademia powinna mieć tylko dwa samochody: dla szefa – generała
pułkownika Mironowa oraz dla naczelnika wydziału specjalnego – generała majora Sachno. To
właśnie do tych samochodów były przydzielane co roku części zamienne. Ale pomiędzy wyka-
zem wyposażenia a surową rzeczywistością, jak to często bywa w sowieckich siłach zbrojnych,
była duża różnica. Samochodów było mianowicie aż piętnaście, nie licząc karetki pogotowia ra-
tunkowego „GAZ-2403”, zwanej w kompanii samochodowej „tabletką”! Przyczyną tej samo-
chodowej klęski urodzaju, choć bardzo to dziwne, była frontowa przyjaźń. Towarzysz broni
Mironowa, który przez długi czas piastował wysoki posterunek w GŁAWTU – Głównym Urzę-
dzie Transportu Samochodowego i od dawien dawna po starej znajomości, co jakieś 2-3 lata,
podrzucał koledze nową „wołgę”. Te „stare” otrzymywali w spadku trzej zastępcy – i tak dalej.
W miarę napływania nowych maszyn, służbowe samochody stopniowo dostawały się generałom
– naczelnikom wydziałów i najważniejszych katedr akademii. Proces pełzającej automobilizacji
kierownictwa został zahamowany w 1985 roku, kiedy to szef akademii przesiadł się do eksklu-
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zywnego modelu GAZ-3102. Takich limuzyn w Leningradzie było jeszcze bardzo niewiele – co
najwyżej dwie albo trzy przy sztabie okręgu i mniej więcej tyle samo w kręgach obwodowej elity
partyjnej. To był jedyny wóz, którego kierowca, Witia Iwasiuk – wesoły i chudy jak szczapa
Ukrainiec, nie miał żadnych problemów z częściami zamiennymi. O tym, by przekazywać zby-
teczne samochody na rzecz okręgu, naturalnie, nie mogło być nawet mowy. Któż w sztabie le-
ningradzkiego okręgu wojskowego odważyłby się napomknąć o czymś takim srogiemu
frontowemu artylerzyście – generałowi pułkownikowi Mironowowi, jednemu z obrońców
miasta, doktorowi nauk wojskowo-inżynieryjnych, posiadającemu tyle orderów, co Breżniew 
(z tą jeszcze różnicą, że Mironow rzeczywiście na nie zapracował), szefowi czołowej akademii
wojskowej w Leningradzie?... Te wozy uzyskiwały co roku talony obsługi technicznej, pozwa-
lające na eksploatację bez zakłóceń i zaopatrywanie ich w najpotrzebniejsze rzeczy: benzynę,
smary, oleje, wszystko – oprócz… części zamiennych. Sztab okręgu zamykał oczy na nadwyżki
środków transportu, ale dalej – radźcie już sobie sami, chłopaki, róbcie, co chcecie!...

I choć brzmi to paradoksalnie, wszystkie te samochody były codziennie używane. Robiły
rocznie po 20 tys. kilometrów i więcej. O tym, jakim kosztem się to odbywa, wiedzieli w kom-
panii samochodowej wszyscy, nie wyłączając nawet doczepionego do nas plutonu gospodarczego,
który w ogóle nie miał do czynienia ze sprzętem wojskowym. Ale kierowcy wykazywali szczyty
pomysłowości ażeby utrzymać swoje maszyny w należytym stanie. Ich pobudki były zrozumiałe:
lepiej codziennie jeździć do miasta, oglądać ludzi „w cywilu”, a zwłaszcza dziewczyny (bo czy
może być coś ważniejszego?), żyć upajającą iluzją szoferskiej wolności – niż zamiatać znienawi-
dzony asfalt parku samochodowego i co drugi dzień odbębniać patrol. Po to, żeby mieć możli-
wość poczucia się nie tylko jak „w cywilu”, ale jeszcze w czarnej „wołdze”, chłopcy byli gotowi
do wszelkich wyrzeczeń i bohaterskich uczynków.

„Wołga” dawała szansę zawarcia znajomości z jakąś dziewczyną, przejechania się do odległego
sklepu i kupienia tam czegoś „deficytowego” (Leningrad, bądź co bądź, zaopatrywany był nieco
lepiej niż Orzeł czy Kowel), by później odesłać to „coś” dalekiej rodzinie i, oczywiście, parę
groszy zarobić. Rzecz jasna, nie było obawy, że nasi kierowcy osobówek odbiorą chleb petersbur-
skim taksówkarzom; w Kraju Rad wiecznie są jakieś braki – i taksówka nie stanowi tu wyjątku.
Fucha – lub, jak częściej mówiło się w kompanii, „lewizna” – wiecznie głodnym żołnierzom da-
wała wielkie możliwości, od zaopatrzenia się w sklepie spożywczym w normalne „cywilne” je-
dzenie, aż po zdobycie w zajezdni taksówek przy ulicy Rolniczej – wprawdzie używanych, lecz
jeszcze jak najbardziej przydatnych – części zamiennych. „Lewizna” była przywilejem kierowców
„wołg” i „UAZ-ów” – bowiem ciężarówki nie opuszczały bazy bez „starszego pojazdu”, chorążego
lub oficera, ale przywilejem dość ryzykownym. Każdy szoferak znał wymiar kary, obwieszczany
przez dowódców nieomal w każdą sobotę: „Jak złapiemy któregoś na lewiźnie – to pożegna się
z wozem na zawsze!”. Lecz ryzyko to piękna sprawa, zwłaszcza gdy w drodze powrotnej z kursu
tyle ma się pokus w postaci machających rąk. A jeśli połowa karoserii w twojej „jaskółce” składa
się, zamiast z blachy, z wielu warstw szpachlówki i farby, a na magazynie jest tylko próżnia Tor-
ricellego? Nie, tu już się kończą sentymenty! Z dużym ryzykiem zarobione pieniądze wymieniało
się na butelkę wódki 0.7 litra i z tym dobytkiem (gdy w kraju szalała na całego gorbaczowowska
„prohibicja”) posiadacz „płynnej waluty” przyjeżdżał do zajezdni przy ulicy Rolniczej.

– Oho, widzę, że znowu bojownik islamski do mnie zawitał! – uśmiechał się do klienta brzu-
chaty magazynier, z zadowoleniem bujając się na wygniecionym do cna foteliku. – Co tym razem
potrzebujemy? 

– Ja to bym chciał tylko drzwi, prawe tylne, bo już takie mam przeżarte, że mogę na jakimś
zakręcie szefa zgubić. A co ja wtedy powiem?.. – półżartem objaśniał kierowca.

– Wiesz, ile się za to należy?
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– A jakże, Kondracie Iwanyczu, proszę…
– No i co ja, chłopaki, mam z wami począć? Tylko uważaj – nikomu ani mru-mru…
– Jak w grobie, Kondracie Iwanyczu!
Zapakowana w gazetę butelka wędrowała do wnętrza zniszczonego biurka, pamiętającego

stalinowskie czasy – i oto szczęśliwy petent był dopuszczany do sekretnego skarbca. 
– Te bierz, prawie nowe! Na tamte się nie oglądaj, to złom. Czy ja ci kiedyś jakieś barachło

wcisnąłem!?
– No, co pan... Dziękuję!...
– „Dziękuję” – to ja sobie do szklanki nie naleję. Tylko uważaj, jak będziesz to niósł – na-

czelny inżynier gdzieś tu się kręci. Co za cholera go tu przyniosła…
Nie trzeba tłumaczyć, że przyjaźń z takim człowiekiem warta była wszystkich poświęceń 

1i ryzyka na ulicach „miasta trzech rewolucji”. Był on prawdziwym dobroczyńcą dla umęczonych
„chłopaków znad Wołgi” (czyli szoferów „wołg”) i darzył swoją przyjaźnią bynajmniej nie każ-
dego – sam przecież ryzykował najwięcej. Wymienione skrzydło, maska, zbutwiałe drzwi często
trzeba było zwrócić do magazynu zajezdni, ale też czasem stawały się one własnością kompanii
i, o ile mógł być z nich jeszcze chociaż jakikolwiek pożytek, wędrowały na magazyn. Kapitan
Szczukin udawał, że nie zauważa dziwnego nabytku i nie wchodził w szczegóły.

Zdobytą część karoserii trzeba było potajemnie i szybciutko wstawić, jak również przemalo-
wać z kanarkowo-żółtego koloru na regulaminowy – czarny. W przeciwnym razie ojcowie-dowódcy
po prostu nie mogli się nie zainteresować, skąd się wzięły takie cacka u zwykłego wojskowego
kierowcy? A wtedy szczęśliwy zdobywca w większości wypadków tracił swoje „zakupy”.

– No, ale – towarzyszu kapitanie!!!...
– Pietia! Ty masz drzwi całkiem jeszcze jak nowe, jeszcze ci posłużą…
– Jakie one tam nowe!?.. Towarzyszu kapitanie! No, niech mi towarzysz kapitan odda, prze-

cież to moje!…
– No, Bobrowski – albo przestaniesz mi tu pierdolić głupoty, albo się dowiemy, skąd ty to

wziąłeś!... 
Zadowolony z siebie Szczukin umieszczał łup na magazynie, a Bobrowski, skląwszy pod

nosem najgorszymi słowami kapitana o rybich oczach, rozmyślał, kiedy teraz będzie miał okazję
skombinować trochę pieniędzy na nową butelkę, to znaczy się – na nowe drzwi. 

A okazja, żeby podłapać jakąś fuchę, nie trafiała się w końcu codziennie. To na mieście sza-
lały patrole służby drogowej WAI, to nie udało się uprosić szefa, żeby dał pół godzinki wolnego
z wpisaniem do karty drogowej (Towarzyszu generale, do sklepu muszę pojechać, mamie obie-
całem, że jej lekarstwo kupię…), to znów: „Chłopaki, uważajcie! Szczupak z szefem kompanii
szlajają się po Petersburgu!”. Choć miasto nad Newą faktycznie jest ogromne, to jednak szansa,
że się stanie gdzieś na światłach „burta w burtę” z pomarańczowym „moskwiczem” Szczukina
lub minie się jadącego w przeciwnym kierunku w poobijanym „żiguli” szefa kompanii nadarzała
się nieomal co tydzień. Człowiek miał dużo szczęścia, jeśli jego samochód przynajmniej jechał
właściwym pasem właściwej ulicy, o właściwej porze i we właściwym kierunku. Bowiem nie-
prawidłowość któregokolwiek z tych wskaźników pociągała za sobą poważne kłopoty, a wtedy
wszystko już zależało od sprytu i bujnej wyobraźni „ofiary”. W najlepszym razie taki kierowca
miał zapewnioną wartę w dniu wolnym od zajęć. 

Oprócz „wołg” pierwszy pluton miał na stanie kilka „UAZ-ów”. Z nich wszystkich tylko
jeden, przydzielony parę lat wcześniej, był w normalnym stanie, więc oszczędzano go na poli-
gonowe jazdy szefa akademii. Pozostałe jeepy miały po 8-10 lat i aż się prosiły o remont kapi-
talny – toteż były traktowane w parku samochodowym akademii jako nadliczbowe.
Odbudowywać zaś „UAZ-y” na sposób „chłopaków znad Wołgi” nie dało się: zajezdnie taksówek

26



takimi „amfibiami” nie dysponowały, a alternatywnego – poza ewidentnie kryminalnym – spo-
sobu zdobycia niezbędnych części nie mógł wymyślić nawet najsprytniejszy żołnierski umysł.
Dlatego te biedaczyska na ogół stały bezczynnie na dziedzińcu i były częściowo przywracane
do życia jedynie w momencie wyjazdu słuchaczy akademii na poligon. Ale był jeden wyjątek,
zwany „łazikiem Lotianu”. Imiennikowi znakomitego mołdawskiego reżysera, bukowińskiemu
Wowce Lotianu, który ze względu na swój ogromny orli nos i śniadą cerę nosił przydomek „Ara”,
przypadł w udziale jeden z bezimiennych weteranów. Koledzy na „wołgach” już zajmowali się
podbojem leningradzkich szos, gdy Ara, wystawiwszy w niskie petersburskie niebo swoje osło-
nięte przesiąkniętym olejami fartuchem gnaty, które nawet wstyd byłoby nazywać tyłkiem,
uparcie babrał się w swojej demolce. Przedostawszy się jakimś sposobem na magazyn części za-
miennych, nabrał jeszcze większego zapału: u zapobiegliwego kapitana Szczukina to i owo do
„UAZ-a”, owszem, było.

– Towarzyszu kapitanie, wydajcie mi jedną pompę benzynową!
– Lotianu, odejdź ode mnie; nie mam żadnych pomp benzynowych – ostrzegał Szczukin.
– A ja przecież na magazynie widziałem, leży na najwyższej półce, tam, gdzie te pierścienie

tłokowe do „gazonów” – chytrze mrużąc oczy, oświadczał mu syn narodu mołdawskiego.
– A kto ciebie tam, cholero jasna, wpuścił?! – nie na żarty złościł się kapitan.
– Nikt, sam wszedłem – uczciwie przyznawał się Wowka – jak wy tam żeście na zapleczu

gumy przebierali…
– Szeregowy Lotianu! To jest pompa benzynowa do „łazika” generała pułkownika Mitro-

china – odpowiadał Szczukin i, uważając rozmowę za zakończoną, odchodził gdziekolwiek, byle
jak najdalej od dokuczliwego Ary. Lecz uwolnić się od Wowki było rzeczą niemożliwą. Jak na-
trętna mucha krążył wokół Szczukina, i w końcu kapitan poddawał się.

– …ale ten stary odniesiesz mi na magazyn.
– Tak jest, towarzyszu kapitanie. Tylko dajcie mi jeszcze ten komplet kabelków do przery-

wacza zapłonu – o, tam obok leży… – z dziecięcą bezpośredniością oświadczał Ara.
– Żołnierzu, czyś ty już zupełnie z chuja spadł? W tył zwrot i marsz do swojej maszyny, póki

jeszcze się nie rozmyśliłem…
A jednak upór Lotianu złamał nawet żelazną wolę Szczukina, który widać uwierzył w moż-

liwości tego namolnego dystrofika z bezczelnym uśmiechem i niespożytymi zasobami humoru.
Ręce to Wowka miał naprawdę złote i za jakieś półtora miesiąca generał major Stanisław

Kurnatowski otrzymał do użytku służbowego jak najbardziej przydatny do eksploatacji „łazik”.
Inna rzecz, że życie Lotianu bynajmniej nie stało się z tego powodu idylliczne. W samochodzie
i tak nie dało się wymienić całej instalacji elektrycznej, więc maszyna była co nieco łatwopalna,
ale Ara godnie niósł swój krzyż. „Łazik” już dwa razy się palił, przy czym ostatni pożar był na-
prawdę poważny: Wowka ledwie zdołał ugasić płonący nie na żarty silnik. I właśnie to wyda-
rzenie nadwątliło jego ochotę do siadania za kierownicą. 

– Trzeciego pożaru to on już nie przeżyje – mrocznie rozprawiał Ara w palarni. – Ja się przez
niego chyba zajebię. Słuchajcie, chłopy, ja wam tu teraz słowo honoru daję – niech do rezerwy
nie doczekam – jeszcze raz się zapali, to ja pierdolę – nie będę go gasił!

– A ty co – dawno na warcie poza kolejką nie stałeś? – uspokajali go ziomkowie, Iwasiuk 
i Demczuk. – Mów, co ci mamy pomóc – przecież ci pomożemy, Wowka.

– A co wy mi, kurwa, pomożecie!? – wykrzykiwał rozżalony Ara. – Tam muszą być nowe
przewody – wszystko z jakichś strzępków posklejane, a u Szczupaka ni chuja nie ma. Gdzie my
nowy komplet przewodów znajdziemy?...

Serdeczny przyjaciel Lotianu, olbrzymi Cziczerin, zaproponował nawet, że dla Ary podpro-
wadzi stojący gdzieś w ciemnej ulicy urzędowy „łazik”, porozbiera go w bazie na części za-
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mienne, a ramę wyrzuci na złomowisko przy stacji „Fińska-Towarowa”, która zaczynała się tuż
za samym płotem. Propozycja ta, po wszechstronnym rozpatrzeniu, została jednak odrzucona.

Minęło półtora miesiąca, i „łazik” zapalił się znów – tym razem pod samym domem, w któ-
rym mieszkał generał Kurnatowski. Wierny swemu ślubowaniu Ara zdążył podnieść maskę 
i schronić się przed nieszczęściem w najbliższej bramie – bo jak to pieprznie...

– Wpadam do bramy – opowiadał wieczorem Lotianu, siedząc na masce „wołgi” Piet’ki Bob-
rowskiego – ledwie wyjrzałem, a tu już brezent się dymi… Ludzie z okien się patrzą! A tu sam
mój szefunio na balkonie się melduje i – tylko tego mi jeszcze brakowało – z pełnym wiadrem
wody!! Jak nie chluśnie z pierwszego piętra – i prosto, cholera, w sam ogień. I tak skończył się
mój pożar. – Gaśnicę wyciągaj – wrzeszczy – tam się jeszcze pali! No, i co miałem, kurna, zrobić!?
– z żalem rozkładał ręce Ara.

Chłopaki do łez śmiali się z nieudanego pożaru, lecz bohaterski postępek generała majora
Kurnatowskiego, który uratował swoje służbowe auto, wielkiego szczęścia nikomu nie przyniósł.
Spalony „łazik” został wepchnięty nieco głębiej do garażu w oczekiwaniu na lepsze czasy i Ara
mógł teraz prowadzić na parku taki tryb życia, do jakiego w ostatnich czasach tak go ciągnęło.
A jednak jego zasług remontowych nie puszczono w niepamięć: wkrótce, w charakterze wyróż-
nienia, Lotianu został skierowany do ośrodka szkoleniowego w Siertołowie na kurs kierowców
autobusów, z którego wrócił po dwóch miesiącach, z dumą pokazując chłopakom nowiutkie
prawo jazdy, w których figurowała kategoria „D”.

Kierowcom autobusów żyło się łatwiej – tych autobusów było zaledwie o dwa więcej, niż
zgodnie z przepisami. No i wiele części zamiennych cywilnych marek samochodów ciężaro-
wych pasowało do tych „PAZ-ów” i „ŁAZ-ów”, dlatego przewożenie grup szkoleniowych od-
bywało się mniej więcej znośnie. Może tylko z wyjątkiem długiego żółtego „LiAZ-a” – wytworu
nieznanego zakładu z rosyjskiej mieściny o dziwacznej nazwie Likino. Autobus ludzie nazywali
„świniobusem”, co już samo przez się mówiło o komforcie i jakości jazdy. Jakim sposobem to
monstrum trafiło do wojska, tego nie wiadomo. Żadne części zamienne od innych marek do
niego nie pasowały, a zdobycie ich za pośrednictwem intendentury wojskowej również nie
było możliwe. Autobus pożerał paliwo jak bojowy helikopter i wciąż się psuł. Użerano się 
z nim tylko ze względu na jego nadzwyczajną pojemność, i dlatego ojczulkowie-dowódcy wciąż
zaglądali do zajezdni autobusowych na mieście, coś wymieniali, czasem coś udało się im 
załatwić.

Kierowców autobusów prześladowało bezlitosne fatum: rozgarnięci i doświadczeni kierowcy
przed samym odejściem do rezerwy niezmiennie wpadali w poważne tarapaty. Niektórzy z chło-
paków całkiem serio opowiadali o przekleństwie rzuconym dawno temu przez jakiegoś dowódcę
grupy szkoleniowej – czy to z Syrii, czy to z Południowego Jemenu, którego kilka razy z rzędu
zawiódł na poligonie akademicki tabor wojskowy. Nie wiadomo, czy to arabskie przekleństwo
rzeczywiście miało moc oddziaływania na Bogu ducha winne wojskowe „PAZ-y” i „ŁAZ-y”, ale
wraz z ogłoszeniem kolejnego rozkazu ministra obrony o przeniesieniu do rezerwy, „autobusia-
rze” robili wszystko, co było w ich mocy, aby uniknąć wyjazdu do miasta – choćby ich mieli sta-
wiać na warcie co drugi dzień. Przecież nie każdą żołnierską rodzinę stać było na
zrekompensowanie strat, poniesionych przez prywatnego kierowcę z Leningradu przy użyciu
dość wytrzymałych wytworów pawłowowskiej czy lwowskiej fabryki samochodów...

Kilka samochodów, a właściwie ciągników samochodowych – „KAMAZ-ów” prowadzili cy-
wilni kierowcy, tak zwani pracownicy Armii Sowieckiej, zatrudnieni na kontrakcie. Im było bez
porównania lżej: pomagało im wieloletnie doświadczenie pracy, znajomości w cywilnych bazach
samochodowych, no i „KAMAZ-y” – potężne ciężarówki z Tatarstanu, były dosyć mocne i psuły
się rzadko. I chociaż spirytus techniczny, ze ściśniętym sercem wydawany ich kierowcom – „ka-
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mazowcom” przez kapitana Żygulina do przepłukania systemów hamulcowych, przeważnie zni-
kał w żołądkach samych kierowców, to awarie hamulców nie przytrafiały się żadnej maszynie.

– Wy to, chłopy, jesteście naszą ostatnią nadzieją – żartowali żołnierze, kierowcy niezliczo-
nych ciężarówek-inwalidek. – Nie daj Boże, żeby wybuchła wojna! Bo ileż kursów do dworca
będziecie musieli robić. Połowa naszych wozów po drodze się rozsypie…

Czy po tym wszystkim trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że cała kompania samochodowa
i jej dowódcy byli zdeklarowanymi zwolennikami pokoju? W głębi duszy wszyscy wierzyli, że
konflikt zbrojny pomiędzy NATO a Układem Warszawskim w dającym się przewidzieć czasie
nie wybuchnie. No, chyba, że już po ich odejściu do rezerwy…

Intrygujące pytanie

Tak się jakoś złożyło, że mający odejść wkrótce do rezerwy rocznik „dembeli znad Wołgi” 
– jak mówiło się o szoferach oficerskich „wołg” – który przekazywał młodemu rocznikowi cały
swój sprzęt, składał się niemal w całości z „zachodników” i „Bałtów”. A młode wojsko, któremu
sądzone było na tych pojazdach przejeździć całą służbę, też było rodem z Zachodniej Ukrainy
(z jednym tylko wyjątkiem, jakim był Protasow z Nowogrodu); tak więc w pierwszym plutonie
panowała pełna zgoda i wzajemne zrozumienie. Starszyzna sumiennie przygotowywała maszyny
do zdania, a młodzi ziomkowie aktywnie im pomagali. Był taki niepisany zwyczaj – zapłacić
starszemu za samochód; przestrzegano go skrupulatnie i nie wywoływał on w nikim oburzenia:
młodzi „bojownicy islamu” już wiedzieli, jak wiele już odkupił albo wymienił za wódkę i ben-
zynę kierowca-poprzednik, i płacone było godziwie, jak Bóg przykazał: od 10-20 rubli za starą
„wołgę” – do 75 rubli za limuzynę szefa akademii. 

Bobrowski może nawet nie zwróciłby uwagi na tę obfitość ziomków z ojczystych stron, gdyby
którymś razem nie nawinął się pod rękę pyskatej dyspozytorce Kławce, kiedy został przydzie-
lony do służby w parku maszynowym. Kławka, typowa urzędniczka Armii Sowieckiej, bezczelna
czterdziestopięcioletnia kobitka, która przepracowała na tym miejscu niezliczoną ilość lat,
ubóstwiała obarczać żołnierzy mających tam służbę znaczną częścią swoich własnych obowiąz-
ków. Jeżeli zamiast pokornego rekruta trafił się jakiś cięty kozak, który Kławce, jako osobie cy-
wilnej, potrafił w sposób zwięzły i przystępny wyjaśnić, że to nie ona jest jego dowódcą, a on
sam i bez niej ma już dość biegania tu i tam, po dziurki w nosie, to zaraz leciała po wsparcie do
któregoś z oficerów. Często udawało się jej dopiąć swego: jakiż normalny człowiek będzie wy-
słuchiwał skarg i krzyków, a kłócić się z tą awanturnicą z powodu jednego żołnierza – tego
byłoby już za wiele. Padały więc słowa: „Powiedz mu, że wydałem rozkaz!” – i było po sprawie.

Zadowolona z odniesionego zwycięstwa nad krnąbrnym żołnierzem Kławka zaprowadziła
Piotra do zawalonego starymi dokumentami magazynu i zleciła mu idealnie wszystko tam upo-
rządkować. Całe sterty powiązanych w paczki zużytych kart drogowych, poleceń wyjazdu i inne
kancelaryjne śmiecie, rozrzucone jak popadło, trzeba było według lat porozkładać na półkach.
Kichając w kłębach kurzu, Bobrowski wziął się do pracy. Sortowanie dokumentów okazało się
nawet dosyć ciekawe – któżby nie chciał dowiedzieć się, kto służył w tej samej kompanii wiele
lat wcześniej?...

Bobrowski umył podłogę i zamknął magazyn. Nie dawało mu spokoju odkrycie, jakiego dokonał
w słabym świetle mętnej magazynowej żarówki. Dlaczego kierowcami „wołg” i „UAZ-ów” byli
prawie zawsze Ukraińcy, przy tym – ci z zachodu (pozwalały to ustalić ich nazwiska) albo też Bał-
towie – Łotysze, Estończycy, albo Litwini, i to – całe roczniki? Rosyjskie nazwiska pojawiały się 
przeważnie wśród kierowców samochodów ciężarowych. Gruzinów, Ormian i przedstawicieli re-
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publik azjatyckich to już w ogóle można było zliczyć na palcach. Co to za jakaś dziwna sympatia
do zachodników – rozmyślał Piet’ka – przecież powszechnie wiadomo, że Rosjanie nas, łagodnie
mówiąc, nie kochają: w Armii Sowieckiej wszystkich bez różnicy mieszkańców Zachodniej Ukrainy
nazywa się banderowcami, a Bałtów – faszystami. Rosja nigdy nie ufała ludziom urodzonym na
„ziemiach przyłączonych”. Natomiast kierownictwo akademii, w zasadzie, rosyjskie, chociaż wśród
generałów jest kilku Ukraińców, Bułgar, Tatar, a nawet rodowity Polak. Trochę dziwne…

Odpowiedzi na to dość niebezpieczne pytanie mógł udzielić kapitan Szczukin. 
Okazja nadarzyła się dopiero latem. Kierownik parku maszynowego siedział w gabinecie dy-

żurnego i coś pisał. Ciszę sobotniego wieczoru zakłócało tylko radio z otwartej na oścież „wołgi”
Bobrowskiego pod samym oknem wartowni. Sam Piet’ka, rozebrany do pasa i uzbrojony 
w szczotkę, ścierkę i wiadro, łączył pracę fizyczną ze służbą wartowniczą – wymiatał z samo-
chodu żółty pył poligonu pod Ługą, słynący ze swej wyjątkowej zdolności przenikania przez
najmniejsze szczeliny, a zarazem pozostawał na stanowisku bojowym – to znaczy się przy bramie
bazy maszynowej. Jako dyżurny i tak nie miał nic do roboty; już lepiej porobić przy samochodzie,
zanim kapitan sam znajdzie mu inne zajęcie. Akurat w radiu była ciekawa audycja; spiker – po-
wściągliwie i unikając ostrych ocen – opowiadał o represjach w „przyłączonych” republikach
nadbałtyckich i na Zachodniej Ukrainie. Bobrowski słuchał „postępowego” leningradzkiego
dziennikarza z zapartym tchem, zauważając przy tym, że dla Szczukina audycja jest co najmniej
tak samo interesująca. Przy garażach było pusto – kompania po zakończeniu dniówki gospodar-
czej, odbębnionej przy samochodach, odjechała do akademii; dyżurny poleciał do pobliskiego
sklepu spożywczego, a kierowca dyżurnego ciągnika, starszy szeregowy Fiedotow, coś dłubał
przy swoim „Uralu” na drugim końcu placu. 

Kiedy z radia znowu rozbrzmiały dźwięki hałaśliwej muzyki, Szczukin wyszedł z dyżurki.
Przysiadłszy na ławce, zapalił białomora i zmierzył długim spojrzeniem siedzącego na otwartym
bagażniku Bobrowskiego.

– No, owszem, nawyprawiali różnych rzeczy… No, a ty, Pietia, jak się na to zapatrujesz?
– Tak uczciwie, towarzyszu kapitanie, czy tak regulaminowo?.. – tym razem Bobrowski po-

patrzył z kolei badawczo na Szczukina, próbując ocenić, czy opłaca się z nim otwarcie rozmawiać
na ten dosyć śliski temat. Wiedział, że Szczukin to w porządku facet; swoje wycierpiał za szcze-
rość z oficerami politycznymi, dlatego do tej pory wciąż jest kapitanem, kiedy jego rówieśnicy
– majorami, podpułkownikami. Trudny ma charakter, ale żadnego świństwa nigdy chłopakom
nie zrobił.

– Znam cię już ponad rok, i jestem więcej niż pewien, że ciebie też żadna rutynowa odpo-
wiedź nie urządza.

Piotr zdecydował się.
– Prawdy to tam niewiele mówią, towarzyszu kapitanie – odpowiedział.
– Dlaczego? – szczerze zdziwił się Szczukin.
– Po prostu wszystko było o wiele straszniejsze… Może kiedyś i wy tutaj dowiecie się więcej

o tym, co się u nas działo po tym przyłączeniu do Rosji, jeśli tylko takich audycji nie zlikwidują.
Nawet my sami dużo jeszcze nie wiemy, tylko się domyślamy.

– Ano, tak... Niektórzy was, „zachodnich”, do tej pory uważają za wrogów. Niesamowita głu-
pota – najpierw dać ziemię, a zaraz potem zabrać i oddać wszystko kołchozom i jeszcze spo-
dziewać się za to wdzięczności...

– U nas prawie wszyscy mieli i swoją ziemię, i inwentarz, niektórzy nawet własny sprzęt
rolniczy. Tak więc w czterdziestym czwartym roku więcej nam zabierali, niż dawali. A potem 
– zsyłali na Sybir... Można o coś zapytać, towarzyszu kapitanie?

– Wal! – szare oczy Szczukina patrzały na Piotra z autentycznym zainteresowaniem.
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– Wiem, że od wielu lat samochody osobowe w akademii prowadzą najczęściej moi rodacy 
i chłopaki znad Bałtyku. Rosjan tam prawie wcale nie ma. I tego właśnie nie rozumiem, zwłasz-
cza że, jak sami mówicie, mało kto ma zaufanie do naszych.

– A ty co, jeszcze nie zrozumiałeś, czy udajesz? – Szczukina wyraźnie to zdenerwowało.
– No, naprawdę nie wiem, towarzyszu kapitanie; ja już dawno chciałem was o to zapytać.
– No, to i ja tobie – szczerość za szczerość. Dobra – wsadzaliśmy rosyjskich chłopaków do

samochodów osobowych, próbowało się… A co potem?... Sam widziałeś przecież „wołgę” Szasz-
kina!?...

– Tarasiuk z nią do tej pory się męczy – tam ani jednego kawałka normalnego samochodu
nie ma. To nie był silnik, tylko warsztat tkacki – wszystko sznurkami i drutami powiązane. Ale
on ją przecież prawie wyremontował...

– No i właśnie dlatego bierzemy was, bierzemy Bałtów. A wy do tych maszyn odnosicie się
jak do swoich własnych – dbacie o nie, reperujecie, pilnujecie. Was się wyszukuje już na pun-
ktach zbornych – trzeba się najeździć. Może myślisz, że ja albo dowódcy plutonów nie wiemy,
skąd wy bierzecie części zamienne? Do sklepów detalicznych typu „Oleje i smary” biegacie po
towot i filtry olejowe – a skąd środki zdobywacie na to wszystko?... My już na różne takie rzeczy
patrzymy przez palce. A Rosjanie: co będzie, to będzie, maszyna rozpada się – chrzanić to. 
A jak piją – to do nieprzytomności, no to potem samochód w kawałkach, ale gdyby przyszło go
naprawić – to jakby im ręce do dupy przyrosły!

– Nam też się zdarza…
– To ja wiem, sam widziałem, co wam się zdarza. Nawet nie potraficie dobrze się zakonspi-

rować!... Miesiąc temu, tam na Małym Maneżu: pięciu facetów do jednej flaszki, cała fura za-
grychy, a do tego dwugodzinny koncert pieśni ukraińskich! Demczuk, jeśli się nie mylę,
urodziny miał?

Bobrowski taktownie milczał.
– I właśnie dlatego ani ja, ani Czernienow nawet nie zaglądaliśmy wtedy tam do maneżu 

– mówił Szczukin. – Wystarczy, że wiem: potraficie po ludzku pełnić służbę i bawić się umiecie
też po ludzku; miarę swoją znacie i pamiętacie, że na wyjazd o szóstej rano macie być rześcy
jak świeże ogóreczki. Chłopaki znad Bałtyku – tak samo. Inna rzecz, że właśnie za to też was
nie kochają. Za to, że nie ma w was rosyjskiego „rozmachu”. Teraz już chyba jasne?

– Jasne…
– A dla mnie – to jeszcze w dodatku naprawdę przykre. Żal mi tych naszych Rosjan. – Szczu-

kin wrzucił niedopałek do kosza. – A ty, swoją drogą, Pietia, trochę się pilnuj… Dobrze się za-
stanów następnym razem, gdybyś miał ochotę komuś takie pytania zadawać. Nie ze wszystkimi
tak można... Czasy na razie nie są najgorsze, można nawet powiedzieć: ciekawe... Tylko jak się
to wszystko dalej potoczy – tego już nie wiemy… 

Pasta do butów

– Towarzyszu starszy sierżancie, dalibyście nam jakąś pastę do butów – młody żołnierz stoi
w drzwiach składziku, spuściwszy wzrok na nieczyszczone buty z cholewami. Ołowiane spoj-
rzenie starszego sierżanta Gribowa nieomal dosłownie przygwoździło go do świeżo wymytego
linoleum. Młody odsłużył już pół roku i wie, ile takie spojrzenie kosztuje: ma jak w banku jut-
rzejszą wartę. Tylko – dokąd Grzyb go zagoni? Na kompanię, czy do latryn?... O dyżurowaniu
na parku samochodowym nie ma co nawet marzyć. Toż to by był wypoczynek... Najpewniej
będą kible, widać to w jego wzroku… O, kurwa! Przecież pojutrze znowu jest środa!... Przyjadą
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z cysterną, trzeba będzie pomyje wybierać, kurwa, aż do następnej kąpieli będzie człowiek
śmierdział…

– Jaką znowu, kurwa, pastę do butów!? – głos Gribowa ucina ponury tok żołnierskich myśli.
– Rano magazynier wam w kiblu cztery pudełka zostawił.

– No, naprawdę nie ma… – Za drzwiami pojawia się jeszcze kilka sylwetek – tym już nic nie
grozi: młody przyjął na siebie pierwszy i decydujący cios. W wyczekujących minach „czerpaków”
(to znaczy tych, którzy odsłużyli już cały rok) zastygło to samo pytanie. Już za pół godziny zbiórka
na obiad, a przecież chłopaki – jedni z garażu, inni z jazdy w terenie. I buty wszyscy muszą wyczy-
ścić. Pomruk mas żołnierskich zza pleców młodego brzmi przytakująco i zmusza starszego sierżanta
Gribowa do wyprostowania swego potężnego torsu wzniesionego nad czerwonym suknem stołu.

– To co wy z nią robicie – żrecie, czy co? No to teraz, kurwa, pójdziemy popatrzeć, i jak tam
stoi chociażby jedna puszka… – ciężkie spojrzenie Gribowa znów wbija się gdzieś w nasadę
nosa młodemu zuchowi, jak to się mówiło – „bojownikowi islamskiemu”.

– To niech towarzysz starszy sierżant idzie i sam się przekona! Tam nie ma ni chuja – ...to,
znaczy się... nic nie ma! – w porę poprawia swoje słownictwo któryś z „czerpaków”. W takich
sytuacjach tylko kadra ma prawo rzucać mięsem.

Żołnierze rozstępują się i potężny brzuch Gribowa wypływa nareszcie na korytarz.
– Dyżurny! Składzik zostawiam otwarty. Nie daj Bozia, żeby… Palec jak parówka, wskazuje,

w sposób niepozostawiający wątpliwości, na otwarte drzwi – Rozumiesz, co do ciebie mówię!?...
– Tak jest, towarzyszu starszy sierżancie! – kogucim falsetem wrzyna się w ucho niewyro-

biony jeszcze głosik młodego dyżurnego. Składzik w kompanii samochodowej to sanktuarium,
w którym przebywanie pod nieobecność jego – głównego kapłana i władcy, starszego sierżanta
Gribowa – to ciężka zbrodnia, za którą grozi odwalanie bez końca ciężkich robót.

– No! – tylko mi spróbuj czegoś nie dopilnować!...
W ustępie połączonym z umywalnią starszy sierżant patrzy z zadumą na czarną żelazną kon-

strukcję, służącą za podstawkę do czyszczenia butów. Na jej kratkowanej powierzchni spoczy-
wają jedynie zakitowane do połowy pastą cztery stare szczotki. Oględziny zawartości skrzyni
śmietnikowej również nie dają żadnych rezultatów.

– Dyżurny! Dyżurnego do mnie!
Dyżurny z wolnej zmiany w towarzystwie dyżurnego kompanii, szeregowca-dziadka, wyrasta

przed nim, jak spod ziemi. 
– Gdzie jest pasta do butów?
Dyżurujący na kompanii Demczuk z zakłopotaniem patrzy na wszechmocnego sierżanta.
– Z rana tu jeszcze była – sam buty czyściłem. Nie wiem…
– A kto, kurwa, ma wiedzieć? Ja mam, kurwa, wiedzieć? To nie ty za majątek kompanii od-

powiadasz?!... Jak ja ci, kurwa, z żołdu odliczę, kurwa, tę pierdoloną pastę do butów, to nawet
nie będziesz wiedział, w którą stronę do kantyny się idzie!... Jeremica – do mnie.

Przez tłum w stronę ustępu powoli przepycha się Wołyniak Kola Jeremica.
– Wzywaliście, towarzyszu starszy sierżancie?... – oczy w kolorze poleskich jezior spokojnie

i pewnie spoglądają na postrach całej kompanii zmechanizowanej. Jest magazynierem w skła-
dziku, prawą ręką starszego sierżanta, więc własnego szefa nie zanadto się boi. Po prostu wie 
o wielu rzeczach, o których zwykłym żołnierzom nawet by się nie śniło.

– Przynieś im dwa pudełka pasty do butów. Dyżurny, a ty – za te pudełka odpowiadasz oso-
biście! Na dzisiaj więcej nie dam – jak ktoś chce, to niech sobie biega na kompanię wartowniczą,
żeby mu pożyczyli…

Wszystko – ale nie to! My, stare wilki z ochrony akademii wojskowej, z tamtymi – psami
łańcuchowymi ze służb wewnętrznych – mamy stare porachunki. Porachunki, co prawda, nie

32



tyle z żołnierzami, co z ich pieprzonym dowództwem, które nawet jak śpi, to czuwa, żeby tylko
któregoś z naszych dzielnych wilków, królów leningradzkich szos, przyłapać na jakimkolwiek
wykroczeniu. Działu budowlanego dowództwo „bezpieczników” – tak samo jak naszego działu
zaopatrzenia materiałowo-technicznego z pułkownikiem Jelistratowem na czele – po prostu
piekielnie nie lubi; naszą kompanię samochodową, która pod jego skrzydłami znajduje opiekę,
nazywa „niesubordynowaną”, a swoich oficerów i trepów zawsze na nas napuszcza. A co oni tam
w ogóle, ci ze służb, mogą wiedzieć!? Są zajęci: muszą ciągle uczyć się na pamięć regulaminów,
stać na warcie, albo froterować asfalt. I wszystko według rozkładu! A my – mamy jakiś rozkład?...
Samochód to nie jest taki sobie kałasznikow, co leży sobie w magazynie broni i pokrywa się ku-
rzem: zechcesz, to go wyczyścisz, a nie zechcesz – to na jutro zostawisz. Co innego samochód:
każdego dnia się jeździ, psuje się – zawsze coś się z nim dzieje. Co rusz, to awaria, a z częściami
zamiennymi – finito! No to chłopaki w bazie jak ślepe kury po nocach się w tym grzebią, repe-
rują sprzęt na jazdę po poligonie, a przecież o tej porze regulamin nakazuje spać! Ale jakbyśmy
wszyscy tak w całej kompanii zaczęli żyć zgodnie z regulaminem, to by się cały sprzęt po mie-
siącu rozsypał w cholerę przez te ich ciągłe musztry i zajęcia polityczne. A kto dla waszej aka-
demii wszystko, co trzeba codziennie dostarcza albo wywozi – bo chyba nie wy, ze swoimi
strzelbami i miotłami, zupaki pieprzone!? Nie, chłopcy, nie będzie wilk u psa na posyłki!...

– Kurwa!!... No, co za skurwysyn znowu pastę do butów podpierdolił? – oburzał się wieczo-
rem w bazie rudy Wowka Pietrow z Murmańska. – Wyobrażasz sobie: mój szefunio dzisiaj na
Dworzec Moskiewski zadysponował, żeby po gościa z inspekcji pojechać. A ten inspektor to
jest jego przyjaciel, jeszcze z frontu, generał pułkownik, a ja – nie wiem, co mam począć, naj-
lepiej byłoby w ogóle z auta nie wychodzić: buty brudne jak cholera – nie było innego wyjścia
jak tylko przetrzeć, normalnie, towotem.

– Tak, towot to już ostateczność. Jeden raz, to jeszcze nic, ale tak częściej, to, normalnie,
będą do wyrzucenia – w zamyśleniu zgodził się gospodarny Protasow, oglądając buciory Wowki.

– Chłopaki, to przecież ktoś sobie jaja robi. Na chuj komu potrzebne tyle pasty – rzekł
Piet′ka Bobrowski, wyłażąc spod maski i prostując obrzmiałe plecy. – Waldemar, daj klucz od
dziesiątki, mój gdzieś wcięło. Poszalał sobie ktoś na całego, jak widać…

Ale nie minęło nawet dwa dni, kiedy pasta znowu zginęła. Potem jeszcze raz, i znowu jesz-
cze raz… Kierowcy „wołg” i „UAZ-ów”, których buty powinny były zawsze lśnić (w końcu
przecież wozi się dowództwo!) jeden za drugim podążyli do składziku, do „starszego” – Gri-
bowa, w nadziei na uzyskanie osobistej szczotki do butów (pastę, dobra – już sami kupimy, to
już nie taki wielki wydatek). Prawda – to śmieszne, żeby w wojsku dopraszać się o coś takiego.
Każdy żołnierz naszej armii powinien posiadać w szafce nocnej przy łóżku swoją osobistą
szczotkę do butów i pudełko pasty. Te rzeczy ma sobie kupować za pieniądze z własnego żołdu.
Ale „starszy”, Gribow, postępował inaczej: pieniądze na pastę do butów zbierał od całej kom-
panii, a potem przechowywał ją w składziku, skąd w miarę potrzeby była dostarczana na
miejsce wyznaczone do czyszczenia butów. To samo działo się ze szczotkami. Wszyscy byli za-
dowoleni z takiej decyzji, począwszy od dowódcy kompanii aż do ostatniego szeregowego. Zro-
zumie to każdy, kto niejedną noc spędził w niskim, przepełnionym pryczami pawilonie koszar
i doznał tego, niedającego się z niczym porównać, zapachu: butów po całym dniu noszenia,
onuc, które są zmieniane, według regulaminu, tylko w dniu kąpieli (to znaczy się raz na ty-
dzień) i przepoconych kurtek. I sami wojskowi kierowcy, pozbawieni elementarnej możliwości
wyszorowania się pod prysznicem, pachną bynajmniej nie wodą kolońską „Drakkar”... Gdyby
zaś do takiego rześkiego koktajlu dodać jeszcze ze 120 szczotek do butów i niedomkniętych
puszek z pastą, i jeszcze pozwolić na to, żeby żołnierze przyzwyczaili się do takiej pikantnej
przyprawy, to można mieć pewność: ci, co przeżyją, po wybuchu straszliwej wojny z agresyw-
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nym blokiem NATO mogą śmiało zostawić w magazynie swoje maski gazowe – bowiem w ca-
łych arsenałach krwiożerczych imperialistów z pewnością nie znalazłoby się takiej trucizny,
która byłaby w stanie tych niezłomnych wojaków wpędzić do grobu... A na okoliczność inspek-
cji na kompanii zawsze znajdą się nowiutkie szczotki i niepootwierane puszki, które po odej-
ściu komisji natychmiast wędrują z żołnierskich szafek do słynnego składziku. A kierowcy
osobówek zwykli wozić ten deficytowy towar w swoich samochodach, co było rażąco niezgodne
z regulaminem.

Starszy sierżant Gribow szalał z wściekłości. Warta na kompanii przez cały swój dobowy
dyżur nie mogła myśleć o niczym innym oprócz okrytej złą sławą czarnej, śmierdzącej substancji,
która nagle uzyskała zdolność ulatniania się, przy tym – razem z pojemnikiem i jego plastiko-
wym wieczkiem. Zniknięcie takowej groziło dyżurnemu i dwu wartownikom powtórzeniem
warty następnego dnia. A do tego wszystkiego – marzenie każdego żołnierza: przepustka do
miasta, stawała się więcej niż efemeryczna.

– Jak złapię – to zabiję! – ryczał wieczorem w palarni urodzony w Kołomyi, ogromny jak
goryl, Wołodia Cziczerin. – Ja przez te cioty już czwarty raz odbębniam patrol. Rozgniotę, 
jak ropuchy!...

Ale oto nagle pewnego pięknego poranka z szafki nocnej Bobrowskiego i Pietrowa zginęła
woda kolońska. I bez tego sieć handlowa „Wojentorgu” nie rozpieszczała swojej wielomilionowej
klienteli urozmaiconym asortymentem środków higienicznych i perfumeryjnych. Od niepa-
miętnych czasów, podporządkowując się niezbyt wymagającemu smakowi jakiegoś wysokiego
wodza, we wszystkich sklepach i straganach sprzedawało się tylko i wyłącznie dwa rodzaje wody
kolońskiej – „Chypre” i „Russkij lies”. Na temat zapachu „Chypre’u” można by było opowiadać
całe legendy – to właśnie on dominował we wszystkich sowieckich garnizonach od NRD do Sa-
chalinu. Ale miasto-bohater Leningrad – centrum ogromnego okręgu wojskowego, potężny ośro-
dek kulturalny północno-zachodniej Rosji oferowało wojskowym o wiele lepsze zaopatrzenie:
w wojentorgowskim sklepie akademii wojskowej, w którym królowały dwie piękności: Ala 
i Swieta, był pełny komplet – to znaczy był u nich na stanie również „Russkij lies”. Zapach jego
był nieco lepszy niż „Chypre’u”, na którym połamali już pióra wszyscy sowieccy satyrycy 
w ostatnim półwieczu: nie był aż tak mdły i, choć na krótko, rzeczywiście odświeżał.

Po kłótni z dyżurującym na kompanii kapralem Gogoberidze, która przyniosła obu przyja-
ciołom jedynie moralną ulgę, nie pozostawało innego wyjścia, jak tylko kupić nową wodę kolo-
ńską. Z porannego wyjazdu jako pierwszy powrócił do akademii Bobrowski. Zaczekawszy do
dziesiątej, Piet’ka grzecznie zastukał w obite ocynkowaną blachą drzwi sklepiku.

– Zaraz, zaraz, już im się śpieszy! Ala, wyjrzyj, kogo tam niesie.
Drzwi z okropnym skrzypieniem otworzyły się i pojawiła się w nich Ala Irtieniewa – se-

ksualne marzenie wszystkich żołnierzy akademii, a bez wątpienia również przytłaczającej więk-
szości kadry oficerskiej. Natura obdarzyła Alę wprost niewyobrażalnym bogactwem kobiecych
wdzięków. Twarz błękitnookiej walkirii była obramowana jasnowłosą grzywą, zmysłowy kształt
ust umiejętnie podkreślony szminką. Zagraniczna bluzka tylko jakimś cudem powstrzymywała
prężny wysoki biust, który wydawało się, aż rwał się do tego, by w całej okazałości ukazać światu
swoje piękno. Obraz ten harmonijnie uzupełniały długie, zgrabne nogi i dobrze uwypuklone
biodra, które przechodziły w zapierającą dech szczupłą, 38-centymetrową talię: tę cyfrę znała
na pamięć już cała akademia. Do posiadacza tego cudu – majora Irtieniewa, adiunkta na wy-
dziale dowodzenia – wojskowi odnosili się z szacunkiem połączonym z zawiścią. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu o bezdennej głupocie tego rodzaju istot, Ala była w miarę rozgarnięta
i posiadała stosowny do jej powierzchowności charakter – miła dobra wróżka.

– Co dla ciebie, Pietia?
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Z trudem okiełznawszy wygłodniałe spojrzenie, do którego Alina już dawno zdążyła się przy-
zwyczaić, Bobrowski wydusił z siebie:

– Dzień dobry.
– Dzień dobry. Co, Pietia – przyszedłeś się tylko przywitać? – błyskając rządkiem nienagan-

nie białych zębów, uśmiechnęła się walkiria. – Bo mamy towar jeszcze niewyłożony.
– Ala, kto to tam jest? Goń ty ich w cholerę, musisz mi tutaj pomóc – rozległ się gdzieś zza

przegródek głos wrednej Swietki. – Niech sobie poczekają!...
– To nasi, Pietia z kompanii samochodowej... Co chcesz kupić?
Od delikatnego zapachu francuskich perfum Ali skurcz ścisnął mu gardło i Bobrowski, prze-

łykając ślinę, powiedział:
– Aluniu, daj mi „Russkij lies”.
– Nie mogę, Pietia – jej białozębny uśmiech zniknął w jednej chwili.
– Jak to, skończył się?... Przecież widzę, na półce stoi – zdumiony Piet′ka pokazał ręką na

półkę, gdzie w sąsiedztwie pasów oficerskich, obok nieodłącznego „Chypre’u”, stała cała bateria
buteleczek z wodą „Russkij lies”.

– Wyszło nowe zarządzenie w akademii – żołnierzom mamy wody kolońskiej nie sprzedawać.
Żeby się nie upijali. 

Bobrowskiemu opadła szczęka.
– Ala, jakie znowu upijanie!? Ci mądrzejsi od regulaminów już całkiem powariowali. Sama

przecież wiesz – codziennie jesteśmy za kierownicą, a nawet jak czasami trzeba coś uczcić, to
przecież nie wodą kolońską! W Petersburgu każdego żołnierza po butelkę „andropówki” 
to nawet pijaki bez kolejki przepuszczą. A tak przy okazji, to Wowka Pietrow też nie ma wody
kolońskiej, jak wróci z trasy, to tu wpadnie do ciebie.

– Ale zrozum, Pietieńka – nie możemy. Chcesz, żeby nas z pracy wyrzucili? – z poczuciem
winy usprawiedliwiała się Ala.

– W żadnym wypadku! – zapewnił ślicznotkę Bobrowski – przecież nie będziemy „wołgami”
wozić ekspedientek-emerytek. Będą sobie u dyspozytora zamawiać oficjalnie GAZ-66 po to,
żeby dwie skrzynki mydła przywieźć… Aluńka, poratuj mnie! W mieście wszystko drogie, a ja
od tej wody z Newy zawsze po goleniu mam podrażnioną skórę. I która mnie, krościatego, ze-
chce, jak wyjdę do cywila!?

– Nie bój się, wszystkie będą twoje – uśmiechnęła się Ala.
– Ala, przecież ja ciebie nie sypnę. Wowka też. Przecież nas znasz!
– Zgoda – skapitulowała Alina. – Tylko pamiętaj: nikomu!...
– Będę milczał, jak partyzant na przesłuchaniu.
Płaska butelka zakazanego towaru przewędrowała do kieszeni półwełnianej kurtki.
– Dziękuję, Aluniu! 
– Nie ma za co. Tylko powiedz Wowie, żeby tu do mnie przyszedł, ale niech na sklepie 

o wodę kolońską nie pyta. Ja mu w papier zapakuję.
– Ala! Jesteś prawdziwe złotko!
Nieco później uprzedzony o wszystkim Wowka został również potajemnie zaopatrzony 

w wodę kolońską.
– Najpierw pasta do butów, a teraz woda kolońska… – rozważał Pietrow, siedząc w maszynie

Bobrowskiego w oczekiwaniu na swojego „szefa”. Niedługo to i buty zaczną ginąć! Kto tutaj na
kompanii krecią robotę odstawia?...

– Tego, drogi panie Waldemarze, nie wiemy. Ale myślę, że tylko na razie nie wiemy. Prędzej czy
później wszystko wychodzi na wierzch – to się wie… No, dobra, uważaj, twój szefuńcio już idzie!

Wowka wyskoczył z auta Bobrowskiego i zajął miejsce za kierownicą swojej „wołgi”.
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Prawda wyszła na jaw jeszcze tego samego wieczora. Podjeżdżając do żelaznych wrót bazy
samochodowej, Piet’ka znów zobaczył w lusterku wstecznym auto swojego przyjaciela. Pietrow
energicznie gestykulował, z czego Bobrowski wnioskował, że zdarzyło się coś bardzo ważnego
i trzeba jak najszybciej dotrzeć do garaży. Skrzydła bramki powoli rozjechały się na boki, i obie
maszyny, nie zwracając uwagi na znak ograniczenia prędkości do 5 kilometrów na godzinę, po-
mknęły w stronę Małego Maneżu.

Brama do maneżu była, o dziwo, zamknięta. Koło niej kręcił się młody żołnierzyk, czujnie
rozglądając się na boki: w środku najwyraźniej coś się działo.

– Stoisz na winklu? – Co tu jest grane!? – zapytał młodego Bobrowski, wypadając z maszyny,
ale ten nic sensownego nie potrafił powiedzieć.

– Znaleźli się złodzieje, Pietia! – promieniejąc radością, zakomunikował Wowka, zatrzaskując
drzwiczki swego auta. – Oni sobie tu w maneżu, skurwiele, odpoczywają!... Przed chwilą na
kompanii się dowiedziałem.

– No, to chodźmy, przyjrzymy się im…
W garażu paliło się światło. W odległym kącie koło osmalonego „łazika”, który remontował

Ara Lotianu, stało kilku szoferów z osobówek. Pod ścianą, przykucnąwszy, skulili się dwaj młodzi
żołnierze.

– Wstawać, koty! – ryk gigantycznego Cziczerina, który na kompanii miał złowrogi przydo-
mek Goba Kamienny, natychmiast został poparty porządnym kopniakiem. Żołnierze zaczęli
dziwnie wolno prostować się przy ścianie.                                                                                     

– Cześć chłopaki! Szczęść Boże! – powitał zebranych Bobrowski.
– Kurde, ale to przecież są ci, co ich niedawno przydzielili nam do pomocy!... – zdziwił się

Wowka. – Co, gówniarze, u was w jednostce nie ma pasty do butów, że aż musieliście u nas 
w akademii zajebać?

– Oni ją, normalnie, zażywali, pierdolone narkomany – powiedział stojący z boku Tarasiuk,
trzymający w ręce kanapkę zrobioną z dość grubych pajd białego chleba. Po ich rozdzieleniu
wszyscy mogli zobaczyć, że są posmarowane grubą warstwą pasty do butów. – Trzymaj, Goba,
to ty jesteś główny poszkodowany.

– Żryj to, kocie!.. Żryj, skurwielu, no, żryj! – Cziczerin wpychał kanapkę do ust „odkomen-
derowanego”, przy czym znaczna część pasty została rozmazana na jego fizjonomii. – To ja, skur-
wielu, przez ciebie po bazarach mam biegać? N-no, bierz jeszcze!…

Fachowe grzmotnięcie w splot słoneczny zmusiło winowajcę do otworzenia ust, do których
Goba Kamienny momentalnie wepchnął pozostałą część osobliwego dania. Uderzenie pięścią
w głowę powaliło żołnierza na asfaltową posadzkę, gdzie, dusząc się i skręcając w wymiotnych
konwulsjach, rzęził, nerwowo szastając przy tym nogami. Goba, nachyliwszy się nad nim, wytarł
o jego kurtkę pobrudzone pastą ręce.

– Następny!
Z drugim miłośnikiem pasty do butów w analogiczny sposób rozprawił się Tarasiuk.
– A teraz, kociarnia, rzygowiny pozbierać i umyć się! I nie daj Bozia, żeby was ktoś teraz zo-

baczył, bo wtedy to was naprawdę zabijemy! Na kompanii jeszcze z wami dokończymy rozmowę
po zajęciach – ryczał nie na żarty rozjuszony Cziczerin.

Młody – ten sam, co stał „na winklu” – poprowadził mocno utytłanych pastą i wymiocinami
żołnierzy na podwórko z tyłu za maneżem, gdzie stała zardzewiała blaszana beczka z de-
szczówką. Tymczasem nadjechało jeszcze kilka innych samochodów. Chłopaków, którzy nie
zdążyli na rozprawę, rozpierała żądza obejrzenia tego widowiska, lub przynajmniej poznania
szczegółów i wyników przeprowadzonego śledztwa. Ciekawość zebranych zaspokoił Waśka 
Tarasiuk.
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– Potrzebne mi były przedwczoraj duże kombinerki, ale jakoś nikt nie miał. No, to Ara mówi:
weź ode mnie, są pod siedzeniem w „łaziku”. To ja tego okopconego grata otwieram, a tam 
– pełno pustych pudełek od pasty. Ara, nie bądź na mnie zły, ale z początku to właśnie ciebie
podejrzewałem, tylko zaraz mnie oświeciło: to niby on sam by mi kazał szukać pod siedzeniem,
jakby miał w swojej bryczce taką kolekcję opakowań? Dobra – wziąłem te kombinerki, a potem
obaj z Arą Lotianu zaczęliśmy obserwować, co się dzieje z tym autem w garażu. No i dzisiaj
rybka się złapała!

– Ale na kiego chuja im ta pasta z chlebem!? Co to – szpital psychiatryczny w naszym pułku
otworzyli, że już nam takich do budowania ścianek działowych przysyłają? – ze zdumieniem
wykrzyknął Protasow, świński blondyn spod Nowogrodu – Chłopaki, ja tu czegoś nie rozu-
miem!...

– Ta kociarnia to jest z Uralu!... Budowlańcy, kurwa!... – wyjaśnił Cziczerin, zadowolony, że
wreszcie dane mu było pomścić swoje krzywdy.

– No to co, kanapki z pastą do butów – to jakaś specjalność uralskiej kuchni? – ironicznie
zainteresował się Bobrowski, wygodnie rozsiadając się na masce „wołgi” Protasowa.

– Ja nie mogę, co za ciemnota... Ale ja zaraz was wszystkich wykształcę – wesoło połyskując
oczami, oświadczył Waśka Tarasiuk. – Tam, gdzie te przystojniaki przyszły na świat, zawsze
były tylko same łagry i miejsca zesłania – wspaniały obwód permski. Tam już od dziecka wszyscy
są bez szans. Na wódkę ich nie stać, to wzięli się na sposób – od swoich ojców nauczyli się obo-
zowych sztuczek. Dwie kromki chleba smarują pastą do butów, składają w kanapkę i szczelnie
zawijają. Tam widocznie jest jakiś spirytus albo coś w tym rodzaju. Potem samą pastę ścinają
nożem, sam chleb wpieprzają, a po tym wszystkim pomalutku – odlatują. Całą tę restaurację
trzymali w samochodzie naszego Ary – aż myśmy ich dzisiaj w końcu nakryli.

– Ale bydlaki! Toż ile oni tej pasty do butów opędzlowali!... – zdumiał się Protasow, zaglą-
dając do nieszczęsnego „łazika”. Na podłodze leżała imponująca góra pustych pudełek.

– I popatrzcie: wodą kolońską popili, nie udławili się – dodał starszy szeregowy Fiedotow,
który właśnie podszedł do nich. Pośród puszek rzeczywiście leżało kilka pustych flakoników 
z napisem „Russkij lies”.

– Widzisz, Waldemarze?... I nasza woda kolońska się znalazła – Bobrowski ze śmiechem wy-
łowił z auta jeszcze jeden pusty flakon. – W razie czego przynajmniej będzie wiadomo, kogo 
o nią pytać!

– My jeszcze z nimi wieczorem porozmawiamy – odpowiedział Pietrow tonem niezapowia-
dającym niczego przyjemnego.

Po tej dodatkowej nocnej „rozmowie” w suszarni z uralskimi „smakoszami” pasta do butów
już nie ginęła, zostawiając po sobie na pamiątkę starszemu sierżantowi Gribowowi jeszcze jedną
nierozwikłaną tajemnicę kompanii samochodowej. 

Umundurowanie 

Mundur – to oblicze armii. Mało jest na całej kuli ziemskiej takich państw, które by nie
troszczyły się o modernizację i komfortowość odzienia jej obrońców. Do tej niedużej grupy kra-
jów z całą pewnością można zaliczyć Związek Sowiecki. Opracowując nowe modele umundu-
rowania dla oddziałów specjalnych Armii i Marynarki Sowieckiej, które zawsze były otoczone
nimbem tajemniczości i tajności, intendentura przejawiała skrajny konserwatyzm w kwestii
umundurowania żołnierzy służby zasadniczej, ale też i kadry oficerskiej. Ubiór polowy żołnierzy
i podoficerów lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych praktycznie nie różnił się od tego, 
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w którym szturmowano Berlin, co naturalnie stwarzało rozległe możliwości dla sowieckich fil-
mowców, którzy kręcili w owych czasach monumentalne dzieła filmowe o Wielkiej Wojnie Oj-
czyźnianej, które swym rozmachem masowych scen batalistycznych nie ustępowały
superprodukcjom Stanleya Kubricka czy Camerona. Wystarczyło przydzielić dowództwu jedną
czy dwie dywizje, uzbroić w karabinki Mosina i pepesze, których wielkie ilości zalegały w so-
wieckich arsenałach i załadować tych wojaków na ciężarowe „GAZ-y” i „ziły” powojennej pro-
dukcji, które odkąd sięgnąć pamięcią zawsze imitowały w sowieckim kinie słynne amerykańskie
„studebakery” i „dodge”. A przecież można wziąć piechotę – wtedy jest bardziej realistycznie.
Wyposażenie, namioty, polowe środki łączności i kuchnie – wszystko to, praktycznie bez ża-
dnych zmian, produkowano na potrzeby zwycięskiej armii według wzorów z lat czterdziestych.

Każda armia, już sama w sobie jest jedną z najbardziej konserwatywnych instytucji państwa
jako takiego, niezbyt więc lubuje się w innowacjach. Natomiast w Armii Sowieckiej funkcjono-
wał dodatkowy argument, którego moc nie ustępowała żelbetowi fortyfikacji: „Z tym wyposa-
żeniem zwyciężyliśmy faszystowskie Niemcy” – oświadczali emeryci-weterani, a z nimi
milcząco zgadzali się ich dawni dowódcy, siedzący teraz w wysokich ministerialnych gabinetach,
zapominając, co prawda, o setkach tysięcy par amerykańskich butów wojskowych, wygodnym
angielskim sprzęcie i mundurach oraz wielu innych rzeczach z importu, bez którego „rosyjska
armia-wyzwolicielka” nie dobrnęłaby chyba nawet do swoich własnych granic. Nie mniej zna-
czący był również czynnik ideologiczny – w oczach całej Europy żołnierz sowiecki nie powinien
był odróżniać się od słynnej rzeźby w berlińskim parku Treptow. Bluzy polowe i szerokie żoł-
nierskie spodnie już zdążyły wywołać grozę wśród mieszkańców Węgier w latach pięćdziesiątych
i Czechosłowacji w sześćdziesiątych… Takimi zapamiętał ich już cały cywilizowany świat 
– więc po co to zmieniać? Do tego wszystkiego Rosja nigdy nie doceniała swoich obrońców:
obojętność wobec elementarnych ludzkich potrzeb, i wobec samego życia ludzkiego, wpisana
do genów kijowskich witezi-kolonizatorów przez ugrofińskich tubylców i całe pokolenia tatar-
sko-mongolskich zdobywców organicznie znajdowała odbicie w tej armii już w czasach Księstwa
Moskiewskiego, osiągając swoje apogeum w latach drugiej wojny światowej. „Mężnie znosić
ciężary i wyrzeczenia służby żołnierskiej…” – właśnie te słowa z sowieckiej przysięgi w okresie
pokoju przesłaniały obojętność i bałaganiarstwo wyższych instancji wojskowych kierujących za-
opatrzeniem, gnuśność placówek obowiązanych utrzymywać umundurowanie i amunicję na no-
woczesnym poziomie.

Kompania samochodowa akademii niczym nie wyróżniała się z wielomilionowej żołnierskiej
masy. Zielone pilotki, kurtki i spodnie w barwach ochronnych, zwane w wojskach skrótowo
„ha/be” albo „bawełną” czasem nieznacznie różniły się kolorem. Ważna dla żołnierza była sama
struktura tkaniny, która dzieliła się na „piaskową” i „wychuchaną”. „Piaskóweczka” była ładna
– jej porowata faktura nadawała mundurowi przyjemny wygląd, a poza tym – dobrze się prał.
Wychuchana „bawełna” dla kierowców była istną zmorą: w żaden sposób nie można było sprać
z niej śladów smaru, zresztą najzwyklejszy brud wżerał się w nią już na zawsze. Choćbyś nie
wiem jak się starał, zawsze będziesz wyglądał jak zadżumiony – na łokciach i kolanach pozos-
tawały czarne ślady jako żywy pomnik daremności żołnierskich wysiłków.

Kurtka pozbawiona była naszywanych kieszeni na piersi, były tylko wewnętrzne, do których
chowało się książeczkę wojskową i legitymację komsomolską, bilety, notes, prawo jazdy, talon
techniczny na akcesoria, długopis, listy, przepustki… Cała ta dokumentacja nadawała piersi woj-
skowego kierowcy iście kobiecy kształt, ale w bocznych wpuszczanych kieszeniach kurtki i spodni
tego rodzaju przedmioty szybko się niszczyły, dlatego żołnierze nie mieli innego wyjścia.

Kołnierz-stójka posiadał pewien detal w życiu codziennym wojska niezwykle ważny – haftkę.
Parafrazując Puszkina, można śmiało powiedzieć: „HAFTKA – jak wiele w dźwięku tym dla serca
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rosyjskiego…”. Ten element umundurowania, pamiętający carskie czasy, był jednym z symboli
wychowania (zapięty) i wojskowego starszeństwa (rozpięty). Mocno spinała ona kołnierz w naj-
wyższym jego punkcie, drapiąc i ściskając szyję. Biada młodemu, który lekkomyślnie ją rozpiął:
kara ze strony starego wojska – „czerpaka” czy „dziadka” – następowała niezwłocznie i była zróż-
nicowana w zależności od ich nastroju i charakteru – od lekkiego pouczenia do porządnego ło-
motu. Za rozpiętą haftkę w kompanii samochodowej można było zarobić od 1 do 2 kolejek na
warcie, ale to było praktykowane przez dowódców dość rzadko – robiła swoje specyfika tech-
niczna pododdziału. Podczas remontu i obsługi sprzętu ten znienawidzony element umunduro-
wania należało rozpiąć – i to dotyczyło również młodego wojska. Dogadzać sobie rozpiętą haftką,
nie otrzymawszy lania od dziadków i w ogóle od starego wojska łomotu, młody za „dobre spra-
wowanie” mógł już po 7-8 miesiącach służby. Bywały rzadkie precedensy, kiedy któryś odsłużył
pół roku (do ogłoszenia kolejnego rozkazu o przeniesieniu do rezerwy) i „rada dziadków” po-
zwoliła mu chodzić z rozpiętą haftką. Odpinać haftkę i górny guzik kurtki wolno było tylko i wy-
łącznie staremu wojsku, co najmniej „czerpakom”. Wówczas ten archaiczny i absolutnie
zbyteczny element umundurowania z narzędzia ucisku przekształcał się w symbol „starości” 
i nieregulaminowych praw „kozaka”, czy jak to na ogół się mówiło – „bojownika islamskiego”.

Kołnierz podszywało się od wewnątrz białą tkaniną – „podszywką”, którą stanowił złożony
i zaprasowany kawałek bawełnianej materii. Żołnierz kupował ją za własne pieniądze. „Pod-
szywkę” trzeba było zmieniać codziennie. Sposobów jej składania i przyszywania, jak również
zabiegów służących utrzymaniu jej w czystości nie da się wyliczyć – przy tym niektóre z nich
były wyłącznym przywilejem wysłużonych weteranów. Istniała nawet pewnego rodzaju moda
na sposoby podszywania, przywieziona z innych garnizonów, nawet przyszywanie tkaniny czarną
nitką (za to ostatnie, co prawda, czasem obrywało się od sierżanta).

Czarne naszywki i pagony, którymi tak szczycili się automobiliści akademii, nie należały się
właściwie ich rodzajowi wojsk, któremu – zgodnie z rozkazem ministra obrony – przydzielono
czerwień (jaśniejszą niż na naszywkach i czapkach milicji), co już samo z siebie wywoływało do
takiego munduru mocną niechęć. Tymczasem kierowcy nosili czarne barwy artylerii i wojsk ra-
kietowych, co istotnie wywyższało ich nad „czerwonymi pagonami” – piechotą, „medycyną”
itp. – bo to przecież „artyleria jest boginią wojny” i z tym nie mogli spierać się posiadacze czer-
wonych naramienników, w poczuciu przygnębienia znosząc swą drugorzędność. Te elementy
umundurowania mogły się też różnić jakością. Pagony bywały flanelowe lub „aksamitne”. Nowe
flanelowe pagony prawie niczym się nie odróżniały od swoich elitarnych krewniaków – aż do
pierwszego prania. Potem płowiały, wycierały się, filcowały, dlatego ci, co nie chcieli wyglądać
jak wydobyci z okopów Stalingradu, często starali się zdobyć aksamitne naramienniki i dys-
tynkcje, które przyszywało się do mundurów wyjściowych. Zrobione były z jakiejś syntetycznej
tkaniny, miały porządny wygląd i nie farbowały. Nazwę zaś nadał im krótki i lekko szorstki 
w dotyku meszek.

Na czarnych naszywkach widniały emblematy rodzaju wojsk, zrobione z pozłacanego alu-
miniowego stopu z gwintowanym mocowaniem. Emblemat automobilistów – uskrzydlony most
na kołach i z pulpitem sterowniczym pomiędzy skrzydłami – który ZSRS otrzymał w spadku
od carskiej Rosji, też miewał niejednakowy wygląd, bo wytwarzano go z różnych matryc. Jeden
z wariantów – szerszy, z dużymi kołami – cieszył się w kompanii ogromną popularnością. Takie
emblematy były nadzwyczaj rzadkie i posiadacz podobnego cudeńka z reguły zachowywał je na
moment przejścia do rezerwy.

Jeśli chodzi o odznaki przypinane na piersi, to każdy wojskowy służby zasadniczej nosił na
lewej stronie piersi odznakę komsomolską (jako, że przynależność do WLKSM była praktycznie
obowiązkowa, co doprowadziło tę do szczętu zbiurokratyzowaną, komunistyczną strukturę do
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całkowitej degradacji), jak również znaczek z klasą żołnierskiego specjalisty po prawej stronie:
wojskowy kierowca kategorii „B” i „BC” miał prawo do noszenia cyfry „3” w granatowej tarczy
ze złotym obrzeżem uwieńczonej czerwoną gwiazdą. Noszenie znaczka z klasą, podobnie jak
„żołnierza-sportowca”, nie było obowiązkowe; wyjątek stanowiły tylko wiosenne i jesienne prze-
glądy końcowe.

Pasy noszone w kompanii miały trzy rodzaje – „drewniane”, „partyzanckie” i „skórzaki”.
„Drewniany”, inaczej – „regulaminowy”, wytwarzany z brązowej, wzmocnionej sztuczną tka-
niną, namiastki skóry, twardy i niewygodny, nosiło się, zgodnie z tradycją, aż do momentu „przej-
ścia do grona starego wojska”, ściślej – do „czerpaków”. Po rytualnych uderzeniach w pośladki,
dziadek, który od momentu ogłoszenia obejmującego go rozkazu o przeniesieniu do rezerwy
stawał się tzw. „dembelem” (czyli „rezerwą” in spe), uroczyście przekazywał mającemu za sobą
już cały rok służby „czerpakowi” swój skórzany pas, a sam nakładał sobie „drewniany”, który 
z reguły momentalnie rozwarstwiał przy pomocy noża, oddzielając podstawę i pozostawiając je-
dynie cienką, miękką warstewkę brązowej strony zewnętrznej, „żeby starych kości nie uciskało”.
Świeżo upieczony „czerpak” z dumą zakładał główny symbol swego statusu – „dziadkowy skó-
rzak”, który po roku przechodził do następującego pokolenia wojskowych. Pasy te, poczerniałe
i wybłyszczone od długiego noszenia były symbolem władzy nad młodym wojskiem. Dowództwo
kompanii ze skórzanymi, „nieregulaminowymi”, pasami nie walczyło, chociaż stanowiły one
przywilej kursantów ze szkół wojskowych i żołnierzy, którzy służyli w krajach Układu Warszaw-
skiego (nie będziemy przecież pokazywać sojusznikom, że na pasy wojskowe brakuje w ZSRS
skóry! To samo dotyczyło butów z cholewami). Zresztą, jakże tym walczyć – rozkazać żołnie-
rzowi, żeby kupił sobie „regulaminowy” pas? Toż w ich sklepach miejscowego „Wojentorgu”
nigdy nie było w sprzedaży! Z niezrozumiałych przyczyn „Wojentorg” akademii zaopatrywany
był tylko w skórzane pasy z „kursancką” sprzączką, która była nieco węższa od zwykłej żołnier-
skiej, a gwiazda na niej miała bardziej okrągły kształt, przypominający przedwojenne emblematy
Armii Czerwonej. „Partyzanckie” zaś pasy, uplecione z bawełnianych nici, pokryte na zewnątrz
warstwą brązowej emulsji, stanowiły na kompanii raczej egzotykę, i nosił je, kto chciał. Nazwę
odziedziczyły po facetach z rezerwy, których, powołując na zgrupowania wojskowe, ubierano 
w mundury bez naramienników i pagonów (stąd – partyzanci). Pas był zaopatrzony w polową
sprzączkę z tłoczonego żelaza, pomalowaną na zielono albo szaro, przy czym noszenie takich
na kompanii było surowo zabronione.

Wojskowe spodnie miały niezmiennie archaiczny krój – bufiaste w górnej części i maksymal-
nie zwężone w łydce. Próby przerabiania tych „szarawarów” były kategorycznie zakazane i tę-
pione, jakkolwiek zakaz mimo wszystko bywał naruszany. Szelki były również zakazane („żeby
się nie wieszali” – mówili ze smutną ironią sami dowódcy), ale pasków do spodni też nikt nie
wydawał. W użyciu były plecione bawełniane pasy koloru khaki sporządzane z różnego rodzaju
elementów wyposażenia: brezentowych daszków samochodowych parasoli, pasów do broni ma-
szynowej – co tylko kto znalazł. W obrębie rozporka znajdowała się miniaturowa pionowa kie-
szonka, która, jakże z przekonaniem twierdziły „dziadki”, przeznaczona była na prezerwatywy.
Rozmiary jej, co prawda, nie odpowiadały legendarnemu „gumowemu wyrobowi nr 2”, który miał
dosyć szerokie opakowanie, ale do przechowywania „kompaktowych” kondomów z importu, za
które petersburscy spekulanci kazali sobie płacić pokaźne sumy, jak najbardziej się nadawała.

Na pasku do spodni, na ogół z prawej strony, znajdowała się skórzana pętelka z przynitowa-
nym kółkiem, zdjęta z bagnetu od kałasznikowa. Do niej na długim łańcuszku kierowca przy-
mocowywał klucze od swojego wozu, jak również osobistą metalową pieczęć, którą
opieczętowywał drzwiczki i zbiornik na benzynę (robili to przede wszystkim kierowcy ciężaró-
wek). Te łańcuszki z kluczami i pieczęciami przechodziły z pokolenia na pokolenie. Same pie-
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częcie były najróżniejsze – od zwyczajnej cyfry w kółku z małą gwiazdką, aż po pieczęcie od
wojskowych składów i magazynów akademii, które nie wiadomo jak i kiedy trafiły do rąk zwy-
kłych żołnierzy. W 1988 roku wszystkie one zostały zabrane w związku z generalną kontrolą,
odtąd kierowcy zostali pozbawieni tego miłego dodatku do kluczy zapłonu.

O samych kluczach należałoby powiedzieć osobno. Im więcej ich – tym lepiej, tak nakazywała
lokalna wojskowa moda. Niektórzy „metalowcy” dźwigali w pęku aż po 10-15 kluczy do najróż-
niejszych modeli aut. Obfitość kluczy dawała także możliwość dobrania się do cudzych samo-
chodów. Szczególnym popytem cieszył się tak zwany klucz „gazonowy wytoczony” (do
„GAZ-ów”). Poddany obróbce majstrów o wprawnych rękach, dość cienki i kruchy – umiejętnie
użyty, uruchamiał przytłaczającą większość samochodów jednej firmy, o ile tylko ich zamki, nie
były nazbyt wymyślne, czasem pasował nawet do samochodów ciężarowych innych marek, jak
również do „UAZ-ów”. Obecność takiego klucza w pęku wcale nie musiała oznaczać, że jego po-
siadacz ma kryminalne skłonności: dość często trzeba było przestawić wóz podczas nieobecności
jego „właściciela”, albo nawet pojechać nim, jeżeli takie było polecenie dowództwa. Z zapaso-
wymi kluczami, przechowywanymi w sejfie, zawsze był problem: to nie pasuje, to go w ogóle nie
ma, to znowu sam sejf jest zamknięty – biegaj, szukaj, który z oficerów wziął klucz, a ty się tu
narażaj na wypytywanie: po co i na co… Pęk kluczy był także swoistym wspomnieniem życia 
w cywilu i nadzieją, że się do niego kiedyś powróci. Taki żołnierz czuł się posiadaczem choć cze-
gośkolwiek takiego, co można zamknąć pod klucz, tłumiąc w sobie poczucie przynależności do
„kołchozowego bydła”, do którego nic nie należy, a ono samo jest własnością państwa.

Klucze leżały w bocznej, dość obszernej kieszeni żołnierskich spodni. Tamże przechowy-
wane były zapałki, papierosy (w Leningradzie wszyscy palili na ogół „biełomory” produkcji za-
kładów tytoniowych im. Urickiego), listy oraz wszelkie nieprzewidziane, a życiowo niezbędne
wojskowemu kierowcy.

Teraz należałoby opowiedzieć o butach z cholewami. Dawno już odeszły w przeszłość czasy
carskiej Rosji, kiedy to żołnierz paradował w świetnie wykończonych skórzanych butach z cho-
lewami. Żołnierz Armii Sowieckiej (o ile, oczywiście, jego służba nie odbywała się poza grani-
cami ZSRS) był skazany na noszenie erzac-butów – tzw. „kirzowych”. „Kirzą” nazywany był
gruby brezent, pokryty na zewnątrz gumową, jak się zdaje, czarną błoną (w czasach drugiej
wojny światowej z niej robiono niemal wszystko). Skórzane w tych butach były tylko dolne czę-
ści – noski i pięty. Rzeczone wyroby odróżniały się od skórzanych głównie tym, że nadzwyczajnie
cuchnęły (robiła swoje technologia produkcji fałszywych cholew). Specyficzny zapach tych
butów utrzymywał się przez kilka miesięcy.

Zmieniano je raz na pół roku, co dla kierowców było rzeczywiście trzeba, ponieważ podeszwa
była wykonana ze zwykłej gumy i psuła się od stałego kontaktu z olejami i benzyną.

Cholewy były dość wysokie, co, naturalnie, przeszkadzało przy kierowaniu samochodem 
i obsłudze sprzętu, dlatego „czerpaki” i „dziadki” – starsi wojacy – starali się zawijać je do
środka. Skracać cholewy przy pomocy zwykłych nożyc żołnierze się nie odważali – gniew star-
szego sierżanta Gribowa był przerażający, a ilości dodatkowych wart w takich wypadkach nie
dałoby się nawet zliczyć. Czasem żołnierz, który miał wąskie łydki, decydował się na zwężenie
butów u szewca, za co mu się zawsze obrywało, ale wykroczenie w danym wypadku było uspra-
wiedliwione, ponieważ żołnierz, któremu podczas biegu buty z cholewami spadły z nóg, stawał
się obiektem drwin i zaczepek.

Do obcasów musiały być przybite podkówki z czarnego metalu, które obejmowały mniej
więcej jedną trzecią obcasa. W kompanii samochodowej te podkówki były z kolei surowo za-
bronione, bo drogocenne linoleum, którym był wyścielony korytarz i podłogi w salach sypialnych
(„na plutonach”) w ciągu tygodnia przemieniłoby się w dziurawą szmatę. Nieregulaminowe
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linoleum stanowiące przedmiot sierżanckiej dumy, korzystnie odróżniający kompanię samo-
chodową od kompanii ochrony (wygląd jej pomieszczeń w stu procentach odpowiadał mrocznym
plakatom Ministerstwa Obrony ZSRS), było czymś w rodzaju „świętej krowy”. Oczywiście,
trzeba było częściej zmieniać obcasy (to robił bezpłatnie cywilny szewc), ale przedostać się
bezszelestnie gdziekolwiek szoferakom było o całe niebo łatwiej, niż jakiemuś tam „ochronia-
rzowi”.

W czasie chłodów, jeśli idzie o wierzchnie odzienie, w kompanii samochodowej były w użyciu
szynele i kurtki marynarskie. Klasyczny sowiecki szynel, dość ciężki i kłujący, był dość ciepły,
ale absolutnie nie nadawał się do jazdy w samochodach osobowych. Zastąpić go kurtką w typie
marynarskiej – pikowanym waciakiem, który stanowił przywilej kierowców ciężarówek – nie
było im wolno. Wiązało się to z faktem, iż kierowcy samochodów osobowych i „łazików”, jak
również autobusów, nosili półwełniane uniformy, do których przydzielane były tylko szynele.
Półwełniany uniform, czyli „p/sz” był skrojony na obraz i podobieństwo bawełnianego, ale miał
ciemnozielony kolor i był nieporównanie ładniejszy (i cieplejszy). Do półwełnianego munduru
latem wydawano czapkę z daszkiem. Zimą zaś wielokrotne prośby kierowców „osobówek”, aby
zamiast niewygodnych w „wołgach” i „UAZ-ach” szyneli wydać im waciaki, natrafiały na nie-
zmienne ultimatum starszego sierżanta Gribowa: „Jak zdacie p/sz – to dostaniecie kurtki!”. Na
taką zamianę, naturalnie, nikt się nie godził, dlatego dosyć często trzeba było marznąć w kabinie
samochodu, zwłaszcza o świcie, pozostawiając szynel na tylnym siedzeniu. Grube sukno było
po prostu twarde jak mur, krępując ruchy człowiekowi za kierownicą, przeszkadzając przy na-
ciskaniu pedałów, szczególnie zaś przy zmianie biegów. „Autobusiarzom” było nieporównanie
łatwiej – w ich przestronnych kabinach ten przeżytek cesarskiej armii zwyczajnie się mieścił.

Szynel żołnierski, w odróżnieniu od kadeckiego i oficerskiego, wytworzonych z miękkiego
i lepszej jakości sukna, spinało się schowanymi na wewnętrznej powierzchni klap haftkami. Gu-
ziki – po zewnętrznej stronie, jak również z tyłu na rozcięciu szynelu pełniły wyłącznie funkcję
estetyczną i nie przyszywało się ich, lecz wbijało się ich łukowate końcówki w sukno poprzez
przebite nożem otwory i mocowało się je od wewnątrz czym popadło – kawałeczkami drutu,
małymi gwoździkami, a w ostateczności nawet zapałkami. Specjalnych mosiężnych mocowań
do guzików w kształcie łacińskiej litery „S” w miejscowym „Wojentorgu” nigdy nie było. Małe
guziczki na tylnym rozcięciu szynela (u żołnierzy – trzy sztuki, u kursantów, oficerów i genera-
łów – cztery), jak również dwa guziki na patkach, przyszywało się zwyczajną nitką. Rozmiar
szynela, który żołnierz Armii Sowieckiej musiał nosić całe 2 lata, ustalano metodą zwyczajnej
przymiarki. Rękawy nie powinny być dłuższe, niż do knykcia na dłoni. Od ziemi do brzegu szy-
nela powinno być dokładnie 30 cm – nadwyżkę dokładnie odcinano nożycami. Naszywki i na-
ramienniki do szynela trzeba było przyszyć samemu na miejsce prowizorycznych 
– ciemnozielonych – „partyzanckich” (takie same były na „ha/be” oraz na kurtkach typu mary-
narskich), co dla niejednego było istną zmorą, ponieważ przebicie niedużą igłą podwójnej
warstwy sukna na kołnierzu i ramionach było zadaniem ponad siły przeciętnego rekruta. Po-
ubierany i pozapinany „regulaminowo” na wszystkie haftki żołnierz był spętany i ociężały 
– grube sukno przeszkadzało ruchom, twardy kołnierz wciąż obcierał szyję, ponieważ szalików
w Armii Sowieckiej także nie wydawano – „żeby się nie wieszali”.

Zazwyczaj w wojsku żołnierz ma jeden szynel, który nakłada idąc na wartę i do pracy, na prze-
pustkę i – do cywila. Ale gospodarny Gribow, wiedząc o tym, w co zamieniają się nowiutkie szy-
nele po pracy w parku samochodowym, wybrnął z sytuacji, stworzywszy na kompanii zapasy
niezinwentaryzowanych „roboczych” szyneli. Każdej jesieni zwracał się do odchodzących do cy-
wila z prośbą, żeby nie byli żłobami i po przyjeździe do domu wysłali swój szynel w paczce z po-
wrotem na kompanię, co też wielu „dembeli” (głównie tych z miasta, którym szynele były
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całkowicie niepotrzebne) robiło. Co bardziej obrotni kierowcy „osobówek” sami załatwiali sobie,
na „roboczy” użytek stare kursanckie szynele (chwalić Boga, Akademia Wojskowo-Medyczna
– niemalże za ścianą), na co władze szczególnej uwagi nie zwracały, a bystry wojak uzyskiwał
upragnioną możliwość nie zdejmować okrycia, siadając za kierownicę. Otrzymane na początku
służby nowiutkie szynele, dzięki temu, zostawiali sobie na odprawę warty, na przepustki i na
defiladę. Wojacy-automobiliści, takim sposobem, wyglądali o wiele schludniej, niż kompania
ochrony.

Watowane kurtki były wygodne. Ponieważ dany element umundurowania uznawany był za
roboczy, czarnych w kompanii samochodowej pagonów i dystynkcji na nim nie naszywano; tylko
żołnierze od starszego szeregowca wzwyż musieli przyszyć albo przykleić sobie na „partyzan-
ckich” prowizorycznych pagonach odpowiednie belki, a i to zresztą robiono nie zawsze. Do dys-
tynkcji przypinano „polowe” emblematy z czarnego metalu pokryte emalią ochronną, które
były mocowane za pomocą dwóch przylutowanych z tyłu blaszanych ząbków – wbiłeś, rozgiąłeś
– i gotowe.

Zimowa czapka ze sztucznego futra i znaczkiem w postaci dużej czerwonej gwiazdy z sier-
pem i młotem pośrodku i obramowaniem z gałązek laurowych po bokach była obowiązkowa dla
wszystkich. Wojskowa moda przewidywała, co prawda pewną modyfikację jej kształtu, zmianę
– z okrągłej na kwadratową. W tym celu czapkę obficie zwilżano od wewnątrz wodą i upychano
do środka książki stosownego formatu z „Leninowskiej izby pamięci” – klasycy marksizmu-le-
ninizmu bardzo się do tego nadawali. Jeżeli dzieła Marksa i Lenina były nazbyt obszerne, wów-
czas szły w ruch broszury Gorbaczowa – te wstawiano w sam środek. Czapka po wysuszeniu na
kaloryferze uzyskiwała pożądaną formę, a jej noszenie stanowiło przywilej starego wojska.

Mundur wyjściowy żołnierzy i podoficerów swoim wyglądem zewnętrznym przypominał
mundur codzienny oficera: marynarka i spodnie, skórzane czarne buty, nazywane ze względu
na swój kształt „żelazkami”, zielona koszula z krawatem i mosiężną spinką, jak również czapka
z daszkiem. „Galówkę” w kompanii samochodowej otaczała jednak powszechna niechęć – wy-
glądała bowiem nieszczególnie; jedyne, co poprawiało ten jej wygląd – to pas i buty z cholewami.
Regulamin dopuszczał noszenie takiego galowego umundurowania (na przykład, na posterunku
nr 1 – przy Sztandarze Bojowym) oraz na przepustce, ale w akademii wyjście na przepustkę 
w wysokich butach było najsurowiej zabronione – dawała o sobie znać elitarność placówki oświa-
towej. Żałosne podchody czynione przez żołnierzy odchodzących wiosną do cywila, by przejść
do rezerwy z pasem i w butach z cholewami ucinano radykalnie i natychmiastowo: „Nawet nie
rób sobie nadziei! Ty przecież służysz w akademii artyleryjskiej, a nie w piechocie jakiejś... Tu
trzeba trzymać fason! Co ci w domu powiedzą? Że z frontu wracasz?...”.

O przygotowaniu „galówki” na odejście do cywila należy powiedzieć oddzielnie. Mimo, iż ja-
kiekolwiek przyozdabianie munduru w okresie służby było rzeczą niemożliwą, to jednak odcho-
dzącym do cywila z reguły pozwalano przekroczyć bramę jednostki z elementami swoistego
„przepychu architektonicznego”. Patrole wojskowych służb wewnętrznych w całym Związku So-
wieckim, które były gotowe wpakować wojaka na odwach z powodu lekko przekręconego emble-
matu na mundurze (a one same przecież, cholery, się przesuwają!) patrzyły na ów artyzm
„dembeli” przez palce – w końcu do domu człowiek jedzie, swoje odsłużył. Żołnierz przechodzący
do cywila powinien odejść „jak człowiek” – to była niezachwiana tradycja i „dzieła sztuki”, z na-
bożeństwem tworzone i ukrywane przed czujnym wzrokiem zwierzchników przez cały ostatni
rok służby, były konstruowane, przyklejane lub przyszywane przez „dembela” już w pociągu, po
drodze do domu. W każdej jednostce była własna moda i akademia nie stanowiła tu wyjątku.

Czapkę z daszkiem, w miarę możności, starano się skombinować oficerską. To nie było
trudne, ponieważ oficerów naokoło było w bród i wielu z nich życzliwie odnosiło się do kierow-
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ców. Następnym „szpanem” były generalskie guziki na żołnierskim mundurze – większe i bar-
dziej wypukłe od zwykłych, z wytłoczonym herbem ZSRS. Stanowiły przywilej kierowców „oso-
bówek”, którzy załatwiali sobie takie guziki u swoich generałów. Do butów-„żelazek” dorabiano
modnie podcięte i nieco wyższe obcasy, przerobione z dwóch regulaminowych (obcasy zmie-
niało się po wyjściu z akademii w pierwszej lepszej budce u szewca). 

Spodnie starano się zwęzić – co, prawdę powiedziawszy, bynajmniej nie poprawiało ich wy-
glądu. Następnie, przychodziła kolej na marynarkę. Pagony były pogrubiane poprzez nałożenie
paru warstw foli i bawełny, a następnie przeprasowanie gorącym żelazkiem. Potem nadawano
im przy pomocy tegoż żelazka półokrągły kształt i oklejano brzegi białym nylonowym sznurem.
Na rękawach szewrony poszczególnych rodzajów wojsk poddawane były analogicznej obróbce.
Litery „SA” wytaczano z blachy mosiężnej i naklejano na żółtych literach z gumy. Z grubego
białego sznura mistrzowie wyplatali akselbanty, które cieszyły się ogromnym popytem wśród
odchodzących do rezerwy.

Co się tyczy znaczków noszonych na piersi – zmianie podlegała jedynie odznaka Komsomołu.
Do niej dorabiana była mosiężna podkładka w kształcie wzbijającej się rakiety. Przy tym wszyst-
kim, wyobraźnia, jak również to, z czym ten czy ów miał okazję się zetknąć w innych garnizo-
nach niezmierzonego Leningradzkiego okręgu wojskowego, skłaniało „dembeli” do nowych
poszukiwań twórczych. Służba jest taka długa, a któż by nie chciał – jak tylko wejdzie do domu
– żeby wszyscy aż zaniemówili z wrażenia?...

Łaźnia

Jak to już jest od niepamiętnych czasów ustanowione w Armii Sowieckiej – każdy żołnierz
powinien co tydzień myć się w łaźni. Akademia, naturalnie, własnej łaźni nie miała, dlatego
żołnierze myli się w jednej z łaźni miejskich. O niej należy opowiedzieć oddzielnie.

Stary budynek z nieotynkowanej cegły znajdował się przy ulicy Braterstwa – króciutkiej
uliczce, której jeden koniec dochodził do nabrzeża Newy, a drugi – do niedużej cerkiewki z po-
czątków XIX wieku, upamiętniającej rosyjskich żołnierzy poległych w licznych wojnach. Naprze-
ciwko niego stał zabytkowy budynek zakładów włókienniczych – tabliczka przy głównym wejściu
głosiła, że fabrykę zbudowano w latach trzydziestych XIX wieku. Obok zaś, w wielopiętrowej
kamienicy czynszowej mieścił się „żołnierski raj” – hotel robotniczy dla młodych tkaczek.

Łaźnia była rówieśniczką sąsiadujących z nią budynków – na ścianie frontowej zaledwie ma-
jaczyły zatarte ślady zbitego, zapewne już po rewolucji, ceglanego napisu „ŁAŹNIE-LUX”. Być
może, w swoim czasie to był rzeczywiście „luks”, ale wieloletnie użytkowanie budynku przez
zwycięski proletariat doprowadziło go do obecnego żałosnego stanu.

Dla chłopaków z Zachodniej Ukrainy, którzy byli przyzwyczajeni w domu do kąpieli w wan-
nie, pod prysznicem albo nawet w saunie, kąpiel w takiej łaźni była istną karą. Brudna i oślizła
podłoga w przebieralni wywoływała nieprzezwyciężoną odrazę, ale ponieważ wynoszenie gu-
mowych klapków z koszar było zakazane, trzeba było po niej chodzić boso. Nie ma potrzeby
objaśniać, że grzybica stóp była w kompanii samochodowej stałym zjawiskiem. 

Ogromne pomieszczenie umywalni, wyłożone w niepamiętnych czasach białą ceramiką,
która mocno się wyszczerbiła i popękała, miało dwa rzędy ław cementowych, na których stały
„cebrzyki” – pociemniałe od długotrwałego używania ocynkowane miednice z uchwytami. 
W ścianach zamontowanych było kilka ogromnych rozmiarów żeliwnych umywalek, wyposażo-
nych w równie gigantyczne krany, które były bez wątpienia rówieśnikami samego budynku.
Niewielka ilość kabin prysznicowych, znajdujących się zaraz przy drzwiach do „parówki” (łącz-
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nie: dwie) już na samym początku wywoływała zdziwienie, które jeszcze bardziej wzrosło, kiedy
kilku „zachodników” zobaczyło, jak wygląda mycie w prawdziwej petersburskiej łaźni.

Miejscowi najpierw wchodzili do „parówki” – ciemnego pomieszczenia z mokrą, gorącą parą.
Jak już się porządnie tam wyparzyli, to się płukali (nie myli się, lecz właśnie – opłukiwali) pod
natryskiem, brali jeden, albo i dwa „ceberki”, nabierali do nich wodę z gigantycznych żeliwnych
kranów, sadowili się na cementowej ławie i po lekkim polaniu jej wodą stawiali obok miednicę,
i zaczynał się proces mycia.

Rzecz jasna, że mycie się w miednicy, w której chwilę przed tobą pluskał się nie wiadomo
kto, absolutnie nikomu nie sprawiało przyjemności, a i „parówka” też nie wszystkim odpowia-
dała. Mimo to Gribow, do którego obowiązków należało również cotygodniowe prowadzenie
żołnierzy do łaźni, umiał zadbać o bezwzględne dopełnienie tego rytuału. Do jego ulubionych
zajęć należało zapędzanie „zachodników” do parówki. Na swoje szczęście Bobrowski znalazł
sposób, jak unikać korzystania z tych higienicznych dobrodziejstw, i nie omieszkał podzielić
się nim ze swymi krajanami, którzy, podobnie jak on, mieli nieco odmienne poglądy na temat
mycia. Otóż chłopakom z Zakarpacia w pierwszym roku służby dosyć często podnosiło się ciś-
nienie – robił swoje inny klimat, inna wysokość nad poziomem morza. Dlatego tłumaczenie:
„Nie mogę, bo mi się ciemno robi w oczach i w głowie mi się kręci!”– z zasady, skutkowało, 
i starszy sierżant – jakkolwiek z pewną nieufnością – zostawiał chłopaków w spokoju. Razem 
z żołnierzami w łaźni myła się miejscowa ludność, która uważała tę placówkę za „najlepszą
łaźnię w Petersburgu”. Po takowych zapewnieniach pozostawało tylko wyobrazić sobie, jak wy-
glądały te gorsze...

Z łaźnią na kompanii samochodowej miało taki czy inny związek kilka ciekawych wydarzeń;
niektóre z nich stały się wręcz legendami. Jedno z nich, które miało miejsce dobrych parę lat
temu, nabrało wśród żołnierzy niemałego rozgłosu. Cóż – byli wiarygodni świadkowie: stare
wojsko odchodzące do cywila, które w momencie, o którym będzie tu mowa, dopiero zaczynało
swoją służbę.

Część żołnierzy, która już zdążyła się wykąpać, siedziała w autobusie, a kilku chłopaków
próbowało zabajerować trzy dziewczyny – tkaczki, które wychyliły się z okna na parterze.

Czy to słowa żołnierzy były tak zniewalające, czy też w ogóle z facetami w tej fabryce sprawy
miały się wyjątkowo źle, w każdym razie jedna z młodych proletariuszek zgodziła się na prze-
jażdżkę wojskowym autobusem aż do samej akademii. Problem dyskretnego opuszczenia hotelu
robotniczego rozwiązano w sposób bardzo prosty i radykalny: autobusik podjechał pod samiutką
ścianę budynku i dziewczynę bezpośrednio z okna szybko załadowano do autobusu. Rzecz działa
się późną jesienią, więc młodą poszukiwaczkę przygód bez trudu przebrano w żołnierski szynel
i czapkę, po czym ukryto na tylnym siedzeniu. Starszy sierżant Gribow po wyjściu z łaźni wsiadł
do innego autobusu, i kompania pomyślnie dojechała do akademii. Autobus jadący przodem za-
trzymał się na bramie, wypuszczając „starszego”, który – jak to miał w zwyczaju – od razu po-
szedł zameldować dyżurnemu akademii o przybyciu – i momentalnie szarpnął z miejsca, robiąc
miejsce drugiemu autobusowi z nielegalnym pasażerem. 

Dziewczyna o imieniu Swieta została bez problemu zaprowadzona na drugie piętro i uloko-
wana na ciepłym strychu koszar, gdzie zapobiegliwy magazynier przytargał pościel i wiadro, które
zastępowało damie ubikację. Po zajęciach, kiedy oficer dyżurny odchodził do domu, Swieta scho-
dziła na pierwsze piętro, gdzie z niecierpliwością czekali na nią głodni miłości żołnierze.

Kochanie się ze Swietą, które odbywało się w kompanijnej suszarni, na początku było przy-
wilejem „dziadków” i reszty starego wojska, jednak już po tygodniu pobytu dziewczyny na kom-
panii już nawet wielu młodych mogło pozwolić sobie na obcowanie z dysponującą
niewyczerpanymi zasobami miłości tkaczką. 

SERCE NA DŁONI...



Należy zaznaczyć, że Swiecie powodziło się w kompanii samochodowej całkiem nieźle. Za-
chowywano się wobec niej dosyć uprzejmie, przynoszono jedzenie z kantyny, robiąc zrzutkę 
w całej jednostce. Z higieną też nie było większych problemów, ponieważ na pododdziale był
nawet jeden kran z ciepłą wodą. 

Pomimo ścisłej konspiracji, kompania wartownicza jakimś sposobem wywiedziała się o obec-
ności wśród wojskowych kierowców przedstawicielki płci przepięknej i delegacja dziadków-
wartowników zwróciła się z prośbą do „dziadków”-kierowców o odstąpienie im Swiety na
zasadach pożyczki z całkiem przyzwoitym haraczem. W tym momencie zaczynał się już trzeci
tydzień pobytu Swiety na strychu, tak więc po długotrwałych dyskusjach w palarni rada dziad-
ków zdecydowała przekazać damę wygłodzonym wartownikom za dziesięć butelek wódki, ki-
logram masła i cztery kilo kiełbasy. Swieta sama też nie miała specjalnie nic przeciwko temu,
by zawrzeć bliższą znajomość z żołnierzami, mieszkającymi na parterze i częściowo na pierw-
szym piętrze. Ale więcej niż cztery dni nie wytrzymała. Warunki, w jakich żyła leningradzka
hetera na kompanii wartowniczej, okazały się o wiele gorsze. Musiała nocować w wilgotnej piw-
nicy koszar, gdzie dzieliła półkę z naręczami brzozowych mioteł. Ponadto, skąpi wartownicy ży-
wili Swietłanę kaszą z żołnierskiej stołówki. Za to chętnych do przyjemnego spędzenia z nią
czasu znalazło się znacznie więcej. Na czwarty dzień dziewczynie jakimś sposobem udało się
niepostrzeżenie wyśliznąć z akademii i wrócić do macierzystej fabryki. Jak następnie zakomu-
nikowały jej koleżanki z pokoju, Swieta obraziła się na kompanię samochodową, która „odsprze-
dała” ją wartownikom; zapomniała przy tym, że sama się na to zgodziła. Odeszła zaś głównie z
powodu żołnierzy-Azjatów, których zachowanie, było, jak można sądzić, dalekie od rycerskiego. 

Dziewczyna, na szczęście, była zdrowa. W przeciwnym razie na kompanii zapanowałaby lo-
kalna epidemia, ponieważ żadnemu żołnierzowi nawet do głowy nie przyszło używać prezer-
watywy. Udana akcja, która dostarczyła wielu ekscytujących doznań seksualnych, zainspirowała
nowy rocznik żołnierzy do poszukiwania nowych rozwiązań. Nowe roczniki zapragnęły powtó-
rzyć chwalebny wyczyn „dziadków”...

Tłumaczenie: Jerzy Szokalski

46



Na studia do Moskwy!

W lutym 1953 r., gdy byłam w jedenastej klasie, na naszym balu-studniówce nieoczekiwanie
pojawiła się niejaka „towarzyszka” Rudnicka – delegatka Ministerstwa Szkół Wyższych, w celu
werbowania chętnych na studia zagraniczne. Zamiast tańczyć i bawić się, musieliśmy wysłuchać
długiej i kwiecistej tyrady na temat najrozmaitszych ofert studiowania w „demoludach” oraz
Związku Sowieckim. Faktem było, że Polska była zniszczona wojną i niewiele uczelni funkcjo-
nowało, więc szanse dostania się na studia były małe; na niektóre kierunki było po kilkunastu
chętnych na jedno miejsce. A w tych krajach oferowano wiele ciekawych kierunków studiów,
których w Polsce w ogóle nie było. Wiedzieliśmy, że jeden z naszych starszych o rok kolegów 
– Józek, pojechał pół roku temu do Moskwy i dobrze mu się tam działo.

Wiele moich koleżanek i kolegów z równoległych klas maturalnych zainteresowało się pro-
pozycjami. „Towarzyszka” Rudnicka rozdała formularze do wypełnienia; kilka dni później przy-
szła je zebrać. Okazało się, że chętnych było sporo. Należy jeszcze dodać, że żadnych innych
„agitacji”, czy nawet najmniejszej informacji, dotyczącej studiów w Polsce, czy też za granicą
nie było. Ja również zgłosiłam się. Wtedy nie byłam zdecydowana na jaki iść kierunek, bo prak-
tycznie żadnej informacji na temat możliwości wyboru studiów nie było. Zawsze chciałam zostać
lekarzem – jak Mama, Ojciec i Dziadek. Tymczasem studia medyczne były najbardziej oble-
gane: ponad dwadzieścia osób na jedno miejsce, więc szanse dostania się były nikłe; zwłaszcza,
że miałam „złe” pochodzenie. Dzieci robotników i chłopów dostawały dodatkowe punkty. Po-
nadto, „Glona” tak mnie zanudziła biologią, a szczególnie chemią, której chyba po prostu dobrze
nie znała – a książek do nauki brakowało – że nie bardzo sobie wyobrażałam zdawanie egzami-
nów wstępnych z tych przedmiotów. Zgłosiłam się na optykę w Lipsku w Niemieckiej Repub-
lice Demokratycznej (NRD). Takiego kierunku studiów w Polsce w ogóle nie oferowano. 
A Lipsk był znany, ze względu na firmę Zeiss’a. Miałam też trochę praktyki optycznej w domu
u Mamy-okulistki (często pomagałam jej w pracy). I tak, moje papiery, razem z papierami kil-
kudziesięciu koleżanek i kolegów, powędrowały do „towarzyszki” Rudnickiej.

Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko i w sposób niekontrolowany. Dziw-
nym trafem mały synek Rudnickiej zachorował na oczy, ona zaś wyczytała w moich papierach,

* Niniejsze wspomnienia zostały spisane z pamięci po 50 latach od opisywanych zdarzeń (red.).
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że Mama jest okulistką. „Towarzyszka” Rudnicka zaczęła więc przychodzić z synkiem do gabi-
netu Mamy, no i oczywiście wtedy panie porozmawiały sobie „o dzieciach”. Gdy po kilku tygo-
dniach synek wyzdrowiał, „towarzyszka” Rudnicka powiedziała Mamie, że z wdzięczności zrobi
absolutnie wszystko, bym ja wyjechała na studia optyczne. Myślę, że już wtedy Mama nie była
zachwycona obrotem sprawy; nie oponowała jednak, sądząc, że w międzyczasie może się jeszcze
wiele wydarzyć. 

Tymczasem, nieoczekiwane wydarzenia miary historycznej zmieniły bieg dalszych decyzji.
Otóż, po ogłoszeniu nowej ustawy rządu NRD, zwiększającej wymagania wydajności pracy ro-
botników o 10 proc. (podczas gdy w tym samym czasie ceny żywności w tym kraju poszły 
w górę) zaczęły się rozruchy. Strajki i demonstracje w blisko 400 miejscowościach były krwawo
tłumione, głównie przez okupacyjne wojska ZSRS. Wreszcie, 17 czerwca 1953 r. wprowadzono
na całym terytorium NRD stan wyjątkowy. Oczywiście wszystkie wyjazdy do tego kraju zostały
natychmiast wstrzymane. „Towarzyszka” Rudnicka była kobietą twardą i stanowczą; nie dawała
tak łatwo za wygraną. Szybko przeszukała wszystkie inne oferty studiów i.... znalazła ten sam
kierunek „optyka”, oferowany przez najlepszą wyższą uczelnię techniczną w ZSRS – Moskowskie
Wyższeje Tiechniczeskoje Ucziliszcze Imieni Baumana (MWTU – Moskiewska Wyższa Szkoła Tech-
niczna) w Moskwie. Automatycznie zostałam przypisana do tej oferty. Gdy Mama dowiedziała
się o tym to, nic mi nie mówiąc, wybrała się z wizytą do gabinetu „towarzyszki” Rudnickiej.
Od razu na wstępie oznajmiła jej, że nie życzy sobie, aby jej córka wyjeżdżała do Moskwy. „To-
warzyszka” Rudnicka nie spodziewała się tego. Zawrzała gniewem. Czerwona na twarzy uniosła
się zza biurka i z góry wycedziła przez zęby: 

– Towarzyszko Galinowska! Jak to, wy nie chcecie pozwolić córce na wyjazd do przodującego
kraju! Do najlepszej uczelni na świecie! Jeżeli wy zabronicie swojej córce pojechać do Moskwy,
to ja zrobię wszystko, by dostała ona „wilczy bilet” i nigdy na żadne studia w żadnym kraju nie
została przyjęta! 

Zaszantażowała i ogromnie przeraziła Mamę. Zaskoczona Mama wycofała się i szybko zgo-
dziła się na tę Moskwę, łagodząc sytuację, bo groźba „towarzyszki” Rudnickiej brzmiała całkiem
serio. Nic o tej rozmowie nie wiedziałam i dowiedziałam się o niej od Mamy dopiero po roku,
gdy przyjechałam na wakacje do domu.

Kilka dni po tej rozmowie, już po mojej maturze, która poszła mi bardzo gładko, nadszedł
list, że zostałam zakwalifikowana na studia w Moskwie i że mam się zgłosić wkrótce na egza-
miny wstępne w Poznaniu. Mama mnie namawiała: – Nie zdaj, proszę, tych egzaminów! – pod-
czas, gdy ja zawsze „jechałam” na samych piątkach. Tym razem jednak miałam szansę nie zdać,
bo w programie egzaminu był również język rosyjski, którego w szkole nie uczyłam się. Parę ty-
godni wcześniej z ciekawości nauczyłam się sama czytania bukw i jeżeli słowa rosyjskie były po-
dobne do polskich, to oczywiście je rozumiałam i czasem z kontekstu domyślałam się reszty.
Ale oczywiście nie zawsze. No i o gramatyce nie miałam pojęcia. 

Egzaminy odbywały się na Uniwersytecie Poznańskim; egzaminatorami byli pracownicy uni-
wersytetu, więc poziom i wymagania były generalnie wyższe niż w szkole średniej. Najpierw
w wielkiej amfiteatralnej auli odbył się dość trudny, wielogodzinny pisemny egzamin z mate-
matyki z rozmaitymi nietypowymi „kruczkami”, ale z matematyką nie miałam nigdy kłopotów.
Nawet zdążyłam przesłać ściągi zagubionym chłopakom siedzącym obok. Ustne egzaminy z fi-
zyki i nauk „społecznych” też przeszły dość gładko, aczkolwiek nieznane wieloosobowe komisje
egzaminacyjne bardzo onieśmielały zdających. Ostatni był egzamin z rosyjskiego. Weszłam do
sali i szczerze powiedziałam komisji, że niedawno poznałam „bukwy” i że mogę przeczytać
tekst, ale zrozumiem go tylko, jeżeli słowa będą podobne do polskich. Członkowie komisji eg-
zaminacyjnej pokiwali głowami i podziękowali mi. 
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Na korytarzu natknęłam się na „towarzyszkę” Rudnicką, która chciała się dowiedzieć jak
mi poszło. Opowiedziałam jej o postępach w egzaminach, w tym – i o egzaminie z rosyjskiego.
„Towarzyszka” Rudnicka, porządnie zdenerwowana, natychmiast wrzasnęła z góry na mnie: „Jak
to, oddałaś walkowerem?! – Tak nie wolno robić! Natychmiast to trzeba naprawić!”. I zaciągnęła
mnie z powrotem przed tę „rosyjską” komisję. Coś tam z nimi poszeptała i przedstawiciel ko-
misji wręczył mi otwartą książkę rosyjską i kazał przeczytać i przetłumaczyć zaznaczony tekst.
Byłam w tym momencie już bardzo zdenerwowana, ale przeczytałam ten akapit jako tako. Na-
tomiast z tłumaczeniem było dużo gorzej, bo kilkakrotnie powtarzane słowo szachtiory było mi
nieznane i z niczym zupełnie mi się nie kojarzyło. Więc stałam tam przed tą komisją i nagle
zrobiłam coś, co mi się nigdy nie zdarzało: wybuchłam płaczem! A nawet nie miałam przy sobie
chustki do nosa... „Towarzyszka” Rudnicka wyciągnęła ze swojej torby wielką białą chustkę, po-
dała mi ją i wyprowadziła na korytarz. A tam widziałam tłumy młodzieży patrzące na mnie 
z pogardą: „Głupi maluch!”. „Nie zdała i ryczy!”. Nie mogłam się uspokoić. A „towarzyszka”
Rudnicka z ogromnym wyrzutem w głosie powiedziała: „Jak to można nie wiedzieć kto to są
szachtiory! To przecież »GÓRNICY«!!!”. 

Wyprowadziła mnie w końcu z tego miejsca i zmusiła do uspokojenia się, w czym znacznie
pomogła zaoferowana mi szklanka herbaty w pobliskiej kawiarni. Kilka dni później nadszedł do
domu list, że 8 lipca mam się zgłosić w Warszawie w celu odbycia tygodniowego kursu przygo-
towawczego przed ewentualnym wyjazdem na studia. A wyjazd do Moskwy zależeć miał od
zdania egzaminów końcowych po tym kursie. Trzeba dodać, że byłam jedyną osobą wytypowaną
na studia zagraniczne z naszej szkoły. Ponieważ o rozmowie Mamy w biurze „towarzyszki” Rud-
nickiej nic nie wiedziałam, to w istocie nawet się dziwiłam, że Mama już nic nie oponuje i że
zaczęła konstruktywnie podchodzić do mego wyjazdu. Natychmiast zarządziła zrealizowanie
trzech ważnych spraw. Pierwszą była operacja wycięcia moich migdałków. Od wielu lat miewa-
łam częste anginy i moje migdałki były chronicznie wypełnione ropą. Drugą sprawą były nasze
wspólne wakacje. Mama uznała, że po operacji, no i oczywiście po całym roku szkolnym i cięż-
kich egzaminach, należy mi się trochę wypoczynku. Wakacje zostały zorganizowane nad jezio-
rem Charzykowskim, niedaleko Chojnic. Tam mieszkali Mamy przyjaciele – Janiccy (Darek
Janicki był chirurgiem). Trzecią sprawą było zamówienie u krawca kostiumu, nowej pelisy na
bazie starego futerka, oraz paru sukienek dla mnie. Do tego doszły zakupy ciepłych butów i in-
nych drobiazgów. Miałam przecież spędzić srogą zimę w daleko bardziej na północ położonej
Moskwie! 

I tak wszystkie punkty tego planu zostały zrealizowane. Operacja się udała, przeleżałam
kilka dni w szpitalu i rzeczywiście później nigdy już nie chorowałam na anginy. Wakacje z Mamą
też się udały, pogoda dopisała i bardzo polubiłam żeglowanie na jeziorach. Do Warszawy na kurs
dojechałam dopiero w sierpniu. Ale niczego nie straciłam, bo w większości uczyli się tego, co
już umiałam. Skoncentrowałam się na języku rosyjskim. Okazało się, że takich początkujących
jak ja było sporo. Natychmiast też skontaktowali mnie z dwiema osobami, Danką i Staszkiem.
Koledzy ci również mieli jechać na „optykę” do Moskwy. Od razu więc miałam towarzystwo.
Mieszkaliśmy w Akademiku przy Placu Narutowicza i cieszyłam się, że znów jestem w Warsza-
wie, moim rodzinnym mieście. Atmosfera na kursie była sympatyczna, żadnej dyskryminacji 
z powodu pochodzenia, ani oznak „walki klasowej”, okropnej zmory moich ostatnich trzech lat
w szkole średniej.

Egzaminy końcowe przeszły nieźle. Potem podróż do domu na parę dni i – znów do War-
szawy, skąd 29 sierpnia 1953 r. mieliśmy wyruszyć pociągiem do Moskwy. Mama pojechała ze
mną do Warszawy, by wspólnie jeszcze przed moim odjazdem odwiedzić rodzinę i przyjaciół.
Nawet udało się nam dostać bilety do teatru na szekspirowską komedię. Z Mamą ustaliłam
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kody przyszłego porozumiewania się. Przede wszystkim regularne pisanie listów: raz na tydzień.
Na kursie ostrzegli nas, że wszystkie listy są otwierane i kontrolowane, więc nie należało pisać
niczego trefnego. Mama jednak chciała, abym koniecznie dała jej znać, gdyby coś złego mi się
przytrafiło, żeby mogła natychmiast wszcząć akcję ratunkową. Ustaliłyśmy więc i to również.
Mama była pełna niepokoju. Błagała mnie, bym się przypadkiem nie zakochała w żadnym Ros-
janinie, bo wtedy pewnie musiałabym tam w ZSRS pozostać...

Pociąg w kierunku Moskwy odjeżdżał z Dworca Wschodniego. Przyjechałyśmy z Mamą na
dworzec dość wcześnie. Już na peronie spotkałam wielu kolegów z kursu. Pożegnania z rodzi-
nami, ostatnie zalecenia i – jedziemy w nieznane na wschód. W tym momencie zaczynała się
dla mnie zupełnie niezwykła, nieoczekiwana jeszcze przed kilkoma miesiącami, przygoda. Mia-
łam wtedy niecałe 18 lat.

Moskwa – początki

W Brześciu nad Bugiem, na granicy, która przywitała nas emblematem Związku Sowiec-
kiego, mieliśmy przesiadkę do rosyjskiego pociągu. Szyny w tym kraju są rozstawione dużo sze-
rzej niż w pozostałej części Europy. Po parogodzinnym wyczekiwaniu, załadowaliśmy się do
dużego, otwartego wewnątrz wagonu. Pod wieczór okazało się, że miejsca siedzące i stoliki, jak
również deski wiszące na ścianach wagonu rozkładają się i powstają w ten sposób leżanki do
spania, w liczbie takiej samej, jak liczba miejsc siedzących. Konduktor przyniósł pościel i kipiatok,
gorącą wodę do picia oraz proponował coś do jedzenia, ale już za pieniądze. W sumie, podróż
trwała ponad 24 godziny. Pejzaż za oknami był wyjątkowo monotonny i nieciekawy. Nie nudzi-
liśmy się jednak, śpiewaliśmy, graliśmy w karty i różne inne gry. Wieczorem następnego dnia,
nieoczekiwanie na dworcu w Moskwie przywitali nas Polacy, koledzy-studenci z wyższych lat
z tej samej uczelni MWTU. Przez ambasadę PRL dowiedzieli się, kiedy przyjeżdżają nowicjusze
i postanowili ich spotkać, bo gdy oni przyjeżdżali w poprzednim roku – nikt ich nie witał i mieli
duże problemy. Byliśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, że mamy już oparcie i pomoc na miej-
scu. Noc spędziliśmy niedaleko, w akademiku innej uczelni, którego studenci jeszcze nie za-
pełnili i do którego nas skierowano. Nasi koledzy obiecali przyjechać po nas następnego ranka
i „przeprowadzić” do właściwego akademika.

Tak więc, nazajutrz wyruszyliśmy z naszymi bagażami w drogę – po raz pierwszy tym osła-
wionym moskiewskim metrem. Rzeczywiście zrobiło ono na nas duże wrażenie. Wystrój wszyst-
kich stacji był zadziwiająco piękny: rzeźby, obrazy, mozaiki, ogromne kryształowe kandelabry,
wyglądające nieomal jak w pałacach. Naszą stacją docelową była Baumanskaja. Notabene, Nikołaj
E. Bauman, od którego imienia nazwano tę stację metra, jak i którego imię nosiła nasza uczelnia,
był rewolucjonistą i działaczem partii komunistycznej w Rosji przed i w czasie rewolucji 1905 r.
(podczas której zginął). 

Od stacji metra do MWTU było piętnaście minut drogi, które musieliśmy przejść i przetran-
sportować nasze bagaże. Byliśmy wdzięczni kolegom za pomoc. Doprowadzili nas do Akademika
MWTU przy ulicy Brigadirskij Piereułek, naprzeciwko ogrodzonego kampusu uczelni. Wtedy
dowiedzieliśmy się, że „akademik” po rosyjsku znaczy obszczeżycie, czyli „zbiorowe życie”. Dopiero
później przekonaliśmy się, jakie w istocie było znaczenie tego słowa. Zostawiliśmy tam bagaże
i koledzy zaprowadzili nas do kampusu – do administracji. Tam zaczęły się biurokratyczne prze-
pychanki. Każdemu z nas wręczono trzydziestostronicowy formularz biograficzny, cały stos bumag
w trzech egzemplarzach do wypełnienia. Przenieśliśmy się z tymi ankietami na ławkę niewiel-
kiego parku wewnątrz kampusu. Wypełnienie ich zabrało nam około sześciu godzin. Rubryki do-
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tyczył nie tylko osoby-petenta przyjmowanego na studia, ale całej jego rodziny, braci, sióstr, ro-
dziców i dziadków, gdzie i co robili przed rewolucją, po rewolucji, przed wojną, po wojnie i tak
dalej. Zgodnie z sugestią mojej Mamy nie wspomniałam, że ojciec zginął w Starobielsku pod
Charkowem, zabity przez rosyjskich komunistów w 1940 r. (wraz z tysiącami innych polskich
jeńców wojennych, tam i w Katyniu). Było to wielkie „tabu”. Napisałam, że „zginął na wojnie”,
co zresztą było prawdą, aczkolwiek nie do końca. Danych dziadków prawie nie znałam, więc też
jakoś musiałam je obejść naokoło. Przy tym wypełnianiu ankiet znów ogromnie pomogli nam
nasi starsi koledzy. W międzyczasie pojawili się na chwilę przy naszej ławce również i inni kole-
dzy-Polacy, studenci MWTU z wyższych lat i umówiliśmy się na wspólny obiad w restauracji
wieczorem. Po tej żmudnej pracy nad ankietami, znów była długa wizyta w administracji, gdzie
w końcu dostaliśmy szereg ważnych papierów, między innymi tygodniowy program zajęć grupy,
do której zostaliśmy zaliczeni, skierowanie do akademika, tymczasową przepustkę na kampus
oraz stypendium (485 rubli) za miesiąc wrzesień (dostawaliśmy potem jeszcze dodatkowo 
320 rubli miesięcznie z ambasady PRL, więc nasze stypendium było większe niż kolegów-Rosjan,
ale mimo to moi polscy koledzy zwykle pod koniec miesiąca musieli pożyczać…). 

Około 6.00 wieczorem, głodni i zmęczeni, powlekliśmy się z powrotem do akademika. Kole-
dzy sprawnie pomagali załatwiać zameldowanie. Potem, otrzymaliśmy znów jakieś nowe bumagi,
czyli papiery, które wymagały specjalnego załatwiania na mieście. Zupełnie nie mogliśmy zro-
zumieć o co chodzi. Mówili coś o bani, ale bania, czyli dynia, z niczym nam się nie kojarzyła. Nasi
koledzy trochę się z nas wyśmiewali. Okazało się, że musimy przejść specjalną kąpiel w łaźni,
która właśnie nazywała się banią. Po długiej podróży, a szczególnie po całym dniu ciężkiej pracy
nad ankietami na świeżym powietrzu, kąpiel w łaźni była niezwykle przyjemna, aczkolwiek rów-
nież zadziwiająca. Ten obowiązek kąpieli przed wpuszczeniem nas do akademika wiązał się 
z czymś więcej niż myciem: nasze ubrania zostały „odwszone”, a po umyciu przejrzano również
nasze głowy, czy nie ma wszy. No cóż, wydawało się, że higiena stoi tam na pierwszym miejscu.
Niestety, tylko „wydawało się”, bo już wkrótce rzeczywistość okazała się inna: w akademiku był
brud i miliony pluskiew! Po tej kąpieli trochę odżyliśmy, by znów dotrzeć do akademika. W ad-
ministracji wreszcie nas zameldowano i wydano wąski, cienki materac zwinięty w spiralę, koc,
poduszkę, poszewkę i dwa prześcieradła, oraz deskę kreślarską formatu A1. Dankę i mnie za-
prowadzono do sporego pokoju nr 52 na drugim piętrze, w którym stało dziesięć pustych żelaz-
nych łóżek (ale na szczęście nie piętrowych!) z małymi szafkami nocnymi obok, dwie szafy i dwa
duże stoły w środku z czterema krzesłami. Z trudnością można było przejść przez ten pokój.

Oświetlała go jedyna sufitowa żarówka. I tak dobrze, że byłyśmy z Danką pierwsze i mia-
łyśmy szansę wyboru łóżek, ale ten dziesięcioosobowy pokój ogromnie mnie przeraził (w domu
miałam oddzielny pokój dla siebie i byłam przyzwyczajona do nauki w komforcie i spokoju…).
No cóż, było to właśnie obszczeżycie, wszyscy na kupie, ale gdy się nie ma jeszcze nawet 18 lat,
to do wszystkiego można się względnie szybko przyzwyczaić (aczkolwiek nie polubić!). Wybra-
łam łóżko pod dwoma oknami w najdalszym kącie pokoju, a Danka – równoległe łóżko obok.
Na szczęście było dość miejsca pod łóżkami na nasze walizy. Natomiast na szafy nie bardzo
można było liczyć. Powiesiłyśmy tam tylko nasze zimowe palta i parę sukienek. W końcu wresz-
cie, głodni jak wilki, poszliśmy na obiad, dołączając do innych kolegów w restauracji, oddalonej
o kilka ulic od akademika. Poznaliśmy wtedy większą część polskich studentów MWTU. Na
drugim roku studiowała jedyna jak dotychczas Polka, Joanna, która ucieszyła się bardzo, że dwie
następne dziewczyny dołączyły do grupy. Nie dlatego, że brakowało kobiet na uczelni tech-
nicznej, wręcz przeciwnie, studentek była prawie połowa! Ten fakt trochę odzwierciedlał sy-
tuację, do której mieszkańcy ZSRS zostali zmuszeni w czasie wojny. Powołani do wojska
mężczyźni bardzo często już z tej wojny nie wracali. Pozostały wszędzie same kobiety, które
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musiały wykonywać wszystkie, najcięższe nawet prace. Wielokrotnie potem dziwiłam się przy-
glądając się przez okno pracom przy budowie nowego skrzydła uczelni: widziałam same okutane
chustami babuszki noszące i układające cegły, pchające ciężkie taczki, balansujące na wysokich
rusztowaniach. „Równouprawnienie do pracy” było tam wymuszone wojną, ale z braku męż-
czyzn przyjęło się i istniało później, jako rzecz naturalna. Natomiast na wyższych stanowiskach,
kierowniczych – kobiet było niewiele.

Nowopoznani polscy koledzy od razu wydali mi się sympatyczni, weseli i zgrani. Studiowali
na wszystkich latach od drugiego do piątego, na różnych wydziałach MWTU; jeden już po za-
liczeniu piątego roku robił pracę magisterską (Gienek), a dwóch było na „aspiranturze”, czyli
robili doktoraty. Poznałam wtedy mojego przyszłego męża, ale nie on mi się wtedy najbardziej
podobał. Było dwóch innych, na których zwróciłam baczniejszą uwagę…

Część naszych kolegów mieszkała w innym akademiku, dość daleko, o godzinę drogi od
uczelni. My przynajmniej mieliśmy uczelnię tuż-tuż, co było bardzo wygodne, bo nawet w zimie
nie trzeba było ubierać się w ciężkie palta, które potem trzeba by było zostawiać w szatni uczelni,
wyczekawszy się w długich kolejkach. Narzucało się na siebie dodatkowy sweter albo wełnianą
chustę i biegło się przez ulicę do budki strażnika i dalej do gmachów MWTU. Strażnicy stojący
w budkach przy wejściu na kampus i sprawdzający dokładnie nasze przepustki byli wyjątkowo
obowiązkowi i na ogół bardzo niesympatyczni. Należeli niewątpliwie do następcy wszechpotęż-
nej i bez poczucia humoru organizacji NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutrennich Dieł), już właści-
wie wtedy zmienionej na MWD (Ministerstwo Wnutriennych Dieł), a w rok później przekształconego 
w KGB (Komitet Gosudarstvennoj Bezopastnosti). Tego pierwszego dnia w Moskwie, po całym dniu
„poszczenia”, obiad wydał się nam wspaniały, jeszcze do tego zakrapiany wódką Stoliczną. Dobrze,
że miałam przedtem niejaką wstępną zaprawę w piciu alkoholu, gdy przyjmowaliśmy gości 
w domu, więc znałam swój limit, bo koledzy oczywiście byli bardzo szarmanccy w napełnianiu
kieliszków. Już nazajutrz po naszym z Danką wstępnym zagospodarowaniu się w pokoju i spę-
dzeniu w nim pierwszej, jedynej cichej i spokojnej nocy, wprowadziło się do niego pozostałe
osiem koleżanek – dwie Chinki oraz sześć obywatelek ZSRS z różnych republik. Te ostatnie
czuły się jak u siebie w domu, ale starały się być miłe i dość chętnie pomagały nam, szczególnie
w sprawach językowych. Później okazało się, że te wszystkie sowieckie dziewczyny miały swoje
przyjaciółki, które bardzo często przebywały w naszym pokoju i nocowały razem z nimi, bo miały
daleko do domu. Tak, że praktycznie mieszkało w tym pokoju nie 10 osób, lecz 14, 15…, co po-
tęgowało niesamowicie hałas, nieporządek i niemożliwość nauki, a nawet odpoczynku. Raz na
tydzień po wszystkich pokojach w akademiku chodziły komisje sanitarne, sprawdzające czystość,
którą oceniano w skali szkolnej – od piątek do dwój. Wygrywający w danym semestrze pokój do-
stawał na następny semestr telewizor (był to drugi telewizor akademika; pierwszy znajdował się
na stałe w świetlicy). Nasz pokój notorycznie otrzymywał dwóje, ale nikt tym się nie przejmował.
Może tylko dwa razy w ciągu roku wyszorowałyśmy wodą z mydłem drewnianą podłogę, zapas-
towałyśmy ją i wyfroterowałyśmy. Ciężka to była robota, która tylko nieco – i na krótko – popra-
wiała sprawy porządku w ciągu następnych kilku dni, bo nikt nie miał ani za wiele czasu, ani
ochoty na sprzątanie w tym wielkim ciągłym młynie. Wkrótce okazało się też, że jedna z naszych
sowieckich współmieszkanek, Nina, jest nie tylko dużą awanturnicą, ale również złodziejką.
Wkrótce zaczęły ginąć różne przedmioty i w szczególności – pieniądze (mnie „wyparowało” 
z walizki zakamuflowane tam 300 rubli). Gdy wreszcie w czasie nieobecności Niny moje współ-
lokatorki przeprowadziły rewizję jej walizek i poznajdowały swoje zaginione rzeczy, to zrobił się
w obszczeżyciu ogromny raban. W rezultacie, po długich procesach Ninę nie tylko wyrzucili 
z uczelni i z akademika, ale również z Komsomołu! Na jej miejsce wprowadziła się do pokoju
miła Rosjanka. Od tego momentu atmosfera znacznie się poprawiła.
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Muszę jednak przyznać, że to wszystko, co przeżyłam w ciągu pierwszego półrocza pobytu
w Moskwie było niezmiernie intensywną „terapią szokową”. Szok był na każdym kroku, a te-
rapia wymuszona okolicznościami. Uczyłam się tolerować to, co było i działo się wokół, wyko-
nywać narzucone obowiązki, to znaczy uczyć się i odrabiać nawał zadań oraz cieszyć się 
w dwójnasób zdarzeniami przyjemnymi.

Wykłady zaczęły się już 1 września. Na uczelni nie wygłaszano żadnych mów, inaugurujących
rok szkolny. Program zajęć był niesamowicie przeładowany. Mieliśmy codziennie 6 lub 8, a jed-
nego dnia aż 10 godzin dwugodzinnych wykładów, laboratoriów i ćwiczeń, z wyjątkiem niedziel.
Trzy dni w tygodniu zajęcia odbywały się rano, od godziny 8.30, trzy pozostałe – po południu
aż do 10.30 wieczorem (wolnych sobót w owych czasach nie było). Dzień praktycznie kończył
się o północy. Nie było wielu książek ani skryptów; regułę stanowiło robienie notatek w od-
dzielnych zeszytach na wykładach i ćwiczeniach. Zeszyty te stawały się później jedyną pomocą
w przygotowywaniu się do egzaminów semestralnych. Moje pierwsze dni notowania wykładów
były bardzo trudne, bo niewiele rozumiałam, ale od początku starałam się pisać bukwami, nawet
te nieznane słowa z dość „luźną” ortografią. Pisałam już dosyć szybko. Matematyka i geometria
wykreślna były najlepsze, bo profesorowie dużo pisali i rysowali kredą na tablicy. Najgorsze były
wykłady z marksizmu. Już nie mówiąc o ich treści, która mnie w ogóle nie interesowała. 
A w ciągu semestru trzeba było studiować i „konspektować”, czyli pisać streszczenia, wielu
oryginalnych klasycznych trudnych prac Lenina, jak: Co robić, Materializm i empiriokrytycyzm.
Trzeba przyznać zresztą, że był to najszybszy i najefektywniejszy kurs języka rosyjskiego. Gdy
z jakichś przyczyn nie było się na wykładzie – przepisywało się notatki kolegów. Razem z Danką
nauczyłyśmy się przychodzić na wszystkie wykłady dostatecznie wcześnie i siadać w pierwszych
ławkach sal wykładowych, aby lepiej widzieć i słyszeć. Profesorowie znali już nas i zwracali się
do nas żartobliwie stiudenty demokraty.

Nauka w naszym pokoju była zupełnie niemożliwa – panował ciągły rozgardiasz i hałas ga-
dających kilkunastu osób, grało lub gadało też radio i nie sposób było skoncentrować się na
czymkolwiek. Próbowałam uczyć się w ogromnej czytelni Biblioteki MWTU. Również nie było
tam spokoju do pracy; ciągle kręcili się studenci, rozmawiali, rozpraszali uwagę. Wreszcie, zna-
lazłam dobre miejsce do nauki – bibliotekę i czytelnię Marksizmu i Leninizmu. Była ona dość
mrocznym, niedużym pokojem, a więc nie więcej niż 30 studentów się w niej mieściło. Podłogę
pokrywał dywan, który dość skutecznie tłumił hałas; czytelnia miała też niewielkie stoliki,
każdy zaopatrzony w lampę. To razem tworzyło dobrą izolację wizualną i akustyczną. Bibliotekę
otwierano o 9.00 rano, więc trzeba było dotrzeć tam na parę minut wcześniej, by znaleźć się 
w pierwszej grupie do zajęcia stolika. Potem, po rozłożeniu swoich rzeczy, podchodziło się do
pulpitu bibliotekarki i dla niepoznaki prosiło się o jakąś tam książkę Lenina, którą następnie
cały czas trzymało się otwartą na stoliku, ucząc się czegoś zupełnie innego. W ciągu semestru
należało chodzić na zajęcia rano lub po południu, więc w bibliotece można było uczyć się tylko
po kilka godzin dziennie. W czasie sesji egzaminacyjnej siedziałam tam niekiedy od 9.00 do
6.00 wieczorem, z krótką przerwą na zjedzenie kanapki.

Wkrótce dowiedzieliśmy się jak studenci, szczerze sfrustrowani ilością pracy, rozszyfrowują
skrót uczelni MWTU: Mogiła Wyryta Trudami Uczonych („Grób wykopany pracami uczonych”),
My Was Tut Umriom („My was tutaj pogrzebiemy”), Moszcznymi Wchodim, Toższymi Ujdiom („Po-
tężnymi wchodzimy, chudymi będziemy wychodzić”). Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne były 
o wiele ciekawsze i bardziej zrozumiałe niż wykłady. Wkrótce zaczęły się ćwiczenia na praw-
dziwych maszynach – tokarkach, frezarkach, odlewanie żelaznych części, kucie w kuźni, spa-
wanie elektryczne i gazowe. Było to bardzo ciekawe i dla mnie zupełnie nowe. Od razu też
zadano nam wykonanie w domu rysunków technicznych, najpierw ołówkiem, potem tuszem,
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na wielkim arkuszu brystolu formatu A4. W semestrze należało zaliczyć trzy takie duże arkusze
rysunków. Była to dla mnie też nowa dziedzina, ale polubiłam ją, bo zawsze lubiłam rysować.
Trzeba się było jednak szybko nauczyć ścisłego rysowania i rosyjskiego pisma technicznego. Na
szczęście, miałyśmy z Danką zawsze ogromną pomoc ze strony naszych polskich starszych ko-
legów. Nauczyli nas od razu jak prawidłowo używać piórka kreślarskiego, jak się posługiwać tu-
szem oraz jak żyletką ścinać powierzchnię brystolu, gdy zrobiło się tuszem jakiś błąd. Arkusze
brystolu przypinało się do deski kreślarskiej i pracowało się nad rysunkami na stole, lub najczę-
ściej na łóżku, klęcząc obok, bo stołów nie starczało; były tylko dwa i to do wszelkich celów. Po
pracy kreślarskiej brystol na desce pokrywało się arkuszem gazety, przypinając go pineskami 
i chowało się deskę za łóżkiem – do dalszego rysowania.

Mówiąc o gazetach – rosyjskich gazet w ogóle nie można było dostać. Codzienną prasę
można było tylko przeczytać w oszklonych gablotach, ustawionych na ulicach i placach. Ale pol-
ska grupa już przed rokiem zdecydowała się zaprenumerować Trybunę Ludu z Polski, jak również
kilka czasopism: Przekrój, Świat i Szpilki. Musieliśmy płacić za tą prenumeratę, ale korzyści 
z jej posiadania daleko przekraczały przyjemność czytania polskich wiadomości. Gazety były
cennym, bo jedynym dostępnym papierem; papierem do wszystkich celów (w tym – i do celów
„toaletowych”). 

Poruszając ten wstydliwy temat, należałoby coś więcej powiedzieć o tak zwanych sanitaria-
tach w akademiku. Nasz akademik miał trzy piętra; na każdym znajdowało się blisko 50 pokoi,
zamieszkałych przez około 800 studentów. Na parterze była stołówka. Jedno piętro zajmowały
studentki, dwa pozostałe – studenci. Na każdym piętrze była jedna łazienka, składająca się 
z ośmiu umywalek z zimną wodą i ubikacji o ośmiu kabinkach, wyposażonych w porcelanowe
sedesy. Sedesy wyglądały typowo, ale nie miały desek klozetowych, natomiast wokół nich był
umocowany na stałe metalowy podest z dwoma miejscami na stopy do wchodzenia nań i kucania
nad sedesem. No cóż, przeżyło się wojnę, powojenne tułaczki, widziało się niejedno. I nie było
się jeszcze wtedy zdemoralizowanym luksusami, aczkolwiek w naszym mieszkaniu w Bydgosz-
czy, jak również w Warszawie przed wojną, aż do czasu wygnania nas po Powstaniu Warszawskim,
łazienki były standartowo nowocześnie wyposażone. Ale i tak dobrze, że była w tym akademiku,
wprawdzie zimna, lecz bieżąca woda! W każdej kabince stał też otwarty kubeł na śmieci; do
klozetów nie wolno było niczego wrzucać. W tych „śmieciach” najczęściej widywało się skrawki
Trybuny Ludu – jako jedyny dostępny papier toaletowy! Nasza polska grupa była za to najbardziej
szanowaną grupą cudzoziemców. 

Wracając do spraw toaletowych – oczywistym stało się, że na co dzień można było sobie
tylko umyć zęby, ręce i twarz w lodowatej na ogół wodzie, doczekawszy się swojej kolejki do
kranu. Tradycją było zbiorowe chodzenie raz na tydzień do bani. Dla Rosjan była to również
okazja towarzyska, ludzie idący do bani byli pozdrawiani: S lekkim parom! („Niech para będzie ci
lekka!”). Typowa w owych czasach rosyjska bania miała dwie duże sale – męską i damską, wy-
posażone w ławy, drewniane „dywaniki” między ławami na betonowej podłodze, oraz cynowane
miski, taziki, wyglądające jak duże, płaskie kociołki. Klienci bani, po uiszczeniu opłaty, zostawiali
swe ubrania i torebki czy teczki w szatniach, na wyściełanych białym płótnem ławach i nago
udawali się do sali bani, zabierając ze sobą tylko swoje własne mydło, ręcznik i ewentualnie
szczotkę oraz zwykle – tak jak my – parę drobnych rzeczy do uprania. Sala bani zawsze nasycona
była ciężką mokrą parą. Około setki bladych gołych ciał snuło się wokół, jak duchy we mgle.
Znajdowało się wolną miskę, czyli tazik, szorowało się ją mydłem i szczotką (aczkolwiek nie
wszyscy to robili), a potem nabierało się do niej gorącej i zimnej wody z licznych kranów wokół.
Mycie polegało na namydleniu się i oblewaniu wodą. Można było to robić siedząc na drewnianej
ławie. Tradycyjnie, parę osób przynosiło ze sobą wieńki, czyli rózgi brzozowe, do bicia się, co
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rzeczywiście znacznie poprawiało krążenie krwi. Tradycyjne chodzenie do bani było dla Rosjan
nie tylko atrakcją towarzyską i zabiegiem higienicznym, lecz i zdrowotnym. Ale my sobie te
„bicia” darowaliśmy. Było w tej sali kilka pryszniców, lecz zwykle ustawiały się do nich duże
kolejki. Istniały też „separatki”, łazienki z wannami, ale od razu nas uprzedzono, że korzystają
z nich głównie osoby chore i zamiast higieny – łatwo złapać tam jakąś chorobę. Owinięci w ręcz-
niki ludzie wracali do chłodnej szatni. Po ubraniu się spotykali się z przyjaciółmi odmiennej
płci w dużej wspólnej sali; można tam było wypić herbatę i coś przekąsić. Przed wyjściem,
zwykle stojąc przed lustrem w szatni, układałam sobie włosy ówczesnym polskim sposobem,
przypinając zakręcone pasemka szpilkami, co u Rosjanek wzbudzało zdumienie i zaciekawienie.
Suszarek nie było. Z mokrą głową, zakręconą chustką, wracało się na piechotę do akademika.

Niektórzy Rosjanie przynosili do bani własne miski, tak że częstym widokiem były osoby
maszerujące po ulicach Moskwy z emaliowanymi miskami. Własne miski były miarą bogactwa.
Mówiło się: On uże obzawiołsja, u niewo sobstwiennyj tazik („On już się dorobił, ma WŁASNĄ
miskę”). Trzeba przyznać, że w tych rosyjskich baniach, można się było napatrzeć na tysiące naj-
rozmaitszych ciał (tej samej płci) – jeżeli ktoś to lubi. Dziesięć lat później, w Paryżu byłam na
przedstawieniu striptizowym. Nie zrobiło na mnie żadnego pozytywnego wrażenia, wręcz prze-
ciwnie. Widziałam dużo więcej w rosyjskich baniach!! 

Robienie prania nie było łatwe. Drobne przepierki robiło się w baniach, albo w zimnej wodzie
pod kranami w akademiku, a potem wieszało się na poręczach łóżka, by wysychały. Do więk-
szego prania, jak na przykład ręczników lub sukienek, trzeba było wypożyczać w administracji
większą miskę oraz garnek do podgrzania wody w kuchni (na każdym piętrze znajdowało się
jedno pomieszczenie z kilkoma kuchenkami gazowymi i zlewem). Duży kłopot stanowiło su-
szenie większych rzeczy – w pokoju nie było miejsca, a zresztą kapanie wody z niezbyt dobrze
wykręconych rzeczy było źle widziane. Pamiętam, że robiło się to ukradkiem, w ciągu dnia, gdy
współlokatorki były na zajęciach. Moi koledzy rozwiązywali tę sprawę dość prosto – dawali swoje
rzeczy do prania sprzątaczkom, płacąc (po cichu) za usługi. Zarabianie na boku było oficjalnie
zabronione (zadaniem sprzątaczek było utrzymanie porządku w świetlicy i na korytarzach). Ja
wolałam prać sama, aczkolwiek było to niezwykle trudne. Przynajmniej zaoszczędzałam nieco
rubli, by móc potem kupić prezenty i rzeczy, których w Polsce jeszcze wtedy nie było.

Wracam na moment do prenumerowanych przez nas gazet i czasopism. Przychodziły one
pocztą, bardzo zresztą nieregularnie, z dużym opóźnieniem i często po kilka paczek naraz.
Danka i ja, jako nowicjuszki – dostałyśmy zadanie społeczne dystrybuowania tych gazet do
pokoi prenumeratorów, czyli wszystkich Polaków. Było to zadanie na ogół przyjemne: wieczo-
rami odwiedzałyśmy kolegów, plotkowałyśmy z nimi, prosiłyśmy o pomoc w jakichś tam spra-
wach, albo umawialiśmy się na specjalne imprezy. Jedną z takich „imprez” jesiennych było
wspólne jedzenie arbuzów. Trzeba dodać, że arbuzy znałam wtedy tylko z przedwojennych opo-
wieści mojej rodziny.

Jedzenie w stołówce na dole naszego akademika było bardzo monotonne, pozbawione wa-
rzyw i owoców. Jedynymi jarzynami była kapusta, buraki i kartofle, a świeżych owoców w ogóle
nie podawano. Jesienią pojawiały się na ulicach Moskwy wózki z arbuzami, przywożonymi z po-
łudnia ZSRS. Natychmiast ustawiały się przed nimi długie kolejki. Tradycyjnie przed sprzedażą
każdego arbuza, sprzedawczynie przy wózku (zawsze kobiety!) obejmowały lewą ręką wybrany
przez kupującego owoc przytulając go do obfitej (na ogół) piersi, a prawą ręką wbijały w arbuz
wielki, ostry nóż. Najpierw trzy szybkie, dość głębokie nacięcia w niewielkim trójkącie, a potem
wbity w środek tego trójkąta nóż wyciągał klin, który sprzedawczyni pokazywała klientowi, 
w celu aprobaty, czy się kolor podoba (krwistoczerwone były najlepsze). Jeżeli się podobał, to
klin wędrował z powrotem, a całego arbuza kładziono na wagę.
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Arbuzy były względnie tanie, biorąc pod uwagę, że były praktycznie jedynymi dostępnymi
świeżymi owocami w Moskwie, i to tylko wczesną jesienią. Gdy któryś z naszych kolegów dum-
nie wrócił do akademika z wielkim arbuzem, natychmiast zbierała się grupa polska w jednym
z pokoi. Zdejmowano deski kreślarskie i inne przedmioty ze stołu, a stół pokrywano podwójną
warstwą Trybun Ludu. Owoc był ćwiartowany i wszyscy wokół stołu zajadali się, wypluwając
pestki na gazetę (absolutnie bez żadnych politycznych aluzji, nie te czasy!). Należało zjeść
wszystko od razu, bowiem nie było możliwości przechowywania jedzenia. Po uczcie zwijało się
gazety razem z pestkami i wygryzionymi kawałkami skóry i całość wędrowała do śmieci. Zwykle
po uczcie śpiewaliśmy piosenki; zarówno polskie, jak i rosyjskie. Tak jak nie znałam języka ro-
syjskiego, bo nie miałam tej klasy, tak w szkole średniej poznałam wiele rosyjskich piosenek,
bo trzeba było wielokrotnie występować na różnych akademiach „ku czci”. A już na akademiach
z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej obowiązkowo trzeba było śpiewać po rosyjsku.

Bardzo zresztą lubiłam śpiewać. Wszyscy polscy koledzy w Moskwie też byli rozśpiewani,
nie mówiąc już o Rosjanach, którzy uwielbiali śpiewy i na ogół mieli bardzo dobre głosy. Szybko
nauczyłam się wielu nowych rosyjskich piosenek. Ich słowa zapisywałam w specjalnym zeszycie.
Pamiętam, że gdy po niecałym roku wróciłam do Polski na wakacje i pojechałam z Mamą nad
Bałtyk, to całe jedno deszczowe popołudnie spędziłam na śpiewaniu Mamie nowopoznanych
piosenek rosyjskich (Mama znała dobrze ten język). Nasza akademicka stołówka na parterze
była czynna od godziny 11.00 do 6.00 po południu. Jeżeli zajęcia na uczelni akurat pasowały, to
chodziło się do stołówki dwa razy dziennie. Jeżeli nie – to raz, a potem trzeba było coś samemu
kombinować do zjedzenia wieczorem. Nie było to łatwe, bo żadnych lodówek, ani nawet za
wiele miejsca na przechowanie jedzenia nie było. Ponadto, jeżeli się jakieś jedzenie kupiło 
i natychmiast nie zjadło pozostawiając je w szafce, to miało ono tendencje „wyparowywania”.
Niestety. To była ciągle niezaspokojona Rosja. Wszystkiego było brak. A z drugiej strony, uczono
przecież, że co moje to twoje… Jednym słowem – kwitły kradzieże. 

Już w pierwszym tygodniu pobytu w Moskwie ukradli mi w metrze z torebki portmonetkę
z pieniędzmi. Po kilku miesiącach znikła z szafy w naszym pokoju moja ulubiona sukienka, ku-
piona na „ciuchach” w Warszawie. Gdy napisałam Mamie o tej sukience, Mama interweniowała
w ministerstwie, a ministerstwo z kolei poprzez ambasadę skontaktowało się z dyrekcją
MWTU. Była wielka „międzynarodowa” afera o kradzież tej sukienki, dochodzenia, przesłu-
chania, ale oczywiście sukienki nie znaleziono. Za to później wypłacono mi kilkadziesiąt rubli,
w charakterze rekompensaty, za które kupiłam materiał na inną już sukienkę, którą później
krawcowa w Bydgoszczy mi uszyła. 

Złodziei i kieszonkowców było w Moskwie mnóstwo. Było to jakby „normalne” zjawisko
społeczne. Złodzieje najczęściej działali w zatłoczonym metrze i w sklepach. Byłam raz świad-
kiem, gdy w dużym i zatłoczonym sklepie spożywczym, starszy i mocno zniszczony człowiek w
poszarpanym ubraniu wszedł na krzesło i zwrócił się do ludzi z patetyczną mową, że był 
w wojsku, bił się za ojczyznę, a potem go wysłali na Sybir, skąd został zwolniony; przyszedł do
Moskwy na piechotę, nie miał ani kopiejki, bo nikt nie chciał go przyjąć do pracy, i że prosi 
o datki, bo inaczej będzie musiał kraść, a jest wierzącym chrześcijaninem. Kilka osób coś tam
zdążyło mu wręczyć, zanim nadbiegł wezwany przez obsługę sklepu milicjant. W istocie, po
śmierci Stalina w marcu 1953 r., z wielu obozów w ZSRS zaczęto wypuszczać więźniów, ale nic
im nie dawano na drogę. Fale tych zdziczałych już w obozach, wygłodzonych byłych więźniów,
którym nikt nie chciał dać ani pracy, ani zarobku, dochodziły do kolejnych miast po drodze 
i wreszcie docierały do Moskwy. Jednym z większych i zasobniejszych miast na drodze z Sybiru
na zachód był Kazań. Jeden z moich polskich kolegów studiował tam na uniwersytecie. Opo-
wiadał niesamowite historie, już nie tylko o kradzieżach, ale o bandytyzmie w tym mieście,
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który rozwinął się do tego stopnia, że w końcu po interwencjach ambasad, wszyscy studenci
zagraniczni z Kazania zostali przeniesieni do innych miast ZSRS. Zlikwidowali więc w ten spo-
sób tylko zagranicznych świadków realiów reżimu, a problemu nie rozwiązali.

Na ulicach Moskwy widziało się wielu siedzących na chodnikach żebraków, najczęściej
kalek, obnażających swoje kalectwa, ubranych w poszarpane mundury wojskowe: weterani
wojny, więźniowie gułagów. Nigdy nie wierzyłam w komunistyczną, a w szczególności w so-
wiecką propagandę, przedstawianą z uporem maniaka w radosnych sowieckich filmach i wcis-
kaną nam przez polskie media i szkołę. Dobrze, że nie wierzyłam. Ominęły mnie rozczarowania.

Przyjechałam do Moskwy pół roku po śmieci Stalina. Koleżanki-Rosjanki w naszym pokoju
wciąż go opłakiwały. W ciągu kilku dni po śmierci Stalina tak wielu ludzi chciało zobaczyć go
po raz ostatni w trumnie wystawionej w Sali Kolumnowej, że wielotysięczne tłumy zgromadziły
się na ulicach i placach wokół. Milicjanci nie byli w stanie utrzymać porządku. W rezultacie,
setki osób zostało zgniecionych i stratowanych w tłumie. Jedna z moich koleżanek z pokoju
została właśnie ofiarą: podeptali ją i była ranna w głowę. Od tego czasu miała poważne zabu-
rzenia umysłowe, ale starała się kontynuować studia, aczkolwiek zawsze była trochę „stuk-
nięta”.

W naszym akademiku mieszkali studenci ze wszystkich „demoludów”. Grupa Chińczyków
była największa. Każdy chiński student został całkowicie wyposażony przez rząd na 5 i pół roku
pobytu w ZSRS; nie wolno im było jeździć na wakacje do domu. Nasze dwie Chinki władowały
się do pokoju z czterema wielkimi kuframi, które zawierały pełną chińską „wyprawkę”. Kufry
nie mieściły się pod łóżkami – trzeba było znaleźć drewniane klocki do podparcia nóg łóżek,
by je podwyższyć. Potem, często nasze Chinki otwierały swoje kufry, wyciągały jakieś przed-
mioty i ogromnie dziwiły się do czego to one mogą służyć… Było w nich wiele pięknych jed-
wabnych haftowanych ubrań, które potem nosiły w czasie świąt. Były również instrumenty
muzyczne, stroje narodowe i ekwipunek związany z tradycyjnymi tańcami chińskimi. Na róż-
nych rocznicowych akademiach „ku czci” nasze Chinki tańczyły na scenie. Zapamiętałam szcze-
gólnie piękny taniec z wstęgami: trzymając w rękach pałeczki, do których przymocowane były
długie jedwabne kolorowe wstęgi, Chinki tańcząc wprawiały je w ruch, tak, że cała scena wiro-
wała w szybkim tempie.

W naszym moskiewskim akademiku MWTU jeden duży pokój na pierwszym piętrze prze-
znaczono na świetlicę. Stał w niej jeden z dwóch telewizorów – w owych czasach dla nas duża
nowość. Nie był on jednak najwyższej jakości i praktycznie nigdy niczego na jego malutkim
ekranie nie oglądałam. Natomiast wielokrotnie uczestniczyłam w sobotnich i niedzielnych tań-
cach w tej świetlicy, jako że tańczyć bardzo lubiłam. Rosjanie tańczyli często specjalne figurowe
„tańce balowe”, popularne w Europie w XIX w., tańce ze specjalnymi sekwencjami figur. Nau-
czyli mnie wtedy kilku z nich. W świetlicy stał również fortepian, na którym grywałam od czasu
do czasu, a raz znaleźliśmy całą perkusję, pozostawioną przez muzyków z poprzedniego wie-
czora. Jeden z naszych polskich kolegów, Lońka, przyniósł swoją gitarę, ja przy fortepianie, paru
kolegów przy perkusji i urządziliśmy wielki koncert jazzowy!

Akompaniowałam na tym fortepianie również w czasie przygotowań do kolejnej akademii
„ku czci”. Na takie akademie, odbywające się prawie co miesiąc, przygotowywaliśmy na ogół
śpiewy „chórkowe”. Śpiewaliśmy różne polskie piosenki; raz deklamowałam też wiersz Tuwima
Lokomotywa, który ma wspaniały rym i rytm, zrozumiały dla cudzoziemców. (Gdy jednak wiele
lat później, będąc już w USA, zadeklamowałam ten wiersz Amerykanom, nie mówiąc zawczasu
jaki miał tytuł, to odczytali w nim nie pociąg, lecz galopujące po preriach konie… Pociągi już
dawno znikły z typowego amerykańskiego pejzażu, a kowbojske filmy ukształtowały Ameryka-
nom wyobraźnię…)
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W ramach pracy społecznej, która była obowiązkowa zarówno w szkole średniej, jak i na stu-
diach, znów więc – zamiast polityki – wybrałam dziedzinę artystyczną: występy – głównie
śpiewy chóralne oraz tańce. Między innymi nauczyłam moich kolegów i koleżanki tańczyć ma-
zura i krakowiaka. Była to bardzo żmudna praca…, ale jakoś, przymykając oczy, poszło. Stroje
wypożyczyła nam ambasada PRL. Kilka razy występowaliśmy przy różnych okazjach na naszej
uczelni lub na uroczystościach, organizowanych przez ambasadę PRL, raz nawet w słynnej Sali
Kolumnowej i raz w kołchozie pod Moskwą, gdzie zaproszono wielu zagranicznych studentów
MWTU. Po części oficjalnej i artystycznej, pracownicy tego – wyraźnie „specjalnego” – poka-
zowego kołchozu oprowadzili nas po całym swoim „wzorowym”, gospodarstwie i poczęstowali
obiadem, co zostało mile skwitowane. 

Dzień w akademiku kończył się o północy hymnem ZSRS nadawanym z głośnika (jeszcze
wtedy śpiewanym przy akompaniamencie orkiestry). W każdym pokoju znajdował się głośnik
radiowy, który przez cały dzień był włączony. Między północą a 6.00 rano audycji szczęśliwie
nie nadawano. Nauczyłam się codziennie, tuż po północy, wyciągać z kontaktu wtyczkę głoś-
nika, by nas nie budził o 6.00 rano znów śpiewanym hymnem. Wstawało się dopiero około 7.30,
by zdążyć na poranne wykłady, albo nawet nieco później, gdy wykłady odbywały się po południu.
Wspomniałam wyżej, że hymn ZSRS był „jeszcze śpiewany”. Później już tylko grano melodię,
bo pierwsze jego słowa Sojuz nieruszimyj republik swobodnych splatiła na wieki wielikaja Ruś („Niena-
ruszalny związek wolnych republik zespoliła na wieki wielka Rosja”) okazały się „politycznie
niepoprawne”. Kilka republik sowieckich protestowało. Nieco później, pojawił się dowcip 
z serii „pytań do radia Erewań”: Która z „pieśni bez słów” jest najbardziej popularna?… Odpo-
wiedź – „hymn ZSRS”.

Po rannych zajęciach często chodziłyśmy wraz Danką po naszej dzielnicy, robiłyśmy wstępne
rozeznanie terenu, oglądałyśmy wystawy i wstępowałyśmy do sklepów, oraz chodziłyśmy na
targ. Zabierałyśmy zawsze ze sobą siatki i nasze gazety do zapakowania ewentualnych zakupów.
Siatki nazywane były „awośkami” od powiedzonka „a woś (a nuż) coś się uda kupić”… Wielo-
krotnie, szczególnie na początku, nie znałyśmy nazw przedmiotów, które chciałyśmy bliżej zo-
baczyć, lub ewentualnie kupić. Rozmowy w sklepach, czy na targu zaczynały się od Kak eto
nazywajetsja? („Jak to się nazywa?”). Wielokrotnie „to” nazywało się bardzo podobnie jak po pol-
sku. W ten sposób codziennie wzbogacałyśmy nasz język rosyjski. Miałyśmy zresztą też „prawie”
indywidualne lektoraty z rosyjskiego na uczelni, prowadzone przez miłego starszego pana. Do
naszej trójki Polaków, Danki, Staszka i mnie, na ten lektorat dołączył Czech – Janek, który był
z nami w tej samej grupie studenckiej. „Grupy studenckie” liczyły zwykle około trzydziestu
studentów (w tym jeden „przewodniczący grupy”, prawdopodobnie wyznaczony przez uczelnię
i jeden taki co donosił), a wykładów słuchało kilka grup razem w dużych salach. Niewątpliwie,
jako cudzoziemcy, byliśmy bardzo pilnie śledzeni. Byliśmy jakby „znaczonymi atomami”, które
łatwo się identyfikuje i wyłapuje w tłumie innych „atomów”. Jednak fakt ten po prostu igno-
rowaliśmy i nikt się tym nie przejmował, aczkolwiek starałam się pilnować, i w żadnym wypadku
nie wchodzić w żadne „grząskie” tematy rozmów. 

Na niewielkim targu, oddalonym o kilka ulic od akademika można było kupić jarzyny i owoce
– jabłka, winogrona i arbuzy, a później zimą i wiosną już tylko jabłka, oraz różne owocowe lub ja-
rzynowe przetwory, których nie było w państwowych sklepach. Ich ceny były dosyć wysokie, ale
uważaliśmy, że jesteśmy dostatecznie bogaci, by raz na dwa tygodnie zjeść coś specjalnego.
Dobrze, że komunistyczne władze zezwalały na istnienie tych targów – produkty pochodziły 
z działek przydomowych – mimo, że tchnęło to konsekwentnie zwalczaną „prywatną własnością”. 

Po inne specjalne towary jeździliśmy często metrem na ulicę Arbat oraz ulicę Gorkiego
(obecnie Twerska, tak jak przed rewolucją), gdzie były większe, lepiej zaopatrzone sklepy oraz
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dobre restauracje. W sklepach spożywczych często widywano mężczyzn, zaczepiających innych
mężczyzn szepcząc: – Tawariszcz, nie pretendujete-li na czetwiertinku? („Towarzyszu, czy nie mieli-
byście ochoty na ćwiarteczkę?”). Rzecz była w tym, że wódkę sprzedawano w butelkach półlit-
rowych, ćwiartek nie było. Gdy tawariszcz, który świetnie wiedział o co chodzi zgadzał się, wtedy
składali się na kupno pół litra. Potem, szli razem do najbliższej bramy odbijali korek, paznokciem
wyznaczali połowę i najpierw jeden wypijał połowę, potem drugi wykańczał butelkę. Co robili
dalej – historia milczy. Aczkolwiek widywało się wokół mnóstwo pijanych – zataczających się,
albo wręcz zamroczonych i śpiących na ulicach, pod ścianami domów, w bramach… Wódki 
i wszelkich innych alkoholi nigdy w sklepach i restauracjach nie brakowało. 

Na ulicach Moskwy spotykałyśmy niekiedy kobiety w dość zabawnie i dziwacznie wygląda-
jących kapeluszach (najpewniej jeszcze z lat 20.) – bogato przystrajane kolumny, rondle, piramidy
– kapelusze, których od czasów wojny w Polsce nie widywało się. W większości jednak, kobiety
nosiły na głowach szaro-bure chustki. Na moje osiemnaste urodziny, 10 października 1953 r., ko-
ledzy zrobili mi bardzo miłą niespodziankę: już wcześnie rano przyszli z życzeniami i przynieśli
kilka prezentów od całej polskiej grupy, między innymi wielkie pudło z perfumami, kremami,
pudrem i szminkami, że niby już jestem pełnoletnia i mam prawo się malować. Potem jednak
gremialnie mi tego procederu zabronili. W ciągu dnia, po wykładach moja rosyjska grupa stu-
dencka również, zupełnie nieoczekiwanie, wręczyła mi prezenty – kartkę urodzinową podpisaną
przez wszystkich studentów grupy, dwie porcelanowe filiżanki ze spodkami oraz ogromne pudło
czekoladek. Było to zupełnie nieoczekiwane i bardzo miłe. Wieczorem cała Polonia zorganizowała
wielki bal – dużą wyżerkę, zakrapianą winem, zakończoną tortem z osiemnastoma zapałkami 
(z braku świeczek). Później były tańce przy muzyce z płyt – wszystko w jednym z pokoi naszych
chłopaków, wypraszając z tej okazji mieszkających tam Rosjan. Ci ostatni wynieśli się spać do
pokoi innych Polaków, bo nasza impreza trwała aż do 3.00 rano. W czasie tej zabawy dwukrotnie
pukał do pokoju listonosz, przynosząc najpierw nadaną do mnie w Moskwie depeszę Pozdrawliaju
z dniem rażdienia, Poklonnik („Pozdrawiam z okazji urodzin, Wielbiciel”) oraz kartkę z Warszawy 
z życzeniami i dość intrygującym tekstem, jakby od kogoś bardzo zakochanego.

Od razu jednak rozszyfrowałam, że były to dowcipy moich kolegów, ale nie złośliwe, nawet
dość przyjemne i wszyscy dobrze się bawili. Musieli się solidnie nabiedzić, by podrobić kartkę
z Polski (znaczek, stemple, w tym również typowy stempel MIEŻDUNARODNOJE, czyli mię-
dzynarodowe). Jednym słowem, moje osiemnaste urodziny zupełnie nieoczekiwanie przeszły
wspaniale. 

Listy od Mamy przychodziły niezbyt regularnie, ale wszystkie w końcu do mnie docierały
(były numerowane, jak się umówiłyśmy). Otrzymywałam też wiele listów od innych członków
rodziny, od koleżanek i kolegów. Odpisywałam wszystkim regularnie. Wczesną wiosną 1954 r. 
w ciągu jednego tygodnia w sposób zupełnie niewytłumaczalny bardzo niepokoiłam się o Mamę.
W końcu, dostałam od niej kolejny list, w którym nic „strasznego” nie było, ale znów wiedziona
intuicją przyjrzałam się dokładniej kopercie: list nie został wysłany z Bydgoszczy, lecz z War-
szawy! Nie było w nim żadnej wzmianki o Warszawie. Następnego dnia otrzymałam list od brata,
w którym – mimo zakazów Mamy – napisał, że po dużym ataku i krwotoku, u Mamy rozpoznano
nowotwór szyjki macicy i, że leży teraz na kuracji radowej w szpitalu Instytutu Radowego w War-
szawie. Tak więc i Warszawa, i mój zagadkowy niepokój zostały wytłumaczone: telepatyczny od-
biór informacji (później kilka razy w życiu zdarzały mi się podobne sytuacje). Kuracja w Instytucie
Radowym okazała się bardzo skuteczna i po kilku miesiącach Mama wróciła do domu i do pracy. 

Święto Pierwszego Maja w Moskwie było zwykle hucznie obchodzone. Odbywała się wielka
defilada; najpierw wojsko – oficjalnie, w zwartym szyku, a potem cywile, zgrupowani w organi-
zacjach, maszerowali zupełnie swobodnie. Początek defilady dla nas, baumanowców zaczynał
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się wcześnie rano koło uczelni. Szliśmy w luźnym szyku w kierunku Placu Czerwonego prak-
tycznie pół dnia, śpiewając najrozmaitsze piosenki, rozmawiając z coraz to innymi napotykanymi
ludźmi, tańcząc na jezdni, bawiąc się bez przerwy i świętując cały dzień! Był to przykład, jak
odmiennie wyglądało to święto w Moskwie i w Polsce. W Polsce, oficjalne defilady składały się
z ludzi poważnych, a raczej naburmuszonych, co odzwierciadlało nietajoną niechęć maszerują-
cych do uczestnictwa w tym pochodzie. To nigdy nie było „nasze” polskie święto! 

Wspomniałam wcześniej, że właśnie w Moskwie „odpoczęłam” od „walki klasowej”, zmory
moich lat szkolnych. Nikt mnie tam nie uznawał za „wroga klasowego” i nie „rozpracowywał”
(przynajmniej ja o tym nie wiedziałam, więc się tym nie martwiłam). Społeczeństwo sowieckie
wydawało się już wtedy jednolite, „walka klasowa” nie była widoczna. Ale niestety, od czasu do
czasu musieliśmy, jak i wszyscy inni polscy studenci w Moskwie, uczestniczyć w „otwartych
zebraniach partyjnych” z udziałem pracowników konsularnych. Odbywały się one co parę ty-
godni w dużej sali Domu Radcy Handlowego przy ambasadzie PRL. Ciągle zdarzały się coraz
to nowe okazje, by nas wszystkich tam zbierać – a to na omówienie decyzji IX Plenum PZPR,
a to omówienie II Zjazdu Partii, a to przyjmowanie nowych członków do PZPR. Nienawidziłam
tych zebrań, nie tylko dlatego, że zabierały nam całe niedziele – jedyny czas na odpoczynek,
rozrywki i często na nadrabianie zaległości uczelnianych – ale głównie dlatego, że właśnie tam,
w tej sali, panowała ta wstrętna atmosfera „walki klasowej”. 

Pamiętam jak „rozrabiali” naszego przyjaciela Jakuba, który kandydował do PZPR i w końcu
go nie przyjęli, bo uznali, że „nie ma prostego kręgosłupa”. Jakub jako dziecko został złapany
przez Niemców i wywieziony do Oświęcimia. Tam esesmani wykonywali na nim medyczne eks-
perymenty, które doprowadziły do jego kalectwa: miał, między innymi, trwale uszkodzoną jedną
nogę. Stracił też w Oświęcimiu całą rodzinę. Po wyzwoleniu obozu pojechał wraz z kolegami
do Belgii, ale wkrótce potem wrócił do Polski. Partyjni „rozrabiacze” na zebraniu w Domu Radcy
Handlowego nie mogli Jakubowi wybaczyć, że był w kapitalistycznym kraju. Ta Belgia „popsuła”
Jakubowi kręgosłup. Do partii go nie przyjęli. Wiele lat później Jakub podsumował, że Bóg go
wtedy ustrzegł przed tą partią… 

Innym razem „rozrabiali” Jurka Hoffmana, wtedy studenta III roku Państwowego Instytutu
Filmowego, i późniejszego znanego reżysera. Znałam Jurka dość pobieżnie jeszcze w Bydgosz-
czy. Był synem lekarza, kolegi Mamy. Rozrabiali go na tym zebraniu partyjnym, bo właśnie był
pochodzenia inteligenckiego. I na dodatek, studiował reżyserię filmową, czyli delikatną domenę
propagandy (przecież sam Lenin kiedyś powiedział, że „komunizm to dyktatura proletariatu,
elektryfikacja i KINO”!). Jurek, który był dosyć arogancki, bronił się jak mógł. Przytaczał nie
tylko Lenina, ale i przykłady jak to sztuka filmowa poprawiała życie. W jednym z filmów so-
wieckich pokazano kołchoźnicę, prowadzącą kombajn zbożowy, a nad jej głową był daszek, przy-
mocowany do kombajnu, aby słońce jej zbytnio nie przypiekało. Jurek dowodził, że od czasu
ukazania się tego filmu wszystkie kombajny w kołchozach ZSRS zostały wyposażone w daszki.
Tak to kultura wpływała na przemysł i usprawniała codzienne życie ludzi pracy!! 

Dziś brzmi to jak dowcip, ale w tej sali Domu Radcy Handlowego, w owych czasach, nikomu
nie było do śmiechu. Potem nauczyłam się siadania w najciemniejszym kącie z tyłu sali i odrabia-
łam uczelniane zadania domowe: rozwiązywałam zadania z matematyki albo wytrzymałości ma-
teriałów, nie słuchając już wcale co tam ględzą. Na ogół, rozwlekle i bez większego sensu, omawiało
się tam tematy, które najczęściej w ogóle mnie nie interesowały i – i co ważniejsze – nie musiałam
z nich zdawać potem egzaminów. Przypominało się wtedy często świetne powiedzonko Tuwima:
„Błogosławiony ten, który nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa”…

Pierwszy, najtrudniejszy z wielu różnych względów dla mnie semestr wreszcie się skończył:
zaliczyłam w terminie wszystkie przedmioty, a trzy egzaminy tej sesji – matematykę, geometrię
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wykreślną i chemię zdałam na piątki. Sama się temu ogromnie dziwiłam (w naszej grupie Po-
laków było sporo dwój…), ale oczywiście bardzo się cieszyłam. Po sesji mieliśmy dwa tygodnie
przerwy semestralnej – wreszcie trochę wakacji!

Moskwa w latach 1953-1955: Zwiedzanie

Ulice Moskwy były zawsze wyjątkowo czyste i nawet, gdy padał śnieg, to szybko znikał. 
W nocy i nad ranem jeździły specjalne pojazdy czyszczące ulice i usuwające śnieg, a później ba-
buszki zamiatały resztki wiklinowymi miotłami.

Już w ciągu pierwszych tygodni pobytu w Moskwie, poświęcaliśmy na zwiedzanie wszystkie
niedziele, które nie zostały zmarnowane na zebrania i obejrzeliśmy wiele najważniejszych miejsc
tego wielkiego miasta. Zawsze znajdowali się jacyś chętni polscy koledzy do towarzyszenia nam
na wycieczkach. Jesienią 1953 r., gdy zwiedzaliśmy Plac Czerwony, cerkiew Bazylego niestety
była otoczona wysokim parkanem, a rusztowania otaczały jej piękne cebulaste wieże. Niby ro-
biono tam remont, ale ten „remont” chyba zakończono dopiero przed moskiewską Olimpiadą
w 1980 r., lub wręcz na początku lat 90. Po Rewolucji Październikowej rząd sowiecki szybko
zlikwidował swobodę kultu religijnego. Nabożeństwa w kościołach, świątyniach, cerkwiach, sy-
nagogach, meczetach, czy buddyjskich datsanach zostały zakazane, duchownych zesłano do gu-
łagów, a państwo przejęło majątki i bogactwa religijnych służb. Później, większość cerkwi 
i kościołów w Moskwie, podobnie jak w całym ZSRS, została zdewastowana, zrujnowana. Część
z ich zamieniono na budynki użytkowe, jak warsztaty lub magazyny, a nawet Domy Kultury
z salami do tańca lub innych zabaw. Religia w ZSRS miała przestać istnieć. Ludzie głęboko
wierzący, uznawani za wariatów, bywali wysyłani do zakładów psychiatrycznych, pełniących rolę
obozów koncentracyjnych. 

Wtedy, jesienią 1953 r., gdy po raz pierwszy zwiedzaliśmy Moskwę, po wschodniej stronie
Placu Czerwonego właśnie kończono odnawiać wielki dom towarowy GUM (Gosudarstwiennyj
Uniwersalnyj Magazin). Zbudowany w latach 1890-1893 budynek, o długości ćwierci kilometra,
był kombinacją elementów rosyjskiej średniowiecznej architektury kościelnej z europejską ar-
chitekturą końca XIX w., przypominającą paryskie czy londyńskie dworce kolejowe. Wtedy jed-
nak oczywiście nie architektura tego budynku nas interesowała, lecz spodziewane nowe towary
w tym sklepie. W Moskwie ciągle były ogromne braki na rynku. Ciekawe, że nieco innego asor-
tymentu niż w Polsce. Na przykład w Moskwie było już dużo drobnych produktów z plastiku,
podczas gdy w Polsce ta technologia jeszcze nie została opanowana. 

Po północnej stronie Placu Czerwonego znajduje się wielki ceglasty budynek, w którym po-
przednio mieściło się Muzeum Lenina (obecnie Muzeum Historyczne). Kilka miesięcy później
zwiedziliśmy to muzeum. Spędziliśmy tam zaledwie dwie godziny, a nie pięć, bo tyle potrzeba,
by obejść wszystkie sale i wysłuchać opowiadań przewodnika. Jeszcze dalej, na północny-wschód
od Placu Czerwonego znajduje się Plac Teatralny, przy którym stoi klasycystyczny budynek
Teatru Wielkiego Opery i Baletu, przyozdobiony na fasadzie wielką kwadrygą Apolla, wyrzeź-
bioną z brązu przez Pertera Clodta. Wielokrotnie później bywaliśmy w tym teatrze, jak również
w jego filii. Scenografia przedstawień była zawsze wspaniała i fascynująca. Balety przepiękne
i zachwycające kunsztem. Rosyjskie primadonny miały wspaniałe głosy, aczkolwiek nie zawsze
całkiem pasowały do ról młodych i wiotkich panienek… No cóż, były za to od wielu, wielu lat…
„zasłużonymi artystkami ZSRS”.

Wieczorem wróciliśmy na Plac Czerwony, bo właśnie miał się odbyć tak zwany salut, czyli
oświetlanie nieba wieloma poruszającymi się reflektorami oraz wystrzeliwanie kolorowych rakiet.
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Wszystko to zorganizowano z okazji „Dnia Czołgistów”. Później, wielokrotnie również ogląda-
liśmy takie „salutowe” fajerwerkowe imprezy, szczególnie wyszukane podczas świąt rocznicy
Rewolucji Październikowej. Wakacyjną przerwę międzysemestralną spędziliśmy w tym samym
miejscu, czyli w akademiku, ale już bardziej rozrywkowo.

Jeździliśmy po Moskwie, chodziliśmy do muzeów, kin i teatrów, a raz nawet w piękny sło-
neczny, acz mroźny dzień gromadnie pojechaliśmy na narty do Parku Kultury imienia Izmaiłowa.
Narty i resztę ekwipunku można było wypożyczyć na miejscu. Sprzęt nie był najlepszej jakości,
bo gdy nasz kolega otrzepywał narty ze śniegu jedna z nich złamała się w pół… Musiał potem
zapłacić za naprawę. W czasie tych krótkich wakacji, wreszcie – po długich staraniach 
– dostaliśmy pozwolenia na zwiedzenie Kremla oraz Mauzoleum Lenina i wtedy – od pół roku,
oraz w ciągu następnych kilku zaledwie lat – Stalina. Zarówno przed mauzoleum, jak i przed
bramą Kremla trzeba było jednak wystać się w długiej kolejce, która była dość dobrze zorgani-
zowana (nic dziwnego, skoro z dwóch stron kolejki, co kilka metrów, stali uzbrojeni milicjanci).
Długie kolejki zmniejszyły liczbę zwiedzających; nie wszyscy bowiem mieli dość czasu i ochoty
na „odstanie” w niej. Z wizyty w mauzoleum, wewnątrz oświetlonego przytłumioną czerwoną
poświatą, wyniosłam raczej przykre wrażenia. Zabalsamowanie ciał „ukochanych wodzów”, 
z jednej strony, przedłużyło jakby ich fizyczne istnienie, a z drugiej wydawało się, że sowiecki
komunizm znajdował się pod wpływem – zapożyczonej z wierzeń egipskich – idei rezurekcji
zmarłych, powstrzymania procesu gnicia i transformacji zwłok do nowego życia. Samo mauzo-
leum zostało zbudowane według planów nieco zbliżonych do egipskich piramid, w których na
powtórne ożycie czekały zabalsamowane zwłoki faraonów. Stalina dość szybko potem z mauzo-
leum wyprowadzono i przeniesiono na cmentarz zasłużonych przy murze kremlowskim, nazy-
wany Ogrodami Aleksandrowa. Lenin pozostał tam nadal. 

Już nie tylko w czasie przerwy semestralnej, ale i w ciągu roku akademickiego wielokrotnie
chodziliśmy na różne uroczystości, które organizowała ambasada PRL. Święta narodowe stano-
wiły takie ważne okazje. Oprócz oczywiście odpowiednich mów, na szczęście krótkich, były to
przedstawienia – zwykle składanki występów znanych aktorów, koncertów, tańców oraz przed-
stawień kukiełkowych artystów ze słynnego teatru Obrazcowa. W przerwach podawano nawet
napoje i ciasteczka. Miło. Wraz z Danką miałyśmy wspólne zainteresowania – chodzenie do
teatrów, jak tylko był czas i udawało się zdobyć bilety. Czasami pomagała w tym ostatnim am-
basada PRL, przysyłając nam darmowe bilety do teatrów i na różne inne imprezy. 

W ten sposób zobaczyłyśmy wiele rosyjskich sztuk, oper, operetek i baletów. Kilka razy by-
łyśmy też na koncertach w przepięknej sali imienia Czajkowskiego, oraz na spotkaniach ze zna-
nymi rosyjskimi pisarzami, albo kompozytorami, co również było bardzo ciekawe (na przykład
spotkanie z kompozytorem znanej i często wtedy śpiewanej piosenki „Naprzód młodzieży
świata…”, Nowikowem). Innym razem, byłyśmy na spotkaniu z dziennikarzami w redakcji sa-
tyrycznego tygodnika Krokodyl. 

Kino też było naszą częstą rozrywką. Oczywiście, dominowały na ekranach filmy sowieckie
– albo tragiczne filmy z II wojny światowej, albo powojenne, przepełnione „radosną propa-
gandą”. Ale było też sporo ciekawych filmów, tak zwanych trofiejnych, przywiezionych z Niemiec
w charakterze łupów wojennych. Były to filmy nie tylko niemieckie, lecz również francuskie,
austriackie, angielskie, amerykańskie i inne. Obejrzałam wtedy z przyjemnością, po raz pierwszy,
kilka animowanych filmów dla dzieci Disney’a (moje dzieciństwo było raczej smutne – najpierw
wojenne, a potem powojenne życie wśród gruzów, bez rozrywek, w tym i kina). 

We wrześniu 1954 r., już po dwumiesięcznych bardzo przyjemnych wakacjach w Polsce, za-
chwyciła nas w Moskwie Wystawa Rolnicza. Teraz – z perspektywy czasu – sądzę, że projektanci
formy tej wystawy wzorowali się chyba na amerykańskim Disneylandzie, zupełnie nieznanym
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wtedy we Europie Wschodniej. Chyba jednak urzędnikom ambasady ZSRS w USA oraz innym
(„zasłużonym”) obywatelom sowieckim, przyjeżdżającym do USA nie zabraniono zwiedzania
kontynentu Ameryki? Bo widocznie w jakiś sposób wrażenia disney’owskie zasiały ziarna w gło-
wach właściwych ludzi… Treść tej wystawy również była prawie disney’owska, pachnąca fikcją
– „Wspaniałe osiągnięcia radzieckiego rolnictwa we wszystkich republikach ZSRS”… Ach, zna-
jąc już nieźle od roku „sowieckie realia”, gdybyż te osiągnięcia były choć w drobnej części tak
wielkie, jak je tam przedstawiano, to byłby już w tym kraju raj… 

Wystawa pokazała rzeczywiście ogrom, wizję i rozmach w treści, a piękno, pomysłowość i gust
w formie. Jej teren był ogromny; bezpłatne trolejbusy woziły zwiedzających od jednych pawilonów
do drugich, a więc można było najpierw obejrzeć wystawę przez okna trolejbusu, a potem wysiąść
na którymkolwiek z dziesięciu przystanków. Wszystkie ścieżki dla pieszych wyasfaltowano; było
czysto, bez kurzu, częstej plagi takich wielkich wystaw na świeżym powietrzu. Między pawilonami
kwitły ogrody, klomby jak dywany, mnóstwo kwiatów, sady, parki, a wśród nich miejsca rozrywek
– kina, teatry wewnątrz specjalnych pięknych budynków i na wolnym powietrzu, koncerty oraz
tańce publiczności na estradach, wiele restauracji, kawiarni, herbaciarni i nawet pomysłowa lo-
dziarnia, obłożona na zewnątrz sztucznym śniegiem i soplami lodu. Wspaniałe, często filigranowe
fasady pawilonów wszystkich republik, a wewnątrz pawilonów – wystawy najrozmaitsze, przebo-
gate. W uzbeckim pawilonie całe pole bawełny, w gruzińskim – pole herbaty, palmy, bambusy. 
W sadzie miczurinowskim – na jednym pniu jabłoni rosło ponad trzydzieści rodzajów jabłek róż-
nych wielkości, kształtów i kolorów. Wieczorem na terenie wystawy zapaliły się światła, różnoko-
lorowe reflektory, podświetlono fontanny. Jakże to wszystko różniło się od sowieckiej „szarzyzny
codzienności”… Spędziliśmy na tej wystawie wesoło trzy kolejne niedziele.

W ciągu dwóch lat mego pobytu w Moskwie, tylko trzy razy zaproszono mnie do prywatnego
mieszkania, w tym dwukrotnie z okazji kolejnych świąt narodowych wraz z całą moją grupą stu-
dencką (kapuś był z nami…). Pierwszy raz zostałam zaproszona wraz z jedną z koleżanek-Ros-
janek z mego pokoju do jej krewnych w Moskwie. Krewni mieszkali w dwóch pokojach dużego,
dość przyzwoitego i ładnego mieszkania w przed-rewolucyjnym domu (w pozostałych pokojach
mieszkały inne rodziny). Pracowali oni na jakichś wysokich stanowiskach, co tłumaczyło, że nie
bali się wpuszczać do mieszkania cudzoziemki (szeregowym obywatelom z zasady nie wolno
było się kontaktować z cudzoziemcami). Drugi raz – jeden z kolegów z naszej grupy studenckiej
zaprosił wszystkich na ucztowanie z okazji Święta Rewolucji. Pojechaliśmy po zajęciach uczel-
nianych całą gromadą, po drodze robiąc składkowe zakupy jedzeniowe i alkoholowe. Impreza
odbywała się w małym miasteczku pod Moskwą, Carycynie, w którym nasz kolega mieszkał 
z rodziną w małym, bardzo skromnym domku. Bawiliśmy się tam bardzo wesoło całą noc. Trzeci
raz – koleżanka zaprosiła całą grupę do swego „mieszkania”, też z okazji święta, tym razem
Pierwszego Maja. Mieszkała wraz z matką w jednym, dość dużym pokoju, w którym stał piec
i nie było żadnych mebli. Materac czy siennik, przykryty szarym kocem, leżał na podłodze,
a pieńki drzew służyły za krzesła. Przerażający obraz ubóstwa. Wprost nie mogłam sobie wyob-
razić, jak ta dziewczyna mogła się uczyć. Wstyd było nawet pytać o cokolwiek…

Dowcipy i gułagi

Nieco później odwiedziliśmy Plac Dzierżyńskiego z wielkim pomnikiem Feliksa Dzierżyń-
skiego przed budynkiem kwatery Głównej NKWD (a potem KGB) – budzącej grozę Łubianki,
która ponoć ma pięć pięter… piwnic, w których odbywały się przesłuchania i kaźnie. Oczywiście,
budynek ten był pilnie strzeżony, niedostępny. Po wielkim przewrocie, w sierpniu 1991 r., statua
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Dzierżyńskiego została zdjęta z podestu i na jej miejscu umieszczono prawosławny krzyż. Prze-
trwał on tam przez jakiś czas. O Dzierżyńskim, który był Polakiem, opowiadano polski dowcip,
że był on najlepszym polskim patriotą, bo to właśnie on pozabijał najwięcej Rusków, historycz-
nych wrogów Polski…

Z dowcipami w ZSRS należało jednak bardzo uważać. Nie dlatego, że obywatele sowieccy
nie mieli poczucia humoru, czego dowodem jest seria toastów gruzińskich albo seria dowcipów
o Radiu Erewań. Przykładem z tej ostatniej serii może być pytanie do radia Erewań: „Czy to
prawda, że Iwan Pietrowicz dostał na Kremlu samochód marki »Wołga«”? Odpowiedź: „Spraw-
dzaliśmy, prawda. Ale niezupełnie. Po pierwsze – nie Iwan Pietrowicz, lecz Piotr Iwanowicz,
po drugie – nie na Kremlu, tylko na placu Czerwonym, po trzecie – nie samochód marki
»Wołga«, tylko rower i po czwarte – nie dostał, tylko mu ukradli”. Albo inne pytanie do radia
Erewań: „Czy to prawda, że korzeń żeń-szeń wzmaga potencję?”. Odpowiedź: „Próbowaliśmy,
sprawdzaliśmy, TAK, wzmaga. Jeżeli dobrze przywiązać!!”.

Jeden z toastów gruzińskich: „Wypijmy na zdrowie Gogo – nie za to, że ma trzy mieszkania,
bo przecież i my nie mieszkamy w szałasach, i nie za to, że Gogo ma pięć kochanek, my przecież
także nie śpimy ze swoimi żonami. Wypijmy za zdrowie Gogo za to, że jest on prawdziwym ko-
munistą!”. Inna anegdotka: „Obraduje Komisja RWPG do Spraw Kartofli, omawiają doświad-
czenia z sadzenia i plonów. Pytają przedstawiciela ZSRS. – A jak tam u was, towarzyszu, kiedy
sadzicie kartofle? – O, my już w marcu sadzimy! – A kiedy zbieracie? – A zbieramy już w kwiet-
niu. – Komisja zaciekawiona tak szybką produkcją kartofli pyta: – To nie do wiary, już za tydzień
macie plony i zbieracie? Tak szybko zbieracie?! – To normalne – wyjaśnia przedstawiciel ZSRS
– żrać choczetsa (głodni jesteśmy)!!”.

Tym razem polski dowcip: „Facet dostał wyrok – 8 lat, 8 miesięcy i 8 dni. Kolega w celi wię-
ziennej pyta: – Co to za dziwny wyrok! – A no, dostałem 8 dni wyroku, za to, że patrzyłem na
Breżniewa jak przemawiał na trybunie, 8 miesięcy dostałem za to, że patrzyłem przez lunetę,
a 8 lat – za to, że do lunety przymocowany był karabin…”. Albo dowcip – pytanie: „Kto to jest
»Gołąbek pokoju«? Odpowiedź: Jest to Duch Święty po przeszkoleniu ideologicznym”.

Głos z kuchni w polskim barze mlecznym: „Kto zamawiał ruskie?! Długa chwila ciszy, wresz-
cie głos z sali: – Nikt nie zamawiał, same przyszli!!”. I jeszcze jedna anegdotka z życia wzięta:
„Gdzieś w jakimś małym miasteczku ZSRS znaleziono 170-letniego staruszka. Sensacja, 170
lat to nie lada co, więc zjeżdżają się dziennikarze, reporterzy. Znaleźli dziadka i proszą: – No,
to opowiadajcie staruszku, widzieliście i pamiętacie na pewno bardzo dużo, jak to się stało, że
dożyliście tak sędziwego wieku? – No, bo po rewolucji… – zaczyna staruszek, ale reporter mu
przerywa: – No, oczywiście, warunki lepsze to… – Staruszek kręci głową i znów zaczyna: 
– Zaraz, zaraz, bo po rewolucji… – Ale inny reporter znów przerywa: – No tak, bo i lepsze miesz-
kanie i lepsza praca… – Ale chwileczkę, – znów staruszek oponuje – bo po rewolucji… – Tak,
tak, i kultura wyższa i zdrowie lepsze… – dodaje następny reporter. Wreszcie staruszek docho-
dzi do głosu: – BO PO REWOLUCJI BYŁ TAKI BURDEL, ŻE MI STO LAT DOPISALI!!”.

I nieco późniejsza, prorocza anegdotka o etapach historycznych ZSRS: „Pierwszy etap
– leninowski: elektryfikacja, budowa, nadzieje. Drugi – stalinowski: transport, rozwój kolej-
nictwa, wszyscy jak w pociągu, czy tramwaju, jeden prowadzi, część siedzi, reszta się trzęsie
(aluzje do więzień i strachu). Trzeci – chruszczowowski: rozwój lotnictwa, jeden prowadzi,
wszyscy rzygają. Czwarty – breżniewowski: rozwój lotów kosmicznych. Jeden prowadzi, ale nikt
nie wie dokąd dolecą…”.

Pracownicy NKWD (a potem KGB) nie mieli jednak żadnego poczucia humoru. Podobno
wielki rosyjski Kanał Białomorsko-Bałtycki został zbudowany właśnie przez więźniów, byłych
„żartownisiów”. 
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Ślub

Przeglądając teraz moje listy do Mamy z Moskwy, wysyłane regularnie – jak się umówiłyśmy
– raz na tydzień, znalazłam kilka zdań pisanych już w październiku 1953 r., że wśród wszystkich
kolegów naszej Polonii w MWTU najbardziej podobał mi się Jurek Muszyński. Był inteligentny,
zdolny, bystry, oczytany i miał błyskotliwe poczucie humoru (paczkę tych moich listów do
Mamy znalazłam, gdy wiele lat później likwidowaliśmy z bratem jej mieszkanie; potem ta
paczka w cudowny sposób powędrowała za mną do USA). Dopiero teraz, po przeszło pół wieku,
zajrzałam do tych listów. Nawet nie pamiętałam, że napisałam Mamie o Jurku tak wcześnie.
Przez następne pół roku moje stosunki z nim były jednak takie same, jak ze wszystkimi innymi
kolegami. Lubiłam go, ale nic poza tym; aczkolwiek pewnego dnia miałam niesamowite, pro-
rocze jasnowidzenie. Weszłam do jednego z pokojów naszych kolegów, w którym właśnie wtedy
Jurek trochę kpiąco perorował o przyszłości, jak to każdy z nas będzie wodził za rączkę gromadki
swoich dzieci. Wtedy przez głowę przemknęła mi myśl: „Ty tak sobie tu na ten temat dowcip-
kujesz, a wcale nie wiesz, że właśnie my będziemy mieli syna”. Sama nawet przestraszyłam się
tej myśli i oczywiście nikomu nigdy o tym nie wspomniałam. 

To w istocie było proroczym przewidywaniem przyszłości. Przez następne pół roku spokojnie
i z daleka przyglądałam się Jurkowi. Pod koniec kwietnia następnego roku, nagle jakaś niespo-
dziewana iskra zapaliła wielki płomień. Cóż, wiosna… Akurat świętowaliśmy ślub i wesele na-
szego kolegi Pawła z Rosjanką Iriną. Do Polski na wakacje 1954 r. pojechałam już razem 
z Jurkiem; zorganizowaliśmy razem z Joanną, Kazikiem i Jankiem tygodniową wycieczkę rowe-
rową po Polsce. Część tych wakacji spędzaliśmy jednak oddzielnie, każde z nas będąc ze swoimi
rodzinami, które później również miały okazję poznać się przelotnie owego lata. Moja Mama,
mimo, że Jurek jej się spodobał, jak zawsze była pełna obaw i starała się mnie przekonać, żeby
myśleć o małżeństwie dopiero po skończeniu studiów, czyli za cztery i pół roku. Wtedy, rze-
czywiście przyznawałam jej rację. Te racje jednak przybladły, gdy po wakacjach na dalszych stu-
diach w Moskwie zaczął się zbliżać czas ostatecznego powrotu Jurka do Polski.

W marcu 1955 r. Jurek miał bronić swoją pracę magisterską i natychmiast potem musiał wra-
cać do kraju i rozpoczynać pracę zawodową. A mnie czekało jeszcze cztery lata studiów w Mosk-
wie… Od ponad pół roku, czyli od kwietnia 1954 r. nasza miłość już bardzo okrzepła, spędzaliśmy
ze sobą wszystkie wolne chwile, rozrywkowo, albo pomagając sobie wzajemnie w pracy uczel-
nianej. Oboje byliśmy monogamistami i świetnie rozumieliśmy się nawzajem. Przerażała nas
szybko nadchodząca rozłąka. Decydującym bodaj czynnikiem nagłej decyzji zawarcia ślubu oka-
zała się „niezaklepana” wtedy jeszcze, ale całkiem realna, możliwość dostania w naszym obszcze-
życiu „pół pokoju”, zamiast gnieżdżenia się w chaosie kilkunastu osób. Kilka mniejszych pokoi,
w których normalnie mieszkało 5 lub 6 studentów było poprzedzielanych na połowę szafami 
i kotarami z koców, i w każdej połowie mieszkało jedno studenckie małżeństwo. Jurek, który 
w tym akademiku spędził ponad 5 lat, miał już wielu przyjaciół w administracji, którzy pomogli
sprawę załatwić. Chodziło zresztą o mieszkanie na zaledwie kilka miesięcy, do czasu jego wy-
jazdu. Najważniejszym jednak argumentem było to, że małżeństwo dawało pewne szanse mojego
przeniesienia się do Polski na dalsze studia, co rzeczywiście później szczęśliwie nastąpiło: studia
trzeciego roku akademickiego kontynuowałam już na Politechnice Warszawskiej.

Dla Jurka i dla mnie jesień 1954 r. w Moskwie była pełna ogromnych emocji i wahań. Wresz-
cie, mimo dużych oporów ze strony mojej Mamy, podjęliśmy samodzielną decyzję: pobieramy
się. Ślub w Moskwie. W sowieckim stylu. Szybko, łatwo i…, nie, niezbyt przyjemnie. O tyle
jednak pozytywnie, że wtedy właśnie, od roku (w wyniku postępującej odwilży po śmierci 
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Stalina) władze ZSRS zezwoliły wreszcie na zawieranie małżeństw mieszanych – obywateli so-
wieccy z cudzoziemcami, przy czym, co było ważne dla wielu osób, obywatele ZSRS nie tracili
przez taki związek swojego obywatelstwa, nawet wyjeżdżając z ZSRS. Przed nieco więcej niż
przed rokiem nie było to możliwe. Również, prawdopodobnie na mocy umów międzynarodo-
wych, urzędnicy Stanu Cywilnego w ZSRS udzielali zaślubin cudzoziemcom. Wkrótce po ogło-
szeniu tego nowego przepisu wiele młodych ludzi różnych narodowości, szczególnie studentów,
natychmiast pozawierało związki małżeńskie. 

W owych czasach, w tym ateistycznym państwie, Urzędy Stanu Cywilnego ZSRS niczym
nie różniły się od innych urzędów. Żadni świadkowie ceremonii ślubu nie byli potrzebni; nawet
dokumenty nie były wymagane, z wyjątkiem dowodu tożsamości (głównie po to, by wbić doń
pieczątkę oraz bezbłędnie przepisać nazwiska do aktu ślubu, Swidietielstwa o Brakie). Nie trzeba
było nawet wcześniej ustalać terminu zaślubin, czekać tygodniami, bądź dłużej. Stąd też, wielu
ludzi wówczas pobierało się w sposób zupełnie nieprzemyślany, pod wpływem alkoholu, czy
też nagłego zauroczenia. Ot, po prostu chłopak mówił dziewczynie, lub dziewczyna chłopakowi:
Dawaj, raspisziomsa („Podpiszmy się”), bo podstawową czynnością w Urzędzie Stanu Cywilnego
było podpisanie się na akcie ślubu w obecności urzędnika. Młodzi ludzie jechali do urzędu
i w przeciągu dziesięciu minut stawali się małżonkami (dużo zaś trudniej było z rozwodami).
Mówię „wówczas”, bo później brakowało widać wielu ludziom uroczystej oprawy i ceremonii
zbliżonej do kościelnej, więc stworzono „Pałace Ślubów”, w których śluby cywilne przypominały
jako żywo tradycyjne obrządki kościelne, z tym tylko wyjątkiem, że popa, księdza, czy pastora
zastępował urzędnik. Ale był on już lepiej ubrany, umiał deklamować „świeckie formułki” i kie-
rować niekiedy bardzo wyszukanym ceremoniałem. Przywrócili też istotną część ceremonii za-
wierania małżeństw: przysięgę przyszłych małżonków sobie nawzajem wobec świadków (nie
zmniejszyło to jednak wcale liczby późniejszych rozwodów).

W „naszym” Urzędzie Stanu Cywilnego w Moskwie, do którego pojechaliśmy metrem rano,
2 grudnia 1954 r., była tylko jedna babuszka, która panoszyła się za biurkiem, i… szczęśliwie ża-
dnych innych klientów. Babuszka pozwoliła nam łaskawie na te kilka minut załatwiania sprawy
usiąść na krzesłach po drugiej stronie biurka. Po dziesięciu minutach było po wszystkim. Wy-
szliśmy z jednym egzemplarzem wydrukowanego dokumentu Swidietielstwa z wpisanymi atra-
mentem naszymi danymi. Dokument ten był wielkości pół stroniczki, złożonej na pół. W naszych
polskich paszportach babuszka wbiła również odpowiednie pieczątki i wpisała nazwiska małżon-
ków. Od tego momentu moje nazwisko wypisane w nim bukwami brzmiało Muszinskaja. Był to
początek sesji semestralnej i po południu owego dnia miałam pisemny egzamin zaliczeniowy 
z ćwiczeń z wytrzymałości materiałów. Ponieważ udało nam się szybko, bez kolejki, załatwić
sprawę ślubu, zdążyłam na ten egzamin. Po kilku dniach okazało się, że zdałam go na piątkę…
z minusem. Gdy asystentka prowadząca owe ćwiczenia oddawała nam nasze egzaminacyjne „wy-
pracowania”, w szczególności skomentowała to moje. Wyniki były dobre, ale kartki w istocie na-
bazgrane fatalnie, bo się myliłam w obliczeniach, przekreślałam, zaczynałam od nowa. Asystentka
sprawdzała jednak wyniki końcowe, które były poprawne i oceniła całość na piątkę. Przy spraw-
dzaniu tych testów, towarzyszyła jej siedmioletnia córeczka. Córeczka była zdumiona, że takie
bazgroły otrzymały najwyższą notę i zwróciła uwagę matce, że chyba się pomyliła, bo za takie
wypracowanie jej nauczycielka w pierwszej klasie dałaby jej dwóję! No i pani asystentka w celach
wychowawczych w stosunku do córki, musiała postawić długi minus przy tej piątce, o czym opo-
wiedziała głośno w obecności całej mojej grupy studenckiej. Teraz już nawet nie pamiętam, czy
jej później wyjaśniłam, jaka była przyczyna mego wyjątkowego roztargnienia…

W dwa dni po naszym ślubie (była to niedziela) polska grupa studencka urządziła nam skład-
kowe wesele w akademiku. Udało im się wynająć salę, świetlicę, ale nie w naszym akademiku,
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lecz innym, należącym też do naszej uczelni. Zdążyli ją udekorować, przygotować muzykę,
wspaniałe jedzenie, sporo alkoholu, oraz przypomnieć polskie obrządki weselne… Dostaliśmy
wiele miłych prezentów. Jeden z nich, kryształowy wazon, mam do dziś. W imprezie uczestni-
czyło ponad 50 osób, w tym również przyjaciele – Rosjanie i „demokraci” z innych zaprzyjaź-
nionych krajów. Mimo wielu późniejszych życiowych problemów, nigdy nie żałowałam naszej
nagłej decyzji zawarcia ślubu, ani tych osiemnastu lat później przeżytych razem z Jurkiem. 

W kilka dni po ślubie dostaliśmy pół pokoju! Dzieliliśmy go z małżeństwem Węgrów, co
było dobre o tyle, że my nie rozumieliśmy co oni mówią do siebie, a oni nie rozumieli nas. Oczy-
wiście, wspólnym językiem był rosyjski do omawiania różnych wspólnych spraw. Szafy i wiszące
koce izolowały tylko widok. Ale jakaż to była radość posiadania własnego „mini-mieszkania” po
półtorarocznym dzieleniu go z tłumem innych, nie zawsze przyjaznych, ludzi! Te następne trzy,
niemal „miodowe”, miesiące razem z mężem były wspaniałe, aczkolwiek nadal wypełnione in-
tensywną pracą na uczelni. Jurek kończył dysertację magisterską, a ja miałam sesję zaliczeniową
– sześć przedmiotów, a potem sesję egzaminacyjną – cztery trudne egzaminy.

Mieszkanie razem wcale nie zmniejszyło, ani nie uszczupliło naszych inwestycji w naukę;
przeciwnie – pomagaliśmy sobie nawzajem dużo bardziej efektywnie, bo mieliśmy wreszcie
własną przestrzeń, w tym – własne dwa stoły i dwa krzesła oraz ciszę w pokoju! Jako prezent
ślubny od Matki Jurka dostaliśmy pieniądze na zakup pralki elektrycznej (pralek w owych cza-
sach jeszcze w Polsce nie było). Dowiedzieliśmy się, że w GUM-ie owszem, pralki są, i ten
wielki Uniwermag otwiera się o 8.00 rano, ale uprzedzili też nas, że lepiej przyjść wcześniej. Po
egzaminach, już w czasie mojej przerwy semestralnej na początku lutego 1955 r., pojechaliśmy
na Plac Czerwony o 5.00 rano. Było okropnie zimno, około minus 20 stopni C. Dookoła GUM-
u, poprzez dwa kwartały ulic wiła się dość długa kolejka tysięcy ludzi, czekających na otwarcie
sklepu. Wokół kręcili się milicjanci. Zanim doszliśmy do końca kolejki byliśmy już dostatecznie
zmarznięci i zniechęceni, więc zawróciliśmy do metra. Zwykli obywatele w tym kraju nie mieli
wielkich szans… Zakup pralki został wkrótce dokonany poprzez ambasadę PRL. Okazało się,
że instytucje miały pierwszeństwo w zakupach i to bez żadnego wystawania w kolejkach.

Wkrótce Jurek obronił na piątkę swój dyplom magisterski i otrzymał stopień magistra inży-
niera. Na początku marca 1955 r. wrócił Warszawy i rozpoczął pracę na Politechnice Warszaw-
skiej jako asystent w Katedrze Metaloznawstwa oraz dodatkową pracę na pół etatu w Instytucie
Mechaniki Precyzyjnej. Ja zaś na następny semestr przeniosłam się do nowego pokoju w aka-
demiku MWTU; na szczęście zwolniło się jedno miejsce w sześcioosobowym pokoju. Oczywi-
ście, wtedy moja przyszłość nie była zupełnie jasna, bo – z założenia – miałam studiować 
w Moskwie przez następne cztery lata…

W czasie letnich wakacji w 1955 r. udało się jednak oficjalnie załatwić moje przeniesienie.
Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej od roku istniał już
Oddział Mechaniki Precyzyjnej z kierunkiem „optyka”, więc polskie Ministerstwo Szkół Wy-
ższych zgodziło się na moje przeniesienie (oszczędzili na stypendium, bo na politechnice już
go nie dostałam; po dwóch latach jednak, ze względu na moje dobre wyniki w nauce, zaczęłam
otrzymywać dość spore „stypendium naukowe”). 

W podsumowaniu moich dwóch lat studiów na MWTU – były one bardzo intensywne, ale
stosunkowo dobrze zorganizowane. Pomoc starszych kolegów odegrała ogromną rolę, szczególnie
na początku. W sumie na 19 egzaminów w czterech sesjach, zdałam na piątkę 18 egzaminów, 
a jeden tylko na czwórkę. Zaliczeń było 34, z czego 6 zaliczyłam na piątki, 5 na czwórki, a reszta
była zaliczana bez ocen (przechowałam do dziś indeks studencki z tych dwóch lat moich stu-
diów na MWTU). Teraz, z perspektywy lat, aż trudno mi uwierzyć jak mi się to udało – nie
znając kraju, zwyczajów, języka… Z liczby przedmiotów oraz ilości godzin wykładów i ćwiczeń,
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wynikało, że program nauczania na MWTU był dużo bogatszy, a poziom nauczania i wymagań
o wiele wyższy, niż na Politechnice Warszawskiej, o czym wkrótce się przekonałam. Na przykład,
z wytrzymałości materiałów, przedmiotu uważanego przez studentów za jeden z najtrudniej-
szych, na MWTU musieliśmy jako „prace domowe” w czasie semestru rozwiązać sto zadań 
– tylko z jednego rozdziału – obciążania belek (z innych rozdziałów zadawano podobne liczby
zadań). Na Politechnice Warszawskiej wymagano od studentów rozwiązanie zaledwie 20 po-
dobnych zadań. No i oczywiście, po rozwiązaniu 20 zadań, każde kolejne było zupełnie nowe,
natomiast po rozwiązaniu setki – nowe zadanie mogło być już tylko kombinacją poprzednich.
W sumie, w porównaniu z MWTU – na Politechnice Warszawskiej miałam o prawie połowę
mniej pracy, aczkolwiek wskutek różnic programu musiałam zdać dwa dodatkowe egzaminy 
– termodynamikę i metaloznawstwo, oraz odbyć kilkumiesięczną praktykę przemysłową. 

Po roku, w czerwcu 1956 r. urodził się nasz jedyny syn, Roman. Dyplom magistra inżyniera
w specjalności „przyrządy pomiarowe” Politechniki Warszawskiej otrzymałam w marcu 1960 r.
ze średnią wyników 4.83 i natychmiast rozpoczęłam pracę zawodową – rok w przemyśle,
a potem przez blisko 20 lat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, gdzie obroniłam doktorat i habilitację, i wreszcie po latach – mieszkając 
i pracując już w USA – otrzymałam nominację profesorską od Prezydenta odrodzonej Polski.
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Artykuły



Wstęp

Niewątpliwie jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów schyłku XIX w. był Jan
Ludwik Popławski, ideolog narodowodemokratyczny inspirujący samego Romana Dmowskiego.
Popławski, urodzony 17 stycznia 1754 r. w Bystrzejowicach pod Lublinem, należał do tzw. po-
kolenia niepokornych. Tak Bohdan Cywiński określił pierwszą generację młodych Polaków po
Powstaniu Styczniowym, którzy podjęli działalność wyrażającą sprzeciw wobec ugodowych ten-
dencji panujących wśród – będącej pod wyraźnym wpływem pozytywizmu – polskiej elity.1 Re-
habilitowano przedpowstaniowy romantyzm i nawiązywano do haseł liberum conspiro. Do tego
grona młodej, zbuntowanej inteligencji zaliczali się zarówno późniejsi nacjonaliści, jak i socja-
liści; w przyszłości ludzie zupełnie sobie obcy. 

Najpłodniejsza publicystyka Popławskiego przypada na okres istnienia Przeglądu Wszechpol-

skiego, czyli na lata 1895-1905. Doniosłą kwestią poruszaną przez Popławskiego była problema-
tyka narodowa na Kresach, a więc tam, gdzie ważyły się losy żywotności polskiego żywiołu
narodowego. Nie ulega wątpliwości, iż za takie należało uznać – bardzo niejednorodne pod
względem etnicznym – „Ziemie zabrane”.2 Tutaj mieszały się różne kultury, języki i religie. Ich
sprawa była niezwykle istotna dla pokolenia marzącego o odbudowie niepodległej Polski. Różne
nurty polskiej myśli politycznej szukały odpowiedzi na pytanie co do przyszłości „Ziem zabra-
nych” oraz narodowej przynależności jej mieszkańców.

W niniejszym artykule pragnę przybliżyć ewolucję myśli Popławskiego wobec tzw. narodów
kresowych.3 Już na wstępie czuję się zmuszony zaznaczyć, że – wraz z upływem czasu – zmieniła
się ona w sposób znaczący. To sprawia, iż poglądy tego czołowego ideologa Narodowej Demo-
kracji stają się bardziej interesujące, niż mogłoby się początkowo wydawać. Na wstępie ko-
nieczne jest zarysowanie kwestii emancypacji „narodów kresowych”.
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1 B. Cywiński, Rodowody niepokornych (Warszawa: Krąg, 1984).

2 Tym terminem określano część zaboru rosyjskiego niewchodzącego w skład Królestwa Polskiego.

3 W ten sposób określa się powstałe w XIX w. narody dawnych Kresów Wschodnich Rzeczzpospolitej, a więc Ukraiń-

ców-Rusinów, Białorusinów, Litwinów oraz Łotyszy.

Jan Ludwik Popławski
wobec problematyki narodowej 

na „Ziemiach zabranych”

Michał KowalczyK



Zarys problematyki emancypacji „narodów kresowych”

Lata poprzedzające wybuch I wojny światowej były przełomowe dla procesu kształtowania
się nowoczesnych narodów w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowoczesny naród obejmował
już nie tylko szlachtę czy zamożne mieszczaństwo, lecz również niższe warstwy społeczne.
Zmiany dały się szczególnie zauważyć na wsi, gdzie dotychczas jednostki identyfikowały się
głównie ze swoją wsią czy parafią, natomiast nie miały poczucia przynależności do szerszej
wspólnoty, takiej jak naród. 

Na „unarodowienie” chłopstwa oraz innych niższych warstw społecznych wpłynęło kilka is-
totnych czynników. Warto wskazać te najważniejsze. Po pierwsze, silne procesy industrializa-
cyjne w drugiej połowie XIX w.; wówczas to bowiem nastąpiła szybka urbanizacja, zaś kontakty
między miastem a wsią stały się bardziej intensywne. Po drugie, uwłaszczenie chłopów, 
a w konsekwencji demokratyzacja życia społecznego, która umożliwiła awans społeczny także
jednostkom wywodzącym się z drobnomieszczaństwa czy chłopstwa. Po trzecie, działalność in-
teligencji, dążącej do modernizacji ludu, zaś na przełomie wieków rozbudzającej narodową toż-
samość warstw niższych. Na jej „ludomańską” postawę przemożny wpływ wywarł romantyzm,
do którego chętnie odwoływano się pod koniec XIX w. 

Tak więc poczucie przynależności do narodu polskiego rozszerzało się w ciągu XIX w. ze
„szlacheckiego narodu” na „naród nowoczesny”, obejmujący już wszelkie warstwy społeczne.
Schyłek wieku XIX to okres, kiedy na gruncie polskim w sposób szczególny dostrzegamy wpływ
procesów narodowotwórczych na literaturę czy malarstwo. Zachodzące zmiany dostrzegała in-
teligencja; częstokroć były one także przez nią pobudzane. Okres młodopolski jest tego naj-
lepszym przykładem. Warto chociażby zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo idei
pomiędzy Wyzwoleniem Wyspiańskiego a Myślami Nowoczesnego Polaka Dmowskiego.4

Inaczej rzecz miała się w przypadku „narodów kresowych”, dla których wiek XIX stał się
epoką faktycznych narodzin. Takimi niehistorycznymi narodami byli Ukraińcy, Białorusini, 
Litwini (ze względu na powszechność tej nazwy będę ją stosował, choć ściślejszym określeniem
byłoby w moim odczuciu „litewscy Bałtowie”) oraz Łotysze. Widzimy brak historycznej ciągłości
poczucia narodowego, które z czasem rozszerzało się ze szlachty na warstwy niższe – jak w przy-
padku Polaków. W ich przypadkach, początkowo wąskie elity intelektualne – często o chłopskim
pochodzeniu – uznawały odrębność „swojego” ludu; następnie dopiero podejmowały działania
zmierzające do stworzenia nowego narodu.

Nieprzypadkowo wschodnie granice dzisiejszego narodu białoruskiego są niemal zgodne 
z granicami Rzeczypospolitej sprzed pierwszego rozbioru. Można wręcz powiedzieć, że wspólna
historia z Polakami umożliwiła późniejsze powstanie narodu ukraińskiego, a zwłaszcza białoru-
skiego. Oddziaływanie polskiej kultury, języka oraz religii katolickiej przyczyniło się do zacho-
wania ich odrębności od narodu rosyjskiego, także podczas zaborów. Wciąż relatywnie słaba
znajomość języka ukraińskiego na wschód od Kĳowa jest nie tylko efektem późniejszej sowie-
tyzacji w XX w., lecz także procesów zachodzących już w epoce nowożytnej oraz w XIX w. 

Ukształtowanie się nowych narodów na „Ziemiach zabranych” stanowiło żywotny problem
dla polskości wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej. Oznaczało bowiem skurczenie et-
nicznego żywiołu polskiego; tym bardziej, że nowe narody wywodziły się głównie z chłopstwa,
najliczniejszej wówczas warstwy społecznej. Warto nadmienić, iż na ich ukształtowanie 
przemożny wpływ wywarły polskie elity. W swoich fascynacjach nad lokalnym ludem szukały

4 M. Wedemann, „Wyspiański i Dmowski: lektura wzajemna”, Przegląd Polityczny, nr 84 (2007).
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oparcia w utrzymaniu odrębności kulturalnej tych ziem od Rosji, już w pierwszej połowie wieku
XIX. Przykładem może być tu bp Józef Giedroyć, czy Józef Ignacy Kraszewski.

Wspomniane wyżej inspiracje ludowe wśród inteligencji na „Ziemiach zabranych” przyczy-
niły się w końcu do stworzenia „języków literackich”, co początkowo miało na celu dotarcie do
ludu. Bardzo często tymi intelektualistami były osobistości uważające się za Polaków, które sta-
rały się jednak realizować w swojej „ludomanii”. Dopiero później podjęto działania w celu „upra-
womocnienia” odrębnej tożsamości kształtujących się narodów. Takie elity wywarły przemożny
wpływ na naukę czytania wśród młodych „narodów kresowych”. Starano się wprowadzać nowe
języki do szkół czy kościołów, pełniących w XIX w. funkcję głównego forum publicznego pośród
ludu.

Wszystkie te działania elit dały przyczynek do przyszłych konfliktów narodowościowych na
Kresach Wschodnich. Mimo intensywnej rusyfikacji, narodem panującym na terenach kreso-
wych pozostawali na ogół Polacy. Popławski bardzo celnie wskazywał, że

napływowy żywioł rosyjski – to niemal wyłącznie klasa urzędnicza,
której głównym zadaniem było niszczenie tego, co kultura polska w ciągu
wieków na kresach tych wytworzyła, a obecnie jest tamowanie wszelkiej
działalności produkcyjnej, zarówno duchowej, jak materialnej. [...] żywioł
rosyjski zburzyć tylko umiał zabytki kultury polskiej, ale w zamian nic nie
stworzył. […] ślady kultury, którą publicyści rosyjscy nazywają wyłącznie
pańską, szlachecką, ale która bądź co bądź była pracą cywilizacyjną – to
nasze wyłącznie dzieło. Niemal wszystko to, co dzisiaj w tej „ruinie” jest
czynne, żywe, płodne – to także dzieło rąk naszych i naszej myśli.5

Efektem takiej sytuacji było późniejsze antypolskie nastawienie ruchów narodowych na
„Ziemiach zabranych”, szczególnie widoczne u Litwinów oraz Ukraińców. Podkreślanie odręb-
ności od polskości stało się niezbędne dla ich emancypacji narodowej. Dość nikłe były natomiast
efekty „budzenia” narodowego Białorusinów, tak więc podłoże do późniejszych konfliktów na-
rodowościowych było tutaj znacznie mniejsze. Z kolei, narodowy ruch Łotyszy miał charakter
przede wszystkim antyniemiecki; wymierzony był bowiem w Niemców sprawujących faktyczną
władzę kulturową i polityczną na Łotwie. Łotysze nie zajmowali też znaczącego miejsca w pub-
licystyce Popławskiego.

Idea jagiellońska w polskiej myśli politycznej u schyłku XIX w. 

Polscy intelektualiści oraz szlachta nie zawsze potrafili dostrzec formowanie się „narodów
kresowych”. Zgodnie z ich wyobrażeniami Litwa, Wołyń czy Podole były zupełnie polskimi te-
renami, zamieszkiwanymi przez różne odmiany Polaków, określanymi niekiedy jako „polskie
szczepy”. Nie wyobrażano sobie przyszłej, odrodzonej Rzeczypospolitej bez Litwy i Rusi. Zmie-
niło się to w ostatnim dwudziestoleciu XIX w.

Zbyt późno elity zdały sobie sprawę, że – wbrew polskim interesom, którym rzekomo hoł-
dowały – ukształtowały się zupełnie odrębne narody, odrzucające powrót do wspólnej egzys-
tencji w jednym państwie z Polakami. Od lat 90. XIX w. zauważalny jest wyraźny zwrot ku
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5 „Nasze stanowisko na Litwie i Rusi”, Przegląd Wszechpolski, nr 8 (1896): s. 171-172.



uznaniu przez dużą część polskiej inteligencji odrębności narodowej ludów zamieszkujących
wschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej.6 Wcześniej, w umysłach dziewiętnastowiecznej
inteligencji, rozważającej odrodzenie się niepodległej Polski ważne miejsce zajmowała idea ja-
giellońska. Odrodzona Rzeczpospolita miała obejmować nie tylko tereny etnicznie polskie, lecz
również ziemie zamieszkiwane przez Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców. Ideał stanowiły
granice Rzeczypospolitej sprzed 1772 r. Dla wielu trudna do wyobrażenia byłaby myśl, że od-
rodzone państwo polskie nie obejmowałoby Mińska czy Kowna, nie mówiąc już o Wilnie czy
Lwowie, będącymi czołowymi ośrodkami polskiej kultury. Część myślicieli, widząc narodową
emancypację „narodów kresowych”, z czasem przyjmowała idee federalistyczne, uważając za
niemożliwe powstanie unitarnego państwa, obejmującego wszystkie ziemie przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej. Ostatecznie, poczęto dopuszczać istnienie zupełnie odrębnych od Polski
państw narodowych na obszarze „Ziem zabranych”, nawet jeśli uważano, że polskość utrzyma
tam swoje istotne wpływy np. w dziedzinie kultury.

Ważne miejsce zajmowała także wizja Polski jako „Chrystusa narodów” i jej szczególnego po-
słannictwa, obecna również w środowiskach lewicowych: „Polska klasa robotnicza, która teraz już
niemało caratowi kłopotów sprawia, pociągnie za sobą do walki masy pracujące innych ujarzmio-
nych ludów i, wsparta przez ruch rewolucyjny w Rosji samej, poprowadzi je do zwycięstwa, które
nie tylko jej, lecz i wszystkim, w niewoli carskiej jęczącym, swobodę i wyzwolenie zapewni”.7

Znający osobiście Popławskiego, Zdzisław Dębicki wspominał w swoich pamiętnikach o tym
ideologu Narodowej Demokracji i jego stosunku do problematyki polskości na Kresach: 

Mając oczy, obrócone na Zachód, Popławski równie pilnie badał sto-
sunki na Wschodzie. Uważał jednak, że tam jesteśmy jeszcze silniejsi kul-
turą i stanem posiadania, że przeto mniejsze grozi nam niebezpieczeństwo
zagłady na Litwie i Rusi, mimo wszystkich wysiłków rusyfikacyjnych po-
lityki „objedinienja”, zainicjowanej przez Aleksandra III, a kontynuowanej
przez rządy Mikołaja II. […] Częste rozmowy z Popławskim na ten temat
otwierały mi powoli oczy na stan kwestii polskiej w jej całokształcie, Po-
pławski bowiem należał do tych nielicznych w moim pokoleniu Polaków,
dla których nie istniały granice rozbiorowe i którzy z całą swobodą prze-
kraczali kordony międzydzielnicowe w swoich rozumowaniach i koncep-
cjach politycznych, obejmując okiem, uczuciem i przewidującym
rozumem całość Rzeczpospolitej sprzed roku 1772.8

Fakt zainteresowania sprawami wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej nie oznaczał jed-
nak, że Popławski usilnie wierzył w możliwość odrodzenia przyszłej Polski w dawnym kształcie:
„Niewątpliwie przyszła Polska niepodległa nie powstanie w tych granicach, ani w tej formie
historycznej, w jakich istniała Rzeczpospolita w XVIII wieku. W ogóle niepodobna tych form
zewnętrznych z góry określić, bo niepodobna przewidzieć szczegółowo kombinacji politycznych,
które by utworzeniu Polski niepodległej dopomagały”.9 Zdawał sobie więc sprawę z różnych

6 M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej

(Kraków: Arcana, 2002).

7 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. I (Warszawa 1937): s. 91.

8 Z. Dębicki, Iskry w popiołach. Wspomnienia Lwowskie (Poznań: Nakład księgarni św. Wojciecha, 1931): s. 102-103.

9 J. L. Popławski, Pisma polityczne. Wydanie pośmiertelne, t. I (Kraków: Skład główny u Gebethnera i Wolffa, 1910): s. 90.
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możliwości kształtu przyszłego państwa polskiego, proponował natomiast prowadzenie walki
wzmacniającej interesy polskie, tak aby odrodzona Rzeczpospolita obejmowała jak najwięcej
swoich dawnych ziem lub by chociaż polskie interesy narodowe były na nich realizowane 
w inny sposób (np. poprzez prymat polskiej kultury).

Polskość „Ziem zabranych”

Jak już wspomniałem, ziemie zaboru rosyjskiego pozostawione poza obszarem Królestwa
Polskiego wielu Polaków uznawało za historycznie polskie. Wprawdzie w wielu rejonach prze-
ważały inne narodowości (bądź ludy), niż Polacy, niemniej życie kulturalne świadczyło o silnej
polskości Wilna, Grodna czy nawet Mińska. Były to natomiast terytoria bardzo różnorodne pod
względem etnicznym; w wielu przypadkach żywioł polski faktycznie pozostawał nieliczny. Za-
uważył to Popławski przyznając, iż: „kraj nie jest etnograficznie polskim”.10 Poza pewnymi re-
jonami, gdzie Polacy stanowili większość, i to nie tylko w miastach (np. Wileńszczyzna),
przeważała ludność wschodniosłowiańska bądź bałtycko-litewska.

Zupełnie inaczej zaś przedstawiała się sprawa przynależności kulturowej tych ziem: 

kraj ten od pięciu wieków jest naszą własnością, od której wywodzimy
się nie na zasadzie praw historycznych, nie mających znaczenia realnego, ale
dlatego żeśmy objęli go w posiadanie krwią i pracą swoją i umocnili się w tym
posiadaniu naszą kulturą umysłową i polityczną. Nasze jest niemal wszystko
co ma tam jakąkolwiek wartość trwałą, cywilizacyjną, bo wszystko jest rezul-
tatem polskiej myśli i polskiej woli, polskich instytucji i obyczajów.11

Publicysta wskazywał również brak szczególnych osiągnięć kulturalnych Rosjan na obszarze
„Ziem zabranych”, oraz zachowanie ciągle żywotnej kultury polskiej: „gdyby dziś Rosjanie kraj
ten opuścili, jedyną pamiątką ich rządów byłyby tylko cerkwie, fortyfikacje i budki policyjne,
oraz licho pobudowane domy urzędowe. Kraj żyje dotychczas zabytkami naszej cywilizacji 
i naszą przeważnie pracą dla niej, pomimo strasznych przeszkód dokonywaną”.12

Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Rosjanie przybywający na „Ziemie zabrane” nie doprowa-
dzili do zaniku polskiej kultury, która w wielu miejscach nawet umocniła swoją żywotność. Naj-
lepszym przykładem pozostaje oczywiście Wilno. Rosyjska kultura nie była dla elit tak atrakcyjna,
jak kultura polska. Sama inteligencja rosyjska ulegała niekiedy asymilacji wobec kultury polskiej,
także w czasach brutalnej rusyfikacji. Skutkiem takich doświadczeń stała się późniejsza postawa
np. Romana Dmowskiego, który nie obawiał się tak bardzo rusyfikacji, jak germanizacji.

Sprzeciw wobec wyrzeczenia się „Ziem zabranych”

Należy podkreślić, że wśród części polskiej szlachty i inteligencji pojawiały się osoby gotowe
wyrzec się Kresów w imię skonsolidowania sił narodowych w Królestwie: w „społeczeństwie
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11 Tamże, s. 172.

12 Tamże.



naszym są ludzie, przekonani sami i przekonywający innych, że zrzec się musimy Litwy i Rusi,
że sprawa polska jest tam ostatecznie przegrana”.13 Postawa ta spotkała się ze zdecydowaną
krytyką Jana Ludwika Popławskiego. Według niego, taka skłonność była marnowaniem kilku-
wiekowego dorobku narodowego: „co jest objawem, niestety, dosyć powszechnym na Litwie 
i Rusi”.14

Temu publicysta Przeglądu Wszechpolskiego wyraźnie się sprzeciwiał: „wyrzeczenie się rosz-
czeń do Litwy i Rusi oznacza w ich rozumieniu nie tylko zaniechanie zupełnie wszelkich dążeń
politycznych, ale i najskromniejszych praw do zachowania odrębności narodowej i kulturalnej
w kraju zabranym”.15 Uważał, że ugodowcy swoim postępowaniem tylko pobudzają rosyjski ape-
tyt, zamiast go ograniczać: „jeżeli dziś pretensje rosyjskie przekraczają Bug i Niemen i sięgają
niemal Wisły, to niegdyś pretensje polskie dochodziły het za Dźwiną i Dnieprem – do Pskowa
i Nowogrodu, do Smoleńska i Trubecka”.16 Motywy takiego stanowiska były różne. Mogło to
być próbą skonsolidowania żywiołu polskiego w jednym, zwartym ośrodku, lecz również stano-
wić chęć wsparcia uciskanych narodów rosyjskiego mocarstwa we wspólnej walce 
z rosyjskim zaborcą oraz pragnienie zażegnania przyczyn konfliktów polsko-rusińskich czy pol-
sko-litewskich. Warto wspomnieć choćby o rozpoczynającym swoją wieloletnią karierę poli-
tyczną Władysławie Studnickim. Jego zdaniem uciskane przez Rosję narody byłyby sojusznikami
Polski w walce o niepodległość, dla której warto wyrzec się terenów, na których Ukraińcy sta-
nowili większość.17

Popławski piętnował również naiwny idealizm wielu liberałów marzących o bezkrwawym
podziale terytoriów, według kryterium etnicznego: „Tacy ludzie wyobrażają sobie, że nadejdzie
jakaś chwila zwrotna, jakiś dzień przełomu, jakiś termin regulacji stosunków narodowych, kiedy
odbędzie się podział obszarów terytorialnych według przynależności etnograficznej”.18 Jak po-
kazała przyszłość, o przynależności danych ziem nie decydował czynnik etniczny, ale argumenty
siły militarnej oraz dyplomatycznej.

Postawa wobec ruchu narodowego Litwinów i Rusinów

Zgodnie z powszechnymi, nieuzasadnionymi stereotypami endecja odwiecznie miała być
wrogo nastawiona wobec nacji żyjących obok polskiej. Jest to nieporozumienie, wynikające 
z nieznajomości historii polskiego nacjonalizmu, bądź wręcz złej woli oraz wykorzystywania 
– powszechnego obecnie – utożsamiania nacjonalizmu z szowinizmem, co również stanowi is-
totny błąd. Owszem, krytykowano panujące wśród niektórych kręgów społecznych tendencje
nadmiernej tolerancji wobec innych narodów, która łączyła się z kosmopolityczną wiarą we
wspólnotę interesów wszystkich narodów.19

Tak więc, Popławski pisał: 

13 Tamże, s. 169.

14 Tamże.

15 Tamże.

16 Tamże.

17 M. Boruta, dz. cyt., s. 59.

18 „Nasze stanowisko na Litwie i Rusi”, dz. cyt., s. 170.

19 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej (Wrocław: Zakład Na-

rodowy im. Ossolińskich, 1980): s. 36.
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jesteśmy dziś narodem najgrzeczniejszym, najbardziej humanitar-
nym, najpobłażliwszym dla innych, sądząc, że te właściwości są świadec-
twem naszej dojrzałości cywilizacyjnej. Niestety, nie są to przymioty
panów cywilizacji, ale jej lokajów. Bezwzględność narodowa, szorstkość,
gwałtowność itd. nie przeszkodziły Anglikom, Niemcom i Francuzom
zająć stanowiska naczelnego, owszem pomogły im do wysunięcia się na-
przód w cywilizacji. Naród, który silnie czuje swoją samoistność i ceni
swoją godność, nie może być ani potulnym, ani ślamazarnie humanitar-
nym.20

Skłonność Popławskiego do traktowania konfliktów na polu narodowościowym jako nieunik-
nionych, nie oznaczała jednakże akceptacji dla głoszonych już wówczas poglądów, między in-
nymi w Niemczech, które – opierając się na skrajnym darwinizmie – uznawały tezę o naturalnej
nierówności narodów.21 Trudno więc zgodzić się z sądami przypisującymi endecji cechy ruchów
narodowych o charakterze szowinistycznym. Zakładano tylko naturalną rywalizację narodów,
której przejawy były coraz bardziej widoczne w czasach Popławskiego. Nie oznaczało to pogardy,
bądź nienawiści wobec innych narodów, jako „mniej wartościowych”. Co więcej, pisał on: „Prze-
śladowanie narodowe lub religĳne budzi do prześladowców, zwłaszcza postępujących brutalnie,
nienawiść. [...] człowiek, który żyje w ciągłym strachu o nią uczuwa w sercu wściekłość, którą
krwią wroga pragnie nasycić”.22 Popławski słusznie oceniał, że ucisk narodowy wzbudza niena-
wiść, która może mieć swój tragiczny finał w przyszłości. Stąd też, nie postulował podejmowania
wrogich działań względem „narodów kresowych”.

Niezwykle więc ciekawa pozostaje kwestia ówczesnej przychylności Popławskiego wobec
emancypacji narodowej Litwinów i Ukraińców-Rusinów. Ze współczesnej perspektywy, obar-
czonej wieloma stereotypami, wydaje się nieprawdopodobnym, aby polski nacjonalista mógł
wspierać podobne dążenia. Tymczasem, według Popławskiego: „interes nasz narodowy wymaga
popierania świadomości plemiennej i politycznej Litwinów i Rusinów”.23 Powodem takiej
postawy był opór tych narodowości przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Popławski nie przesądzał o przyszłości tych ruchów narodowych, choć miał nadzieję, że będą
one korzystne również z polskiego punktu widzenia. Zalecał więc: „popieranie tych dążeń,
jeżeli się wrogo dążeniom naszym nie przeciwstawiają”.24 Jednocześnie, stanowczo podkreślał
polityczną i kulturalną polskość tych ziem: „zaznaczamy jednak stanowczo, że politycznie i kul-
turalnie kraj jest dzisiaj polski”.25 Należy wyraźnie zaznaczyć, że według ówczesnych endeków,
członkiem narodu politycznego Polaków mógł być zarówno Polak, jak Ukrainiec czy Litwin.
Nie odmawiano „narodom kresowym” prawa do rozwĳania swojej tożsamości narodowej. Wy-
magano natomiast jednoczesnej lojalności wobec narodu panującego (Polaków) oraz niepodej-
mowania działań wymierzonych przeciwko niemu. Takie podejście wynikało m.in. z dziedzictwa
narodowego, jakie stanowiła pamięć o wspólnej egzystencji różnych narodów, bądź ludów 
w dawnej Rzeczypospolitej. 
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Publicysta Przeglądu Wszechpolskiego uważał w następstwie tego, iż rozgrywająca się batalia
nie dotyczy tylko polskości lub rosyjskości Litwy i Rusi, ale również swobody dla żyjących tam
narodów: „sprawa toczy się nie tylko o to, czy kraj zabrany ma być polskim, czy rosyjskim, ale
właściwie o to – czy ma być politycznie polskim, z równouprawnieniem odrębności narodowych,
czy też rosyjskim, z przymusowym sprowadzeniem wszelkich różnic do jednego mianownika 
i centralizacją krępującą wszelką samodzielność społeczną?”.26

Zatem, propozycją Popławskiego był nieskrępowany rozwój narodowy Litwinów, Białorusi-
nów i Ukraińców w obrębie politycznego narodu Polaków. Z dzisiejszego punktu widzenia, po-
stawienie tej problematyki w taki sposób świadczyć mogłoby raczej o insynuowanym wobec
polskich nacjonalistów szowinizmie. Współcześnie wydawać się może niezbyt „tolerancyjne”
określanie Polaków jako „narodu panującego”, oraz domaganie się od innych nacji lojalności
wobec niego. Nic bardziej mylnego. Należy przecież pamiętać, że owe narody albo nie miały
tradycji własnej państwowości, albo istniała ona (przy dużym uproszczeniu) w bardzo odległej
przeszłości. Brakowało im wówczas wykształconej kultury narodowej, a niekiedy nawet języka
literackiego. Uzyskanie niepodległości państwowej dla samych Litwinów czy Białorusinów, wy-
dawało się wówczas mało realne. Poszanowanie ich odrębności narodowej stanowiło główny po-
stulat, o który te ruchy walczyły. Analogiczne przykłady widać np. w słowackim czy estońskim
ruchu narodowym. Jak widać, taka postawa charakteryzowała polskich nacjonalistów, w prze-
ciwieństwie do niemieckich czy rosyjskich.

Demokratyzm Popławskiego 

Jan Ludwik Popławski znajdował się w kręgu myśli demokratycznej, typowej dla dziewięt-
nastowiecznych nacjonalistów. Jednym z najbardziej znaczących tekstów tego ideologa Naro-
dowej Demokracji był Nasz Demokratyzm z roku 1900, stanowiący manifest jego ogólnego
programu narodowego. Zasługuje on tutaj na szczególną uwagę, bowiem Popławski poświęcił
na jego łamach wiele miejsca stanowisku wobec Litwinów i Rusinów. 

Swe rozważania rozpoczął od obrony przez zarzutami występowania przeciwko ich emancy-
pacji narodowej: 

Oskarżano nas nawet o dążności bismarckowskie w stosunku do Ru-
sinów i Litwinów, o odmawianie im prawa do samodzielnego bytu naro-
dowego, do rozwĳania swej indywidualności. Ani w programie
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, ani w artykułach „Przeglądu
Wszechpolskiego”, ani w innych wydawnictwach naszych nie występo-
waliśmy nigdy przeciw dążeniom narodowym Rusinów i Litwinów, mają-
cym na celu utrwalenie i rozwój ich bytu narodowego lub nawet
odrębności politycznej.27

Szanując te dążenia, Popławski zaznaczał, że – z perspektywy polskiej – niektóre przejawy
narodowego ruchu Litwinów i Rusinów mogą kolidować z polskim interesem narodowym: 
„Ocenialiśmy tylko ze stanowiska interesów narodowych polskich pewne objawy tych dążeń 

26 Tamże.
27 J. L. Popławski, dz. cyt., s. 109.
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i wykazywaliśmy nieraz ich szkodliwość, przede wszystkim dla naszej sprawy lub ubocznie
nawet dla sprawy czy to ruskiej, czy litewskiej”.28

Co bardzo ciekawe, Popławski postulował politykę nieinterwencji wobec ich narodowych
aspiracji: „W naszych oświadczeniach programowych nie poruszaliśmy nigdy stosunku sprawy
polskiej do tych narodowości, nie dlatego, żebyśmy ich dążenia lekceważyli, żebyśmy ich praw
zaprzeczali, ale dlatego, że w dzisiejszych warunkach uważamy pozostawienie Litwinów, 
a zwłaszcza Rusinów i nie mieszanie się do ich spraw za najkorzystniejsze dla Polaków”.29 Pub-
licysta przestrzegał jednakże przed akcją ugodową, mogącą wywołać efekt odwrotny od zamie-
rzonego: „W jedynej dzielnicy, w Galicji, gdzie Polacy mogą wpływać na uregulowanie stosunku
dwóch narodowości, akcja ugodowa, lekkomyślnie podjęta, naraziła nas na straty poważne i za-
miast złagodzić zaostrzyła stosunek Rusinów do nas”.30 Zamiast programu ugodowców Popław-
ski proponował „politykę realną”, broniącą interesów polskich przy jednoczesnym
pozostawieniu Rusinom i Litwinom swobody działania: 

Polityka realna w chwili dzisiejszej polegać powinna, zdaniem naszym
na tym, żebyśmy pozostawili Rusinom i Litwinom zupełną swobodę dzia-
łania i nie wchodzili w rokowania formalne, które wobec wzmożenia się
rządów separatystycznych nie mogą dać na razie rezultatu pożądanego,
ale żebyśmy natomiast gorliwie i bezwzględnie bronili spraw naszych i in-
teresów narodowych, nie żądając niczego od nich i nie narzucając się ze
swymi propozycjami. […] kompromis rozumny, na niewątpliwie istnieją-
cej wzajemności interesów oparty, mógłby w stosunkowo bliskiej przyszło-
ści nastąpić, zwłaszcza pomiędzy Litwinami i Polakami.31

Przy zachowaniu całego szacunku wobec odrębnych dążeń różnych narodowości, Popławski
ostro krytykował postawy wzmagające tworzenie separatyzmu „narodów kresowych”: 

Humanitarni obrońcy praw i radykalni mściciele nieraz urojonych
krzywd Litwinów i Rusinów są właściwymi twórcami separatyzmu litew-
skiego i ruskiego. Dosyć powszechny a zazwyczaj bezwiedny jest u nas
taki samobójczy radykalizm, który polega jedynie na zohydzeniu przeszło-
ści i teraźniejszości narodowej, na jakimś ekspiacyjnym opluwaniu god-
ności swego narodu i obniżaniu jego wartości, na szkodzeniu jego
interesom i zaprzeczaniu jego praw. Tacy właśnie spośród nas separatyzm
litewski i ruski niebacznie zaognili i dotychczas rozdmuchują.32

Publicysta wskazywał również na antyrosyjskie motywy „podniecania” separatyzmu Litwi-
nów i Rusinów, które uważał za nietrafione i w swej istocie szkodliwe dla polskich interesów
(choć wcześniej sam kierował się podobnymi rachubami): „Inni znowu separatyzm litewski 
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i ruski pośrednio podniecają w naiwnej rachubie patriotycznej, że Rosji trudniej walczyć 
z trzema separatyzmami, niż z jednym polskim. Ta naiwna rachuba okazuje się w praktyce za-
wodna. Niebezpieczniejszym dla Rosji był by jeden separatyzm polski, obejmujący zarazem dą-
żenia narodowe Rusinów i Litwinów, niż trzy separatyzmy – z których dwa ostatnie rząd rosyjski
może podszczuwać przeciw pierwszemu”.33

Taka postawa była typowa zwłaszcza wśród polskich socjalistów. Uchwała III Zjazdu PPS 
w zaborze rosyjskim, z 1895 r., zaznaczała, że narody wchodzące wówczas w skład Imperium
Rosyjskiego stanowią siłę, która – przy odpowiednich warunkach – decydować będzie o losach
caratu. Wobec tego, zdaniem socjalistów, aby obalić carat konieczne będzie wzbudzenie wśród
uciskanych narodowości wrogiego nastawienia względem władzy rosyjskiej.34

Popławski poruszał również kwestię Białorusinów, uznając ich dążenia za wywołane sztucz-
nie przez Polaków: „Czy należy wytwarzać sztucznie wśród Białorusinów dążenie do odrębności
narodowej, którego nie ma, pisać książeczki w ich narzeczu, kiedy oni sami żądają polskich?
[...] To nie jest polityka mądra i ludzka, ale samolubna zachcianka fantastów szlacheckich, wy-
twór znieprawionych mózgów i zwyrodnionych instynktów”.35

Zmiana stanowiska

Pod koniec życia Popławski zmienił swoje stanowisko w kwestii „narodów kresowych”,
zwłaszcza Ukraińców-Rusinów. Przede wszystkim, opierał się na tym, iż w przeszłości nie ist-
niało państwo ukraińskie. Mylił się natomiast twierdząc, że tylko narody historyczne, o trady-
cjach państwowych, mogą poczuwać się do odrębności, czego dowody były już coraz bardziej
wówczas wyraźne: 

uświadomienia sobie lub bodaj instynktownego poczucia swej odręb-
ności politycznej i kulturalnej Rusini, a już zwłaszcza Rusini galicyjscy nie
mają wcale. Taki patriotyzm bowiem wyrasta jedynie na gruncie tradycji
historycznej własnego państwa i własnej, twórczej pracy cywilizacyjnej.
Państwa ruskiego, ukraińsko-ruskiego nigdy nie było. Były liczne księstwa,
które nigdy nie tworzyły jednego organizmu politycznego i narodowego.
Ludność tych księstw różniła się znacznie pomiędzy sobą pochodzeniem
a nawet językiem. Te różnice rasowe i językowe dotychczas przetrwały.36

Wedle tego toku rozumowania, uznał powstanie niepodległej Ukrainy za niemożliwe: 

Sprawa polsko-ruska to w swej istocie walka ducha polskiego i cywili-
zacji zachodniej z duchem bizantyjsko-moskiewskim. […] Pod względem
politycznym i duchowym nie ma istotnie Rusi samodzielnej. Nie ma 
i bodaj nie będzie. Istnieje odrębna, wyraźna formacja etnograficzna, ist-
nieją usiłowania wytworzenia z niej narodu. Ale są to usiłowania 

33 Tamże, s. 112.

34 M. Boruta, dz. cyt., s. 57.

35 J. L. Popławski, dz. cyt., s. 113.

36 J. Jastrzębiec [J. L. Popławski], „Z całej Polski”, dz. cyt., s. 222.
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spóźnione. Wiek ubiegły był epoką odradzania się narodów. Nie może być
wszakże mowy o odrodzeniu się narodu ruskiego, bo ten właściwie jako
samodzielna, polityczna i kulturalna całość nigdy nie istniał.37

Nie pomylił się w tym wypadku Popławski, bowiem ówczesne stosunki międzynarodowe,
nawet przy coraz bardziej możliwym wybuchu konfliktu między zaborcami, nie przemawiały
za powstaniem niepodległej Ukrainy. Dopiero kilka niemożliwych do przewidzenia wojen, re-
wolucji i wydarzeń sprawiło, iż dopiero pod koniec XX w. narodziło się niepodległe państwo
ukraińskie. Popławski sądził, że powstanie niepodległej Ukrainy jest niemożliwe, w związku 
z czym: „I my, i Rusini nie powinniśmy się łudzić. Będzie to praca stracona, będzie to czas
zmarnowany. Szkoda zaiste energii na osiągnięcie nieziszczalnego celu, na walkę bezskuteczną
i beznadziejną traconej”.38

Mimo zmiany postawy, oceniającej narodową emancypację Ukraińców jako niemożliwą do
spełnienia, trudno byłoby nadal posądzić Popławskiego o szowinizm. Stwierdzenie, iż Ukraińcy
nie mieli swojego państwa, mogłoby zostać wprawdzie zdecydowanie zakwestionowane przez
współczesnych historyków ukraińskich, nawiązujących do Rusi Kĳowskiej. Wyrażenie jednak
takiego poglądu – niepozbawionego zresztą wówczas podstaw – nie nadaje Popławskiemu cech
narodowego „szowinisty”. Wpisuje się on w sposób rozumowania dużej części współczesnej mu
inteligencji, zajmującej się historią Ukrainy.

Zadania polityki narodowej na Kresach Wschodnich według Popławskiego 

Warto w tym miejscu przybliżyć program Popławskiego wobec sprawy polskiej na „Ziemiach
zabranych”. W jego przekonaniu, zadania polskiej polityki narodowej na tych terenach (podob-
nie zresztą, jak w Prusach Wschodnich czy na Śląsku Cieszyńskim) miały przede wszystkim na
celu: „utrzymywanie na kresach żywiołu polskiego i wzmacnianie go pod względem narodo-
wym”.39 Pod pojęciem „kresów” rozumiał: „te prowincje, w których żywioł polski tuziemczy
lub zwykle napływowy znajduje się w znacznej mniejszości, tak również te ziemie nawet etno-
graficznie polskie, gdzie ludność nie jest narodowo w znaczeniu politycznym uświadomiona.
Są to prowincje, które albo do państwa polskiego nie należały, albo dawno się od niego oddzieliły,
albo w których panowanie kulturalne i polityczne żywiołu polskiego zostało poważnie zachwiane
i osłabione”.40 W tym rozumieniu Popławski nie nazywał ziemią kresową Galicji Wschodniej
„chociaż żywioł polski jest tu nieraz w dosyć znacznej mniejszości, ale panuje politycznie i kul-
turalnie”.41 Z drugiej strony, „Litwę i Ruś południowo-wschodnią (Wołyń, Podole, Ukraina),
zaliczać należy obecnie do ziem kresowych”.42

Popławski wielokrotnie podkreślał hegemonię kulturalną polskości na Litwie czy Rusi; rzecz
miała się z kolei odmiennie w przypadku władzy politycznej. Tereny te były bowiem bezpo-
średnio podporządkowane Petersburgowi. Inaczej w przypadku Galicji Wschodniej, gdzie Polacy
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39 J. L. Popławski, dz. cyt., s. 375.

40 Tamże.

41 Tamże.
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wówczas panowali zarówno politycznie, jak również kulturowo. Stąd też Lwowa czy Tarnopola,
Popławski nie zaliczyłby do „Ziem kresowych”, jak Wilno czy Mińsk. 

Jaki zaś był główny instrument realizowania zadań polityki narodowej na Kresach Wschod-
nich? Przede wszystkim, podkreślał on główną różnicę między kierunkiem wszechpolskim 
a kierunkiem ugodowym: „pierwszy prowadzi politykę narodowej ekspansji, drugi – politykę
narodowej abdykacji”.43 Popławski pojęcie „ekspansji narodowej” – kluczowego narzędzia po-
lityki narodowej na Litwie i Rusi – rozumiał dwojako. Po pierwsze: „jako rozszerzenie zakresu
dążeń i interesów narodu zarówno w dziedzinie politycznej, jak i w innych dziedzinach życia
duchowego i materialnego, i nie tylko rozszerzenie, ale i podnoszenie ich do wyższej miary”.44

Po drugie: „jako rozszerzenie naszego terytorium narodowego za pomocą osadnictwa polskiego,
uświadamianie ludności z pochodzenia polskiej, ale narodowo biernej, lub asymilowania żywio-
łów nie mających wyraźnej indywidualności narodowej, wreszcie za pomocą wzmacniania na-
szych wpływów politycznych i kulturalnych wszędzie tam, gdzie mają one historyczną 
i przyrodzoną podstawę. Ekspansja narodowa w jednym i drugim znaczeniu jest wynikiem przy-
rostu siły naszej i uświadamiania sobie tego faktu”.45

Należy zauważyć świadomość Popławskiego, że stanowisko polskości na Litwie i Rusi musi
być inne niż na ziemiach rdzennie polskich, niezależnie od przyszłej przynależności państwowej
tych ziem: „Polska niezależna, czy to pod naciskiem konieczności, czy na żądanie innych pań-
stw, które by jej taki warunek przyznania samodzielnego bytu narzuciły – mogłaby zrzec się
formalnie części lub nawet całości tych krajów. Ale rozprawianie teraz o wyrzeczeniu się Litwy
i Rusi na korzyść, czy na korzyść Litwinów i Rusinów – jest albo niedorzecznością, albo
mrzonką”.46

Interesujące jest tutaj dopuszczenie przez Popławskiego możliwości, iż przy nowych stosun-
kach międzynarodowych, oraz uzyskaniu przez Polskę niepodległości, ziemie te mogłyby znaleźć
się w granicach innego państwa. Nie przekreślało to natomiast sensu wzmożonej polityki naro-
dowej na tych terenach: „samo istnienie ludności polskiej w prowincjach kresowych jest dziś dla
nas realną siłą polityczną, tym bardziej ludności ekonomicznie i kulturalnie świadomej. I nie tylko
dla zadań polityki bieżącej, ale i dla przyszłego państwa polskiego byłaby to siła bardzo ważna,
nawet gdyby musiało ono wyrzec się tych prowincji kresowych i wszelkich dążeń do ich posiada-
nia”.47 Wskazywał tutaj na analogię wykorzystywania takich sytuacji przez Niemców: „bo pomĳając
wszelkie względy polityczne, istnienie na przyległych terytoriach ludności, mającej wspólną 
z nami kulturę, upodobania, sposób myślenia itd. byłoby niezmiernie ważnym czynnikiem dla
rozwoju ekspansji naszych sił duchowych i ekonomicznych, naszego piśmiennictwa i naszej wy-
twórczości. Rozumieją to doskonale i umiejętnie wyzyskują Niemcy”.48

Zdaniem Popławskiego, gdyby wytworzyły się nowe państwa narodowe np. litewskie: „to
nie mogłoby być dla nas obojętne, że w tych nowych państwach żywioł polski byłby kulturalnie, 
społecznie a poniekąd politycznie panujący, jak np. żywioł szwedzki w Finlandii”.49 W tym też

43 Tamże, s. 366.

44 Tamże.

45 Tamże.

46 „Nasze stanowisko na Litwie i Rusi”, dz. cyt., s. 172.

47 J.L. Popławski, „Zadania polityki narodowej na Kresach” [w:] tegoż, Pisma polityczne, t. 2 (Kraków–Warszawa: 

Gebethner i Wolff, 1910): s. 376-377.

48 Tamże, s. 377.

49 Tamże.
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widział alternatywną nadzieję dla polskości na Kresach Wschodnich, gdyby nie znalazły się one
w granicach odrodzonego państwa polskiego. Warto zauważyć, że jest to stwierdzenie z roku
1903, kiedy Popławski dostrzegał możliwość uzyskania niepodległości przez Litwinów czy Ukra-
ińców, inaczej niż jeszcze w połowie lat 90. XIX w. Wówczas propozycją dla tych narodów była
autonomia kulturalna w ramach narodu polskiego. Zmiana sytuacji poprzez szybkie unarodo-
wienie „narodów kresowych”, widoczna już przed rewolucją w 1905 r. (która wybitnie przyczy-
niła się do dalszego przyspieszenia tych procesów), sprawiła iż ideolog Narodowej Demokracji
zaczął rozważać inne możliwości jak najlepszego rozwiązania dla żywiołu polskiego na Kresach
Wschodnich. 

Jak już wspomniano, Popławski zmienił swój program wobec Litwy i Rusi. Wszelako odrzucił
możliwość powstania niepodległych państw narodów bez tradycji państwowej: „każdemu, kto
te sprawy głębiej bada, przypominają się słowa Leszka Borkowskiego, zapomnianego dziś, jed-
nego z najsamodzielniejszych naszych polityków-myślicieli. »Nie ma Rusi, jest tylko Polska
albo Moskwa«”.50 Uważał, iż rozważania o niepodległej Ukrainie, czy też wspieranie narodowego
ruchu Ukraińców, pozbawione są sensu: 

chodzi mi o to tylko, żebyśmy, Polacy zdawali sobie jasno sprawę, ze
stosunku naszego do Rusinów i do ich dążeń narodowych. Bo my w po-
dobnych razach rozumujemy często jak dzieci lub dzicy ludzie. To, co jest
dla nas pożądane, wydaje się nam możliwe i słuszne. W poczuciu swej sła-
bości doszliśmy do przekonania, [że] wytworzenie się samoistnej narodo-
wości rusińskiej jest dla nas korzystnym. Dla tego przekonania znaleźliśmy
łatwo uzasadnienie ideowe i etyczne. Teoretycznie to uzasadnienie może
być zupełnie słuszne. Ale nie szukając go, należało wprzód odpowiedzieć
sobie na pytanie: czy w dzisiejszych czasach i w danych warunkach może
się wytworzyć naród z materiału etnograficznego, chociażby mającego wy-
bitną indywidualność, ale pozbawionego własnej tradycji politycznej i kul-
turalnej? Mówię to wszystko tym śmielej, „żem sam pełen winy” 
w sprawie ruskiej, do czego szczerze się przyznaję i co mi zarazem pozwala
dziś spokojnie i przedmiotowo rzecz traktować.51

Publicysta wszechpolski przyznawał się otwarcie do zmiany poglądów, uważając się za współ-
winnego postaw, które następnie pragnął zwalczać jako – w swoim mniemaniu – niesłuszne.
Sformułował również plan polonizacji Kresów Wschodnich: „Ale niechaj się zmienią warunki po-
lityczne w państwie rosyjskim, fala kolonizacji polskiej, rolniczej i przemysłowej, popłynie sze-
roko w kierunku wschodnim, na Wołyń, Podole i Ukrainę. Aż tą falą rozszerzać się zacznie znów
kultura polska, zdobywać i odnawiać utracone posterunki”.52 Zmiana postawy była zapewne spo-
wodowana rewolucją w Rosji, która wydawała się stwarzać perspektywy dla upadku rosyjskiego
kolosa, oraz odrodzenia się Rzeczypospolitej, bliskiej granic przedrozbiorowych.
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* * *
Jan Ludwik Popławski vis-à-vis the Nationalities Issue in the “Annexed Territories” 
of the Eastern Poland 

Jan Ludwik Popławski was one of the fathers of Polish nationalism. The nationalities ques-
tion in the so-called “annexed territories” (i.e. lands of the former Polish-Lithuanian Com-
monwealth not forming a part of the so-called “Polish Kingdom” but incorporated directly into
the Russian Empire) was an essential one for Polish nationalist thinkers at the end of the ni-
neteenth century. As opposed to the Polish nation, the historical nature of the Ukranian-Rut-
henian, Belorussian, and Lithiuanian ethnic groups was not confirmed and was called into
question. Popławski approached this question in a way most beneficial to Polish national inte-
rests, as he conceived of them. Popławski reasoned that the main objective should be to support
the Polish element in order to secure the Poles’ cultural and economic hegemony in those lands
in the eventuality of the future appearance of states independent of a sovereign Poland. 
In spite of his belief in the superiority of Polish culture, Popławski’s views of the so-called fron-
tier nationalities were not tainted by chauvinism.
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Starszy (urodził się w 1883) brat Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Jerzy – „Irzek” z książki
W cieniu zapomnianej olszyny  uczył się w gimnazjach Krakowa i Warszawy. Studiował filozofię i fi-
lologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jako literat
debiutował w 1902 r. Kilka lat później w Warszawie redagował Kurier Świąteczny. Powieściopisarz,
poeta, tłumacz, dziennikarz.1 Dość dużo tłumaczył, głównie pisarzy czeskich, a także – co 
w dużym stopniu odzwierciedla jego temperament i upodobania literackie – Kiplinga2 i Lon-
dona. Tego rodzaju sympatie oraz zamiłowanie do przygód i podróży zaznaczą się w jego póź-
niejszej prozie, a zwłaszcza w książkach dla młodzieży.

Od 1910 r. mieszkał we Lwowie, współpracując tam ze Słowem Polskim. Począwszy od 1915 r.
silnie angażuje się w dzieło tworzenia na terenie Rosji polskich formacji wojskowych3; zostaje
wiceprezesem Polskiego Komitetu Wojennego, nie zaniedbuje jednak działalności publicystycz-
nej. W 1917 r. będzie publikował przede wszystkim w Kijowie. 

Na temat tego etapu jego działalności wypowie się kilkanaście lat później Adolf Nowaczyński: 

[...] podczas gdy inni spokojnie wegetowali ratując swą substancję,
tylko ten Bandrowski, romantyk i bohemien4, przewędrowawszy przez
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„W zawieszeniu”
Jerzy Bandrowski na łamach moskiewskiej Gazety Polskiej

w latach 1915-1917

Jerzy SzokalSki

1 Por.: A. Konkowski, „Bandrowski Jerzy” [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, (red.) J. Krzyżanowski i in., 
t. I (Warszawa: PWN, 1984): s. 48; „Jerzy Bandrowski” [w:] Słownik współczesnych pisarzy polskich, oprac. zespół pod red. E. Ko-
rzeniewskiej, t. 1 (Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”,
1963): s. 152-155. Z danych obu słowników można wnosić, że po II wojnie światowej nie powstały żadne osobne prace krytyczne
lub naukowe, poświęcone twórczości Jerzego Bandrowskiego. Nie wznowiono ani jednej powieści, ani – јjak się wydaje – jakie-
gokolwiek innego spośród jego oryginalnych tekstów literackich. 

2 W wydaniu z 1948 powieści Kiplinga Stalky i spółka autorstwo przekładu przypisano Józefowi Birkenmajerowi (Por.: Słownik
współczesnych pisarzy polskich, dz. cyt., s. 154). W ostatnich latach pojawiło się na półkach księgarskich nowe wydanie tej powieści,
w którym w ogóle „zapomniano” podać nazwisko tłumacza. Udział przekładów Bandrowskiego w powojennym ruchu wydawniczym
został zaświadczony jedynie w przypadku Wygi Londona (wydania – 1946, 1948, 1954).

3 Za ślad tego rodzaju działalności można uznać następujący anons po raz pierwszy zamieszczony już w drugim numerze
Gazety Polskiej: „Sztab polskiej brygady strzelców niniejszym podaje, że [...] Polacy mogą odbywać służbę wojskową w składzie
wspomnianej brygady. [...] Inne pisma proszone są o przedruk niniejszego ogłoszenia w języku rosyjskim lub polskim”. Gazeta
Polska, nr 2 (6 XI / 24 X 1915): s. 1.

4 Wyróżnienia zostały wprowadzone – w całym tekście – przez autora niniejszego artykułu.



Omsk, Tomsk, Irkuck, Charbin aż do Władywostoku, tam wziął się do
czynu! do organizacji ułanów polskich, wszedł w kontakt ze starymi przy-
jaciółmi swymi Czechami. [...] Z pierwszych czasów, z kijowskich są też
już emigracyjne jego książki, półpolityczne, polemiczne, zwalczające na-
miętnie polską orientację pangermańską lub deskrybujące potworności
rewolucyjne griaduszczego chamstwa [...].5

Bohatera naszego szkicu nie cechowała partyjna ograniczoność i polityczne zaślepienie. 
Wymowna jest jego aktywna współpraca (w 1915 r.) – wespół z Julianem Wołoszynowskim 
i Kornelem Makuszyńskim – z Dziennikiem Kijowskim, „pismem – jak określa je Andrzej Ślisz 
– o poważnej publicystyce oraz interesującej tematyce kulturalnej”. Zdaniem tegoż historyka,
pismo „zachowywało dużą rezerwę w stosunku do endecji i niedwuznacznie sprzeciwiało się
jej prorosyjskiej orientacji”.6

Począwszy od października 1915 r. ukazuje się w Moskwie dziennik Gazeta Polska, z którym
Bandrowski podejmuje intensywną współpracę już od pierwszych dni jego istnienia. Nie jest
to dla niego środowisko nieznane; niektórych spośród kolegów po piórze znał zapewne jeszcze
w latach pobytu w Kijowie. 

Gazeta Polska była kierowana przez – znanych w owym czasie – publicystów, związanych 
z patriotycznymi tradycjami Ligi Narodowej i publicystyki warszawskiego Głosu. Kierowniczą
rolę odgrywał tu redaktor naczelny Józef Hłasko oraz Stanisław Brzostowski, który był oficjal-
nym właścicielem gazety. Stałymi współpracownikami byli m.in. również Włodzimierz Nałęcz
i Włodzimierz Dybciński, którzy omawiali przede wszystkim ważniejsze wydarzenia w dziedzi-
nie malarstwa i muzyki.

Gazeta Polska cieszyła się dużą poczytnością (nakład dochodził do 12 tys. egz.) i nie ustępo-
wała renomowanym dziennikom rosyjskim pod względem ilości oferowanych informacji; dla
polskich przesiedleńców w Rosji miała – wraz z bliskim jej Dziennikiem Piotrogrodzkim – bodaj
największe znaczenie. W ogóle zresztą – o czym pisano już nawet w latach 60. – pisma obozu
narodowodemokratycznego „były redagowane na wysokim poziomie, dysponowały liczną kadrą
fachowych dziennikarzy i wytrawnych publicystów”.7

W Gazecie Polskiej Bandrowski był, jak się wydaje, najciekawszym i najbardziej wszechstron-
nym autorem. Jego publikacje można w zasadzie podzielić na trzy główne rodzaje: felietony
kulturalne (włączając do tej kategorii obszerne artykuły recenzyjne, dotyczące nowości wydaw-
niczych i ważniejszych wydarzeń teatralnych), krótkie recenzje bieżących spektakli teatralnych
oraz wierszowane bajki satyryczne. Ponadto – aczkolwiek rzadko – w Gazecie Polskiej pojawiały
się jego oryginalne, zasługujące na uwagę wiersze liryczne. 

Ulubionym gatunkiem wypowiedzi literackiej, modyfikowanym przez Bandrowskiego na
różne sposoby, był felieton8; forma szczególnie odpowiadająca temperamentowi autora, jego
zmysłowi obserwacji oraz dziennikarskiemu wyczuciu potrzeb i oczekiwań czytelnika. Forma
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5 A. Nowaczyński, „Abel. (Rzecz o Bandrowskim Jerzym)”, Myśl Narodowa, nr 7 (1930): s. 103.

6 A. Ślisz, Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919) (Warszawa: Książka i Wiedza, 1968): s. 97.

7 A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939: zarys problematyki (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997): s. 103.
Por.: A. Ślisz, dz. cyt., s. 97 i poprz. 

8 mg [Michał Głowiński], „Felieton” [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, Al. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik ter-
minów literackich, wyd. III (Wrocław–Warszawa–Kraków: b.w., [1998]): s. 152: Felieton [...] – jeden z gatunków publicystyki, swobodny
w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji. Pierwotnie określano mianem f. dolną, odciętą linią, część
kolumny dziennika, gdzie zamieszczano materiały o charakterze literackim i krytycznym. F. [...] dotyczy zazwyczaj aktualnych 



ta, jak można sądzić, odpowiadała mu również z tego względu, iż pozwalała chociażby uniknąć
zbyt daleko idącej jednoznaczności ocen politycznych, która w danej sytuacji mogła by okazać
się ryzykowna dla procesu jednoczenia Polaków, reprezentujących rozmaite postawy i przeko-
nania. 

Jako pierwszy z tekstów Bandrowskiego zamieszczonych na łamach Gazety ukazywał się, już
w trzecim jej numerze, felieton „Przed świtem”, poświęcony stanowi ducha uchodźstwa pol-
skiego w Rosji w okresie wojny. Zasługuje on na szczególniejszą uwagę jako tekst poniekąd 
programowy9, zbliżony w swym charakterze do odezwy. Programowy w jakimś stopniu dla Gazety
Polskiej w ogóle; chodzi jednak przede wszystkim o jego reprezentatywność dla postawy i poetyki
samego Bandrowskiego.

Tematem jest tu, jak może sugerować już sam tytuł, opis stanu przejściowego, w jakim zna-
lazł się „organizm” narodu polskiego oraz wizja bliskiej jego poprawy.

Silniej niż kiedy indziej odczuliśmy straszny ból rozczłonkowania 
i niesłychaną tęsknotę ku sobie. [...] Sny nasze i modlitwy leciały w brat-
nie dzielnice, spotykały się gdzieś w chmurach. [...] Wiedzą o tym smutne
polskie pola, wiedzą stawy ciche, wiedzą bory i grusze Maćkowe, samotnie
w polu stojące – zgiełk wielki i lament żałosny dział się pod niebem pol-
skim, jedynym, które się na części pokrajać nie dało. [...] Jesteśmy na
obcej ziemi i pod obcym niebem i musimy sobie stworzyć swoje własne
słońce [...] i my powinniśmy wszystkie barwy swych dusz temu polskiemu
słońcu oddawać, aby ani jednego odcienia w nim nie brakło.10

Wojna – jak w wielu innych tekstach autora – postrzegana była nie tylko w swym negatywnym,
destrukcyjnym aspekcie, lecz również jako szansa dziejowa dla narodu Polaków na uzyskanie ja-
kiejś formy państwowości. Ponadto, stawała się narzędziem spajania rozbitego narodu i społe-
czeństwa, podzielonego na wrogie sobie warstwy i wyobcowane jednostki. W jednej z późniejszych
bajek w aforystycznej, jak zawsze, poincie Bandrowski napisze: „[...] będzie korzyść z tej wojny
niemała: / Cała Polska w nieszczęściu swoim się zbratała”.11 Tu jeszcze jednak na pierwszy plan
wysuwa się duch bojowy i solidarność pojmowana na sposób żołniersko uproszczony:

Zapachniało wojną. W takiej atmosferze rozszerzają się źrenice, noz-
drza drżeć poczynają, słuch wytęża się, czekając komendy. Żołnierska
dusza budzi się w człowieku. [...] Biedna inteligencja, która sama nie
miała co do ust włożyć, nawet ten marny kęs chleba zatruwała sobie myślą
o tym, co jedzą dzieci po wsiach, jak poczyna sobie i czym żyje uciśniony
wojną lud. A ten lud polski garnie się do polskiej inteligencji, słucha jej
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w danym momencie wydarzeń lub problemów, nie jest jednak nigdy programowym komentarzem do nich, składają się nań raczej
swobodne dywagacje, często nie pozbawione zabarwienia satyrycznego. W f. występować mogą elementy fikcji lit., z tym że nie
stanowią one celu same w sobie, podporządkowane są doraźnym celom publicystycznym. Od eseju f. różni się zarówno mniejszymi
rozmiarami, jak i konieczną aktualnością problematyki. F. dzieli się zwykle według podejmowanych tematów (f. obyczajowe, f. lit.
itp.), ale także według sposobów ujęcia (np. f. satyryczne) [...].

9 Nie sposób nie uwzględnić subtelnego zastrzeżenia Głowińskiego (por. poprzedni przypis), iż felieton „dotyczy zazwyczaj
aktualnych w danym momencie wydarzeń lub problemów, nie jest jednak nigdy programowym komentarzem do nich”.

10 J. Bandrowski, „Przed świtem”, Gazeta Polska, nr 3 (25 X / 7 XI 1915): s. 2.

11 Tersytes, „Ciężkie czasy (bajka)”, tamże, nr 162 (16 / 29 VI 1916): s. 2.



dziś i wierzy jej. Ufność budzi się w sercach polskich, bratnia miłość 
i zgoda, i tak wielka wojna dopełnia dzieła rozpoczętego przez Konstytucję
3 maja, usuwa różnicę stanów, ugruntowuje równość i miłość.12

Nie wnikając w to, na ile owe sielankowe wizje można kojarzyć z rzeczywistym – a niemałym
przecież – społecznym doświadczeniem autora, na ile zaś z naturalną dla retoryki agitacyjnej
projekcją życzeń przedstawianych jako rzeczywistość – zaznaczmy od razu, że posądzać autora
o pięknoduchostwo i naiwność nie ma powodu. Nie trzeba nawet odwoływać się w tym wzglę-
dzie do jego biografii. Krytycyzm w stosunku do takich właśnie postaw często określa treść jego
wielu tekstów; zwłaszcza bajek, o których będzie mowa dalej. 

Powróćmy jednak do felietonu „Przed świtem” i jego osobliwości. To, co jest, naturalną ko-
leją rzeczy, charakterystyczne dla piśmiennictwa czasu wojny – temat życia i śmierci – osiąga
w tekstach Bandrowskiego silną intensyfikację; przy czym życie i działanie konsekwentnie prze-
ciwstawiane są kontemplacji i refleksji. Zauważmy, jak często pojawia się słowo „życie” i w ja-
kich ciekawych kontekstach:

[...] w tym wszystkim jest pewna tajemnica życia. Ciosy następowały
po sobie z taką gwałtownością, że myśleć o nich długo nie można było.
Każdy cios wymagał niezwłocznej odpowiedzi w czynie. [...] Energia ży-
ciowa wytęża się, wrażliwość tępieje – i oto jest tajemnica tych legendar-
nych rycerzy błędnych, o których baśń opowiada, iż skórę mieli
zrogowaciałą, nieczułą na razy. Dusza ludzka w cierpieniu rozwija się, ze
spotęgowaną szybkością idzie naprzód, zapobiegając ciosom, a przeto staje
się trudnym do trafienia celem ruchomym, co sprawia, iż ciosy padają prze-
ważnie tuż za nią, a nie w nią. Boli tu wzrastające nieodłącznie, a równo-
ległe wrażenie, iż się jest ściganym zwierzem, ale wrażenie to rzadko kiedy
narusza nerwy duszy prawdziwie żywotnej. Niebezpiecznym stać się może
dopiero w formie refleksji, która utrudnia duszy powrót do dawnego nor-
malnego stanu, wstrzykując w nią jakieś jadowite, trujące soki. Temu trzeba
będzie zapobiec – albowiem nikomu nie wolno mścić się na życiu.13

Do tematu życia, witalistycznie pojmowanego przez Bandrowskiego jako wartość szczególna,
a zestrojona z myślą o narodzie jako swoistym organizmie, a także do pojmowania wojny jako
szansy dziejowej, powrócimy jeszcze. Tymczasem dodajmy, że mechanizm psychologiczny, który
został tu nazwany tajemnicą życia, a polegający na odrzucaniu refleksji w momentach ekstre-
malnych, przypisywany jest nie tylko jednostce czy grupie, ale również narodowi jako całości.

Rozmyślanie, które ma wyręczać czyn, to zjawisko, które Bandrowski poddaje często miaż-
dżącej krytyce – jak w bajce „Tygrys i wół”, gdzie w finale czytamy:

Trudno zwyciężyć, gdy się myśli tyle
O wrogu, a o własnej nie chce wiedzieć sile.
[...] 
Taki sposób myślenia zwykł cechować woły.14
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12 J. Bandrowski, „Przed świtem”, dz. cyt., s. 2.

13 Tamże.

14 Tersytes, „Na marginesie. Tygrys i wół (bajeczka)”, Gazeta Polska, nr 121 (3 V / 16 V 1916): s. 2.



Tekst „Przed świtem” kończy się następującym apelem: „Jesteśmy na obcej ziemi i pod
obcym niebem i musimy sobie stworzyć własne niebo i własne słońce [...] powinniśmy wszystkie
barwy swych dusz temu polskiemu niebu oddawać, aby ani jednego odcienia w nim nie brakło
[...]”.15 

Przeciwstawienie tego, co obce temu, co własne znajduje ciekawe rozwinięcie w felietonie
pod tytułem „W cudzym domu”; autor przedstawił w nim swoje pojmowanie zarówno praw, jak
i obowiązków uchodźcy:

Jesteśmy tu gośćmi i dany jest nam pierwszy warunek gościnności, to
jest możność pozostania sobą. [...] Społeczeństwo rosyjskie przyjęło nas
na ogół życzliwie, lud rosyjski zachował się wobec wysiedleńców polskich
przeważnie dobrze. [...] O konfliktach nie słychać. Lud rosyjski trzyma
się swoich obyczajów, polski swoich – albowiem lud, dzięki swemu kon-
serwatyzmowi, jest zwykle tolerancyjny i poprzestaje na swoim. [...] Ina-
czej trochę ma się rzecz z naszą inteligencją, która odznacza się pewną
skłonnością do ekspansji i agresywności. Lubi krytykować, lubi gospoda-
rować na cudzym podwórku, lubi zwłaszcza radzić. [...] Inteligencja polska
[...] znacznie silniej reaguje na wszystko obce, silniej też wpływom obcego
otoczenia ulegając. Anglik nie zauważy nawet olbrzymiej góry w cudzym
kraju, podczas gdy Polakowi na obczyźnie zdaje się, że nawet kury gdaczą
po cudzoziemsku i ma za to do nich żal i pretensję i zdaje mu się, że one
go krzywdzą. [...] Tę drażliwość należy w sobie zgnieść, pokonać ją, nie
poddawać się jej, bo ona jest chorobą, i nie dopuszczać jej do głosu, bo
ona mówi niedorzecznie. [...] Tu dla społeczeństwa miarodajne jest to, co
obowiązuje człowieka, bawiącego w cudzym domu. [...] Monachijczyk
może sobie wyśmiewać i ganić Berlin, berlińczyk może śmiać się z Drezna.
[...] 

A choć 12 milionów Polaków było obywatelami rosyjskimi, jednakże
kultura rosyjska pozostanie rosyjską, a polska – polską.16

Felietonista Gazety Polskiej nie ograniczał się jednak do uszczypliwych ocen oraz pouczeń
kierowanych do rodaków. Zbyt dobrze zdawał sobie sprawę z uwarunkowania zachowań cha-
rakterystycznych dla społeczności wysiedleńczej – jako, że sam do niej należał i sam podlegał
podobnym zagrożeniom, spośród których za wyjątkowo szkodliwe uznawał izolację, oderwanie
się od świata kultury, zarówno rodzimej, jak i tej otaczającej przybyszów w kraju, w którym się
znaleźli. Owo odcięcie się od świata traktował jednak – przynajmniej na pewnym etapie – jako
smutną nieuchronność. W tekście zatytułowanym „W zawieszeniu” Bandrowski wyznawał: 

[...] nie ma nic straszniejszego nad egzystencję tymczasową, że się tak
po galicyjsku wyrażę – prowizoryczną. Dusza, nie związana niczym z ży-
ciem, nie tylko traci wszelką świadomość konieczności istnienia, ale nawet
woli wyrzeka się i usypia. Pamiętam, jak przybywszy ze Lwowa do Kijowa,
leniuchowałem całymi dniami, nie mogąc zdobyć się na żaden energicz-
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15 J. Bandrowski, „Przed świtem”, dz. cyt., s. 2.

16 Tegoż, „W cudzym domu”, Gazeta Polska, nr 26 (17 / 30 XI 1915): s. 2.



niejszy wysiłek. [...] Wylegiwałem się w słońcu [...] i przyglądając się zło-
tym kopułom, lśniącym po drugiej stronie Dniepru, wymyślałem o nich
najróżniejsze baśnie, ale zwiedzić te cerkwie nie przyszło mi nawet na
myśl [...].17

Wspomniany syndrom, który określa jako „psychologię Ghetta”, opisał autor z właściwą sobie
zdolnością do samoanalizy i obserwacji, konstatując ze smutkiem, że uchodźcy „nie wchłaniają
w siebie nic ze swego otoczenia, nie są na nic ciekawi, nie rozumieją jego objawów życiowych”.
Przykładem jest stosunek do „gwiazd” kultury rosyjskiej, takich jak Szalapin, który budził za-
interesowanie Polaków w Warszawie – ale już nikłe w Moskwie.

Kończył Bandrowski swój tekst słowami: „Braćmi jesteśmy zwierząt, które ziemia nasza zro-
dziła i ptaków i drzew i kwiatów i te same w nas soki płyną i to samo nam jest potrzebne słońce
i wyrwani z gruntu, więdniemy, a serca nasze zsychają się zupełnie, jak zioła i kwiaty”.18

Pozostaje, mimo wszystko, pewien paradoks, że zarzuty czyni się tutaj tym samym ludziom,
których umacniało się w przekonaniu, iż „żyją pod obcym niebem”, co więcej – apelując o to,
aby „tworzyli własne słońce”... 

Rozterka jest jeszcze wyraźniejsza w wierszach lirycznych z cyklu „Epigramy”, w których
toczy się swego rodzaju dialog:

Jak tu ciemno, ponuro – słońca twarz cynowa,
A i to się za chmury bezustannie chowa.
Jak gdyby spojrzeć na nas nie chciało życzliwie.

A zaś ja najzupełniej temu się nie dziwię:
Gdy mnie z Ojczyzny losy wygnały karzące,
Czyż możliwe, bym indziej znalazł dla się słońce?19

Daremnie szukałem słońca – nie wzejdzie mi ono.
Cóż ogrzeje, oświeci mą duszę stęsknioną,
Skąd zorze mych poranków, skąd błysną promienie?

Ukryłeś sam swe słońce; schowek ci wymienię:
Między najgorętszemi tęsknotami swemi
Schowałeś wiernie lśniące słońce swojej ziemi.20

Ten sam temat bardziej realistycznie potraktowany został w pierwszym spośród opubliko-
wanych w Gazecie Polskiej wierszy Bandrowskiego, zatytułowanym „W zaułku Milutyńskim”,
który otwiera stałą jego rubrykę poetycką Na marginesie. Warto zwrócić uwagę na ten nagłówek,
sygnalizujący „felietonową”, by tak rzec, specyfikę tekstów zamieszczonych w rubryce – bajek
poetyckich, okolicznościowych wierszy patriotycznych oraz obrazków z życia polskiej diaspory
w Moskwie. Sam język utworu nawiązuje do stylistyki felietonów:
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17 Tegoż, „W zawieszeniu”, tamże, nr 31 (22 XI / 5 XII 1915): s. 2.

18 Tamże.

19 Tersytes, „Epigramy. Na obczyźnie”, Gazeta Polska, nr 20 (11 / 24 XI 1915): s. 2.

20 Tegoż, „Epigramy. Słońce”, tamże. 



Komitety i smutne, ciemne jadłodajnie,
Rozdawnictwo odzieży, tanie herbaciarnie,
Kościół, któremu do stóp lud się biedny garnie,
A nad tym wszystkim niebo – pochmurne zwyczajnie.

Szeleszczą, szepczą, płaczą wokół polskie słowa,
I naraz mi się zdaje, że te szare mury,
Okna-oczy, w zadumie zagasłe ponurej –
To gdzieś jest na ulicach starego Krakowa! 

Od plant idę ku miastu przez Sienną ulicę,
Na ratuszu za chwilę godzina uderzy,
Srebrny zagra mi hejnał na Mariackiej wieży
I ujrzę me cudowne białe Sukiennice!21

Jak można wnosić już choćby z powyższych przykładów – a potwierdza to późniejsza twórczość
prozatorska – w pisarstwie Jerzego Bandrowskiego daje się zauważyć romantyczną walkę rozumu 
z uczuciem; mamy prawo przypuszczać, że wszelkiego rodzaju apele o rozsądek kieruje on 
w dużym stopniu pod swoim własnym adresem. Jednak, podkreślmy, walka ta toczy się nieprzerwa-
nie, co w jakimś stopniu odzwierciedla kompozycja cytowanego wiersza, którego jedna połowa odnosi
się do świata postrzeganego w realnym otoczeniu, druga zaś – do „widzianego sercem”. W odróż-
nieniu bowiem od liryków lozańskich Mickiewicza czy na przykład słynnego wiersza Awetika Isa-
hakiana „W Rawennie”, w którym – wbrew tytułowi – mowa jest wyłącznie o Araracie, w tym oraz
w wielu innych tekstach Bandrowskiego tematyzowane są oba światy: ojczyzna i obczyzna.

Stałe poczucie obecności w obydwu tych przestrzeniach, na obczyźnie i – dzięki serdecznej
pamięci – w ojczyźnie, charakterystyczne jest dla nostalgicznych felietonów o wymownych ty-
tułach „Na bulwarach moskiewskich”, gdzie „na moskiewskim bruku” wspomina się Kijów 
i Kraków22; „Na daczy”23, gdzie owe dwie przestrzenie w wyniku wielokrotnych inwersji są
sobie przeciwstawiane, a jednocześnie tworzą jeden impresjonistycznie konstruowany obraz, 
a także – dla okolicznościowych felietonów świątecznych „U wrót Stajenki”24 i „Dwie chwile”25

przywołujących atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w Moskwie oraz w Krako-
wie i Lwowie. (Podobnie jest w niektórych wierszach lirycznych Bandrowskiego, takich jak
Jesień 1915 r. oraz Dusza pod kloszem z incipitem Znacie moskiewskich dacz szklanne werandy?...)

Niektóre z felietonów przechodzą w formę eseju26 – w której Bandrowski ma okazję ujaw-
nić szerzej swój talent pisarski i erudycję. Do tej kategorii należy na przykład szkic o Szek-
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21 Tegoż, „W zaułku Milutyńskim”, tamże, nr 23 (14 / 27 XI 1915): s. 2.

22 J. Bandrowski, „Na bulwarach moskiewskich”, tamże, nr 112 (24 IV / 7 V 1916): s. 2.

23 Tegoż, „Na daczy”, tamże, nr 37 (29 XI /12 XII 1915): s. 2.

24 Tegoż, „U wrót Stajenki”, tamże, nr 49 (11 / 24 XII 1915): s. 2.

25 Tegoż, „Dwie chwile”, tamże, nr 95 (5 / 18 IV 1916): s. 2.

26 js [Janusz Sławiński], „Esej” [w:] M. Głowiński., T. Kostkiewiczowa, Al. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów
literackich, dz. cyt., s. 129: Esej [...] – szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, [...] swobodnie rozwijający interpretację
jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób
przekazu. Wywód myślowy zawarty w e. w małym na ogół stopniu respektuje standardowe metody rozumowania. Obok związków
logicznych występują w nim nie skrępowane rygorami naukowymi skojarzenia pomysłów, a obok zdań weryfikowalnych – poetyckie
obrazy, paradoksalne sformułowania [...], błyskotliwe aforyzmy, nierzadko elementy narracyjne lub liryczno-refleksyjne. [...]



spirze.27 Jedynym na łamach Gazety Polskiej, ale wyraźnie potwierdzającym wszechstronność ta-
lentu Bandrowskiego-felietonisty tekstem humorystycznym jest „Futro”.28 Przy okazji warto
wspomnieć, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia Dom Polski wystawił Szopkę Polską z tekstem
Tersytesa.29

Podobnie jak jego brat Juliusz, zamiłowanie do teatru i niemałą wiedzę na temat sztuki sce-
nicznej Jerzy odziedziczył po ojcu, który przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w teatrach
Warszawy i Lwowa. Częściej, i w sposób pełniejszy niż jego koledzy z Gazety Polskiej, Bandrowski
wypowiadał się na temat teatru, w różnoraki sposób działając na rzecz jego rozwoju. Informował
polską społeczność w obszernych i rzeczowych recenzjach, rzadziej w krótkich komentarzach,
o sytuacji panującej w polskim życiu teatralnym Moskwy. O polskich zespołach teatralnych
pisał z życzliwością i zaangażowaniem, nie uchylając się przy tym od – nie zawsze wdzięcznego
– zadania, jakim jest wytykanie niedociągnięć we własnym środowisku, zwłaszcza gdy popeł-
niane są przez osoby lubiane i cenione.

Swoje ogólne opinie na temat zespołów teatralnych, działających podczas jego pobytu 
w Moskwie wyraził najpełniej w dwóch felietonach: „Teatr Narodowy” z listopada 1915 r. oraz
„Polski sezon teatralny w Moskwie” z czerwca 1916 r. Już w pierwszym z nich dostrzegał pewne
słabości teatru, poczynając od stwierdzenia, że „zespół [...] zgrać się jeszcze nie mógł”. Kierując
się swoją niezmienną troską o dostosowanie sztuki, czy w ogóle działań w sferze kultury, do ak-
tualnych nastrojów, potrzeb i zadań społecznych, krytyk oczekuje i od teatru stosownej ewolucji: 

To, co Teatr Narodowy obiecuje nam dać, to są walory pewne, trwałe,
ale z przedwojennych czasów. O przestylizowaniu jakimś też mowy nie
ma. To, cośmy widzieli wczoraj, jest tylko transplantacją. Jedyną próbą ze-
szycia przyniesionych z Polski cudownych strzępów sztuki z chwilą obecną
[...] był prolog, napisany na otwarcie teatru przez p. Franciszka Ksawerego
Pusłowskiego [...] ale nie było to słowo nieoczekiwane, którego [...] mog-
liśmy się byli spodziewać.30

Pewne niedociągnięcia w inscenizacjach wiązały się, zdaniem Bandrowskiego, z faktem, iż pol-
scy aktorzy występowali – z braku innej możliwości – na małej scenie teatru „Irto” przy Nikitskiej:

Artyści nasi nie umieli się do tej sceny dostosować i nie wyzyskiwali
zupełnie ułatwień, jakie mała scena daje. Na to trzeba szczególną uwagę
zwracać tutaj, gdzie sztuka posługiwania się małymi scenkami stoi bardzo
wysoko i gdzie tak zwany „teatr intimny” doprowadzony jest do doskona-
łości. [...] Warszawiankę grano lepiej [niż Sędziów – J. Sz.], aczkolwiek 
i w tej sztuce wielki patos nazbyt grzmiał na małej scence.31

Drugi z wymienionych tekstów o teatrze polskim w sposób zwięzły podsumowywał dość
krótki, ale interesujący „sezon”, w którym spektakle polskich artystów pojawiały się na moskiew-
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skich scenach nieomal codziennie. Teatr polski w Moskwie pod kierownictwem Szczurkiewicza,
później Szyfmana, był oceniany przez Bandrowskiego wysoko, jednak bez taryfy ulgowej i „wy-
gładzeń”. Arnold Szyfman, który zdynamizował ten teatr i wprowadził do jego programu ambitny
repertuar, zyskał uznanie krytyka jako energiczny organizator i autor śmiałych pomysłów.

Ale – jak pisze Bandrowski – „[...] nagięcie się do większej koncentracji wielką przysługę
wyświadczyłoby niemałym zdolnościom tego tak młodego [Szyfman miał wówczas 34 lata 
– J. Sz.], a tak doświadczonego i zasłużonego człowieka teatru”.32 Omawiając wystawienie cyklu
dramatów Wyspiańskiego, krytyk stwierdza: „Cykl ułożony przez p. Szyfmana był zanadto ciężki
i ponury”.33 Ujawniał się tutaj – charakterystyczny dla Bandrowskiego – sprzeciw wobec zja-
wiska, które w na gruncie kultury polskiej określał jako „nekromancję”. Po premierze Bolesława
Śmiałego, w której zachwyciła go „znakomita i prawdziwie artystyczna reżyseria p. Osterwy”34,
publikował obszerną recenzję, która dobrze obrazowała zarówno jego stosunek do sztuki sce-
nicznej, jak i ogólniejsze preferencje estetyczne. 

Zrozumiałem, – pisze – że Wyspiański jest nekromantą, zaklinaczem
duchów, wywoływaczem upiorów. [...] Ten człowiek żył wśród trumien 
i patrzył na świat poprzez oczodoły śmierci. [...] Są ludzie, którzy silniej
odczuwają tę trupią woń, niż słodką i silną woń jego poezji. I rozumiem,
dlaczego ludzie ci boją się go dla społeczeństwa polskiego. Śmierć ma to
samo co woda – ciągnie, gdy się w nią zbyt długo patrzy.35 

Do tego wątku powróci w felietonie „Nekromanci”, napisanym po obejrzeniu Lilli Wenedy:
„[...] trupy, woń trupów, krótko mówiąc – niebywałe zbliżanie się, zżycie się ze śmiercią, pano-
wanie śmierci, rządzenie przez śmierć”. Nie dość wielkie – na co uskarżał się z oburzeniem
Miciński – zainteresowanie publiczności takimi dziełami przyjmuje Bandrowski więcej niż spo-
kojnie, nawet ze specyficznym humorem: 

To, że Lilla Weneda nie przyciągała polskiej publiczności, to jest zupeł-
nie naturalny objaw zdrowego instynktu [...] bo „ostatni Polak” [określe-
nie Słowackiego – J. Sz.] nie tak prędko będzie kiwał smutno głową nad
jego tragedią wyrzynanego ludu, a Polak czujący za sobą naród 24 milio-
nowy [...] idzie do kinematografu albo na operetkę. [...] Zhołdowano li-
teraturę śmierci i teraz pod jarzmo naród chciałoby się przepędzić. A naród
pod to jarzmo nie pójdzie. [...] I z tym trzeba zerwać raz na zawsze, po-
nieważ my nie jesteśmy wymierającym narodem i nie myślimy nim być.
[...] Marzyłem zawsze o sztuce, która byłaby jak łuk triumfalny, wznie-
siony życiu. [...] Trumny niech będą na swoich miejscach – w grobach.36  

„Porażenie śmiercią” już wcześniej niepokoiło Bandrowskiego, czemu dał wyraz w tekście
z 1915 r. zatytułowanym „Nad wodami Styksu”. Ma on formę dialogu, przy czym można się 
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domyślać, że i tym razem jest to przede wszystkim dialog toczony przez autora z samym sobą,
prozaika z poetą i żołnierza z marzycielem. Przez poetę śmierć jest tu kwestionowana w swej
istocie: „[...] w ogóle ta cała śmierć i to całe umieranie – to jest frazes! Wymysł ograniczonego
rozumu ludzkiego! Jak gdyby istotnie wszystko, co tracimy z oczu, czyli to, o czym nie wiemy,
gdzie się podziewa – musiało zaraz przestawać istnieć!”.

A jednak – inaczej niż w słynnym wywodzie Epikura – problem śmierci mimo wszystko po-
zostaje, aczkolwiek chodzi przede wszystkim o zanik, śmierć woli:

Człowiek przezwyciężył siebie – i przestał być sobą, zamarł i stał się
żywym automatem, nieczułym na ból, ani na krew, na hekatomby ludzkie,
na ogień i grozę zniszczenia... Idziemy na śmierć ze śmiercią w sercu, jak
mówią Francuzi – i serce nasze przestaje żyć, zanim je jeszcze wraża kula
przeszyje.37

W gwałtowności sprzeciwu wobec ślepego przyjmowania uświęconych przez tradycję haseł
i wzorców romantycznych – z którymi niejedno go przecież łączyło – zbliżał się Bandrowski do
radykalizmu agresywnej tyrady Nowaczyńskiego: „Gwiżdżę na waszą romantyczną trójcę!”.
Sceptyczny stosunek do romantycznych i neoromantycznych „wycieczek w zaświaty” i pogrą-
żania się w mistyce i wizjonerstwie ujawnia między innymi w ironicznych opiniach o Micińskim
– w tekście pt. „Wieczór Szekspirowski w Teatrze Polskim”, w którym zwracał uwagę na brak
„jasności i przejrzystości”, o które „bynajmniej się nie ubiega p. Miciński. Efekt jest taki, że
prelekcji o Hamlecie polskim nikt nie zrozumiał [...]”.38

Kult życia i wiara w jego triumf określały nastrój wielu bajek Tersytesa (takim pseudonimem
były one sygnowane). W jednej z nich znajdujemy taką oto pointę:

I nawet ten niszczyciel, co się dziko sroży,
Nie wie, iż służąc śmierci, nowe życie tworzy.39

Bajki, których treść satyryczna była najczęściej związana z postawą w obliczu rzeczywistości
wojennej, publikował Bandrowski w swojej stałej rubryce „Na marginesie”.40

Stanowisko wobec wojny wyrażało się między innymi w takich jego bajkach jak cytowany
już wcześniej „Tygrys i wół” czy „Gołębie i wojna”.41 Drugi z utworów mówi o „ładnej”, 
a w gruncie rzeczy oportunistycznej, postawie wobec wojny, która właściwie nie zasługuje na
miano „gołębiej”: tytułowe ptaki są ciche nie ze względu na swą dobroć lub męstwo; po prostu
– ogłuchłe od kanonady i trzymające się z dala od pól bitewnych nie są w stanie postrzegać
koszmarów wojny. W podobnym „zoologicznym” kontekście, zgodnie z tradycjami bajki kla-
sycznej, rozwijają się wątki wielu innych bajek, na przykład „Koń ranny i piesek sanitarny”;
„Bitwa morska i ryby”; „Kogut, kura i huk dział”. W tej ostatniej kura przekonuje koguta, ską-
dinąd rozsądnie, że nie warto ekscytować się hukiem dział. Wniosek jest, jak się zdaje, dość
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prosty: sprawy męskie często mogą – o ile nie muszą – z damskiej perspektywy sprawiać wra-
żenie jakiejś niestosowności czy niedorzeczności:

Tak samo i ty mówisz, moja piękna pani,
Kiedy wojną przejęci, w huk dział zasłuchani,
O zwycięstwie mówimy i o pruskiej szelmie:
– Nie nudźcie już tą wojną! Dość już o Wilhelmie!

Wojna obrazowana była nierzadko i bez zwierzęcych masek, na przykład w bajkach „Dwaj
żołnierze”; „Źródło w okopie”; „Rekrut w szeregu”. Klasyczną formę bajki autor nieco ożywiał,
posiłkując się realiami i językiem wojska dwudziestowiecznego; por.: „I gdy sobie podawać za-
częli rekruta [...]”. W cytowanym tekście chodzi o karę wymierzaną żołnierzowi, który, lekce-
ważąc normy wojskowe, zamiast pomagać towarzyszom – przeszkadza im:

Jak w szeregu, tak w życiu! Miejże to na oku!
Nie następuj na ludzi – dotrzymuj im kroku.42

Na sposób, by tak rzec, scjentystyczny próbuje Bandrowski w niektórych swoich tekstach
racjonalizować wojnę i jej konsekwencje. Czyni to na przykład w eseju „Połów we krwi”, w któ-
rym wskazuje na pozytywne skutki wojny światowej: „niemożliwe jest, aby nie pociągnęło to
za sobą bardzo poważnych następstw, niemożliwe, aby nie dźwignęło ludzkości na wyższą stopę
życia, aby nie wpłynęło korzystnie na powstawanie nowych, szlachetniejszych form życia”.43

Te same wątki podejmuje w recenzji książki Alfonsa Séché Les Guerres d’Enfer:

Kto tej wojnie w twarz patrzeć nie umie i nie chce, јakże zdoła zrozu-
mieć całą potworność tego, co przyjść może i musi?... [...] Siłą i bronią jest
każda nowa zdobycz człowieka w przyrodzie, każde nowe odkrycie. [...]
Powstaną mapy topo-meteorologiczne, którymi się będą posługiwały na-
rody w żegludze powietrznej. [...] I rzecz dziwna: że właśnie po wojnach
mnoży się [ludzkość – J. Sz.] w tempie żywszym niż przedtem, jak gdyby
ten krwawy deszcz zapładniająco działał na ziemię.44

Podobnie jak jego młodszy brat Juliusz Kaden, Jerzy Bandrowski w rozmaity sposób ujawniał
zainteresowania psychologiczne. W recenzjach teatralnych objawiają się między innymi w pre-
cyzyjnym rejestrowaniu reakcji publiczności, dynamiki odbioru dzieła scenicznego. Oto przy-
kład z cytowanej recenzji Bolesława Śmiałego:

Po pierwszym akcie – oklaski [...] głośne i gorące. [...] Po akcie drugim
oklaski były słabe, a publiczność po prostu zerwała się z miejsc jakby zi-
rytowana i w tej chwili widownia zahuczała od ożywionych, prawie gwał-
townych dyskusji. To samo było po akcie trzecim. Znaczy to, iż stosunek
publiczności do sceny uległ pewnym zmianom. Publiczność nie traktuje
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sceny jako areny popisów jakichś, lecz słowa padające z niej bierze do serca
i dyskutując w antrakcie, polemizuje, kłóci się z autorem. Dlatego – nie
ma czasu na oklaski i to jest objaw bardzo piękny, stwierdzający, iż w pol-
skim teatrze sztuka żyje.

Publiczność teatralną i czytelników traktuje krytyk podmiotowo, co skłania go do jakże da-
leko idących deklaracji:

Ja nie mogę podniecać lub nastrajać wrażliwości artystycznej, i to nie
tylko nie jest moim obowiązkiem, ale przeciwnie, tego mi robić nie wolno.
[...] Ale każdy człowiek ma swą skalę odczuć i – pomijając już fakt, że
każdy z nas ma w tej skali pewne głuche tony – skala ta może być rozwi-
nięta i rozwijana albo i nie. Nikt nie może o sobie powiedzieć, że posiada
tę skalę zupełną.45

Jako krytyk literacki, Bandrowski wykazywał rzeczowość i rzetelność, a także błyskotliwość
i dowcip, co korzystnie wyróżnia go na tle innych współpracowników Gazety Polskiej. Jednak,
będąc pisarzem o dość wyraźnie skrystalizowanych poglądach na temat zadań stojących przed
literaturą, zwłaszcza w okresie wojennego zamętu, oceniał aktualną ojczystą produkcję literacką
– dość surowo – pod kątem jej nieprzystawalności do aktualnej sytuacji. 

W przeglądzie zatytułowanym „Książki i wojna” krytyk sformułował negatywną opinię o prozie
drukowanej przez kijowskie wydawnictwo Leona Idzikowskiego w latach 1915-1916 (wśród autorów
znalazł się Makuszyński z książką Perły i wieprze). Bandrowski bez ogródek oświadczył: „po przeczy-
taniu natychmiast o nich zapomniałem [...] są to książki zrodzone przez książki, dzieci prozy lite-
rackiej, a nie życia”. Pisząc o jednej z nich, używał szczególnie mocnych wyrażeń: „sieczka literacka
[...] po prostu przewlekła i nudna ramota opowiadana pretensjonalnie i chaotycznie, a brudna, ob-
racająca się wśród brudu, nieczystych problemów”. O jakiego typu „brudy” chodzi, pozwala się do-
myślać następujący adres: „szkoła Zapolskiej, co się tyczy brutalności i jednostronności”. 

Omawiając wydaną we Francji książkę na temat męża stanu i bohatera narodowego Greków
Eleftheriosa Venizelosa, uwypuklał Bandrowski te cechy osobowości, które – jak się domyślamy
– sam uważał za godne naśladowania, a których nie posiadali w nadmiarze ani Grecy, ani Polacy.
„Umiarkowanie [...] Venizelos zdołał narzucić swój zimny i spekulujący charakter narodowi na-
zbyt skłonnemu do rezolucji krańcowych. [...] Pracowity, sypia po 6 godzin na dobę, interesuje
się wszystkim, mówi prawie wszystkimi językami europejskimi [...]”.46

Dość wyraźny jest jego niechętny stosunek do ówczesnej literatury i publicystyki niemiec-
kiej, którą postrzegał jako narzędzie ekspansji politycznej pangermanizmu. Cytując Sienkie-
wicza, który pisał: „Aby wzmocnić swoje istnienie, trzeba mieć, prócz pięści i chleba, jeszcze 
i ideę moralną. [...] Niemiecka idea ojczyzny polega tylko na tym, aby nienasycony brzuch trawił
jak najprędzej i aby nad spokojem trawienia czuwał mocny rajtar. Poza tym – nic więcej!” – for-
mułował Bandrowski sarkastyczną opinię, że „patriotyzm niemiecki jest wprost proporcjonalny
do wielkości knedla”.47 Tego rodzaju retoryka, w sytuacji wojennej zrozumiała – i dodatkowo
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usprawiedliwiona retoryką strony przeciwnej – miała charakter względnie stały. Krytyk nie prze-
puszczał okazji, aby ośmieszyć i skompromitować przeciwnika, nie szczędząc dosadnych i zło-
śliwych epitetów. O którymś z niemieckich autorów, dziarsko opowiadającym o wrażeniach 
z podbijanych przez wojska niemieckie wsi i miasteczek polskich, pisał tak: „opowiada barwnie,
ale z solidną płytkością ograniczonego tyrolskiego leśniczego i z soczystością fajkową”. W innym
miejscu: „Opis jego jest niewątpliwie barwny, przypomina jednak stylowo niemieckie łgarstwa
myśliwskie, tak zwaną Jaegerlatein”. Wniosek, jaki wysnuwa z tego rodzaju lektur, brzmi: „pisarze
niemieccy są ubodzy duchem i ubodzy sercem. [...] Tym lepiej dla nas”. 

O ile łatwo jest przejść do porządku nad tą konkluzją odnoszącą się do tekstów tchnących,
jak to obrazowo ujmuje Bandrowski, „kapuścianą pychą”, to nieco inaczej sprawa wygląda, gdy
negatywne uogólnienia rozciąga on na kulturę niemiecką jako taką. W takich celach Bandrowski
lubił wykorzystywać właśnie recenzje, które często były dobrym pretekstem do ferowania sądów
ogólniejszej natury, dotyczących aktualnej sytuacji. 

Najjaskrawszy przykład stanowi tekst zatytułowany „Niemiecka inwazja intelektualna”,
prezentujący refleksje na temat książki Leona Daudeta Hors de jug allemand, poświęconej za-
grożeniom, jakie niesie ekspansja kultury niemieckiej, a zwłaszcza – „wojowniczy nacjonalizm
niemiecki zrodzony przez krytycyzm Kanta, przez rozszerzanie »ja« nietykalnego i świętego
dla narodu niemieckiego”. Autor francuski, którego z aprobatą cytuje Bandrowski, uważa, że 
w Niemczech dokonuje się rozwijanie myśli Kanta w takim kierunku, „aby maksyma twej woli
mogła zawsze równocześnie być pomocniczą supremacji niemieckiej”. To właśnie „stanowi tło
całej nauki Fichtego, który jest ojcem niemieckiego pangermanizmu”. Podobna rola w tym wy-
wodzie przypisana zostaje Wagnerowi, który jakoby „utorował drogę armiom”; natomiast Nie-
tzsche – przeciwnie – stanowić ma swoiste „antidotum” na zauroczenie kulturą tego
ekspansywnego narodu, ponieważ sam „nienawidził Niemców”. 

Od siebie dodawał Bandrowski pytanie na temat skutków kulturowej germanizacji: 

I czy Polacy wiedzą, ile pracy i wysiłku kosztować ich będzie wyzbycie
się tej trucizny? Oni, zatruwani celowo od 150 lat przy pomocy całego
olbrzymiego aparatu państwowego i naukowego. [...] Pod tym względem
rewizja myśli polskiej byłaby pouczająca.48

W podobnym duchu wypowiada się z konsekwencją o Austrii: 

Wzięto się [...] do stworzenia nieżyczliwego Słowiańszczyźnie, a życz-
liwie dla Niemców usposobionego narodu austriacko-węgierskiego. [...] Co do
nas, to przyszły naród austriacko-węgierski rósł w Galicji na drożdżach, które
składały się z Niemców i Żydów (przemysł – i handel), z urzędników od-
danych Wiedniowi i od Wiednia zależnych, z rodzin urzędniczych niemiec-
kich, spolonizowanych powierzchownie, lecz nie tylko nie czujących i nie
myślących po polsku, ale posiadających, prócz niemieckich nazwisk, i sto-
sunki rodzinne i majątki w niemieckich prowincjach Austrii, z niektórych
stronnictw liberalnych i socjalistycznych kierowanych przez masonerię 
i wreszcie ze stronnictwa ukraińskiego, czyli z nacjonalistów Rusińskich.49
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48 Tegoż, „Niemiecka inwazja intelektualna”, tamże, nr 133 (15 V 1916): s. 2. 

49 Tegoż, „W rocznicę”, tamże, nr 163 (15 VI 1916): s. 2-3. (W tytule chodzi o drugą rocznicę zamachu na arcyksięcia 
Ferdynanda.)



Krytyka polskich środowisk intelektualnych w Galicji za ich uległość wobec Wiednia (fak-
tyczną lub rzekomą) zaowocowała – dość kulturalną w formie, co trzeba przyznać – polemiką
Bandrowskiego z Wacławem Sierpińskim, Stanisławem Grabskim i innymi przedstawicielami
środowisk uniwersyteckich na łamach Gazety Polskiej i Echa Polskiego.50

Sam inicjator owego sporu skomentuje to tak: „Mój pogląd na uniwersytety galicyjskie na-
raził mnie na częste i bardzo ożywione dyskusje z Galicjanami, a przyznać trzeba, że mało kto,
może, jest tak serdecznie do kraju swego rodzinnego przywiązany jak właśnie oni”.51

Warto przypomnieć, że do środowiska „Galicjan” należał – ze względu nie tylko na miejsce
zamieszkania, ale i na swój stosunek do uwarunkowań geopolitycznych Polski – rodzony brat
autora cytowanych słów, Juliusz. Relacje pomiędzy braćmi, rozpatrywane na tle ówczesnej sy-
tuacji politycznej kraju, urastają do rangi symbolu losów całego rozdartego narodu. Braterskie,
chłopięco-męskie współzawodnictwo z czasów dzieciństwa przerodziło się stopniowo w anta-
gonizm polityczny i konkurencję dwóch literatów. Stąd wziął początek „emancypacyjny” pseu-
donim Juliusza52, później polemiczne tytuły tekstów autobiograficznych: Miasto mojej matki
(Juliusz, 1925) i Wieś mojej matki (Jerzy, 1929). Będzie kreowana, niepozbawiona podstaw, ale
doprowadzana przez jej „kronikarzy” do przesady, legenda o „wrogich braciach z Bandrowa”, 
w której jednemu z nich – Jerzemu – Nowaczyński przypisze rolę... Abla.53

W 1917 r. teksty Bandrowskiego coraz rzadziej pojawiały się na łamach Gazety Polskiej; były
to przede wszystkim wierszowane bajki świąteczne z cyklu Choinka. Ich autor skupiał się w tym
czasie niemal wyłącznie na działalności polityczno-wojskowej. 

Barwne przeżycia tego okresu znajdą wyraz w jego wydanych w latach 20. i 30. książkach:
Przez jasne wrota, Pielgrzymi, Syn Dniepru oraz Wściekłe psy. Jest rzeczą charakterystyczną, że za-
równo ich styl, jak i podejmowane wątki wyraźnie nawiązują do tekstów publikowanych na ła-
mach Gazety Polskiej. Prowadzi to do eksponowania sytuacji narracyjnej kosztem fabuły, która
dla autora z nawykami felietonisty, agitatora i poety zdaje się być jedynie dość słabym pretek-
stem do wygłaszania niezbyt odkrywczych sądów na temat bliźnich, apeli i pouczeń, nade
wszystko zaś – swego rodzaju monologów lirycznych, wkładanych w usta bohaterów jego prozy,
w których z mniejszą lub większą łatwością rozpoznajemy rozpisane na głosy refleksje i rozterki
niegdysiejszego dziennikarza Gazety Polskiej. Ma to i swoje zalety – można się domyślać, јaki
kod powinien zostać wykorzystany przy lekturze. Dla przykładu: kiedy narrator Wściekłych psów,
wypowiadając się na temat obrazu świata w tekstach anarchistów-futurystów, używa słów 
„Jajecznica, gulasz i chaos zupełny” – możemy z uzasadnieniem mówić o trzech hipostazach
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50 Między innymi: J. Bandrowski, „O germanizacji”, Gazeta Polska, nr 67 (8 / 21 III 1916): s. 2; W. Sierpiński, „W obronie uni-
wersytetów galicyjskich”, Echo Polskie, nr 13 (1916); J. Bandrowski, „Nieprawdą jest, jakoby...”, Gazeta Polska, nr 90 (31 III / 13 IV
1916): s. 3; S. Grabski, Z. Wasilewski, „Nieporozumienie”, tamże, nr 97 (6 / 19 IV 1916): s. 2. 

51 J. Bandrowski, „Katedra i hotel”, tamże, nr 167 (19 VI / 3 VII 1916): s. 2. 

52 Nazwisko Kaden nosiła w panieństwie matka przyszłych pisarzy – Helena Bandrowska.

53 W 1930 spod pióra publicysty Emila Hennera wyjdzie krótki tekst (w rubryce Mały felieton), którego tytuł brzmi: „O wrogich
braciach z Bandrowa”. Autor zdaje się już stawiać kropkę nad „i”: „Wszelkie chwyty dozwolone! Więc chcąc pognębić Poznańskie,
które go wygwizdało, ciska autor Generała Barcza taką oto obelgę Wielkopolsce: »Patrzcie, ten przez was tak kochany, prawicowy
Jerzy Bandrowski, to mój rodzoniuteńki brat!«. Zaś twórca Wściekłych psów ogłasza w prasie urbi et orbi, że z Kadenem-Bandrow-
skim łączą go tylko – więzy krwi”. E. Henner, „O wrogich braciach z Bandrowa”, Kuryer Literacko-Naukowy. Dodatek do Kuryera Co-
dziennego, 13 I 1930, s. VII. W tym samym 1930 w kwestii owego braterskiego sporu z właściwą sobie kategorycznością 
i stronniczością wypowie się cytowany już wcześniej Nowaczyński: „Na największy mir i szacunek zasługują tacy zapoznani [...]
odpowiedzialni za każdą drukowaną stronę, wymagający i surowi wobec siebie, po Norwidowemu wzgardliwi dla spółczesności,
samotni a mocni. Jednym »z takich [...] sobie śpiewam, nie komu«, z takich dumnych i nieugiętych dziwadeł i osobliwości, ze-
pchniętych w peryferię literatury jest Jerzy Bandrowski, rodzony brat tego wydętego przykrymi trującymi gazami pękatego balonu,



mieszaniny/zamętu – swojskiej, obcej i totalnej, јako że przeciwstawienie „jajecznicy” i „gula-
szu” miało charakter kluczowy w felietonie „Germanizacja kuchni”.54 Jeszcze wyraźniejszym
autocytatem jest passus na temat rywalizacji „hotelu” i „katedry” w wydanej w 1917 r. książce
W płomieniach.55 Ten wątek, jak pamiętamy, stał się w swoim czasie dla Bandrowskiego pretek-
stem do napisania obszernego felietonu o zderzeniu świata wyższych wartości z galicyjskim
utylitaryzmem.

Jednym z najbardziej stałych motywów twórczości Jerzego Bandrowskiego jest wyob-
cowanie, „zawieszenie” pomiędzy światem rodzimym a obcym. W tym zakresie jego proza póź-
niejsza również w dużym stopniu odwołuje się do tekstów z Gazety Polskiej, co pozwala uspójnić
jej interpretację. Wspomniany wcześniej wiersz Dusza pod kloszem – i jego tytułowy symbol staje
się czytelniejszy w konfrontacji z takim oto fragmentem Syna Dniepru, w którym opisana została
atmosfera kawiarni, w której przesiadują całymi dniami emigranci, z mglistą nadzieją na powrót
do ojczyzny: „W dymie papierosów i mgle nostalgii dusiły się tam biedne dusze ludzkie – niby
kwiaty pod kloszem – pod szklanym, wiecznie brudnym stropem, przez który cedziło się wy-
ssane z soków ożywczych światło białawe, rozrzedzone, јak mleko w tej kawiarni podawane”.56

I chociaż w wierszu były „moskiewskich dacz szklanne werandy”, tu zaś kijowska kawiarnia
„François”, to inwariantem jest właśnie „biedna dusza ludzka pod kloszem” – w zawieszeniu:
w świecie błąkania się, złudzeń i mitomańskiego odurzenia.

* * *

“Suspended”: Jerzy Bandrowski in Moscow’s Polish Gazette 1915-1917
Jerzy Bandrowski was an older brother of the famous writer Juliusz Kaden-Bandrowski. He

achieved prominence as a writer/poet, translator, columnist, and novelist before Kaden. The
posthumous reception of his works was, however, very disproportionate in relation to their li-
terary and cognitive qualities, which is undoubtedly linked to the fact that the so-called deci-
sion-making and opinion-forming circles in post-war Poland, both left and right-wing, generally
did not share the author’s political, aesthetic or other sympathies, which – according to the
author of this article – definitely not fit neatly into any clear-cut system.

He was a representative of Polish patriotism and a nationalist who, in his newspaper co-
lumns, reprimanded his fellow Poles for their national pride (!) and romantic sentimentalism.
Bandrowski was a close observer, and sometimes even whistleblower of demonized Bolshevism
– uttering through one of his literary alter egos surprising words of sympathy over the graves
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unoszącego się dziś hałaśliwie nad beletrystyką polską. [...] Bierze się do ręki na przykład ostatnią jego [Jerzego – J. Sz.] książkę
z datą: 1929. Tytuł: Wieś mojej matki [...] reminiscencje »sielskie-anielskie« – rzetelne w swej autentyczności, wzruszające swą pul-
sującą uczuciowością, szczere, jasne, słoneczne. [...] »Irzek« daje swoją rodzinę i dwa szczepy Kadenów i Bandrowskich bez ka-
botyńskiego retuszu z przemile dowcipkującą tkliwością, ironizującą delikatnie serdecznością, ujmująco, podczas gdy »Lolek«,
strateg, programowo udowadnia rodakom, żeśmy »sroce spod ogona nie wypadli«, ale że »właściwie to ja... wieszcz „sanacji” wy-
wodzę się z patrycjatu« [...]”. A. Nowaczyński, „Abel. (Rzecz o Bandrowskim Jerzym)”, Myśl Narodowa, nr 7 (1930): s. 101-102.

54 J. Bandrowski, „Germanizacja kuchni”, Gazeta Polska, nr 140 (22 V/4 VI 1916): s. 2. W rozmowie – fikcyjnej zapewne 
– z napotkanym Galicjaninem autor wspomina w moskiewskiej kawiarni blaski i cienie stołowania się w restauracjach i szynkach
galicyjskich. Jest to dla Bandrowskiego pretekst do kolejnego wypadu przeciwko przejawom germanizacji. Tym razem zarzuca
Galicjanom odchodzenie od tradycji kuchni polskiej – z taką pointą: „Jajecznica ze szczypiorkiem może być taką samą właściwością
narodową, jak litera »ę« lub »ś« – jedna literka – tak charakterystyczna dla naszego języka. Nie ma rzeczy tak małej, której wolno by
się było pozbywać. Wyzbywając się tych drobiazgów, zrobi się miejsce dla gulaszów, a bądźcie pewni, że nam Wiedeń nie tylko
w kuchni gulasz gotuje”.

55 Tegoż, W płomieniach: Lwów w lecie 1914 r. (Kijów: nakładem autora, 1917): s. 11.

56 Tegoż, Syn Dniepru, wyd. 2 (Poznań: Wydawnictwo Polskie, 1931): s. 8.



of the “soldiers of the revolution”: “Bolshevism is a terrible nightmare, but these simple people,
who gave their lives, believed that they fought for a rainbow of God. The victim is always 
a feast [...]”. 

Jerzy Bandrowski played a major role as one of the leading columnists of one of the largest
Polish dailies period of the First World War, which appeared in Moscow, Gazeta Polska (Polish
Gazette). Throughout the war years it reached the tens or perhaps even hundreds of thousands
of Polish readers, who found themselves in more or less voluntary evacuation in the Russian
Empire. 

„W ZAWIESZENIU”. JERZY BANDROWSKI NA ŁAMACH... 



„Chwała Bogu! Wrzód nabrzmiał, więc niebawem pęknie” – te zasłyszane na wieść o prze-
wrocie bolszewickim w listopadzie 1917 r. słowa powtórzył rosyjski oficer Marianowi Zdzie-
chowskiemu. Autor U opoki mesjanizmu przypomniał tę wypowiedzianą w jego rodzinnym
Rakowie na Mińszczyźnie optymistyczną opinię po dwudziestu latach. Dodał przy tym, z dość
rzadką u siebie autoironią, że i on był wówczas skłonny w nią wierzyć: „Tak samo myślałem i ja,
myślało wielu”.1

Od momentu, kiedy rosyjski obywatel ziemski i zarazem profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, wybitny polski literaturoznawca, slawista, historyk filozofii i filozof, a także
niegdysiejszy sympatyk modernizmu katolickiego i ruchu słowiańskiego, usłyszał w 1917 r. ową
chybioną prognozę – do chwili kiedy w 1937 r. przypomniał ją jako obywatel II Rzeczypospolitej,
emerytowany wykładowca i były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, upłynęły dwie
dekady.2 W historii komunizmu, Polski, Europy i świata stanowiły one epokę. W tym czasie
autor Byrona i jego wieku z akademickiego literaturoznawcy stał się zażartym antybolszewickim
publicystą, a z melancholijnego historiozoficznego pesymisty kasandrycznym katastrofistą. 
O takiej ewolucji Zdziechowskiego przesądził bez wątpienia jego stosunek do komunizmu 
– fenomenu, z którym konfrontował się przez dwie dekady życia w II Rzeczypospolitej z wy-
jątkową, wielką intensywnością i pasją. 

Zdziechowski, podsumowując – w pochodzącym z marca 1938 r. tytułowym szkicu swojej
ostatniej książki Widmo przyszłości – walkę z komunizmem przypominał: „Od lat dwudziestu
piszę, mówię o tym – właściwie nie mówię, ale krzyczę – a jak nieliczni są ci, co głos mój sły-
szą”.3

Błędem byłoby jednak założyć, że spojrzenie Zdziechowskiego na „bolszewictwo” nie zmie-
niło się ani na cal od wybuchu rewolucji w 1917 r. do jego zamilknięcia w 1938 r. Zawsze było
ono negatywne, ale pierwsze lata po przewrocie bolszewickim stanowiły dopiero drogę do zna-
lezienia własnego sposobu opisu komunizmu i sformułowania jego paradygmatu. Z ostrożnością
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1 M. Zdziechowski, W obliczu końca (Warszawa: „Fronda”, 1999): s. 44 (wydanie 1 Wilno 1937).

2 Z. Opacki, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do
1914 (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996); tegoż, Między Uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność
społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914-1938 (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006). Obie prace
tworzą najpełniejszą biografię Mariana Zdziechowskiego (tamże szeroka bibliografia tematu).

3 M. Zdziechowski, Widmo przyszłości (Warszawa: „F”, 1999): s. 219 (wydanie 1 Wilno 1939).
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należy podchodzić do towarzyszącej podsumowaniu walki z bolszewizmem autora Widma przy-
szłości reminiscencji: 

Od pierwszej chwili, to jest od listopada 1918 roku, wyczułem w bol-
szewizmie zjawisko odmiennego rodzaju, niepodobne do tych, które tłu-
maczymy warunkami miejsca i czasu – i wyznaję, choć niejednemu wydać
się to może dziwnym, nawet śmiesznym, że charakteru, jaki przybrał ter-
ror w Rosji, nie umiałem wytłumaczyć inaczej, jak mistycznie, to jest bez-
pośrednią ingerencją zaświatowych, metafizycznych potęg ciemności 
w sprawy tego świata.4

Nawet przyjmując, iż autor odwołał się tu do cezury roku 1918, a nie 1917, był to skrót per-
spektywy. W rzeczywistości, jego spojrzenie na bolszewizm, jako na absolutne i ostateczne zło
w historii, kształtowało się w przeciągu około dwóch, trzech lat od zdobycia władzy przez partię
Lenina. 

Przejęcie władzy przez bolszewików słusznie wpisane zostało przez ogół obserwatorów 
– wśród nich i Zdziechowskiego – w ciąg rewolucyjnych wydarzeń zapoczątkowanych w lutym
1917 r. Autor Mesjanistów i słowianofilii, jako znawca Rosji, umiejscowił też od razu całą rewolucję
rosyjską 1917 r. i sam przewrót Lenina w szerszym kontekście rozwoju rosyjskiej myśli oraz ru-
chów rewolucyjnych, a także poprzednich wydarzeń rewolucyjnych. Zjawiska te komentował
przed rokiem 1917 i równocześnie przeżywał jako carski poddany (choć przez większą część
roku przebywający w Krakowie) i osoba silnie reagująca na rzeczywistość, wyczulona na zło.

Radykalne ruchy rewolucyjne, w tym rosyjskie partie eserów i socjaldemokratów – bez roz-
różnienia mienszewików czy bolszewików – krakowski slawista i historyk filozofii oceniał ne-
gatywnie. Nie jest to stwierdzenie tautologiczne, biorąc pod uwagę intelektualną asertywność
autora Byrona i jego wieku – wielkiego kompilatora, który starał się zrozumieć, a nawet wcielał
we własny światopogląd, elementy bardzo różnorodnych prądów umysłowych i politycznych.5

W różnych okresach życia dotyczyło to tak progresywistycznych myślicieli, jak Lew Tołstoj czy
Stanisław Brzozowski. Dla radykalnych organizacji politycznych w imperium Romanowów nigdy
nie miał taryfy ulgowej; od początku uznał je za burzycieli ładu społecznego i moralnego. 
W rozważaniach przed 1917 r. Zdziechowski koncentrował się na źródłach tak zdiagnozowanej
destrukcyjnej siły rosyjskiej rewolucji. Dopatrywał się ich w głębi rosyjskiej psychiki: z jednej
strony, w dychotomii carskiej władzy i ludowego żywiołu; z drugiej, w chiliastycznym dążeniu
do ziszczenia ideału społecznego na ziemi, świetnie widocznym w rosyjskiej literaturze i filozofii
czy np. w ludowym podaniu o grodzie Witeź. Autor Wizji Krasińskiego uznał radykalizm celów 
i nieumiarkowanie środków za specyficzny rusycyzmowi i określał mianem maksymalizmu ro-
syjskiego. Dla chrześcijanina, augustynisty pozostawało oczywiste, iż wyrwany z okowów władzy
żywioł nie odnajdzie rajskiego miasta w doczesnej rzeczywistości, za to w jego poszukiwaniu
zrujnuje materialne i duchowe osiągnięcia ludzkości. Była to diagnoza ostra, ale daleka jeszcze
od zrównania rewolucji ze złem. 

Spojrzenie na rewolucję Zdziechowski aktualizował w momentach jej epifanii we współ-
czesnych sobie dziejach. W roku 1907, odnosząc się do rewolucji z lat 1905-1907, wskazał jako
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4 Tamże.

5 Zob.: J. Krasicki, Eschatologia i mesjanizm. Studium z dziejów światopoglądu Mariana Zdziechowskiego (Wrocław: „Wiedza
o kulturze”, 1994).



źródła jej negatywnej siły destrukcyjną rolę rosyjskiego maksymalizmu, do której dodał – ze
względu na udział w ruchu rewolucyjnym działaczy żydowskich – judaizm, mając na myśli za-
równo mesjanistyczne wątki w religii mojżeszowej, jak i społeczno-ekonomiczne resentymenty
upośledzonej ludności imperium Romanowów.6

Powyższą koncepcję sprecyzował w 1913 r., tuż przed wybuchem I wojny światowej. Określił
wówczas rewolucjonizm w państwie carów jako połączenie rosyjskiego maksymalizmu z żydow-
skim zmysłem organizacji. Maksymalizm, przy udziale takich teoretyków i praktyków jak Her-
cen, Bakunin, Kropotkin, a nawet – sympatyczny mu skądinąd – Tołstoj, stworzył w zakresie
polityczno-społecznym anarchizm. Ruch ten, jako żywiołowy, nie mógł jednak dokonać rewolucji
bez organizacji. Wzięli ją w swoje ręce w znacznym stopniu Żydzi, których – jak chyba należy
rozumieć dość ogólne rozważania Zdziechowskiego – główną rolą był udział w organizacji partii
rewolucyjnych. Równocześnie, rewolucja jako idea zaczęła pochłaniać również Polaków, wcią-
gając ich w orbitę partii rewolucyjnych, co bardzo niepokoiło Zdziechowskiego. W wypadku Po-
laków było to jednak przede wszystkim uleganie siłom sprawczym rewolucji: wojującemu
judaizmowi i rusyfikacji duchowej.7 Oblicza jej stanowiły w tym momencie – słabo rozróżniane
– anarchizm, rewolucyjny socjalizm, bolszewicki i mienszewicki socjaldemokratyzm.

W szkicu pisanym w kwietniu 1917 r., poruszającym kwestię rozwijającej się od lutego 
w Rosji rewolucji, ponownie bardzo wyraźnie uznał Zdziechowski istnienie specyficznego etosu
i charakteru rewolucji rosyjskiej. Założycielami tej ideologii rewolucyjności byli w połowie XIX
w. Hercen i Bakunin. Rysem zaś wyróżniającym ją od każdej innej, w domyśle zachodnioeuro-
pejskiej, była wedle ówczesnego sądu Zdziechowskiego – wyrażonego w szkicu Mickiewicz, Me-
reżkowski i rewolucja rosyjska – bezwzględność w negacji całego zastanego porządku.8

Po przejęciu w listopadzie 1917 r. przez partię Lenina, Trockiego i Dzierżyńskiego władzy
w Petersburgu, Moskwie i wielkiej części dawnego rosyjskiego imperium, Zdziechowski odniósł
swoje wcześniejsze spostrzeżenia do nowej sytuacji. W rok po zwycięskim przewrocie bolsze-
wickim w Rosji podkreślał rodzime aspekty genezy bolszewizmu, traktując go jeszcze jako zja-
wisko lokalne i okresowe. W napisanej w październiku 1919 r. przedmowie do Wpływów rosyjskich
na duszę polską stwierdził: „Najwybitniejszą, najbardziej rzucającą się w oczy cechą duszy rosyj-
skiej stanowi jej maksymalizm, który dziś nazywają bolszewizmem”.9 Trudno chyba o dobit-
niejsze podkreślenie rosyjskiego charakteru tamtejszej rewolucji. Nie sposób też wyraźniej
określić kto jest odpowiedzialny za narodziny bolszewizmu. Bolszewizm jawił się jako sublimacja
rosyjskości. Rosja została utożsamiona z bolszewizmem. 

Umieszczenie w latach 1917-1919 komunizmu na mapie rzeczywistości politycznej i ideowej
jako wytworu ducha rosyjskiego stanowi uchwytny moment w pisarstwie Zdziechowskiego, ale
w relacji do całości dzieła okazał się epizodem. Był to szczytowy moment odrzucenia Rosji przez
Zdziechowskiego, odrzucenia wynikającego nie tylko i nie tyle z analizy samego zjawiska ko-
munizmu, ale i z szeregu wcześniejszych doświadczeń dotyczących relacji polsko-rosyjskich,
prowadzących do rozczarowania Rosją w początku XX w. Doświadczenie bolszewizmu Zdzie-
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6 M. Zdziechowski, Die Grundprobleme Russlands (Vien 1907).

7 Tegoż, Wpływy rosyjskie na duszę polską (Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920): s. 63. Pierwowzorem rozdziału
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Mereżkowski…” powstał – jako osobny szkic – w kwietniu 1917 w Rakowie, Nowosiółkach lub innym majątku koło Mińska Litew-
skiego (Białoruskiego). 

9 Tegoż, Wpływy..., dz. cyt., s. 39.



chowski wpisał w historię Rosji i stosunków polsko-rosyjskich oraz dzieje swoich indywidual-
nych relacji z rosyjskością, patrząc przez ich pryzmat na rewolucję bolszewicką. Obserwacja po-
stępów i straszliwych skutków rewolucji w Rosji i Europie oraz refleksja nad nimi, stosunkowo
szybko doprowadziły go do przewartościowania sądów o rewolucji bolszewickiej. 

Kilka lat po przewrocie bolszewickim w Rosji Zdziechowski zaczął postrzegać jego źródło 
i istotę w zdecydowanie szerszym, niż tylko rosyjskim, kontekście. O ile w pierwszej dekadzie
XX w. bolszewizm wywodził z rosyjskich źródeł i nadawał mu głównie rosyjski wymiar, to w la-
tach 20. stał się on w oczach Polaka zjawiskiem bezdyskusyjnie ponadnarodowym. Osiągnął 
w oczach Zdziechowskiego wymiar uniwersalny. Dotyczyło to zarówno genezy, charakteru, jak
i perspektyw komunizmu. Na początku drugiej dekady XX w. bolszewizm – z upływem lat coraz
częściej wymiennie określany w jego pismach mianem komunizmu – stał się centralnym pro-
blemem współczesnego świata, a nawet całej ludzkiej historii. 

Zmiana podejścia Zdziechowskiego wiązała się z obserwacją kariery komunizmu: wybuchów
rewolucji poza Rosją, rozprzestrzeniania się ideologii, a także sympatii wobec bolszewików,
obejmującej całe państwa, warstwy społeczne, również elity intelektualne. Zaryzykować można
jednak twierdzenie, iż pierwszymi impulsami do zredefiniowania spojrzenia autora Rusyfikacja
w literaturze na rewolucję były napływające ze wschodu informacje o zbrodniach komunistów,
ich sprawcach i ofiarach.

Informacje o zbrodniach rewolucji docierały do Zdziechowskiego od 1917 r., ale dopiero 
w pierwszej połowie 1920 r. znalazł się on pod głębokim wrażeniem bezpośrednich osobistych
relacji rosyjskich uciekinierów z ogarniętej pożogą Rosji. Relacje zdawane przez przyjaciół: Dy-
mitra Mierżkowskiego, jego żonę Zenaidę Gippius i Dymitra Fiłosofowa podczas ich pobytu 
w Wilnie, liczne kontakty listowne z Rosjanami, czy informacje znajdywane w prasie (na przy-
kład w wydawanym Warszawie piśmie Swoboda z artykułami Gippius z 1920 r.), sprawiły, że za-
czął patrzeć na Rosję w większym stopniu jako na pierwszą ofiarę komunizmu, niż na sprawcę
tragedii. Zmieniło to optykę postrzegania bolszewizmu przez autora Wpływów rosyjskich na duszę
polską.10

Nowe podejście ujawniło się wyraźnie w odczycie Z psychologii bolszewizmu, wygłoszonym
przez Zdziechowskiego w sierpniu 1920 r. w Krakowie. Pamiętać należy, że kontekst sytuacyjny,
w którym przygotowywał on wykład stanowił marsz na Warszawę Armii Czerwonej, czyli zgodnie
z późniejszym opisem Zdziechowskiego: czerwonych hord, w których prozelityzm religijny daw-
nych wojowników Mahometa złączył się z niszczycielstwem hord Attyli i Czyngis-Chana. 
W sierpniowym wykładzie Zdziechowski kpił ze stwierdzeń o bolszewizmie w Rosji jako pro-
stym wyniku spisku niemieckiego i dodał, że był on konsekwencją stu lat walki z caratem, 
a genezy jego można szukać już w czasach Piotra I.11 Równocześnie jednak – zdradzając dwois-
tość właściwą momentowi transformacji spojrzenia – podkreślał, iż rewolucjonizm Hercena, 
a nawet Bakunina miał inną naturę; był łagodzony przyzwyczajeniami, uczuciami i wychowa-
niem; jednym słowem kulturą.12 Natomiast bolszewizm to już, trudno wytłumaczalny historią,
wylew zbydlęcenia, dotykający w największym stopniu Rosji, a czyniony tak przez Rosjan, jak 
i przedstawicieli innych narodów:
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10 W. Wasilewski, Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX w. (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2005): s. 180-
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Jeden ze znajomych moich, który przebył w Rosji kilka miesięcy pod
rządami bolszewickimi, tak określał sytuację: „Pierwsze miejsce w rządzie
zajęli Żydzi, po nich idą Polacy, potem Łotysze, biednych Rosjan, 
zepchnięto na szary koniec do najniższych posług”. Choć brzmi to aneg-
dotycznie i nieco przesadnie, bo pierwsze miejsce jeśli nie de facto, to 
de nomine zajął Rosjanin Lenin – jednak odpowiada prawdzie. Wpływ do-
minujący zdobyli Żydzi, koło nich uwĳają się nasi współziomkowie, 
z wszechpotężnym komisarzem spraw wewnętrznych, Dzierżyńskim, na
czele.13

Wątek roli nierosyjskich narodów w rewolucji pojawiał się w całej późniejszej refleksji Zdzie-
chowskiego. Z upływem czasu poszerzał się katalog współodpowiedzialnych. W szkicu Czerwony
terror z połowy lat 30., przypominał zaangażowanie po stronie bolszewików Łotyszy i zwrócił
uwagę na podobną rolę Chińczyków.14 W 1937 r. w innym szkicu powrócił do roli w rewolucji
rezerwowego pułku polskiego w Białogrodzie, określając ją jako haniebną i przypomniał Polaków,
np. Stanisława Feliksa Bobińskiego, propagatorów władzy bolszewickich rad w wojsku.15

Szerokie zetknięcie się autora Od Perterbsurga do Leningradu (niegdyś studenta w Peters-
burgu; absolwenta uczelni w Dorpacie; rusycysty; admiratora m.in. Włodzimierza Sołowjowa)
z Rosjanami: przeciwnikami i ofiarami komunizmu przyczyniło się do zmiany jego spojrzenia
na bolszewizm. Przestał postrzegać go jako zjawisko specyficznie rosyjskie, ograniczone w prze-
strzeni i czasie, a uznawał za fenomen powszechny i ostateczny. 

Chronologicznie równoległej, ale chyba jednak drugiej, co do znaczenia przyczyny zmiany
spojrzenia profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego na charakter bolszewizmu należy upatrywać
w recepcji wydarzeń na Węgrzech. Już w czerwcu 1920 r. nakreślił Zdziechowski tekst wykładu
pt. Tragedia Węgier a polityka polska, w którym z pasją gromił rozpaloną rok wcześniej rewolucję
węgierską. Opisał w nim okrucieństwa komunistów, czy też – jak ich najczęściej określał 
– bolszewików węgierskich. W ten sposób chciał obnażyć przed czytelnikiem groźbę, jaką sta-
nowiłoby zdobycie przez komunistów władzy w Polsce lub innym kraju. Świeżo ukonstytuo-
wany madziarofil poświęcił dużo uwagi źródłom i narodowościowemu obliczu rewolucji na
Węgrzech. Stwierdził, że przewagę w tamtejszej partii bolszewickiej mieli Żydzi, jeden tylko
bowiem z jej przywódców, czyli Oskar Czerny, nie był Żydem. W żądzy krwi przerósł wszyst-
kich, wedle Zdziechowskiego, Żyd Szamuley, którego okrucieństwa obszernie przytoczył.
Zachęcał go do tego, jak zaznaczył autor Tragedii Węgier, sam dyktator – Bela Kun. Charakte-
rystyczne, iż znany Zdziechowskiemu fakt uczestnictwa Beli Kuna w działaniach bolszewików
na Krymie nie skłonił go do snucia wniosków o decydującym znaczeniu rosyjskich doświadczeń
dla wydarzeń nad Dunajem. Całość doświadczenia rewolucji na Węgrzech zrekapitulował: „134
dni trwały krwawe rządy bolszewicko-żydowskie, a przelano więcej krwi, niż je pochłaniał rok
wojny”.16 

Podkreślając rolę działaczy żydowskich i judaizmu w rewolucji, Zdziechowski zastrzegł:
„Nigdy w sobie rasowego wstrętu do Żydów nie czułem. Miałem przyjaciół Żydów, nic nigdy
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przeciw Żydom nie napisałem, brzydkie ulicznikowskie wybryki prasy antysemickiej potępiałem
i potępiam”.17

Doświadczenie republiki rad na Węgrzech zaważyło bez wątpienia na postrzeganiu przez
Zdziechowskiego zjawiska komunizmu jako wielonarodowego w swoim pochodzeniu i wszech-
światowego w swym charakterze. Prowadziło to do wniosku o zakorzenieniu bolszewizmu 
w głębi natury ludzkiej, a nie w charakterze narodowym. Skoro ukąszenie bolszewizmu dotknęło
Madziarów mogło dotknąć każdego, niezależnie od kręgu narodowego i kulturowego.

Trzecią, w każdym razie chronologicznie, bo nie jest oczywiste czy co do znaczenia, prze-
słanką, która posłużyła Zdziechowskiemu do zdefiniowania komunizmu jako zła uniwersalnego
była konstatacja szerokiego poparcia dla bolszewizmu w świecie zachodnim. Współodpowie-
dzialne w oczach Zdziechowskiego za sukcesy komunizmu stały się rządy zachodniej Europy.
Nie dostrzegły one skali rewolucyjnego zagrożenia i nie wykazały woli do walki z komunizmem,
nie podejmując walki na najważniejszym rosyjskim froncie. Stanowisko takie było bardzo wi-
doczne w twórczości profesora USB od początku lat 20. W zbiorze Europa, Rosja, Azja… pod-
kreślał, że choć Rosja z początku poddała się komunizmowi, to później do walki z nim
zmobilizowała znaczne siły, w tym zbrojne: Kołczaka, Denikina, Judenicza, Wrangla. Tym co,
wedle Zdziechowskiego, przesądziło o nieskuteczności tego oporu była straszliwa dezynwoltura
rządów zachodnich, które nie udzieliły wystarczającej pomocy białym, by skutecznie zatrzymać
apokalipsę, tak jak miało to miejsce w przypadku Węgier, za sprawą zresztą głównie woli walki
samych Madziarów. Do zaniechań rządów zachodnioeuropejskich dołączył od początku złą wolę
plutokratycznej Ameryki (opisywanej tak za Wojciechem Dzieduszyckim), krótkowzrocznie
widzącej w załamaniu Rosji szansę na ekspansję swojego kapitału. Kraje zachodnie, zobowiązane
przeciwdziałać wszechświatowemu zjawisku bolszewizacji, były nie mniej niż sami Rosjanie od-
powiedzialne za triumf komunizmu na wielkich obszarach byłego państwa carów i tym samym
początek jego światowej kariery.18

Motyw współodpowiedzialności Zachodu za komunizm wielokrotnie powracał w okresie
międzywojennym w publicystyce Zdziechowskiego. W 1932 r., piętnując niemoc europejskich
rządów, za Michaiłem Arcybaszewem powtarzał: „Co mamy mówić o tych premierach i prezy-
dentach, którzy w białych rękawiczkach ściskają zakrwawione łapy degeneratów, okrutników 
i sadystów”.19 Wedle autora O honor w polityce dyplomacja nie powinna stać przed moralnością.
Komentując opinie polityków europejskich o konieczności pozyskiwania sympatii bolszewików
stwierdzał, że te fatalne ich postępowanie wytłumaczyć może tylko tym, iż „polityka państw
europejskich weszła w okres starczego uwiądu”. Przewidywanym już w 1932 r., przez idącego
tu za Władysławem Studnickim Zdziechowskiego, skutkiem takiej polityki miało być w przy-
szłości zaskakujące uderzenie Sowietów w plecy walczącej z Niemcami Polski!20

Warto zwrócić uwagę, iż oskarżenie o uleganie komunizmowi postawił badacz polskiego ro-
mantyzmu również Polakom i II Rzeczypospolitej. Było to szczególnie widoczne po zakończeniu
wojny polsko-bolszewickiej w 1921 r. Warunki pokoju ryskiego traktował jako kapitulację wobec
bolszewików i odstępstwo wobec pozostawionych na ich pastwę za kordonem rodaków. „Zdrada
ryska” była sygnałem braku odporności zewnętrznej i wewnętrznej II Rzeczypospolitej wobec
groźby bolszewizacji; dalsza ewolucja życia politycznego i społecznego, zwłaszcza reforma rolna
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i retoryka jej zwolenników, stanowiły dla obywatela byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego
dowód słuszności tych obaw.21 Wstrętem napawała go serwilistyczna – jak uważał – postawa
władz polskich po zamachu w Warszawie w 1927 r. rosyjskiego uchodźcy, Borysa Kowerdy, na
sowieckiego dyplomatę Piotra Wojkowa, odpowiedzialnego za zbrodnie bolszewickie.22 Już 
w latach 20. wykładowcę USB niepokoiły postępy ideologii komunistycznej wśród młodzieży,
„nasz polski pólbolszewizm”, zagrażający Polsce od wewnątrz.23 W latach 30. mówił wprost 
o półbolszwizmie polskim jako zwiastunie satanizmu sowieckiego.24

Za postawą rządów stała demobilizacja społeczeństw europejskich; więcej, stały tych społe-
czeństw probolszewickie sympatie. Szczególnie negatywna rola przypadła tu, wedle Zdziechow-
skiego, intelektualistom, takim jak Anatol France, Henri Barbusse, czy Romain Rolland,
dopingujących rewolucję. To oni, ludzie ukształtowani przez Zachód, a nie rosyjscy uciekinierzy
spod władzy bolszewików byli nosicielami złowrogiego świata antywartości. Zbytnim uproszcze-
niem było więc twierdzenie o specyficznej drodze rosyjskiej inteligencji, koniecznej do ukształ-
towania mentalności bolszewickiej. Z biegiem lat Zdziechowski coraz mocniej tropił ślady
czerwonego ukąszenia w społeczeństwach zachodnich, włączając w to rodaków, których przykłady
stanowili nawet autorzy: Opierzonej rewolucji – Melchior Wańkowicz i Sybiru bez przekleństw – Mie-
czysław Lepecki.25 Bakcyl bolszewizmu został zdefiniowany jako zagrożenie wszechświatowe.
Nie jest tylko produktem rosyjskiej – choćby zaszczepionej marksizmem – historii, a jakiejś ogól-
nej, totalnej atrofii moralnej ludzkości. Atrofii niewytłumaczalnej w ramach ewolucji myśli filo-
zoficznej, dziejów narodowych, stosunków politycznych czy ekonomicznych.

Jak w takim razie wyjaśnić negatywny fenomen bankructwa moralnego Europy? Jak wyjaśnić
eksplozję i ekspansję bolszewizmu skoro nie starcza tłumaczenie historyczne, sytuacyjne, eko-
nomiczne, etnogenetyczne? Odpowiedź Zdziechowskiego brzmiała: całość zagadnienia należy
potraktować w płaszczyźnie metafizycznej i wyjaśniać je bezpośrednią ingerencją zła zaświato-
wego, ingerencją diabła. Korzenie i siła bolszewizmu tkwią nie w uwarunkowaniach czyjejkol-
wiek historii narodowej czy ekonomii, ale wprost w źle, w którym pogrążona jest natura ludzka.
Bolszewizm jest tego zła historyczną epifanią, samym złem wcielonym w świat – uznał autor 
O okrucieństwie, formułując bezkompromisowy paradygmat bolszewizmu. Komunizm jest złem,
oto w największym skrócie ontologia bolszewizmu według Mariana Zdziechowskiego. Chrze-
ścijański myśliciel osadził doświadczenie bolszewizmu w pesymizmie filozoficznym, ufundo-
wanym na religijnej podstawie, najlapidarniej zawartej w często przez niego cytowanym passusie
I Listu św. Jana o świecie, który pogrążony jest w źle (I J 5, 19).

Zdziechowski dla zilustrowania swojej wizji komunizmu jako wylewu satanizmu w szkicu 
Z psychologii bolszewizmu posłużył się obrazem zaczerpniętym od Miereżkowskiego. Obraz, na-
wiązujący do Ewangelii św. Łukasza (Ł, VIII, 32-36), przedstawiał złe duchy, które najpierw
weszły w Rosję, a następnie opętały całą ludzkość, pędzącą za sprawą rewolucji bolszewickiej
– jak stada wieprzy – prosto przed siebie, by na koniec runąć do morza.26 Tak jak niegdyś Do-
stojewski posłużył się tym motywem jako mottem Biesów w kontekście nihilizmu rosyjskiego
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21 M. Zdziechowski, „Na zwaliskach przeszłości, Edward Woyniłłowicz w ostatnich latach życia”, Nasza Przyszłość, [War-
szawa], styczeń 1933, t. XXVII. Rozwinięte, z listem Woyniłłowicza do autora, w zbiorze Widmo Przyszłości.

22 M. Zdziechowski, „O honor w polityce”, dz. cyt., s. 4. Zob.: W. Wasilewski, dz. cyt., s. 249-250.

23 M. Zdziechowski, Walka o duszę młodzieży (Wilno: „Lux”, 1927).

24 Tegoż, W obliczu…, dz. cyt., s. 97.

25 Tegoż, Widmo…, dz. cyt., s. 220.

26 Tegoż, Europa, Rosja..., dz. cyt., s. 196-199.



XIX w., tak teraz Miereżkowski i Zdziechowski użyli go jako metafory, odnoszącej się do bol-
szewizmu i całego świata.

Zdziechowski zdiagnozował opętanie dwudziestowiecznej Europy, a tym samym, biorąc pod
uwagę jej centralną – zgodnie z w pełni świadomym europocentryzmem myśliciela – rolę 
w świecie, całej cywilizacji przez komunizm. 

Bez groźby omyłki możemy stwierdzić, że Zdziechowski w przeciągu pierwszych lat zmagań
z bolszewizmem przeniósł punkt ciężkości jego analizy z poziomu socjologicznego i historycznego,
na poziom ontologiczny. Komunizm uznał za bezpośrednie dzieło szatana. Zło o zasięgu wszech-
światowym i wymiarze ostatecznym. Ukształtowana w początku lat 20., metafizyczna interpretacja
komunizmu była obecna już w całej dalszej twórczości wileńskiego profety, aż do jego śmierci 
w 1938 r. Przez większość lat 20. i przez całe lata 30. Zdziechowski konsekwentnie opisywał bol-
szewizm jako zjawisko nieporównywalne z żadnym innym – zło ontyczne wcielone w ludzką his-
torię. Tezę tę wprost przypominał i szeroko uzasadniał w nieomal każdej powstałej w tym okresie
pracy. W ostatniej, wydanej pośmiertnie w 1939 r. książce pt. Widmo przyszłości przytoczył np.
słowa jezuity ojca Franciszka Muckermmana z 1918 r. o komunizmie, jako sile przez którą działa
demoniczny pierwiastek w świecie. Bolszewizm nie był tu odbiciem zła; był samym złem, onto-
logiczną realnością.27 Była to przede wszystkim opinia autora Widma przyszłości.

Koncepcję, iż komunizm był uzasadniony popełnionymi w historii błędami człowieka uznał
za niewystarczającą. Odmawiał przyjęcia rewolucji jako historycznej kary za wcześniejsze zło, 
z tej przyczyny, iż kara nie może przerastać tak strasznie winy. Wielokrotnie np. stwierdzał, że
nawet najokropniejsze i najtrudniejsze dla niego, jako Polaka, ekscesy rusyfikatorskie bledną
wobec rzeczywistości rewolucji w Rosji: „Na odwiecznego wroga spadło nieszczęście, tak wielkie
i straszne, że wobec tego zapominam o doznanych krzywdach, a chciałbym wyciągnąć do nich
rękę pomocy”.28 Polemizował z konceptami postrzegania bolszewizmu jako kary oczyszczającej
z winy.29 Konstatacja niezrozumiałego w ludzkich kategoriach nieszczęścia wpisała się we wła-
ściwe filozoficznej wrażliwości autora Pesymizmu, romantyzmu… postrzeganie zła w świecie, jako
– niewytłumaczalnej ludzkim rozumem – jego immanentnej składowej.

Równocześnie należy zaznaczyć, iż Zdziechowski niezmiennie uważał, że działania bolsze-
wików nie tylko można, ale należy „sądzić z punktu widzenia indywidualnej moralności”. Za-
mordowanie rodziny carskiej w Rosji, czy księdza Stanisława Streicha przez komunistę
Wawrzyńca Nowaka w Polsce potępił, jako wyraz ideologii oraz z punktu widzenia moralnej
ohydy czynu poszczególnych indywiduów. Kontekst historiozoficzny w żadnym wypadku nie
stawiał znaku zapytania nad odpowiedzialnością jednostek.30

Niewiele znajdujemy natomiast w pismach Zdziechowskiego z lat 30. analiz socjologicznych
i politologicznych sowieckiej rzeczywistości, rozważań o ewolucji systemu czy prób nadania im
sensu, jako potrzebnemu, przejściowemu etapowi rozwoju dziejów, który ulegnie niechybnie
samoprzesileniu.31 Były one obecne u ówczesnych zdecydowanych krytyków komunizmu, np.
Stanisława Mackiewicza czy Mikołaja Bierdiajewa.32
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27 Tegoż, Widmo…, dz. cyt., s. 220.

28 Tegoż, „O honor w polityce”, dz. cyt., s. 2. 

29 Zob.: M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze (Warszawa: „Rój”, 1936): s. 163.

30 O zamordowaniu rodziny carskiej zob.: M. Zdziechowski, „O honor w polityce”, dz. cyt., s. 3. O zabójstwie ks. Streicha
zob.: tegoż, Widmo..., dz. cyt., s. 220-223.

31 Tegoż, „Tragiczna Europa” [w:] tegoż, Wybór pism (Kraków: „Znak”, 1993): s. 456. Szkic pochodzi z 1934.

32 S. Mackiewicz (Cat), Myśl w obcęgach. Studium nad psychologią społeczeństwa sowietów (Warszawa 1931): passim;
M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, dz. cyt., s. 203 i nast.



Dla autora W obliczu końca komunizm stanowił zjawisko integralne, którego różniczkowanie,
obdarzanie cechami rozumności, pozostawało bezcelowe, a nawet niebezpieczne, gdyż groziło
relatywizacją zła. Przez zło, a więc komunizm, nie realizuje się dobro i zło nie zawiera w sobie
dobra. Doświadczenie sowieckie nie było żadnym koniecznym etapem przejściowym w historii,
a jej katastrofalnym epilogiem. Stanowiło doświadczenie eschatologiczne. 

Z tej samej przyczyny, dla której Zdziechowski nie rozważał możliwości wewnętrznego prze-
silenia komunizmu, nie był też skłonny do semantycznych nad nim rozważań. Jeszcze w po-
czątku lat 20. był skłonny rozważać słowa korespondenta: „Bolszewizm i komunizm są to rzeczy
różne”.33 W latach 30. rozróżnienie komunizmu i bolszewizmu staje się nie do przyjęcia. Kon-
statacji tej nie unieważniają pojawiające się na marginesach prac innych autorów uwagi na temat
relacji marksizmu, komunizmu, socjalizmu i bolszewizmu, prowadzące co najwyżej do wniosku
o tym ostatnim jako kwintesencji pozostałych. Rozbieranie doświadczenia sowieckiego, nawet
na poziomie języka, na mniejsze czynniki, groziłoby rozbiciem wizji komunizmu jako zła inte-
gralnego. Zdziechowski potępiał cały porewolucyjny świat, używając przy tym wymiennie, jako
nazw jednego i absolutnego zła, określeń: komunizm i bolszewizm, a w określonym kontekście
nawet socjalizm. W szkicu Przyszłość Narodu rysował ostrą, niepozostawiającą miejsca na żadne
cienie, alternatywę: „Bolszewickiemu komunizmowi, który jest socjalizmem integralnym, mo-
żemy przeciwstawić tylko integralne, czyli heroiczne chrześcijaństwo”.34

Stawiając religię jako kontradykcję komunizmu dotykał Zdziechowski jego istoty. Przeciw-
stawienie komunizmowi chrześcijaństwa – nie zaś np. prawicy politycznej, konserwatyzmu spo-
łecznego czy idei narodowej – nie było przypadkowe. Skoro rewolucja sowiecka była złem, nie
dającym się wyjaśnić inaczej niż przez pryzmat satanicznej genezy, to sensem komunizmu nie
był jego aspekt polityczny czy społeczny, a antyreligijność. Bolszewizm to przede wszystkim
walka z Bogiem, religią i Kościołem. 

Walkę komunizmu z religią opisał Zdziechowski w pierwszym rzędzie na przykładzie rewo-
lucji rosyjskiej. Powoływał się przy tym chętnie na opinie Rosjan: Bierdiajewa, dla którego re-
wolucja rosyjska z jej wojującym ateizmem była zagadnieniem bardziej religijnym niż
politycznym, próbą zbawienia świata bez Boga i w walce z Bogiem czy Miereżkowskiego, który
ogłosił po zakończeniu wojny światowej początek nowej wojny: pomiędzy Krzyżem i pentagra-
mem. Podkreślał, że nie tylko religijnie nastrojeni autorzy postrzegają w ten sposób rzeczywis-
tość sowiecką, a również Piotr Struwe stwierdził, że rewolucja nie jest zjawiskiem stricte
politycznym, a walką z Bogiem. Nie tylko Bogiem chrześcijan, ale Bogiem jakkolwiek nazywa-
nym: Jehową, Jezusem, Buddą, czy Allachem oraz jego kapłanami, niezależnie czy będzie to
ksiądz, pastor, rabin, mułła, czy papież. Z wszystkimi tymi opiniami autor Wpływów rosyjskich na
duszę polską – nie bojący się odwołań do innych i chętnie piszący przytoczeniami – zgadzał się
całym sercem.35

Przykłady walki bolszewików z cerkwią prawosławną czerpał Zdziechowski głównie od
uchodźców z Rosji, których spotkał osobiście w Polsce, jak Miereżkowskiego, Hippius, Fiłoso-
fowa czy też za granicą lub z którymi korespondował. W demaskującym już w tytule metodę
polityki bolszewickiej szkicu Czerwony terror powoływał się wprost na systematyzowane już 
w latach 20. przez białą emigrację informacje o prześladowaniach kościoła w Rosji. Znajdywał
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33 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, F 33-749, List Tołłoczki do Zdziechowskiego, Wilno 16 X 1922, k. 29.

34 M. Zdziechowski, W obliczu…, dz. cyt., s. 128.

35 Tamże, s. 83-84.Odwołał się Zdziechowski m.in. do wstępu Piotra Struwego do pracy Czornaja kniga (por.: następny
przypis).



je m.in. w Czarnej księdze zbrodni komunistycznych, pracach Grzegorza Trubieckoja i Mikołaja
Arsjeniewa.36 Zdziechowski przytaczając przykłady zbrodni komunistycznych zawsze czynił to
z osobistym zaangażowaniem i pasją nie mniejszą, a często nawet większą, od pierwszych au-
torów. 

Autor Czerwonego terroru informacje na temat prześladowań prawosławia szeroko uzupełniał
o – znane mu z różnych relacji – wiadomości o prześladowaniach Kościoła katolickiego i jego
kapłanów. W tym wypadku, obok doświadczenia rewolucji rosyjskiej, w grę wchodziło również
to rewolucji węgierskiej, ale przykładem głównego pola antykościelnych ekscesów w latach 20.
pozostawała Rosja. 

Proces abp. Jana Cieplaka i dwunastu księży katolickich w Rosji w 1923 r., zakończony 
– obok innych wyroków – karą śmierci dla ks. prałata Konstantego Budkiewicza tak opisywał: 

Była to egzekucja księdza Budkiewicza. Wieczorem w Wielki Czwar-
tek wyprowadzono go z podziemnego lochu, w którym został osadzony po
uwięzieniu, i brutalnie wypchnięto na ciemny korytarz. Tam upadł i zła-
mał sobie nogę. Wrzucono go na całą dobę do izby, w której miał za towa-
rzyszy pospolitych zbrodniarzy. Nie dano ani siennika, ani krzesła. Gdy
przyszedł czas na egzekucję, żołnierze, ponieważ nie mógł poruszyć się 
o własnych siłach, ciągnęli go za uszy, jedno ucho oderwali i w tej chwili
stanęli wobec rozswawolonych do obrzydliwości żołnierzy w izbie, gdzie
wyrok miał być wykonany. Jeden z nich wystrzelił w otwór po odpadnię-
tym uchu i położył Budkiewicza trupem. Zwłoki jego, oraz dziesięciu ska-
zanych wraz z nim bandytów, spalono.37

Zdziechowski za pomocą tego i innych dramatycznych, pełnych grozy obrazów, rysował czy-
telnikom okrucieństwa bolszewików wobec Kościoła i religii. Przejmująca, w opisie wileńskiego
profesora, postać bp. Antoniego Maleckiego, wychodzącego w łachmanach z wagonu, po po-
wrocie z Rosji w 1929 r., miała wstrząsnąć czytelnikami, choć siła oddziaływania tych przekazów,
musimy skonstatować, nie była w rzeczywistości międzywojennej Polski i Europy zbyt wielka. 

Ukazanie okrucieństwa bolszewików podczas rozprawy z duchownymi, i w bardzo wielu in-
nych sytuacjach, nie miało na celu epatowania czytelnika. Autor szkicu O okrucieństwie zawsze
był wyczulony na wszelkie, dotyczące nie tylko ludzi, ale nawet i zwierząt, akty sadyzmu; teraz
z przerażeniem odkrywał je w praktyce działania bolszewików. Zdziechowski uznał okrucień-
stwo za bardzo charakterystyczny rys komunizmu, ale znęcania się nad ofiarami, tortur fizycz-
nych, nawet mordów, nie traktował jako najważniejszej konstytutywnej cechy systemu
komunistycznego; tej zawsze upatrywał w jego niszczącym oddziaływaniu na ducha ludzkiego. 

W drugiej połowie lat 30., emerytowany już wówczas, wileński profesor odwoływał się również
szeroko do nierosyjskich przykładów walki komunizmu z religią. W grę nie wchodził tu tylko
znany nam, wykorzystywany przez autora Tragedii Węgier już w latach 20., przypadek węgierski38,
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36 Czornaja kniga, wydanie zbiorowe pod red. S. A. Walentinowa, z przedmową P. Struvego (Berlin 1925); G. Trubieckoj 
(z dodatkiem N. Arsienjewa), Die Glaubensverfolgung in Russland (b.d., Harz).

37 M. Zdziechowski, W obliczu…, dz. cyt., s. 81.

38 W latach 30. problem węgierski mocno zajmował Zdziechowskiego, czego wyrazem były między innymi szkice poli-
tyczno-literackie: Węgry i dookoła Węgier (Wilno: „Pogoń”, 1933); (wznowienie wyd. Fronda, Warszawa 2001, współ. ed. z Trage-
dia...), Ze stosunków kulturalnych polsko-węgierskich (Warszawa: b.w., 1936); Węgry i Polska na przełomie historii (Wilno: b.w.,
1937).



a nowy fenomen komunizmu w Europie – wydarzenia z okresu komunistycznej dyktatury i wojny
domowej w Hiszpanii w latach 30. Zdziechowski przytaczał casus Hiszpanii jako kraju, w którym
walka z Kościołem i religią osiągnęła nawet większe powodzenie niż w Rosji sowieckiej, a wojnę
domową określił jako wojnę religijną wyznawców Chrystusa i Antychrysta. Warto dodać, że kreśląc
sytuację zbolszewizowanej Hiszpanii korzystał z relacji prasy narodowej, np. Dziennika Narodowego
i Myśli Polskiej, wieszczącej – jak on – piórami niektórych publicystów, możliwość nadejścia po-
dobnych czasów w Polsce.39 W czerpaniu z dorobku obozu narodowego nie przeszkadzało Zdzie-
chowskiemu bardzo krytyczne w latach 30. podejście do jego nurtu radykalnego. Odchodząc na
moment od spojrzenia naszego bohatera na komunizm, a przyglądając się jemu samemu, nie spo-
sób nie poczynić spostrzeżenia, że uchwycenie na gorąco przykładu rodem z Półwyspu Pirenej-
skiego stanowiło przejaw żywotności Zdziechowskiego, reagującego szybko i celnie na nowe
zdarzenia. 

Nowe przejawy bogoburstwa bolszewizmu Europa i Polska dostarczała Zdziechowskiemu
do ostatnich dni jego aktywności twórczej i życia. Komentując antyklerykalne ekscesy w Widmie
przyszłości, stanowiącym jeśli nie testament duchowy (gdyż tak określił swoją przedostatnią
książkę), to w każdym razie ostatnie ostrzeżenie dla świata, wypowiedział słowa zawierające
kwintesencję problemu relacji pomiędzy komunizmem a religią, retorycznie zapytując: 

Bo co jest celem bolszewizmu? Walka z Bogiem, z ideą Boga, do-
szczętne wytrzebianie jej z duszy człowieka. Ideę Boga kojarzymy zaś 
z tymi najwznioślejszymi i najlepszymi uczuciami, które ogarniają nas 
w najwznioślejszych i najlepszych chwilach życia naszego. Człowiek
chciałby się wydobyć z ciasnoty bytu doczesnego; od rzeczy małych i mar-
nych, od tego co przechodzi i znika, rwie się serce jego ku temu, co nie
przechodzi i nie znika. Patrzymy z rozkoszą na ptaka szybującego po błę-
kitach – to symbol dalekiej a nieskończonej szczęśliwości, za którą tęsk-
nimy, obrzydzeniem przejmuje nas płaz czołgający się po ziemi.40

Dla Zdziechowskiego płazem, nie tylko kąsającym ciało w okrutnych aktach zwyrodnienia,
ale przede wszystkim zatruwającym duszę, zabijając w niej czucie religijne i czucie wszystkiego
co wyższe nad materię, był komunizm. Ukąszenie zdiagnozowane jako zagrożenie nie tylko po-
lityczne, ale też etyczne i ontyczne było śmiertelnie niebezpieczne; miało wymiar eschatolo-
giczny. Czy mordowi na człowieczeństwie można jeszcze zapobiec – pytał siebie i słuchaczy?

Spojrzenie Zdziechowskiego na perspektywy komunizmu nie od początku miało – zapa-
miętany przez czytelników głównie z publicystyki lat 30. i utrwalony w pamięci historycznej 
– rys katastroficzny. Katastrofizm stanowił najoryginalniejszą, najpełniejszą i najbardziej repre-
zentatywną dla całej twórczości, odpowiedzią Zdziechowskiego na pytanie o historiozoficzne
znacznie bolszewizmu, ale sformułowanie jej wymagało czasu. W latach 1917-1918, a po części
nawet i w roku 1919, nie był jeszcze przeświadczony o sile bolszewików, a tym samym i escha-
tologicznym znaczeniu bolszewizmu w dziejach. Nie będąc przekonanym o trwałości reżimu,
trudno było wieszczyć katastrofę ludzkości pod wpływem jego antyidei i armii. Zdziechow-
skiemu, który szybko dostrzegł wagę fenomenu na wschodzie, nie sposób czynić z tego zarzutu;
nie przewidział tego w praktyce nikt. Krajanin naszego bohatera, doświadczony przez komu-
nizm, wyzuty z podmińskiego majątku – Edward Woyniłowicz nie bez kozery stwierdził w grud-
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39 M. Zdziechowski, W obliczu…, dz. cyt., s. 83.

40 Tegoż, Widmo..., dz. cyt., s. 220.



niu 1922 r. w liście do Zdziechowskiego, iż „bolszewikom tylu lat trwania nikt nie przepowia-
dał”.41 W 1922 r., odbiorca korespondencji przewidywał już i trwałość, i dalsze triumfy polityki
i ideologii bolszewickiej. 

Atak bolszewików na Polskę w 1920 r., recepcja wydarzeń rewolucyjnych na Węgrzech i pro-
cesów zachodzących w Europie zmusiły go do zmiany spojrzenia na istotę zjawiska. Równo-
cześnie, siłą rzeczy Zdziechowski inaczej spojrzał na skalę i charakter zagrożenia. Bolszewizm
przestał być dlań czynnikiem stosunków politycznych – negatywnym, nawet ohydnym, ale
mieszczącym się w historii. Stał się zagrożeniem ostatecznym, nieporównywalnym z niczym 
w dotychczasowej historii; jako zjawisko w swojej genezie i istocie zaświatowe, przekraczał his-
torię i stanowił zapowiedź jej końca. Od 1920 r. Zdziechowski konsekwentnie postrzegał ko-
munizm w takim eschatologicznym wymiarze. Przekonanie o destrukcyjnej sile komunizmu
nieprzypadkowo bardzo silnie przebijało z odczytu wygłoszonego w Krakowie w sierpniu 
1920 r. – w tym czasie Armia Czerwona dokonywała inwazji na Polskę. Zdziechowski nie miał
jednak na myśli – nawet w momencie bitwy warszawskiej – wyłącznie groźby militarnej, ale
także niezdolność do moralnego odparcia bolszewików.42 Diagnoza zagrożenia obowiązywała
niezależnie od okoliczności wydarzeń na froncie polsko-bolszewickim. Stąd korzystny zwrot
militarny nad Wisłą, nie zmienił jego opinii, iż Europa może nie oprzeć się bolszewizmowi.

W tekście Czerwona armia z października 1920 r. Zdziechowski posłużył się już w opisie
bolszewickiego zagrożenia charakterystycznym językiem katastroficznej przepowiedni, okre-
ślając armie Trockiego jako pchane do walki przez „apokaliptycznego rycerza na czarnym
koniu”.43 Równocześnie, po raz pierwszy z takim dramatyzmem zadał pytanie czy Europa i
cała cywilizacja zdołają oprzeć się naporowi bolszewizmu? Odpowiedź, również w kontekście
współczesnych nam konfrontacji cywilizacyjnych, była bardzo interesująca: pomimo widocz-
nych, ekonomicznych i organizacyjnych niedoborów sowieckiego przeciwnika, wiele wskazuje
na to, że okaże się ona do tego niezdolna. Przeciwnik posiada bowiem w sobie tyle wiary w
swoją złą sprawę, ile w obronie swojego istnienia Europa, utożsamiona z cywilizacją, nie jest
w stanie z siebie wykrzesać. Nie jest, ponieważ ją samą przeżera od wewnątrz bolszewizm,
sprzymierzony z rewolucją rosyjską; nie jest, gdyż w komunizmie nie dostrzegła straszliwego,
w wymiarze historycznym, ostatecznego zagrożenia. Siła ucieleśnionego w komunizmie zła
zdała się Zdziechowskiemu już w 1920 r. zdolna do zapanowania nad światem i sprowadzenia
jego katastrofy.

Określenie komunizmu jako zagrożenia ostatecznego nie było od samego początku równo-
znaczne z katastroficzną zapowiedzią pewnej, nieodwołalnej zagłady ludzkości. Ostateczność
zagrożenia można tłumaczyć, jako ostateczność konsekwencji grożących ludzkości w wypadku
poddania się bolszewizmowi – ulegnięcie, będzie ostateczną historyczną katastrofą człowieka,
który jednak bronić się może i ma szansę obrony. Zdziechowski, zwłaszcza w początku lat 20.,
ale i później – nawet w latach 30. – podsuwał czytelnikom, wśród których chciał widzieć poli-
tyków, receptę na zwycięstwo nad bolszewizmem.

Uniwersalnej szczepionki duchowej przeciwko komunizmowi upatrywał niezmiennie – co
należy podkreślić – w chrześcijaństwie, natomiast wobec ogniska politycznej zarazy zalecał sto-
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41 „E. Woyniłłowicz do M. Zdziechowskiego”, 14 XII 1922 [w:] „Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego”,
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42 M. Zdziechowski, Europa, Rosja..., dz. cyt., s. 199.

43 Tamże, s. 215. Szkic Czerwona armia, który wszedł w skład zbioru Europa, Rosja…, powstał w październiku 1920 w Kra-
kowie. 



sowanie lekarstwa politycznej i ekonomicznej izolacji, a nawet skalpela zbrojnej interwencji.
Autor Czerwonego terroru proponował polityczną, przedłużoną działaniami militarnymi, europej-
ską krucjatę przeciwko Rosji sowieckiej. W stanowiącym dobrą ilustrację koncepcji krucjaty
przeciw bolszewikom w początku lat 20. szkicu Z psychologii bolszewizmu powołał się na opinię
Miereżkowskiego, iż aby zgnieść bolszewizm należy ruszyć na Moskwę! Polemizując od razu 
z wątpiącymi w skuteczność akcji militarnej, słowami wypowiedzianymi lub nawet włożonymi
przez siebie w usta Rosjanina, Zdziechowski agitował: 

Nie obawiajcie się do Moskwy nie pójdziecie; zechciejcie zrozumieć,
że bolszewizm nie jest ciałem Rosji, lecz wrzodem na ciele: jedno ukłucie
igłą, a wrzód pęknie. Dość wam podnieść sztandar Za Wolność Waszą 
i Naszą, ale podnieść tak ażeby Rosja cała to zobaczyła, a czerwona armia
stopnieje, jak lód na słońcu, bryły ogromne, masy całe odpadać od niej po-
czną i do was przechodzić i ani się obejrzycie, jak Rosja cała, powstawszy,
pójdzie na Moskwę.44

Zdziechowski szczerze wierzył, że drogą interwencji z zewnątrz spowoduje odstępstwo
poddanych od państwa Sowietów; nawet jeśli stało to w pewnej sprzeczności z jego rozważa-
niami nad siłą żywotną ideologii komunistycznej. Tyle, że już w pierwszej połowie lat 20. wąt-
pił w znalezienie siły mogącej ciosem z zewnątrz poruszyć lawinę, która zmiecie bolszewików.
Komentując wezwanie Miereżkowskiego, a faktycznie również swoje, do interwencji przeciwko
Sowietom, wątpił czy Polacy uwierzą w możliwość powstrzymania bolszewizmu i działanie po-
dejmą. 

W pochodzącej z 1931 r. pracy Napoleon III spekulował jeszcze, że siłą, która doprowadzi do
klęski bolszewików mogłyby stać się Niemcy.45 Sam jednak od razu pozbawiał się tej nadziei,
prognozując raczej staczanie się Niemiec, m.in. w następstwie sukcesów (w przewidywaniu
Zdziechowskiego przejściowych) – potępianych przez siebie – nazistów ku komunizmowi.46

Gdy Hitler zdobył i utrzymał władzę w Niemczech szansa na zniszczenie komunizmu przez
rodaków Goethego i Schillera znikła. Dla Zdziechowskiego bowiem państwem predestynowa-
nym do takiej roli było tylko państwo moralne, chrześcijańskie, a III Rzesza takim nie była. Za-
leżność ta umknęła niektórym badaczom.47

W połowie lat 30. Zdziechowski nie dostrzegał siły zdolnej w wymiarze politycznym podjąć
się misji zwalczenia siłą bolszewików i w jej powstanie już nie wierzył. Był to ważny powód jego
pogrążenia się w katastroficznym nastroju. W połowie lat 30. praktycznie nikną też jego rzadkie
napomknienia o możliwości upadku komunizmu od wewnątrz: za sprawą zdesperowanej lud-
ności; jako sprzecznego z życiem, bo próbującego przerobić człowieka w automat.48 Zresztą, 
w kontekście całej myśli Zdziechowskiego, którą należy wydobywać z pełnego spectrum dzieła,
błędem jest traktowanie takich incydentalnych sądów, jako ważnych jej składowych w jakim-
kolwiek okresie.49
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45 M. Zdziechowski, Napoleon III. Szkice z dziejów jego życia i pracy (Kraków 1931): s. 258 i nast.

46 Tegoż, W obliczu…, dz. cyt., s. 97; tegoż, „Niemcy. Szkic psychologiczny”, Przegląd Filozoficzny, z. 1 i 2 (1935): s. 96-125.

47 E. N. Wesołowska, Działać przed katastrofą. O poglądach społecznych i politycznych Mariana Zdziechowskiego (Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994): s. 102. 

48 M. Zdziechowski, Europa…, dz. cyt., s. 197; tegoż, „Tragiczna Europa [1934]” [w:] tegoż, Wybór pism, dz. cyt.



Wraz ze zwątpieniem narastało przekonanie Zdziechowskiego o zbliżaniu się katastrofy. Przed
bliską klęską przestrzegał w pochodzących z 1927 r. mowach rektorskich do młodzieży, rysując per-
spektywę zabicia przez bolszewizm idei Boga w człowieku.50 Wspominając te mowy na początku
lat 30. w artykule „O honor w polityce” stwierdził brak jakiegokolwiek ich skutku i dalszy postęp
bolszewizacji młodego pokolenia, co traktował jako wyraźną zapowiedź triumfu komunizmu. 

Przepowiadając dramatyczny koniec starej Europy, Zdziechowski kreślił apokaliptyczną wizję
świata po ostatecznym zwycięstwie komunizmu, polegającym na zniszczeniu pierwiastka meta-
fizycznego w człowieku: „Dopiero wtedy stanie on u mety i urzeczywistnioną będzie bolszewicka
koncepcja ludzkości, jako olbrzymio potwornej maszyny, składającej się z malutkich kloców w po-
staciach ludzkich, z automatów bez myśli i bez woli, automatycznie odrabiających pańszczyznę”.51

W głębokim pesymizmie pogrążył się Zdziechowski w drugiej połowie lat 30. Zwątpił wów-
czas w możliwość odwrócenia nadchodzącej zagłady ludzkości, w siłę, a nawet w wartość kul-
tury.52 Wynikało to z prognozy klęski w starciu z bolszewizmem. Z tego stanu ducha i umysłu
wyrosły jego końcowe, katastroficzne, profetyczne szkice. Nie pozostawiały już one czytelnikom
złudzeń, co do nieuchronnego zbliżania się końca historii.

Koniec dziejów wywołany przez czerwoną dżumę wyraźnie zapowiadał wydany w 1937 r.,
przedostatni zbiór szkiców Zdziechowskiego, opatrzony tytułem W obliczu końca i określony
przez wiekowego twórcę mianem duchowego testamentu. Autor nie tylko wieścił katastrofę,
ale jak człowiek, który utracił nadzieję, już we wstępie przytoczył słowa Tyrrela o świecie do-
czesnym, który jest dobry, gdyż jest czymś co się kończy, dodając: „I chwała Bogu”.53 Świat po
nieuniknionym zwycięstwie komunizmu nie miał dla Zdziechowskiego racji istnienia. Przetwo-
rzył tę myśl wiele lat później jego krajanin i następca Józef Mackiewicz, stwierdzając, że lepiej
niech świat szczeznie w wojnie atomowej niż ma być komunistyczny. W 1937 r. koniec historii,
zarówno w perspektywie duchowej epopei człowieka, jak i ziemskiej historii ludzkości był już
– według wileńskiego profety – bardzo bliski: „Stoimy w obliczu końca historii. Każdy dzień
świadczy o zastraszających postępach dżumy moralnej, która pędząc od Rosji sowieckiej, zagar-
nia wszystkie kraje, wżera się w organizmy wszystkich narodów, wszędzie wszczyna procesy
rozkładowe, pogrąża w odmętach zgnilizny i zdziczenia”.54

Ostatni, wydany pośmiertnie zbiór pt. Widmo przyszłości, kończył się wspomnianym już szki-
cem o zabójstwie księdza Streicha. Dla Zdziechowskiego nie był to tylko krwawy wybryk pol-
skiego komunisty; była to prefiguracja losu czekającego całą ludzkość. Nie pozostawiał co do
tego wątpliwości pisząc: „Bolszewizm postanowił okaleczyć człowieka. Zdawałoby się, że bol-
szewicka koncepcja zmechanizowanego świata, w którym żywi ludzie staliby się bezdusznymi
maszynami zawsze budzić będzie uczucie wstrętu. Niestety – nie!”.55 Bolszewizm, hipnotyzując
ofiarę – ludzkość, triumfował w historii. Jedyne, co w tej sytuacji pozostało człowiekowi to trwać
w wierze chrześcijańskiej, broniąc do końca wyższych wartości przeciwko bolszewickiej religii
antywartości. Heroizm indywidualny winien być odpowiedzią na dziejową katastrofę. 
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Czytelnikowi nasuwa się w tym miejscu zapewne pytanie czy prognozowaną katastrofę po-
jmować należy jako koniec fizykalnego świata, czy raczej w planie duchowym, jako wyzucie czło-
wieka z wyższych uczuć? Dla autora strasznej profecji, stawiającego pytania ostro,
powiedzielibyśmy, do końca, pytanie to miało znaczenie drugorzędne. Ważna była klęska czło-
wieka. Komunizm zamieniał go w robota pozbawionego uczuć wyższych, czyli owego „antropoida”
w profetycznej terminologii Zdziechowskiego. Według autora „O honor w polityce” wyzuta z du-
chowości istota, która przetrwałaby po komunizmie stałaby poza historią. Nie realizując żadnej
misji duchowej, nie tworzyłaby historii i nie byłaby osobą historyczną, tak jak nie jest nią zwierzę.
Byłaby tylko posthistorycznym reliktem powtórnego upadku człowieka, tym razem w historii. 

Z dzisiejszej perspektywy świata po rozpadzie imperium sowieckiego i ruchu komunistycz-
nego łatwo pokusić się o dyskwalifikację diagnozy zwycięstwa komunizmu i końca historii.
Warto jednak zadać pytanie czy autor Widma przyszłości rzeczywiście aż tak bardzo pomylił się
w katastroficznej profecji. Czy pamięć o rozpętanej w 1939 r. apokalipsie i konstatacja postko-
munistycznej polityki i pokomunistycznej jednostki i całej współczesnej cywilizacji, jako żywo
nasuwającej na myśl wiele z profecji autora W obliczu końca, nie każe nam poważnie zastanowić
się nad aktualnością antykomunistycznej myśli Zdziechowskiego.

* * *

Marian Zdziechowski’s Battle Against Bolshevism
Marian Zdziechowski (1865-1938) was a great Polish expert on the romantic epoch, Slavist,

historian of ideas, as well as a religious philosopher and thinker. During the end of the ninete-
enth and early twentieth century he sympathized with Catholic modernism and the Slavic mo-
vement. He maintained contacts with the greatest minds of the time, including Lev Tolstoy.
He graduated from Dorpat University and was a professor at the Jagiellonian University in Kra-
ków. During the interwar period he was also rector of the Stefan Batory University in Wilno.
During the Second Polish Republic he came to be known as an anti-communist thinker and
writer. Zdziechowski grappled with the problem of revolution in Russia since 1905, and parti-
cularly from the Bolshevik seizure of power in 1917. Initially, he viewed revolution and com-
munism through the prism of his fascination and disappointment with Russia, considering
Bolshevism as mainly a Russian problem – admittedly very dangerous, albeit local and transitory.
Yet, already during the 1920s he began to consider Bolshevism as a universal, total, and ultimate
threat, and subjected it to a thorough philosophical, ethical, and political critique. Accordingly,
he crafted a conception of Bolshevism-Communism as an epiphany of absolute diabolical evil
in history, and considered Christianity as the sole vaccine against its spread. During the 1930s,
asserting a lack of immunity to communism on the part of Poland and Western Civilization, he
considered that its inevitable ascent throughout the world will usher in a moral and political
catastrophe of historic proportions.
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Pismo Myśl Narodowa jest nieodłącznie związane z historią polskiego ruchu narodowego.
Wydawane w latach 1921-1939 jako tygodnik (z wyjątkiem numerów, które ukazywały się mię-
dzy lipcem 1926 a grudniem 1928 r., co dwa tygodnie) nie doczekało się jak dotąd wyczerpu-
jącego opracowania, a jedynie wzmianek w bardziej ogólnych wydawnictwach, bądź
szczegółowych artykułach, skupiających się na wybranych aspektach publicystyki. Intryguje to
szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę jego charakter. Pismo było skierowane przede wszystkim
do inteligencji.1 Jak pisze Przemysław Jastrzębski, już sam nakład Myśli Narodowej, wynoszący
średnio zaledwie ok. 5 tys., świadczył o jego elitarnym charakterze.2 Sytuacja ta stała się szcze-
gólnie widoczna po 1925 r., kiedy stanowisko redaktora naczelnego objął wybitny, choć przez
długi czas pozostający nieco w cieniu przywódców obozu, przedstawiciel ruchu narodowego 
– Zygmunt Wasilewski. Wiązało się to m.in. z połączeniem, ukazującego się w latach 1921-1926,
odnowionego Przeglądu Wszechpolskiego – będącego głównym organem programowym endecji 
w tych latach – z pismem Wasilewskiego. 

Skład redakcji w dużym stopniu pokrywał się z redakcją innego organu prasowego narodo-
wych demokratów – Gazety Warszawskiej, której redaktorem naczelnym do 1925 r. pozostawał
sam Wasilewski. Do Myśli Narodowej trafiały jednak teksty z pewnością bardziej teoretyczne 
i programowe niż do, zapełnionej w dużym stopniu informacjami codziennymi, Gazety Warszaw-
skiej.3 Dużo miejsca poświęcano kulturze, historii; politykę międzynarodową i wewnętrzną in-
terpretowano raczej przez pryzmat długofalowych tendencji niż codziennych wydarzeń. 

Oprócz wybitnych polityków, takich jak Roman Rybarski, Stanisław Głąbiński czy Bohdan
Wasiutyński, z pismem współpracowało wówczas wiele znaczących postaci świata nauki i kul-
tury, m.in. historycy Wacław Sobieski i Władysław Konopczyński, poeta Jan Kasprowicz, publi-
cysta Aleksander Świętochowski. Naturalnie, większość z nich była związana z obozem
narodowym. Sytuacja taka czyniła z Myśli Narodowej główny teoretyczny organ prasowy polskiego

1 P. Jastrzębski, „Redakcja »Myśli Narodowej« i jej ewolucja w latach 1921-1926” [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek.

Koncepcje – ludzie – działalność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor (Szczecin: na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, 2008).

2 Tamże.

3 Tamże.
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nacjonalizmu: „Zasadniczy zrąb poglądów prezentowany na łamach Myśli Narodowej był repre-
zentatywny dla najistotniejszej politycznie i ideologicznie części obozu narodowego”.4 W oma-
wianym okresie to między innymi na łamach Myśli Narodowej kształtowały się zręby ideologii
ruchu narodowego; często to tu miały miejsce najważniejsze ideowe polemiki pomiędzy zróż-
nicowanymi przecież w wielu kwestiach, działaczami i frakcjami endecji. 

Idea narodowa a Ukraińcy – ogólny zarys i znaczenie kwestii ukraińskiej
w poglądach polskich nacjonalistów

Jednym z kluczowych problemów w ideologii narodowej, podejmowanych również przez
publicystów Myśli Narodowej, była kwestia ukraińska. Nowoczesny ukraiński ruch narodowy,
rozwijający się od XIX w. głównie na terenach, będących pod panowaniem austriackim: Ziemi
Lwowskiej, Pokucia i Tarnopolszczyzny (czy wg nomenklatury austriackiej Galicji Wschodniej,
a od 1919 r. Małopolski Wschodniej), musiał budzić zainteresowanie polskich elit. Już we wczes-
nych latach rozwoju ruchu, narodowcy starali się zgłębiać temat ludności zamieszkałej na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. 

Ciężko w tym czasie mówić o jednolitym stanowisku endeków wobec Ukraińców. Przykła-
dowo, Jan Ludwik Popławski uznawał odrębność ludności ruskiej i wykluczał możliwość jej pełnej
polonizacji. Głosił potrzebę ekspansji żywiołu polskiego na wschód, mającej być kontynuacją po-
lityki Kazimierza Wielkiego wobec Rusi Halickiej. Równać się ona miała także szerzeniu cywilizacji
zachodniej na ziemiach wschodnich.5 Inny czołowy ideolog Narodowej Demokracji, Zygmunt Ba-
licki w tym samym czasie widział w Ukraińcach żywioł zdecydowanie odrębny od polskiego, prze-
sycony wobec niego nienawiścią; odmawiając mu jednocześnie cech trwałości.6 Trzeci z ojców
założycieli ruchu narodowego, Roman Dmowski miał w latach 90. XIX w. stwierdzić, że odrębny
naród ukraiński nie istnieje, sama zaś ludność ruska jest materiałem do rusyfikacji, bądź polonizacji
w zależności od rozwoju sytuacji.7 Zdanie to podtrzymał w wydanych w 1903 r. Myślach Nowoczesnego
Polaka8, które na długie lata stały się głównym dokumentem programowym młodego polskiego
ruchu nacjonalistycznego. Mimo tych różnic, wymienione postawy łączyło przekonanie o koniecz-
ności wzmacniania żywiołu rdzennie polskiego na ziemiach ruskich. W takim tonie utrzymane
były postulaty, ogłoszone na drugim zjeździe Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Galicji.9

Duże znaczenie w dziejach relacji polsko-ukraińskich miała wojna z Zachodnioukraińską
Republiką Ludową. Wśród jej uczestników znalazło się wielu przyszłych działaczy narodowych,
a sam konflikt determinował uznanie polskich Kresów Południowo-Wschodnich za teren, na
którym polskość była szczególnie zagrożona. Tam też w dwudziestoleciu międzywojennym roz-
wijać się będzie jeden z najsilniejszych ośrodków obozu narodowego w kraju. Z drugiej jednak
strony, wojna polsko-ukraińska wpłynęła na dalszy rozwój ukraińskiej świadomości narodowej.
Jak pisze Bohdan Halczak, „przez szeregi »Halickiej Armii« przeszło ok. 150 tys. ludzi. 
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Przegrana wojna dała narodowi ukraińskiemu rzecz bardzo cenną – poczucie sprawstwa. Wyda-
rzenia, które wówczas miały miejsce weszły do tradycji tego narodu jako akty przez niego sa-
mego dokonane, na własny rachunek”.10

Co ciekawe, narodowcy ostro krytykowali w tym czasie akcję osadniczą, prowadzoną z in-
spiracji kręgów zbliżonych do Józefa Piłsudskiego. Negatywnie odnosili się do sprowadzania
nieprzystosowanych do zasiedlania kresów i budzących wrogość miejscowej ludności wojsko-
wych i ich rodzin. Popierano natomiast „program »naturalnej« ekspansji ludności polskiej na
wschód”11, widząc w nim naturalną konsekwencję rozwoju narodowego.

Momentem szczególnego nasilenia krytyki działań ukraińskich był rok 1922. Wtedy na urząd
prezydenta, m.in. dzięki głosom mniejszości narodowych, wybrany został Gabriel Narutowicz.
Sprawa ta uświadomiła endekom, że nie mogą odsunąć Ukraińców od wpływu na sprawy ogól-
nokrajowe, o lokalnych nie wspominając.12 Biorąc kilkakrotnie udział w sprawowaniu władzy 
w Rzeczypospolitej, mieli okazję próbować wcielić w życie założenia swojej polityki narodowo-
ściowej. Najważniejszym przykładem jest tu tzw. „Lex Grabski” – ustawa o szkolnictwie dla
mniejszości narodowych, uchwalona w 1924 r. Zakładała (jak głosił Stanisław Grabski, jej główny
twórca) wychowanie dzieci narodowości polskiej i kresowych w duchu wzajemnego szacunku.
Wprowadzała naukę w języku mniejszości w gminach, w których zamieszkiwało co najmniej 
25 proc. danej narodowości, na wniosek rodziców 40 dzieci. W wypadku, gdy w gminie było co
najmniej 20 dzieci, których rodzice żądali nauki w języku polskim, lekcje odbywały się w dwóch
językach.13 W Sejmie ustawę poparły kluby polskie, nie licząc PPS. „Lex Grabski” przyczyniło
się do likwidacji znacznej liczby szkół ukraińskich i wprowadzenia w ich miejsce szkolnictwa
dwujęzycznego (utrakwistycznego). W późniejszych latach ustawę krytykowała również część
narodowców, biorąc ją za zbyt powierzchowną.14

Kiedy po zamachu majowym wpływ endecji na władzę stał się znikomy, w obrębie samego
stronnictwa zachodziły zmiany. Powoli dochodziła do głosu generacja młodych nacjonalistów,
mająca coraz większy wpływ na utworzony 4 grudnia 1926 r. przez Dmowskiego Obóz Wielkiej
Polski. „Młodzi”, niechętni liberalnej demokracji, sympatyzujący z ideami autorytarnymi, 
a także bardziej zaangażowani na polu religijnym od „starych”, z czasem wypracowali własne
oryginalne koncepcje narodowościowe, znacząco różne od tych, promowanych przez działaczy
takich, jak Grabski czy Głąbiński. Zaczęły one dojrzewać w szczególności po roku 1930, który
przyniósł zabójstwo Tadeusza Hołówki przez ukraińskich nacjonalistów, a w konsekwencji pa-
cyfikacje na Kresach Południowo-Wschodnich. Był to czas przełomowy w historii stosunków
polsko-ukraińskich. Od tego momentu również władze sanacyjne, do tej pory nastawione raczej
proukraińsko, zaostrzyły kurs narodowościowy. 

W poniższym artykule będę starał się ukazać stanowisko znaczących działaczy ruchu naro-
dowego obu generacji, wyrażone na łamach elitarnego – choć reprezentatywnego dla idei pa-
nujących w łonie endecji – tygodnika Myśl Narodowa od tego momentu aż do wybuchu II wojny
światowej. W celu bardziej klarownego opisania różnic w obrębie polskiej ideologii nacjonalis-
tycznej stosuję ujęcie problemowe, analizując stosunek narodowców do takich kwestii jak:
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uświadomienie narodowe Ukraińców, wpływ cerkwi greckokatolickiej i prawosławnej na ludność
miejscową, działalność ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, wpływ obcych na rozbudza-
nie ukraińskiego nacjonalizmu. Na koniec rozważań zajmę się postulatami działania, jakie wed-
ług myśli endeckiej podjąć winno państwo narodowe, a także krytyką poczynań władz
sanacyjnych wobec Ukraińców.

Autorzy opisywanych artykułów należeli do obu pokoleń, przez co na łamach Myśli Narodowej
często widać kontrast pomiędzy generacjami działaczy narodowych. Spośród „starych” na szcze-
gólną uwagę zasługują teksty Stanisława Grabskiego, faktycznego przywódcy Związku Ludowo-
Narodowego przed zamachem majowym, w latach 1925-1926 ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego; Stanisława Głąbińskiego, Lwowianina, w czasach zaborów prezesa
Koła Polskiego w parlamencie galicyjskim i jednego z wybitniejszych działaczy parlamentarnych
obozu narodowego i Stanisława Rymara, działacza endecji z Podkarpacia. Najbardziej charak-
terystyczne dla drugiej grupy są głosy działaczy radykalnej frakcji Stronnictwa Narodowego 
– szczególnie wpływowego w partii w drugiej połowie lat 30. Jędrzeja Giertycha i nieco star-
szego, choć ideowo plasującego się także wśród „młodych”, antropologa Karola Stojanowskiego.
Abstrahując od oceny poglądów każdego z wymienionych publicystów, byli to czołowi politycy
i ideologowie Narodowej Demokracji.

Czy Ukraińcy są narodem?

Podstawą poglądów narodowych demokratów na kwestię ukraińską było przeświadczenie 
o niskim stopniu uświadomienia narodowego wśród Ukraińców. Twierdzenia te wysuwano na
podstawie doświadczeń historycznych i obojętności, jaką mieli przejawiać Ukraińcy w stosunku
do postulatów narodowych. W artykule „Jeszcze o rokowaniach ryskich” Stanisław Grabski pisał: 

Obojętność, z jaką lud Ukrainy przyjmował wezwania Petlury, 
a pomoc, jaką dawał w czasie naszego odwrotu Budionnemu – przekonały
i ludowców, i socjalistów, że pomysł tworzenia sfederowanej z Polską
Ukrainy jest nieziszczalny i że jedynie realną polską polityką terytorialną
na wschodzie jest jak najkorzystniejszy podział między Polską a Rosją spor-
nych od wieków ziem ruskich i białoruskich.15

Zostawiając na chwilę sprawę szans państwowości ukraińskiej na przetrwanie, widzimy 
tu bagatelizowanie sił ukraińskich. Ukraińcy traktowani są jak bierna masa, podatna na obce
wpływy, jednocześnie nieufnie patrząca na możliwość własnej emancypacji. Pozbawiona jest
własnej historii, a przez to skazana na rządy innych podmiotów. Tezy ojca historiografii ukraiń-
skiej, Mychajły Hruszewskiego o ciągłości dziejów zachodzącej od Rusi Kijowskiej po współ-
czesny ruch ukraiński są tu kwestionowane.16 Taka postawa nie dziwi, zważywszy na ogromny
wpływ Historii Rusi-Ukrainy, i innych dzieł tego autora, na rozwój ukraińskich dążeń narodo-
wych.

Mimo to, postępy ukraińskiego uświadomienia w ostatnich czasach nie pozostały przez pub-
licystów narodowych niezauważane. Szczególnie widoczne były one w Galicji Wschodniej,
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„gdzie świadomość dzięki istnieniu szerokich kadr inteligencji, poczyniła bardzo znaczne
postępy”.17 Miało to swoje korzenie jeszcze w XIX w., kiedy – jak twierdzili polscy narodowcy
– władze austriackie, w imię zasady „dziel i rządź”, doprowadziły do wytworzenia i stopniowego
wzmacniania ukraińskiego ruchu narodowego, który miał szachować Polaków i osłabiać wpływy
polskie w regionie. Wycofujący się z Galicji Austriacy oddali ją w zwierzchnictwo Ukraińcom,
co miało być naturalną konsekwencją ich polityki.18 Stanisław Głąbiński stwierdzał nawet, że
nazwa „Ukraińcy” upowszechniła się dopiero po I wojnie światowej.19

Istotnie, w przeważającej większości tekstów pisma używa się wyrazu „Rusini”; „Ukrainiec”
odnosi się na ogół do działacza nacjonalistycznego, próbującego – poprzez nachalną agitację 
– skłonić ludność Wołynia i Małopolski Wschodniej do przyjęcia nowej tożsamości narodowej.
Jest ono określeniem zdecydowanie pejoratywnym, ma antypolskie zabarwienie, w przeciwień-
stwie do „Rusina”, będącego (obok Polaka-Lechity) naturalnym gospodarzem tych ziem, uzna-
jącym polską zwierzchność, a nawet będącym członkiem narodu polskiego. Głąbiński pisał
wprost o dwóch narodowościach – wiernych Polsce Rusinach i separatystycznie nastawionych
Ukraińcach. Obie te grupy miały być liczebnie mniej więcej równe.20

Mimo postrzegania Rusinów (niedających się zaagitować ideologom ukraińskiego nacjona-
lizmu) jako czynnika biernego, Głąbiński nie odmawiał im miana narodu, pisząc: „Nie odma-
wiamy Ukraińcom prawa objawiania czci dla ludzi, których uważają za bohaterów narodowych.
Każde społeczeństwo powinno pamiętać o tych, którzy dla idei narodowej życie swe oddali”. Łą-
czyło się to z wiarą, że – ci, obdarzeni przecież świadomością odrębności – Rusini będą w stanie
żyć pod polskim panowaniem. Politycy separatystyczni mieli z czasem zniknąć, natomiast ruski
żywioł pogodzić się z Polską, realizując przy jej pomocy swoje dążenia kulturalne i gospodarcze.21

Przedstawiciel młodszej generacji nacjonalistów, Jędrzej Giertych posuwał się znacznie
dalej: „Uznajemy odrębność szczepową Rusinów, – tak jak uznajemy odrębność szczepową Ka-
szubów, Podhalan, Ślązaków czy Kurpiów. Ale nie możemy uznawać ich odrębności polityczno-
narodowej”.22 Rok później ten sam autor pisał nieco inaczej: „Naszym pragnieniem jest, by
Rusini stali się z czasem częścią narodu polskiego, – tak samo, jak się to już stało w przeszłości
z ich również wszak pierwotnie wschodnią cywilizacyjnie szlachtą, oraz w większych jeszcze
rozmiarach ze szlachtą, i nie tylko szlachtą, litewską”.23

Być może nawet widać tu pewne niezdecydowanie co do samego pytania o przynależność
narodową Rusinów, niemniej jednak w obu zacytowanych fragmentach dostrzec można podobny
tok myślenia. Zamieszkujący terytoria, na które oddziaływała polska kultura Ukraińcy zostali
sprowadzeni do roli regionalnej mniejszości. Mniejszości, która bądź de facto tak samo należy
do narodu polskiego, jak grupy etniczne niekwestionujące polskości i w pełni poczuwające się
do niej, bądź której naturalnym przeznaczeniem (tak orzekać ma historia) jest stanie się peł-
nowartościowymi Polakami. Ruch głoszący hasła odrębności szczepu ruskiego od Polski stawał
się tu automatycznie czynnikiem wywrotowym i nienaturalnym, przeczącym dziejowej koniecz-
ności jaką miałoby być pełne wtopienie się żywiołu ruskiego w naród polski. W domniemaniach
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na temat genezy tego, sztucznie wytworzonego, ruchu sięga Giertych bardzo daleko, dopatrując
się w wytworzeniu ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji inspiracji pruskich24, co jednak
może wydać się typowe na tle innej jego publicystyki.

Mimo obcych (jak twierdzili narodowcy) inspiracji, istnienie ukraińskich dążeń narodowych
było w omawianym okresie niepodważalnym faktem i, mimo przeświadczenia o szansach od-
wojowania umysłów ruskich dla sprawy polskiej, dostrzegano zagrożenie ze strony ruchu ukra-
ińskiego. Widziano wzrost świadomości etnicznej nie tylko wśród poszczególnych działaczy
politycznych i społecznych, ale także ogółu Ukraińców na ziemiach polskich. Jednak dla nie-
których autorów, do pewnego momentu wcale nie musiało być to przeszkodą w utrzymaniu
polskości tych ziem. Piszący tu w duchu odpowiadającym poglądom „młodych”, Jan Rembie-
liński stwierdzał w artykule „Uświadomienie narodowe” z 1933 r.:

Czasami jednak może łatwiej i prędzej powiedzie się w pewien sposób
ukształtować już istniejącą (zwłaszcza jeszcze młodziutką całkiem) świa-
domość narodową, łatwiej uda się przetworzyć czy wzbogacić jej treść, 
a nawet zmienić przedmiot patriotycznego uczucia, aniżeli podźwignąć
bierną masę ze stanu prymitywizmu na stopień, na którym w ogóle jakie-
kolwiek uświadomienie narodowe zaczyna być faktem realnym.25 

Można wątpić w taki rozwój wydarzeń, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na nieszab-
lonowość myślenia tego publicysty w sprawach, w których – jak mogłoby się wydawać – zdanie
nacjonalisty powinno być diametralnie inne. Zresztą, wykraczanie poza etniczny nacjonalizm
(przynajmniej w odniesieniu do mniejszości słowiańskich) z czasem stało się regułą wśród młod-
szej generacji polskich nacjonalistów. Do omawiania stosunku publicystów Myśli Narodowej do
poszczególnych aspektów działalności ukraińskich działaczy narodowych wrócę w dalszych frag-
mentach artykułu.

Niemożliwość zaistnienia niepodległego państwa ukraińskiego

Z głębokiego przekonania o nienaturalności, a co za tym miało iść – nietrwałości ukraińskiej
świadomości narodowej, wynikało przeświadczenie o braku możliwości zaistnienia ukraińskiego
państwa z prawdziwego zdarzenia. Korzenie tego założenia tkwią w poglądach samego Dmow-
skiego, w latach 30. najpełniej wyłożonych w książce Polska i świat powojenny, obecnych jednak
już u zarania II Rzeczypospolitej. Na tezy wypracowane przez przywódcę Narodowej Demo-
kracji powoływali się niejednokrotnie działacze różnych generacji polskiego nacjonalizmu. Jed-
nocześnie, podkreślano niejednolitość ludu ukraińskiego: „Rusini z Małopolski, nawet 
w połączeniu z Rusinami z Wołynia, w żadnym wypadku nie są w stanie stworzyć własnego pań-
stwa, choćbyśmy nawet przyjęli teoretyczne założenie o całkowitym zwycięstwie w społeczeń-
stwie ruskim tez nacjonalizmu ukraińskiego”.26

Uznawano, że tereny nad Dnieprem nie mają żadnych – poza językowymi – związków 
z tymi, znajdującymi się pod polską władzą. Niektórym grupom ludności ruskiej, jak na przykład
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Łemkom, całkowicie odmawiano bliskości z Ukraińcami, przy zachowaniu jednocześnie obawy
o możliwość postępów ukraińskiego uświadomienia wśród nich.27 Sugerowano, że lud tak zróż-
nicowany nie byłby w stanie samodzielnie rządzić państwem. Byłby on jedynie narzędziem 
w rękach obcych; najczęściej wskazywano tu na Niemców.

Sprawa polskości Wołynia i Małopolski Wschodniej 

Czynnikiem istotnym w stosunkach polsko-ukraińskich pozostawał z pewnością spór tery-
torialny. Zdaniem narodowców, Kresy Południowo-Wschodnie i Wołyń były ziemiami rdzennie
polskimi, w stopniu równym z Mazowszem czy Małopolską. Obecność na nich środowisk dążą-
cych do oderwania ich od państwa polskiego spotykała się więc z naturalną wrogością, jako ude-
rzająca w integralność Polski. Podkreślić należy przy tym brak wzmianek wymierzonych 
w ludność ruską jako taką. Jak już wspomniano, Rusini niedomagający się wyodrębnienia jako
grupa narodowa byli traktowani neutralnie, bądź nawet przychylnie, a ich egzystencja nie prze-
szkadzała polskiemu charakterowi omawianych terytoriów. 

Charakterystyczne dla stosunku publicystów Myśli Narodowej do ziem ruskich wchodzących
w skład II Rzeczypospolitej jest używanie terminu „Małopolska Wschodnia” w odniesieniu do
Galicji Wschodniej, mającego uwypuklać związki z regionem, którego polskości nikt przecież
nie kwestionował. Określenie to upowszechniło się również wśród innych środowisk tego
okresu.28 Polskość Wołynia i Galicji Wschodniej od czasów pradawnych była dla narodowców
faktem niekwestionowanym. Grabski pisał: „Wszyscy narodowcy uważaliśmy w 1920 r., że do
»obszaru narodowego polskiego« należy Małopolska wschodnia i zachodnia i część Wołynia 
z przyczyn historycznych, gdyż należały one do Polski już za Chrobrego”.29 Uznawano na nich
wiekowość również osadnictwa ruskiego, traktowano je jednak we wspominany wyżej sposób.
Częste stało się również podkreślanie polskości tych ziem krwią, jaką okupiono ich wywalczenie
w wojnie z Ukraińcami w 1919 r.

Jednak również w obrębie terytoriów ruskich należących do II Rzeczypospolitej dostrzegano
niedostateczny stopień naznaczenia niektórych ziem kulturą polską. Karol Stojanowski pod-
kreślał konieczność związania Huculszczyzny ściślejszymi więzami z resztą kraju, jako regionu,
z jednej strony, nieuświadomionego narodowo, a z drugiej (z racji ruskich korzeni Hucułów)
podatnego na agitację ukraińską.30 Miało to zresztą logiczne uzasadnienie w misji dziejowej,
jaką miało być niesienie cywilizacji łacińskiej na Ruś.31

Sprawa polskości ziem ruskich komplikowała się w przypadku terytoriów leżących za Zbru-
czem. Widoczny staje się tu konflikt na linii „starzy” – „młodzi”. Najwyraźniej zarysowuje się
on w polemice Stanisława Grabskiego z Jędrzejem Giertychem z 1933 r., dotyczącej przyczyn
i okoliczności podpisania w 1921 r. traktatu ryskiego. Cykl artykułów, zapoczątkowany tekstem
Giertycha próbującym wyjaśnić te wydarzenia, zarysował różnice w pojmowaniu ziem ruskich
przez obu autorów, a w pewnym sensie i obu generacji działaczy narodowych. W tekście „Dys-
kusja o traktacie ryskim” z 8 stycznia 1933 r. Giertych wysunął pytanie czy delegacja polska 
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w Rydze nie była w stanie wywalczyć dla Polski również Mińska i Kamieńca Podolskiego, a więc
osiągnięcia tzw. linii Dmowskiego, znanej z 1919 r. Pisał: „Okręg Kamieńca Podolskiego z Pło-
skirowem stanowi przedłużenie Małopolski Wschodniej. Polskość odgrywała tam tę samą rolę,
co w Tarnopolszczyźnie. Jedyna różnica jest ta, że nie było tam tak rozwiniętego nacjonalizmu
ruskiego. – Sam Kamieniec jest jednym z najdroższych polskiemu sercu, polskich miast”.32

Na te argumenty Grabski ripostował, wspomnianymi już słowami, że ziemiami polskimi są
te leżące przed Zbruczem, ze względów historycznych i etnicznych. Z „obszaru narodowego
polskiego” są tu więc wyłączone tereny, które bądź to „nie wchodziły przed Konstytucją 3 maja
w skład Polski” (data przekształcenia związku Korony i Litwy w państwo unitarne), bądź nie
są w odpowiednim stopniu zasiedlone przez Polaków. O pozostawieniu Kamieńca po stronie
sowieckiej zdecydować miały kwestie strategiczne, podobnie jak o przyłączeniu niepolskich
etnicznie terenów Wołynia.33

Widać tu pewną obojętność, z jaką Grabski odnosił się do ziem za Zbruczem. Dla Giertycha
były one terenem oddziaływania polskiej cywilizacji i ekspansji Polski, w zasadzie częścią Polski,
która winna powrócić do macierzy w sprzyjających okolicznościach. Ekspansja na wschód sta-
nowiła dla Giertycha wręcz konieczność dziejową.34 Dla Grabskiego ze względów historycznych,
etnicznych bądź strategicznych wcale nie należały one do „polskiego obszaru narodowego”. 

Znamienna pozostaje również różnica w podejściu do ruskich mieszkańców tych ziem. Gier-
tycha nie przerażał (podkreślany przez Grabskiego) fakt, że w wypadku przyłączenia omawia-
nych terenów do Rzeczypospolitej procent ludności etnicznie niepolskiej znacząco zwiększyłby
się. W jego przekonaniu byli to ludzie podatni na wpływy polskie, którym (mimo znaczącej
przewagi ilościowej nad etnicznymi Polakami) da się wpoić szacunek dla państwowości polskiej,
a może nawet polską świadomość narodową. Grabski zdecydowanie nie wierzył w taką ewen-
tualność; między innymi stąd taki a nie inny kształt granicy ryskiej.

Cerkiew greckokatolicka jako narzędzie ukraińskich dążeń narodowych

Nie licząc języka, najwyraźniejszym czynnikiem dzielącym Polaków i Ukraińców była religia.
W omawianym momencie zdecydowana część Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich
przyznawała się do wyznania rzymskokatolickiego, podczas gdy naturalną religią Ukraińców po-
zostawały: prawosławie na Wołyniu i grekokatolicyzm na terenach Małopolski Wschodniej.
Oczywiście, sytuacja wyznaniowa nie wyglądała tak zawsze, a i w latach 30. duża liczba greko-
katolików poczuwała się do narodowości polskiej. Niewątpliwie jednak zachodziła tu tendencja
spadkowa, co sprzyjało narastaniu kolejnych różnic między oboma narodami. 

Stan taki był zapewne głównym powodem – popularnej w obozie narodowym – krytyki samej
unii brzeskiej, będącej dziełem polskim, które z czasem jednak wymknąć się miało spod kon-
troli. Karol Stojanowski pisał: 

A trzeba także zwrócić uwagę na to, że w zasadzie interesu politycz-
nego na unii, jako naród, nie zrobiliśmy. Unia, jak dotychczas, przyniosła
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nam w ogólnym rachunku raczej szkody polityczne. Oczywiście niespra-
wiedliwym by było przysłanianie pięknych kart męczeństwa unitów z Pod-
lasia i Chełmszczyzny. Niemniej jednakże potrafili Moskale unię
zlikwidować, rusyfikując zarazem poważnie żywioł unicko-polski.35

Ów wybitny antropolog wspieranie unii przez Polaków traktował jako naiwność. Mimo, że
takie – wynikające z dążenia do realistycznej próby politycznego rachunku zysków i strat – sta-
nowiły większość, należy stwierdzić, że pojawiały się również opinie diametralnie różne. Zda-
rzały się głosy chwalące unię brzeską z pozycji integralnie katolickich, dowodzące 
– niewątpliwych zresztą – zasług Polski dla Kościoła Powszechnego, oddanych poprzez ten akt.36

Endecy wyraźnie sprzyjali rzymskiemu katolicyzmowi, jako wyznaniu najbardziej polskiemu,
hamującemu postępy ukrainizacji łączącej się od kilku dekad z unityzmem: „Wzmacniając bo-
wiem akcję budowy kościołów łacińskich na kresach, spełniamy zarówno nasz obowiązek naro-
dowy, jak i też katolicki”.37 Również Stojanowski swoje (cytowane powyżej) zdanie uzasadniał
interesem katolicyzmu. Twierdził, że postępująca ukrainizacja cerkwi unickiej coraz bardziej
zbliżała ją do prawosławia, w związku z czym nie tylko jako Polacy, ale także i jako prawowierni
katolicy, polscy nacjonaliści powinni sprzeciwić się unityzmowi i wspierać wzorce łacińskie.38

Również Stanisław Rymar, przedstawiciel „starych”, pisał tuż przed wybuchem wojny w po-
dobnym tonie: „Kościół rzymski na całej przestrzeni tysiąca lat reprezentuje jeden cel: chce pra-
wosławny wschód zjednoczyć w jednej owczarni i przy jednym pasterzu. Dążenia i cele Polski
muszą w pełni harmonizować z tym niezmiennym celem Rzymu. Spory mogą i muszą się ogra-
niczyć do wyboru dróg, do tego celu wiodących”.39 Według Rymara, ukraińscy grekokatolicy
dążyli do połączenia z prawosławnymi Ukraińcami i zniszczenia wpływów latynizmu i polskości
na ziemiach ruskich. Tej powtórnej bizantynizacji przeciwstawiać się miał greckokatolicki biskup
stanisławowski Grzegorz Chomyszyn, sprzyjający wpływom łacińskim i ugodzie z Polakami.40

Obok snucia tak dalekosiężnych teorii, krytykowano także konkretne działania greckoka-
tolickich księży. Wytykano im m.in.: nadużywanie cerkwi do agitacji przeciwpaństwowej, ła-
manie praw języka polskiego w szkolnictwie, samowolne tworzenie nowych parafii, przekręcanie
nazw miejscowości na ukraińskie, potrącanie przez konsystorz księżom „polonofilom i staroru-
sinom”.41 Wszystkim tym działaniom miał patronować abp Andrzej Szeptycki. Pochodzący 
z polsko-ruskiej rodziny, co wytykali mu również publicyści Myśli Narodowej42, był uznawany za
duchowego ojca Ukraińców w II Rzeczypospolitej. Narodowcy zarzucali mu wspieranie separa-
tystycznych dążeń ukraińskich, dążenie do ograniczenia wpływu kultury polskiej na Rusinów,
czy też spiskowanie z Niemcami.43

Mimo ogólnie negatywnej oceny działań hierarchii greckokatolickiej i uznania jej za element
służący ukraińskiemu nacjonalizmowi, różnicowano stosunek do poszczególnych struktur 
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kościelnych i części wiernych. Ustami najbardziej chyba zainteresowanego sprawami unityzmu
Jędrzeja Giertycha, pozytywnie wyrażano się o wspominanym już biskupie Chomyszynie, nie-
chętnym nacjonalizmowi ukraińskiemu. Wyraźnie popierano także utworzenie oddzielnego bis-
kupstwa dla Łemków, co miało zapobiec nadmiernym wpływom nacjonalistycznie nastawionych
ukraińskich księży unickich. Podkreślano wreszcie polską świadomość narodową części unitów.44

Nie zapominano o potrzebie walki w jej obronie, a część publicystów widziała szansę na odzys-
kanie grekokatolików dla polskości.45

Sprawa prawosławia

Inaczej wyglądała sprawa prawosławnych. Ci stanowili większość ludności ruskiej na Woły-
niu. W przeciwieństwie do duchowieństwa greckokatolickiego, wielu popów prawosławnych
reprezentowało dawną prorosyjską orientację. Spotykało się to z dość przychylnym stosunkiem
narodowców. Jędrzej Giertych uzasadniał, że taka sytuacja zapobiega wciągnięciu hierarchii pra-
wosławnej w orbitę wpływów nacjonalizmu ukraińskiego. 

Wpływy rosyjskie w cerkwi miały być gwarantem neutralności narodowej tej instytucji i po-
wodować naturalne dążenie jej do sojuszu z państwem polskim, a w dalszej perspektywie do
asymilacji narodowej z polskością.46 Jednak już kilka lat później dostrzegano i wśród prawo-
sławnych prąd narodowy ukraiński, reprezentowany przez patriarchę Mstysława Skrypnika.47

Kwestia prawosławna nie stanowiła jednak tak znaczącego problemu w stosunkach polsko-ukra-
ińskich, stąd niewiele w Myśli Narodowej wzmianek na ten temat.

Stosunek do ukraińskich organizacji narodowych

Obok stanowiącej główną podporę ukraińskich dążeń cerkwi greckokatolickiej, wiele uwagi
poświęcano również ugrupowaniom politycznym Ukraińców – umiarkowanemu Ukraińskiemu
Zjednoczeniu Narodowo-Demokratycznemu (UNDO) i radykalnej, terrorystycznej Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Działalność UNDO, założonej w 1925 r. głównej ukraińskiej
siły politycznej, dążącej do uzyskania autonomii przez Ukrainę Zachodnią wpisywała się przez
długi czas w politykę zbliżenia elit ukraińskich z państwem polskim. Narodowcy widzieli tu
jedynie taktykę, mającą w konsekwencji doprowadzić do oddzielenia terytoriów Galicji Wschod-
niej i Wołynia od Polski. Ich ugodowość wynikać miała jedynie z sytuacji, w jakiej znalazła się
Ruś. Podkreślano, że to naturalna, po sztucznie wywołanym przez władze sowieckie wielkim
głodzie (który dotknął przede wszystkim terytoria etnicznie ukraińskie), antyrosyjskość zbliżała
UNDO do Polaków.48

Mimo świadomości, że celem tego ugrupowania jest niepodległość, potrafiono docenić sku-
teczność działania UNDO. Często przeciwstawiano je, założonej w 1929 r. przez byłego puł-
kownika wojsk Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej Jewhena Konowalca, OUN. Pisano: 
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UNDO ma reprezentować rozum, logikę postępowania, UON [tak 
w oryginale – J.S.] wyrazem jest uczucia. Jakiego uczucia? Przede wszyst-
kim nienawiści, nienawiści, która stanowi impuls do chęci wywierania ze-
msty. Bojowcy UON to mściciele. Mszczą się za swą pozycję historyczną,
za swe polityczne niedołęstwo, brak państwowości, za swój kompleks niż-
szości narodowej nacji, której istnienie nawet jest kwestionowane.49

Anonimowy autor tego artykułu przyrównywał pozytywistycznie działające UNDO do pol-
skiej Narodowej Demokracji; podczas, gdy gustująca w radykalnych działaniach OUN miała
być odpowiednikiem obozu piłsudczyków. Dostrzegano jednak zdobycze, jakie niesie ukraiń-
skiemu uświadomieniu narodowemu również działalność OUN. W cytowanym powyżej tekście
pisano dalej, że głośne akty terroru mają duże znaczenie propagandowe dla sprawy ukraińskiej,
a ofiary ponoszone przez OUN są siłą napędową dla ruchu. W tym miejscu działania UNDO 
i OUN, mimo tak znaczących różnic (i zdecydowanego przyznawania przez autora wyższości
metodom UNDO), miały się dopełniać.

Interesujące wydaje się podejście do głównego ideologa radykalnej wersji ukraińskiego na-
cjonalizmu – Dmytro Doncowa. Mimo świadomości – znanych już przecież – antypolskich za-
łożeń jego ideologii, Jędrzej Giertych doceniał wysiłki autora Nacjonalizmu w kierunku zerwania
związków swojego ludu ze wschodem: „[…] I tu trzeba stwierdzić od razu i bez wszelkich za-
strzeżeń – że dążność Rusinów, a przynajmniej ich pewnego odłamu do zerwania ze wschodnią
(częściowo) genezą ich cywilizacji i mocnego oparcia się o zachód, w każdym polskim naro-
dowcu budzić musi szczerą i gorącą radość”.50 Utożsamienie Zachodu z polskością na tych zie-
miach zaprowadziło tego autora do konstatacji, że zwrócenie w tym kierunku ukraińskich
nacjonalistów miało być nieświadomym krokiem na drodze ku polonizacji, mimo ich – z pew-
nością przeciwnych – zamiarów. Swoją drogą, z prozachodnimi przekonaniami Doncowa wyraź-
nie kontrastują opisywane wyżej poglądy na kwestię wschodnią, które – według narodowców 
– wyznawać mieli nacjonalistycznie nastawieni duchowni uniccy.

Udział obcych w rozbudzaniu ukraińskiej świadomości narodowej

Oprócz wytężonych działań greckokatolickiego duchowieństwa i organizacji nacjonalistycznych,
znaczący udział w rozbudzaniu ukraińskiej świadomości narodowej i konfliktowaniu Ukraińców 
z Polakami miały mieć czynniki obce, zagraniczne. Jak już wspomniano, według narodowców już
narodziny poczucia odrębności wśród ludności ruskiej miały swoje początki w działaniach admini-
stracji austriackiej, a także pruskiej. Ich kontynuacją miał być wpływ wywierany przez czynnik nie-
miecki. Niemcy mieli wspierać antypolskie działania metropolity Szeptyckiego51, dążąc do
okrążenia Polski. Uważano, że Polska winna stanąć na czele Słowiańszczyzny i rozbić ten nie-
miecko-ukraiński sojusz.52 Nieraz same proukraińskie posunięcia sanacji traktowano jako wysługi-
wanie się sprawie niemieckiej i wstęp do powtórzenia traktatu brzeskiego.53 Szczególne zagrożenie
widziano ze strony narodowosocjalistycznych Niemiec: „Mają [Ukraińcy – przyp. J.S.] wprawdzie
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jedną deskę ratunku: jest nią nadzieja na Berlin. Berlin, – zwłaszcza dzisiejszy hitlerowski, – jest
szczerze w Ukrainę zapatrzony”. Twierdzenia te nie były bezpodstawne. Różne ośrodki w nazis-
towskich Niemczech aktywnie wspierały OUN i inne organizacje ukraińskie.54

Obok Niemców, silnym czynnikiem wspierającym ukraiński separatyzm miała być masone-
ria. Jędrzej Giertych porównywał ukraińskie dążenia niepodległościowe z separatyzmami zna-
nymi z innych krajów Europy; i to niekoniecznie środkowej.55 Miały być one pochodną działań
wolnomularzy wykorzystujących do swoich celów konkretne państwa, takie jak kiedyś Prusy, 
a w czasach bliższych autorowi Czechy („potężne gniazdo masonerii”). Litwin bądź Rusin, żeby
stanąć w obozie antymasońskim, a zarazem nie wyrzec się regionalnej tożsamości musiał przyjąć
szerszą tożsamość polską. 

Zestawiał tę sytuację ze świeżo mu poznaną sprawą separatyzmów w Hiszpanii. Według
Giertycha, Baskowie i Katalończycy mogli przeciwstawić się siłom sterowanej przez masonerię
rewolucji jedynie włączając się w funkcjonowanie narodu hiszpańskiego. Miało to nieść zba-
wienne skutki dla całej cywilizacji: „Likwidacja separatyzmów baskijskiego, katalońskiego 
i »ukraińskiego« (choć bynajmniej nie regionalnej odrębności danych szczepów, odrębności
uzasadnionej i pięknej) byłaby nie tylko wielkim ciosem dla masonerii, ale i wielkim dobro-
dziejstwem dla tych ludów”.56 Polska, tak jak Hiszpania, musi zlikwidować separatyzmy na ob-
szarze swoich wpływów – to jej dziejowa misja.

Wspomniane wyżej Czechy, będące w dwudziestoleciu międzywojennym w stałym konflik-
cie z Polską, rzeczywiście stanowiły ośrodek działalności ukraińskich działaczy narodowych.
Dość wspomnieć o Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim w Pradze, czy całej gamie działających
tam organizacji nacjonalistycznych. Na czynniki te zwracał uwagę Karol Stojanowski.57

Z racji profilu ideowego endecji i podnoszonych przez nią haseł, warto odnotować również
wątek żydowski. Jan Rembieliński kategorycznie wykluczał możliwość pozytywnego udziału
Żydów w polonizacji Ukraińców. W 1931 r. pisał: „Żyd w roli polonizatora kraju, wywoływać
musi odrazę tylko, nigdy zaś sympatię dla kultury, którą będzie narzucał”.58 Miało się dziać tak
ze względu na olbrzymi wyzysk Rusinów przez Żydów. 

Krytyka metod sanacyjnych

Politykę sanacji wobec Ukraińców krytykowano często. Dotyczyło to szczególnie – aktyw-
nych na polu dążenia do polsko-ukraińskiej współpracy – sanatorów, takich jak zamordowany
przez OUN Tadeusz Hołówko, niezwykle zaangażowany w proukraińskie inicjatywy.59 Jeszcze
ostrzej krytykowano wojewodę wołyńskiego Henryka Józewskiego za subwencjonowanie ukra-
ińskich inicjatyw kulturalnych, czy wręcz „tępienie polskości” i „prześladowanie polskich zrze-
szeń społecznych”. Poprawa miała nastąpić dopiero po jego ustąpieniu.60
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54 M. Nowak, dz. cyt., s. 274.

55 J. Giertych, „Separatyzmy narodowościowe a masoneria”, Myśl Narodowa, nr 31/32 (1937): s. 477-479.

56 Tamże.

57 K. Stojanowski, „Za głodującemi Karpatami”, Myśl Narodowa, nr 48 (1932): s. 704-706.

58 J. Rembieliński, „Rusini a żydzi w Małopolsce Wschodniej. Szkodliwość koncepcji trzech narodowości”, Myśl Narodowa,
nr 47 (1931): s. 209-210.

59 Z. Wasilewski, „Sprawa ruska”, tamże, nr 43 (1931): s.145-146.

60 Radwan, „Na polskim Wołyniu”, tamże, nr 42 (1938): s. 638-640.



Twierdzono, że sanacja wciąż jeszcze „przeżywa federalizm” i nieświadomie dąży do „od-
polszczenia kresów”.61 Takie działania miały być wykonywaniem roboty dla Niemców (poprzez
osłabienie Polski i otoczenie jej przez ich wpływy).62 Często przy tym powoływano się na sa-
mego Dmowskiego, który stwierdzał, że „Nie należy podkładać ognia pod własny dom po to,
ażeby się odeń zajął dom sąsiada”.63 Z drugiej strony, krytykowano również zbyt ostre wystą-
pienia sanacji względem Ukraińców: „Namnożyło się w wolnej Polsce wielu materialistów,
którzy uwierzyli w potęgę materii w wychowaniu społeczeństwa. Z takiego to natchnienia wy-
szła owa »pacyfikacja«, która nie złamała przeciwników, a wzmocniła siłę ich oporu, z podob-
nych pobudek zrodziła się idea wychowania państwowego, skierowana przeciw idei narodowej
polskiej”.64 Warto zaznaczyć, że autorem tych słów był Stanisław Głąbiński, a więc czołowy
przedstawiciel pokolenia „starych”. Ta niekonsekwencja polityki sanacyjnej również została
poddana krytyce: 

Do niedawna na Wołyniu minister Józewski, b[yły] minister spraw
wewnętrznych z okresu pomajowego, a w sąsiednich województwach pa-
cyfikacja. Wydawanie „Biuletynu polsko-ukraińskiego” a jednocześnie
ruch szlachty zagrodowej. Dzielenie się z Ukraińcami mandatami do
sejmu ze Lwowa, a jednocześnie nawoływanie lwowskich związków byłych
kombatantów do walki o polskość Ziemi Czerwieńskiej.65

Działania postulowane przez narodowców

Z opisanych wyżej poglądów publicystów Myśli Narodowej na kwestię ukraińską wynikały
konkretne postulaty. Nieuznawanie Ukraińców za odrębny, pełnoprawny naród prowadziło do
postulatów asymilacji. Najwidoczniej zarysowały się one w publicystyce „młodych”. Przekonanie
to wyraził Stojanowski, stwierdzający jednak niemoralność i niepowodzenie metod zaborczych
i przekonujący do pracy cywilizacyjnej wśród Rusinów. Pisał: „Tak pojęta praca asymilacyjna
może być oczywiście przeprowadzona tylko wtedy, jeśli ani naród polski ani też jego państwo
nie będzie prowadzić z ludnością ruską, jako taką, wojny. Na zasadach walki należy ustosunko-
wać się jedynie do organizacji separatystycznych, traktując je zresztą tak jak inne grupy polskie,
ale antypaństwowe czy antynarodowe”.66 Jędrzej Giertych dodawał: 

Jedna jest tylko droga do pomnożenia i wzmocnienia polskości ziemi
Czerwińskiej: praca nad spolszczeniem Rusinów. Dajmy spokój nie mają-
cym powodzenia pomysłom bojkotowo-eksterminacyjnym (wyrosłym 
w gruncie rzeczy z pojmowania antagonizmu polsko-ruskiego na modłę
szablonowo austriacką) – i wejdźmy na odwieczną przedrozbiorową drogę
naszej polityki na tej ziemi, – polityki, która zwłaszcza w warstwie szla-
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61 K. Stojanowski, „Na marginesie książki Giertycha”, tamże, nr 30 (1932): s. 429-431.

62 Radwan, „Na polskim Wołyniu”, dz. cyt.
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66 K. Stojanowski, „Na marginesie książki Giertycha”, dz. cyt., s. 429-431.



checkiej i mieszczańskiej dała już polskości olbrzymie zdobycze. – Na
drogę polityki asymilacyjnej.67

Stojanowski przyznawał, że nie będzie to droga łatwa i w międzyczasie może owocować błę-
dami, takimi jak te popełniane przez sanację. Niemniej jednak, był to problem dla państwa
kluczowy, a jego rozwiązanie konieczne.68 Sprzeciwiano się jakiejkolwiek autonomii dla terenów
zamieszkanych przez Ukraińców.69 Traktat o ochronie mniejszości narodowych podpisany 
w 1919 r. traktowano jako obcą i bezprawną interwencję w wewnętrzne sprawy Polski.70

W omawianym okresie, piórami głównie „młodych”, sanacyjnej chwiejności przeciwstawiano
własne postulaty. Hasłem oczywistym z punktu widzenia ideologii narodowej była likwidacja
ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. W polemice z konserwatystą Aleksandrem Bocheńskim,
dowodzącym, że ukraińscy nacjonaliści nie będą dążyć do oderwania Galicji i Wołynia od Polski,
ponieważ musiałoby to skończyć się wpadnięciem w ręce Sowietów, Jędrzej Giertych stwierdzał,
że będą oni raczej działać na rzecz zbliżenia z Niemcami i oparcia o nich swoich postulatów se-
paratystycznych. Giertych uważał postępowanie to za ryzykowne, jednak przyznawał, że z pun-
ktu widzenia stronnictw stojących na gruncie ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej stanowiło
to jedyne wyjście. Skoro więc nie można liczyć na samoistne uspokojenie się nacjonalistów, na-
leży stłumić ich ruch, wysuwając jednocześnie szeroki program asymilacyjny.71

Jedną z podstawowych spraw, związanych z problemem ukraińskim była kwestia parcelacji
majątków. Stanisław Głąbiński stwierdzał, że obóz narodowy nie sprzeciwia się reformie rolnej,
pod warunkiem, że uzyskana w trakcie wprowadzania jej w życie ziemia przejdzie na własność
Polaków, nie Ukraińców. W tym drugim wypadku reforma miała stawać się szkodliwa dla Polski,
a jej wprowadzenie niepożądane.72 Również „młodzi” publicyści pisma wyrażali na ogół podobne
zdanie na ten temat. Karol Stojanowski uważał za konieczne stworzenie możliwości osiedlenia
się na Kresach Południowo-Wschodnich dla Polaków z zachodnich części kraju.73 Popierano
także osiedlanie rodzin wojskowych na kresach, widząc w tym wzmacnianie polskości. Głąbiński
ubolewał nad niewielką (według niego) skalą tego zjawiska; mimo, że podań o działki ze strony
wojskowych nie brakowało.74 Na Huculszczyźnie nadzieję na ściślejsze związanie regionu z Pol-
ską widziano w rozwoju turystyki75, która miała spowodować otwarcie miejscowej ludności na
rdzennych Polaków, jak i wzrost zainteresowania tych drugich kulturą i życiem Hucułów.

Dbanie o polskie interesy przejawiało się również w postulatach administracyjnych. Jędrzej
Giertych sprzeciwiał się utworzeniu jednego województwa Ruskiego (z ziem województw
Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stanisławowskiego), które konsolidowałoby tereny, na których
ukraiński ruch narodowy był najsilniejszy. Z drugiej strony, proponował on wydzielenie 
z Lwowskiego Ziemi Przemyskiej, co miało zakończyć – sztuczny z punktu widzenia ekono-
micznego i geograficznego – związek, motywowany utrzymaniem odpowiedniej większości
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67 J. Giertych, „Mieszczaństwo ruskie”, Myśl Narodowa, nr 25 (1933): s. 355-357.
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69 Tamże.
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73 K. Stojanowski, „O przyszłość Podola”, tamże, nr 50 (1931): s. 249-252.

74 S. Głąbiński, „Fałszywe hasła”, dz. cyt., s. 815-817.

75 K. Stojanowski, „Głód na Huculszczyźnie”, Myśl Narodowa, nr 27 (1932): s. 389-390.



polskiej w województwie.76 To zerwanie z promowaną przez „starych” ideą utrzymywania 
Rusinów pod ścisłą kontrolą większości polskiej jest znamienne dla pokolenia, które repre-
zentował Giertych.

Istotne postulaty wysuwano także na polu religijnym. Zdecydowanie popierano utworzenie
biskupstwa unickiego dla Łemków, co miało uchronić ich przed ukrainizacją.77 Największe jed-
nak szanse dla wzmocnienia polskości widziano w rozwoju rzymskiego katolicyzmu. Stojanowski
pisał: „W ogromnej mierze zależeć będzie przyszły los Podola od pozycji kościoła rzymsko-ka-
tolickiego na jego terytorium. Należy bardzo wydatnie pomnożyć ilość parafii i ekspozytur pa-
rafialnych na Podolu”.78

Podsumowanie

Problem ukraiński zajmował znaczące miejsce w publicystyce Myśli Narodowej. Nie dziwi to,
biorąc pod uwagę zaangażowanie, z jakim narodowi demokraci włączali się w spór z Ukraińcami.
Wiele spośród omawianych artykułów miało charakter teoretyczny; trudno znaleźć w nich in-
formacje o niektórych, stricte politycznych, aspektach omawianego zagadnienia. Przykładowo,
o tak głośnych wydarzeniach, jak zabójstwa Hołówki czy Pierackiego odnajdujemy jedynie
drobne wzmianki, bądź krótkie teksty. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę sytuację polityczną,
opozycyjnej przecież, endecji, jak i charakter pisma (które nie było dziennikiem, jak Gazeta
Warszawska czy Kurier Poznański). Także wiele problemów jedynie zasygnalizowano; szerszych 
i bardziej wyczerpujących wypowiedzi czytelnik mógł szukać w książkach Stanisława Grab-
skiego, Stanisława Głąbińskiego czy Jędrzeja Giertycha. 

Mimo to, na podstawie zebranego materiału zauważyć można wiele interesujących tenden-
cji. Podział na „starych” i „młodych” nie wydaje się może w niektórych miejscach aż nadto wy-
raźny. Ewa Maj, nie bez pewnej racji, pisała w swoim artykule o mniejszościach narodowych 
w myśli endeckiej: „Prezentacja poszczególnych stanowisk nie jest łatwa, gdyż granice między
tymi koncepcjami były nieostre i sami autorzy nie zachowywali do końca konsekwencji w ich
głoszeniu. Wszystkie sprowadzały się do wspólnego mianownika w postaci szybszej lub powol-
niejszej polonizacji Rusinów”.79

Rzeczywiście, obie generacje łączyło wiele wspólnych poglądów, takich jak jednoznacznie ne-
gatywny stosunek do nacjonalistów ukraińskich, przeświadczenie o naturalnej przynależności ziem
kresowych do Polski, zbliżone zdanie na temat genezy ukraińskiego ruchu narodowego, niechęć
wobec niepodległej Ukrainy. Są to jednak głównie postulaty, których wysuwanie przez polski ruch
nacjonalistyczny było w warunkach pierwszej połowy XX w. naturalne z samej zasady nacjonalizmu.
Różnice między „młodymi” a „starymi”, mimo że niejednokrotnie nieostro postawione, dotyczyły
fundamentalnej kwestii, jaką była przynależność narodowa 4.5 mln obywateli II Rzeczypospolitej.
O ile „starzy” widzieli w nich żywioł odrębny, choć podatny na wpływy polskie, to „młodzi” uznawali
go za integralną część narodu polskiego, która co najwyżej nie uświadomiła sobie jeszcze tego faktu.

Z perspektywy czasu dziwić może naiwna wiara „starych” w trwanie Rusinów w bierności,
pod polskim panowaniem, podobnie jak przeświadczenie „młodych” o możliwości asymilacji 
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– w znacznym stopniu uświadomionej już – grupy narodowej. Przykłady polskich nacjonalistów
potrafiących realnie spojrzeć na sprawę młodego, choć dynamicznie rozwijającego się, narodu
ukraińskiego, takie jak redaktor Prosto z mostu Stanisław Piasecki, pozostawały wówczas wyjąt-
kiem. Trzeba jednak pamiętać, że kategoriami ekspansji narodowej myślano w tym okresie we
wszystkich krajach regionu. Jednak ani koncepcje wyrażane między innymi przez publicystów
Myśli Narodowej, ani działania podejmowane przez zwolenników obozu narodowego nie zbliżyły
się nigdy do granic etycznych, jakie w czasie nadchodzącej wojny przekroczyć miało wiele in-
nych nacjonalizmów.

* * *

The Ukrainian Question in the Writings of National Thought in 1930-1939
This article describes the views on the Ukrainian question, as presented by National Thought

(Myśl Narodowa), the flagship publication of the Polish nationalist camp before the Second
World War. The period in question, 1930-1939, was characterized by a lively debate between
two generations of Polish nationalists: the “old” nationalists (“starzy”, such as Stanisław Grab-
ski, Stanisław Głąbiński, and Stanisław Rymar), whose political activism began before the First
World War, and “young” ones (Jędrzej Giertych and Karol Stojanowski), who were only taking
their first steps on the Polish political scene. The two groups differed on their approach toward
the Second Republic’s Ukrainian minority, which constituted approximately 15 percent of the
population. The older nationalists generally viewed the Ukrainians as an ethnically alien ele-
ment divisible into the pro-Polish and politically passive Ruthenes and the separatists, i.e.
Ukrainian nationalists. The “young” nationalists, on the other hand, saw the Ruthenian-spea-
king population of southeastern Poland as an integral part of the Polish nation which must be
made conscious of their bonds to other Poles. The article examines the approach of both ge-
nerations to questions such as: Ukrainian national organizations, religious matters, the Polish
character of Eastern Galicia and Volhynia, the Sanacja (Piłsudskiite) government’s policies vis-
à-vis the Ukrainians, as well as Endek demands.

13
0



Lata 2009 i 2010 trzeba uznać za wyjątkowe, biorąc pod uwagę fakt, że dwadzieścia lat po
tzw. transformacji ustrojowej nastąpił przełom w myśleniu o losach ludności polskiej w Związku
Sowieckim w latach 30. XX w. Na czym polega ów przełom? Czternastego lipca 2009 r. polski
parlament wydał uchwałę, w której oddał „cześć pamięci 150 tys. Polaków, zamordowanych
przez NKWD w latach 1937-1939 w ramach tzw. »operacji polskiej« w czasie Wielkiego Ter-
roru”.1

Rok później, w czerwcu i lipcu, ukazały się dwa zbiory dokumentów dotyczących „operacji
polskiej”. W obu publikacjach autorzy określili jej realizację i efekty mianem ludobójstwa. Jedno
tylko słowo – „ludobójstwo”, stanowi krok do przywrócenia pamięci o polskich ofiarach Wiel-
kiego Terroru.2 Niemal równocześnie polski czytelnik dostał do swoich rąk opracowaną przez
Tomasza Sommera książkę pt.: Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim 
w latach 1937-1938. Dokumenty z Centrali oraz zbiorową, monumentalną publikację Instytutu Pa-
mięci Narodowej: Wielki terror: operacja polska 1937-1938. Jest zatem dobra okazja, aby przypo-
mnieć drogę do „operacji polskiej”, jej wykonanie i konsekwencje. Na podstawie dostępnych
do tej pory materiałów czynimy to poniżej. 

Korzenie inżynierii społecznej

Umykają nam często nie tylko korzenie inżynierii społecznej, ale również jej teoretyczny 
i praktyczny wymiar. Instrukcja dla bolszewików, a później nazistów, jak urzeczywistnić socjalizm,
formowała się w dziewiętnastowiecznej Rzeszy Niemieckiej, w atmosferze pozytywizmu. Fun-
damenty teoretycznego socjalizmu narodziły się wprawdzie w porewolucyjnej Francji Saint-Si-
mona, lecz swój ostateczny kształt uzyskały pod czujnym okiem Niemców: Augusta Bebela,
Ferdynanda Lassalle’a, Karla Kautsky’ego, Eduarda Bernsteina, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. 

1 „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 r. upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanych w latach

1937-1939 na Polakach zamieszkałych w ZSRR”, Monitor Polski, nr 46 (23 VII 2009).

2 W zgodnej opinii teoretyków, zajmujących się tzw. socjalizmem naukowym, podwaliny pod tenże zawdzięcza się filozofii

Georga Hegla. „Fryderyk Engels” [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 2 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1950): s. 7-10. „Bez niemieckiej filozofii

– pisał Engels – nie byłoby naukowego socjalizmu”. F. Engels, „Przedmowa do »Wojny chłopskiej w Niemczech«” [w:] K. Marks 

i F. Engels, Dzieła wybrane (Warszawa: Książka i Wiedza, 1949): s. 613.

Zapomniane ludobójstwo:
los Polaków w Związku Sowieckim

w latach 30. XX w.

PaWeł zyzak



Na przełomie XIX i XX w. wzbogaciły się o elementy eugeniki. Ta osobliwa gałąź pseudo-
nauki rozwijała się do tej pory w Stanach Zjednoczonych. Właśnie tam, w słonecznej Kalifornii
prowadzono badania nad „więzami krwi”, budując przy tym śmiałe teorie sterylizacji niektórych
Amerykanów. Nigdzie indziej tylko tutaj, tym razem w deszczowym Nowym Jorku, Rockefeller
Foundation pomogła skonstruować niemiecki program eugeniki. Rockefellerowie, amerykańscy
finansiści pochodzenia żydowskiego, sfinansowali program, nad którym pracował Joseph Men-
gele przed „oddelegowaniem” do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.3

Nim jednak niemieccy narodowi socjaliści uruchomili swoją maszynę śmierci, pilnie doglą-
dali powodzenia leninowskich pomysłów na inżynierię społeczną. Akurat komuniści sowieccy,
jako prekursorzy obozów koncentracyjnych, okazali się także autorami chłodnego, skalkulowa-
nego ludobójstwa, co więcej – ludobójstwa popełnionego w czasie pokoju! 

Nawiązując już bezpośrednio do masakry Polaków na „dalszych kresach” w 1937 i 1938 r.
pamiętajmy, że ludobójstwo owo miało miejsce przed zbrodniami Hitlera w czasie II wojny
światowej i objęło najniższe – niezdolne do oporu – warstwy społeczne. Zatem cztery lata przed
niemieckim planem „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, w Związku Sowieckim roz-
poczęło się „ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej”…

Ideologiczne aspekty polityki narodowościowej

Różnorakie koncepcje ideologiczne na kwestię mniejszości narodowych kształtował wśród
zwolenników Lenina duch czasów. Dosadniej mówiąc, były dostosowywane do pragmatyki i wi-
dzimisię ideologa. Natomiast w 1913 r. powołany przez Lenina na specjalistę od narodowości
Józef Wissarionowicz Stalin, stworzył swą pierwszą i ostatnią autorską koncepcję narodowo-
ściową. Późniejszy ludowy komisarz ds. narodowości, popełnił dziełko opublikowane w rok póź-
niej pod tytułem Marksizm a kwestia narodowa. Zaatakował w nim linię swego przełożonego. 

Przebywając kilka lat w polskim zaborze austro-węgierskim, Lenin obserwował procesy ma-
jące miejsce w wielonarodowościowej monarchii Franciszka Józefa I. Poddał wówczas krytyce
tzw. narodowo-kulturalnej opcję „austromarksistów” pokroju Otto Bauera.4 „Austromarksiści”
głosili potrzebę ograniczonej autonomii na polu kulturalnym, niezależnie od miejsca pobytu 
i skupienia mniejszości narodowej.5
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3 M. Sanger, Laws Concerning Birth Control in the United States (New York: Committee on Federal Legislation for Birth Control,

1929); M. Sanger, The Eugenic Value of Birth Control Propaganda (Oct: Birth Control Review, 1921): p. 5; E. Black, “The Horrifying

American Roots of Nazi Eugenics”, San Francisco Chronicie. Artykuł dostępny na stronie internetowej: http://hnn.us/articles/1796.html,

10 VII 2010; T. L. Green , The Negro Project: Margaret Sanger’s Eugenic Plan for Black Americans, 5 I 2001, dostępny na stronie in-

ternetowej: http://www.cwfa.org/articledisplay.asp?id=1466&department=CWA&categoryid=life, 10 VII 2010.

4 Emanacją tych poglądów były słynne słowa: „Dla nas, przedstawicieli wielkomocarstwowego narodu zajmującego

wschodni kraniec Europy i sporą część Azji, byłoby rzeczą nieprzyzwoitą zapominać o olbrzymim znaczeniu kwestii narodowej 

– zwłaszcza w takim kraju, który słusznie nazywają więzieniem narodów; w takim czasie, kiedy właśnie na wschodnim krańcu Europy

i w Azji kapitalizm budzi do życia i rozbudza świadomość szeregu »nowych«, dużych i małych narodów; w takiej chwili, kiedy carat

powołał pod broń miliony Wielkorusów i przedstawicieli mniejszości narodowych, by »rozstrzygnąć szereg zagadnień narodowych«

zgodnie z interesami Rady Zjednoczonej Szlachty […]”. „O dumie narodowej Wielkorusów” [w:] W. I . Lenin, dz. cyt., t. 21, s. 95-96.

5 „Klasa robotnicza a kwestia narodowa” [w:] W. I. Lenin, dz. cyt., t. 19, s. 73-78; „Tezy w kwestii narodowej”, tamże, 

s. 238-247; „O autonomii »kulturalno narodowej«”, tamże, s. 521-525; „Przyczynek do historii programu w kwestii narodowej 

w Austrii i w Rosji” [w:] W. I. Lenin, dz. cyt., t. 20, s. 91-94. Poglądy Lenina na kwestię narodowościową ewoluowały w czasie. Wiele



Kiedy Lenin polemizował, Stalin zupełnie odrzucił ten koncept, argumentując, że jest on
„sprzeczny z całym kursem walki klas” i zaproponował autonomię okręgów, czyli prawo do bytu
narodowo-państwowego jedynie dla już ukształtowanych narodów. Wymieniał Polskę, Litwę,
Ukrainę, Kaukaz, itd. Dał się wówczas poznać, w odróżnieniu od Mistrza, jako zwolennik ogra-
niczania autonomii.6 Jednakże do śmierci Lenina oraz uzyskania pozycji „pana i władcy” 
w Związku Sowieckim w drugiej połowie lat 30. XX w., nie ośmielił się wyjść ze swym poglądem
poza krąg znaków i liter.

Biorąc pod uwagę sposób rozumowania Lenina i Stalina, musimy zauważyć, iż dekret Rady
Komisarzy Ludowych „o samostanowieniu narodów”, ogłoszony 18 maja 1917 r., zawierał w swej
treści kłamstwo pomieszane jednak z prawdą. Istotnie, Lenin zamierzał maksymalnie osłabić
nacjonalizm wielkoruski oraz administrację państwową. Administrację wszakże tylko tymcza-
sowo i pozornie. Funkcję spajającą miała pełnić partia i jej struktury, uzyskując pozycję nad-
rzędną wobec niej, a w istocie się z nią zlewając. W nowych bytach państwowych, republikach
sowieckich, władzę powinny sprawować partie komunistyczne, mniej lub bardziej podporząd-
kowane centrali w Moskwie.

Paradoksalnie, głównymi oponentami „decentralizacyjnej” idei Rosjanina Lenina, byli Gruzin
– Józef Stalin i Polak – Feliks Dzierżyński. Ci późniejsi, po śmierci „wodza rewolucji”, sojusznicy
polityczni nie wyobrażali sobie nadmiernej autonomizacji terytorium Związku Sowieckiego. Na-
legali na silne scentralizowanie państwa, ale przezornie ulegali autorytetowi Lenina.

Geneza rejonów narodowościowych

Klęska bolszewików w wojnie z Rzeczypospolitą w 1920 r. pozostawiła po sobie niezagos-
podarowany projekt polskiego organizmu państwowego pod sowiecką kuratelą. W trakcie dzia-
łań wojennych w lecie 1920 r., w Białymstoku zjawili się Julian Marchlewski, Edward Próchniak,
Józef Unszlicht, Feliks Kon i Feliks Dzierżyński. Trzydziestego lipca ogłosili odezwę w imieniu,
powstałego w Smoleńsku, Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego, zapowiadając
powstanie Polskiej Republiki Rad. Niemal z marszu przystąpili do budowy Polskiej Armii Czer-
wonej, organizowania kursów partyjnych i propagandowych, zakładania – wzorowanych na so-
wieckich – instytucji administracyjnych oraz nacjonalizacji wszelkiej własności prywatnej.

Zaczątek nowej Polski sowieckiej nie powiódł się; jeszcze nie teraz. Ekipa komunistów pol-
skiego pochodzenia ratowała się ucieczką przed armią Józefa Piłsudskiego. Koncepcja ta odrodzi
się niemalże ćwierć wieku później pod nazwą PKWN i PRL. Niemniej, porażka z Polską w 1920 r.
nie ostudziła zapału niedoszłych namiestników nowej republiki sowieckiej. Marchlewski i Dzie-
rżyński, aż do swojej śmierci (kolejno w 1925 i 1926 r.), pozostali głównymi orędownikami wy-
korzystania „legendy” Polrewkomu do budowy namiastki Polski sowieckiej na terenach państwa
bolszewików.

Już jesienią 1922 r. Kon i Marchlewski, na posiedzeniu jednej z komisji trwającego wówczas
w Moskwie IV Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej, zgłosili wniosek o utworzenie 
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nam o tym mówi artykuł zamieszczony w 44 numerze Iskry z 15 VII 1903. „Kwestia narodowa w naszym programie” [w:] W. I. Lenin,

dz. cyt., t. 6, s. 465-474.

6 J. W. Stalin, „Marksizm a kwestia narodowa. Kwestia narodowa a Leninizm” [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 2 (Warszawa: Książka
i Wiedza, 1949). Zob. także rozdział: „Curtular-National Autonomy” [w:] J. V. Stalin, Marxism and the National Question, (tłum.) Carl
Kavanagh (całość dostępna [w:] „J. V. Stalin Archive” na stronie internetowej: http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/
works/1913/03.htm, 10 VII 2010).



w pasie przygranicznym z Rzeczpospolitą polskich autonomicznych jednostek terytorialno-ad-
ministracyjnych. Pomysł został przez kierownictwo partii podjęty, na dowód czego w latach
1923-1925 do rejonu poczęto przesiedlać ludność polską z Rosji centralnej oraz Syberii. Na ob-
szarach zamieszkałych przez skupiska ludności, przewyższające liczbę 500 Polaków zaczęły po-
wstawać tzw. polskie narodowościowe rady wiejskie, tzw. sielsowiety.7 Blisko milionowa ludność
polska z Ukrainy i Białorusi doczekała się dzięki temu względnej legitymizacji w Związku 
Sowieckim.8

Zamysł tzw. polskich komunistów, wspierany przez Biuro Polskie przy Komitecie Centralnym
Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) – RKP(b)9 doczekał się realizacji w 1926 r. Po-
wstawał niejako pod osłoną dominującej w Związku Sowieckim ideologii leninowskiej. Linia ta
zakładała walkę z nacjonalizmem wielkoruskim i jego pochodnymi, w pierwszym rzędzie. Re-
presjonowanych przez carat Polaków starano się wspierać ekonomicznie i umacniać legislacyjnie,
także w starciu z coraz żywszą świadomością białoruską oraz silnym nacjonalizmem ukraińskim. 

Zamysł ów powstawał w atmosferze rozkręcającego się w ZSRS NEP-u, dlatego też politykę
bolszewików wobec mniejszości wielu historyków nazywa „NEP-em narodowościowym”. W latach
20. i 30., w czeluściach „ojczyzny komunistów” powstawały autonomiczne jednostki administra-
cyjne Niemców, Żydów, Bułgarów, Greków, Mołdawian, Białorusinów, a nawet Czechów i Szwe-
dów oraz Rosjan – tam, gdzie stanowili mniejszość. Jeśli w zwartym skupisku mieszkało ok. 
100 tys. i więcej reprezentantów danej narodowości, mogła ona liczyć nawet na powstanie repub-
liki. W ten sposób doszło do utworzenia Autonomicznej Republiki Niemców Nadwołżańskich.10

Marchlewszczyzna

Dwudziestego siódmego marca 1926 r. powstał formalnie pierwszy autonomiczny rejon pol-
ski. Decyzja o wyznaczeniu na Wołyniu jednostki administracyjnej tego typu zapadła już 
21 lipca 1925 r. Na rejon przeznaczono teren mało urodzajny, położony wśród bagien, piasków
i lasów ukraińskiej Żytomierszczyzny, lecz odznaczający się dużym skupiskiem polskiej ludności.
Była to ludność prawie wyłącznie pochodzenia chłopskiego, z polską kulturą związana na pod-
stawie zasiedlania tych terenów „z dziada pradziada”, polskiej mowy, wprawdzie z silnym 
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7 M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939 (Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Nau-

kowe, 1991): s. 58-60, 111.

8 Spis powszechny w ZSRS, przeprowadzony w 1926 zarejestrował 782.3 tys. obywateli sowieckich polskiego pochodzenia:

w RSRS – 204 tys., USRS – 496 tys., BFRS – ok. 97 tys., na Zakaukaziu – 6 tys., w Azji Środkowej – ponad 3 tys. „1926, Charków

– Wstępna analiza wyników spisu powszechnego z 1926 roku” [w:] Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. Cz. 1: Lata 1917-1939,

t. 1 (Przemyśl: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998): s. 135-139. Historycy tacy, jak autor niepowtarzalnej monografii losów

Dzierżyńszczyzny i Marchlewszczyzny M. Iwanow, ludność polską na Białorusi szacują na 300 tys., natomiast na Ukrainie na ponad

650 tys. M. Iwanow, dz. cyt., s. 71-82. Już polskie ośrodki emigracyjne z lat 20. szacowały liczbę Polaków na „dalszych kresach” na

ok. 1 mln. Pamiętnik I Zjazdu Polaków z Zagranicy (Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamiesz-

kałymi Zagranicą, 1930): s. 87. Podobnie polskie ośrodki krajowe. „Polacy w Związku Sowieckim”, Dziennik Polski, nr 48 (1 III 1939).

9 1898-1912 – Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR); 1912-1918 – SDPRR(b) – Socjaldemokratyczna

Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 – RPK(b) – Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 – WKP;

od 1952 – KPZS – Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego.

10 „Autonomiczna Republika Niemców Powołża”, Encyklopedia „Białych Plam”, t. 2 (Radom: Polskie Wydawnictwo Ency-

klopedyczne, 2000): s. 338.



akcentem ukraińskim i naszpikowanej rusycyzmami, ale przede wszystkim z powodu przyna-
leżności do Kościoła rzymskokatolickiego. 

Centrum administracyjnym obrano około trzytysięczne miasteczko Dołbysz, natychmiast prze-
mianowane na Marchlewsk na cześć zmarłego rok wcześniej popularnego komunisty. Na inauguracji
rejonu zdążył pojawić się przed śmiercią Dzierżyński, w asyście Kona i Unszlichta. Członkostwem
honorowym Komitetu Wykonawczego (KW) Rady Polskiego Rejonu Narodowego wyróżniono
Adolfa Warskiego i Stanisława Łańcuckiego, komunistycznych posłów na Sejm II Rzeczypospolitej
i przywódców sowieckiej ekspozytury w Polsce – Komunistycznej Partii Polski (KPP).11

Początkowo na Marchlewszczyznę składało się 25 rad wiejskich, obejmujących 96 wsi i mias-
teczek. Tak powstałe gminy przyjmowały nazwy patronów. Było więc np. „Feliks-Konowo” oraz
Łańcuck. Rozmiar rejonu sukcesywnie zwiększano, przyłączając kolejne rady poprzednio uzna-
wane za ukraińskie. Rejon komuniści dofinansowali w kierunku rozwoju kulejącej tutaj infra-
struktury – prawie nieistniejącej sieci dróg oraz budowy i modernizacji istniejących od dawna
hut szkła. To nie wszystko. Komuniści sfinansowali rozwój polskiego szkolnictwa, polskich czy-
telń, domów kultury, prasy, audycji radiowych, przychodni i szpitala, itd.12 Rozpoczęła się repo-
lonizacja ludności, często nieznającej języka polskiego. Z upływem czasu, dzięki
komunistycznemu laboratorium, znacznie spadł odsetek analfabetów.13 Rejon stał się przy okazji
przysłowiową „wsią potiomkinowską”, do której wwożono delegacje obserwatorów leninow-
skiego eksperymentu.14

Oczywiście priorytety pozostały te same. Wszystkie wymienione działania służyły wykreo-
waniu mówiącego po polsku obywatela Związku Sowieckiego, przesiąkniętego wrogością do
swojej historycznej Ojczyzny.15 Homo sovieticus w treści, a Polak z wyglądu – jak to ujął badacz
problemu Henryk Stroński.16 Jednakże, nawet w fazie początkowej, ambitne założenia nie przy-
niosły pożądanych efektów. Do bezcennych należą opinie Jerzego Niezbrzyckiego, kierownika
„Referatu Wschód” w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, równocześnie sekre-
tarza konsulatu w Kijowie17, na temat jego rodzinnej Winnicy oraz Płoskirowa, miejscowości po-
łożonych na Podolu, w miejscu gdzie zakładano powstanie kolejnego rejonu:
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11 „1926, 7 kwietnia, Charków – Pismo kierownika Konsulatu Generalnego w Charkowie skierowane do Departamentów:

Politycznego, Konsularnego oraz Poselstwa Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie” [w:] Polacy na Ukrainie…,

dz. cyt., s. 127-128. Por.: Polsko-radzieckie stosunki kulturalne. 1918-1939. Dokumenty i materiały (Warszawa: Książka i Wiedza,

1977): s. 279.

12 M. Iwanow, dz. cyt., s. 120, 125-127. Por.: H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach

1929-1939 (Warszawa: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 1998): s. 22-28, 30.

13 J. M. Kupczak, „Tragiczne dzieje polskiego rejonu narodowościowego na Ukrainie w latach 1925-1935” [w:] Polska droga

do Kazachstanu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Żytomierz 12-14 października 1996 roku, (red.) T. Kisielewski

(Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, 1998): s. 34. Konferencja w Żytomierzu zorganizowana została dla uczczenia

sześćdziesiątej rocznicy deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu. Organizatorami były: Federacja Organizacji Polskich na

Ukrainie oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

14 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 30.

15 K. Kawecka, „Problemy rozwoju oświaty i kultury Polonii radzieckiej” [w:] Kultura skupisk polonijnych (Warszawa: Biblioteka

Narodowa, 1981): s. 270.

16 H. Stroński, „Nieudany eksperyment. Treść, formy i skutki sowietyzacji ludności polskiej na Ukrainie w latach dwudziestych

i trzydziestych XX wieku” [w:] Polska droga do Kazachstanu…, dz. cyt., s. 182. 

17 W 1929 na terenie ZSRS działało sześć polskich przedstawicielstw dyplomatycznych: poselstwo w Moskwie i pięć kon-

sulatów: w Leningradzie, Mińsku, Charkowie, Kijowie i Tbilisi (Tyflisie).



Mowę polską na ulicach słychać dość często, lecz inteligencji polskiej
nie ma prawie zupełnie, a ostatni jej przedstawiciele starają się za wszelką
cenę wyrwać się do Polski. […] Dookoła Płoskirowa rozrzucone są liczne
wsie polskie. Stwierdziłem, że nastrój mieszkańców tych wiosek, tzw.
„mazurów”, jest nieco odmienny od biernego i spokojnego nastroju lud-
ności polskiej Wołynia. Mazury i szlachta zaściankowa ustosunkowują się
do bolszewików bardzo podobnie, jak ustosunkowywali się do rządu car-
skiego przed wojną. Największą ich troską jest ocalenie Kościoła. Z poję-
ciem „kościół” łączy się u nich coś więcej, aniżeli my to pojmujemy. […]
Nacisk władz na Polaków, zamieszkałych w pasie pogranicznym, jest spe-
cjalnie wytężony. Do wsi polskiej wprowadzany jest bardzo umiejętnie
coraz liczniejszy element komunistyczny. […] Chłopi starają się zachować
pewną odrębność przy wyborach do rad wiejskich i bywały wypadki wy-
suwania nawet specjalnie przygotowanych kandydatów, tzw. fałszywych
komunistów.18

Popłochu wyborczego wśród Polaków na Ukrainie do rad wiejskich nie zaobserwowano.
Wzbudzało to irytację moskiewskich komunistów19, a wynikało ze strachu przed afiszowaniem
się polskością i słusznej nieufności do Sowietów. Wszak pamiętano rzezie Armii Czerwonej 
z okresu konfliktu polsko-bolszewickiego i prób utworzenia w latach 1917-1918 antybolsze-
wickiej autonomii kulturalno-narodowej pod postacią Centralnej Rady Ukraińskiej. Ponadto,
rejon powstał w czasie, gdy za zachodnią granicą po zamachu majowym władzę odzyskał Józef
Piłsudski. GPU, policja polityczna do 1934 r. działająca oddzielnie od NKWD, rejestrowało prze-
konanie licznych „elementów kontrrewolucyjnych” o niechybnym nadejściu Piłsudskiego z En-
tentą i anektowaniu Ukrainy aż po Dniepr.20

[…] Na komunistów [chłopi] patrzą jak na produkt czysto rosyjski 
– żalił się aparatczyk z Żytomierza – mnie osobiście udało się to zaobser-
wować, kiedy występowałem na zebraniu w pewnej polskiej wsi. Jeden 
z chłopów zadał mi pytanie: „Czy wśród komunistów zdarzają się Polacy?”,
i kiedy odpowiedziałem mu twierdząco i dodałem, że sam jestem komu-
nistą, on jakoś ze zdziwieniem pokiwał głową i dodał: „Ja nie myślałem,
że Polak może być komunistą”.21

Początkowo, najaktywniejszą ze wszystkich mniejszości na Ukrainie była mniejszość nie-
miecka, faworyzowana przez bolszewików ukraińskiego pochodzenia. Ukraińcy dążyli do pod-
trzymania ukrainizacji. To kolejny powód ostrożności ukraińskich Polaków. Do 1924 r. Niemcy
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18 „1929, 10 października, Kijów – Sprawozdanie z objazdu okręgów Prawobrzeżnej Ukrainy sporządzone przez pracownika

Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 176, 179.

19 „1926, marzec, okręg szepietowski – Artykuł z czasopisma »Izwiestija« dotyczący kampanii przedwyborczej do rad wiej-

skich” [w:] tamże, s. 126.

20 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 35.

21 Cyt. za: Tegoż, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 64.

22 J. M. Kupczak, Tragiczne dzieje polskiego rejonu…, dz. cyt., s. 29-30.



założyli 117 rad i aż 5 rejonów autonomicznych. Szybko, bo w 1928 r. prześcignęła ich mniej-
szość rosyjska, faworyzowana z kolei przez komunistów z Moskwy, dążących do rusyfikacji
Ukrainy.22

Kościół katolicki w pierwszych latach Związku Sowieckiego

W pierwszych latach panowania bolszewików Kościół katolicki stał dopiero „w kolejce” do
represji. Obowiązująca koncepcja leninowska nakazywała wpierw rozprawić się z instytucjami
utożsamianymi z „więzieniem narodów” – jak nazwał kiedyś Rosję carów Lenin, a więc także
cerkwią prawosławną. Spoglądając jednak na treść dekretu Rady Komisarzy Ludowych ze stycz-
nia 1918 r. O oddzieleniu Kościoła od państwa, włączonego do konstytucji RSRS z 1924 r. jako punkt
13 oraz rozporządzenie Ludowego Komisarza Sprawiedliwości O zasadach realizacji dekretu „O od-
dzieleniu Kościoła od państwa” z sierpnia 1918 r. istotnie należało się niepokoić.

Właśnie w 1924 r. komuniści pozbawili Kościół katolicki hierarchii, wydalając z ZSRS abp.
Jana Cieplaka. Deportację poprzedzili procesem pokazowym. Papież Pius XI, z pomocą rządu
Francji, podjął próbę stworzenia ukrytej hierarchii. Z taką misją do ZSRS dwukrotnie posłał 
w 1926 r., znawcę teologii Kościoła wschodniego i rosyjskiego, ojca Michela d’Herbigny’ego.
Na trasie pierwszej podróży, w Berlinie, Herbigny został sekretnie wyświęcony na biskupa. On
z kolei, już na miejscu, w Moskwie i Leningradzie, konsekrował czterech biskupów, zaś na Po-
wołżu i Ukrainie mianował trzech administratorów apostolskich, w tym dotychczasowego wi-
kariusza generalnego diecezji żytomierskiej Teofila Skalskiego. Pieczę nad Kościołem uzyskał
rezydujący w Moskwie administrator apostolski, biskup Pie-Éugènie Neveu.23

Procedura likwidacji Kościoła brutalizowała się powoli, acz konsekwentnie. Na Ukrainie i Biało-
rusi Kościół łączono z polskością, dlatego zanim nie zapadły decyzje o definitywnej likwidacji Pola-
ków, likwidowano go stopniowo, stosując zabiegi formalno-prawne. Słusznie zakładano, że tam,
gdzie nie ma miejsca kultu, tam trudno będzie duchowieństwu uzasadnić cel pobytu. A to lokalna
rada wiejska zadecydowała, że dany przybytek Boży przeszkadza swym usytuowaniem „normalnemu
ruchowi”, a to lider kolektywu zgłosił potrzebę wybudowania w tym miejscu zakładu pracy, a to lo-
kalny członek Związku Wojujących Bezbożników poskarżył się na zbyt głośne bicie dzwonów ko-
ścielnych – i kościół zamykano. Wykorzystywano mechanizm narzucania restrykcyjnych podatków
oraz kosztownych remontów. W niektórych wypadkach, choć rzadko skutecznie, terrorem i szanta-
żem wymuszano na Polakach odpowiednie apele i petycje, wzywające do zamykania świątyń.24

Z czasem Sowieci porzucili wszelkie pozory i stali się zupełnie bezwstydni.25 W latach 30.
w położonym ok. 40 kilometrów od Żytomierza Nowym Zawodzie przejęli kościół i zrobili 
z niego salę taneczną, tzw. klub. Wówczas była to już standardowa praktyka wobec kościołów.26
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23 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii (Lublin: Towarzystwo Naukowe katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, 1997): s. 279-286. Księdza Skalskiego w 1928 sądził w Moskwie Najwyższy Sad Wojskowy. Kapłan został

oskarżony o założenie – współpracującej z polskim wywiadem – organizacji szpiegowskiej, w celu przyłączenia do Polski Prawo-

brzeżnej Ukrainy. Był amnestionowany pod pretekstem 10 rocznicy rewolucji październikowej. R. Dzwonkowski SAC, „Taktyka walki

z Kościołem katolickim w ZSRS w okresie międzywojennym”, Zeszyty naukowe KUL, nr 1-2 (1994): s. 51.

24 Tegoż, Kościół katolicki w ZSSR…, dz. cyt., s. 176-185, 240, 257-258.

25 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 92.

26 Np. zobacz: „1929, 7 grudnia, Kijów – Raport Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie na temat prześladowań 

Polaków na Ukrainie” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 180-181.



Parafianie nowozawodzcy wspominali po latach jako ciekawostkę, że „nie dało się tam w ogóle
tańczyć, panowała psychiczna bariera. Pewnego wieczoru w czasie potańcówki dał się słyszeć
dźwięk organów, których tam nie było. Wszyscy uciekli”.27

W 1925 r. kapłani dołączyli do kategorii tzw. liszeńców – zostali pozbawieni praw obywatel-
skich: kartek żywnościowych, opieki lekarskiej, praw obywatelskich, itd.28 Następnie, ludność
katolicka została pozbawiona kapłanów. Nie tylko ze względu na brak kościołów. Aresztowania
duchownych trwały od początku państwa bolszewików i nie zelżały ani na moment. Z tą różnicą,
że do końca pierwszej połowy lat 30. wyroki śmierci pod zarzutem „szpiegostwa” zamieniano
na 5, 7, 8, 10 lat łagru. Nie blokowało to jednak permanentnych, „spontanicznych” samosądów
i skrytobójstw.29

Komunistom bardzo zależało na wymianie aresztowanych przez Polaków agentów sowieckich
na księży. Ostatnia odbyła się w 1932 r. z okazji podpisania polsko-sowieckiego paktu o nie-
agresji. Wymiany nie wzbudzały entuzjazmu władz polskich. Polacy zastanawiali się nad skut-
kami, jakie przynosi osłabianie Kościoła w Związku Sowieckim i wysyłanie tam komunistów,
których wykorzystywano później jako agitatorów w polskich rejonach.30

Uczestnik wymiany z 1932 r., ks. Skalski, wspominał: 

Ustawiają nas po prawej stronie kolejowego toru i wreszcie znak: „Ru-
szać!”. Idziemy, a serce bĳe, a wzrok taki żądny widoku granicy polskiej!
[…] Na chwilę nas zatrzymano, aż z przeciwka po drugiej stronie toru
przybliży się szereg tych, co idą do Sowietów na naszą wymianę. To pa-
nowie z wyglądu, nie tacy oberwańcy, jak my wszyscy. U niejednego piękna
skórzana teka w ręku, kapelusze, parasole, porządne płaszcze! Znów ru-
szyliśmy, mĳamy się. Aż któryś z nich, gdy nas dwóch zobaczył będących
w sutannie – pięścią nam wygraża, a ja odruchowo błogosławieństwo
krzyża mu posyłam w odwecie […].31

Pozostawieni bez opieki duchowej Polacy radzili sobie desperacko, ale dzielnie. W żyto-
mierskiej miejscowość Wjunki pozbawieni księdza i kościoła opracowali swój zwyczaj święcenia
wody. Kładli na stole na 24 godziny garnek z wodą, z nadzieją, że gdzieś ksiądz pomodli się za
nią i w ten sposób ją poświeci.32 Pomimo antyklerykalnego terroru, w strachu przed konfiden-
tami, ludzie zbierali się na domowych modlitwach oraz uczyli dzieci reguł obrządku katolic-
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27 Relacja ks. F. Gomułczaka, Zakopane, 10 XI 2010 (w zbiorach autora). Ksiądz Gomułczak spędził za wschodnią granicą

Polski cztery lata, pełniąc najpierw funkcję delegata Prowincjała na Ukrainie oraz równolegle wikarego, a następnie proboszcza 

w Sarnach na Polesiu Wołyńskim. Przez okres jednego roku był duchowym opiekunem postulatu w Kamiennym Brodzie w diecezji

kijowsko-żytomierskiej. Szerszy biogram zob.: F. Gomułczak, Po pożodze. Wspomnienia z Wołynia 1992-1995 (Ząbki: Apostolicum,

2000). Tytuł wspomnień nawiązuje do książki Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: Pożoga – wspomnienia z Wołynia 1917-1919.

28 R. Dzwonkowski, „Represje wobec duchowieństwa polskiego na Ukrainie w latach 1918-1938” [w:] W. Sergijczuk [w:]

Polska droga do Kazachstanu, dz. cyt., s. 51.

29 Tamże, s. 53.

30 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR…, dz. cyt., s. 233-234, 321-325.

31 T. Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, (oprac.) ks. J. Wólczański (Lublin–

Rzym–Lwów: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1995): s. 375.

32 Relacja ks. F. Gomułczaka, Zakopane, 10 XI 2010 (w zbiorach autora).



kiego. Rozszerzyła się działalność kółek tzw. żywego różańca, comiesięcznych, rotacyjnych spot-
kań wiernych.33

Dzierżyńszczyzna

Na Białorusi, w odróżnieniu od Wołynia i okolic Żytomierza, mieszkali przede wszystkim po-
tomkowie szlachty zaściankowej. Poczucie przynależności do narodu polskiego było tam zatem
dużo większe. Wyższy poziom wykształcenia wpływał pozytywnie na umiejętność adaptacji i oporu
przed wynarodowieniem. Interesujące, że – w odróżnieniu od Ukrainy – tempo i zakres kolekty-
wizacji polskich gospodarstw na Białorusi były iście pionierskie. Także w stosunku do BSRS, prze-
wyższając wskaźnik całej republiki o 10 proc.34 Polacy tutejsi uznali, że najskuteczniejszą
odpowiedzią na bolszewicki terror będzie zakładanie rad i kołchozów z własnej inicjatyw, i przej-
mowanie nad nimi pełnej kontroli. Dysponując taką władzą mieli wpływ na poziom opodatkowa-
nia, koordynację działalności gospodarczej i modernizację agrotechniki miejscowej ludności.

W 1932 r. Polacy z BSRS zostali w końcu „wynagrodzeni” własnym rejonem narodowym.
Zaplanowano go pomiędzy Mińskiem i granicą z Rzeczypospolitą. Piętnastego marca tr. CKW
BSRS podjął uchwałę o reorganizacji rejonu kojdanowskiego w Kojdanowski Narodowościowy
Rejon Polski. Włączono doń siedemnaście rad wiejskich: dziewięć polskich, sześć białoruskich
i jedną żydowsko-polską. Głos rad białoruskich był osłabiony, trwającą od lat 20., kampanią wy-
krywania rzekomych narodowych demokratów, atakowanych za związki agenturalne z „faszys-
towską Polską”. Był to naturalnie jeden ze sposobów walki z nacjonalizmem białoruskim. 

Kojdanów, nazwę stolicy rejonu, przemieniono w kwietniu na Dzierżyńsk. Decyzji „ludności
pracującej nowego rejonu” patronowała na VII Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Rejonu
Kojdanowskiego żona – nieżyjącego wówczas – twórcy komunistycznej policji politycznej, Zofia
Dzierżyńska.35 W odróżnieniu od położonej na bagnach Marchlewszczyzny, Kojdanów posiadał
dobrą infrastrukturę. Jej podstawą była przebiegająca przez miejscowość linia kolejowa. Ludność
tutejsza była jednak bardziej rozproszona, co ułatwiało komunistom terror indywidualny, a także
postępy kolektywizacji.36

Również na Dzierżyńszczyźnie postanowiono wychować człowieka sowieckiego. Kopiowano
„wynalazki” i sposób funkcjonowania Marchlewszczyzny. Niezwykle ważna była edukacja. Eks-
perymentowano więc na „języku polskim”, jak i w języku polskim. Listę lektur tworzyła plejada
polskich i rosyjskich komunistycznych literatów i „pedagogów”. Klasyczna proza i poezja mogła
występować tylko w formie opisów i streszczeń. Do zadań „pedagogów” należał podział litera-
tury na „arystokratyczną”, reprezentowaną przez Zygmunta Krasińskiego; „drobnej burżuazji”
z Marią Konopnicką i Władysławem Reymontem na czele oraz „burżuazyjną”, np. Bolesława
Prusa i Elizy Orzeszkowej. Do najbardziej „niebezpiecznego” „bloku wielkiej burżuazji i ob-
szarników” zakwalifikowano Henryka Sienkiewicza. Jego twórczość okrzyknięto „ideologiczną
bronią polskiego faszyzmu”. 
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33 Relacja ks. R. Dzwonkowskiego, Lublin, 21 IX 2009 (w zbiorach autora). Por.: H. Stroński, Represje stalinizmu wobec lud-

ności polskiej…, dz. cyt., s. 95.

34 M. Iwanow, dz. cyt., s. 339, 346-348.

35 Z. J. Winnicki, Szkice kojdanowskie. Kojdanowsko-Polski Rejon Narodowościowy w BSSR. Uwagi o genezie oraz prze-

słankach funkcjonowania. Stan badań problematyki (Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2005): s. 41.

36 M. Iwanow, dz. cyt., s. 130-133.



Z drugiej strony, były polski poseł, współzałożyciel Republiki Tarnobrzeskiej i Stronnictwa
Chłopskiego Radykalnego – Tomasz Dąbal, postanowił zrewolucjonizować narzędzie literackie,
czyli język. Na łamach prasy komunistycznej kreślił plany uproszczenia gramatyki i ortografii.
Słynny poeta, Bruno Jasieński mówił o powodach: „Arystokratyczny, historyczny charakter pi-
sowni polskiej utrudnia wciąganie mas do budownictwa polskiej kultury proletariackiej”.37

Leningrad

Był jeszcze jeden ośrodek polskości w Związku Sowieckim, ważny w kontekście ludobójstwa
z lat 1937-1938: stolica carskiej Rosji – Leningrad; największe miejskie skupisko Polaków na
Wschodzie. Przed rewolucją wspaniały ośrodek polityczno-kulturalny, znacząco podupadł w wy-
niku emigracji do niepodległej od 1918 r. Ojczyzny. Emigracji, możliwej i tak tylko przez kilka
lat po rewolucji październikowej. Zamknięcie przez bolszewików w 1923 r. możliwości migracji,
spowodowało, że duża część Polaków dosłownie utknęła w ZSRS.38

Ze względu na strategiczne położenie przy granicy z Finlandią oraz na kult miejsca – to 
w Leningradzie rozpoczęła się droga bolszewików do władzy, połączony z wieczną obawą kontr-
rewolucji (w przeciwieństwie do Marchlewszczyzny i Dzierżyńczyzny), od początku likwido-
wano polską edukację i życie kulturalne. Przyjęty tam kurs wyraźnie widać na przykładzie
spadku liczby polskich szkół z osiemnastu w 1918 r. do dwóch w 1931 r.39 W Leningradzie 
o żadnych eksperymentach nie mogło być mowy. 

W 1926 r. w obwodzie leningradzkim wciąż mieszkało prawie 45 tys. Polaków. Razem z polską
ludnością Moskwy to ¼ liczby wszystkich Polaków, zamieszkujących sowiecką republikę rosyjską
– RFSRS.40 Życie w tych dwóch największych miastach ZSRS stawało się coraz trudniejsze. Ko-
lejny akt dramatu leningradzkiej Polonii rozpoczął się wraz z końcem NEP-u w 1929 r. Inteli-
gencka w większości społeczność została zmuszona do podjęcia pracy w fabrykach. W roku 
1930 rozpoczęło się tzw. zagęszczanie mieszkań, polegające na konfiskowaniu powierzchni
mieszkań, wykraczającej poza ustaloną normę. Na zarekwirowanej powierzchni zaczęto osiedlać
ludzi z marginesu społecznego, komunistycznych urzędników i konfidentów. Trzeci akt represji
nastąpił rychło po zabójstwie szefa partii w Leningradzie – Siergieja Kirowa.41 Kulminacją był
czwarty, ostatni – anihilacja z lat 1937 i 1938.

Przyczynek do ludobójstwa

„Głodu 1933 r. udało się uniknąć, ponieważ kołchoz pomagał swoim członkom, a ziemniaki
rosły na grzędach w pobliżu chaty. Sąsiednie wsie, zwłaszcza na stepowych terenach Żytomiersz-
czyzny i Winnicczyzny, szczególnie strasznie dotknęła klęska głodu. Ludzie umierali całymi ro-
dzinami. Były nawet przypadki kanibalizmu. Jedzono wszystko, co tylko nadawało się do
spożycia: trawę, jagody, zielsko (pokrzywę i inne), a nawet korę z drzew. Łapano jeże, szczury
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37 Cyt. za: Tamże, s. 190, 204-205.

38 H. Głębocki, „Pierwszy naród ukarany: świadectwa Polaków z Leningradu”, Acana, nr 64-65 (4-5/2005): s. 167-168.

39 M. Iwanow, dz. cyt., s. 147.

40 Pierwszy naród ukarany: świadectwa Polaków z Leningradu, dz. cyt., s. 155.

41 Tamże, s. 161, 168-169.



i inne zwierzęta”42 – brzmi jedna z niewielu polskich relacji o „wielkim głodzie”, wywołanym
w Związku Sowieckim przez kierownictwo Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolsze-
wików) – WKP(b). O zbrodni, która była próbką poglądów i sposobu działania Stalina.

Przymusowa kolektywizacja, do której Stalin parł po odrzuceniu NEP, a która przyniosła
efekt w postaci strasznego głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 i szacunkowo od 3 do 10 mln
ofiar śmiertelnych, odzwierciedlała jego wzrastającą pozycję w partii. Pozycję, która wszak po
wspomnianych eksperymentach doznała pewnego uszczerbku. Dla ścisłego kierownictwa partii
stalinowska polityka kolektywizacji skończyła się katastrofą i kompromitacją. W 1933 i 1934 r.
Stalin, w chwili swej słabości i zaktywizowania się milczącej opozycji, nie był skłonny czekać,
aż ważyć się będą jego losy w kierownictwie. Natychmiast przygotował konkretne plany wobec
swoich przeciwników politycznych i ich „zaplecza społecznego”.43

Sprzyjający Stalinowi rozwój sytuacji na arenie międzynarodowej został skorelowany z wy-
darzeniami w kraju. Zabójstwo Kirowa poprzedziły dojście w styczniu 1933 r. w Niemczech 
– naturalnym sojuszniku bolszewików, Adolfa Hitlera do władzy, a wraz z nim kompromitująca
klęska Komunistycznej Partii Niemiec44 oraz polsko-niemiecki pakt o nieagresji z 1934 r. Zor-
ganizowana przez Stalina w 1934 r. leningradzka prowokacja stanowiła preludium do Wielkiego
Terroru. Budowana na kanwie procesów politycznych Riutina, Zinowiewa, Kamieniewa, Tu-
chaczewskiego, Bucharina, Radka psychoza strachu przed szykującymi się do wojny z ZSRS
polskimi i niemieckimi „faszystami”, przed spiskującymi z nimi najwyższymi funkcjonariuszami
partyjnymi, przed „polskim wywiadem” i fikcyjną „Polską Organizacją Wojskową”45 na Ukrainie
i Białorusi, zdeterminowały losy setek tysięcy Polaków. 

Stalinowi wreszcie udało się obalić leninowską koncepcję „nacjonalizacji” i „korienizacji” 
– powrotu do korzeni. Wielce prawdopodobne, że – jak twierdzi historyk Bogdan Musiał – robił
to wszystko po to, by wyczyścić sobie przedpole przed planowaną w dalszej perspektywie wojną
rewolucyjną z Zachodem.46 Póki co, podłoże dla swojego planu narodowościowego przygotował
dosłownie za jednym zamachem i po trupach partyjnych oponentów. Lont zapalił na polskiej
Ukrainie…
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42 Relacja F. Murzanowskiego [w:] Polska droga do Kazachstanu…, dz. cyt., s. 182. 

43 R. Conquest, Stalin. Zabójstwo Kirowa (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Gryf, 1989): s. 16-30. Por.: Tegoż, Stalin: Breaker
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Witolda Pronobisa: Kim był naprawdę Jan Alfred Reguła? (Toruń: Wydawnictwo „Portal”, 1994): s. 254-255. 

45 POW powstała w 1914 z połączenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej, konspiracyjnych organizacji

wojskowych działających w Królestwie Polskim. Inicjatorem był Józef Piłsudski, który pełnił funkcję Komendanta Głównego POW.

W 1917, po „kryzysie przysięgowym”, zmienił się i komendant, został nim Edward Rydz-Śmigły, oraz linia polityczna, od teraz wy-

mierzająca swe ostrze także przeciwko państwom centralnym. W 1918 żołnierze POW brali udział w rozbrajaniu okupantów i przej-

mowaniu władzy np. w Galicji. Wówczas do struktury POW należały: Komenda Główna z siedzibą w Krakowie, Komenda Naczelna

nr 1 w Warszawie, KN nr 2 w Krakowie, KN nr 3 w Kijowie i KN nr 4 w Lublinie, grupujące kilkanaście tysięcy członków. POW działała

także Moskwie, nawet do grudnia 1918. 11 XI 1918 Komendant Główny POW rozwiązał organizację, a pozostałe jeszcze w kon-

spiracji ogniwa podporządkował Sztabowi Głównemu WP. Niemniej członkowie POW walczyli w powstaniu wielkopolskim i na

froncie bolszewickim. Wpływy byłej POW na Wschodzie zniknęły wraz z podpisaniem traktatu ryskiego w marcu 1921 i w wyniku

prześladowań sowieckich krótko po nim.

46 B. Musiał, dz. cyt., 230. 



…w 1933 roku

Morderczy głód w USRS tłumił wszelki opór wobec przymusowej kolektywizacji, na po-
trzeby której wymyślono nawet osobliwy termin podkułacznik. Już w 1932 r. wywodzący się 
z Królestwa Polskiego Stanisław Kosior, sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Ukrainy
– KP(b)U, sprawujący to stanowisko w latach 1928-1938, raportował w Moskwie o wykonaniu
na swoim terenie tego szalonego przedsięwzięcia. 

Na Marchlewszczyźnie jednak proces kolektywizacji na dobrą sprawę jeszcze się nie zaczął.
Średnią 72 proc. dla całej Ukrainy w 1932 r. zawyżały gospodarstwa żydowskie, osiągające 
95-procentowy stopień skolektywizowania, w sytuacji, gdy Marchlewszczyzna wykazywała je-
dynie 17-procentowy wynik. W 1933 r. postanowiono „pomóc” kolektywizacji Marchlewsz-
czyzny, wysiedlając z „dalszych kresów” w głąb ZSRS kilkaset „niepewnych” rodzin. Wszelki
opór w warunkach głodu stopniowo wygasał, a zdesperowani Polacy poszukiwali ratunku w pol-
skim konsulacie w Kijowie i ucieczce do Polski.47

W pobliże granicy sowieckiej nad rzeką Zbrucz, gdzie do tej pory chłopi nie mogli pracować
przy żniwach zwróceni twarzą do Polski48, sunęły teraz tłumy zdesperowanej ludności. Zrozpa-
czeni dorośli i dzieci zbierali się w formie procesji, wznosili kościelne chorągwie i obrazy, 
i ruszali w stronę granicy.49 W pierwszej połowie lat 30. nagminne stawały się nielegalne ucieczki
do Polski. Mnożyły się dewastacje, grabienie kołchozów oraz podpalenia domów należących do
aktywistów. W miejscowości Niemczyńce Polacy rozgromili radę wiejską, wyzwolili „rozkuła-
czonych” współmieszkańców i stawili zbrojny opór przedstawicielom władzy.50

Winnych niepowodzenia kolektywizacji znaleziono wśród polskich komunistów, na razie
niższego szczebla. Aresztowano kierownictwo polskiego rejonu im. Marchlewskiego, „wykry-
wając” przy okazji, dzięki zeznaniom byłego kierownika wydziału propagandy kijowskiego Ob-
wodowego Komitetu KP(b)U, Bronisława Skarbka, ową złowrogą i rzekomą „POW”.51 Był to
zaczątek generalnej rozprawy z całą polską ludnością i grupą komunistów polskiego pochodze-
nia. Nie wyłączając Kosiora, zamordowanego w lutym 1939 r. właśnie pod zarzutem przynależ-
ności do kierownictwa „POW”.

Nim upłynął miesiąc od zabójstwa Kirowa 1 grudnia 1934 r. sformułowano kolejne plany
względem polskich „antysowieckich elementów, podlegających wysiedleniu na północ” oraz
względem kolejnych czterech tysięcy „rodzin najlepszych kołchoźników i aktywistów partyj-
nych” z okręgu kijowskiego, werbowanych do zasiedlania rejonów przygranicznych.52 Z decyz-
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47 M. Iwanow, dz. cyt., s. 338, 341-344. Por.: J. M. Kupczak, Tragiczne dzieje polskiego rejonu…, dz. cyt., s. 33-34, 36. Nie

można zapominać, że na zachodniej Ukrainie głód był znacznie lżejszy niż w pozostałych częściach republiki. W czasie tej klęski

do polskich rejonów płynęły poważne środki finansowe. Ludność USRS uciekała właśnie na Zachód, szukając tam każdej drogi

ratunku. H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 121, 131.

48 Relacja ks. F. Gomułczaka ze wspomnień babci ks. Anatola Sicińskiego z miejscowości Kamionki k. Satanowa, Zakopane,

10 XI 2009 (w zbiorach autora).

49 Relacja ks. R. Dzwonkowskiego ze wspomnień Anatola Kosteckiego z Gródka Podolskiego, Lublin, 21 IX 2009 (w zbiorach

autora).

50 H. Stroński, Nieudany eksperyment…, dz. cyt., s. 27; tegoż, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., 

s. 111-113.

51 M. Iwanow, dz. cyt., s. 351. Por.: J. M. Kupczak, Tragiczne dzieje polskiego rejonu…, dz. cyt., s. 36.

52 „1934, 20 grudnia, Kijów – Plan przesiedlenia na północ ZSRR mieszkańców wiejskich terenów przygranicznych” [w:]

Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 270.



jami nie zwlekano. W styczniu 1935 r. Rada Komisarzy Ludowych USRS i KC ukraińskiej KP(b)
uchwaliły przesiedlenie „8300 gospodarstw z uwagi na względy obronne i o przesiedleniu do
rejonów przygranicznych 4 tys. wyróżniających się kołchoźników z obwodu kijowskiego i czer-
nichowskiego”.53

Klimat i organizacja przesiedleń z 1933 i 1934 r. zasadniczo różnił się od tych, które miały
nadejść. W instrukcjach nakazano „tłumaczyć przesiedleńcom, że zostają wysiedleni w głąb dla-
tego, że nie wykazali się aktywnością we wzmacnianiu granicy i wprowadzaniu systemu koł-
choźniczego, ale mimo to władza sowiecka będzie dla nich łaskawa”.54 „Łaskawcy” pozwolili
więc Polakom zabrać ze sobą konie, bydło, ptactwo domowe, inwentarz, mienie osobiste, żyw-
ność, a nawet niezbędną ilość siana i drewna na opał.55 Mało tego, rząd zapewniał transport do-
bytku i „opiekę prawną”.56

Likwidacja polskich rejonów narodowościowych

Latem 1935 r. wykluczono z partii „za kułacką politykę” całe kierownictwo rejonu im.
Marchlewskiego z Mieczysławem Adamczykiem na czele. Decyzja Komisji Kontroli Partyjnej
przy KC WKP(b) równała się z wyrokiem śmierci dla działaczy i końcem samego rejonu, co też
nastąpiło w październiku tego roku. Miastu Marchlewsk wkrótce nadano nową nazwę: Szczorsk,
„polrejon” zaś natychmiast przemieniono w rejon ukraiński. Niemal wszystkie polskie wiejskie
rady narodowościowe przekształcono w „ukraińskie”. Na byłej Marchlewszczyźnie zrobiono to
natychmiast, a w całej republice w przeciągu trzech lat.57

Wraz z czystkami w rejonie i radach58 rozwiązywano redakcje wszystkich tytułów praso-
wych59, choć w przypadku moskiewskiej „Marchlewszczyzny Radzieckiej” zadowolono się
usunięciem tzw. polskich komunistów i zastąpieniem ich przez komunistów o rosyjskich ko-
rzeniach. Polskie MSZ przypominało później, że tych pierwszych traktowano z nieufnością
już w roku 1930, gdy wychodzący w Kijowie tygodnik Sierp wyliczał komunistom: „Do błę-
dów opozycjonistów polskich należy również skrycie patriotyczny stosunek do powstań pol-
skich oraz nazywanie Adama Mickiewicza socjalistą, jak również próby »przeczesania« tego
patriotycznego poety w celu przemycenia go, jako bliskiego proletariatowi pisarza rewolu-
cyjnego”.60
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53 „1935, 23 stycznia, Kijów – Protokół Biura Politycznego KC KP(b)U dotyczący przesiedleń dokonanych w strefie przygra-

nicznej okręgu kijowskiego”, tamże, s. 276; „1935, 21 stycznia, Kijów – Decyzja przesiedlenia 8 tys. gospodarstw ze strefy przygra-

nicznej”, tamże, s. 273.

54 „1935, 23 stycznia, Kijów – Protokół Biura Politycznego KC KP(b)U…”, tamże, s. 276.

55 Tamże, s. 277.

56 „1935, 25 lutego, Dunajowce, Obwód Donieck – Podanie przesiedleńców z rejonu Marchlewskiego w sprawie przydziału

ziemniaków”, tamże, s. 104.

57 M. Iwanow, dz. cyt., s. 357-358, 362-364.

58 „1935, 20 września, Kijów – Fragment protokołu posiedzenia Biura Politycznego KC KP(b)U w sprawie przeprowadzenia

czystki w polskich radach wiejskich” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 281.

59 „1935, 27 sierpnia, Kijów – Fragment protokołu z posiedzenia Sekretariatu KC KP(b)U dotyczący zakazu ukazywania się

czasopism polskojęzycznych”, tamże, s. 280.

60 „1939, 3 marca, Warszawa – Opracowanie: »Polskie rejony na Ukrainie i Białorusi«, przygotowane dla Ministerstwa Spraw

Zagranicznych”, tamże, s. 299-301.



W gruncie rzeczy, organa Marchlewszyzny poddawano „oczyszczaniu z wrogich elementów” re-
gularnie od 1927 r., gdy ówczesny sekretarz generalny KP(b)U Łazar Kaganowicz w raporcie z wi-
zytacji rejonu zasugerował potrzebę czystek.61 „Oczyszczanie” wzmocniono decyzją centralnego
Biura Politycznego 5 marca 1930 r. o depolonizacji sowiecko-polskich rejonów przygranicznych.62

Na korzyść komunistów z polskimi korzeniami nie mogły przemawiać wyniki spisu po-
wszechnego z 1937 r., ukryte zresztą przez kierownictwo sowieckie przed opinią publiczną 
i międzynarodową. Z założenia spis miał być ilustracją „wielkich zwycięstw partii i narodu 
w budownictwie socjalistycznym” oraz ilustrować rozmnożenie się „sowieckiego człowieka”.
Tak się nie stało. Świadczył o tym choćby radykalny wzrost rozbudzonej świadomości polskiej
i obywateli władających językiem polskim.63

Likwidowano polskie szkoły, instytuty naukowe64 i placówki kulturalne. Aresztowano wszyst-
kich nauczycieli i pracowników naukowych. W sprawie Teatru Polskiego w Kijowie na posiedze-
niu Biura Politycznego KC KP(b)U stwierdzono, że teatr „ma ograniczoną ilość widzów, niski
poziom artystyczny i przez 7 lat istnienia nie sprawdził się jako teatr narodowy”. Przychyliwszy
się do rezolucji wyreżyserowanego walnego zebrania pracowników teatru, wyrażono „zgodę na
likwidację teatru”.65 Zamykano ostatnie czynne kościoły i wykrywano ostatnie kryjące się w nich
spiski: „W Kijowie kobieta-szpieg Marjewka pod maską religijnego stowarzyszenia »Serce Marii«
usiłowała werbować kobiety, organizując je w kółka szycia. Jak się okazało, ośrodek tego kółka
znajdował się w Warszawie, a Majewska pozostawała w związku z polskim wywiadem”.66

W 1935 i 1936 r. wysiedlano Polaków na skalę masową.67 Robiono to gwałtownie, nierzadko
bez możliwości zachowania inwentarza i, w najlepszym wypadku, zsyłano w wyludniony głodem
obszar centralnej Ukrainy. Najczęściej represjonowanych kierowano na pustkowia Kazachstanu.68
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61 J. Baberowski, Czerwony terror. Historia stalinizmu (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009): s. 151-152;

J. M. Kupczak, Tragiczne dzieje polskiego rejonu…, dz. cyt., s. 35. Komunistka żydowskiego pochodzenia z ZSRS wspomina, że

komunistom z Polski nie było łatwo pogodzić się z zamysłem uczynienia jej częścią terytorium ZSRS. Gdy jeszcze za życia Dzie-

rżyńskiego odczytano jego list do aparatu Marchlewszczyzny, miłość do „idola” zaczęła przemieniać się w nienawiść. Zebranym

nie spodobały się słowa o „polskiej republice sowieckiej”. „Czego jeszcze mu się zachciało!... Wara mu od Polski” – oburzano się.

Ester Rozental-Szneiderman, „Na eksport”, Kultura. Zeszyty historyczne, nr 49 (1979): s. 179-194. Także w: Z. J. Winnicki, Szkice

polsko-białoruskie (Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 1998): s. 100-101.

62 B. Musiał, dz. cyt., s. 231-234; Oczywiście wysiedlenia wiązały się przede wszystkim z polityką rozkułaczania. Por.: 

H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 173.

63 M. Kuberska, „To było życie…”. Wspomnienia z Kazachstanu, wstęp i opracowanie ks. Roman Dzwonkowski SAC (War-

szawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2006): s. 7. Por.: H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 33-34.

64 „1935, 20 września, Kijów – Fragment protokołu z posiedzenia Biura Politycznego KC KP(b)U dotyczący likwidacji Pol-

skiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 282-283.

65 „1938, 4 marca, Kijów – Protokół z Walnego Zebrania Państwowego Polskiego Teatru w Kijowie w sprawie oceny dzia-

łalności teatru oraz jego dalszych losów”, tamże, s. 289-290; „1938, 11 kwietnia, Kijów – Fragment protokółu z posiedzenia Biura

Politycznego KC KP(b)U dotyczący likwidacji Teatru Polskiego w Kijowie”, tamże, s. 290-291.

66 „1938, 12 czerwca, Kijów – Raport konsula RP o zamknięciu kościołów w Kijowie”, tamże, s. 293.

67 W. Sergijczuk, „Represje przeciwko Polakom na Ukrainie w latach 1920-1930 w świetle najnowszych materiałów archi-

walnych” [w:] Polska droga do Kazachstanu, dz. cyt., s. 42.

68 „1935, 8 września, Kijów – Polecenie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Kijowie dotyczące wysiedleń

ludności polskiej z rejonu Marchlewskiego”, tamże, s. 280; „1936, 15 marca, Kijów – Fragment posiedzenia Biura Politycznego KC

KP(b)U dotyczący organizacji przesiedleń z rejonów przygranicznych”, tamże, s. 284; „1936, 2 kwietnia, Kijów…”, tamże, s. 285;

„1936, 7 sierpnia, Kijów…”, tamże, s. 287.



Rodziny wciąż miały jednak szansę wyruszyć w kilkutygodniową podróż do Azji w pełnym składzie.
Zaprowadzono masowe zwolnienia na stanowiskach w przemyśle „strategicznym” i aresztowano
dziesiątki osób. 

14 września 1936 r. – zapamiętałem ten dzień na całe życie. W drugiej
połowie dnia na podwórze przed naszą chatę podjechała czterokołowa
bryczka zaprzężona w dwa silne konie. Wysiadło z niej trzech nieznanych
ludzi […]. Milicjanci powiadomili rodziców o przesiedleniu nas do Ka-
zachstanu. Powiedzieli: zebrać się, wykopać z ogródka ziemniaki, spako-
wać owoce, wziąć ze sobą krowę (innych zwierząt nie mieliśmy) 
i wszystkie rzeczy, w tej liczbie i meble – wszystko to przygotować do
transportu, osobno wziąć węzełki z rzeczami codziennego użytku i żyw-
nością na drogę. […] Na pytanie, dlaczego wysiedlają, powiedzieli, że to
jest rozkaz Moskwy. Jeden z nich powiedział, że to wyjdzie nam na dobre,
bo „burżuazyjna Polska ma napaść na Związek Radziecki i zabrać nas do
Polskiej niewoli”69 – wspomina wywołany już Feliks Murzanowski. 

Uspokajanie atmosfery przez enkawudzistów wspomina również Maria Kuberska: „Gdy jesz-
cze ludzie siedzieli na stacji i płakali, to chodzili komendanty-policjanty i namawiali ludzi, że-
byśmy nie płakali, że nas zawiozą w dobry ciepły kraj, gdzie zimy nie ma, gdzie rosną abrykosy
[morele], apelsiny [pomarańcze], mandaryny – pomarańcze”.70

„Taj zawiadomili, że cała nasza rodzina do zesłania idzie w roku 1936 r. […] Gdy zawiadomili
tatę o zesłaniu, to tato poszedł po wsiach i pozbierał dzieci: »Chodźcie, dzietki, bo nas będą
zsyłać«. […] Oj, wiele rodzin zesłali. – wspomina z kolei Józef Sobolewski, niegdyś mieszkaniec
miejscowości Kurtyna – Zesłali nas do Kazachstanu. To ja z młodszym bratem za rok uciekliśmy
stamtąd z powrotem do Kurtyna. […] Później mama napisała do Kurtyna, że tata nie ma, re-
presowali”.71 Tylko w 1936 r. do Kazachstanu w bydlęcych wagonach wywieziono prawie 36 tys.
Polaków, w tym 12.5 tys. dzieci.72 Łącznie z zachodnich obwodów Ukrainy: żytomierskiego, ka-
mieniecko-podolskiego i winnickiego, wywieziono w 1936 r. 60 tys. osób.73

Dzierżyńszczyznę, jako jednostkę administracyjną, rozwiązano całkowicie 31 czerwca 1937 r.
decyzją Prezydium CKW BSRS. Ponowne powołanie Dzierżyńszczyzny, już jako „normalnego”
rejonu, nastąpiło 15 stycznia 1938 r. W międzyczasie nasiliło się tępienie wszelkiego „szpiego-
stwa” drogą likwidacji polskich instytucji i ludzi. Do białorutenizacji, tak jak do ukrainizacji 
w USRS, bolszewicy nie powrócili, pomimo, że np. polskojęzyczny do tej pory Szturmowiec Dzie-
rżyńszczyzny wydawany był odtąd po białorusku. Rozpoczęła się rozpostarta na długie dekady
rusyfikacja tutejszej ludności, a jej wyniki zatrważają zwłaszcza dzisiaj. Tylko 5-10 proc. szkół
białoruskich posługuje się jako wykładowym językiem białoruskim, choć w 1928 r. było to 
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69 Relacja F. Murzanowskiego [w:] Polska droga do Kazachstanu.., dz. cyt., s. 183.

70 Relacja M. Kuberskiej [w:] M. Kuberska, dz. cyt., s. 43-44.

71 Relacja J. Sobolewskiego [w:] Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, (red.) R. Dzwon-

kowski (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004): s. 230.

72 J. M. Kupczak, Tragiczne dzieje polskiego rejonu…, dz. cyt., s. 38. Por.: B. Musiał, dz. cyt., s. 235.

73 H. Stroński, „Deportacje polskiej ludności z Ukrainy do Kazachstanu w 1936 r.” [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia

i współczesność, (red.) St. Ciesielski i A. Kuczyński (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996): s. 245.



80 proc. Ponadto, parasol sowiecki umożliwił i przyzwyczaił Białorusinów do twierdzenia, że
nie ma i nie było na tym obszarze Polaków, choć lokalni aparatczycy, jak np. Aleksandr Łuka-
szenka, wielokrotnie chełpili się swoim szlacheckim pochodzeniem.74

Założenia ludobójstwa

Formalnie rzeź rozpoczął rozkaz operacyjny Nr 00485 szefa NKWD Nikołaja Jeżowa 
z 11 sierpnia 1937 r. Pod pretekstem walki z „POW” wszczęto zasadniczą dla Wielkiego Terroru
„operację polską”, a w praktyce „ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej”. Rozkaz obejmował
zarówno więźniów, obywateli pozostających na tzw. wolności, jaki i dotychczas wysiedlonych.
Nakazał jednocześnie zaprzestać zwalniania więźniów z więzień i łagrów. „Winnych” podzielono
na dwie kategorie: „pierwsza kategoria, podlegająca rozstrzelaniu, do której należą szpiegowskie,
dywersyjne, szkodnicze i powstańcze kadry polskiego wywiadu, druga kategoria, do której należą
mniej aktywni z nich, podlegająca karze zamknięcia w więzieniach i łagrach z wyrokami 5 do
10 lat”.75

Wychodząc z założenia, że likwidując głowę rodziny – mężczyznę, komórka społeczna, którą
jest rodzina, rozpada się, Stalin wyeliminował problem polskiej ludności na pograniczu. Drogą
udoskonalania „współzawodnictwa pracy” wśród enkawudzistów; w praktyce każdy podejrzany
polski mężczyzna przechodził przez łańcuch: więzienie – tortury – przyznanie się do winy 
– egzekucja. Kobiety wysiedlono do Kazachstanu. Dzieci trafiały do krewnych lub najczęściej
do sowieckich domów dziecka tzw. dietdomów.

Rozkaz Nr 00485 był tylko jednym z całej serii wydawanych w latach 1937-1938 rozkazów,
stanowiących podstawę do eksterminacji mniejszości narodowych w ZSRS. Podobne wydawano
w stosunku do Finów, Estończyków, Rumunów, Bułgarów, Macedończyków, Łotyszów, Chiń-
czyków, harbińczyków, czyli reemigrantów z Mandżurko, Greków, Niemców, Koreańczyków,
Irańczyków, czy Afgańczyków. Często zdarzały się wypadki, że w ramach „operacji niemieckiej”
mordowano Polaków, a w ramach „operacji polskiej” Niemców, kierując się na przykład brzmie-
niem nazwiska. Niemniej Polacy, jak żaden inny naród, zostali przeznaczeni do generalnej eks-
terminacji i włączeni do kategorii narod wrag. Dopiero w czasie II wojny światowej dołączyli do
nich Niemcy, Tatarzy i Czeczeńcy.76

„Polsko-niemieccy agenci, burżuazyjni nacjonaliści narzucali tak zwane narodowościowe
szkoły. […] W większości wypadków pod osłoną narodowych polskich, szwedzkich i innych
szkół wrogowie tworzyli gniazda do realizacji roboty kontrrewolucyjnej”77 – krzyczał Nikita
Chruszczow, nowo mianowany następca Kosiora, sekretarza generalnego KP(b)U, na XIV zjeź-
dzie tej partii w 1938 r.

Do końca istnienia II Rzeczypospolitej, nieznający nawet w przybliżeniu skali represji78

konsulat polski w Kijowie raportował 3 czerwca 1938 r. polskiemu MSZ: „[…] Nastąpiło ostat-
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74 Z. J. Winnicki, Szkice kojdanowskie..., dz. cyt., s. 7, 43, 69. M. Iwanow mylnie twierdził, że region na stałe rozwiązano 

w 1938. Por.: M. Iwanow, dz. cyt., s. 367. Informację tę powielał za nim Z. J. Winnicki w Szkicach polsko-białoruskich (s. 95). 

75 N. Pietrow, „Polska operacja NKWD”, Karta, nr 11 (1993): s. 24-44.

76 M. Kuberska, dz. cyt., s. 11-12.

77 Cyt. za: H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 152.

78 R. Wraga (Jerzy Niezbrzycki), „Ponura prawda o Polakach w Sowietach”, Ilustrowany Kurier Codzienny, nr 21 (21 I 1937):

s. 1-2. Por.: „1939, 3 marca, Warszawa – Opracowanie: »Polskie rejony na Ukrainie i Białorusi«, przygotowane dla Ministerstwa



nio nowe ożywienie akcji likwidowania żywiołu polskiego. Objęła ona zarówno jednostki eks-
ponowane na terenie zawodowym, a nawet partyjnym, jak i ludzi niczym się nie odznaczających,
ale polskiego pochodzenia, czy nawet tylko o polskim brzmieniu nazwiska”.79

W latach 1937-1938 nastąpiła generalna rozprawa z żonami i rodzinami
„wrogów ludu” – podsumowuje Józef Ziembicki, w dzieciństwie miesz-
kaniec wsi Greczany w rejonie Kamieńca Podolskiego – Zostali oni wypę-
dzeni z tych terenów na Wschód. Otrzymali tzw. putiówki, które oznaczały
rozkaz opuszczenia w ciągu 24 godzin domu i gospodarstwa […]. Kto 
z dorosłych nie wyjechał, albo nie zdążył opuścić domu w wyznaczonym
czasie, zabierany był na 5 lat do więzienia, a jego dzieci pozostawały bez
opieki. Tysiące rodzin porzucały pospiesznie dorobek całego życia i z ma-
leńkimi dziećmi jechały w nieznane. Niektórzy pozostawiali młodsze pod
opieką starszych, 13-14-letnich, i wyjeżdżali sami […].80

Władysław Brzeziński, autochton z Żytomierszczyzny uzupełnia: „Wszystko odbywało się
tak, jak na strasznym pogrzebie – łzy, płacz, lament, histeria. Okropne jest wspomnienie bólu
całego narodu. Wykonawcy eksterminacji – pracownicy NKWD – byli surowi, tajemniczy i nie-
przystępni. Dalej była droga w wagonach towarowych do dalekiego, nieznanego Kazachstanu”.81

Tajemnica Dzierżyńszczyzny

Wywózki na Dzierżyńszyźnie owiane są tajemnicą. Z całą pewnością miały miejsce, ale do
dziś historycy nie potrafią wskazać ich kierunku. „[…] Pamiętam, zimą 1938 r. przechodziłem
ulicą tuż obok siedziby NKWD. Mróz był tak siarczysty, że aż zatykało oddech. A tutaj, z otwar-
tych okien piwnic, jakby spod ziemi wali para z zakratowanych otworów. Bucha jakby kłęby
dymu z parowozu – tyle tam nasadzili ludzi”82 – wspomina jeden ze starszych mińszczan. Kie-
runkiem nie był na pewno Kazachstan. W domysłach pojawia się pokryta lasami i bagnami była
sowiecka republika Komi, ale znalezienie dziś w tej głuszy potomków ówczesnych Polaków wy-
daje się niemożliwe.83 Zagadka wywózek czeka cały czas na rozwiązanie.

Jak podaje historyk Mikołaj Iwanow, wywózki na Białorusi rozpoczęły się wiosną 1938 r. 
i odejmując horrendalną liczbę wymordowanych mężczyzn, została wysiedlona prawie cała lud-
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Spraw Zagranicznych” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 299-301. Por.: H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności pol-

skiej…, dz. cyt., s. 251.

79 W dokumencie tym znajduje się informacja o rejonach narodowościowych, podawana w czasie teraźniejszym, bez

wzmianki o ich likwidacji. „3 czerwca, Kijów – Raport Kierownika Konsulatu Generalnego w Kijowie w sprawie aresztowań i prze-

siedleń przeprowadzanych wśród ludności polskiej na Ukrainie”, tamże, s. 291.

80 Relacja J. Ziembickiego [w:] Polska droga do Kazachstanu…, dz. cyt., s. 158. 

81 Relacja W. Brzezińskiego [w:] tamże, s. 178.

82 Cyt. za: Z. J. Winnicki, Szkice kojdanowskie..., dz. cyt., s. 77.

83 „Terror dotknął wszystkich. Z ks. Prof. Romanem Dzwonkowskim SAC, badaczem dziejów Kościoła katolickiego i losów

Polaków w ZSRS rozmawia historyk Paweł Zyzak”, Najwyższy Czas, nr 9 (27 II 2010): s. 41; Relacja ks. R. Dzwonkowskiego, Lublin,

21 IX 2009 (w zbiorach autora); Relacja dr. R. Wyszyńskiego, Warszawa, 28 II 2010 (w zbiorach autora).



ność. W skali całej BSRS doszło do aktu niebywałego. Jeśli spis ludności z 1937 r. naliczył 
120 tys. Polaków, a tajny spis przeprowadzony przez Biuro Polskie przy KC KP(b)B w roku
1927-168 tys.84, to spis z 1939 r. tylko 58 tys. I to przy niezmiennie dodatnim przyroście natu-
ralnym!85

Iwanow cytuje konsula polskiego w Leningradzie, Eugeniusza Wesse, który podróżował 
w tych mrocznych chwilach przez tereny Białorusi: 

Odbywając podróż do Polski w połowie kwietnia br. [1938] miałem
możność stwierdzić masowe wysiedlenia ludności polskiej z terenów bia-
łoruskich. Pociąg, w którym odbywałem podróż, spotkał się w okolicy
Orszy z dwoma transportami wysiedleńców, których oddziały NKWD ła-
dowały właśnie do wagonów. Transporty liczyły po kilkaset osób każdy.
[…] Na linii Leningrad–Niegorełoje spotykałem poprzednio wśród ob-
sługi kolejowej Polaków, których, jak mnie poinformowano, usunięto
w czasach ostatnich.86

Eksterminacja ludności miejskiej i kolejarzy

Na przełomie XIX i XX w. zawód kolejarza zazwyczaj kojarzono z Polakami. Dla bolszewików,
skłonni do „kontrrewolucji”, Polacy w tak strategicznej gałęzi transportu byli poważnym zagro-
żeniem. Wnioski to poniekąd słuszne, co potwierdziła dywersja polskich kolejarzy na tyłach
wroga podczas wojny polsko-bolszewickiej. Polscy kolejarze także musieli stać się ofiarą eks-
terminacji.

Wysiedlenia nie ominęły trzeciego co do wielkości skupiska polskości w ZSRS, znajdującego
się na terenie rosyjskiej SRS – Leningradu. Czystka w Leningradzie dorównywała swą brutal-
nością tej na Dzierżyńszczyźnie, pomimo, że rozpoczęła się rok wcześniej, w 1937 r. Lenin-
gradzcy Polacy również en masse przeznaczeni zostali do wymordowania. 79 proc. spośród
wszystkich aresztowanych ze wspomnianej pięćdziesięciotysięcznej diaspory zostało rozstrze-
lanych. Właśnie na podstawie badań dziejów m.in. składu narodowościowego Leningradu, his-
toryk Terry Martin wyliczył, że Polacy w latach Wielkiego Terroru byli rozstrzeliwani 31 razy
częściej niż przedstawiciele innych nacji.87

Janina Józefowa, kiedyś mieszkanka Leningradu, należy do nielicznych ocalałych. Wspomi-
nając perypetie swoich sióstr i matki uzmysławia nam, jak zatrważająco niepewny był los naszych
rodaków w byłej stolicy Rosji: 
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84 J. Gajdel, „Liczba i rozmieszczenie Polaków na Białorusi Radzieckiej w świetle powszechnych spisów ludności w okresie

międzywojennym” [w:] Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi (Grodno: Sojuz poljakov na Belarusi, 2003):

s. 165-182.

85 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX w. (Warszawa: Editions Spotkania, 1996): s. 90.

86 Cyt. za: M. Iwanow, dz. cyt., s. 374, 377.

87 T. Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Sowiet Union, 1923-1939 (Londyn: Cornell University

Press, 2001): s. 311-343.



Moja starsza siostra Maria pracowała jako kulinarka przy Polskiej kon-
sulacie […]. Pewnego razu w roku 1929 jej było proponowano współpra-
cować z NKWD, ale ona odmówiła […]. Niebawem ona została
aresztowana, nieco później aresztowali tatusia. Ich zwolnili po dziewięciu
miesiącach. Potem Maria poszła pracować do zwykłego urzędu radziec-
kiego. Po tych zajściach ojciec zaczął chorować, bo warunki w więzieniu
byli bardzo ciężkie. […] Tatuś zmarł w roku 1935. Pochowaliśmy jego na
cmentarzu Bogusławskim, bo w tym czasie Polski cmentarz był już za-
mknięty. […] Szczęście Marii i Stanisława było takie krótkie, tylko jeden
rok. Latem 1937 roku Maria niespodziewanie została aresztowana. Z ja-
kiego powodu? Nikt nic nie mógł powiedzieć. Po aresztowaniu żony Sta-
nisław przybiegł do nas wzruszony i powiedział: – Ja ją spod ziemi dostanę.
Poszedł ją szukać, ale wkrótce był sam aresztowany. Jego matka była ze-
słana do Azji Środkowej. […] Około po miesiącu […] przyszło dwóch
uzbrojonych mężczyzn i kobieta. […] Kiedy mama otworzyła im drzwi,
oni zapytali o Elżbietę Józefownę Jurewicz i ogłosili, że ona podlega aresz-
towaniu. […] – Na dziesięć lat bez prawa do korespondowania. Taką od-
powiedź wysłuchiwał niemal każdy, kto przychodził [do siedziby NKWD]
dowiedzieć się o losie swojego bliskiego […]. W zaświadczeniu, otrzyma-
nym niemal po pięćdziesięciu latach napisano, że ona była oskarżona 
o szpiegostwo. O jakie szpiegostwo?! […] To się zdarzyło z siostrą we
wrześniu, a w listopadzie my wszyscy, mama, Wanda i ja, byliśmy wzywane
do milicji, gdzie nam powiedziano, że musimy w terminie pięciu dni opu-
ścić Leningrad. Milicjant otworzył przed nami mapę i zaproponował od-
jechać dokąd chcemy: do Tatarii, do Baszkirii, albo do Azji Środkowej.88

Wszyscy aresztowani bohaterowie tej opowieści zostali rozstrzelani między wrześniem 
a październikiem 1937 r. W podleningradzkich mogiłach odkryto na przełomie lat 80. i 90. 
XX w. ponad 46 tys. ciał wszystkich kategorii mieszkańców Leningradu.89

Gehenna Polaków, którzy przeżyli w Leningradzie Wielki Terror, trwała dalej. W latach 1941-
1944 wielu z nich dołączyło do około miliona ofiar niemieckiej blokady miasta.90 Polacy ginęli
wówczas w wyniku śmierci głodowej i bombardowań.

Ostateczna likwidacja Kościoła

Co ciekawe, w Leningradzie i w Moskwie przetrwały dwa ostatnie kościoły w Związku So-
wieckim. Zarządzali nimi już tylko francuscy duchowni, a otwarto je jako wyraz życzliwości dla
dyplomacji francuskiej. Na początku lat 20. Kościół katolicki w Związku Sowieckim liczył ok.
1.6 mln wiernych, pięć diecezji, dwa wikariaty apostolskie, jedną administrację apostolską dla
katolików obrządku ormiańskiego i jeden egzarchat dla wiernych obrządku wschodniego. Dys-
ponował 620 kościołami oraz 600 kaplicami i oratoriami. W 1938 r. Kościół, jako instytucja, 
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88 Relacja J. Józefowy [w:] H. Głębocki, Pierwszy naród ukarany…, dz. cyt., s. 161-166.

89 R. Conquest, Wielki terror (Warszawa: Wydawnictwo Michał Urbański, 1997): s. 322.
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w ZSRS już nie istniał. W tym też roku aresztowano ostatnich księży pozostających na zesłaniu
i na tzw. wolności w celu definitywnej eksterminacji.91 Tak oto nastał koniec wieloletniej zabawy
w „kotka i myszkę” z Kościołem, która zdewastowała życie duchowe wszystkich wierzących.

Duchowieństwo katolickie, będąc sterroryzowane, nie odgrywa żadnej
roli w życiu polskim – raportował tuż przed Wielkim Terrorem polskiemu
MSZ konsul w Mińsku – ograniczając swoją działalność do czynności wy-
łącznie duszpasterskich […]. Poziom moralny duchowieństwa katolic-
kiego pozostawia wiele do życzenia: ludzie czyści i bezkompromisowi
zostali już zlikwidowani; pozostali za cenę wolności osobistej i możliwości
jakiej takiej egzystencji albo poszli wyraźnie na służbę GPU, albo w naj-
lepszym razie są całkowicie bezradni. […] Sytuacja duchowieństwa kato-
lickiego jest beznadziejna, gdyż trudno wymagać od najbardziej nawet
zdeprawowanego księdza, by z ambony, zamiast miłości bliźniego, nawo-
ływał do walki klasowej i zaprzestał urządzania nabożeństw.92

Niejednego kapłana złamano w trakcie bestialskich tortur. Głośnym echem na świecie odbił
się przypadek księdza Aleksandra Fedukowicza. Wymuszony nań podpis pod listem do Waty-
kanu, dezawuującym informacje o represjach w ZSRS i na Ukrainie, natomiast aresztowania
księży przypisującym ich zaangażowaniu politycznemu, strona bolszewicka wykorzystała w sze-
rokiej akcji propagandowej. W proteście duchowny dokonał aktu samospalenia. Sowieci wytłu-
maczyli dramatyczny gest księdza wyrzutami sumienia natury moralnej.93

W latach 1937-1938 w zbiorowych procesach na terenie ZSRS skazano na śmierć 120 księży.
Wszystkie wyroki zostały wykonane. Procent był to ogromny, jeśli zważyć na ustalenia ks. Romana
Dzwonkowskiego – absolutnego pioniera w badaniach nad historią Kościoła w ZSRS, według których
w latach 1918-1939 represjonowanych było na różny sposób 473 księży katolickich. Rzecz jasna,
większość z nich polskiego pochodzenia. W 1937 r. NKWD zarządzające łagrem na Wyspach Soło-
wieckich, odgrywającym szczególną rolę w anihilacji duchowieństwa, wystąpiło do wyższej instancji
w Leningradzie o pozwolenie na „usprawnienie pracy” rozstrzelaniem ponad tysiąca więźniów, zaj-
mujących się w łagrze wyłącznie propagandą i działalnością kontrrewolucyjną. W osławionym wię-
zieniu na Butyrkach w Moskwie 20 czerwca 1937 r. rozstrzelany został ostatni biskup katolicki 
w ZSRS, Aleksander Frison, konsekrowany w 1926 r. przez biskupa d’Herbigny’ego.94

Do 1938 r. niemal wszystkie kościoły katolickie zamieniono na kluby, magazyny oraz urzędy.
W okresie Wielkiego Terroru części z nich powstały katownie NKWD. W podziemiach świątyń
zamęczono i rozstrzelano tysiące więźniów. Za najbardziej odrażające zbrodnie uważa się ma-
sakrę Polaków w wołyńskim miasteczku Połonne oraz rzeź urządzoną w kościele w Latyczowie
na Podolu. Po wojnie, a nawet w latach 90. budowanie pamięci o tych miejscach kaźni napoty-
kało na silny opór lokalnej i centralnej administracji. W przypadku Połonnego w 1948 r. Sowieci
domagali się od przybyłego z łagru w te okolice ks. Antoniego Chomickiego, by ogłosił, że od-
kryte i pochowane przez niego 168 szkieletów pochodzi sprzed 200 lat.95
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Technologia ludobójstwa

Masowe aresztowania odbywały się w atmosferze strachu i wzajemnych podejrzeń. „Podej-
rzanych” wskazywali – wedle własnego gustu – funkcjonariusze, przedstawiciele lokalnego ak-
tywu, a nawet krewni i rodzina. 

A represowali szwagra, siostry rodzonej męża, Reflera Miszę. To na
niego był jego szwagier zły i oddał, a za każdą represowaną osobę płacili
25-50 rubli, taj represowali. Za to, że doniesiesz, za to, że nakłamiesz na
kogoś, płacili. U tego donosiciela, Lońki Bagińskiego, zmarła żona od ty-
fusu, to Misza Refler przyprowadził mu jegoż dziecko doglądać… I za 
3-4 dni po tym przyszli zabrać Reflera Miszę […]. A korespondencja była
pozwolona Refleru Misze, taj żona jego pisze mu, że ona nie rozmawia 
z Broderem, że on zaprzedał Miszę. Misza zaś odpowiada, że rozmawiaj
do wszystkich, to zaprzedał Lońka Bagiński. […] Po prostu tamten Lońka
Bagiński był bandytą. On po wojnie i siostrze mojej groził… Uciekł do
Polski. On jest, opryszek, w Polsce. […] Gdy już tamtego Ostrowskiego
zabrali, że w łóżku leżał, że Bagiński Lońka oddał [doniósł na niego], to
co mówić?96 – opisuje wydarzenia w Ponince Anastazja Gurżij.

Prawie wszyscy gnębieni byli dosłownie „za nic”. „Zabrali wuja i śladów nie zostało – opo-
wiada Ludmiła Sobolewska. – Ciocia jeździła, dobijała się za wuja, ale nic się nie dobiła. Wyszli
kosić, to Franek, wujko, rzucił kosę i powiedział: »Niech Stalin kosi…«. I za to zginął”.97 Innym
wspomnieniem dzieli się Nadia Wyszkowska: „Kulczycki był wtedy komunistą i zabrali go 
w 1937. To jego przyjaciel, razem pracowali jako maszyniści na parowozie, zameldował, że on
gazetą z portretem Kaganowicza wytarł… I od razu dali mu 10 lat”.98

Początkowo ofiary „operacji polskiej” mordowano na podstawie tzw. wyroków albumowych,
czyli zszytych dla wygody za krótsze boki kart z listami nazwisk. Komisja złożona z prokuratora
i przedstawiciela NKWD – popularnie zwana „dwójką” – wydawała wyrok, wysyłany następnie
w „albumach” do Moskwy, gdzie ostatecznie akceptował go szef NKWD Jeżow i prokurator ge-
neralny Andriej Wyszynskij. Od drugiej połowy 1938 r. wyroki skazujące wydawały tzw. trojki
funkcjonujące w ZSRS od 1922 r. do śmierci Stalina w 1953 r. Było to Kolegium Specjalne przy
NKWD99, złożone z trzech urzędników: naczelnika lokalnego NKWD, sekretarza obwodowego
komitetu partii i obwodowego prokuratora. Tak skrócony bieg postępowania radykalnie uspraw-
niał i przyspieszał „procesy”.

Zabijano i grzebano w pobliżu miejsca aresztowania. Masowe groby wypełnione setkami ciał
Polaków, mieszkańców USRS zostały odkryte m.in. w samym centrum wspomnianej przez Je-
rzego Niezbrzyckiego Winnicy. I jak na ironię, odkryli je w 1943 r. Niemcy. Udało się wówczas
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95 Tamże, s. 255-257.

96 Relacja A. Gurżij [w:] Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie…, dz. cyt., s. 80-81. Zob. także: Relacja 

M. Raczkowskiego, tamże, s. 196 i M. Sobolewskiej, tamże, s. 225.

97 Relacja L. Sobolewska [w:] tamże, s. 223.

98 Relacja N. Wyszkowskiej [w:] tamże, s. 251.

99 Przed wchłonięciem OGPU przez NKWD w 1934 kolegium funkcjonowało przy GPU. Po kolejnej reorganizacji służb 

w 1946 przy MGB.



stwierdzić, że Polacy, pomimo tego, że nie byli jedyną chowaną w Winnicy narodowością, sta-
nowili procent przewyższający odsetek Polaków żyjących w tych okolicach.100

Rozstrzeliwań dokonywano w starym sadzie, na cmentarzu miejskim i w „parku kultury”.
Mieszkańcy, którzy poinformowali o tym żołnierzy Wehrmachtu, wspominali później, iż NKWD
zwoziło ludzi co noc. Nieszczęśników rozstrzeliwano na podwórzu miejscowego obwodowego
zarządu NKWD w rejonie garaży. Przed przystąpieniem do egzekucji załączano silniki samo-
chodów ciężarowych, opromienionych złowrogą sławą czornych woronów, „uniwersalnych” pojaz-
dów sowieckiej bezpieki z charakterystycznymi czarnymi budami. Nie zapominano 
o wcześniejszym zakneblowaniu ust i skrępowaniu rąk, czasami nóg. Zabijano strzałem z pisto-
letu.

W zeznaniach światków pojawiają się makabryczne opisy wydarzeń. Otóż twierdzą oni, że
enkawudziści dokonywali sadystycznych mordów, nawlekając ludzi przez uszy na gruby, ostry
drut. Wiele osób zagrzebano żywcem. Niektóre kobiety były nagie z oznakami dokonanych nań
gwałtów.101 Gdy w 1943 r. Niemcy nakazali odkopać groby, ludzie poznawali często swoich bli-
skich, gdyż proces rozkładu nie był jeszcze w stanie zaawansowanym.102

Z 9432 ciał ekshumowanych w Winnicy 6360 wymagało drugiego strzału; 78 – trzeciego, 
a 2 – czwartego; poza tym wielu pozostałych dobijano, uderzając w głowę tępym narzędziem. Egze-
kucja za pomocą małokalibrowego pistoletu nie jest wbrew pozorom szczególnie humanitarna…103

W Żytomierzu mordowano niemal wszędzie. Najwięcej szkieletów odkopano w pobliżu sie-
dziby NKWD i tzw. Cmentarzu Ruskim. W Kamieńcu Podolskim na miejscu późniejszej fabryki
konserw.104 W Płoskirowie, niedoszłej stolicy planowanego polskiego rejonu autonomicznego,
późniejszym Chmielnickim, w latach 60. spychacze przygotowujące teren pod budowę domu
towarowego odkryły piwnice wypełnione setkami szkieletów ludzkich. Niegdyś piwnice nale-
żały do płoskirowskiego więzienia NKWD.105

W tym samym obwodzie chmielnickim część aresztowanych przez NKWD ginęła w obozie
koncentracyjnym w Połonnem – obóz funkcjonował aż do inwazji niemieckiej na ZSRS oraz 
w lokalnych siedzibach NKWD. Ludność mieszkająca w pobliżu kościoła w Połonnem, która
słyszała dochodzące stamtąd rozdzierające krzyki i płacze ginęła bez śladu. „Dziecięca kole-
żanka moja, Orzechowska Janka – relacjonuje Halina Łucenko – ojciec której był organistą ko-
ścioła (rodzina Orzechowskich mieszkała obok kościoła), mówiła, że nocą kruki [czornyje worony
– P. Z.] przywoziły ludzi, po czym słychać było rozdzierające krzyki. W tamte czasie w kościele
już był osowiachim [trojka – P.Z.], a w piwnice kościoła…”.106

Inny mieszkaniec, Paweł Murawski, podaje: „Ściana od podwórza kościoła w Połonnym była
odwaliła się w roku 1942, odłupała się i odwróciła się, ale zupełnie nie odpadła. A później już
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100 W grobach znaleziono ok. 20 proc. polskich ciał, na 6 proc. żyjących w regionie Polaków. Głód i represje wobec ludności

polskiej na Ukrainie…, dz. cyt., s. 26.

101 Losy niektórych kobiet podczas Wielkiego Terroru naświetlił amerykański badacz japońskiego pochodzenia. Zob.: H. Ku-

romiya, Głosy straconych (Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2008).

102 Relacja ks. R. Dzwonkowskiego ze wspomnień H. Hucały, Lublin, 21 IX 2009 (w zbiorach autora). Por.: H. Stroński,

Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 243-244.

103 R. Conquest, Wielki terror, dz. cyt., s. 322.

104 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 247-249.

105 Szczątki ludzkie zostały wywiezione w nieznane miejsce, a centrum handlowe mimo wszystko stanęło. R. Dzwonkowski

SAC, Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej (Lublin: Stowarzyszenie „Wspólnota

Polska”, 1994): s. 106-107.



ją odwrócili i pojawiły się kości. Jak gdyby wykop był trzy na trzy metrów i kości ludzkie były
białe, białe i czaszki”.107

W miejscu niepojętej zbrodni

Mieszkańców Dzierżyńszczyzny i okolic zabijano i chowano w masowych rowach w rejonie le-
sistej podmińskiej wioski Zielony Ług. Nazwa leśnego uroczyska, dziś gigantycznej mogiły, 
w 1937 r. brzmiała Korupaty (Przylaszczki – P.Z.). Droga, przez którą sunęły wyładowane ludźmi
i strzeżone przez uzbrojonych w „nagany” enkawudzistów czornyje worony szybko uzyskała miano
„drogi śmierci”. Okoliczni świadkowie wspominają, że od 1937 aż do 1941 r. dzień w dzień odby-
wały się tam egzekucje narodów zamieszkujących BSRS. Był to czas, który jeszcze dzisiaj starsi
ze wschodnich obwodów kraju nazywają harpun – ludzkie łowy… Liczbę ofiar na obszarze 15 ha
szacuje się nawet na ok. 250 tys. osób. W okolicach znajduje się jeszcze kilka takich miejsc kaźni.108

Na miejscu dwóch strażników wyprowadzało 4 do 6 więźniów z „budy” worona, pozostali
dwaj pilnowali reszty w samochodzie. Nad jamą rozwiązywano im ręce, ale kneblując zarazem
usta, po czym rozlegał się huk strzału. Enkawudzista strzelał w skroń tak, aby kula zabiła też
stojącego obok więźnia. Proceder trwał dotąd, aż zostały dwie ofiary, które zasypywały trupy.
Wkrótce potem kończyły wśród towarzyszy niedoli. Mordercy zasypywali ostatnich dwóch za-
strzelonych i odjeżdżali po następny „ładunek”. I tak nieustannie, kilka tysięcy tygodniowo.109

Piasek, którym zasypywano kolejną partię rozstrzelanych ruszał się jeszcze przez jakiś czas.110

Katyń? W okresie Wielkiego Terroru wypracowano model postępowania, który stosowano
wobec ludności terenów II Rzeczypospolitej, zajętych na mocy paktu z Hitlerem oraz wobec
jeńców wojennych zabitych w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach i innych nieznanych dotąd
miejscach mordu. Łącznie, terror komunistyczny na Białorusi w latach 1937-1938 pochłonął
2.5 mln ofiar, czyli tyle, ile podczas okupacji niemieckiej w okresie działań wojennych.111

W trakcie „operacji narodowych” organa NKWD aresztowały 350 tys. ludzi, z czego ok. 
150 tys. w ramach „operacji polskiej”. Większość z nich, bo ok. 250 tys., rozstrzelano.112 Ponad
111 tys. ofiar to Polacy. Szacunki historyków pozwalają przypuszczać, iż do II wojny światowej
z Ukrainy wysiedlono co najmniej 250 tys. Polaków, przy czym 100 tys. zginęło pierwszej zimy.113

Jeśli w 1926 r. do polskości przyznawało się 476 tys. mieszkańców USRS, to w 1989 r. 219
tys.114 Tuż po wojnie na terenach BSRS sprzed wchłonięcia części Polski żyło oficjalnie 58 tys.
Polaków zamiast 120 tys. z 1937 r. Na byłej Dzierżyńszczyźnie w 1999 r. było ich 1727 na ponad
60 tys. wszystkich mieszkańców, pomimo, że 60 lat temu Polacy stanowili na tych terenach
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106 Relacja H. Łucenko [w:] Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie…, dz. cyt., s. 27, 56, 109-110.

107 Relacja P. Murawskiego [w:] tamże, s. 142.

108 Zapomniany genocyd. Rozstrzelana polonia białoruska [w:] J. Winnicki [w:] Szkice polsko-białoruskie, dz. cyt., s. 91-92,

108-109. „Sława” Kuropat zaistniała w 1988 po artykułach „Kuropaty – droga śmierci” i „Szumią nad mogiłą sosny” autorstwa 

Z. Poźniaka i E. Szmygaliowa, opublikowanych w mińskim tygodniku Literatura i Mastactwa. Jednak do dziś w historiografii biało-

ruskiej 31 rad wiejskich i „polrejon” stanowią „białą plamę”.

109 Tamże, s. 98.

110 R. Conquest, Wielki terror, dz. cyt., s. 322.

111 Z. J. Winnicki, Szkice kojdanowskie..., dz. cyt., s. 90.

112 B. Musiał, dz. cyt., s. 237.

113 W. Lizak, Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939 (Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990): s. 34.



więcej niż połowę.115 Łącznie, w państwie sowieckim w latach 1937-1938 represjonowano ok.
4.5 do 5 mln ludzi, z których zgładzono około miliona.116

Kaci

Wykonawcami mordów byli przeważnie przedstawiciele mniejszości narodowych. Jest to za-
pewne jedno z wytłumaczeń, dlaczego wśród oprawców znalazł się tak duży odsetek enkawu-
dzistów pochodzenia żydowskiego.117 Dla reżimu – i vice versa – nosili oni w sobie dodatkową
atrakcyjność, jako bezpaństwowcy, a z racji dużego rozproszenia i braku stałego miejsca osied-
lenia naturalni internacjonaliści. Duża grupa ukraińskich i białoruskich Żydów wybrała karierę
w aparacie partyjnym i represji w okresie Wielkiego Terroru, zapisując się w pamięci autochto-
nów, jako czołowi denuncjatorzy i kaci. Na przeciwległym biegunie była biedota żydowska,
która po upadku lokalnych dworów była zmuszona porzucić handel i zająć się rzemiosłem118,
wiodąc żywot na skraju egzystencji. Owa biedota cierpiała podczas „wielkiego głodu” nieraz na
równi z innymi mieszkańcami. Było też i tak, że wpływowi Żydzi dokarmiali Polaków podczas
„wielkiego głodu”119 i ostrzegali, bądź ratowali ich z tarapatów w okresie Wielkiego Terroru.

Powyższe rozgraniczenia dobrze rozumiała ludność polska. Zenon Śliwiński był w omawia-
nym czasie mieszkańcem osiedla Ponika w rejonie Połonnego i wspomina: „Do represji ojca
Żydzi zaprzedali, to przecież wszystko Żydzi robili. […] Wszyscy Żydzi, góra, pouciekali, a Nie-
mcy pobili wszystkich niewinnych z narodu żydowskiego. Krawcy, szewcy, pracujące ludzi, byli
Żydzi, co koni swoje trzymali – wszystkich ich porzucili na rozprawę faszystami, a sprzedajni
Żydzi wszyscy pouciekali, a po wojnie wrócili. Jeżeli wyrodek, to on ani obcego, ani swojego
nie żałuje”.120

W latach 20. głównymi autorami terroru byli Żydzi oraz komuniści pochodzący z Łotwy,
Finlandii i Polski. Ci ostatni silną reprezentację uzyskali zwłaszcza w Moskwie i Leningradzie.
W owym czasie leningradzkie GPU niemalże w całości znajdowało się w rękach Polaków, i to
nie tylko za życia Dzierżyńskiego. Dodajmy, że następcami Dzierżyńskiego na czele policji po-
litycznej byli, mający polskie korzenie, Wiaczesław Mielżyński do 1934 r. oraz Genrich Jagoda
do 1936 r.121

Sprawcy eksterminacji ludności polskiej, jako główni świadkowie, zostali wymordowani po
zamknięciu „operacji polskiej” i innych operacji narodowościowych. „Odeszli” wraz z Jeżowem,
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114 H. Stroński, Nieudany eksperyment…, dz. cyt., s. 28.

115 Polacy w całej republice Białoruskiej to dziś pomiędzy oficjalnymi 400 tys. a milionem osób szacunkowym. Z. J. Winnicki,

Szkice kojdanowskie..., dz. cyt., s. 4-5.

116 Mówi się nawet o 6 mln aresztowanych, 3 mln egzekucji i 2 mln zgonów w obozach. S. Courtois, N. Werth, Jean-Louis

Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, Jean-Louis Margolin, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wydanie

polskie (Paryż: Prószyński i S-ka, 1997): s. 181-186.

117 Zob.: N. W. Pietrow, K. W. Skorkin, Kto rukowodił NKWD 1934-1941. Sprawocznik, pod redakcyjej N. G. Ochotina i A. B.

Roginskogo (Moskwa: Zven’â, 1999).

118 „1929, 10 października, Kijów – Sprawozdanie z objazdu okręgów Prawobrzeżnej Ukrainy sporządzone przez pracownika

Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie” [w:] Polacy na Ukrainie…, dz. cyt., s. 173-174.

119 Relacja Z. Kostewicz [w:] Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie…, dz. cyt., s. 90.

120 Relacja Z. Śliwińskiego [w:] tamże, s. 65, 68, 205. Sekretarzem komórki partyjnej w osiedlu Ponika był w latach 30. L. P.

Barenbojm, który wydał na śmierć wielu ludzi. 



autorem tzw. jeżowszczyzny, terminu używanego przede wszystkim przez członków WKP(b).
Sam Jeżow „odszedł” rozstrzelany w lutym 1940 r. Pamięć o „operacji” pozostała nieskażona 
w świadomości funkcjonariuszy aparatu represji, a nawet późniejszych elit białoruskich. Nie-
którzy historycy białoruscy w odniesieniu do działającej na terenach zagarniętych przez Związek
Sowiecki 17 września 1939 r. Armii Krajowej, zamiast nazwy poprawnej, używali fikcyjnego dla
tej epoki terminu „POW”!122

Za sprawców pośrednich tragedii Polaków w Związku Sowieckim należy uznać polskojęzycz-
nych członków władz komunistycznych i emigrantów sowieckich z Polski, którzy do momentu
„ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej” starannie wykonywali polecenia stalinowskich
zwierzchników, uczestnicząc w represjonowaniu ludności polskiej. W 1937 i 1938 r. KPP, wraz 
z jej przybudówkami, została poddana pełnej eksterminacji.123 Nie ma odpowiednika tej masakry
dla aktywu żadnej innej komunistycznej partii, wchodzącej w skład Kominternu. Wybitny ame-
rykański badacz zbrodni sowieckich, Robert Conquest ocenił przed laty, że z całego polskiego
ruchu komunistycznego i jego zwolenników przeżyło około 70-80 osób.124 Tylko na Ukrainie 
w 1927 r. polskojęzycznych komunistów było 3042.125

* * *

The Forgotten Genocide: The Fate of Poles in the Soviet Union during the 1930s
The “Treaty of Riga” – signed between Poland and Soviet Russia in March of 1921 – divided

the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, thereby leaving almost a million
Poles outside of the frontiers of the resurrected Polish state. The Bolshevik leaders decided to
extract the greatest benefit possible form this situation. In 1926 and 1932 two nominally Polish
administrative units were created near the Polish border:  Marchlewszczyzna and Dzierżyńsz-
czyzna. Polish-language offices, schools, and theaters functioned within these Polish ethnic re-
gions. During the mid 1930s, as a result of the consolidation of power in Stalin’s hands, these
laboratories of “korenizatsiya” were deemed incubators of “hostile elements”. A wave of terror
rolled through the Marchlewszczyzna and Dzierżyńszczyzna. Regional autonomy was liquida-
ted, and the local population was subjected to resettlement, deportations, and physical exter-
mination. The fate of tens of thousands of Poles remains unknown to this day.
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121 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 41.
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124 R. Conquest, Wielki terror, dz. cyt., s. 447.

125 H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej…, dz. cyt., s. 39, 44.



Żydowska Służba Porządkowa2

Zgodnie z nazistowską polityką autonomicznego traktowania mniejszości żydowskiej, Nie-
mcy utworzyli Żydowską Służbę Porządkową (Jüdisches Ordnungsdienst, ŻSP). Co unikalne, była
ona chyba jedyną formacją policyjną bez przedwojennego odpowiednika.

Żydowska Służba Porządkowa nie posiadała jednolitej struktury dowódczej na terytorium
Generalnego Gubernatorstwa. Natomiast, w każdym niemal gettcie Niemcy zorganizowali od-
dzielną służbę porządkową, werbowaną z żydowskich ochotników. Na terenie gett Żydowska
Służba Porządkowa była bezpośrednio podporządkowana Starszemu Judenratu, a po stronie
„aryjskiej” podlegała Policji Polskiej. W praktyce kompetencje Policji Polskiej ograniczały się
do prawa zatwierdzenia lub odrzucenia kandydatów do Żydowskiej Służby Porządkowej.3

Ostatecznie bowiem, policja gettowa podlegała odpowiednim miejscowym nazistowskim
władzom cywilnym i policyjnym oraz ich nie-niemieckim przedstawicielom. Była więc to za-
leżność dwutorowa. Na poziomie powiatu, Kreishauptmann pośrednio nadzorował pracę policji
gettowej, korzystając z kanałów policyjnych i cywilnych. Starosta mógł wydawać polecenia do-
tyczące Żydowskiej Służby Porządkowej swoim cywilnym urzędnikom, szczególnie burmistrzom
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1 Wcześniej na ten temat zob.: M. J. Chodakiewicz, „Kraśnik: Niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie:
Mikropoziom”, Glaukopis, nr 1 (2003): s. 144-185; tegoż, „Kraśnik: niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie: Mi-
krostudium (część 2)”, Glaukopis, nr 19-20 (2010): s. 86-97; tegoż, „Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyźnie: Z dziejów oku-
pacji niemieckiej w janowskiem”, Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 2 (2002): s. 113-126.

2 Szerzej o ludności żydowskiej w powiecie kraśnickim podczas okupacji niemieckiej zob.: tegoż, Between Nazis and So-
viets: Occupation Politics in Poland, 1939-1947 (Lanham, MD: Lexington Books, 2004): s. 144-157.

3 „Warto zauważyć, że Żydowska Policja Porządkowa formalnie nie podlegała Niemcom, lecz Policji Polskiej. Praktycznie,
ta zależność ograniczała się do spraw kadrowych. Każdy przyjmowany do żydowskiej policji musiał być zaakceptowany przez ko-
mendę Policji Polskiej”. Zob.: M. Misiewicz, „Polska Policja w okresie okupacji hitlerowskiej (3)”, Tygodnik Polski, 14 V 1989, s. 14.
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oraz wójtom (a czasami bezpośrednio Starszemu Judenratu). Jednocześnie, starosta mógł się
zwracać w poszczególnych sprawach, dotyczących ŻSP do szefa mundurowych niemieckich sił
policyjnych w powiecie. Powiatowy komendant żandarmerii, bo to właśnie o niego chodzi, kon-
trolował ŻSP poprzez niemieckich żandarmów i polskich policjantów. Burmistrzowie przeka-
zywali rozkazy Kreishauptmanna Judenratowi, który następnie komunikował je żydowskiej policji.
W gminach wiejskich, w których nie było Niemców miejscowe polskie władze cywilne i poli-
cyjne odgrywały większą rolę w życiu społeczności żydowskiej, w tym także policji gettowej.
Zwykle więc na prowincji, jeśli chodzi o strukturę zależności służbowej, urzędnicy żydowscy, 
a w tym i ŻSP, mieli do czynienia z urzędnikami polskimi: cywilnymi i policyjnymi.4

Żydowska policja w Kraśniku została utworzona najprawdopodobniej wiosną 1940 r. 
W mniejszych miejscowościach zorganizowano ją prawdopodobnie później. Najpewniej jej od-
działy powstały w większych skupiskach ludności żydowskiej do końca 1941 r.

W większych miastach Żydowską Służbę Porządkową cechowała skomplikowana hierarchia,
oparta na polskiej policyjnej. W mniejszych miejscowościach policja gettowa była kierowana
przez komendanta oraz zastępcę. W Zakrzówku funkcję komendanta sprawował Chaim Broner.
W Urzędowie funkcję tę piastował, nieznany z nazwiska, kraśnicki Żyd, zaś jego zastępcą był
miejscowy Manasi (Menachem) Szajnbrum. W Kraśniku służbą kierował Pejsach Kagan vel
Kawa.

Liczebność policji w danym getcie zależała od liczebności społeczności. I tak chociażby, 
w Zakrzówku i Urzędowie miejscowe oddziały składały się każdy z dziesięciu żydowskich ochot-
ników. Policjanci w Urzędowie mieścili się w przedziale wiekowym 20-30 lat. 

Policjanci gettowi nie byli umundurowani; nie posiadali też broni palnej.5 Chociaż w nie-
których gettach na terenie Generalnego Gubernatorstwa nosili rozmaite czapki i odznaki, 
w Urzędowie, i najprawdopodobniej również na terenie całego powiatu janowskiego, nosili ubra-
nia cywilne, ciemnooliwkowe czapki, oraz charakterystyczne białe opaski z gwiazdą Dawida.
Jednakże we wszystkich gettach byli uzbrojeni w pałki lub kije. Posterunki Żydowskiej Służby
Porządkowej najczęściej sąsiadowały z biurami Judenratu.6

Zgodnie z relacją żydowskiego świadka, policjanci gettowi w Zakrzówku mieli największą
władzę, wpływy oraz bogactwa, obok członków Judenratu i lekarzy żydowskich.7 Byli tzw. pro-
minentami. Wraz z trwaniem okupacji, pogarszaniem się warunków życia, oraz intensyfikacją
niemieckiego terroru, zaostrzała się również walka o wpływy wewnątrz żydowskiego przywódz-
twa. Inny świadek wspominał, iż w grudniu 1941 r. „Wśród Żydów w Zakrzówku trwają uparte
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4 Ogólnie o Żydowskiej Służbie Porządkowej zob.: I. Trunk, „The Ghetto Police”, rozdział [w:] Judenrat: The Jewish Councils
in Eastern Europe Under Nazi Occupation (Lincoln, Na.: University of Nebrasca Press, 1996): s. 475-527. O historii policji żydowskiej
w Warszawie zob.: A. Podolska, Służba Porządkowa w Getcie Warszawskim w latach 1940-1943 (Warszawa: Wydawnictwo Fundacji
„Historia Pro Futuro”, 1996). Zob. również wspomnienia żydowskiego policjanta z małego miasteczka (Otwock w okręgu warszaw-
skim): C. Perechodnik, Czy ja jestem mordercą? (Warszawa: Karta, 1992). 

5 Działacz komunistyczny stwierdza, co mało prawdopodobne, że policjanci żydowscy posiadali karabiny. Wg jego wspom-
nień w obozie pracy w Janiszowie „W nocy warty trzymali – należy ze wstydem przyznać – uzbrojeni w karabiny żydowscy policjanci
i wysługujący się Niemcom Polacy”. Zob.: W. Czyżewski, Więc zarepetuj broń (Warszawa: Iskry, 1972): s. 144. Przypuszczalnie,
Czyżewskiemu pomyliły się okresy i wspomina pilnujących zlikwidowanego już obozu (po 1942) wartownikach nocnych, którzy
mieli broń z racji swej służby w AK.

6 Zofia Gara, wywiad autora, 17 VI 1993, Lublin; Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (dalej: AŻIH),
sygn. 301/2045, Adam Ulrich; AŻIH, sygn. 301/2221, Nuchim Rozenel; AŻIH, sygn. 302/277, 20-21, Kazimierz Cieślicki, „Żydzi
urzędowscy – wspomnienia o sąsiedztwie i zagładzie”, TMsS, Warszawa, 10 XII 1984. Zob. również: K. Cieślicki, „Zagłada Żydów
urzędowskich” [w:] Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944: Materiały konferencji naukowej, Urzędów 10 V 1986 r., (red.)
Z. Małkowski (Urzędów: Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, 1988): s. 210.

7 Yad Vashem Archive (dalej: YVA), sygn. M-1/E-1563, Gedala Erenberg.



walki o wpływy w »Judenracie«. Awantury i kłótnie z żydowską policją są na porządku dzien-
nym”.8 Można z całą pewnością stwierdzić, iż owa obserwacja z Zakrzówka dotyczyła całego
powiatu.

Zadaniem policji żydowskiej było egzekwowanie zarządzeń niemieckich, dotyczących tej
mniejszości, a więc pilnowanie porządku w gettcie, aresztowanie łamiących obowiązujące re-
gulacje, branie zakładników, wyłapywanie Żydów na roboty przymusowe oraz, ostatecznie, do-
prowadzanie ich do eksterminacji. Zakres działalności policji gettowej czasami jednak
przekraczał jej kompetencje.

Przedstawimy teraz przykłady funkcjonowania Żydowskiej Służby Porządkowej oraz jej sto-
sunków ze społecznością żydowską i polską, a także niemieckimi ośrodkami władzy i polskimi
urzędnikami.

Ogólnie, stosunki policji żydowskiej z ludnością polską były sporadyczne i wyjątkowe. Jednakże
w 1940 r. i na początku roku 1941 rozszerzono uprawnienia miejscowej policji gettowej na kontrolę
Polaków, trudniących się handlem w Kraśniku. Patrolowała więc ona miasto zarówno razem z Policją
Polską, jak i samodzielnie. Przykładowo, pod koniec 1940 r. oddział policji żydowskiej, pod komendą
Pesjacha Kawy, zatrzymał furmankę polskiego właściciela restauracji Jana Wielaby. Skonfiskowano
dużą ilość wódki, którą przekazano żandarmerii. Z uwagi na fakt, iż Wielaba mógł udowodnić, że
alkohol pochodził z legalnego źródła, został mu on przez Niemców zwrócony.9

W innym nietypowym przypadku, policja żydowska weszła w konflikt z Polakami o Żydów. 
W 1940 r. kilka rodzin żydowskich, uchodźców z Warszawy, zostało nasiedlonych gospodarzom 
w Rudniku (gm. Zakrzówek). Utrzymywali się z pracy w ogrodnictwie i handlu. Z powodów
zarówno ekonomicznych, jak i humanitarnych, pomiędzy Żydami i ich polskimi dobroczyńcami
panowały przyjazne stosunki. W grudniu 1941 r. oddział policji gettowej z Zarzkówka nawiedził
wieś, w celu deportowania miejscowych Żydów na roboty przymusowe. „Jeno, że – wspomniał
jeden świadek – chłopi w Rudniku nie dają »swoich Żydów« i przeganiają żydowskich policjan-
tów”.10

Żydowska Służba Porządkowa operowała samodzielnie lub wspólnie z Policją Polską albo
niemieckimi siłami bezpieczeństwa. Policji gettowej zezwalano na pracę poza ich bezpośrednią
jurysdykcją. Obrazują to następujące cztery przykłady:
 Podczas święta Rosz Haszana we wrześniu 1941 r. oddział kierowany przez Niemca, wraz 

z grupą policjantów żydowskich, dowodzonych przez Jankela Erlicha i Bermana, udał się 
z Kraśnika do Zakrzówka. Aresztowali tam Gedalę Erenberg, jej męża oraz, można się do-
myślać, również innych Żydów, których zabrano do obozu pracy w Janiszowie (gm. Kosin).11

 W grudniu 1941 r. miejscowa Żydowska Służba Porządkowa oraz Policja Polska przeprowa-
dzały łapanki Żydów w Zakrzówku, wymierzone przede wszystkim w uchodźców z Warszawy.
Schwytanych wysłano do obozu pracy w Janiszowie.12

 15 stycznia 1942 r. burmistrz Zakrzówka nakazał miejscowej policji żydowskiej wysłać patrol
do Kraśnika w celu wyegzekwowania grzywny w wysokości 1.102 złotych od Szmula Majz-
nera. W wypadku niezapłacenia kary, Majzner miał zostać aresztowany i odprowadzony do
aresztu gminnego w Zakrzówku. „Przestępstwem” popełnionym przez tego Żyda był niele-
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8 AŻIH, sygn. 301/2045, Adam Ulrich.

9 Jan Wielaba, wywiad autora, 11 VIII 1993, Kraśnik. 

10 AŻIH, sygn. 301/2045, Adam Ulrich. 

11 YVA, sygn. M-1/E-1563, Gedala Erenberg. 

12 AŻIH, sygn. 301/2045, Adam Ulrich.



galny powrót do domu po przesiedleniu z Kraśnika do Zakrzówka. Znaleziony dwa dni póź-
niej przez żydowskich funkcjonariuszy, Majzner natychmiast opłacił grzywnę.13

 We wrześniu 1942 r. dwóch policjantów żydowskich z Kraśnika udało się do odległej wsi 
Antolin w gminie Brzozówka. Aresztowali najstarszego syna rodziny Wagmanów, ucznia je-
sziwy, i odeskortowali go z powrotem do Kraśnika.14

Zdarzały się przypadki, gdy policja gettowa nie potrafiła zaradzić konfliktom, nękającym
przywództwo społeczności żydowskiej oraz jej szeregowych członków. Żydzi zwracali się więc
o pomoc do administracji gminnej lub Policji Polskiej. Oto dwa przykłady tego zjawiska:
 19 listopada 1941 r. prezes Judenratu w Zakrzówku, Mojsze Lerman, złożył skargę do Administracji

Gminnej na zadziornego dwudziestolatka, Icka Czapnickiego, który stawił opór dwóm funkcjona-
riuszom policji gettowej i znieważył (assaulted) prezesa. Lerman skarżył się, iż Czapnicki:

Wymieniony wezwany było na placu zbiórkowy do roboty Hallerbach
w Rudniku w dniu 19/XI br. przy kontroli nakazany zostal od Radnika 
Teslera Josefa Lejba wystąpić z szerega prawo do lewi o wycitanie imię 
i nazwisko welug kontroli i niechciał się posłuchac Radnika [członka Ju-
denratu] Teplera. Postąpiłem do niego proszyłam oto. lecz ponadto ude-
rzać mnie w twarzu i rzucił mnie cegła do serca bardzo mnie bolało. przeto
proszę Zarządu gminy w Zakrzówko o sciąnięcie Czapnickiego Icka do su-
rowo ukaranie [zachowano oryginalne brzmienie raportu – M.J.C.].15

Tegoż samego dnia burmistrz Zakrzówka nakazał „grantowym” aresztować Czapnickiego.
Polacy przekazali odpowiedni rozkaz policjantom żydowskim.16

 Również w Zakrzówku Małka Guterman pokłóciła się z Frymelem Alterem, właścicielem
mieszkania, które wynajmowała, o czynsz oraz warunki mieszkaniowe. Ponieważ bezowocnie
zwracała się do policji żydowskiej, 15 maja 1942 r. zwróciła się o pomoc do administracji
gminnej. Nie wiadomo w jaki sposób gmina ustosunkowała się do jej skargi, lecz prawdopo-
dobnie albo ją zignorowała, bądź skierowała z powrotem do Judenratu.17

Policja gettowa zajmowała uprzywilejowane miejsce w społeczności żydowskiej. Stąd też
policjanci żydowscy często wykorzystywali swą pozycję dla korzyści osobistych. Przedstawmy
dwa przykłady:
 Jesienią 1941 r. władze gminne zaczęły egzekwować antysemickie niemieckie przepisy gos-

podarcze. W Zakrzówku „Z żydowskich sklepików znikły szyldy i nazwiska, zamieniły się 
w mieszkania prywatne, handlujące przez drzwi od podwórza. Żydowska policja popiera
każdy swoich krewnych, gnębiocych [sic! gnębiących] konkurentów”.18
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13 Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Kraśniku (dalej: APLOK), Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny,
Sprawy karno-administracyjne, 1942 r., sygn. 561, Burzmistrz Franciszek Synoradzki den jüdischen Ordnungsdients in Zakrzówek,
15 styczeń 1942 r.

14 B. Stolarz, „Moja działalność w Armii Krajowej”, TMsS, Warszawa 1992, s. 56.

15 APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1939-1940, sygn. 506,
Prezes Rady Żydowskiej M[ojsze] Lerman do Zarządu Gminy w Zakrzówku, 19 listopada 1941 r.

16 APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1939-1940, sygn. 506,
Franciszek Synoradzki do Posterunku Policji Polskiej w Zakrzówku, 19 listopada 1940 r. 

17 APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Sprawy sądowe, 1942 r., sygn. 568, Małka Guterman do Zarządu
Gminy w Zakrzówku, 15 maja 1942 r.

18 AŻIH, sygn. 301/2045, Adam Urlich.



 We wrześniu 1942 r., w warunkach wręcz śmiercionośnych, podczas drugiej deportacji Żydów
z Kraśnika, na miejscu pozwolono pozostać jedynie urzędnikom gettowym. Madasa Min-
cbergo wspominała, że „by ratować swe życie niektóre Żydówki brały fikcyjne śluby z poli-
cjantami dając im za to cały swój majątek”.19

Wraz z trwaniem okupacji niemieckiej policjanci żydowscy, i inni urzędnicy w gettach, 
w coraz większym stopniu odpowiadali własnym życiem za egzekwowanie oficjalnej nazistow-
skiej polityki względem Żydów. I tak, 10 października 1942 r. burmistrz Zakrzówka wystosował
następujące pismo do miejscowych urzędników żydowskich: „Władze niemieckie nakazały mi
powiadomić piśmiennie ten Judenrat oraz Ordnungsdienst [ŻSP – M.J.C.], iż jeżeli 40 Żydów
nie stawi się codziennie w stanie pełnym przed nadzorcą drogowym Stefankiem do pracy nad
szosą Wilkołaz-Zakrzówek już o 7.30 rano, zarówno Judenrat, jak i Ordnungsienst zostanie roz-
strzelany, a ludność żydowska deportowana”.20

Szybkie pogarszanie się warunków życia w gettach w wyniku nazistowskiej polityki antyży-
dowskiej, doprowadziło do zezwierzęcenia w stosunkach międzyludzkich; w tym szczególnie
znaczący był wzrost brutalności ze strony policji żydowskiej. 

Prawdopodobnie na początku 1942 r. Awrom Hersz Erlich, ojciec pięciorga dzieci, dokonał
drobnej kradzieży majątku Judenratu. Został aresztowany przez policję żydowską, a następnie
odprowadzony do biura Judenratu. Tam Erlicha „pobito aż do krwi”.21

W Urzędowie zastępca komendanta policji gettowej, Menachem Szajnbrum, „odznaczał się wy-
jątkowym okrucieństwem w stosunku do swych współbraci. Bił, katował ich o byle co w straszny
sposób”. Przynajmniej jeden z jego podwładnych zachowywał się podobnie. Według źródła polskiego: 

Byłem raz świadkiem jak przy ul. Opolskiej żydowski policjant wypę-
dzał z domu żydowskiego chłopca do pracy. Bił go nahajką gdzie popadło,
chłopak płakał, zasłaniał się od razów – matka chłopca i rodzeństwo pła-
kało, krzyczało donośnym głosem.22

Oprócz robotników przymusowych, Niemcy wkrótce wymagali od oddziałów policyjnych 
w gettach dostarczania zakładników do stracenia za karę za prawdziwe i zmyślone przestępstwa.
Przykładowo, najprawdopodobniej w marcu 1942 r. chłopka zgłosiła na posterunku żandarmerii
w Janowie kradzież swojej krowy. Przypuszczalnie wymieniła Żydów jako sprawców. Żydowski
świadek wspominał, że „Wówczas Żyd z Ordnungsdienstu [ŻSP – M.J.C.] musiał dostarczyć
jakiegoś żyd[owskiego] chłopca… a niemiecka policja jakąś kobietę żyd[owską] z Raoboza
[sic!]. Oboje rozstrzelano i pogrzebano pod… ubikacją”.23

Policja gettowa uczestniczyła też w łapankach swych żydowskich rodaków, których następ-
nie spędzano do transportów śmierci. 

Dwunastego kwietnia 1942 r. w Kraśniku przeprowadzono pierwszą deportację ludności ży-
dowskiej połączonymi siłami SS, żandarmerii, Policji Polskiej, oraz Żydowskiej Służby Porząd-
kowej. Kupiec Nuchim Rozenel zapamiętał, iż „żydowscy milicjanci biegali do wszystkich
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19 AŻIH, sygn. 301/3324, Madasa Mincberg.

20 APLOK, Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Gospodarki gminnej, Drogi i place publiczne, 1942 r., sygn. 412, Burmistrz 
w Zakrzówku do Judenratu i Jüdische Ordnugsdienst w Zakrzówku, 10 października 1942 r.

21 „Hobn zej di jidene genumben ojf der policej un dortn geszmisn biz blut”. YVA, sygn. M-1/E-1563, Gedala Erenberg.

22 AŻIH, sygn. 302/277, 20-21, Kazimierz Cieślicki, „Żydzi urzędowscy – wspomnienia o sąsiedztwie i zagładzie”.

23 AŻIH, sygn. 301/27, Icek Chaim Hirszman. 



domów i wyganiali wszystkich Żydów na Plac Ryn-
kowy grożąc śmiercią za pozostanie w domu”.
Tegoż dnia deportowano większość Żydów kraś-
nickich, z wyjątkiem urzędników żydowskich, 
w tym i policjantów gettowych.24

We wrześniu 1942 r. policja żydowska uczest-
niczyła również w drugiej i trzeciej deportacji 
z Kraśnika. Jak we wcześniejszym przypadku, pun-
ktem docelowym był Zaklików. Tak jak uprzednio,
większość ludności żydowskiej odtransportowano
stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu. Według Nu-
chima Rozenela: „Kilku starszych ludzi co nie
chcieli pojechać do Zaklikowa milicja żydowska się
[sic!] położyła na wozy i odesłano ich”. Innych
„zbędnych” Żydów, odmawiających udania się 
w podróż, Niemcy rozstrzeliwali na miejscu.25

Ostatecznie, po likwidacji gett na terenie powiatu janowskiego, policja żydowska stała się
zbyteczną. Niektórych funkcjonariuszy wysłano na śmierć do Bełżca. Inni znaleźli się w obozie
pracy w Budzyniu, gdzie służyli jako żydowska służba bezpieczeństwa. Wielu, a może nawet 
i większość, włącznie z komendantem Kawą z Kraśnika, poniosła śmierć w Budzyniu w lutym
1944 r. Kilku byłych żydowskich policjantów usiłowało przeżyć wojnę w ukryciu. Zastępca ko-
mendanta ŻSP w Urzędowie, Menachem Szajnbrun, został schwytany i rozstrzelany przez Nie-
mców w grudniu 1942 r. Z kolei, jego współpracownik, żydowski policjant Giecel z Urzędowa,
ukrył się wraz z ciężarną żoną i dzieckiem u chłopa w Ludmiłówce (gm. Dzierzkowice). Giecel
przeżył, lecz Niemcy znaleźli i zamordowali jego rodzinę.26
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24 AŻIH, sygn. 301/2221, Nuchim Rozenel. 

25 Tamże.

26 Archiwum Państwowe w Lublinie, Der SS-und Polizei Führer des Distrikts Lublin, Dowódca SS i Policji Okręgu Lubel-
skiego, sygn. 2, 225-228, Abschrift an den Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin, 19 lutego
1944 r.; AŻIH, sygn. 302/277, 21, 24, Kazimierz Cieślicki, „Żydzi urzędowscy – wspomnienia o sąsiedztwie i zagładzie”.
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Początkowo, Żydowska Służba Porządkowa była w zasadzie tworem neutralnym, nie różnią-
cym się wiele koncepcyjnie i instytucjonalnie od Policji Polskiej. Z punktu widzenia Niemców,
gettowa służba porządkowa stanowiła wygodne narzędzie do sprawowania kontroli policyjnej
nad społecznością żydowską. Z perspektywy żydowskiej, była to formacja preferowana w sto-
sunku do jakiejkolwiek niemieckiej, lub nawet polskiej formacji policyjnej. Wszak sensownym
rozwiązaniem wydawało się, by w czasach kryzysu Żydzi nadzorowali innych Żydów, dając 
w ten sposób Niemcom jak najmniej powodów do interwencji w wewnętrzne sprawy żydowskie.
Wkrótce jednak Żydowska Służba Porządkowa znalazła się w coraz trudniejszym dylemacie po-
między własną społecznością i Niemcami. Wielu żydowskich funkcjonariuszy przystosowywało
się do głodu, robót przymusowych, i terroru za pomocą brutalności i korupcji. Ostatecznie,
zgodnie z okrutną logiką wydarzeń, wielu policjantów brało udział w eksterminacji własnych
społeczności, aby tylko przedłużyć swój żywot. Wielu, pomimo tego, poniosło śmierć. Należy
zaznaczyć, że w powiecie kraśnickim przeżyło mniej żydowskich policjantów, niż średnia prze-
ciętna w skali krajowej.27

Tłumaczenie: Paweł Styrna

* * *

Kraśnik: German Police Forces in the Government General (part 3): 
Jewish Order Service

Among auxiliary police formations of the Nazis none is more controversial that the so-called
“Jewish police”. There have been a few, largely inadequate, scholarly endeavors to describe it,
almost invariably at the urban level. The countryside with its largely “open” ghettos has been
neglected. Therefore the present author traces the history of the Żydowska Służba Porządkowa
(Jüdisches Ordnungsdienst, ŻSP) from the early stages of the German occupation in 1940 to its
demise in 1944 on micro-level, using as its example the county of Kraśnik. Within the context
of the evolution of the German occupation policy in Poland, the author describes the cruel me-
tamorphosis of the ŻSP from a rather respectable order-keeping formation to a thug outfit en-
forcing Nazi regulations and orders with increasing brutality and, ultimately, to an
important tool of the Holocaust.
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27 Być może uratowałoby się więcej policjantów żydowskich. Podjęli oni jednak próbę ucieczki z obozu w Budzyniu 
w lutym 1944. Niemcy dowiedzieli się o tym od swego donosiciela i rozstrzelali wszystkich. Według Isaiaha Trunka, na poziomie
kraju miało życie swoje uratować ponad 25 proc. policjantów w porównaniu do 12 proc. członków Judenratów. W powiecie kraś-
nickim przeżyło około 5 proc. tzw. zwykłych Żydów, a pewnie 1 proc. policjantów. Zob.: M. J. Chodakiewicz, Between Nazis and
Soviets…, dz. cyt., s. 172 n. 68.



Tematem niniejszego artykułu jest działalność polityczna dr. Tadeusza Bieleckiego, prezesa
Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego (od czerwca 1939 r.) w ciągu pierwszych kilkunastu
miesięcy II wojny światowej: od opuszczenia przez niego terytorium Polski na przełomie września
i października 1939 r. do przybycia do Londynu w końcu czerwca 1941 r. W okresie tym Bielecki
przebywał kolejno na Węgrzech, we Francji (od ostatniej dekady listopada 1939 r.) i wreszcie 
w Portugalii (od początku kwietnia 1941 r.). Jakkolwiek problematyka ta była już poruszana 
w historiografii polskiej1, niektóre kwestie – związane zwłaszcza z dziewięciomiesięcznym po-
bytem prezesa SN w nieokupowanej strefie Francji (od drugiej połowy czerwca 1940 do końca
marca 1941 r.) – wymagają wyjaśnienia.

W ostatniej dekadzie sierpnia 1939 r. Bielecki został zmobilizowany w trybie nagłym do wojska.
Jako kapral z cenzusem otrzymał przydział do biura cenzury pocztowej w Ciechanowie. Na czas
swojej nieobecności polecił pełnienie obowiązków prezesa stronnictwa Mieczysławowi Trajdosowi.
Piątego września, gdy jego jednostka przemieszczająca się na tereny wschodnie znajdowała się
akurat w Warszawie, Bielecki zdążył jeszcze wziąć udział w zebraniu Zarządu Głównego w sie-
dzibie Stronnictwa Narodowego w Alejach Jerozolimskich. Omawiano na nim przede wszystkim
sytuację militarną i polityczną, w jakiej znalazła się Polska. Licząc się z zagrożeniem Warszawy
przez wojska niemieckie, ustalono, że ze składu Zarządu Głównego zostaną wydzielone dwa ze-
społy, z których jeden (w składzie: Trajdos, Stefan Sacha, Zygmunt Berezowski i Bogusław
Jeziorski) miał się przenieść do Lublina, drugi zaś na – czele z prof. Witoldem Staniszkisem – po-
zostać w stolicy. Łączność z Bieleckim planowano utrzymywać za pośrednictwem Adama Majew-
skiego, prezesa zarządu okręgowego SN w Lublinie.2 Okrążenie stolicy przez wojska niemieckie
już kilka dni później oraz agresja sowiecka 17 września sprawiły jednak, że ustalenia te okazały
się nieaktualne, a prezes SN zdecydował się na opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej. 

1 Zob.: J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji (Warszawa: Książka
i Wiedza, 1979): s. 185-194; A. Friszke, „Z dziejów Stronnictwa Narodowego na emigracji w latach 1939-1942”, Zeszyty Historyczne,
nr 92 (1990): s. 10-24; S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pe-
dagogicznej, 2000): s. 46-55. 

2 J. J. Terej, dz. cyt., s. 113-114; S. Kilian, dz. cyt., s. 46.

Działalność polityczna 
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Nie wiadomo, kiedy dokładnie Bielecki – drogą przez Lublin, Zbaraż i Tarnopol – znalazł
się na Węgrzech.3 Czy stało się to jeszcze w drugiej połowie września – co wydaje się bardziej
prawdopodobne, czy dopiero w pierwszych dniach października? W każdym bądź razie jego
pobyt w obozie dla internowanych żołnierzy polskich (jego nazwy nie udało się niestety ustalić)
nie trwał długo. Pomimo opieszałości – by nie rzec braku dobrej woli – ze strony poselstwa pol-
skiego w Budapeszcie, prezes SN przy pomocy członków swojego stronnictwa, którzy najpierw
ustalili miejsce jego internowania, a następnie dostarczyli do obozu pieniądze i cywilne ubranie,
najpóźniej 14 października był już w stolicy Węgier.4

W Budapeszcie Bielecki zastał całkiem liczne środowisko narodowców, którzy stanowili zde-
cydowanie najliczniejszą grupę polityczną wśród przebywających na Węgrzech polskich uchodź-
ców.5 Natychmiast też rozpoczął – wedle określenia Wojciecha Wasiutyńskiego – „nieefektowną,
ale systematyczną pracę”. Przede wszystkim udało mu się zorganizować tzw. Tymczasowy Ko-
mitet Polityczny Stronnictwa Narodowego (nazywany również „placówką SN”). Przewodniczą-
cym komitetu został Kazimierz Tychota, a jego zastępcą były prokurator wojskowy i mjr w stanie
spoczynku, adwokat dr Stanisław Bardzik. Pierwszy – zdecydowanie bliższy Bieleckiemu re-
prezentant „młodych” – przed wojną wchodził w skład zarządu okręgowego SN we Lwowie,
drugi – związany ze „starymi” – był prezesem zarządu grodzkiego stronnictwa w Lublinie. Wśród
członków tego komitetu znalazł się również – jako kierownik prasy – Wasiutyński. Ten były re-
daktor naczelny Falangi i bliski współpracownik Bolesława Piaseckiego przyjął złożoną mu przez
Bieleckiego propozycję wstąpienia do Stronnictwa Narodowego. Do chwili swojego wyjazdu do
Rumunii na początku grudnia, Wasiutyński przygotował dwa kolejne numery komunikatów po-
litycznych SN.6

Nie udało się natomiast Bieleckiemu porozumieć z Adamem Doboszyńskim. Prezes SN nie
zaakceptował wysuwanej przez autora Gospodarki narodowej koncepcji integracji całego obozu
narodowego poprzez ogłoszenie wspólnej deklaracji o rozwiązaniu dotychczasowych organizacji
narodowych i utworzeniu nowej nawiązującej do założeń Obozu Wielkiej Polski.7

Głównym zadaniem utworzonego przez Bieleckiego komitetu miało być utrzymywanie łącz-
ności z konspiracyjnymi strukturami Stronnictwa Narodowego w kraju, organizowanie przerzutu
działaczy stronnictwa do Francji oraz kierowanie bieżącą działalnością stronnictwa na Węgrzech.
Już w końcu października w ewidencji budapeszteńskiej placówki SN ujętych było około 
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3 Wojciech Wasiutyński wspominał, że około 17 września Bieleckiego widziano w Zbarażu w mundurze kaprala „w aucie
z kilkunastu ludźmi”. Zob.: W. Wasiutyński, Prawą stroną labiryntu. Fragmenty wspomnień (Gdańsk: Exter, 1999): s. 212. 

4 Taką bowiem datę nosi jego paszport wystawiony przez konsulat polski w Budapeszcie. Co ciekawe, zmieniono w nim
rok urodzenia Bieleckiego; zamiast 1902, wpisano 1893. „Postarzenie” prezesa SN miało zapewne ułatwić mu otrzymanie po-
trzebnych wiz. W oparciu o adnotacje służb kontroli granicznej oraz wizy zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych można
dokładnie odtworzyć iterinarium Bieleckiego od listopada 1939 do czerwca 1941. Płk Józef Rokicki, Komendant Główny Narodowej
Organizacji Wojskowej, w swoich wspomnieniach wprost zarzuca poselstwu polskiemu w Budapeszcie sabotowanie polecenia
gen. Sikorskiego, nakazującego pomoc w ewakuacji znanych polityków opozycji antysanacyjnej do Francji. Krytykuje również dzia-
łalność attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Budapeszcie płk. Jana Pindeli-Emisarskiego i kierującego ewakuacją uchodźców
do tworzącej się we Francji armii polskiej Biura Ewakuacyjnego (krypt. „Ewa”). Zob.: Muzeum Niepodległości w Warszawie (dalej:
MN), Zbiory Stronnictwa Narodowego na Wychodźstwie, paszport Tadeusza Bieleckiego; J. Rokicki, Blaski i cienie bohaterskiego
pięciolecia (Niemcy Zachodnie, 1949): s. 63-66; tegoż, „Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) 1939-1944. Wspomnienia”,
mps (pełniejsza, niepublikowana wersja wspomnień J. Rokickiego), s. 83-85. Por. przypis. 12.

5 W. Felczak, „Powrót i legenda (Rzecz o powrocie marszałka Śmigłego do Polski)”, Więź, nr 9 (1966): s. 105.

6 Porozumienie z Bieleckim Wasiutyński obwarował dwoma zastrzeżeniami: 1. Zachował „swój pogląd na sprawę wschod-
nią (rozbicie Rosji) i na rolę Piłsudskiego (że nie kabotyn)”; 2. Obowiązywać miało ono, póki co „na czas wojny i emigracji” z moż-
liwością wypowiedzenia w przyszłości. Zob.: W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 231-232.

7 W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 229-231; tegoż, Dzieła wybrane, t. 1 (Gdańsk: Exter, 1999): s. 431.



1.5 tys. członków stronnictwa.8 W grudniu 1939 r. podobną placówkę SN zorganizował w Bu-
kareszcie Wasiutyński. Po jego wyjeździe do Francji (31 grudnia) jej kierownictwo objął działacz
narodowy starszego pokolenia, chirurg – okulista Jan Ruszkowski, a w maju 1940 r. Władysław
Kański, przyjaciel Bieleckiego z czasów studiów na UJ.9

Ósmego listopada w konsulacie francuskim w Budapeszcie Bielecki uzyskał wizę wjazdową
do Francji. W ciągu następnego tygodnia wyrobił sobie wizę de sortie oraz wizy tranzytowe włoską
i jugosłowiańską. Opuścił Węgry 20 listopada i przez północną Jugosławię i Włochy dotarł w na-
stępnym dniu do Francji.10

Nie do utrzymania wydaje się – wysuwany później przez oponentów Bieleckiego skupionych
wokół Mariana Seydy (i przyjmowany przez niektórych historyków) – zarzut, jakoby prezes SN
świadomie opóźniał swój przyjazd do Paryża, nie chcąc akceptować rządu gen. Władysława Si-
korskiego i dając w ten sposób wyraz swojej doń dezaprobty.11 Dość przypomnieć w tym miejscu,
że jeden z przyszłych głównych adwersarzy Bieleckiego, prof. Stanisław Kot, znalazł się 
w Paryżu – via Rumunia – raptem dwa tygodnie wcześniej (6 listopada), drugi zaś – Stanisław
Mikołajczyk, internowany na Węgrzech w obozach w Egerze i Felsöhangony – kilka dni później,
bo dopiero w końcu listopada.12

Przybywszy do Paryża prezes SN zastał już – jak sam później określił – „sprecyzowane” sto-
sunki w rządzie polskim. Od 16 października zasiadał w nim w charakterze ministra bez teki
dr Marian Seyda. Ten doświadczony polityk narodowy, będący jednym z liderów grupy „starych”,
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8 Pierwszego kuriera do p.o. prezesa ZG SN w kraju, Mieczysława Trajdosa, wysłał Bielecki 8 listopada. Odpowiedź od
Trajdosa nadeszła do Budapesztu tą samą drogą na początku grudnia, już po wyjeździe Bieleckiego do Paryża. „Przekazywanie
poczty prezesowi Bieleckiemu nie było, jak się okazało łatwe – wspominał płk. Rokicki. Poczta dyplomatyczna nie była jeszcze do-
stępna dla Stronnictwa Narodowego i jak doświadczenie później pokazało – trzeba się było strzec rządowych placówek. Tę pierwszą
pocztę zawiózł do Paryża jeden z ewakuowanych – zakamuflowany członek SN. […] Dopiero z końcem grudnia po szeregu inter-
wencji poselstwo polskie zaczęło przyjmować na pocztę dyplomatyczną korespondencję »placówki SN«, nie zgadzając się z po-
czątku na zalakowywanie (!) tych przesyłek”. Zob.: J. Rokicki, Blaski i cienie…, dz. cyt., s. 64-65.

9 W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 232. 

10 MN, Zbiory Stronnictwa Narodowego na Wychodźstwie, paszport Tadeusza Bieleckiego. Z Budapesztu prezes SN wy-
jechał pociągiem 20 listopada, kierując się przez Nagykanizsa w stronę granicy z Jugosławią. Kolejnymi punktami jego podróży
były chorwacka Kotoriba i włoska Postumia (słoweń. Postojna), a dalej Triest, Mediolan, Turyn i wreszcie – po przejechaniu tunelu
Fréjus w masywie Mont-Cenis – francuska Modana, do której dojechał 21 listopada. Najprawdopodobniej jeszcze w tym samym
dniu dotarł do Paryża.

11 We wrześniu 1943 na łamach wydawanego przez grupę Mariana Seydy Biuletynu Narodowego pisano: „Po katastrofie
wrześniowej opuściwszy dość wcześnie obóz internowania na Węgrzech p. Bielecki już od końca października 1939 r. [faktycznie
od najpóźniej 14 X – K.K.] przebywał w Budapeszcie. Na pytanie jednego z członków Stronnictwa, postawione mu około 10 listo-
pada 1939 r.: »Co Pan tu robi, czemu Pan nie spieszy do Paryża?«, p. Bielecki odpowiedział: »Mam czas, ja wolę obserwować, nie
chcę wiązać się z gen. Sikorskim«”. Zarzut o świadomym opóźnianiu przez Bieleckiego swego przyjazdu do Paryża uznał za prze-
konywujący Jerzy Janusz Terej. Bliższy prawdy zdaje się być Andrzej Friszke, który nie wykluczał, iż prezesa SN zatrzymały na
Węgrzech „istotne obowiązki” – zorganizowanie łączności z krajem i uporządkowanie sytuacji wśród przebywających tu narodow-
ców. „Sprawy łączności – pisał Friszke – były dla Bieleckiego szczególnie ważne, jak ważne – miała pokazać przyszłość. Z wyjazdem
z Francji nie musiał się spieszyć. Nie oferowano mu ważnych stanowisk ani rozległych kompetencji, nie mógł się też łudzić, że
zdoła wywrzeć poważniejszy wpływ na Sikorskiego”. Zob.: „W sprawie Stronnictwa Narodowego”, Biuletyn Narodowy, nr 6 (wrzesień
1943); J. J. Terej, dz. cyt., s. 186; A. Friszke, dz. cyt., s. 10. 

12 T. P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000): s. 126; A. Paczkowski,
Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty (Warszawa: Agencja Omnipress, 1991): s. 41; T. Lachowicki-Czechowicz, Dziennik egerski.
Zapiski komendanta obozu oficerów polskich na Węgrzech 1939-1944 (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2003): s. 87.
Warto w tym miejscu odwołać się do fragmentu wspomnień płk. J. Emisarskiego. Gdy w lutym 1940 przybył on do Angers i odwiedził
ministra Kota, zastał w jego gabinecie Bieleckiego i Mikołajczyka. Ten ostatni „zaczął napadać na bezczynność Poselstwa Polskiego
w Budapeszcie”. W trwającej dwie godziny rozmowie płk. Emisarski tłumaczył, że „bez pieniędzy poselstwo nie wiele może zrobić”.
Zob.: Wspomnienia polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939-1945, (red.) J. Stolarski (Warszawa: Federacja Stowarzyszeń
Polsko-Węgierskich RP, 1999): s. 99.



od 1936 r. nie wchodził już w skład władz statutowych stronnictwa, pozostając w ostrym kon-
flikcie z „młodymi”. Jego udział w gabinecie gen. Sikorskiego na podstawie osobistego zapro-
szenia premiera, choć niewątpliwie wzmacniał ten rząd i stwarzał pozory poszerzenia jego
platformy politycznej, nie oznaczał jednak reprezentacji Stronnictwa Narodowego, którego ofi-
cjalnej rekomendacji Seyda bynajmniej nie posiadał.13 Bielecki zaakceptował ten stan rzeczy.
Nie próbował – wbrew wysuwanym później zarzutom – „wysadzać z siodła Seydy” i zastąpić go
inną osobą, czy samemu zająć jego miejsce, przyjmując, że wchodzi on w skład gabinetu Sikor-
skiego „jako członek SN, ale nie jako jego przedstawiciel”.14 Sam natomiast zachowywał w okre-
sie francuskim niezmienny dystans wobec rządu, nie zamierzając brać odpowiedzialności ani
za poczynania Seydy, ani – bazującego przede wszystkim na „Froncie Morges”, poparciu Stron-
nictwa Ludowego i większości PPS – rządu jako całości.15 Nie miał złudzeń, że zasiadanie Seydy
w autorskim gabinecie gen. Sikorskiego pozwoli Stronnictwu Narodowemu wywierać choćby
„minimalny wpływ na kierunek polityki polskiej”.16 Nie bez wpływu na stosunek Bieleckiego
do rządu gen. Sikorskiego była zapewne – powszechna wśród polskiego wychodźstwa we Francji
– opinia, iż rzeczywistą – choć nieformalną – platformą, na której opierał się ten gabinet była
przynależność większości jego członków do masonerii.17

Od początku pobytu we Francji Bielecki próbował organizować przebywających na jej tery-
torium członków stronnictwa. „Narodowcy – wspominał po latach Stanisław Łucki – szybko od-
najdują się w nowo powstających jednostkach wojskowych i nawiązują łączność z władzami
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13 Na posiedzeniu 17 października minister Aleksander Ładoś, reprezentujący Stronnictwo Ludowe, przypominając „ustaloną
zasadę, według której z chwilą wstąpienia do Rządu bardziej autorytatywnych przedstawicieli stronnictw, czy obozów ich mniej
upełnomocnieni przedstawiciele mieli się wycofać”, zarzucił m.in. wicepremierowi prof. Stanisławowi Strońskiemu – postrzegając
go najwyraźniej za reprezentanta SN, choć powszechnie wiadomym było, iż formalnie wystąpił on z szeregów tej partii na początku
1938 (a faktycznie trzy lata wcześniej), wiążąc się następnie z „Frontem Morges” – że nie „ustąpił miejsca” Seydzie, w związku 
z czym SN miało mieć w rządzie aż dwóch przedstawicieli (sic!). Odpowiadając Ładosiowi, minister Seyda stwierdził, że „wystąpił 
z władz Stronnictwa Narodowego” i opowiedział się „za zaniechaniem odmierzania roli tych lub innych grup politycznych, jak
również za porzuceniem reminiscencji przeszłości”. A zatem przyznał – choć nie wprost – że nie ma żadnych pełnomocnictw do
reprezentowania SN w rządzie gen. Sikorskiego. Zob.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, (oprac.) 
W. Rojek (dalej: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów), t. 1: Październik 1939 – czerwiec 1940 (Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia
„Secesja”, 1994): s. 32-33; T. Katelbach, „Akt pierwszy dramatu (z dziejów emigracji)”, Zeszyty Historyczne, [Paryż] nr 7 (1965): 
s. 70.

14 Studium Polski Podziemnej (dalej: SPP), Zespół: MSW, teczka 10, Depesze wysłane z Centrali do Delegata, List M. Seydy
do Prezydenta RP z 11 III 1943 wraz z dołączonym doń listem M. Seydy, W. Komarnickiego i S. Celichowskiego do Zarządu Głównego
SN w Kraju z 5 II 1943, bez paginacji (dalej: List M. Seydy, W. Komarnickiego i S. Celichowskiego do ZG SN w Kraju). Stanisław Mac-
kiewicz nazwał takie zachowanie prezesa SN „zręcznym rozpoczęciem gry”. Jak słusznie zauważył Stanisław Kilian, autor monografii
poświęconej myśli społeczno-politycznej Bieleckiego, prezes SN „odizolowany od kręgów rządowych francuskich miał ograniczone
możliwości oddziaływania na obsadę stanowisk ministerialnych, toteż musiał liczyć się z porażką gdyby chciał osobiście zastąpić
Seydę”. Zob.: S. Mackiewicz, Zielone oczy (Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1987): s. 22; S. Kilian, dz. cyt., s. 47-48.

15 A. Friszke, dz. cyt., s. 12; M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego I wojskowego
w Wielkiej Brytanii 1939-1945 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,1999): s. 42, 63-64.

16 „Zagadnienie rządu. Wywiad z dr Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego”, Myśl
Polska, nr 11-12 (20 IX 1941). Po latach Bielecki wspominał jedną z paryskich rozmów z gen. Sikorskim: „Przyszedłem wcześniej
[…] i czekałem, bo on miał konferencję. Czekam, już przychodzi mój czas i wysypują się [ze spotkania z premierem] przedstawiciele
trzech stronnictw. A to dotyczyło nas wszystkich, czyli omówili sobie we trzech czy we czterech z Sikorskim, to co chcieli, a nam
dyktowali, czy tylko proponowali: macie się zgodzić. Nigdy tego w polityce nie lubiłem i to nie jest polityka […]”. Cyt. za: S. Kilian,
dz. cyt., s. 51.

17 S. Zabiełło, O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej (Warszawa: Instytut Wydawniczy
PAX, 1986): s. 30; S. Kilian, dz. cyt., s. 51-52. Zob. ciekawą dyskusję na temat masonerii, a zwłaszcza jej roli w pierwszym okresie
działalności rządu RP na Wychodźstwie, jaka w pierwszej połowie lat 60. przetoczyła się przez łamy paryskich Zeszytów Historycz-
nych. T. Katelbach, „Loże”, Zeszyty Historyczne, nr 3 (1963): s. 199-208; M. Kukiel, „List do Redakcji »Zeszytów«”, tamże, nr 4 (1963):
s. 175-176; „List do Redakcji »Zeszytów«”, tamże, nr 5 (1964): s. 246-247. 



Stronnictwa w Paryżu. Lokal SN przy ul. Tronchet jest nie tylko centralą organizacyjną i poli-
tyczną Stronnictwa, ale również ośrodkiem pomocy, w którym członkowie znajdują miłą gościnę.
Stronnictwo zakłada we Francji swą sieć organizacyjną. […] Całą akcją wewnętrzno-organizacyjną
i polityczną kieruje prezes Bielecki”.18 Przeprowadził on także reorganizację władz Stronnictwa
Narodowego. Ścisły zespół kierowniczy miała tworzyć tzw. trójka w składzie: Bielecki – prezes
Zarządu Głównego SN, prof. Władysław Folkierski – prezes Rady Naczelnej SN oraz minister
Seyda. Szerszym gremium kierowniczym był powołany przez prezesa Komitet Polityczny, sku-
piający przebywających na wychodźstwie członków statutowego Komitetu Głównego. W okresie
francuskim członkami Komitetu Politycznego, oprócz „trójki”, byli: Aleksander Demidecki-De-
midowicz, Edward Sojka, Edward Kołodziej, Marian Emil Rojek, Czesław Meissner i prof. Boh-
dan Winiarski.19

Przyjazd Bieleckiego do Francji niewątpliwie ucieszył prezydenta RP Władysława Raczkie-
wicza. Widząc bowiem uległość ministra Seydy wobec premiera, prezydent liczył, że prezes SN
nie pozwoli firmować nazwą swojej partii dość iluzorycznej przecież „Jedności Narodowej”. Po-
prawne, by nie rzec dobre – od początku pobytu we Francji – stosunki Bieleckiego z Raczkie-
wiczem, czy gen. Kazimierzem Sosnkowskim nie oznaczały bynajmniej – jak chcieli to widzieć
przeciwnicy prezesa SN – jakiegoś „sojuszu” Stronnictwa Narodowego z „sanacją”, wymierzo-
nego przeciw gen. Sikorskiemu.20

Dwudziestego siódmego listopada prezes Stronnictwa Narodowego został w Paryżu przyjęty
przez prezydenta.21 Można tylko przypuszczać, że w trakcie trwającej trzy kwadranse rozmowy
Bielecki przedstawił Raczkiewiczowi swoją opinię na temat rządu (zwłaszcza jego składu oso-
bowego) oraz zgodził się wejść do projektowanej Rady Narodowej, przy pomocy której prezy-
dent miał nadzieję „hamować autorytarne dążenia Sikorskiego i jego otoczenia”.22

Powołana dekretem Raczkiewicza 9 grudnia Rada Narodowa RP była „organem doradczym
prezydenta i rządu”. Pozbawiona uprawnień ustawodawczych miała „wydawać opinię we wszyst-
kich wniesionych przez Rząd na jej sesje sprawach” – w szczególności w sprawach budżetu 
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18 Cyt. za: J. Żaryn, „Stronnictwo Narodowe we Francji (1939-1955)”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 8-9 (2007): s. 96.

19 Po przylocie prezesa SN do Londynu skład Komitetu Politycznego uległ znacznemu rozszerzeniu drogą kooptacji. Później,
przeciwnicy Bieleckiego z grupy Seydy zarzucali mu, iż Komitet Polityczny od początku był ciałem pozastatutowym. Zob.: List 
M. Seydy, W. Komarnickiego i S. Celichowskiego do ZG SN w Kraju; Pierwszy Centralny Zjazd Delegatów Stronnictwa Narodowego
(Londyn 1955): s. 4; „W sprawie Stronnictwa Narodowego”, Biuletyn Narodowy, nr 6 (wrzesień 1943); A. Friszke, dz. cyt., s. 12-13.

20 Po kryzysie rządowym, wywołanym podpisaniem układu Sikorski-Majski, we wspomnianym już wywiadzie dla Myśli Pol-
skiej Bielecki, przypominając, że ruch narodowy był „najbardziej zwalczanym obozem przez rządy pomajowe”, zdecydowanie
zdementował podobne pogłoski. Zaznaczył jednocześnie, że „woli po stokroć rozmawiać z ideowymi piłsudczykami, aniżeli otaczać
się zawodowymi sanatorami, którzy każdemu rządowi służą, byle utrzymywać się na powierzchni życia politycznego”. Mówiąc 
o „ideowych piłsudczykach” miał na myśli przede wszystkim gen. Sosnkowskiego, którego znał sprzed wojny i w którego mieszkaniu
bywał regularnym gościem w drugiej połowie lat 30. Później, latem 1940 na południu Francji Bielecki poznał płk. Ignacego Matu-
szewskiego, z którym „odbył dłuższą rozmowę, głownie o przeszłości”. Wasiutyński, pozostający wówczas w stałym kontakcie 
z Bieleckim, zanotował wprawdzie w pisanym na bieżąco dzienniku, że prezes SN „niemal flirtuje z sanacją, sanatorzy napraszają
się z przyjaźnią”, nie można jednak tych kontaktów postrzegać w kontekście jakiegoś sojuszu „endecko-sanacyjnego”. Zob.: „Za-
gadnienie rządu. Wywiad z dr. Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego”, Myśl Polska, 
nr 11-12 (20 IX 1941); I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze
(Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009): s. 70; W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 248, 270.

21 Przyjazd Bieleckiego do Paryża nastąpił w momencie przenosin siedziby rządu RP do Angers w zachodniej Francji 
(22 listopada). Prezydent, powracający do zdrowia po ciężkiej chorobie, przybył tam dopiero 2 grudnia (jego rezydencja mieściła
się w pobliskim Pignerolles). Znaczna część instytucji rządowych pozostała jednak nadal w Paryżu. Dziennik czynności Prezydenta
RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947 (dalej: Dziennik czynności Prezydenta RP), (oprac.) J. Piotrowski (Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004): t. 1, s. 65.

22 T. Katelbach, „Akt pierwszy dramatu”…, dz. cyt., s. 77.



państwa – oraz „opracowywać zagadnienia przyszłego ustroju państwa, zwłaszcza ordynacji wy-
borczej do Izb Ustawodawczych”.23

Jak pokazała najbliższa przyszłość, Rada Narodowa przy swoich niewielkich uprawnieniach
i braku mandatu społecznego okazała się instytucją fasadową, pozbawioną realnego wpływu na
bieg spraw państwowych, ale za to wygodną dla premiera, który mógł ją traktować, jako swoiste
alibi dla poczynań rządu. Prezesa największej przedwojennej partii politycznej z pewnością nie
satysfakcjonowała rola radnego, ze względów prestiżowych nie mógł jednak odmówić w niej
udziału.

Dwudziestego pierwszego grudnia 1939 r. prezydent, na wniosek gen. Sikorskiego, mianował
Bieleckiego członkiem Rady Narodowej. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 23 stycznia
1940 r. w gmachu ambasady polskiej w Paryżu. Bielecki został na nim wybrany wiceprzewodni-
czącym rady. Stronnictwo Narodowe reprezentowała w radzie również Zofia Zaleska (formalnie
jako przedstawicielka kobiet), była posłanka, działaczka Narodowej Organizacji Kobiet i dzien-
nikarka Kuriera Warszawskiego, a od lipca 1940 r. także prof. Władysław Folkierski, prezes Rady
Naczelnej SN.24 Bielecki przewodniczył komisji gospodarczo-budżetowej rady oraz był człon-
kiem dwóch innych komisji – wojskowej i spraw zagranicznych.25

Ósmego marca 1940 r., w czasie debaty nad exposé premiera Sikorskiego, prezes SN wygłosił
w Radzie Narodowej blisko czterdziestominutowe przemówienie, w którym stwierdził, że jego
obóz polityczny współdziała z rządem, mimo oczywistych zastrzeżeń „co do jego składu”, albo-
wiem uznaje go za „jedyny legalny rząd polski”. Współdziałanie z rządem nie oznaczało jednak
„bezmyślnego przytakiwania”. Nawiązując do sprawy odpowiedzialności i rozliczeń przywódców
sanacyjnych za klęskę wrześniową, Bielecki nie uważał, „ażeby na sądy był obecnie czas”. Po-
irytowany antysanacyjną gorliwością niektórych współpracowników premiera mówił: „Należę
do Stronnictwa Narodowego, które przewrotu majowego nie robiło, po przewrocie prezydenta
nie wybierało, na Zamek ani do generalnego inspektora nie chodziło, bez żadnych odchyleń
walczyło [z sanacją – K. K.], w Berezie i więzieniach za swoje przekonania cierpiało. Prawdę 
w oczy piłsudczykom rąbaliśmy zawsze w czasach ich świetności, a nie dopiero po ich upadku”
i apelował: „Twórzmy nową Polskę z podziałem na wielkie ruchy ideowo-polityczne, a nie na
kliki związane z tą, czy inną osobą, z tą czy inną grupką”.26
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23 „Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej RP [w:] E. Duraczyński, 
R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej1939-1945 (Warszawa: Wydawnictwo Sej-
mowe,1997): s. 207-209.

24 Przewodniczącym rady został wybrany sędziwy Ignacy Paderewski, zaś jej wiceprzewodniczącymi – obok Bieleckiego
– Herman Lieberman i Stanisław Mikołajczyk, który faktycznie kierował jej pracami. (Paderewski, uczestniczył tylko w inauguracyjnym
posiedzeniu rady; pozostawał jej formalnym przewodniczącym do swej śmierci w czerwcu 1941. Profesor Folkierski został przez
prezydenta powołany do Rady 12 VI 1940. Pierwszy raz uczestniczył w jej posiedzeniu (ze względu na brak kworum nazwanym
konferencją) dopiero w Londynie 7 lipca. Zob.: E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 9-23, 50.

25 M.in. w czerwcu 1940 w czasie debaty budżetowej wnioskował, aby w budżecie ministerstwa spraw wojskowych „ogra-
niczyć do niezbędnego minimum wydatki o charakterze administracyjno-personalnym” (z powodu nadmiernej ilości oficerów
i urzędników zatrudnionych w administracji wojskowej), a „najszerzej uwzględnić potrzeby formacji wojskowych”. Był również au-
torem wniosku w sprawie zwiększenia pomocy dla kraju, która powinna objąć „opiekę społeczną nad ludnością skazaną na nędzę”
oraz być przeznaczona na „organizowanie życia społeczno-politycznego narodu”. Pracę Bieleckiego jako przewodniczącego tej
komisji wysoko oceniał, będący również jej członkiem, Cat-Mackiewicz. Natomiast zwolennicy Seydy zarzucali później Bieleckiemu
– złośliwie i tendencyjnie – że w Radzie Narodowej nie odegrał on żadnej „wybitniejszej roli”, a głównym przejawem jego działalności
były „stałe utarczki słowne” z reprezentującym Żydów Ignacym Schwarzbartem. Zob.: Tamże, s. 28-29, 301-306, 357; S. Cat-Mac-
kiewicz, Teksty, (wybór i oprac.) J. Jaruzelski (Warszawa: Czytelnik, 1990): s. 413; „W sprawie Stronnictwa Narodowego”, Biuletyn
Narodowy, nr 6 (wrzesień 1943). 

26 Odnośnie do dążeń i celów polskiej polityki zagranicznej prezes SN podkreślał, że tylko „całkowity pogrom Niemiec po-
zwoli uwolnić świat od zmory hegemonii germańskiej”, wskazując jednocześnie na konieczność odzyskania ziem wschodnich 



Drugą płaszczyzną aktywności Bieleckiego w strukturach władz RP na wychodźstwie było
uczestnictwo w pracach Komitetu dla Spraw Kraju (KSK), którego przewodniczącym był gen.
Kazimierz Sosnkowski. Prezes SN został członkiem KSK na początku stycznia 1940 r. i brał
udział w jego posiedzeniach do klęski Francji.27 Na forum KSK Bielecki m.in. sprzeciwiał się
koncepcji utworzenia oddziału ukraińskiego w ramach Armii Polskiej we Francji (zgłaszając
swoje votum separatum do uchwały w tej sprawie)28 oraz – przede wszystkim – zabiegał o to, aby
przywódcy stronnictw politycznych na wychodźstwie mieli wpływ na łączność z krajem oraz
dobór delegatów rządu w kraju. Dwudziestego ósmego lutego, podczas dyskusji nad przedsta-
wionym przez ministra Kota „Zasadami organizacyjnymi pracy w Kraju”, prezes SN proponował
powołanie – jako ciała doradczego – komisji politycznej KSK do zadań której należałoby „opi-
niowanie wszystkich spraw pozostających w związku z łącznością polityczną z Krajem”, nie
chciał bowiem, aby kwestie te znalazły się w niemal wyłącznej gestii prof. Kota, jako ministra
„kierującego działem ogólnej i politycznej łączności z Krajem”.29

Ostatecznie z ramienia Stronnictwa Narodowego w obsadzie zorganizowanych w maju 1940 r.
placówek łączności z Krajem znaleźli się: mjr Stanisław Bardzik ps. „Lubelski”, jako zastępca kie-
rownika placówki w Budapeszcie (krypt. „W”) oraz Władysław Kański ps. „Janina” mianowany kie-
rownikiem (w randze wicekonsula) placówki w Bukareszcie (krypt. „R”).30

Szereg kontrowersji narosło wokół działalności Bieleckiego w nieokupowanej strefie Francji. Jesz-
cze w ostatnich dniach pozostawania rządu RP na terytorium Francji krążyły plotki, jakoby Bielecki
– pod wrażeniem szybkiej klęski i upadku III Republiki – opowiadał się za poszukiwaniem jakiejś
formy kompromisu z Niemcami. Na posiedzeniu Rady Ministrów 17 czerwca 1940 r. w Libourne
koło Bordeaux dali im wyraz ministrowie Stroński i Kot. Pierwszy, nie wymieniając co prawda z na-
zwiska Bieleckiego, wspomniał tylko o „tendencjach wychodzących od niektórych członków Rady
Narodowej RP, a zmierzających do próby rozmów z Niemcami, czy bezpośrednio, czy za pośrednic-
twem Włoch”, którymi powinno się „rozprawić jak najbardziej stanowczo”. Drugi natomiast „rzekome
reprezentowanie” tych tendencji przypisał Stanisławowi Mackiewiczowi i właśnie Bieleckiemu.31

Tego rodzaju zarzuty pod adresem prezesa SN wysuwać miał również gen. Marian Kukiel.32

O ile w przypadku Cata – mającego jeszcze przed wojną opinię germanofila – były to zarzuty
uzasadnione, gdyż 16 czerwca w rozmowie z prezydentem Raczkiewiczem próbował go nakło-
nić, aby pójść śladem Francuzów i podjąć rokowania z Niemcami, o tyle w przypadku prezesa
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zajętych przez agresora sowieckiego oraz „uwolnienie Rosji od bolszewizmu”. Kwestie te rozwinął szerzej miesiąc później 
– 2 i 3 kwietnia – podczas dyskusji nad exposé ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego. Zob.: Archiwum Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (dalej: AIPMS), Zespół: Rada Narodowa RP, sygn. A. 5. 1/4a, Stenogram z posiedzenia
Rady Narodowej z 8 III 1940 r.; tamże, sygn. A. 5. 1/9, Stenogram z posiedzenia Rady Narodowej z 2 IV 1940 r.; tamże, sygn. A. 5.
1/9a, Stenogram z posiedzenia Rady Narodowej z 3 IV 1940 r. 

27 Komitet dla Spraw Kraju został powołany (początkowo jako Komitet Ministrów dla Spraw Kraju) decyzją Rady Ministrów
8 XI 1939. Bielecki po raz pierwszy uczestniczył w jego posiedzeniu w Angers 9 I 1940. Zob.: Protokoły posiedzeń Komitetu dla
Spraw Kraju (dalej: Protokoły posiedzeń KSK), (red.) W. Grabowski, cz. 1, 1939-1941 (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Stu-
dium Polski Podziemnej, 2008): s. 25-26, 115, 125.

28 Protokół z posiedzenia KSK z 17 I 1940 r. [w:] Protokoły posiedzeń KSK, s. 138-139; Protokół z posiedzenia KSK 
z 18 I 1940 r. [w:] tamże, s. 143.

29 Protokół z posiedzenia KSK z 28 II 1940 r. [w:] tamże, s. 175-183.

30 MN, Zespół 101, Stronnictwo Narodowe na Wychodźstwie, S. 39, Pisma dotyczące Władysława Kańskiego 1940 r., 
k. 1-31; M. Hułas, Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – lipiec 1943 (Warszawa: IH PAN, 1996): s. 223-
225; Protokoły posiedzeń KSK, s. 27, 199, 330; S. Rostworowski, Łuna od Warszawy (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nau-
kowe, 1989): s. 212, 238, 365.

31 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 1, s. 324.

32 T. Katelbach, „Akt pierwszy dramatu (dok.)”, Zeszyty Historyczne, [Paryż], nr 8 (1965): s. 33. 



– zdecydowanie przecież antyniemieckiego – Stronnictwa Narodowego, brak jest jakichkolwiek
podstaw do przyjęcia tej supozycji.33

Sam Bielecki zdecydowanie zareagował na powyższe zarzuty. W rozmowie z prezydentem 
– do której najprawdopodobniej doszło 17 czerwca – zdecydowanie odciął się od proniemieckich
pomysłów Mackiewicza. Poinformował Raczkiewicza, iż jakkolwiek on sam zdecydował się po-
zostać jeszcze przez jakiś czas we Francji, to jednak uważa, iż prezydent oraz rząd muszą jak naj-
szybciej z niej wyjechać.34 Natomiast 18 czerwca o wysuwanych pod swoim adresem insynuacjach
Bielecki rozmawiał z gen. Sikorskim. W tym dniu po raz ostatni na francuskiej ziemi zebrała się
Rada Ministrów. Po godzinie, tuż przed południem rozpoczęło się wspólne, krótkie posiedzenie
rządu i Rady Narodowej, na którym premier przedstawił członkom rady „całość sytuacji ogólno-
politycznej, a na jej tle położenie Polski i wojska polskiego”, wzywając radnych do solidarności
„ze stanowiskiem Rządu Polskiego w dalszej walce aż do zwycięskiego końca”. Po przerwie Rada
Narodowa uchwaliła dwie rezolucje w pełni popierające „stanowisko ideowe Rządu”. W pierwszej
opowiedziała się za „dalszym prowadzeniem wojny aż do zwycięstwa o niepodległy byt narodów”,
a w drugiej za ewakuacją „wojska i polskiej ludności cywilnej do państw wojujących, oraz otoczenia
opieką tych, którzy nie będą mogli wyjechać”.35 W przerwie między obradami Bielecki podszedł
do gen. Sikorskiego. W obecności gen. Sosnkowskiego powiedział premierowi, że pogłoski o jego
rzekomych zamiarach porozumienia z Niemcami są kłamstwem, dodając, iż „będzie czynnie rea-
gował, jeśli się dowie, kto je rozsiewa”. Ta deklaracja wiceprzewodniczącego Rady Narodowej bar-
dzo ucieszyła szefa rządu, który podziękował Bieleckiemu, długo ściskając jego dłoń.36

W obliczu klęski Francji Bielecki nie zdecydował się jednak – jak większość członków Rady
Narodowej – na natychmiastowy wyjazd do Wielkiej Brytanii. Dziewiętnastego czerwca na ostat-
niej – jak to określa protokół – konferencji Rady Narodowej, na której zapadły postanowienia
dotyczące ewakuacji radnych do Anglii, Bielecki zakomunikował Mikołajczykowi swoją decyzję
o czasowym pozostaniu we Francji. Zamierzał bowiem odwiedzić najpierw swoich kolegów ze
Stronnictwa Narodowego przebywających wówczas w Lourdes, a następnie przez Hiszpanię 
i Portugalię przedostać się do Anglii.37
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33 Jakkolwiek rozmowa Mackiewicza z prezydentem Raczkiewiczem odbyła się w cztery oczy, to jednak nie stanowiła ta-
jemnicy, a Cat w dniach klęski Francji bynajmniej nie krył swojego stanowiska. Zob.: Dziennik czynności Prezydenta RP, t. 1, s. 177;
j. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno–Londyn– Warszawa (Warszawa: Instytut Kultury, 1994): s. 211-213; 
K. Tarka, „Germanofil, kapitulant i oszczerca? Stanisław Mackiewicz przed Sądem Honorowym Rady Narodowej RP”, Zeszyty His-
toryczne, [Paryż] nr 153 (2005): s. 72.

34 Tadeusz Katelbach podaje, że „była to rozmowa pożegnalna z Prezydentem, gdy ten opuszczał Francję”. Raczkiewicz
opuścił Libourne po południu 17 czerwca udając się do portu Le Verdon na zakotwiczony tam brytyjski krążownik „Arethusa”,
którym 20 czerwca odpłynął do Plymouth. Spotkania z Bieleckim w tym dniu nie odnotowano jednak w Dzienniku czynności Pre-
zydenta RP. Znajduje się w nim natomiast zapis, iż 16 czerwca wieczorem „odbyła się w obecności P[ana] Prezydenta Rada Mi-
nistrów (gen. Sikorski dotąd nie wrócił z frontu). Na radzie ministrów byli wszyscy ministrowie i wiceprzewodniczący R[ady]
N[arodowej]: Mikołajczyk, Lieberman i Bielecki”. Być może prezes SN miał wówczas okazję do rozmowy z prezydentem. Co cie-
kawe, to posiedzenia rządu i wiceprzewodniczących Rady Narodowej – nazywane także „naradą u Prezydenta RP” – nie zostało
później uznane za formalne posiedzenie Rady Ministrów, stąd też protokołu z tego zebrania nie ma w opublikowanych Protokołach
posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Zob.: T. Katelbach, Akt pierwszy…, dz. cyt., nr 8, s. 33; Dziennik czynności Pre-
zydenta RP, t. 1, s. 177-178; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 2, czerwiec 1940 – czerwiec 1941, s. 7. 

35 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 1, s. 329-330; R. Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. 1 (Toronto: Century Publishing
Company Ltd., 1996): s. 175-176; E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 48.

36 T. Katelbach, dz. cyt. 

37 R. Buczek, dz. cyt., t. 1, s. 176. Przy okazji Franciszek Wójcicki, dyrektor Biura Rady Narodowej, prosił Bieleckiego, aby
przekazał przebywającemu w Lourdes jednemu z pracowników Biura 4 tys. franków tytułem odprawy. Zob.: IPMS, Zespół Rada
Narodowa RP, sygn. A. 5/72, Akta personalne członków RN, Teczka T. Bieleckiego, List F. Wójcickiego do ministerstwa skarbu, Lon-
dyn 30 XII 1941 r., k. 1.



W Lourdes – mieście będącym jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego
i celem licznych pielgrzymek – w dniach klęski Francji znalazła się całkiem spora rzesza polskich
uchodźców, chcących przedostać się do Hiszpanii. Byli wśród nich również – rzecz jasna – na-
rodowcy (m.in. Witold Nowosad, Tadeusz Korycki, Kazimierz Rychlewski i Wojciech Wasiutyń-
ski). Zapewne już wtedy prezes SN myślał o stworzeniu w nieokupowanej strefie Francji 
– podobnie jak wcześniej na Węgrzech i w Rumunii – „placówki SN”, która przede wszystkim
miała być pomocna w kontaktach z krajem. 

Na uchodźczych szlakach południowej Francji Bielecki spotkał latem 1940 r. Jerzego Zdzie-
chowskiego, byłego ministra skarbu, Jana ks. Druckiego-Lubeckiego, właściciela Teresina i fun-
datora terenu pod Niepokalanów, Emeryka hr. Hutten-Czapskiego, byłego posła i działacza
organizacji ziemiańskich, Kajetana Morawskiego, byłego podsekretarza stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych oraz Stanisława Cata-Mackiewicza.38 Czwartego lipca, wraz ze Zdziechow-
skim, Czapskim i Morawskim przez Tuluzę, wyjechał do Vichy, gdzie spędził kilka dni. W celu
zapewnienia efektywniejszej pomocy dla pozostałych w nieokupowanej strefie Francji Polaków
planowali oni utworzyć, w miejsce powstających samorzutnie lokalnych polskich komitetów
pomocy, jeden komitet centralny, uznany przez władze Vichy, którego ewentualnym przewod-
niczącym mógłby zostać Bielecki. Propozycja ta nie znalazła jednak uznania Feliksa Frankow-
skiego, ówczesnego chargé d’affaires i ministra pełnomocnego RP w Vichy.39 Później – równie
bezskutecznie – prezes SN czynił starania o objęcie funkcji prezesa Zarządu Głównego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Na przełomie września i października był nawet w tej sprawie wraz
z Czapskim w Szwajcarii.40

Niewątpliwym natomiast sukcesem Bieleckiego było utworzenie na południu Francji spraw-
nie działającej siatki organizacyjnej SN, która – wraz z istniejącymi już placówkami stronnictwa
w Budapeszcie i Bukareszcie – miała odegrać istotną rolę w łączności kurierskiej z władzami
stronnictwa w kraju. W pierwszej dekadzie października 1940 r. odbył się w Nicei – przygoto-
wany głównie przez Wasiutyńskiego i Tadeusza Koryckiego – konspiracyjny zjazd około trzy-
dziestu działaczy narodowych (oprócz członków SN uczestniczyło w nim kilku oenerowców 
i niezrzeszonych narodowców). „Bielecki [wracający wówczas ze Szwajcarii – K. K.] wraz z całą
asystą spóźnił się o dzień. Zaczęliśmy bez niego – zanotował w dzienniku Wasiutyński. Miałem
dwa referaty o sytuacji międzynarodowej i o Polsce. […] Poziom [zjazdu] nie najgorszy. Parę
akcesów organizacyjnych na Francję zmontowane”.41 Na zjeździe powołano ośrodek kierowniczy
(nazywany również Komitetem Politycznym) SN we Francji w składzie: Józef Baraniecki – prze-
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38 Przed odlotem do Wielkiej Brytanii gen. Sikorski mianował Zdziechowskiego, od jesieni 1939 kierownika biura ekonomicz-
nego Biura Celów Wojny, reprezentantem i pełnomocnikiem (w randze delegata rządu) pozostałych na południu Francji polskich
uchodźców. Zdziechowski, wraz z Emerykiem hr. Hutten-Czapskim i Janem ks. Druckim-Lubeckim, przyjechał do Lourdes, aby
zgodnie z otrzymanymi pełnomocnictwami organizować pomoc dla przebywających tam Polaków. Tymczasem niespodziewanie
20 czerwca zjawił się w tym mieście również minister Kot, który o kilka dni opóźnił swój wyjazd z Francji, pragnąc wykazać, że rząd
nie pozostawił uchodźców na pastwę losu. Doszło do sporu kompetencyjnego; w efekcie Zdziechowski zrzekł się powierzonego
mu przez Sikorskiego mandatu. Później w Londynie minister Kot i gen. Sikorski kilkakrotnie na forum Rady Ministrów krytykowali
Zdziechowskiego, Czapskiego i Lubeckiego, zarzucając im niewypełnienie zadania, wytwarzanie wokół siebie „defetystycznej at-
mosfery” oraz insynuując jakieś niejasne kontakty z Vichy. Zob.: K. Morawski, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia
(Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998): s. 190-191. Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 2, s. 12-13, 97, 123.

39 K. Morawski, dz. cyt., s. 197. 

40 „To jest ważne – notował w dzienniku Wasiutyński – politycznie: jedyna być może niedługo organizacja polska i materialnie:
jedyne polskie pieniądze”. Prezesem ZG PCK został jednak ostatecznie prof. Włodzimierz Koskowski, popierany przez ministrów
Strońskiego i Kota. Efektem szwajcarskiej wizyty Bieleckiego było natomiast nawiązanie „owocnych kontaktów osobistych”. Zob.:
W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 255, 258, 271, 274; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 2, s. 37.

41 W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 270.



wodniczący, Wasiutyński – wiceprzewodniczący i Stanisław Łucki – sekretarz, oraz podjęto rów-
nież o wydawaniu Biuletynu Narodowego, którego redakcję powierzono Wasiutyńskiemu.42

Całkowicie w sferze spekulacji należy pozostawić sprawę domniemanych kontaktów prezesa SN
z rządem Vichy. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii przeciwnicy polityczni Bieleckiego 
– zwłaszcza z PPS i SL – zarzucali mu dążenie do pozyskania poparcia władz Vichy dla koncepcji
stworzenia koalicji autorytarnie rządzonych państw romańskich (Francji, Włoch, Hiszpanii 
i Portugalii) z udziałem Polski.43 Podchwyciła je również brytyjska prasa (m.in. dzienniki Evening
Standard i Daily Sketch), informując o rzekomych kontaktach prezesa SN z rządem Vichy oraz rozmo-
wach z hiszpańskimi falangistami.44 Podobne zarzuty podtrzymywali później, opozycyjni wobec Bie-
leckiego, działacze narodowi (Marian Seyda, Wacław Komarnicki, Stanisław Celichowski), wykluczeni
przez niego w 1942 r. z szeregów SN. Bielecki zdecydowanie zdementował te informacje w liście do
wydawcy Evening Standard oraz w wywiadzie dla Myśli Polskiej.45 Podczas wspomnianej wizyty w Vichy
prezes SN rozmawiał jedynie z Leonem Noëlem, byłym ambasadorem Francji w Polsce, zaś 15 sierp-
nia – w rocznicę bitwy warszawskiej – „złożył bilet” gen. Maxime Weygandowi.46

Nie do utrzymania jest również zarzut rzekomego poparcia przez Bieleckiego memorandum
grupy polityków polskich, zawierającego propozycję – bardzo zresztą ograniczonej – współpracy
z Niemcami, przekazanego stronie niemieckiej w końcu lipca 1940 r. za pośrednictwem posel-
stwa włoskiego w Lizbonie.47

O tym, że prezes SN nie zakładał dłuższego pobytu na kontynencie może świadczyć fakt,
iż już 6 lipca – na drugim posiedzeniu rządu polskiego w Londynie – gen. Sikorski poinformował
ministrów, że „nadeszła od Bieleckiego prośba o pomoc w przyjeździe do Anglii”.48 Wysuwa-
nemu przez politycznych przeciwników Bieleckiego zarzutowi, jakoby po klęsce Francji świa-
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42 Do komitetu dokooptowano wkrótce Demideckiego-Demidowicza, który miał odpowiadać za łączność z krajem. Na po-
czątku 1941 Bielecki dokonał reorganizacji francuskiego kierownictwa SN. Zob. szerzej: J. Żaryn, dz. cyt., s. 97-99. 

43 8 III 1940 podczas debaty w Radzie Narodowej nad exposé premiera, Bielecki podzielając zasadę sojuszu Polski z Francją i
Wielką Brytanią zalecał jednocześnie poszukiwanie jakiegoś zbliżenia z Włochami, mówiąc: „Nie wierzymy bowiem, aby nie można dla
nas pozyskać narodu włoskiego, z którym nas łączą tysiącletnie więzy kultury”. Należy jednak pamiętać, że prezes SN wypowiedział te
słowa na trzy miesiące przed przystąpieniem Włoch do wojny po stronie Niemiec, w czasie, gdy kraj ten pozostawał jeszcze neutralny.
Czy po klęsce Francji Bielecki mógł widzieć w „wektorze włoskim” i ewentualnym sojuszu z państwami romańskimi jakąś szansę dla
sprawy polskiej? Wasiutyński we wrześniu 1940 zanotował w swoim dzienniku: „W Lizbonie przygotowano dla Tadeusza rozmowę
z Włochami. Poseł włoski [Renato Bova Scoppa] bardzo życzliwy. Oficjalna rozmowa niemożliwa bez obecności Niemca, nieoficjalna
tak, ale Tadeusz się nie spieszy”. Z tych słów wynikałoby raczej, że było to mało prawdopodobne. Być może kwerenda w archiwach wło-
skich, portugalskich, hiszpańskich i francuskich pozwoliłaby ostatecznie odpowiedzieć na to pytanie. Zob.: AIPMS, Zespół: Rada Naro-
dowa RP, sygn. A. 5. 1/4a, Stenogram z posiedzenia Rady Narodowej z 8 III 1940 r.; W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 270. 

44 W liście do wydawcy Evening Standard z 28 VIII 1941 (niestety nieopublikowanym) Bielecki pisał: „1. Nie miałem kontaktu
z rządem Vichy poza wyrabianiem visa de sortie, które trwało bardzo długo, 2. Przez Hiszpanie przejeżdżałem tylko i nie rozmawiałem
z falangistami. Natomiast spotkałem się na lunchu z Hiszpanami, którzy byli przeciwnikami obecnego regime’u”. To samo powtórzył
w wywiadzie dla Myśli Polskiej. Cyt. za: S. Kilian, dz. cyt., s. 63; „Zagadnienie rządu. Wywiad z dr. Tadeuszem Bieleckim, prezesem
Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego”, Myśl Polska, nr 11-12 (20 IX 1941).

45 A. Friszke, dz. cyt., s. 15-16; S. Kilian, dz. cyt., s. 48-49; List M. Seydy, W. Komarnickiego, S. Celichowskiego do ZG SN w Kraju.

46 K. Morawski, dz. cyt., s. 198; W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 244. Morawski zanotował, że Noël „o nowym
kursie polityki francuskiej wyrażał się z rezerwą i raczej enigmatycznie”. 

47 Bernard Wiaderny, który w 2002 na łamach Zeszytów Historycznych opublikował fotokopię, tego sporządzonego w języku
francuskim niespełna trzystronicowego memorandum, uznał pochopnie ten dokument za „ najważniejszą – jeśli się weźmie pod
uwagę znaczenie biorących w nim udział polskich polityków – próbę kolaboracji z Trzecią Rzeszą”. W rzeczywistości – jak słusznie
zauważyła Anna Cienciała – ów memoriał datowany w Lizbonie 24 VII 1940 r., złożony na ręce Renato Bova Scoppa, posła włoskiego
w stolicy Portugalii, przekazany przez niego Oswaldowi von Hoyningen-Huene, posłowi niemieckiemu i dwa dni później przesłany
do Berlina, uznać można nie tyle za propozycję kolaboracji z Niemcami, co raczej za „ostrożną próbę zbadania, czy jest ona 
w ogóle możliwa”. Tak tylko bowiem należy określić zawartą w tym dokumencie propozycję stworzenia – w nowej sytuacji zaistniałej
w Europie po upadku Francji oraz w celu odparcia szerzących się jakoby wśród ludności Polski „idei komunistycznych i proso-



domie opóźniał on swój przyjazd do Wielkiej Brytanii, przeczy również w swoich wspomnieniach
Kajetan Morawski. W ostatniej dekadzie czerwca 1940 r., po nieudanej próbie przekroczenia
granicy francusko-hiszpańskiej (z powodu jej zamknięcia przez władze Hiszpanii) spotkał on
prezesa SN na południu Francji i spędził z nim kilkanaście dni. „Bielecki był tak jak i ja – wspo-
minał Morawski – zdecydowany na możliwie rychły wyjazd do Londynu”. Jednak dopiero 
w drugiej połowie lutego 1941 r. Morawskiemu, mającemu przecież rozległe kontakty w środo-
wisku dyplomatycznym, udało się wyjechać z Francji do Hiszpanii, tyle bowiem czasu zajęło
mu „załatwianie skomplikowanych formalności paszportowych”.49 A zatem, kłopoty Bieleckiego
z uzyskaniem od lata 1940 r. odpowiednich wiz i wyjazdem z nieokupowanej strefy Francji do
Wielkiej Brytanii nie były bynajmniej jego wymysłem, ale realnym problemem, z którym bory-
kali się wówczas praktycznie wszyscy polscy uchodźcy.50

Siódmego sierpnia 1940 r. – po dwóch nieudanych próbach przekroczenia granicy francu-
sko-hiszpańskiej – Bielecki zwrócił się listownie do Mikołajczyka, urzędującego wiceprzewod-
niczącego Rady Narodowej RP, z prośbą o udzielenie mu dwumiesięcznego urlopu, począwszy
od 15 sierpnia. Informował go przy tym, iż dotychczasowy pobyt w nieokupowanej strefie Francji
wykorzystuje, aby współorganizować pomoc dla przebywających tam polskich uchodźców.51

Na posiedzeniu Rady Narodowej 28 sierpnia prezes Stronnictwa Ludowego postawił jednak
wniosek o nieuwzględnienie prośby prezesa Stronnictwa Narodowego, argumentując, iż „na-
czelnym obowiązkiem członka Rady jest uczestniczenie w jej pracach”. Rada bez sprzeciwu,
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wieckich” – „ośrodka studiów” (centre d’étude), który miałby opracować „program odbudowy nowego państwa polskiego zgodnie
ze strukturą przyszłej Europy”. Jako miejsce ulokowania tego „ośrodka studiów” wskazywano Włochy, pamiętając o życzliwym
stanowisku Mussoliniego wobec Polski po klęsce wrześniowej. Spośród ośmiu osób na współpracę, których – jak napisano w za-
kończeniu memorandum – „można liczyć”, tylko dwie przebywały wówczas w Lizbonie i mogły rzeczywiście ten dokument podpisać
(choć ich podpisów na kopii przesłanej do Berlina nie ma!). Byli to płk Jan Kowalewski, przed wojną krótko szef sztabu Obozu
Zjednoczenia Narodowego, będący chyba pomysłodawcą tego memoriału, oraz Stanisław Strzetelski, redaktor i publicysta naro-
dowy, w latach 1930-1935 poseł na sejm z ramienia SN. Pozostała szóstka: Tadeusz Bielecki, Jerzy Kurcyusz, były działacz ONR,
płk. Ignacy Matuszewski, Jerzy Zdziechowski, Emeryk Hutten-Czapski i Stanisław Mackiewicz, przebywała wówczas jeszcze we
Francji. Trudno więc traktować ich jako sygnatariuszy tego dokumentu. Można jedynie przypuszczać, że memorandum podpisałby
Mackiewicz, oraz być może również Czapski. (Morawski w swoich wspomnieniach pisał, że na początku lipca myśl o jakimś po-
rozumieniu z Niemcami „zdawała się zaprzątać jego [Mackiewicza] umysł”, zaś Wasiutyński w sierpniu tego roku po rozmowach
z Czapskim zanotował, iż chce on „gadać z Niemcami”.) Z drugiej strony, wiadomo, że o inicjatywie tej przynajmniej Jerzy Zdzie-
chowski nic nie wiedział. „Nie można więc – konkluduje Cienciała – memorandum przypisać wszystkim politykom polskim tam
wymienionym, a przebywającym wówczas we Francji”. Cała sprawa nie miała zresztą ciągu dalszego, gdyż niemieckie ministerstwo
spraw zagranicznych postanowiło, aby polskie „próby zbliżenia” pozostawić bez odpowiedzi. Zob.: B. Wiaderny, „Nie chciana ko-
laboracja: polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940”, Zeszyty Historyczne, [Paryż] nr 142 (2002): s. 131-140; A. M. Cienciała,
„»Nie chciana kolaboracja« – czy na pewno?”, Przegląd Polski, (tygodniowy dodatek literacko-społeczny do Nowego Dziennika)
[Nowy Jork], nr 6 (7 II 2003); K. Morawski, dz. cyt., s. 194; W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 239. 

48 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 2, s. 13.

49 Morawski, po nieudanej próbie przejechania na drugą stronę granicznej rzeki Bidassoa z powodu zamknięcia granicy
przez władze hiszpańskie, w miejscowości Loures-Barousse spotkał Tadeusza Bieleckiego i towarzyszących mu działaczy naro-
dowych: Witolda Nowosada, Tadeusza Koryckiego, Kazimierza Rychlewskiego i Wojciecha Wasiutyńskiego. Przebywali tam również
m.in. Stanisław Cat-Mackiewicz, Jan ks. Drucki-Lubecki, Emeryk Hutten-Czapski i Jerzy Zdziechowski. To właśnie z tej pirenejskiej
wioski na początku lipca Bielecki, Morawski, Czapski i Zdziechowski wyjechali na wspomniane wyżej kilkudniowe – jak to określił
autor pamiętnika – „zwiady” do Vichy. Zob.: K. Morawski, dz. cyt., s. 193-201.

50 Co najwyżej prezesowi SN można zarzucić brak takiej determinacji, jaką wykazał np. Adam Doboszyński, który – stojąc 
w obliczu podobnych problemów – próbował trzykrotnie zakupionym w tym celu jachtem wypłynąć z Marsylii i któremu tylko dzięki nie-
samowitemu szczęściu udało się przez Hiszpanię dotrzeć do Lizbony, a stamtąd drogą morską viaGibraltar do Liverpoolu w końcu paź-
dziernika 1940. Zob.: K. Kaczmarski, P. Tomasik, Adam Doboszyński 1904-1949 (Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej, 2010): s. 25. 

51 IPMS, Zespół Rada Narodowa RP, sygn. A. 5/72, Akta personalne członków RN, Teczka T. Bieleckiego, List T. Bieleckiego
do S. Mikołajczyka z 7 VIII 1940 r. W liście tym Bielecki podał następujący adres zwrotny: „Vichy, Hotel Beau-Site, Av. Aristide Briand,
M. Gutowska (dla Tadeusza)”.



przy czterech głosach wstrzymujących, uchwaliła wniosek Mikołajczyka. Bielecki został o tym
poinformowany depeszą – wysłaną w dniu następnym – w której proszono go o „natychmiastowy
przyjazd” do Londynu. Jednocześnie, Mikołajczyk poinformował prezesa SN, iż interweniował
w sprawie uzyskania przez niego wiz potrzebnych do przyjazdu do Wielkiej Brytanii. W tej ostat-
niej sprawie o interwencję w ministerstwie spraw zagranicznych wiceprzewodniczący Rady Na-
rodowej prosił również premiera Sikorskiego.52

Jednocześnie z pismem do Mikołajczyka prezes SN zwrócił się listownie do gen. Kazimierza
Sosnkowskiego, przewodniczącego Komitetu dla Spraw Kraju z propozycją poruczenia mu 
– w związku z jego dalszym pozostawaniem we Francji – „jakichś zadań związanych z Krajem”.53

Generał Sosnkowski przedłożył propozycję Bieleckiego pozostałym członkom KSK oraz odpo-
wiadającemu za sprawy łączności z krajem ministrowi Stanisławowi Kotowi, mając nadzieję, że
zostanie ona przyjęta. Przygotował nawet projekt pozytywnej odpowiedzi na propozycję Bie-
leckiego.54 Niestety, poza prof. Folkierskim – który w miejsce Bieleckiego z ramienia SN uczest-
niczył od sierpnia 1940 r. w pracach komitetu55 – pozostali jego członkowie negatywnie
ustosunkowali się do tej propozycji, argumentując to przede wszystkim „trudnościami porozu-
miewania się z Francją i co za tym idzie, przekazywania instrukcji KSK i uzgadniania współ-
pracy”.56 Zdecydowanie przeciwny ewentualnemu wykorzystaniu Bieleckiego w kontaktach 
z krajem był również minister Kot, powodowany – jak się wydaje – głównie osobistymi uprze-
dzeniami do prezesa SN.57 Swoją dezaprobatę w tej sprawie wyraził również Mikołajczyk.58

Tymczasem, w drugiej połowie sierpnia 1940 r. do Portugalii i Vichy wysłany został Aleksander
Demidecki-Demidowicz, bliski współpracownik Bieleckiego, członek Komitetu Głównego SN, który
wcześniej z ramienia stronnictwa był delegowany do pracy w Komendzie Głównej Związku Walki
Zbrojnej we Francji. O szczegółach jego misji niewiele wiadomo. Formalnie wysłał go minister Kot,
któremu – jak już wspomniano – podlegały wówczas sprawy łączności politycznej z krajem. O po-
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52 Zgodnie z art. 26 regulaminu Rady Narodowej RP „w razie niemożności uczestniczenia” w jej pracach radny mógł otrzy-
mać urlop – do 14 dni decyzją Prezydium Rady, zaś na czas dłuży decyzją całej rady „na umotywowany wniosek przewodniczą-
cego”. Z powodu niemożności pełnienia przez Bieleckiego funkcji wiceprzewodniczącego rady, 5 III 1941 został on – na wniosek
Mikołajczyka – odwołany z tej funkcji. Nowym wiceprzewodniczącym został wybrany prof. Folkierski. Zob.: IPMS, Zespół Rada Na-
rodowa RP, sygn. A. 5/72, Akta personalne członków RN, Teczka T. Bieleckiego, List S. Mikołajczyka do gen. W. Sikorskiego, Londyn
29 VIII 1940 r., k. 17; E Duraczyński, R.Turkowski, dz. cyt., 63, s. 218. 

53 List T. Bieleckiego do gen. K. Sosnkowskiego z 7 VIII 1940 r. [w:] Protokoły posiedzeń KSK, cz. 1, s. 334. 

54 rzmiała ona: „Potwierdzam odbiór pisma z dnia 7 sierpnia br. Sprawę poruszoną przez Pana Prezesa przedłożyłem Ko-
mitetowi, który polecił mi zawiadomić uprzejmie Pana Prezesa, że do Francji skierowany został z poleceniami i zadaniami dotyczą-
cymi Kraju p. [Aleksander] Dem[idecki]-Dem[idowicz]”. Zob.: List gen. K. Sosnkowskiego do ministra S. Kota z 21 VIII 1940 r. [w:]
tamże, s. 333. 

55 25 lipca premier Sikorski, z uwagi na nieobecność Bieleckiego w Londynie, zasugerował gen. Sosnkowskiemu, aby re-
prezentantem SN w Komitecie dla Spraw Kraju był ponownie minister Seyda. Ten zaś w swoim zastępstwie wydelegował do KSK
prof. Folkierskiego, który od 2 sierpnia brał udział w jego posiedzeniach. Zob.: List gen. W. Sikorskiego do gen. K. Sosnkowskiego
z 25 VII 1940 r. [w:] tamże, s. 322; Protokół z posiedzenia KSK 2 VIII 1940 r. [w:] tamże, s. 305.

56 List K. Popiela do gen. K. Sosnkowskiego z 28 VIII 1940 r. [w:] tamże, s. 340-341; List gen. K. Sosnkowskiego do T. Bie-
leckiego z 2 IX 1940 r. [w:] tamże, s. 343.

57 „Nie sądzę, żeby się trzeba zwracać do Komitetu dla Spraw Kraju w sprawie życzeń p. prezesa Bieleckiego. O ile łączność
z krajem należy do mego zakresu działalności, nie mam w tej chwili nic do zlecenia p. Bieleckiemu. […] Wyjazd p. Dem[idowicza],
o ile chodzi o sprawy krajowe, nie wiąże się pobytem p. Bieleckiego we Francji”. Zob.: List S. Kota do gen. K. Sosnkowskiego 
z 26 VIII 1040 r. [w:] tamże, s. 337. 

58 W liście do gen. Sosnkowskiego pisał, iż jest przeciwny wysłaniu do Bieleckiego przygotowanej przez przewodniczącego
KSK depeszy, gdyż „mógłby kiedyś powstać pretekst, że uchwałą Komitetu upoważniony, oczekiwał na przyjazd p. Dem[idowicza]
do Francji i dlatego nie wyjechał na wezwanie urzędującego wiceprzewodniczącego Rady Narodowej do Londynu”. Zob.: List 
S. Mikołajczyka do gen. K. Sosnkowskiego z 29 VIII 1940 r. [w:] tamże, s. 338.



dróży Demidowicza poinformowany był wprawdzie gen. Sosnkowski, ale nie znał jej dokładnego
celu, ani sam nie udzielał mu „żadnych zadań ani poleceń”. Na krótko przed wyjazdem, 16 sierpnia,
Demidowicz został przyjęty przez prezydenta RP. Raczkiewicz, który uważał, że Bielecki „powinien
przybyć do Londynu, gdzie jego praca byłaby nad wyraz pożyteczną”, polecił mu skontaktowanie
się z prezesem SN i nakłonienie go do przyjazdu do Wielkiej Brytanii.59

Jedno nie ulega więc wątpliwości: latem 1940 r. zarówno rządowi, jak i prezydentowi zależało
na rychłym przyjeździe Bieleckiego do Londynu. Po niedawnym przesileniu rządowym – nie-
udanej próbie zdymisjonowania przez prezydenta gen. Sikorskiego i zastąpienia go przez Augusta
Zaleskiego – najwyraźniej obu stronom zależało na ewentualnym pozyskaniu formalnego poparcia
prezesa Stronnictwa Narodowego.60 W nowym rządzie gen. Sikorskiego, zreorganizowanym 
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59 M. Ney-Krwawicz, Biuro generała Sosnkowskiego. Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej we Francji listopad 1939 
– czerwiec 1940 (Warszawa: Semper, 1996): s. 73; List K. Popiela do gen. K. Sosnkowskiego z 28 VIII 1940 r., oraz odpowiedź gen. 
K. Sosnkowskiego na ten list z 31 VIII 1940 r. [w:] Protokoły posiedzeń KSK, cz. 1, s. 340-341; Dziennik czynności Prezydenta RP, 
t. 1, s. 225-226.

60 Wasiutyński następująco ocenił w swoim dzienniku „przesilenie lipcowe”: „Loża angielska rozsądziła spór miedzy swoją
dependencją a byłą francuską, kto wie czy nie za cenę przejścia frankofilów pod obediencję brytyjską. Obawiam się, że rola starych
endeków nie była całkiem bezstronna, że nie tylko Stroński i Seyda, ale nawet Folkierski byli po stronie morżowców”. Klucza ma-
sońskiego do wyjaśnienia kulisów tego przesilenia używa również Katelbach. Zob.: W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 249;
T. Katelbach, Akt pierwszy…, dz. cyt., nr 8, s. 82-83. 
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– w oparciu o porozumienie czterech „Stronnictw Jedności Narodowej” z 27 lipca 1940 r. – z au-
torskiego na zdecydowanie bardziej partyjny, pozycja uznawanego za reprezentanta SN Seydy,
jako ministra sprawiedliwości i jednocześnie kierownika Biura Celów Wojny oraz Biura Prac, Po-
litycznych, Ekonomicznych i Prawnych wydawała się być nawet wyższą od dotychczasowej.61

Podczas przedłużającej się nieobecności Bieleckiego w Wielkiej Brytanii reprezentacja stron-
nictwa znalazła się de facto w rękach przybyłych do Londynu prof. Folkierskiego oraz ministra
Seydy. We wspominanym już kilkakrotnie liście do Zarządu Głównego SN w kraju z 5 lutegi
1943 r. Seyda, Komarnicki i Celichowski pisali: „W Londynie Folkierski i Seyda współpracowali
ze sobą lojalnie; pierwszy kierował przy tym sprawami organizacyjnymi SN, drugi włożył wszyst-
kie swe siły jako minister w kierownictwo Biura Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych,
później przemianowanego na Ministerstwo Prac Kongresowych. Folkierski widział w Seydzie
przedstawiciela, a nie tylko członka SN w rządzie; obaj też robili wspólne w imieniu SN démar-
ches u rządu i podpisywali wspólne enuncjacje SN”.62

Kierunek, jaki nadawali oni stronnictwu nie wzbudzał jednak entuzjazmu Bieleckiego, który
zwłaszcza Seydzie miał za złe, że nie posiada „należytego wpływu w rządzie” oraz nie zapobiega
jego „ciążeniu w lewo”.63 Zapewne ówczesne stanowisko prezesa SN oddają słowa Wasiutyńskiego,
zapisane w dzienniku w drugiej połowie września 1940 r.: „Seyda i Folkierski w Londynie zaanga-
żowali się po stronie »Frontu Morges«”.64 Szczególnie bulwersujące było zachowanie kierownictwa
SN w sprawie tygodnika Jestem Polakiem. To wydawane przez ks. Stanisława Bełcha pismo, z racji
swego narodowo-katolickiego oblicza, stało się od pierwszego numeru (który ukazał się 
4 sierpnia 1940 r.) obiektem zmasowanego ataku przeciwników politycznych, nie tylko na łamach
emigracyjnej prasy polskiej i posiedzeniach Rady Ministrów, ale również prasy brytyjskiej, a nawet
na forum Izby Gmin! Efektem tej nagonki było oficjalne wycofanie, a raczej odcięcie się Stronnictwa
Narodowego (w październiku 1940 r.) od Jestem Polakiem i rezygnacja Jerzego Pańciewicza (przed
wojną członka zarządu okręgowego SN we Lwowie) z funkcji redaktora tego pisma.65 Bardzo kry-
tycznie taką postawę SN wobec Jestem Polakiem ocenił Doboszyński, który w końcu października
1940 r. przybył do Wielkiej Brytanii. Posiadający ugruntowaną – jeszcze z okresu francuskiego – kry-
tyczną opinię o rządzie gen. Sikorskiego i mający za złe kierownictwu SN, że „po katastrofie wrześ-
niowej dołączyło do wielopartyjnej kombinacji masońskiej”, autor Gospodarki narodowej 5 listopada
1940 r. w piśmie do prof. Folkierskiego poinformował o swoim wystąpieniu z szeregów stronnictwa.66
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61 M. Dymarski, dz. cyt., s. 112-114.

62 Np. w lutym 1941 w liście do premiera Seyda i Folkierski w imieniu SN protestowali przeciwko ewentualnemu mianowaniu
Józefa Lipskiego byłego ambasadora RP w Berlinie na stanowisko sekretarza w ministerstwie spraw zagranicznych, w miejsce
Jana Ciechanowskiego, który objął placówkę w Waszyngtonie. Zob.: AIPMS, Zespół: Prezydium Rady Ministrów, sygn. 58 B, k. 25,
List M. Seydy i W. Folkierskiego do gen. W. Sikorskiego z 10 II 1941 r.

63 List M. Seydy, W. Komarnickiego i S. Celichowskiego do ZG SN w Kraju. 

64 „Kiedyż – pisał dalej Wasiutyński – zrobi się plan naszej linii endeckiej? Przypuszczam, że jeśli nie będzie ogólnej, zupełnej
katastrofy, to Bielecki ją zrobi pomalutku”. Warto w miejscu zacytować opinię Mackiewicza: „Największym komplementem, jaki
można powiedzieć p. Bieleckiemu, prezesowi Stronnictwa Narodowego jest ten, że pod jego nieobecność kierownictwo Stronnictwa
Narodowego zupełnie nie dawało sobie rady. […] Dopiero p. Bielecki, przyjechawszy z Francji w 1941 r. zerwał z wszelkimi umizgami
do gen. Sikorskiego, z miejsca, w ciągu 24 godzin zawrócił kurs stronnictwa, wykazując w ten sposób rzetelny zmysł polityczny 
i słuszne rozeznanie polskiej racji stanu”. Zob. : W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 270; S. Mackiewicz (Cat), Lata nadziei
(Londyn: Drukarnia Polska, b.d.w. [1946]): s. 96. 

65 Zob. szerzej: K. Kaczmarski, „Sprawa pisma »Jestem Polakiem« (1940-1941). Przyczynek do dziejów prasy polskiej na
wychodźstwie w czasie II wojny światowej” [w:] tegoż, Studia i szkice z dziejów obozu narodowego (Rzeszów: Instytut Pamięci Na-
rodowej, 2010): s. 78-131. 

66 K. Kaczmarski, P. Tomasik, dz. cyt., s. 26; List A. Doboszyńskiego do W. Folkierskiego z 5 XI 1940 r. (udostępniony autorowi
przez Pawła Tomasika).



Tymczasem Bielecki, gdy we wrześniu 1940 r. otrzymał wspomnianą depeszę Mikołajczyka, roz-
począł starania o wyjazd. Wyrobił sobie wizy – wyjazdową francuską oraz tranzytową portugalską.67

Miał natomiast problemy z uzyskaniem wizy hiszpańskiej. W listopadzie 1940 r. w sprawie szybkiego
przyjazdu do Londynu dwukrotnie depeszował do niego prof. Folkierski. Nie mając nadal wizy hisz-
pańskiej Bielecki zaczął wówczas rozważać wariant przedostania się do Wielkiej Brytanii via Algier
i Casablankę.68 W marcu 1941 r. otrzymał wreszcie wizę tranzytową hiszpańską. Do tego czasu wygasł
jednak termin ważności wizy de sortie i portugalskiej. Bielecki zmuszony był więc ponowne postarać
się o wyrobienie tych wiz. Ostatecznie – po załatwieniu wszelkich formalności – 29 marca opuścił
Francję i przez Saragossę, i Madryt, 6 kwietnia dotarł do Portugalii.69 W podróży tej towarzyszyło
mu kilku działaczy SN, m.in. Demidecki-Demidowicz. W konsulacie brytyjskim w Lizbonie Bielecki
odebrał wizę wjazdową do Wielkiej Brytanii. Jednak ponad dwa miesiące czekał na miejsce w samo-
locie. Nic – niestety – nie wiadomo o jego działalności politycznej w stolicy Portugalii. Wreszcie,
28 czerwca odleciał, wraz z Demidowiczem, z Lizbony do Londynu.70

Przyjazd prezesa Stronnictwa Narodowego do stolicy Wielkiej Brytanii w zupełnie nowej
sytuacji międzynarodowej – kilka dni po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej – rozpoczął, jak
miała pokazać najbliższa przyszłość, chyba najważniejszy etap jego emigracyjnej działalności
politycznej w czasie II wojny światowej.

* * *

Tadeusz Bielecki’s Emigre Political Activities during the First Phase of the Second World War
(September 1939 – June 1941)

The subject of the following article shall be the political activities of Dr. Tadeusz Bielecki,
the Chairman of the Main Board of the Polish rightist conservative Nationalist Party [Stronnic-
two Narodowe: SN], during the first phase of the Second World War, i.e. from his departure from
Poland in late September/early October 1939 to his arrival in London in June 1941. Throughout
this period Bielecki lived successively in Hungary, France, and Portugal (from April 1941). 
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67 MN, Zbiory Stronnictwa Narodowego na Wychodźstwie, paszport Tadeusza Bieleckiego. 24 IX 1940 w Vichy w przenie-
sionej tutaj z Paryża ambasadzie Brazylii prezes SN uzyskał wizę wjazdową do Brazylii. Ten kraj, jako docelowy, podawał on później
w swoich staraniach o wizę de sortie oraz wizy tranzytowe portugalską i hiszpańską. W tym samym dniu uzyskał wizę wyjazdową
francuską. Ważność wizy de sortie dwukrotnie później przedłużał – najpierw w Vichy 31 X 1940 do 31 grudnia, a następnie w La-
palisse 19 II 1941 do 20 kwietnia. 28 IX 1940 w konsulacie Portugalii w Lyonie wyrobił sobie po raz pierwszy wizę tranzytową do
Brazylii ważną przez 30 dni. Później – trzykrotnie – prolongował ją w konsulatach Portugalii w Nice (18 X 1940) i Marsylii (14 XII 1940
i 7 III 1941). Wizę tranzytową hiszpańską dostał 19 III 1941 w konsulacie Hiszpanii w Marsylii.

68 W. Wasiutuński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 283, 286.

69 IPMS, Zespół Rada Narodowa RP, sygn. A. 5/72, Akta personalne członków RN, Teczka T. Bieleckiego, List A. Zaleskiego
do S. Mikołajczyka, Londyn 2 IV 1941 r., k. 16; tamże, List A. Zaleskiego do S. Mikołajczyka, Londyn 6 IV 1941 r., k. 11; tamże, List
T. Bieleckiego do S. Mikołajczyka, Londyn 8 VII 1941 r., k. 12-13. W liście tym Bielecki pisał, iż odpowiedź o odmownej decyzji Rady
Narodowej w sprawie urlopu otrzymał „dość późno”. Wasiutyński informację o tej decyzji Rady Narodowej odnotował w swoim
dzienniku pod datą 6 września, tj. miesiąc po wysłaniu przez Bieleckiego listu do Mikołajczyka z prośbą w tej sprawie. Zob.: 
W. Wasiutyński, Prawą stroną…, dz. cyt., s. 258; MN, Zbiory Stronnictwa Narodowego na Wychodźstwie, paszport Tadeusza 
Bieleckiego. Przekroczenie przez prezesa SN granicy francusko-hiszpańskiej zostało odnotowane przez służby kontroli granicznej
29 marca w maleńkiej pirenejskiej wiosce Canfranc, leżącej na szlaku pielgrzymim do Santiago de Compostela. Od 1928 Canfranc
miało połączenie kolejowe, a zatem z całą pewnością Bielecki jechał pociągiem z Nicei przez Saragossę do Madrytu. Po krótkim
pobycie w stolicy Hiszpanii wyjechał 6 kwietnia – najkrótszą drogą przez Valcencia de Alcantara – do Lizbony. 

70 E. Duraczyński, R. Turkowski, dz. cyt., s. 49; A. Niewiadomski, „Aleksander Demidecki-Demidowicz”, mps., 2004 (udo-
stępniony autorowi przez Jana Żaryna).



He managed to organize an efficient avenue of communication with the Nationalist Party’s
leadership in occupied Poland. This was facilitated, i.a., through the establishment of SN posts
in Budapest and Bucharest already during the fall of 1939, in addition to a well-developed SN
clandestine network in southern France as of summer/fall 1940. Following his arrival in France
(in November 1939), the Chairman of the Nationalist Party kept himself at a distance from
Gen. Władysław Sikorski’s cabinet but, nevertheless, became the Deputy President of the Na-
tional Council and a member of the Committee for State Affairs.

The author also clarifies the controversies surrounding Bielecki’s sojourn in non-occupied
(Vichy) France from June 1940 to March 1941.
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Historia polskiej sekcji Radio Nacional de España (popularnie nazywanej Radio Madryt),
która nadawała swoje programy w latach 1949-1975, pozostaje wciąż zagadnieniem niedosta-
tecznie zbadanym. W dostępnych artykułach bądź fragmentach opracowań znajdują się szcząt-
kowe informacje, które mają zazwyczaj na celu zapoznanie czytelnika z samym faktem istnienia
madryckiej rozgłośni, pracującymi w niej osobami oraz jego oddziaływaniem na polskiego od-
biorcę.1

Bardzo dużą rolę w kontekście powstania radia oraz jego późniejszego funkcjonowania od-
grywała madrycka oraz londyńska emigracja niepodległościowa, zaś rozgłośnia cieszyła się szcze-
gólną popularnością w pierwszym okresie swej działalności, tj. w latach 1949-1955. Był to czas,
kiedy kierownictwo sprawował Karol Wagner-Pieńkowski, a polska sekcja nie posiadała jeszcze
ugruntowanej konkurencji w postaci Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. Następnie, Hisz-
pania zaczęła powoli odmrażać stosunki z krajami za „żelazną kurtyną”, co ostatecznie znalazło
swój wyraz w zawarciu w 1969 r. układu konsularnego z PRL. Po tym wydarzeniu Radio Madryt
straciło całkowicie swój pierwotny charakter i zostało rozwiązane w 1975 r., miesiąc po śmierci
gen. Francisco Franco.

Półgodzinne audycje prezentowane na falach radiowych miały przede wszystkim charakter
felietonistyczny. Ich autorzy poruszali szerokie spektrum tematów, zarówno z dziedziny zagad-
nień krajowych, jak i polityki światowej. Kontekst międzynarodowy jest szczególnie interesujący
w związku z jego powiązaniami z ówczesną polityką Rządu RP na Wychodźstwie. Wyczerpujące

1 Zob. np.: A. Banaszak, „Polonia hiszpańska, charakterystyka historyczno-społeczna”, Studia Polonijne, t. 22 (2001); 
M. Eiroa de San Francisco, Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (1939-1955) (Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 2001):
s. 152-156. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1999): s. 135-137; tegoż, Polityczna
historia mediów w Polsce w XX wieku (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WsiP, 2009): 
s. 368-369; J. Łobodowski, „Sytuacja w kraju poprzez korespondencję”, Kultura, nr 11 (1950): s. 71-81; tegoż, „Tu mówi Madryt”,
Zeszyty historyczne, z. 54 (1980): s. 113-128; tegoż, „Wołanie o ratunek”, Kultura, nr 5 (1951): s. 108-110; J. Nowak-Jeziorański,
Wojna w eterze (Kraków: Znak, 2005): s.17; K. Pszenicki, Tu mówi Londyn: historia Sekcji Polskiej BBC (Warszawa: Rosner & Wspól-
nicy, 2009); I. Szypowska, Łobodowski, Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo” (Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
2001): s. 146-160; K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja (Warszawa: Rytm, 2003): s. 40; J. Żaryn, Kościół w Polsce w latach przełomu
(1953-1958) (Warszawa: „Neriton”: Instytut Historii PAN, 2000): s. 56.
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opracowanie charakteru, stylistyki oraz zakresu poruszanych na antenie Radia Madryt zagadnień
jest niestety zadaniem bardzo trudnym ze względu na brak całościowego, codziennego zapisu
treści audycji. Poniższa charakterystyka będzie się więc opierać na fragmentarycznych zasobach,
odnalezionych w Archivo General de la Administración w Alcalá de Henares oraz na treści 
Codziennych Biuletynów Działu Odbioru Audycji z Zagranicy, przygotowywanych przez Polskie Radio
i znajdujących się w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie.

Niewątpliwą zaletą korzystania z oryginalnych skryptów, znajdujących się w Hiszpanii jest
możliwość przyjrzenia się codziennym zeszytom radiowym. Powstające teksty były poddawane
poprawkom redaktorskim oraz niezbyt restrykcyjnej cenzurze. Oprócz poprawek nanoszonych
własnoręcznie przez Karola Wagnera-Pieńkowskiego2 można tam również znaleźć specjalne
oznaczenia dokonywane przez spikerów, które miały ułatwić im odczytywanie tekstu na antenie.
Wymogi cenzury oraz hiszpańskiej kontroli nad emisjami zakładały tłumaczenie tekstów na
język hiszpański, zanim jeszcze zostały one wyemitowane. Nie udało mi się odnaleźć skryptów,
o których wspominał Kazimierz Tylko Dobrzański.3 Chodzi mianowicie o takie zeszyty, w któ-
rych miały znajdować się zapisy dotyczące wydarzeń hiszpańskich oraz polityki prowadzonej
przez rząd gen. Francisco Franco z adnotacją redaktora, aby nie czytać ich na antenie. Oczywi-
ście, informacje te (bez polskich dopisków) były później tłumaczone, gdyż podawania ich wy-
magały władze Radio Nacional de España. Zapisy komentarzy i pogadanek, po przeczytaniu
przez spikerów, były spinane w całość i oddawane do archiwum. 

W przypadku hiszpańskich archiwaliów problemem pozostaje również niekompletność za-
pisu audycji w języku polskim. Niejednokrotnie do dyspozycji pozostają jedynie skrypty w ję-
zyku hiszpańskim, które z pewnością mogą służyć jako zapis treści informacyjnych nadawanych
przez Radio Madryt, ale z uwagi na fakt, że były to tłumaczenia nie oddawały w pełni oryginalnej
stylistyki oraz charakteru pierwowzorów. Różnice między wersją polską a hiszpańską są wi-
doczne na przykładzie tych audycji, które zachowały się w obydwu językach. Tłumacze, którymi
najczęściej byli studiujący w Hiszpanii Polacy4, potrafili dość sprawnie dokonać przekładu skryp-
tów, lecz nie byli w stanie w pełni oddać niuansów językowych oraz, charakterystycznego dla
każdego z autorów tekstów, stylu. Dodatkowym utrudnieniem pozostawał z pewnością fakt, że
tłumacze traktowali swoją pracę dorywczo i dość często się zmieniali.

W przypadku Biuletynów Nasłuchu, znajdujących się w Warszawie, w kontekście Radia Madryt
istotne są zawarte w nich informacje dodatkowe. Chodzi mianowicie o godziny odbioru audycji,
które na przestrzeni omawianego okresu ulegały zmianom. W różnym okresach nadawano na
przykład w godzinach: 17.00, 19.30, 20.20, 20.30, 21.55. Ze względu na późną porę zapisy au-
dycji z Hiszpanii umieszczane były w Biuletynach zazwyczaj z jednodniowym opóźnieniem. Is-
totną informacją są również częste adnotacje o złym odbiorze madryckiego programu. Czasami
słaba fala była na tyle trudna w odbiorze, że zapis nasłuchu składał się ze zdań wyrwanych 
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2 Poprawki te były najczęściej dokonywane na tekstach dostarczanych przez Mariana Szumlakowskiego oraz jego żonę 
– Irenę Hebdzyńską. Zob.: artykuł Ireny Hebdzyńskiej zaadoptowany przez Karola Wagnera pt. „Nowa encyklika papieska – Humani
Generis”, 21 IX 1950, Archivo General de la Administración (dalej: AGA), Sección: 3, Fondo: 49.01 teczka 21/3183 [emisión polaca];
artykuł Szumlakowskiego nt. książki „España tenía razón” José María Doussinague, 12 I 1950, AGA (3) 49.01 teczka 21/3086 [emi-
sión polaca]. O dokonywaniu poprawek oraz ingerowaniu w treść artykułów pisanych przez Szumlakowskiego pisał również Józef
Łobodowski. Zob.: J. Łobodowski, Tu mówi…, dz. cyt., s. 121-125.

3 Relacja spikera Radia Madryt, Kazimierza Tylko Dobrzańskiego z dnia 2 VI 2009 r. (w zbiorach autorki).

4 Byli to w większości studenci ufundowanego 6 XII 1946 Colegio Mayor Santiago Apóstol. M. Eiroa San Francisco, “Pax
Romana Romana y los estudiantes católicos del este de Europa. Solidaridad y perspectivas de futuro” [w:] La internacional católica.
Pax Romana en la política europea de posguerra, (red.) G. Sánchez Recio (Madrid: Biblioteca Nueva, 2005): s. 257-301.



z kontekstu, w których brakuje słów, początku lub zakończenia. Innym razem nasłuchu audycji
nie było w ogóle. Okresy takie to na przykład czerwiec-listopad 1955 r., marzec-październik
1956 r. czy luty-kwiecień 1960 r. Były również takie miesiące, kiedy audycja była bardzo dobrze
słyszalna, przez co każdego dnia Biuletyny zawierały informacje podawane przez Radio Madryt.
Zazwyczaj nie uwzględniano krótkiego dziennika radiowego, skupiając się raczej na komenta-
rzach i felietonach. 

Niniejszy artykuł jest próbą scharakteryzowania tematyki audycji w latach 1949-1955 pod
kątem polityki międzynarodowej i emigracyjnej. W związku z początkowym wpływem ośrodka
prezydenta Augusta Zaleskiego na linię polityczną Radia Madryt, nacisk został położony na po-
wiązania prezentowanych treści z polityką obozu „zamkowego”.

*
Biorąc pod uwagę kontekst powstania Radia Madryt nie ulega wątpliwości, że cechą cha-

rakterystyczną polskiej sekcji Radio Nacional de España był zdecydowany i konsekwentny
antykomunizm. Niemniej jednak patrzenie na emitowane audycje jedynie z tej perspektywy
byłoby zbytnim uproszczeniem. Należy przede wszystkim pamiętać, że program radiowy two-
rzyli wolni Polacy dla Polaków, znajdujących się w kraju okupowanym przez Związek Sowiecki.
W związku z tym, kolejny bardzo ważny aspekt tematyki radiowej stanowiły informacje do-
tyczące tych wydarzeń międzynarodowych, które mogły przyczynić się do rewizji powojen-
nego układu politycznego w Europie i na świecie; a także tych, do których rodacy w kraju nie
mieli – z racji cenzury – dostępu. Na wybór informacji w sposób istotny wpływały konkretne
strategie polityczne, podejmowane przez Rząd RP na Wychodźstwie. W momencie powstania
radia, to jest na początku 1949 r., emigracyjni politycy widzieli możliwość odbudowania nie-
podległej Polski tylko w oparciu o mocarstwa zachodnie, a w szczególności o Stany Zjedno-
czone. Według nich, mogło do tego dojść jedynie w wypadku nowego konfliktu zbrojnego,
który zlikwidowałby podział Europy na dwie strefy.5

Powstanie madryckiej rozgłośni zbiegło się w czasie z pierwszymi latami zimnej wojny oraz
z realizowaniem strategii powstrzymywania.6 Wtedy właśnie emigracja wywodząca się z krajów
za „żelazną kurtyną” stała się ważnym elementem gry dla rządów Wolnego Świata. Chciano wy-
korzystać jej potencjał. W tym celu zorganizowany został Komitet Wolnej Europy, który miał
być platformą umożliwiającą kontakty z rządami na uchodźstwie. Pomysłodawcą instytucji był
George Kennan7, szef Sztabu Planowania Politycznego, który uważał, że dzięki takiej organizacji
uniknie się bezpośredniego angażowania i krępowania amerykańskiej administracji sprawami
emigracyjnych rządów. Większość funduszów Komitetu Wolnej Europy pochodziła z CIA i to
ta organizacja sprawowała nad nim polityczny nadzór.8 W przypadku przedstawicieli Polski po-
stawiono warunek, że nie mogli oni być bezpośrednio związani z, nieuznawanym przez USA,
emigracyjnym rządem w Londynie. Niosło to ze sobą zagrożenie utworzenia konkurencyjnego
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5 P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1999): s. 29; K. Tarka, Emigra-
cyjna…, dz. cyt., s. 48-49.

6 Zob.: J. L. Gaddis, Strategie powstrzymywania (Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 2007).

7 George Frost Kennan (1904-2005), dyplomata amerykański, sowietolog, przed II wojną światową pracował w Genewie,
Hamburgu, Tallinie, Berlinie oraz Moskwie, był architektem polityki powstrzymywania, co przedstawił w słynnym artykule „The
Sources of Soviet Conduct” wydanym latem 1947. W 1952 został mianowany ambasadorem USA w Związku Sowieckim, ale stracił
to stanowisko po porównaniu ówczesnej Rosji do nazistowskich Niemiec.

8 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 48.



do ośrodka prezydenckiego polskiego forum politycznego, co stało się faktem w grudniu 1949 r.,
gdy powstała Rada Polityczna. Amerykanie uznali wówczas, że najbardziej wpływowe partie po-
lityczne opuściły ośrodek rządowy.9

Chociaż po powstaniu Rady Politycznej wpływy otoczenia prezydenta Augusta Zaleskiego
w Stanach Zjednoczonych bardzo się zmniejszyły, nie zmieniono taktyki. Cały czas uważano,
że Polsce pomóc może jedynie zdecydowana polityka amerykańska i to z nią należało wiązać
nadzieje. Linia ta była utrzymywana, pomimo faktu, że zdawano sobie sprawę z niesprawiedli-
wości popełnionej względem Polaków pod koniec wojny. Oczekiwano swoistego zadośćuczy-
nienia, o czym przypominano przy okazji różnego rodzaju rocznic upamiętniających takie
wydarzenia, jak na przykład konferencja na Krymie. Radio Madryt mówiło wprost, że „Jałta
była zdradą, ale Polacy oczekują otrzeźwienia”.10

Innym razem, cytując gen. Sosnkowskiego, podkreślano w kontekście Jałty rolę niepodle-
głościowego wychodźstwa, które swoje zadanie miało realizować 

w walce na gruncie międzynarodowym o wolność narodu, który dziś
sam przemawiać nie może, a w imieniu którego działa emigracja, w akcji
budzenia sumień wolnego świata przeciw błędom i grzechom Jałty, w wy-
kazywaniu zbieżności interesów Polski z interesem wolnego świata. Wie-
rzymy szczerze, że żelazna jałtańska obręcz okrążająca świat – dzieląc go
na dwa obozy, nie wytrzyma naporu coraz potężniejszych sił Zachodu 
i coraz większych sprzeczności wewnątrz sowieckiego Imperium.11

W tym kontekście starano się przekonać USA, że to w ich własnym interesie leżało po-
rozumienie z polską emigracją.12 Nie chciano dopuścić do sytuacji, w której władze na
uchodźstwie byłyby pomijane, a Stany Zjednoczone utworzyłyby własną agenturę polityczną,
która inspirowałaby narody ujarzmione do wykonywania podziemnych akcji. W USA faktycz-
nie powstał tzw. Plan „X”, który miał polegać na antykomunistycznej „dywersji”. Rząd polski
uważał jednak, że amerykańska propozycja była instrumentalna, a dla Polaków zakończyłaby
się niebezpieczną i niepotrzebną ofiarą.13 W tej kwestii chciano mieć pewność, że rząd polski
będzie partnerem Amerykanów, a nie tylko ich agentem, wykonujących mniej lub bardziej
efektywne akcje sabotażowe. Na podobnym stanowisku stali redaktorzy Radia Madryt,
stwierdzając, że: 

pomimo, że Stany dysponują największą siłą materialną w walce z ko-
munizmem to narody zniewolone przez komunizm dysponują olbrzymią
siłą w sensie moralnym i narodowym. To, że narody te nie posiadają broni,
nie oznacza, że nie walczą. Polacy znajdujący się na emigracji, łącznie 
z rządem polskim na emigracji powinni połączyć swoje wysiłki, dodając
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9 W skład Rady Politycznej pierwotnie weszły: Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe oraz Polski Ruch Wol-
nościowy Niepodległość i Demokracja. W 1950 przystąpiły do niej również część Polskiego Stronnictwa Ludowego z Kazimierzem
Bagińskim i Stefanem Korbońskim oraz część Stronnictwa Pracy.

10 AGA, (3) 49.01 teczka 21/3086 [emisión polaca], pogadanka Stanisława Rylskiego pt. „Dlaczego Ameryka przekreśli
Jałtę”, 11 II 1950.

11 Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej: NAC), 789/3 13-20 II 1955, artykuł pt. „10-lecie Jałty”, 13 II 1955 r., s. 360.

12 K. Tarka, Emigracyjna…, dz. cyt., s. 56-57.

13 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 34;K. Tarka, Emigracyjna…, dz. cyt., s. 66.



do tego wysiłki innych narodów, które znajdują się w takiej samej sytuacji.
Stany Zjednoczone i reprezentacje polityczne wolnych narodów powinny
dążyć do wzajemnego zrozumienia.14

Emigracja niepodległościowa sprawę walki o wolność Polski wiązała z odzyskaniem  przez
nią Kresów Wschodnich z Wilnem i Lwowem. Uważano, że aneksja połowy obszaru przedwo-
jennej Rzeczypospolitej przez Stalina zachwiała równowagą europejską; sytuację tę mogłoby
naprawić jedynie odzyskanie przez kraj niepodległości w granicach zachodnich z 1945 r. 
i wschodnich z 1939 r.15 Ziemie zachodnie miały być w tym wypadku rekompensatą ze strony
Niemiec za okres okupacji i zniszczeń wojennych, a nie odszkodowaniem za grabież Kresów
Wschodnich RP.16

W związku z powyższym charakterystyczną cechą emisji Radia Madryt była swoboda mó-
wienia o polskiej granicy zachodniej, przebiegającej na linii Nysy i Odry.17 Podkreślano prawo
Polski do tych ziem twierdząc: 

emigracja polska nie zamyka oczu na fakty. Wiemy aż nadto dobrze,
że naród niemiecki w swojej masie granicy na Odrze i Nysie nie uznaje,
zaś komuniści robią jedynie dobrą minę do złej gry, bo tak do czasu kazano.
Starając się w miarę naszych sił i możliwości informować opinię zachodnią
o prawach polskich do Ziem Odzyskanych, zdajemy sobie sprawę z wszel-
kich grożących pod tym względem niebezpieczeństw, z drugiej strony jed-
nak zdajemy sobie sprawę, że w rozbitem i zdezorientowanem
społeczeństwie niemieckim nie istnieje silny ośrodek, który by już dziś
rozporządzał poważnemi atutami w tej walce. Lata idą, Ziemie Odzyskane
zagospodarowują się i zaludniają, i nie będzie łatwo odrobić tego rodzaju
fakty dokonane.18

Linia polityczna, którą przyjęła rozgłośnia była więc całkowicie zgodna z polityką emigra-
cyjnego rządu polskiego, który również jednoznacznie stwierdzał, że Dolny Śląsk, Pomorze Za-
chodnie, Warmia i Mazury stanowią nierozerwalną część obszaru Rzeczypospolitej.19
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14 AGA, (3)49.01 teczka 21/3377 [emisión polaca], pogadanka Mariana Szumlakowskiego pt. „Emigracja polityczna i Stany
Zjednoczone”, 15 X 1949.

15 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 32.

16 K. Tarka, Emigracyjna…, dz. cyt., s. 73-80.

17 Stało to w jawnej opozycji do polskiej sekcji Radia Wolna Europa, która podlegała w tym względzie ograniczeniom tema-
tycznym. Oprócz kwestii sporów terytorialnych RWE nie mogła poruszać tematów związanych z krytykowaniem polityki amerykań-
skiej lub zachodniej, zagadnień mogących nie podobać się rządowi niemieckiemu oraz lokalnemu rządowi Bawarii. Sama rozgłośnia
na temat polskiej granicy zachodniej nie zajmowała oficjalnego stanowiska, a jeśli jakiś polityk na falach poruszał ten problem to
czynił to tylko we własnym imieniu oraz jako reprezentant własnego stronnictwa politycznego. P. Machcewicz, Emigracja…, dz.
cyt., s. 62-63; P. B. Henze, „Wczesne lata Radia Wolna Europa” [w:] 50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji ju-
bileuszowej, (red.) D. Nałęcz (Warszawa: NDAP, 2003): s. 102; J. Nowak-Jeziorański, Wojna…, dz. cyt.

18 AGA, (3)49.01 teczka 21/2886 [emisión polaca], artykuł Karola Wagnera pt. „Co ich boli najbardziej”, 21 XI 1951.

19 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPiMS), KGA.234, Pogadanka Radia Madryt z maja 1951 r., k. 38.
Zob. także: T. Wolsza, „Stanowisko Rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945-
1949)” [w:] Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t.1 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 1995): s. 91-104; M. S. Wolański, Środowiska
emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich (1949-1972) (Wrocław: b.w., 1992); tegoż, „Polski Londyn
a zagadnienia niemieckie (1949-1955)”, Zbliżenia Polska-Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1 (1991): s. 78-89.



Dodatkowo, podkreślano istotną rolę, jaką odgrywały polskie „Ziemie Odzyskane” w systemie
bezpieczeństwa europejskiego. Słuchacze Radia Madryt mogli usłyszeć, że 

wschodnia granica Niemiec nie może przekraczać granicy na Odrze 
i Nysie. Wymaga tego równowaga sił w zjednoczonej Europie i gospodarcza
zwartość obszaru, który musi oddzielać Niemcy od reszty. Wtedy dopiero
można mieć nadzieję, że znikać zaczną aspiracje rewizjonizmu niemiec-
kiego i maleć będzie niebezpieczeństwo, jakie dążenia do podboju przed-
stawiają dla Europy i świata.20

Ciekawym faktem w tym kontekście pozostaje również to, że linię polskiej emigracji w za-
kresie polskiej granicy zachodniej przyjmowała także Hiszpania; potwierdzały to artykuły uka-
zujące się w tamtejszej prasie i cytowane na falach radiowych: 

ABC21 pisze: „Gdyby w Polsce katolickiej rządził rząd prawdziwie nie-
zależny, gdyby kraj miał niezależność, to granica Odry i Nysy byłaby roz-
wiązaniem najlepszym. Lecz Polska jest pod jarzmem zaborczego
komunizmu, który grozi światu”. Cytujemy te słowa, by wiedziano, że sta-
nowisko narodu polskiego w tej sprawie znajduje zrozumienie w wielu ko-
łach Zachodu, wbrew temu, co głosi propaganda reżimu…22

Polska sekcja RNE mogła bez przeszkód poruszać zagadnienie niemieckie, chociaż trzeba
pamiętać, że Hiszpania tradycyjnie była raczej proniemiecka. W związku z tym, swoboda, jaką
się w tej kwestii cieszono była zaskakująca nawet dla samych Polaków. Zdawano sobie sprawę
z tego, że z biegiem czasu, to jest w miarę normalizowania się stosunków z zachodnimi Nie-
mcami, mogą w tym zakresie powstać utrudnienia.23

W przypadku polskiej granicy wschodniej sprawa była bardziej złożona. Polityka Radio
Nacional de España opierała się w tej kwestii na odmowie przez Hiszpanię uznania powo-
jennych zmian granic sowieckich.24 Linia przyjęta przez redaktorów madryckiej rozgłośni mu-
siała być jednak zgodna również z zaleceniem, aby nie poruszać w audycjach nieporozumień
i antagonizmów historycznych, które w przeszłości oddzielały od siebie narody, takie jak Po-
lacy, Ukraińcy czy Litwini. Było więc oczywiste, że Radio Madryt nie mogło jednoznacznie
upominać się o kształt granicy wschodniej, zgodnej z traktatem ryskim. Odmienna linia po-
stępowania byłaby szkodliwa ze względu na istniejące wówczas rozbieżności między poszcze-
gólnymi emisjami Radio Nacional i koniecznymi replikami na antenach poszczególnych sekcji
RNE.25
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20 NAC, 682/1, 1-8 II 1954, pogadanka pt. „Sprawa granicy na Odrze i Nysie”, b.a., 6 II 1954, s. 351-352. Mówiono również:
„Polska oparta o Odrę i Nysę będzie skutecznie pełnić swoją misję obronną na Wschodzie Europy, Niemcy ograniczone w swym
parciu na wschód, zaoszczędzą sobie i Europie tragicznych rozczarowań, co do swych możliwości pokojowego współżycia.
Granica na Odrze i Nysie jest granicą bezpieczeństwa Europy”. AGA, Syg. (3)49.01 21/2843 [emisiones polacas], pogadanka An-
toniego Derynga pt. „Granica Odry i Nysy, granica bezpieczeństwa Europy”, 25 V 1951.

21 ABC jest tytułem hiszpańskiego dziennika o konserwatywno-monarchistycznej linii politycznej, wychodzącego od 1903.

22 NAC,  790/3, 17-24 III 1955, artykuł pt. „Układy jałtańskie”, 20 III 1955.

23 IPiMS,  A.45.680.5, Notatka w sprawie Radia Madryt, VII 1951.

24 IPiMS, KGA.365, Radio Madryt 1950-1960, Notatka złożona przez Józefa Potockiego w hiszpańskim MSZ, 4 I 1955, k. 113.

25 Tamże.



Jeżeli odwoływano się do granicy wschodniej to zazwyczaj w kontekście głoszonej przez pol-
skie wychodźstwo koncepcji federalizmu, która, aby mogła być zrealizowana, musiała zakładać
przyjaźń między narodami słowiańskimi. Uważano, że tylko związek federacyjny może zagwa-
rantować niepodległość małym i średnim narodom żyjącym pomiędzy ZSRS i Niemcami. 
W związku z tym, Związek Sowiecki musiał zostać odepchnięty na Wschód, a zabezpieczeniem
od ekspansjonizmu rosyjskiego i niemieckiego miała być Europa złożona z trzech federacji:
środkowo-wschodnioeuropejskiej, zachodnioeuropejskiej i skandynawskiej.26 Utworzony w ten
sposób, ponadnarodowy słowiański organizm polityczny miałby większe możliwości w polityce
międzynarodowej. 

Wstęp do tego rodzaju współpracy miało stanowić złożenie 17 sierpnia 1949 r. wspólnego
memoriału do sekretarza generalnego ONZ przez przedstawicieli jedenastu krajów (Białorusi,
Bułgarii, Czech, Estonii, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier).27 Twier-
dzono w nim, że reżimy rządzące w krajach Europy Środkowo-Wschodniej łamią przyjętą przez
ONZ 10 grudnia 1948 r. Deklarację Praw Człowieka. Polacy ufali, że ten wspólny protest zapo-
czątkuje współpracę wszystkich podpisanych narodów. Nadzieje te okazały się jednak złudne,
gdyż kluczowe znaczenie w tej kwestii miały dobre stosunki z Ukrainą, które komplikował spór
terytorialny oraz obawy Ukraińców przed wynarodowieniem. 

Kontaktów z polską emigracją Ukraińcy zaczęli szukać dopiero w 1952 r. w związku z do-
niesieniami, że Biały Dom popiera koncepcję jednej i niepodzielnej Rosji. Sporne kwestie granic
miały zostać odsunięte na dalszy plan. Józef Łobodowski wyszedł w tym miejscu z propozycją
wspólnego zarządzania spornym terytorium w ramach federacji środkowoeuropejskiej. Pisał on,
że w jego propozycji Ziemia Czerwińska miałaby możliwość stać się „pomostem pomiędzy
dwoma narodami i ich cywilizacją i kulturą, zamiast, jak to było w czasach ostatnich, przepa-
ścią”.28 Na falach Radia Madryt starano się wówczas podkreślać wspólnotę losów narodów sło-
wiańskich. Dla madryckiej rozgłośni Łobodowski pisał: 

Wpadła nam w ręce przypadkowo nowela ukraińskiego pisarza, zaty-
tułowana Brat twój, Kain. Autor należy do nowej emigracji ukraińskiej, za
granicę dostał się przy końcu wojny i zna rzeczywistość sowiecką z oso-
bistego, długoletniego doświadczenia. Treścią noweli jest historia młodego
inteligenta z prowincjonalnego miasta, którego NKWD upatruje na swo-
jego współpracownika, wyznaczając mu rolę konfidenta i prowokatora.
Sawa Choroszun – takie jest imię i nazwisko bohatera opowieści – nie zga-
dza się, zostaje aresztowany i skazany na dziesięć lat pobytu w północnym
łagrze. Również jego narzeczona, Olga, choć nie mająca najmniejszego
związku ze sprawą, dostaje identyczny wyrok. […] Dla Europejczyka jest
to historia monstrualna, że prawie nieprawdopodobna, ale w Rosji takie
historie w nikim nie budzą zdumienia, stanowią zjawisko normalne, co-
dzienny chleb obywatela. Nikt nie jest pewny dnia, ani godziny, każdy
musi być przygotowany na najgorsze, a największa ostrożność osobista 
w postępowaniu też na nic się nie zdaje, gdyż nigdy nie wiadomo, czy
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26 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 39-40; T. Wolsza, „Rząd RP na obczyźnie wobec wschodniej granicy Polski (lipiec 1945
– luty 1951 roku)”, Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, (red.) M. Głowiński, t. 2 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 1997): s. 81-92.

27 K. Tarka, Emigracyjna…, dz. cyt., s. 115-116.

28 J. Łobodowski, „Przeciw upiorom przeszłości”, Kultura, nr 2/3 (1952): s. 53-55.



człowiek, z którym utrzymywało się nieco bliższe stosunki, nie wpadnie
w nieszczęście i nie pociągnie za sobą mimo woli tych, którzy z nim ob-
cowali. […] Brat twój, Kain – ten wymowny tytuł, jakim tak niedawno jesz-
cze przebywający w Sowietach pisarz nazwał swoją nowelę, lepiej niż
jakiekolwiek polityczne slogany, określa rzeczywistość sowiecką. Tam is-
totnie brat bratu, człowiek człowiekowi, może być tylko Kainem.29

Niestety, zbliżenie z Ukraińcami także i tym razem nie przyniosło zamierzonego efektu.
Zdarzało się, że później wracano jeszcze do koncepcji federacyjnej30; zawsze jednak okazywało
się, że sporne terytoria stanowiły przeszkodę nie do pokonania.

Jak już wspomniano, powstanie Komitetu Wolnej Europy, Rady Politycznej oraz olbrzymiej
machiny Radia Wolna Europa, spowodowało marginalizację znaczenia ośrodka prezydenckiego
w polityce międzynarodowej. W tym kontekście nadzieją na ożywienie stosunków i ponowne
zaangażowanie się w politykę stał się atak Korei Północnej na Południową w czerwcu 1950 r.
Wytworzył on bowiem możliwość wybuchu konfliktu światowego, w którym emigracja cały czas
pokładała nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Idea III wojny światowej w spo-
sób zrozumiały budziła niechęć wielu środowisk, ale dla Polaków stanowiła jedyny sposób na
zniszczenie imperium sowieckiego. Podejście to bardzo dobrze opisał pięć lat później Kazimierz
Sosnkowski w orędziu wyemitowanym przez Radio Madryt: 

Nie jesteśmy narodem podżegaczy wojennych. Naród nasz bowiem
wiele wycierpiał w ostatniej wojnie i zbyt wiele poniósł ofiar, by tęsknić
do nowej katastrofy powszechnej. Lecz wojny przychodzą zwykle wbrew
woli narodów i na przekór ich pragnieniom. I dlatego świat wolny musi li-
czyć się z tym, że mimo wszystkich wysiłków ludzi dobrej woli, że wbrew
tak żarliwemu usiłowaniu pokoju przez Zachód, do katastrofy powszech-
nej jednak dojść może.31

W Madrycie bacznie śledzono przebieg działań wojennych na Półwyspie Koreańskim; tym
bardziej, że Amerykanie zaczęli żywo interesować się polskimi środowiskami emigracyjnymi.
W tym kontekście postawa Rządu RP na Wychodźstwie opierała się na zachowywaniu spokoju
i niewywoływaniu w kraju przedwczesnych i niepotrzebnych ruchów. Uważano wówczas, że Po-
lacy w kraju muszą dbać przede wszystkim o zachowanie prawdziwej polskości i stosowanie
biernego oporu przed sowietyzacją, natomiast walka o niepodległość jest zadaniem emigracji.32

Poseł Potocki w tym okresie informował Rząd RP w Londynie, że „nadawano komentarze i po-
gadanki zalecające unikanie wszelkich odruchów nierozważnych oraz przypominające, że 
w obecnych okolicznościach utrzymanie odporności psychicznej pod hasłem przetrwania jest
najważniejszym zadaniem społeczeństwa w Kraju”.33 Aby podjąć tę walkę należało znaleźć 
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29 AGA, (3)49.01 teczka 21/2775 [emisiones polacas], pogadanka Józefa Łobodowskiego pt. „Brat twój Kain”, 16 VII 1952.

30 Jeżeli chodzi o układ stosunków w Europie po wojnie, to należy przede wszystkim stworzyć warunki, by w żadnym wy-
padku nie mogło się to powtórzyć. W tym celu jest rzeczą konieczną, by powstał ściślejszy związek państw Środkowej i Wschodniej
Europy”. NAC,  682/1, 1-8 II 1954, artykuł pt. „Sprawa granicy na Odrze i Nysie”, 6 II 1954, s. 351-352.

31 NAC,  789/3 13-20 II 1955, artykuł pt. „10-lecie Jałty”, 13 II 1955, s. 359.

32 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 67-68.

33 IPiMS,  A.11.E.1272, raport Józefa Potockiego do Mieczysława Sokołowskiego, 12 XII 1950.



właściwy moment, a wojna w Korei mogła (ale nie musiała) go dostarczyć. Na falach Radia Mad-
ryt śledzono przebieg konfliktu i przedstawiano go jako walkę dwóch światów. Podkreślano
także rolę Europy, która miała być kluczem do zwycięstwa lub porażki. Obawiano się, że osta-
teczne starcie może rozegrać się na terenach azjatyckich i przez to opóźnić uwolnienie Polski.
Słuchaczy Radia Madryt przekonywano więc, że „Korea jest tylko jednym z punktów ZSRR,
prawdziwym celem jest natomiast Europa. Potwierdził to prezydent Truman nakazując organi-
zację europejskich sił zbrojnych”.34

W kontekście ewentualnego starcia wojsko polskie35 stało się kartą przetargową, którą starał
się grać ośrodek rządowy, mający cały czas po swojej stronie, popularnego wśród polskich kom-
batantów, gen. Andersa. Wobec szybko rozwijających się wypadków międzynarodowych ośrodek
zamkowy zdecydował się nawet nieco ustąpić ze swoich żądań zakładających, że potencjalni
współpracownicy najpierw powinni go uznać, a dopiero potem może on sobie pozwolić na współ-
działanie. W związku z tym, w styczniu 1951 r. – na zjeździe dyplomatów w Madrycie – uznano,
że powinno się za amerykańskie pieniądze tworzyć polskie kadry wojskowe na terenie krajów
uznających rząd w Londynie, tj. np. w Hiszpanii, Maroku, bądź na Kubie. Zakładano jednak
zagwarantowanie granicy zachodniej, co zniechęcało potencjalnych sponsorów.36 Ponadto, Rząd
RP na Wychodźstwie stał na stanowisku, że Polacy nie powinni walczyć pod obcymi flagami, 
a zwierzchnictwo nad żołnierzami należy się tylko legalnym władzom państwowym. Podobne
stanowisko zajęła Rada Polityczna, co dodatkowo skomplikowało sytuację.37

O planach utworzenia wojska zaczęto mówić głośno już rok wcześniej, co było związane
m.in. z zamierzeniami powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej38, w której skład wchodzi-
liby żołnierze niemieccy. Chociaż inicjatywa ta została ostatecznie odrzucona przez Francję 
w sierpniu 1954 r., wcześniej emigracja polska musiała się do niej ustosunkować. Przeważał ne-
gatywny stosunek, ale zdawano sobie sprawę ze złożoności całej kwestii. W następujący sposób
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34 AGA, (3)49.01 teczka 21/3170 [emisión polaca], komentarz Mariana Szumlakowskiego, 15 XII 1950.

35 Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła likwidacja Polskich Sił Zbrojnych, które w lipcu 1945 liczyły 228 tys., żołnierzy.
W tym celu we wrześniu 1946 został powołany specjalny Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, który miał przygotować
polskich żołnierzy do prowadzenia życia cywilnego w Anglii. Wpływową instytucją na emigracji stało się również Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów, którego ikoną był gen. Anders. A. Friszke, Życie polityczne emigracji (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1999):
s. 30; Towpik-Szejnowska, „Rozwiązanie PSZ na Zachodzie 1945-1947”, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2-3 (1983); W. Leitgeber,
„Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w świetle dokumentów brytyjskich” [w:] Mobilizacja uchodźstwa do walki poli-
tycznej 1945-1990, (red.) L. Kliszewicz (Londyn: Pol. Tow. Naukowe na Obczyźnie, 1995): s. 29-67.

36 P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 69.

37 Tamże, s. 76-77. Gen. Anders podróżował w sprawie wojska polskiego między innymi do Stanów Zjednoczonych, a także
dwa razy był w Hiszpanii. Miało to miejsce w maju 1952 (podczas Kongresu Eucharystycznego) oraz w październiku 1954. 
W czasie swojego pierwszego pobytu w Hiszpanii Anders został nawet przyjęty przez gen. Franco i ministra spraw zagranicznych
Martína Artajo, ale chociaż caudillo odnosił się życzliwie do prezentowanych planów, to stwierdził, że bez decyzji Amerykanów nie
może podjąć żadnych wiążących decyzji. P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 85

38 Ważnym argumentem dla tworzenia w Europie silnych struktur międzynarodowych było poparcie dla tej inicjatywy wyra-
żane przez Stany Zjednoczone. W kontekście zimnej wojny USA nakłaniały do takiej współpracy nie tylko w sferze gospodarczej,
ale także obrony. 17 III 1948 Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg podpisały Traktat Brukselski, który powoływał
Unię Zachodnią. Rok później powstał Sojusz Północnoatlantycki (NATO). W skład Unii Zachodniej nie wchodziła, powstała w 1949,
Republika Federalna Niemiec, ale dość szybko, szczególnie w obliczu wojny w Korei, pojawiły się plany włączenia RFN do sojuszu.
Projekt taki zaprezentował ówczesny premier Francji René Pleven 24 V 1950. Zakładał on stworzenie Europejskiej Wspólnoty Obron-
nej, w ramach której powstałaby zintegrowana armia europejska, a siły zbrojne RFN byłyby poddane kontroli europejskiej. Projekt
ten został ostatecznie odrzucony 29 VIII 1954 przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Więcej na ten temat patrz np.: K. Wia-
derny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej (Toruń-Warszawa: Wydaw. Adam Marszałek, 1999); R. Zięba, Unia Euro-
pejska jako aktor stosunków międzynarodowych (Warszawa: „Scholar”, 2003); Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska
(Białystok: „Temida 2”, 2000). 



zostało to wyrażone na falach Radia Madryt: „Utrwalenie podziału Niemiec zabezpiecza […]
naszą granicę zachodnią przed bezpośrednim szturmem rewizjonizmu niemieckiego, ale jed-
nocześnie siłą rzeczy odsuwa chwilę wyzwolenia naszego kraju. Bo wschodnie Niemcy opano-
wane przez Sowiety pełnią rolę nie tylko puklerza, ale i muru więziennego osaczającego
Polskę”.39 Niemcy mogły więc stanowić dla Polski albo drogę na Zachód, albo zaporę oddziela-
jącą ją od Europy Zachodniej.

Pomimo tych wątpliwości, zdecydowana większość polskiego wychodźstwa negatywnie
spoglądała na stopniową emancypację Niemiec Zachodnich.40 Na początku 1954 r. miała miejsce
Konferencja Berlińska, na której przedstawiciele „wielkiej czwórki”, tj. Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, ZSRS i Francji, debatowali na temat zjednoczenia Niemiec. Emigracja polska
miała wówczas szansę przekonać się, że polskie problemy (takie jak: uwięzienie prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, czy los przywódców Polskiego Państwa Podziemnego) nie były na tyle is-
totne dla zachodnich polityków, aby ryzykowali oni jakiekolwiek deklaracje sugerujące
możliwość pomocy. Radio Madryt krytykowało w związku z tym bezowocne berlińskie spotka-
nie: „Konferencja międzynarodowa, która nie przybliża pokoju – zaostrzy sytuację. Jest to złu-
dzeniem, że w polityce międzynarodowej, jak w handlu, można bezkarnie konferować 
i rozchodzić się z niczym. W handlu bowiem ryzykuje się pieniądze, a tłumaczyć się trzeba
tylko wspólnikom. W polityce międzynarodowej ryzykuje się życie”.41

Problem niemiecki został zwieńczony podpisaniem układów paryskich 22 października 
1954 r.42 W rezultacie, w 1955 r. włączały one Niemcy Zachodnie do struktur NATO oraz znosiły
ich okupacyjny status, co spowodowało, że emigracja polska uznała je za „drugie Locarno”.43

Poczucie zagrożenia bardzo dobrze oddawał artykuł nadany przez madrycką rozgłośnię: 

Przywrócenie suwerenności i własna armia pozwolą, gdy nadejdzie
czas, na czynną politykę Niemiec na Wschodzie. Wiemy dobrze, co to
znaczy i na tym właśnie polega niebezpieczeństwo, z którym niezależna
polityka polska musi stale walczyć. Bo dla Niemców czynna polityka na
Wschodzie, to i odwet i również porozumienie z Moskwą kosztem naszej
całości i niepodległości. Po prostu swoboda manewrów. Mocarstwa za-
chodnie, z Ameryką na czele, hamować będą te zakusy i krzyżackie dą-
żenia. Niemniej stwierdzić należy, że świadomość niemieckiej groźby dla
sąsiadów i ofiar dawnej Rzeszy nie jest w Ameryce dostateczna. Grają na
tym i grać będą komuniści, którzy cały obóz zachodni przyczepiają do
niemieckiego rewizjonizmu strasząc nim społeczeństwo polskie. Okazać
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39 NAC, 681/3, 21-29 I 1954, artykuł pt. „Sprawa Europejskiej Wspólnoty Obronnej”, 25 I 1954, s. 350.

40 Ośrodkiem, który postulował współpracę z Niemcami Zachodnimi była paryska Kultura. Juliusz Mieroszewski pisał, że to
Niemcy Adenauera się najbardziej zainteresowane zmianą układu sił w Europie i Polska może na tym skorzystać. Interesujące
było to, że – pomimo współpracy w Niemcami Zachodnimi – publicyści Kultury cały czas zakładali utrzymanie tzw. Ziem Odzyska-
nych. P. Machcewicz, Emigracja…, dz. cyt., s. 72; M. Ptasińska-Wójcik, Z dziejów biblioteki Kultury 1946-1966 (Warszawa, Instytut
Pamięci Narodowej, 2006).

41 NAC, 682/1, 1-8 II 1954, artykuł pt. „Konferencja berlińska”, 7 II 1954, s. 350.

42 Konferencja, która miała miejsce w Paryżu 22 X 1954 postanowiła – oprócz zakończenia stanu okupacji RFN i przyjęcia
jej do NATO – również o utworzeniu Unii Zachodnioeuropejskiej. Ten nowy organizm po włączeniu do niego Niemiec i Włoch miał
zostać podporządkowany NATO. Układy Paryskie weszły w życie 5 V 1955.

43 Na traktat z Locarno, który został zawarty 16 X 1925 składał się pakt reński, podpisany między Niemcami, Wielką Brytanią,
Francją, Włochami i Belgią. Zakładał on między innymi nienaruszalność granic oraz wzajemną pomoc w razie agresji którejkolwiek
ze stron.



się jeszcze może, że nowy niemiecki aliant, który chętnie przyjmuje od
Zachodu przywrócenie suwerenności i odbudowę własnej armii wcale się
nie okaże tak skory do walki z komunizmem, jak niektórzy za Atlanty-
kiem sądzą. Jest czas najwyższy, by zwrócono tam uwagę na tego najpew-
niejszego alianta Zachodu przeciw komunizmowi, jakim jest naród polski
i blok ponad 100 milionów ofiar Moskwy w Europie Wschodniej. […]
Skoro już Niemcy Zachodnie wchodzą do koalicji, której Ameryka prze-
wodzi, to czas już sformułować godną tego mocarstwa politykę wobec
ujarzmionej Europy, by nie rzucać najwierniejszych przyjaciół w ramiona
wspólnego wroga.44

W międzyczasie doszło do kilku istotnych zmian w polityce międzynarodowej, a prawdziwy
zwrot zapowiadał się na rok 1952. Po pierwsze, 23 lipca 1952 r. wszedł w życie traktat paryski
powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.45 Madryccy redaktorzy przyglądali się temu 
z sympatią, ale i ostrożną uwagą, notując: 

nazwa nowej organizacji ma brzmieć Europejska Wspólnota Węgla 
i Stali. Jest tam silne dążenie do wspólnoty europejskiej w ogóle, we
wszystkich dziedzinach, a plan Szumana [właśc. Schumana – M.B.] stano-
wić ma praktyczną próbę współpracy w sferze gospodarczej. […] Ta po-
ważna próba stworzenia nieprzymusowej, lecz dobrowolnej realnej
wspólnoty przez Zachód tak bardzo denerwuje i drażni władców Kremla.
Bo jest to próba oparcia współpracy międzynarodowej właśnie na mocnym
fundamencie stali, a nie na frazesach, których już tyle słyszano. […] 
W sumie plan Szumana [właśc. Schumana – M.B.]  jako próba zasługuje
na uznanie. W praktyce jednak będzie nie tem, co jest na papierze, lecz
tem co zeń uczynią ludzie postawieni na czele nowej organizacji oraz rządy
powołane do przeprowadzenia tej próby. Jednym z zasadniczych warunków
musi być poszanowanie przez ten wielki zespół zachodni interesów i praw
innych państw produkujących w Europie węgiel i stal. Chcemy wierzyć, że
nad jakąś chęcią majoryzowania przeważy nie tylko w planie, lecz i w jego
wykonaniu zdrowa tendencja uczciwej międzynarodowej współpracy.46

W kontekście polskiej polityki emigracyjnej ważniejsze od powolnego procesu jednoczenia
Europy były wówczas wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Polacy postanowili 
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44 NAC, 789/4 – 21-28 II 1955, artykuł pt. „Układy paryskie”, 28 II 1955, s. 354.

45 Tzw. Plan Schumana był w zasadzie pomysłem Jeana Monnet’a, który w 1950 wysunął projekt utworzenia Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali. Inicjatywa ta miała polegać na podporządkowaniu europejskiej produkcji węgla i stali wspólnemu organowi
administracyjnemu. 9 V 1950 francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu plan
utworzenia sektorowej wspólnoty europejskiej. Podpisanie traktatu powołującego EWWiS miało miejsce w Paryżu 18 IV 1951. Objął
on wówczas Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. O integracji europejskiej patrz np.: K. Wiaderny-Bidzińska, Po-
lityczna integracja…, dz. cyt.; R. Zięba, Unia Europejska…, dz. cyt.; Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, dz. cyt.; K. Łas-
tawski, Historia integracji europejskiej (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006). Przez stronę komunistyczną Plan Roberta
Schumana postrzegany był jako amerykański spisek, który miał na celu atak na suwerenność narodową, a poza tym był planem
wzmożonego ucisku kolonialnego. Zob. np.: Z. Dobrska, A. Hirszowicz, Plan Schumana. Narzędzie imperialistycznej agresji 
St. Zjedn. Am. Płn. w Europie (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1950). 

46 AGA, (3)49.01 teczka 21/ 2639 [emisiones polacas], Stanisław Rylski, artykuł pt. „Plan Szumana”, 2 VII 1952.



zaufać kandydatowi republikanów – Dwightowi Eisenhowerowi47, który opowiedział się za ze-
rwaniem z doktryną „powstrzymywania”.48 Liczono w związku z tym na szerzej zakrojoną współ-
pracę, która – według zapewnień nowego prezydenta – miała realizować politykę „wyzwolenia”
narodów zniewolonych przez Związek Sowiecki. Radio Madryt również dało ponieść się na-
dziejom na bardziej zdecydowaną politykę wobec bloku komunistycznego. Potwierdzał to ar-
tykuł Józefa Potockiego, wyemitowany w grudniu 1952 r.49 Polski dyplomata twierdził w nim,
że John Foster Dulles50, Sekretarz Stanu, opracował program, w którym zakłada oswobodzenie
krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Dynamiczna osobowość Fostera i jego wieloletnie do-
świadczenie w polityce zagranicznej miałoby – według Potockiego – przynieść wiele zmian.
Twierdził on, że bez wyzwolenia krajów znajdujących się pomiędzy ZSRS a Niemcami równo-
waga w Europie była niemożliwa. 

W przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta mówiono: „Jutro Eisenhower obejmuje
władzę. Jego rząd zdecydowany jest zrealizować zapowiedzi wyborcze i prowadzić politykę
zmierzającą wszelkimi sposobami, z wyjątkiem wojny, do wyzwolenia krajów ujarzmionych przez
Sowiety. […] Dowodzi to, że hasło to nie było manewrem wyborczym, jak to głosili przeciwnicy
Eisenhowera”.51 Cytowano też późniejsze przemówienia prezydenta: 

Stwierdził on, że polityka zagraniczna Ameryki będzie jasna, pewna
i konsekwentna, logiczna i o światowym zasięgu. Stosować będziemy
wszelkie środki pokojowe z wyjątkiem tych, które podcinają wiarę i na-
dzieję naszych przyjaciół. Nie uznamy niewoli żadnego kraju i żadnych
tajnych umów naruszających wolność. Wspierać będziemy jednocześnie
jednoczenie się Europy Zachodniej i doceniamy potrzebę ułatwienia mię-
dzynarodowych obrotów handlowych.52

Nadzieje Polaków rozwiały się jednak 5 marca 1953 r., wraz ze śmiercią Stalina. Polacy na-
ciskali wówczas, że to jest właśnie odpowiedni moment, aby uderzyć w osłabiony Związek So-
wiecki. Z Hiszpanii padały oskarżające słowa: „Madryckie pismo Arriba53 podnosi, że Zachód
nie jest przygotowany do należytego wyzyskania faktu śmierci Stalina. Europa Zachodnia wciąż
tylko myśli jakby się od ciężarów obrony wykpić lub je na innych przerzucić. A w Ameryce po-
myślny zwrot dopiero się zaczyna. Dlatego przesadne są obawy angielskiej prasy, że Eisenhower
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47 Dwight David Eisenhower (1890-1969), gen. US Army, brał udział w II wojnie światowej, 20 I 1953 został zaprzysiężony
na 34. prezydenta Stanów Zjednoczonych; funkcję tę sprawował do 20 I 1961.

48 Polacy oraz inne mniejszości z państw Europy Środkowo-Wschodniej dali się zwieść obietnicom gen. Eisenhowera 
i oddali na niego swoje głosy. Nowy prezydent bardzo szybko zaczął jednak wycofywać się ze swoich przedwyborczych deklaracji.
Por.: S. A. Garrett, From Potsdam to Poland. American policy toward Eastern Europe (New York: Praeger, 1986): s. 13-17; R. A.
Divine, Foreign Policy and US Presidential Elections 1952-1960 (New York: New Viewpoints, 1974): s. 81-85. 

49 AGA, (3)49.01 teczka 21/2712 [emisión polaca y norteamericana], artykuł Józefa Potockiego pt. „O polityce zagranicznej
Stanów Zjednoczonych”, 5 XII 1952. 

50 John Foster Dulles (1888-1959), amerykański polityk i sekretarz stanu USA po zwycięstwie Dwighta Eisenhowera w wy-
borach prezydenckich, zdecydowany antykomunista, angażował się w budowę NATO. 

51 NAC, 669/4, 17-20 I 1953, artykuł pt. „Nowa polityka amerykańska”, 19 I 1953, s. 354-355.

52 NAC, 670/1, 1-4 II 1953, artykuł pt. „I orędzie prez. Eisenhowera”, 2 II 1953, s. 350.

53 Dziennik Arriba powstał jako organ prasowy hiszpańskiej Falangi; został założony 21 III 1935 przez José Antonio Primo
de Riverę. Rok później, po powstaniu II Republiki hiszpańskiej, został zawieszony i jego wydawanie wznowiono w marcu 1939. Od
tego czasu stał się oficjalnym dziennikiem władz frankistowskich.



zastosuje do Rosji zbyt mocny kurs”.54 Komentarz ten zbiegł się w czasie z wystąpieniem Wins-
tona Churchilla, które miało miejsce 11 marca 1953 r., a w którym angielski polityk stwierdził,
że Polska powinna pozostać państwem przyjaznym Rosji. Obawiano się, że jeśli te słowa dotrą
do kraju przyczyni się to do utrwalenia defetystycznych nastrojów.55

Nadzieje na zmianę polityki coraz bardziej się rozwiewały. Amerykanie zaczęli wycofywać
się z deklaracji pomocy, postanawiając czekać na rozwój wypadków. Zaczęto formułować poli-
tykę „nowego spojrzenia”, która dążyła do zrównania kwestii bezpieczeństwa z obroną stałych
interesów państwa; w tym wypadku chodziło przede wszystkim o ochronę budżetu państwa.
Swojego rodzaju „odstraszanie” polegało na wytyczeniu linii wokół peryferii świata komunis-
tycznego i grożeniu użyciem broni nuklearnej w przypadku jej przekroczenia.56 Madryt nadawał: 

Coraz wyraźniej zaczyna się rysować polityka St[anów] Zjednoczo-
nych. Jest to polityka śmiała i niełatwa. Zdaje się ona polegać na dalszym
wysiłku zbrojeń obronnych przy jednoczesnej próbie porozumienia się 
z Rosją. […] Dla nas Polaków, którzy nie mamy iluzji co do istoty systemu
bolszewizmu samo pojęcie pokojowego dialogu już stanowi niepotrzebne
ustępstwo wobec Sowietów, pragnących chwili wytchnienia.57

Wyrazem zmiany polityki było zawarcie 27 lipca 1953 r. rozejmu w Korei, który zakończył na-
jostrzejszą fazę „zimnej wojny”. Amerykanie zaczęli przywiązywać większą wagę do wewnętrz-
nych rozdźwięków w obozie komunistycznym, niż do konieczności jego zbrojnego likwidowania.

Politykę wyzwolenia zastępowała w połowie lat 50. koegzystencja. Madryccy redaktorzy cy-
towali między innymi paryskie Słowo Polskie58, które stwierdziło: 

ostatnio w Ameryce sowieckie hasło współistnienia czyni niebezpieczne
postępy. Prezydent Eisenhower twierdzi, że jedyną alternatywą koegzys-
tencji jest wojna i tym argumentem obezwładnia silną opozycję, żądającą
energicznej postawy przeciw zaborczości Sowietów. Zaś sekretarz stanu Fo-
ster Dulles pogodził się jakby z wolą prezydenta i szuka na określenie tej
polityki nazwy mniej zalatującej neutralistyczną… sowiecką frazeologią.59

W polityce międzynarodowej stało się to, czego obawiała się polska emigracja, a mianowicie
– w pierwszej kolejności – ciężar walki przeniósł się z kwestii europejskich na blisko- i daleko-
wschodnie (konflikty w Korei i w Wietnamie60), a następnie zaczęto rezygnować z możliwości
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54 NAC, 671/2, 5-8 III 1953, komentarz, b.t, 6 III 1953, s. 357.

55 K. Tarka, Emigracyjna…, dz. cyt., s. 144.

56 J. L. Gaddis, Strategie…, dz. cyt., s. 179-228.

57 NAC, 672/4, 23-30 IV 1953, artykuł pt. „Polityka St. Zjednoczonych”, 24 IV 1953, s. 354.

58 Słowo Polskie (podtytuł Dziennik Wolnych Polaków) było dziennikiem orientacji narodowej, ukazującym się we Francji 
w latach 1952-1953 pod redakcją Witolda Olszewskiego. R. Habielski, Polityczna historia…, dz. cyt., s. 356.

59 NAC, 692/4, 19-24 XII 1954, komentarz b.t., 19 XII 1954, s. 353. 

60 Powstanie narodowe wybuchło w Wietnamie 13 VIII 1945, a niecały miesiąc później Ho Chi Minh proklamował powstanie
Demokratycznej Republiki Wietnamu. W konflikt zaangażowała się Francja, która nie chciała tracić swojej kolonii; doprowadziło to
do krwawej wojny, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Dien Bien Phu. Na mocy porozumień genewskich z 1954 Wietnam
został podzielony wzdłuż 17. równoleżnika.



zbrojnego zlikwidowania komunizmu w Europie (co jednak potwierdziły dopiero wypadki wę-
gierskie i polskie z 1956 r.).61 W tym kontekście pacyfistyczna polityka prezydenta Stanów
Zjednoczonych spotkała się z krytyką Radia Madryt: 

Na Wschodzie, jak wszędzie wobec komunizmu, jest tylko jedna po-
lityka słuszna i właściwa, to jest polityka siły, nie słabości. Głoszą to od
dawna ci, co najlepiej Wschód znają i potrzebę tę rozumie prezydent 
Eisenhower. Prezydent, którego o wszystko można posądzić tylko nie 
o wojowniczość i pobrzękiwanie szabelką. A jednak bezczelna agresywność
komunistów pekińskich i jego zmusiła do twardej mowy. A przecież 
Eisenhower od dawna prowadzi niemal politykę pokoju za wszelką cenę.
Dziś już nie parasol Chamberlaina, ale kĳek golfowy Eisenhowera jest
symbolem ugłaskiwania.62

W Madrycie zmieniono front i dość szybko zapomniano o tym, że polska sekcja początkowo
dała się zwieść amerykańskim obietnicom. W związku z tym, Józef Potocki pisał do Londynu: 

ofensywa propagandowa amerykańska stała w ciągu ostatnich dwóch
lat pod znakiem „polityki wyzwolenia” krajów uciśnionych. Lecz rozbież-
ność między „wyzwoleniem” a „koegzystencją” w końcu zrodziła pewne
rozczarowanie wśród słuchaczy spoza żelaznej kurtyny. Nadzieje rozbu-
dzone przed dwoma laty na zapowiedź niezwłocznego wyzwolenia nie zi-
ściły się, wobec czego opinia publiczna w Polsce zaczęła jeszcze wyżej
cenić informacje więcej ostrożne i realistyczne nadawane przez Radio Na-
cional de España.63

W 1954 r. politykę zagraniczną przesłonił konflikt wewnątrz polskiego wychodźstwa. Podjęto
decyzję o donoszeniu słuchaczom emisji o krokach Rządu RP na Wychodźstwie, a także o jed-
nolitości starań i wystąpień polityków, co miało zrobić wrażenie na odbiorcach i podnieść ducha
narodowego.64 Na falach Radia Madryt unikano oczywiście zawiłych problemów, dzielących
polską emigrację. Pojawiały się natomiast – istotne w kontekście przyszłego zjednoczenia – ko-
munikaty, takie jak na przykład ten, dotyczący misji gen. Kazimierza Sosnkowskiego: 

Odbył [on – M.B.] szereg rozmów z przedstawicielami wszystkich
stronnictw i ugrupowań niepodległościowych. […] Między 30 grudnia 
a 8 stycznia nadeszły odpowiedzi wszystkich zapytywanych stronnictw 
i ugrupowań. 7 stycznia pan prezydent oceniając odpowiedzi nadesłane 
do tego czasu jako pozytywne zwrócił się do gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego z propozycją bezzwłocznego wyznaczenia go w trybie przewidzia-
nym przez konstytucję następcą prezydenta. […] Nazajutrz gen.
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61 Zob. np.: Polska 1944/45-1989. Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, (red.) M. Głowiński i in., t. 3 (Warszawa: Instytut
Historii PAN, 1997).

62 NAC, 789/1 1-6 II 1955, komentarz b.t., 5 II 1955, s. 352.

63 IPiMS, KGA.365, Radio Madryt 1950-1960, Notatka złożona przez Józefa Potockiego w hiszpańskim MSZ, 4 I 1955, k. 113.

64 IPiMS, KGA 241, list Józefa Potockiego do min Spraw Zagr., 15 III 1954.



Sosnkowski odpowiedział prośbą o odroczenie aktu wyznaczającego na-
stępcę prezydenta do czasu, gdy zostaną z jego udziałem ustalone i przyjęte
przez oba ośrodki obozu niepodległościowego warunki zjednoczenia.65

Nie omieszkano również poinformować słuchaczy o prawie pewnym sukcesie przewidywanej
przez wszystkich ugody: „W niedzielę podpisano w Londynie porozumienie stronnictw poli-
tycznych na emigracji. […] Akt zjednoczenia uzgadniany był przez wiele miesięcy między ugru-
powaniami należącymi do ostatniej Rady Narodowej i Rady Politycznej. Jest to doniosłe
wydarzenie, które na płaszczyźnie politycznej jednoczy emigrację polską”.66 Jak wiadomo, po-
rozumienie ostatecznie nie tylko nie doszło do skutku, ale doprowadziło do trwałego podziału
polskiego wychodźstwa, na czym ucierpiała również madrycka rozgłośnia.

W kontekście omawianych powyżej zagadnień, warto zastanowić się nad obiektywnością
oraz trafnością informacji przekazywanych przez Radio Madryt. Sami redaktorzy twierdzili jed-
nogłośnie, że: „w audycjach naszych staramy się dać słuchaczom w Kraju możliwie obiektywny
obraz sytuacji ogólnej, bez retuszów różowego optymizmu i bez popadania w czarną rozpacz.
Najważniejsza jest zawsze prawda, jej bowiem znajomość pozwala wyciągnąć właściwe, to znaczy
zgodne z rzeczywistością wnioski i nadzieje na przyszłość”.67 Komentarze i felietony faktycznie
często bardzo dobrze opisywały stosunek państw zachodnich wobec Polski, głównie tego po-
wodu, że pisane były zgodnie z linią polityczną marginalizowanego obozu prezydenta Augusta
Zaleskiego. Oznaczało to, że odzwierciedlały faktyczną trudność w nawiązywaniu stosunków 
z teoretycznymi aliantami, jałowość spotkań dyplomatycznych oraz gołosłowność zachodnich
polityków.

Ponadto, nie ulega wątpliwości, że chociaż madrycka rozgłośnia powstała na terenie Hisz-
panii i to rząd gen. Franco częściowo finansował jej funkcjonowanie, nie wywierał on znaczących
nacisków na trzymanie się ugodowej linii względem państw europejskich. Chociaż głównym
sojusznikiem Hiszpanii w tym okresie stały się Stany Zjednoczone, nie zmieniało to faktu, że
polscy redaktorzy mogli sobie pozwolić na krytykę działań amerykańskich polityków wobec
bloku komunistycznego, tak jak to miało miejsce w przypadku prezydenta Dwighta Eisenho-
wera. Śmiało krytykowano również politykę prowadzoną przez państwa europejskie oraz insty-
tucje międzynarodowe, takie jak np. ONZ, czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W przypadku
tego ostatniego nadano następujący komentarz, dotyczący XVIII konferencji MCK w Toronto
w 1952 r. oraz roli jaką odgrywał w niej Związek Sowiecki: 

Okazuje się, że można bezkarnie szkalować organizację, a jednocześ-
nie brać udział w jej pracach i zasiadać w komitatach. Wciąż jeszcze
pseudo-humanitaryści, pacyfiści za wszelką cenę i ludzie tchórzliwych serc
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65 NAC, 669/3, 12-16 I 1953, „Komunikat gabinetu prezesa rady ministrów o przybyciu 10 grudnia do Londynu gen. broni
Kazimierza Sosnkowskiego”, 15 I 1953, s. 351-352.

66 NAC, 683/3, 10-16 III 1954, artykuł pt. „Sprawy emigracyjne”, 16 III 1954 , s. 352.

67 AGA, (3)49.01 teczka 21/2775 [emisiones polacas], artykuł Karola Wagnera pt. „Ograniczenia”, 8 VIII 1952. Pisał o tym
również Marian Szumlakowski: „Nigdy nie ulegliśmy – jakże naturalnej w takich okolicznościach – pokusie przedstawiania sytuacji
politycznej w różowym świetle, własne życzenia biorąc za rzeczywistość. Jeśli zdobywamy się niekiedy na większy optymizm, to
tylko wówczas, gdy takie czy inne wydarzenie istotnie niesie w sobie ziarno przyszłego pomyślniejszego obrotu w biegu spraw. 
Z drugiej strony, nigdy jednak nie sieliśmy ani zwątpienia, ani czarnej rozpaczy, gdyż sami jesteśmy od niej jak najdalsi, gdyż wie-
rzymy niezłomnie, że bez względu na wszelkie ciężkie próby, jakie jeszcze naród polski czekać mogą, w ostatecznym rozrachunku
zatryumfuje prawda i sprawiedliwość”. AGA, (3)49.01 teczka 21/2845 [emisión polaca], artykuł Mariana Szumlakowskiego pt.
„Druga rocznica”, 11 I 1951.



sądzą, że dojdą do czegoś, traktując bolszewików w białych rękawiczkach
i nie stawiając sprawy wyraźnie. I w Toronto nie zdobyto się na pokazanie
sowieckim politrukom, udającym przedstawicieli humanitarnej instytucji,
szeroko otwartych drzwi. Toteż całkowitą miał słuszność ktoś, kto się wy-
raził, że konferencja ta obesłana była z jednej strony przez stalinowskich
bandytów, a z drugiej przez zachodnich impotentów.68

W kontekście audycji emitowanych z Madrytu warto również odnieść się do sposobu trak-
towania tematów, związanych z państwem i polityką gen. Franco. Początkowo twórcy audycji
podawali dość dużo informacji na temat Hiszpanii, co było spowodowane, z jednej strony, bra-
kiem innych materiałów, a z drugiej prawdopodobnie także przekonaniem o konieczności od-
wdzięczenia się władzom hiszpańskim za możliwości nadawania programów. W związku z tym,
słuchacze polscy mieli okazję zapoznać się z kulturą i obyczajami kraju opisywanego we wcześ-
niejszych wiekach przez Jana Dantyszka i Joachima Lelewela.69 Poruszana tematyka była sze-
roka i dotykała różnych aspektów życia, takich jak polityka, religia, historia, literatura czy
architektura. 

Oczywistym jest, że linia propagandowa odnośnie do tematów hiszpańskich była związana 
z propagandą narodowo-katolicką oraz antykomunizmem, głoszonymi przez rząd gen. Franco.
Jednoznacznie stawano wówczas po stronie tej polityki, krytykując izolacjonistyczne nastawienie
państw europejskich. Przykładem tego może być komentarz wyemitowany 5 lutego 1949 r.: 

Niektóre pisma madryckie nie ukrywają swojej ironii wobec prasy za-
granicznej, porównując to, co się pisze o Hiszpanii obecnie z tak niedawnym
jeszcze stanowiskiem wobec jej rządu i systemu politycznego. Nie należy
zapominać – notuje jeden z dzienników madryckich – że jest to ta sama
prasa, która niedawno jeszcze nie szczędziła Hiszpanii największych obelg,
a teraz rozdziera szaty nad postępowaniem Rosji Sowieckiej, zdając sobie
sprawę po niewczasie, że komunizmu uwieść ani ugłaskać nie może.70

Chociaż nadawano komentarze i felietony dotyczące spraw hiszpańskich nie zapominano, że
ich odbiorcami są Polacy. Widać to na przykładzie komentarza wyemitowanego 14 lutego 1949 r.: 

tu w Hiszpanii zdajemy sobie sprawę czym dla religii, dla zasad był
okres wojny cywilnej. Przez nieszczęścia, cierpienia i ciężkie próby, na-
stąpiło odrodzenie moralne i wzmocnienie religĳne, którego dobre skutki
na pewno wzmacniają społeczeństwo hiszpańskie wobec wszelkich nie-
bezpieczeństw. Nie mamy wątpliwości, że narody Europy Wschodniej po-
przez dzisiejsze próby i trudności jeszcze pogłębią swą wiarę i że ich udział
w przyszłej wspólnocie europejskiej będzie z czasem tym szerszy i cen-
niejszy.71
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68 AGA, (3)49.01 21/2775 [emisiones polacas], artykuł Karola Wagnera pt. „Czerwony Krzyż i Czerwona Gwiazda”, 
26 VIII 1952.

69 J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII i XVIII wieku (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2006).

70 AGA, (3)49.01 teczka 21/3353 [emisión polaca], komentarz b.t., 5 II 1949.

71 AGA, (3)49.01 teczka 21/3353 [emisión polaca], komentarz b.t., 14 II 1949.
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Odniesienia hiszpańskie często miały więc na celu wskazywanie analogii między społeczeń-
stwem polskim i hiszpańskim72 oraz podkreślanie wspólnoty losów obu państw.73

Zdarzało się również tak, że zespół redakcyjny czuł się w obowiązku wspominać na falach
radiowych o bieżących wydarzeniach w Hiszpanii. Działo się tak np. z okazji urodzin gen.
Franco. Wtedy też Caudillo był przedstawiany jako zdecydowany wróg komunizmu i przez to
przyjaciel Polski. Niemniej jednak Wagner piszący artykuł z okazji pięćdziesiątych ósmych uro-
dzin dyktatora wykorzystał tę okazję, aby przedstawić słuchaczom sylwetkę Piłsudskiego, któ-
rego również cechował jednoznaczny antykomunizm.74

Zespół redakcyjny, ze względu na podstawy swojego funkcjonowania, niekiedy zabierał tłu-
macząc politykę reżimu gen. Franco. Trafiały się w związku z tym artykuły wyjaśniające postę-
powanie Hiszpanii podczas II wojny światowej75 oraz w okresie późniejszym. Komentarze na
te tematy były całkowicie zgodne z linią propagandową, przyjętą przez frankistowską Hiszpanię.
Krytykowano więc niechętne wobec gen. Franco wystąpienia na międzynarodowej arenie poli-
tycznej. Gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych wycofała wcześniejszą rezolucję potępiającą
reżim, Radio Madryt poinformowało o tym swoich słuchaczy w następujący sposób: 

Uchwała ONZ była niekonsekwentna, zakłamana i obłudna. Chciano
obalić rząd generała Franco, gdyż zarzucano mu, że ma charakter dykta-
torski. Jednocześnie wszakże uznano i nawiązano normalne stosunki 
z wszystkimi rządami totalitarnymi za żelazną kurtyną, a przed rokiem
Wielka Brytania uznała rząd komunistyczny w Chinach, który doszedł do
władzy w wyniku wojny domowej.76

72 Nawet, gdy nadawano artykuły dotyczące kultury hiszpańskiej, które na pierwszy rzut oka nie miały nic wspólnego 
z Polską, starano się nawiązywać do ujarzmionego przez komunizm kraju. Józef Łobodowski, który interesował się literaturą i poezją
hiszpańską 18 I 1949 pisał: „Literatura tego okresu dochodzi do wniosku, że jedyny sposób na dźwignięcie się z upadku polega
na odwróceniu się do materialistycznego pozytywizmu ubiegłego stulecia i zwrócenie ku odwiecznym wartościom, opartym na re-
ligijnym poglądzie. W burzliwym okresie obecnym, gdy cała ludzkość przeżywa głęboki kryzys duchowy, gdy tyle narodów euro-
pejskich stanęło wobec niebezpieczeństwa zniszczenia ich tradycji kulturalnych, zagrożonych przez mroczne moce
antyeuropejskiego i antychrześcijańskiego materializmu, warto zastanowić się nad doświadczeniami i przemianami, przez jakie
przeszły ostatnie pokolenia pisarzy hiszpańskich”. AGA, (3)49.01 teczka 21/3353 [emisión polaca], artykuł Józefa Łobodowskiego
pt. „O tak zwanym pokoleniu 1898”, 18 I 1949.

73 „Trzy lata temu po raz pierwszy rozległy się z naszej rozgłośni słowa Tu mówi Madryt. Święcimy dziś bowiem trzecią
rocznicę naszej pracy. Don Jesus Suevos, Naczelny Dyrektor Radio Nacional de España zwraca się w tym dniu do słuchaczy pol-
skich w następujących słowach: »Trzy lata temu Hiszpania postanowiła oddać swe anteny i mikrofony w służbę sprawy polskiej,
by głos prawdy i nadziei dotrzeć mógł do serc tych, co cierpią pod jarzmem bolszewizmu. Naród hiszpański Polskę kocha 
i podziwia. Widzi w niej bowiem naród bratni, bliski tą samą wiarą i tą samą odwagą. Przez setki lat historii byliśmy przedmurzem
chrześcijaństwa – Hiszpania od strony Afryki, a Polska od Azji. Przedmurzem chroniącym od tego samego zalewu w sposób ry-
cerski, nieustraszony, zgodny z narodową tradycją bohaterstwa. A dziś – w dobie straszliwej dla Polski próby – Hiszpania jest na
pewno tym krajem, który najlepiej może wczuć się w położenie narodu polskiego i współczuć, poznawszy na sobie brzemię ko-
munizmu. Zwyciężywszy w naszym kraju – My, Hiszpanie – wierzymy w wielką przyszłość Polski, która odzyska wolność i niepo-
dległość. I dumni będziemy jeżeli radio nasze przyczyni się dla dobra polskiej sprawy, niosąc głos szczerze polski za żelazną
zasłonę ucisku. Nie chcemy przy tem własnej propagandy lub samochwalstwa. Chcemy tylko służyć Prawdzie i Sprawiedliwości,
Wolności Polski i jej sławą okrytym sztandarom. Naszą jedyną nagrodą – będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości, a takie
jest gorące życzenie każdego Hiszpana«”. AGA, (3)49.01 21/2626 [emisiones polacas], komentarz b.a., 11 I 1952.

74 AGA, (3)49.01.21/3170 [emisión polaca], artykuł Karola Wagnera, 4 XII 1950.

75 Tłumaczono na przykład, że Hiszpania stanęła po stronie Niemiec, z powodu historycznej wrogości wobec Francji i Anglii.
Hiszpanie znali Niemców tylko od dobrej strony. Poza tym Hiszpania oparła się projektowi Hitlera przemarszu wojsk niemieckich
i opanowania Gibraltaru. AGA, (3) 49.01 teczka 21/3086 [emisión polaca], pogadanka Stanisława Rylskiego pt. „Sprawa Hiszpańska
i Druga Wojna Światowa”, 25 II 1950.

76 AGA, (3)49.01 teczka 21/2845 [emisión polaca], artykuł b.a. pt. „Bojkot Hiszpanii zakończony”, 30 I 1951.
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Podsumowując, w omawianym okresie, a więc w latach 1949-1955, audycje nadawane przez
Radio Madryt, które dotyczyły polityki międzynarodowej, konfliktów zbrojnych i spotkań dy-
plomatycznych pozostawały zgodne z polityką polskiej emigracji, a zwłaszcza obozu prezydenta
Augusta Zaleskiego. Niemniej jednak, poczynając od kryzysu 1954 r. redaktorzy musieli coraz
częściej zdawać się na intuicję w kwestiach międzynarodowych. W różnego rodzaju opracowa-
niach, w których pojawia się zagadnienie działalności Radia Madryt pada zazwyczaj stwierdze-
nie, że była to rozgłośnia obiektywna, dążąca do mówienia prawdy oraz bardzo celnie oceniająca
sytuację międzynarodową. Myślę, że można dokonać tego rodzaju generalizacji, aczkolwiek nie
należy zapominać o tym, że zdarzały się redaktorom pomyłki, takie jak na przykład w ocenie
obietnic przedwyborczych gen. Dwighta Eisenhowera. Należy przyznać, że w wielu przypad-
kach redaktorzy rzeczywiście dokonywali trafnej analizy polityki państw zachodnich. Można ją
przypisać m.in. specyficznemu usytuowaniu rozgłośni, która – działając w państwie gen. Franco
– nie była uzależniona od nacisku politycznego ówczesnych mocarstw. Mogła w związku z tym
skoncentrować się na obronie polskiej racji stanu, to jest na przykład na swobodnym mówieniu
o polskiej granicy zachodniej obejmującej tzw. Ziemie Odzyskane, a także na krytyce układów
jałtańskich oraz nieskrępowanym podtrzymywaniu legalizmu Rządu RP na Wychodźstwie. 

* * *
The hospitality of General Franco. 
Radio Madrid to the events of international politics in the years 1949-1955

In the initial phase of the operations of the Polish Section of the Radio Nacional de España,
established in 1949, the policies of the Polish Government-in-Exile played a key role in its pro-
gramming. During the years 1949-1955 the Polish programs were developed by Józef Łobo-
dowski, Józef Potocki, Karol Wagner-Pieńkowski and Marian Szumlakowski. Some of the issues
raised included: the Polish question within the context of American policy, the Polish western
frontier on the Nysa and Odra, the creation of a Polish army, and European unification. Of im-
portance was also the positive attitude of the newscasters towards the policies of Francoist
Spain, which granted them the liberty to defend the Polish raison d’etat. Yet, beginning with
the 1954 crisis within the Polish émigré community, the authors were increasingly forced to
rely on their own intuition in their appraisal of international developments.    



W „zainteresowaniu” wywiadu PRL Marian Emil Rojek znalazł się w połowie lat 50. XX w.
Był wówczas kierownikiem polskiej sekcji w Wydziale Prasowym Komitetu Wolnej Europy 
w Nowym Jorku oraz działaczem Stronnictwa Narodowego. Kilka lat później mjr Czesław Ko-
zubski, oficer operacyjny Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rozpatrzywszy
materiały dotyczące Rojka, przygotował formalne postanowienie o założeniu sprawy ewiden-
cyjno-obserwacyjnej. Nadał jej kryptonim „Pismak”.1

„Figurant” urodził się 5 grudnia 1905 r. w Bochni. Pochodził z rodziny chłopskiej. Na po-
czątku lat 30. studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Działał również
na polu społecznym i politycznym. Podczas studiów pełnił funkcję prezesa „Bratniej Pomocy”.
Związał się wówczas z ruchem narodowym. Należał do Młodzieży Wszechpolskiej, był też jed-
nym z założycieli Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski. Po rozwiązaniu OWP w 1932 r. wstąpił
do Stronnictwa Narodowego. Wkrótce został członkiem Zarządu Okręgowego i kierownikiem
działu propagandy stronnictwa we Lwowie. Od 1934 r. pracował w redakcji Kuriera Lwowskiego,
a po zamknięciu pisma w 1935 r. w redakcji Lwowskiego Dziennika Narodowego. W 1937 r. został
redaktorem politycznym w Słowie Narodowym. Równocześnie był lwowskim korespondentem
Warszawskiego Dziennika Narodowego i Kuriera Poznańskiego. Pisał również artykuły w Myśli Naro-
dowej oraz Polityce Polskiej. Uchodził za znawcę problematyki ukraińskiej. W 1938 r. został człon-
kiem Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego.

We wrześniu 1939 r., jako podporucznik rezerwy, brał udział w obronie Warszawy. Po kapi-
tulacji stolicy, przez Węgry, Jugosławię i Włochy, przedostał się do Francji, a następnie do Wiel-
kiej Brytanii. Na emigracji brał czynny udział w działalności ruchu narodowego. W latach
1940–1951 był członkiem Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego, a w okresie od
1946 do 1949 r. sprawował funkcję jego sekretarza. Został ponadto redaktorem naczelnym Myśli
Polskiej od pierwszego numeru z 20 marca 1941 r., aż do ostatniego przed zawieszeniem pisma
25 lipca 1945 r. z powodu cofnięcia przydziału papieru przez brytyjskie Ministerstwo Informacji.
W 1944 r. nawiązał współpracę z Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza. Jak większość emi-
grantów, należał do zdecydowanych przeciwników ustępstw w sprawie granicy wschodniej. Kry-
tykował również premiera Stanisława Mikołajczyka za uległość wobec Związku Sowieckiego.
W Londynie wydał broszurę Freedom of the Press in Poland (1946) oraz skrypt Podstawy ideowe oraz
niektóre zasady ustrojowe programu Stronnictwa Narodowego (1950). 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 01227/99, Postanowienie z 8 XI 1962 r. o założeniu sprawy ewiden-
cyjno-obserwacyjnej kryptonim „Pismak”. 

Zwerbować „Pismaka”
Marian Emil Rojek i wywiad PRL

krzySztof tarka



W maju 1951 r. Rojek, wraz z żoną (Barbarą Truchan), wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Pracował w Komitecie Wolnej Europy w Nowym Jorku. Na przełomie 1951/1952 r. był jednym
z organizatorów polskiego działu informacyjnego KWE w Monachium. W 1953 r. otrzymał no-
minację na kierownika polskiej sekcji w Wydziale Prasowym KWE w Nowym Jorku. Komórka
kierowana przez Rojka zajmowała się zbieraniem i przygotowywaniem różnych materiałów na
tematy polskie dla Radia Wolna Europa. Redagował ponadto dwutygodnik Wiadomości z Polski
i o Polsce oraz wydawnictwo Zagadnienia Polskie. Był też zaangażowany w akcję „balonową”. Jako
przewodniczący Rady Stronnictwa Narodowego w USA wszedł w skład amerykańskiego przed-
stawicielstwa Rady Politycznej.2

W sierpniu 1957 r., po likwidacji sekcji narodowościowych w Wydziale Prasowym KWE, stra-
cił kierownicze stanowisko. Mając ponad pięćdziesiąt lat musiał przyjąć podrzędną funkcję 
w KWE. Automatycznie pogorszyła się jego sytuacja materialna. Do rezydentury wywiadu PRL
w Nowym Jorku dotarła wówczas informacja, że Rojek rozważa powrót do kraju. Licząc na zwer-
bowanie rozgoryczonego emigranta oficer operacyjny wywiadu umówił się z nim telefonicznie
na spotkanie („werbownik” podawał się za członka delegacji handlowej i dziennikarza). Roz-
mawiali dwukrotnie: 13 listopada i 14 grudnia 1957 r. 

Rojek mówił ogólnie o swojej pracy w KWE i działalności tej organizacji. Wyrażał się pozy-
tywnie o zmianach zachodzących w Polsce, opowiadał się również za zbliżeniem emigracji 
z krajem. Jako ideowy i polityczny przeciwnik komunizmu odrzucił jednak propozycję współ-
pracy. Obawiał się również dekonspiracji. Dodał, że nie ma zaufania do pracowników peerelow-
skich placówek ze względu na ich częste ucieczki na Zachód. Choć „Pismak” deklarował chęć
kontynuowania rozmów, to po dwóch spotkaniach kontakt z nim urwał się na kilka lat.3

W sierpniu 1963 r. wywiad „odnalazł” Rojka w… Delhi, gdzie „Pismak” zabiegał o uzyskanie
stanowiska profesora historii nowożytnej na tamtejszym uniwersytecie. Wcześniej, przez dwa
lata, z ramienia amerykańskiej Fundacji Ignacego Paderewskiego wykładał historię stosunków
międzynarodowych na uniwersytecie w Katmandu w Nepalu. Ostatecznie, katedrę w Delhi
otrzymał inny Polak, prof. Marek S. Korowicz.4 Rojek był z tego powodu bardzo zawiedzony.
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2 Tamże, Raport z 26 XI 1963 r. o zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy werbunkowej z Marianem Emilem Rojkiem
krypt. „Pismak”. Biogram Rojka zob.: M. Paszkiewicz, „Rojek (Royek) Marian Emil Rojek” [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31
(Wrocław: b.w., 1988–1989): s. 514–515. Zob. ponadto: S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego (Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000): s. 47, 68, 72, 74–76, 100, 115, 136. Wybór publicystyki: M. E. Rojek, Zapłonął
pożar światowy… Artykuły wybitnego dziennikarza pisane w Londynie podczas drugiej wojny światowej (Warszawa: Wydawnictwo
„Książka Polska”, 2003); „Myśl Polska” na emigracji 1941–1976. Antologia tekstów, wybór i oprac. W. Turek, M. Urbanowski (Kraków:
Arcana, 2005) (artykuły Mariana E. Rojka zob.: s. 27–29, 72–78, 95–102, 120–132, 296–306, 401–407). Wojciech Wasiutyński wspo-
mina, jak wiosną 1944, po konflikcie z prof. Władysławem Folkierskim (przewodniczącym komitetu redakcyjnego), Rojek podawał
się do dymisji ze stanowiska redaktora naczelnego Myśli Polskiej: „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 jed-
nocześnie, dom się zakołysał, zostaliśmy obsypani białym pyłem z sufitu i ścian. Za oknem widok też się zmienił: nie było sąsied-
niego 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«”. W. Wasiutyński, Prawą
stroną labiryntu. Fragmenty wspomnień, (oprac. i red.) W. Turek (Gdańsk: „Exter”, 1996): s. 307. Zob. też: M. E. Rojek, „W rocznicę
założenia »Myśli Polskiej«”, Myśl Polska, nr 6 (1951): s. 5–6. Rojek wraz z A. Ostrowskim zredagowali broszurę Za kulisami bezpieki,
która była skrótem audycji Józefa Światły w Radiu Wolna Europa. W ramach akcji „balonowej” na początku 1955 do Polski wysłano
ponad 800 tys. egzemplarzy tej broszury. Zob.: A. Bromke, Polak w świecie (b.m.w.: 1995): s. 115. 

3 AIPN, 01227/99, Raport z 26 XI 1963 r.

4 Marek S. Korowicz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, miał być przewodniczącym komisji prawniczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Po przyjeździe do Nowego Jorku we wrześniu 1953 odłączył się od polskiej delegacji. M. S. Korowicz,
„»Wybrałem wolność«”, Kultura [Paryż] nr 7/8 (1954): s. 145–175; S. Korboński, W imieniu Polski Walczącej (Warszawa: „Rytm”,
„Bellona”, 1999): s. 160–163 (wyd. 1: Londyn 1963).



Polskiemu „dyplomacie” (w rzeczywistości oficerowi wywiadu), który nawiązał z nim kontakt,
zwierzył się, że w Indiach chciał podreperować swoją sytuację finansową. W przyszłości zamie-
rzał wyjechać do Europy (Paryża), ewentualnie wrócić do Stanów Zjednoczonych, i dalej zaj-
mować się działalnością naukową (jeszcze przed wyjazdem do Nepalu i Indii Rojek zrobił
doktorat z historii na prestiżowym Columbia University).

Inteligentny i oczytany emigrant zrobił niewątpliwie duże wrażenie na swoim rozmówcy.
Według niego był nieźle zorientowany w sprawach polskich, nadal opowiadał się też za zbliże-
niem emigracji z krajem. Warszawską Centralę zainteresowała zwłaszcza informacja, że posiadał
„szerokie kontakty wśród działaczy emigracyjnych”, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjed-
noczonych. W szczególności był „ściśle powiązany” z Komitetem Wolnej Europy, paryską Kulturą
oraz Stronnictwem Narodowym (jego przyjacielem był prezes Tadeusz Bielecki). Świadectwem
bliskich związków Rojka z Kulturą miały być posiadane przez niego publikacje Instytutu Lite-
rackiego (kilka z nich ofiarował swojemu rozmówcy)! 

Na podstawie indyjskich rewelacji kierownictwo Wydziału VIII Departamentu I MSW
uznało, że pozyskanie Rojka do współpracy pozwoliłoby „na uplasowanie” go w interesujących
wywiad obiektach: Stronnictwo Narodowe, Kultura, Radio Wolna Europa, Komitet Wolnej Eu-
ropy, Kongres Polonii Amerykańskiej czy amerykańskie fundacje. 

Przeceniając ówczesną rolę i możliwości „Pismaka” miano nadzieję, że „poprzez niego mog-
libyśmy zapewnić sobie nie tylko dopływ cennych informacji o tych obiektach, ale równocześnie
prowadzić pracę inspiracyjną”. Podstawą werbunku miały być uczucia patriotyczne i niewygasły
sentyment „figuranta” do ojczystego kraju. Zamierzano także wykorzystać fakt, że Rojek opo-
wiadał się za zbliżeniem emigracji z krajem. W Polsce mieszkała również jego matka oraz pięciu
braci. W raporcie dla dyrektora Departamentu I MSW, płk. Henryka Sokolaka, pisano: „Zebranie
w rozmowie wszystkich tych elementów, łącznie z otwarciem przed nim drogi powrotu do kraju,
powinno mieć zasadniczy wpływ na jego decyzję związania się z nami”. Oficer przeprowadzający
rozmowę werbunkową miał mu wykazać niesłuszność jego dotychczasowego postępowania po-
litycznego stwierdzając, że „przez cały okres pobytu na emigracji pozostawał do dyspozycji roz-
histeryzowanych imperialistycznych kół antykomunistycznych. Uprawiając działalność
antykomunistyczną, często godził w interesy Polski”. Zmiana postępowania, „przejście do kon-
kretnego współdziałania w interesie kraju” stwarzała możliwość „naprawienia błędów i zrewan-
żowania się wobec Polski”. Podważając zaufanie Rojka do Zachodu zamierzano mu również
uzmysłowić, że „pomimo oddania się do dyspozycji różnych ośrodków działalności antykomu-
nistycznej jego sytuacja osobista nie jest ustabilizowana”. Choć „figurant” miał prawie sześć-
dziesiąt lat „nigdy nie może być pewny swej teraźniejszości ani przyszłości. W wypadku
pojawienia się odpowiedniejszego niż on kandydata do akcji przeciwko krajowi, przegra z nim
jak w przypadku z Korowiczem”.5

Autorzy raportu, chcąc się być może „wykazać”, z gorliwością neofity posługiwali się w we-
wnętrznym dokumencie ideologicznymi zaklęciami. Ich przełożony dość trzeźwo potrafił jednak
oddzielić kreowane na zewnętrzny użytek propagandowe hasła od skutecznego i pragmatycz-
nego działania. Na marginesie raportu zaznaczył, że w rozmowie z Rojkiem „nie ma sensu”
wkraczać w sferę ideologicznych argumentów. Podstawą pozyskania „Pismaka” do współpracy
„powinna być jego polskość i potrzeba pomagania jej (Polsce, takiej, jaką jest)”. Na zakończenie
podkreślił: „Ideowo chyba my z niego komunisty nie zrobimy i o to chyba nam nie chodzi”.6
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Oprócz pobudek patriotycznych i motywów ideologicznych zamierzano również wykorzystać
materialne zainteresowanie kandydata na tajnego współpracownika. Rojek zbliżał się już do
wieku emerytalnego, a od kilku lat nie miał zagwarantowanej stałej pracy. Jego sytuację mate-
rialną pogarszał fakt, że płacił alimenty na rzecz byłej żony mieszkającej w Stanach Zjednoczo-
nych. Potrzebował również pieniędzy na urządzenie się w Europie. Oficer werbujący miał mu
dać do zrozumienia, że wywiad PRL nie zaniedba okazji przyjścia mu z pomocą finansową,
zwłaszcza jeśli chodzi o jego naukowe ambicje. Z drugiej strony, mógł też postraszyć „figuranta”
groźbą wydalenia go z Indii. 

Ze względu na pomyślną „sytuację agenturalną” oraz brak obaw, co do prowokacji ze strony
władz w Delhi, werbunek planowano przeprowadzić na terenie Indii. Pobyt Rojka w tym kraju
zamierzano również wykorzystać na przeszkolenie go. Gdyby „Pismak” nie zgodził się na współ-
pracę „werbownik” miał go ostrzec, że wywiad PRL nie będzie tolerował dłużej jego wrogiej
działalności (nie sprecyzowano jednak, co ta groźba miałaby w praktyce znaczyć). Werbunek
przeprowadzić miał funkcjonariusz rezydentury w Delhi. Szef wydziału, któremu podlegał teren
Indii, nie zgodził się jednak na użycie swojego pracownika. W tej sytuacji do przeprowadzenia
rozmowy werbunkowej wyznaczony został kpt. Mieczysław Kowalski, z zajmującego się emi-
gracją polityczną, Wydziału VIII Departamentu I MSW. Do Indii jechać miał w charakterze ku-
riera lub pod przykryciem delegowanego pracownika MSZ.7 Kapitan Kowalski nie pojechał
jednak w egzotyczną podróż. W związku z luką w zachowanej dokumentacji nie sposób stwier-
dzić, jakie były powody zaniechania akcji. Być może zadecydowały względy oszczędnościowe. 

Kilka miesięcy później niedoszły „werbownik” rozmawiał z „figurantem”; tyle, że nie 
w Delhi, a w Warszawie. Po powrocie z Indii i Nepalu do Stanów Zjednoczonych Rojek krótko
pracował jako nauczyciel języka angielskiego dla osób, które niedawno przybyły z Polski (mimo
starań, nie znalazł zatrudnienia na uniwersytecie stanowym w Nowym Jorku). Udało mu się
natomiast otrzymać półroczne stypendium w Polskiej Akademii Nauk. W Polsce zamierzał
zebrać materiały do książki o historii Słowian. Ostatecznie, ze stypendium zrezygnował, a do
kraju przyjechał jako przedstawiciel Rady Polonii Amerykańskiej. Polonijna organizacja, na mocy
porozumienia z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej PRL, prowadziła akcję dożywania
młodzieży szkolnej oraz wspomagała szpitale i zakłady dla dzieci upośledzonych z województwa
białostockiego. Rojek został koordynatorem akcji charytatywnej. Jego biuro miało siedzibę 
w centrum Warszawy, przy ul. Mysiej.8 

Kapitan Kowalski spotkał się z Rojkiem 12 sierpnia 1964 r. w restauracji „Hotelu Europej-
skiego”. Oficer wywiadu przedstawił się jako pracownik MSW, nie podał jednak swojego na-
zwiska. Kowalski odniósł wrażenie, że jego rozmówca wcale nie był zaskoczony propozycją
spotkania. Charakteryzując poglądy „Pismaka” nieco zawile stwierdził: „jest to konglomerat
amerykańskiego sposobu myślenia z podbudową ND-ka, wykazującego duże oderwanie od Pol-
ski”. Dodał, iż Rojek „główne swe zainteresowania kieruje na ułożenie sobie wygodnego życia”.
Po powrocie do Stanów Zjednoczonych z Nepalu i Indii, „figurant” szukał zatrudnienia na uni-
wersytecie stanowym w Nowym Jorku. 

Rojek nie wykluczał również powrotu na stałe do Polski, ale pod warunkiem finansowania
go przez jedną z amerykańskich fundacji. W trakcie rozmowy oświadczył, że chociaż nie jest
zwolennikiem komunizmu, to nie stoi na stanowisku walki z komunizmem. Deklarował, że 
w przeszłości wielokrotnie przeciwstawiał się wrogim wystąpieniom przeciwko Polsce czy to
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7 Tamże, Raport z 26 XI 1963 r.

8 AIPN, 01227/99, Raport z 29 XI 1965 r. ze spotkania z „Pismakiem”.



przez Stronnictwo Narodowe, czy też w ramach Komitetu Wolnej Europy. Generalnie, pozy-
tywnie wypowiadał się na temat zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach. W dyskusji na
tematy międzynarodowe stwierdził, że jedynie trzy państwa odgrywają istotną rolę w polityce:
Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i Chiny. Według niego mniejsze kraje powinny im się
podporządkować. 

Oficer wywiadu odnotował, że jego rozmówca „ma bardzo pozytywny stosunek do ZSRR,
wynikający z uznania dla silnych i panslawizmu”. Rojek chętnie, choć ogólnikowo, mówił też
na temat działalności Komitetu Wolnej Europy oraz Radia Wolna Europa. Oprócz ogólnych wy-
tycznych KWE otrzymywał instrukcje z Departamentu Stanu. „Figurant” przypuszczał, że za
Departamentem Stanu faktycznie krył się amerykański wywiad. W szczególnych przypadkach
KWE miał być bezpośrednio instruowany przez tajne służby; jako przykład Rojek podał akcję
„balonową” z połowy lat 50. 

Według informatora Departament Stanu finansował też działalność KWE „oprócz drobnych
sum zbieranych przez różnego rodzaju antykomunistyczne organizacje”. Oficjalnie KWE był
prywatną inicjatywą, rzekomo finansowaną ze składek społecznych; dopiero kilka lat później
ujawniono, że faktycznie fundusze na działalność pochodziły z amerykańskiej Centralnej Agen-
cji Wywiadowczej (CIA). „Pismak” uważał jednak, że amerykańskie czynniki polityczne traktują
KWE „mało poważnie”. 

Większe znaczenie propagandowe miała działalność Radia Wolna Europa. Wynikało to
przede wszystkim z codziennego „przemawiania do Polski”. Według Rojka, RWE posiadało całą
sieć korespondentów, którzy zbierali informacje na temat Polski. Pracownicy monachijskiej roz-
głośni regularnie studiowali też krajową prasę. Korzystano również z informacji przekazywanych
przez obcokrajowców czasowo mieszkających w Polsce („figurant” podał znane mu przypadki
attaché wojskowego Egiptu w Polsce oraz księdza z RFN). Przypuszczał, że RWE miało ponadto
swoich stałych informatorów w kraju (miał nim być dziennikarz Adam Holland). W jego ocenie,
spośród pracowników RWE najbardziej antykomunistycznie nastawieni i zadufani w sobie byli
Jan Nowak-Jeziorański oraz Wiktor Trościanko. Do „realistów” zaliczył Tadeuszów Piszczkow-
skiego i Żenczykowskiego. 

Na propozycję współpracy Rojek zdecydowanie stwierdził, że nie będzie przekazywał ża-
dnych pisemnych raportów. Obawiał się przede wszystkim, że jego ewentualne sprawozdania
mogłyby wpaść w niepowołane ręce. Jak zaznaczył kapitan Kowalski: „Swe obawy pisania uza-
sadnia faktem ucieczki pracowników z naszych placówek”. Rojek deklarował natomiast, że po
powrocie do Nowego Jorku chętnie może się spotykać z wyznaczoną osobą. W trakcie towa-
rzyskiej rozmowy gotów był udzielać ustnych informacji na temat poszczególnych osób czy in-
stytucji.9

„Pismak” spotkał się jeszcze z kapitanem Kowalskim 27 sierpnia 1964 r. W trakcie rozmowy
podał wiele „charakterystyk” osób zatrudnionych w KWE i RWE. Jego informacje oficer wy-
wiadu nagrywał na magnetofon. Rojek ponownie kategorycznie odmówił składania pisemnych
raportów. Potwierdził natomiast, że może udzielać ustnych informacji; najlepiej wezwany ofi-
cjalnie przez radcę kulturalnego ambasady PRL. Uważał, że taka forma współpracy nie będzie
budziła zastrzeżeń ze strony amerykańskich władz. Kowalski polecił mu, aby po powrocie za
ocean zebrał informacje na temat KWE, organizacji polonijnych oraz polityki amerykańskiej
wobec Polski.10
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9 Tamże, Raport z 17 VIII 1964 r. z rozmowy z Rojkiem Marianem dalej „Pismak”.

10 Tamże, Dodatkowe dane z rozmowy z „P” z dnia 27 VIII 1964 r.



Z upływem lat, Rojek coraz bardziej krytycznie oceniał postawę i rolę emigracji. Odwołując
się do politycznego realizmu opowiadał się za reorientacją polityki polskiej wobec Związku So-
wieckiego. W jednym z listów do Tadeusza Bieleckiego pisał: „W obecnym położeniu światowym
nie leży w interesie narodu polskiego zrywanie kontaktów fizycznych, informacyjno-umysło-
wych oraz wymienno-gospodarczych ze Związkiem Sowieckim”. Podkreślał, że walka z hege-
monią sowiecką – zakładająca czynny opór – była nieodpowiedzialna i skazana na
niepowodzenie. Za najważniejszą dla przyszłości Polski uważał „kwestię niemiecką”. Miał na-
dzieję, że efektem politycznego i gospodarczego zbliżenia z Moskwą będą rzeczywiście part-
nerskie stosunki między obydwoma państwami. Łudził się, że w ten sposób Polska mogłaby
nawet odzyskać Lwów i Wilno.11 W innym liście do Bieleckiego, pozytywnie oceniając sytuację
w kraju, zarzucał prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu dążenie do politycznej konfrontacji 
z rządem PRL z inspiracji Watykanu.12

Ponownie mjr Kowalski spotkał się z Rojkiem 24 listopada 1965 r. na obiedzie w „Grand
Hotelu” (oficer wywiadu umówił się z nim telefonicznie dwa dni wcześniej). „Pismak” opo-
wiadał o swojej pracy i nawiązanych w kraju kontaktach. Po przyjeździe do Warszawy został
przyjęty przez chargé d’affaires ambasady amerykańskiej. W sprawach zawodowych rozmawiał
z wydelegowanym przedstawicielem ambasady USA; nawiązał również kontakty z Minister-
stwem Zdrowia oraz z Episkopatem (z sekretarzem Episkopatu, bp. Bronisławem Dąbrow-
skim). Jako ciekawostkę powiedział oficerowi wywiadu, że ambasada USA, aby nie drażnić
władz PRL, nie ma w swojej bibliotece książek dotyczących sytuacji w krajach komunistycz-
nych. Rojek liczył również na nawiązanie kontaktu z MSZ. Zamierzał przedstawić wicemini-
strowi spraw zagranicznych – Józefowi Winiewiczowi, nowe formy współpracy między krajem
a Polonią amerykańską. Major Kowalski uważał, że informator „w rozmowie na różne tematy
dotyczące emigrantów np. [Tadeusza] Bieleckiego oraz swej pracy, wydaje się być szczery. Za-
kładając, że nie wie, co będzie robił w przyszłości, a ma dużą chęć pozostania na przyszłość 
w Polsce, będzie się starał być dla nas lojalny, aby mieć ewentualnie poparcie z naszej strony.
Ten element winien być decydujący w czasie współpracy z nami”. Na zakończenie rozmowy
Rojek wyraził chęć spotykania się z oficerem wywiadu. Umówili się, że w przyszłości Kowalski
zadzwoni do niego.13

W „teczce” Rojka nie zachowały się materiały świadczące o jego ewentualnych kontaktach
z MSW w następnych latach. W połowie marca 1967 r. ze sprawą zapoznał się i przejął ją do
prowadzenia mjr Narcyz Grzechowiak.14 Dwa lata później major przygotował postanowienie 
o zakończeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim „Pismak”. Jak stwierdził w uza-
sadnieniu „figurant zmarł latem 1968 r.”.15
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11 S. Kilian, dz. cyt., s. 235, 283. Por.: K. Hrabyk, „Pośmiertne słowo o Marianie E. Rojku”, Kronika [Londyn] nr 38 (1968): s. 7.

12 S. Kilian, dz. cyt., s. 171.

13 Tamże, Raport z 29 XI 1965 r. ze spotkania z „Pismakiem”.

14 Tamże, Wykaz osób znających sprawę.

15 Tamże, Postanowienie z 29 III 1969 r. o zakończeniu i przekazaniu sprawy do archiwum Departamentu I. Rojek zmarł
nagle, 23 VIII 1968, podczas pobytu na wakacjach w Koszalinie. Został pochowany w Zabrzu, gdzie mieszkali jego bracia, na
cmentarzu św. Andrzeja. Zob.: M. Paszkiewicz, dz. cyt., s. 515. Po śmierci Rojka w Myśli Polskiej (nr 16,1968, s. 1) ukazał się
nekrolog, podpisany przez Redakcję i Stronnictwo Narodowe.



* * *

Recuriting the “Scribbler”: Marian Emil Rojek 
and the Intelligence Services of the Polish People’s Republic

From the late 1950s on, communist-ruled Poland’s civilian intelligence services worked to
recruit Marian Emil Rojek as an asset. In 1957 a resident officer in New York spoke with the
former editor of Myśl Polska (Polish Thought). Rojek offered a positive assessment of the changes
occurring in Poland following the October 1956 thaw, but, as an ideological opponent of com-
munism, he rejected the proposal to collaborate. In 1963 Rojek was again contacted, this time
by a Polish communist diplomat who was, in reality, an intelligence officer. One year later Rojek
traveled to Poland as a coordinator of a charitable operation on behalf of the Council of Ame-
rican Polonia. During his sojourn in the country he attended several meetings with the intel-
ligence officer Mieczysław Kowalski. The Nationalist Party activist repeatedly refused to
provide written reports but conveyed oral information about the activities of the Committee
for a Free Europe and Radio Free Europe. During the years, Rojek grew increasingly critical of
the attitudes and role of the émigrés. Invoking political realism he also argued for a reorienta-
tion of Polish policy vis-à-vis the Soviet Union. Rojek passed away during his stay in Poland in
the summer of 1968.
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„Sierpień rozpoczął się w lipcu”, głosił tytuł jednego z artykułów, zamieszczonych w tygodniku
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Jedność, poświęconego strajkom lipcowym na Ziemi
Lubelskiej: pierwszej odsłonie „gorącego lata” 1980 r.1 W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Świdniku powstał 8 lipca komitet strajkowy; 16 lipca zastrajkowała w Lublinie lokomotywownia,
a dwa dni później w Lublinie i okolicach trwał już strajk powszechny. Wcześniej, bo 1 lipca za-
strajkowały zakłady: WSK PZL w Mielcu, Zakłady Metalurgiczne POMET w Poznaniu i Transbud
w Tarnobrzegu. Następnego dnia „przerwy w pracy” miały miejsce m.in. w podwarszawskim Ursu-
sie i tczewskim POLMO. Protesty były odpowiedzią na ogłoszoną 1 lipca podwyżkę cen najczę-
ściej kupowanych gatunków mięsa i wyrobów mięsnych: wybrany asortyment przeniesiono do
kategorii towarów sprzedawanych po „cenach komercyjnych”.2 Strajkujący domagali się podwyżek
płac z uwagi na wzrost kosztów utrzymania, poprawy zaopatrzenia rynku oraz kiosków zakłado-
wych w podstawowe artykuły żywnościowe i last but not least usunięcia niedostatków socjalnych 
w zakładach oraz poprawy złej organizacji pracy. Krytykowano rozrost biurokracji, korupcję władz
różnych szczebli, polegającą na wykorzystywaniu stanowisk służbowych do osiągnięcia korzyści
osobistych, kłamstwa propagandowe, czyli niezgodne z rzeczywistością prezentowanie „osiągnięć”
społeczno-gospodarczych, jak również cenzurę w publikatorach, niezezwalającą na przekazywanie
ważnych wydarzeń w kraju. Autor wspomnianego artykułu pisał: „zdumiewające, jak bardzo władza
mieniąca się robotniczą, wyobcowała się ze społeczeństwa”.3

Warto zwrócić uwagę, że wśród postulatów sprawy płacowe były bardzo ważne, ale przecież nie
jedyne. W Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie zgromadzono 243 żądania protestujących
załóg, z których „prawie połowa dotyczyła podwyżek płac”4; czyli więcej niż połowa nie dotyczyła

1 T. Zieliński, „Sierpień zaczął się w lipcu”, Jedność, 24 VIII 1981, s. 1, 4-5.

2 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982 (Kraków: „Wydaw-

nictwo Literackie”, 2002): s. 20-23.

3 T. Zieliński, „Sierpień zaczął się w lipcu”, dz. cyt., s. 1; AIPN, 0/1212, t. 3 (CD), Wybrane problemy bezpieczeństwa i porządku

publicznego w miesiącu lipcu 1980 r., ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki narodowej, Warszawa 16 VIII 1980 r., k. 4.

4 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, dz. cyt., s. 24.
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w ogóle spraw płacowych. Dużo to czy mało w sytuacji, w której największą bolączką, oprócz pu-
stych półek, był teraz – po decyzji z 1 lipca – również brak złotówek, które choć niewiele warte
były przecież „jedynym środkiem płatniczym w Polsce”, za który nabywano „wystany” towar? 

Natomiast wśród większości „niepłacowych” żądań można było znaleźć domagające się de-
mokratycznych wyborów do rad zakładowych, związków zawodowych, a nawet instancji partyj-
nych. Podobnie często, nieekonomiczne postulaty i uwagi krytyczne pod adresem
rzeczywistości społeczno-politycznej pojawią się już za miesiąc, gdy szczecinianie przygotowy-
wać się będą do Wielkiego Strajku – krytyczne stanowisko pracowników wobec rzeczywistości
realnego socjalizmu, wyrażane przed strajkami sierpniowymi, jak i w postulatach sierpniowych,
wskazywało, że protesty z lata 1980 r. wybuchły nie „o kaszankę”5: bunt pracowników był po-
chodną zasadniczego sprzeciwu wobec systemu. 

Drugiego lipca dyrektor Departamentu III „A” MSW, gen. Władysław Ciastoń, wysłał de-
peszę do naczelników Wydziałów III „A” poszczególnych województw, w której informował sze-
fów wydziałów „opiekujących się” zakładami pracy o wzroście nastrojów niezadowolenia
i „tendencjach do przerw w pracy”; w związku z „niedoborami” w zaopatrzeniu rynku. Ale nie
tylko, gdyż oprócz pustych półek przyczyną irytacji ludzi były zakłócenia produkcyjne w zakła-
dach, związane z brakiem surowców do produkcji, przerwami w dostawie energii elektrycznej,
zmiany norm niekorzystne finansowo dla zatrudnionych i inne zmiany organizacyjne pracy. De-
pesza przypominała o obowiązku bieżącego, pełnego, rozpoznawania nastrojów i sytuacji kon-
fliktowych w zakładach pracy podległych Wydziałom III „A”. Generał Ciastoń domagał się też
od podwładnych zintensyfikowania działań operacyjno-profilaktycznych w ujawnianiu i zapo-
bieganiu konfliktom w przedsiębiorstwach.6

Podsumowując w połowie sierpnia 1980 r. „wypadki lipcowe”, aparat bezpieczeństwa pod-
kreślał, iż strajki wybuchały spontanicznie, po dyskusjach prowadzonych między robotnikami
przy stanowiskach pracy. W późniejszym okresie, po strajkach w WSK Mielec, „Ursusie”, WSK
Świdnik i innych zakładach, ważnym motywem „przerw w pracy” było uwzględnienie przez
władze znacznej części postulatów. Dyrekcje zakładów najczęściej zgadzały się na żądania pła-
cowe, decydując się na podwyżki pensji. Fakt ten był szczególnie widoczny w Lublinie, gdzie
robotnicy stwierdzali wprost, „że inni strajkowali i otrzymali podwyżki, stąd również oni będą
domagać się podwyżek”. Choć rządzący zdawali sobie sprawę, że – jak stwierdził premier Ba-
biuch – „możemy dać podwyżki i mieć nadal przestoje”, jednak uznali, że nie ma innego wyjścia.
To wówczas, pisał historyk, powstało powiedzenie: „nie staniesz, nie dostaniesz”. Służba Bez-
pieczeństwa zwracała uwagę, że opozycja demokratyczna nie angażowała się bezpośrednio 
w organizowanie strajków, a jej rola ograniczała się „do intensywnego wypełniania funkcji in-
formacyjnych na temat przestojów w produkcji oraz do deklarowania pomocy i rady w formuło-
waniu postulatów przez załogi robotnicze”.7 Warto zauważyć, że w postulatach tych nie
podnoszono żądania utworzenia niezależnych związków zawodowych. 

GORĄCE LATO I ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W SZCZECINIE W 1980 R.

5 Tak określił przyczyny strajków lipcowych Edward Gierek: „Jak wiadomo, w lipcu 1980 roku wybuchły strajki o kaszankę.

Były spowodowane podwyżką cen właśnie kaszanki i innych podrobów w bufetach pracowniczych”. Zob.: J. Rolicki, Edward Gierek:

Przerwana dekada (Warszawa: „Wydawnictwo Fakt”, 1990): s. 191; A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, dz. cyt., s. 24. 

6 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Szyfrogram dyrektora Departamentu III „A” gen. Władysława Ciastonia do naczelników Wydziałów

III „A”, Warszawa 2 VII 1980 r., godz. 12.00, k. 98.

7 AIPN, 0/1212, t. 3 (pdf.), Wybrane problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego w miesiącu lipcu 1980 r., ze szcze-

gólnym uwzględnieniem gospodarki narodowej, Warszawa 16 VIII 1980 r., k. 3, 5; A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, 

dz. cyt., s. 23.



Fala lipcowych strajków objęła ponad 180 zakładów pracy w całym kraju; udział w nich wzięło
ponad 80 tys. ludzi. Najwięcej w województwie lubelskim – ponad 34 tys. pracowników. Na-
stępnie, w warszawskim – blisko 13 tys.; w kaliskim – 10 tys.; rzeszowskim – 8 tys.; tarnobrze-
skim – 6 tys.8 Wyższe liczby podawał Janusz Brych, I sekretarz KW PZPR w Szczecinie, podczas
przemówienia wygłoszonego na naradzie wojewódzkiej aktywu polityczno-gospodarczego 
w dniu 18 sierpnia 1980 r. Szef PZPR w Szczecinie mówił, że liczba strajkujących w lipcu wy-
nosiła około 100 tys. osób, z 210 zakładów leżących na terenie 20 województw. W Lublinie 
i województwie strajkowało 50 tys. osób w 136 zakładach pracy. Również, według danych I se-
kretarza KW w Szczecinie, większa, niż podawana przez MSW, była ilość zakładów biorących
udział w strajkach w województwie kaliskim – 23, choć liczba strajkujących, 11-12 tys., nie od-
biegała od tej przedstawionej przez milicję. W Warszawie miało strajkować, w 13 zakładach,
około 18 tys. pracowników.9

Tymczasem w Szczecinie panował spokój. Tego, czego tak obawiała się władza – konfliktów
w zakładach, nie było. I właściwie jedyne co mogło zwracać uwagę Wydziału III „A”, to wzrost
krytyki pracowników przedsiębiorstw, kierowanej pod adresem władzy, która nie była w stanie
zapanować nad sytuacją rynkową, widząc w podwyżkach cen jedyny środek na zrównoważenie
rynku.10 A wypowiedzi były zdecydowane, ostre. Pracownicy Szefostwa Ruchu w Stoczni Szcze-
cińskiej im. Adolfa Warskiego mówili między sobą wprost: rząd nie panuje nad sytuacją ekono-
miczną w kraju, a na rynku mamy do czynienia z „anarchią cen”. Pracownicy sąsiadującej 
z „Warskim” Stoczni Remontowej „Gryfia” zwracali uwagę, że decyzję o „ukomercyjnieniu cen”
ogłosiła osoba uplasowana nisko w hierarchii władz: wiceprezes „Społem”, a jej wyjaśnienia były
mętne i nieprzekonujące.11 W świnoujskim PPDiUR „Odra”, mówiono nawet, że władze swoją
polityką znów doprowadzą do krwawych rozruchów zdesperowanego społeczeństwa.12 Podobnie
mówiono w Fabryce Mechanizmów Samochodowych „Polmo”, w Zakładach Przemysłu Odzie-
żowego „Dana”. Zdecydowane, nieprzychylne władzom opinie powtarzały się w szeregu innych
zakładów pracy.13

W tych pierwszych dniach lipca, taki wzrost negatywnych wypowiedzi nie był zapewne od-
bierany jako wstęp do czegoś poważniejszego; a również i to „coś poważniejszego” – strajki na
razie nie budziły u władz większych emocji. Andrzej Paczkowski przypominał, że „przerwy 
w pracy” zdarzały się w powojennej Polsce dość często, nawet w czasach stalinowskich docho-
dziło do strajków, a w latach 70. „normą stało się kilkadziesiąt strajków rocznie”. O strajkach 
w czasach „stalinowskiej nocy”, mówił też w wywiadzie-rzece były I sekretarz KC PZPR, Ed-
ward Gierek, wskazując na kopalnie zagłębia, strajkujące w 1951 r. Potwierdzeniem słów histo-
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8 AIPN, 0/1212, t. 3 (pdf.), Wybrane problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego w miesiącu lipcu 1980 r., ze szcze-

gólnym uwzględnieniem gospodarki narodowej, Warszawa 16 VIII 1980 r., k. 1-3.

9 Przemówienie Janusza Brycha na naradzie województwa (sic!) aktywu polityczno-gospodarczego w dniu 18 sierpnia

1980 r. (wg zapisu magnetofonowego) [w:] Sierpień 1980 roku w Szczecinie, zebrał i przygotował: A.G., b. m. i d., s. 4. (Książkę

udostępnił pan Mirosław Hewuszt.)

10 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Depesza szyfrowa nr 3766 zastępcy naczelnika Wydziału III „A”, kpt. Sławomira Sokołowskiego

do naczelnika Wydziału I Departamentu III „A” MSW w Warszawie, Szczecin 3 VII 1980 r., k. 103.

11 Tamże, Meldunek dzienny nr 35 za okres od godz. 8.00 dnia 2 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 3 VII 1980 r., Szczecin 3 VII

1980 r., k. 101.

12 Tamże, k. 102.

13 Tamże, Notatka służbowa odgłosów z zakładów pracy na temat podwyżki cen gatunków mięsa i jego przetworów, Szcze-

cin 3 VII 1980 r., k. 104-105.



ryka mogą być wspomnienia Mieczysława Rakowskiego, który w swych Dziennikach politycznych,
pod datą 2 lipca, dość spokojnie konstatuje, że „strajkują w Tczewie i Mielcu”, po czym wyjeż-
dża na kilkudniowy urlop. Dopiero pod datą 8 lipca, po powrocie z urlopu, napisał: „Strajki
trwają nadal. Spotkałem się [...] z [Jerzym] Waszczukiem. Jego zdaniem sytuacja jest poważna”,
natomiast rząd miał bagatelizować protesty załóg, sądząc, że pogodzenie się z nimi jest ceną za
złamanie oporu Polaków przeciw podwyżkom cen.14

Niedługo zachowania załóg w województwie szczecińskim zaczną przybierać poważniejsze
oblicze niż utyskiwania na władzę podczas wykonywanej pracy, czy przerwy śniadaniowej; za-
chowania w gruncie rzeczy dość standardowe i zapewne przyjmowane przez rządzących bez
większego zdziwienia i, o czym już była mowa, niepokoju. Jak wynika z materiałów SB w Szcze-
cińskiem, już od września 1973 r. nastąpił znaczny wzrost krytyki władz ze strony obywateli,
którzy obawiali się gwałtownych zwyżek cen. Miała to być konsekwencja załamania się planów
szybkiego wzrostu potencjału przemysłowego i produkcji dóbr konsumpcyjnych oraz kryzysu
gospodarki, spowodowanego wyczerpaniem rezerw produkcyjnych. Rządzący byli krytykowani
za swą nieudolność od dawna i wiedzieli o tym.15

W pierwszych dniach lipca 1980 r., w niektórych zakładach dochodziło do dyskusji, podczas
których zatrudnieni przerywali pracę, kontynuując ją dopiero po rozmowie z władzami partyj-
nymi (sekretarzem KZ PZPR), bądź administracją. Tematem były dysproporcje między płacą
a cenami podstawowych artykułów żywnościowych.16 Pracownicy Nadodrzańskiego Przedsię-
biorstwa Budownictwa Przemysłowego po przyjściu do zakładu zamiast przystąpić do pracy za-
częli czytać gazety i burzliwie dyskutować. Podczas rozmów padały ostre słowa pod adresem
władzy: „oszukują nas, co damy jeść naszym dzieciom?” – pytano. Po pewnym czasie przystą-
piono do pracy.17

Być może wzrost napięcia w zakładach, przejawiający się m.in. krótkimi „nieformalnymi” prze-
stojami, spowodowany był tym, że już od 4 lipca – jak notowała SB – w niektórych zakładach pracy
Szczecina, przekazywane były „zasłyszane” informacje o strajkach w Ursusie, Warszawie i Tczewie.
Mówiono o tym m.in. w ZPO „Dana” oraz w Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, Zarządzie
Portu Świnoujście, PPDiUR „Odra”. Były to „indywidualne wypowiedzi, bez negatywnego od-
dźwięku”.18 Również w „Warskim” komentowano informacje o strajkach na terenie kraju; ich przy-
czyn doszukując się we wprowadzeniu „niekorzystnych norm pracy, co w efekcie groziło spadkiem
zarobków”. Według informacji z połowy lipca, pochodzącej od jednego z esbeckich delatorów, który
był szefem zabezpieczenia zakładu, penetrującym systematycznie przy pomocy podległego mu per-
sonelu teren Stoczni „Warskiego”, „nie zanotowano żadnego faktu wrogiego działania, takiego jak:
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14 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, dz. cyt., s. 21; J. Rolicki, Edward Gierek…, dz. cyt., s. 192; M. F. Rakowski,

Dzienniki polityczne 1979-1981 (Warszawa: „Iskry”, 2004): s. 203.

15 AIPN Sz, 0012/109, Informacja dot[ycząca] sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] szczecińskiego 

w okresie miesiąca września przesłana przez I zastępcę komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie
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16 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 36 za okres od godz. 8.00 dnia 3 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 4 VII 

1980 r., Szczecin 4 VII 1980 r., k. 111.

17 Tamże, Meldunek dzienny nr 37 za okres od godz. 8.00 dnia 4 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 5 VII 1980 r., Szczecin 4 VII

1980 r., k. 113. 

18 Tamże, k. 114.



kolportaż ulotek, malowania haseł, nawoływania do wrogich wystąpień”.19 Inny konfident w stoczni
tłumaczył oficerowi prowadzącemu, że brak negatywnych komentarzy na temat objęcia kolejnych
gatunków mięsa cenami komercyjnymi był spowodowany faktem, „że pracownicy Stoczni zaopatrują
się w zakładowych kioskach w wędliny po normalnych cenach”.20 Czy rzeczywiście ten „przyziemny”
powód kształtował wówczas postawę pracowników stoczni, trudno powiedzieć; zauważmy tylko, że
stoczniowców irytowały nie tylko zwyżki cen. W każdym razie jeszcze w połowie lipca aparat represji
uznawał, że nie ma powodu by obawiać się, że z „Warskiego” może wyjść sygnał do wybuchu spo-
łecznego niezadowolenia, ujawniającego się w formie strajków bądź manifestacji ulicznych. 

Ugłaskiwanie pieniędzmi coraz bardziej wzburzonych załóg, zasada, która na razie spraw-
dzała się w praktyce, miała coraz powszechniejsze zastosowanie w Szczecinie i województwie.
Piętnastego lipca przedstawiciel Ministerstwa Administracji Gospodarki Terenami i Ochrony
Środowiska poinformował telefonicznie dyrektora ds. technicznych WPKM w Szczecinie, że
przygotowano już wytyczne dotyczące podwyżek płac dla pracowników, stąd „w przypadku ja-
kichkolwiek kłopotów z załogą, można powołać się na niego i obiecać pracownikom większe
zarobki”. Przedstawiciel ministra administracji stwierdził też, że został przydzielony do „opieki”
nad szczecińskim WPKM w związku z „przerwami w pracy”, do jakich dochodzi w Lublinie.21

Zmiany zaszeregowania, oznaczające w praktyce podwyżki o około 700 zł, planowano w „Gry-
fii” po 20 lipca, czyli w czasie powrotu z urlopów większości pracowników „remontówki”. Podob-
nie w innych zakładach województwa zaczęto prowadzić „politykę przeszeregowania”, oznaczającą
większy przydział pieniędzy dla pracowników. Ludzie byli przekonani, że tą niespodziewaną
szczodrość władz zawdzięczają strajkom w innych regionach kraju.22 Aby podnieść prestiż dyrekcji,
w niektórych zakładach, np. w Fabryce Maszyn Budowlanych „Hydroma”, na polecenie Zjedno-
czenia wiadomość o podwyżce miała zostać przedstawiona załodze nie jako decyzja ministerstwa,
ale dyrekcji zakładu.23 Polityka wzrostu wynagrodzeń powodowała, że można było stwierdzić, jak
np. w stargardzkim „Luxpolu”, stargardzkim Oddziale PKS, czy tamtejszym węźle kolejowym
PKP, że sytuacja w obiektach objętych „opieką” Wydziału III „A” nie budziła zastrzeżeń. Pojawiła
się jednak inna trudność: „należy się liczyć z możliwością wystąpienia takich niekorzystnych zja-
wisk jak: skargi, petycje, żądania wyjaśnienia przyczyn nieprzyznania podwyżki płac niektórym
grupom zawodowym”, tych zakładów, w których zdecydowano się na podwyżki płac.24

Resort bezpieczeństwa coraz częściej odnotowywał informacje świadczące, że wiedza pra-
cowników szczecińskich przedsiębiorstw na temat strajków na terenie kraju jest coraz bardziej
powszechna. Pogłoski o tym, że strajkują zakłady w Lublinie krążyły w „Gryfii”, co najmniej od
rana 19 lipca. Podobnie było w „Warskim”.25 Nie zawsze jednak, jeżeli wierzyć informacjom apa-
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19 AIPN Sz, 0010/3671, Notatka służbowa ze spotkania KO „J.W.”, ppor. Henryka Ciesielskiego, starszego inspektora Sekcji

VI a Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 15 VII 1980 r., k. 15.

20 AIPN Sz, 0010/984, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Ślusarz” sporządzona przez ppor. Henryka Ciesielskiego, star-

szego inspektora Sekcji VI a Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 14 VII 1980 r., k. 129.

21 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 45, naczelnika Wydziału III „A” ppłk. Mariana Pietrzaka, za okres od godz.

8.00 dnia 15 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 16 VII 1980 r., Szczecin 16 VII 1980 r., k.137. 

22 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 47, naczelnika Wydziału III „A” ppłk. Mariana Pietrzaka, za okres od godz.

8.00 dnia 17 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 18 VII 1980 r., Szczecin 18 VII 1980 r., k.141-143.

23 Tamże, Meldunek dzienny nr 48, naczelnika Wydziału III „A” ppłk. Mariana Pietrzaka, za okres od godz. 8.00 dnia 17 VII

1980 r. do godz. 8.00 dnia 19 VII 1980 r., Szczecin 18 VII 1980 r., k. 148.

24 Tamże, Meldunek dzienny nr 48, za okres od godz. 8.00 dnia 19 VII 1980 r., Szczecin 19 VII 1980 r., k. 152.

25 Tamże, k. 154.



ratu represji, wiadomości o wydarzeniach w Lubelskiem wzbudzały większe zainteresowanie.
Tak miało być wśród pracowników warsztatów Wagonowni Szczecin – Port Centralny, gdzie za-
trudnieni podczas dyskusji zwracali głównie uwagę na sytuację rynkową i polityczną w kraju,
oceniając ją negatywnie, oraz skupiali się na złym zaopatrzeniu w części zamienne i materiały
niezbędne do bieżącej naprawy wagonów.26 Również wśród pracowników administracyjnych Re-
gionalnej Dyrekcji Kolei Państwowych w Szczecinie koncentrowano się w dyskusjach na fatalnym
zaopatrzeniu, wzroście cen, obawie przed wstrzymaniem awansów.27

Jednak sytuacja zmieniała się z dnia na dzień, co widać było chociażby po nastrojach we
wspomnianej RDKP i terenowych jednostkach jej podległych, gdzie od 18 lipca notowano duże
nasilenie dyskusji, dotyczących strajku w Lublinie. Rozmówcy mieli wyrażać przekonanie, że
strajki dadzą „konkretne rezultaty w postaci poprawy płac oraz zaopatrzenia”. Ludzie słuchali
RWE i „Głosu Ameryki”, dzwonili do Lublina, chcąc dowiedzieć się szczegółów protestów 
w tym mieście. Znane były też inne miejscowości, w których wybuchały strajki – Ursus, Sieradz,
Tczew, Łódź. Nie stwierdzono jednak, aby wśród kolejarzy, nawet tych niezadowolonych z wy-
sokości ostatnich podwyżek, istniały „tendencje strajkowe”.28

Również pracownicy innych zakładów, jak chociażby zatrudnieni w Szczecińskim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Przemysłowego, wiedzieli co się dzieje w głębi kraju. Wśród pracowni-
ków wspomnianego przedsiębiorstwa nie zauważono jednak „braku chęci do pracy czy też
organizowania przerw w pracy. Z ich postawy wynika, że chcą pracować i chcą zarobić”.29

Podwyżki nie wszystkich usatysfakcjonowały. Niektórzy uważali, że są one po prostu za małe:
kierowcy autobusów w WPKM w Szczecinie stwierdzali, że „w Lublinie otrzymali więcej”. Iry-
tacja spowodowana była nie tylko faktem, że jest za mało pieniędzy, ale też świadomością, że
wręczanie nowych, formalnie korzystniejszych finansowo, angaży jest wybiegiem władz niedają-
cych sobie rady z narastającymi w kraju problemami, których nie rozwiąże się drukowaniem pie-
niędzy bez pokrycia w towarach. Wśród kierowców WPKM krążyły informacje o przygotowywaniu
się do strajku w tym przedsiębiorstwie. Protest miał wybuchnąć 24 lipca. Jeden z tajnych współ-
pracowników meldował, że odwiedziło go kilku kolegów proponując przygotowanie strajku i opra-
cowanie petycji do dyrekcji.30 Podobną informację resort bezpieczeństwa otrzymał od konfidenta
z „Dolnej Odry”, któremu pracownik Elektrowni miał powiedzieć, żeby w najbliższy czwartek,
czyli 24 lipca, zabrał do pracy więcej jedzenia, bo może w tym dniu „nie wyjść za bramę”.31 Należy
podkreślić, że w obu zakładach istniały grupy działaczy WZZ i sympatyków KOR.32
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26 Tamże, k. 155.

27 AIPN Sz, 0010/133, t. 1, Informacja przekazana przez KO „Nela” st. kpr. Włodzimierzowi Górskiemu, inspektorowi Sekcji

VII Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 17 VII 1980 r., k. 172.

28 Tamże, Informacja przekazana przez KO „Nela” st. kpr. Włodzimierzowi Górskiemu, inspektorowi Sekcji VII Wydziału III

„A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 19 VII 1980 r., k. 170-170v.

29 AIPN Sz, 0010/164, t. 1, Informacja dot[ycząca] aktualnie panujących nastrojów w grupie pracowników fizycznych na

przykładzie podległych TW osób zatrudnionych w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, por. Jerzego

Ziółkowskiego, starszego inspektora Sekcji VII Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 5 VIII 1980 r., k. 4.

30 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 49, za okres od godz. 8.00 dnia 21 VII 1980 r. do godz. 8.00 dnia 22 VII

1980 r., Szczecin 21 VII 1980 r., k. 167, 168.

31 Tamże, Meldunek dzienny nr 50, za okres od godz. 8.00 dnia 22 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 22 VII 1980 r., Szczecin

22 VII 1980 r., k. 169.

32 Trzecim zakładem, w którym istniała grupa wolnozwiązkowców była SSR „Parnica”. M. Paziewski, „Przedsierpniowa opo-

zycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim” [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Za-

chodnim, (red.) K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak (Szczecin: IPN-KŚZpNP, 2008): s. 83-84.



Informacje o mającym nastąpić strajku w WPKM powtarzały się; padło nawet stwierdzenie,
że 24 lipca kierowcy autobusów przegubowych zablokują bramę w Zajezdni przy ul. Klonowica,
aby uniemożliwić kierowcom wyjazd z bazy. Również w Zajezdni Szczecin-Dąbie miano tego
dnia zastrajkować.33 Na domiar, dla władz, złego zaczęły dochodzić wieści o możliwości strajku
konwojentów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego. Ekspe-
dientki, prowadzące na ten temat rozmowę, podziwiały organizację strajków w Lublinie, pod-
czas których nie było ani chuligaństwa, ani też rozrób.34

Dwudziestego czwartego lipca w WPKM nie doszło do strajku, autobusy wyjechały na trasę
zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Jednak według komendanta placówki ORMO przy
WPKM przy ul. Klonowica, kierowcy wyjeżdżający na trasę byli niezdecydowani, ale z obawy
przed kierownictwem wyjechali na miasto. Natomiast jeden z autobusów przegubowych pró-
bował o godz. 4.20 zagrodzić bramę wyjazdową, ale ormowiec „przegonił” kierowcę. Wśród kie-
rowców trwały tego dnia ostre dyskusje, a jeden z nich miał powiedzieć, że korowcy wiedzą co
robią, namawiając ludzi do niepobierania nowych angaży. Jednak wypowiedzi o strajku zakoń-
czyły się. Jeden z tajnych współpracowników doniósł, że w rozmowie z nim Jan Nowak, kierowca
znany aparatowi bezpieczeństwa „z negatywnych postaw”, winą za to, że nie doszło do strajku
obciążył Zajezdnię w Dąbiu, która „nawaliła”.35 Z kolei, działacz WZZ, Stefan Kozłowski, miał
powiedzieć Henrykowi Wujcowi, że do planowanego strajku w WPKM nie doszło, bo pracownicy
otrzymali podwyżkę.36 Co ciekawe Nowak, w rozmowie z dziennikarzami, rok później, w ogóle
nie wspominał o próbie strajku w WPKM, podkreślając jedynie, że osoby, które „podpadły” bez-
piece były od wiosny bacznie obserwowane: „W oknie dyrekcji siedzieli cywile i patrzyli na ruch
na placu, czy nie tworzą się grupki”. Lipiec miał upłynąć na prowokacyjnych wobec bezpieki
narzekaniach, „że nie damy rady, nic ze strajku nie będzie. I aż do 18 sierpnia mieliśmy luz”.37

Ostatecznie, w WPKM strajk rozpoczął się 19 sierpnia – dzień po wybuchu Wielkiego Strajku
w Szczecinie.

Również nie doszło do strajku w „Dolnej Odrze”, choć 24 lipca szczecińska bezpieka odno-
towała wypowiedź pracownika Wydziału Ruchu Bloków w Elektrowni, Burzyńskiego, sympatyka
KSS KOR, który podczas przerwy śniadaniowej miał poinformować kolegów z pracy, że „mamy
komitet strajkowy przygotowany”. A jeden z pracowników „Dolnej Odry” miał stwierdzić, że po
śniadaniu zastrajkują robotnicy z Wydziału Remontu Turbin; fakt ten jednak nie nastąpił. Według
oceny SB, tego dnia nie zanotowano wśród załogi Elektrowni „tendencji do przerywania pracy”.38

Pod koniec lipca w szczecińskich przedsiębiorstwach coraz częściej mówiono o możliwości
wybuchu protestów – strajków, a nawet „rozruchów”. W „Warskim” krążyły wśród pracowników
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33 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 51, za okres od godz. 8.00 dnia 23 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 23 VII

1980 r., Szczecin 23 VII 1980 r., k. 177.

34 Tamże, Meldunek dzienny nr 50, za okres od godz. 8.00 dnia 22 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 22 VII 1980 r., Szczecin

22 VII 1980 r., k. 172. 

35 Tamże, Meldunek dzienny nr 52, za okres od godz. 8.00 dnia 24 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 24 VII 1980 r., Szczecin

24 VII 1980 r., k. 184; tamże, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Kwiatkowski”, kpt. Z. Łaskawiec, kierownik Sekcji V Wydziału III

„A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 23 VII 1979 r., k. 9.

36 AIPN Sz, 0012/381, t. 4 (CD), Informacja do naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, sporządzona przez mjr.

Stefana Brylińskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie, Szczecin 7 VIII 1981 r., k. 78.

37 M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – Sierpień – Grudzień (Szczecin: „Walkowska Wydawnictwo”, 2008): s. 127.

38 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 52, za okres od godz. 8.00 dnia 24 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 24 VII

1980 r., Szczecin 24 VII 1980 r., k. 184-185.



z produkcji pogłoski, że w Z CH Police doszło do strajków 21 lipca, o strajkach w WPKM Szcze-
cin mówiono też w Oddziale WPKM w Świnoujściu.39 Jednak po sprawdzeniu tych informacji
przez resort bezpieczeństwa, okazywało się to nieprawdą, tzn. w wymienianych zakładach, acz-
kolwiek panowało niezadowolenie, to jednak nie stwierdzono przygotowań do strajków. Pogłoski
o przygotowaniach do strajku dotyczyły też stacji Szczecin Port Centralny40, oraz Stoczni Szcze-
cińskiej im. Warskiego, gdzie pracownicy W-O mieli nie przystąpić do swych zajęć po przerwie
śniadaniowej.41 W przechwyconej przez Wydział „W” korespondencji czytamy: „W Stoczni »War-
skiego« w Szczecinie […] miał być strajk, ale coś tam było niedograne i strajk się nie odbył”.
O tym, że „podobnie w Stoczni podskakują i to wysoko”, pisał też inny nadawca ze Szczecina.42

Krążąca fama wyrażała tyleż obawy, co nadzieje, jakie społeczeństwo województwa wiązało 
z tym największym na Pomorzu Zachodnim przedsiębiorstwem, które dziesięć lat wcześniej
przewodziło strajkom, w dniach 18-12 grudnia 1970 r.

Na przełomie lipca i sierpnia 1980 r., atmosfera w zakładach była coraz bardziej napięta, a władza
– choć informowana na bieżąco o narastającym niezadowoleniu – zdawała się tracić kontrolę nad
sytuacją w regionie. Co charakterystyczne, szczególnie niepokojące dla rządzących sygnały docho-
dziły w tym czasie z małych i średnich zakładów pracy. Być może jedną z przyczyn tego stanu
rzeczy był fakt, że przedsiębiorstwa te nie były pod tak baczną kontrolą „organów” i partii, jak za-
kłady o dużym znaczeniu dla gospodarki, poza tym „napiętnowane” strajkami grudniowymi.43

Już 13 lipca aparat represji otrzymał informację, że niezadowoleni z podwyżek kierowcy Komu-
nalnego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych, w liczbie 44 osób, grozili strajkiem, którego termin
podali na 1 sierpnia. Do strajku w tym przedsiębiorstwie nie doszło, ale doszło do dwugodzinnego
przestoju w innym zakładzie: Spółdzielni Transportu Wiejskiego Oddział w Stargardzie, gdzie 
31 lipca pięciu kierowców, niezadowolonych z dodatku, jaki otrzymywali za pomoc w załadunku
mleka, po dojechaniu do rampy Zakładu Mleczarskiego w tym mieście, odmówiło załadunku towaru.
Wprawdzie przyjazd na miejsce dyrektora Oddziału i jego rozmowa z pracownikami spowodowały,
że kierowcy po godz. 6.00 przystąpili do pracy, ale sytuacja w tym przedsiębiorstwie nie była usta-
bilizowana.44 W Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi personel techniczny miał zastosować „bierny
strajk”: pozorne wykonywanie obowiązków, w wypadku, gdyby okazała się prawdziwą pogłoska 
o tym, że mające niedługo nastąpić podwyżki płac obejmą tylko pracowników fizycznych.45
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39 Tamże, Meldunek dzienny nr 51, za okres od godz. 8.00 dnia 23 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 23 VII 1980 r., Szczecin

23 VII 1980 r., k. 174, 175.

40 Tamże, Meldunek dzienny nr 57, ppłk. Mariana Pietrzaka, naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, za okres od

godz. 8.00 dnia 30 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 31 VII 1980 r., Szczecin 30 VII 1980 r., k. 210.

41 Tamże, Meldunek dzienny nr 56, ppłk. Mariana Pietrzaka, naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, za okres od

godz. 8.00 dnia 29 VII 1980 r. do godz. 22.00 dnia 30 VII 1980 r., Szczecin 29 VII 1980 r., k. 202, 203.

42 AIPN Sz, 0012/379, t. 1, Informacja nr 23 ppłk. Henryka Mazura, naczelnika Wydziału „W” KW MO w Szczecinie do na-

czelnika Wydziału Inspekcji i Analiz Biura „W” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Szczecin 21 VII 1980 r., k. 114.

43 Wśród 164 zakładów pracy w kraju, objętych bezpośrednim zainteresowaniem KC PZPR, cztery były ze Szczecina: Stocz-

nia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, Zarząd Portu Szczecin w Szczecinie oraz Przedsię-

biorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”. Zob.: AAN, KC PZPR, sygn. XXXIV/82, Wykaz zakładów objętych

bezpośrednim zainteresowaniem KC PZPR i odpowiedzialnych za nie pracowników KC, lipiec 1980 r., k. 24.

44 AIPN Sz, 0012/115, t. 1, Meldunek dzienny nr 58 za okres od godz. 8.00 dnia 31 VII 1980 r., do godz. 8.00 dnia 1 VIII 
1980 r., Szczecin 1 VIII 1980 r., k. 212-214.

45 AIPN Sz, 0012/381, t. 4, Informacja z[astęp]cy naczelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie, mjr. Stefana Brylińskiego, do

naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, Szczecin 1 VIII 1980 r., k. 64. 



Meldunek z 6 sierpnia informował, że w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego
w Szczecinie nie tylko planowano strajk jednodniowy, mający nastąpić w jednym z dni od 
12 do 16 sierpnia, ale też delegowani w teren kierowcy tegoż przedsiębiorstwa mieli przepro-
wadzić sondę w zakładach transportu wiejskiego innych województw, „z zamiarem rozpoznania
nastrojów wśród kierowców, celem ewentualnego nakłonienia ich do przerwania pracy w tym
samym czasie”.46 Groźby przerwania pracy w przypadku niezrealizowania postulatów płacowych
notowano w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie47, oraz 
w szczecińskim „Polmo”.48

Z niepokojem obserwowano sytuację wśród pracowników trakcyjnych węzła szczecińskiego,
a zwłaszcza w lokomotywowni Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie oraz na stacji Szczecin Dąbie,
gdzie zatrudnieni mieli mówić o planowanym na 2 sierpnia strajku z powodu niskich płac i sła-
bego zaopatrzenia rynku.49

Jeszcze bardziej musiała niepokoić sytuacja w „Warskim”, na początku sierpnia, gdzie na
wszystkich wydziałach produkcyjnych panowało duże rozgoryczenie z powodu sytuacji gospo-
darczej kraju. Stoczniowcy uważali, że wszystkie materiały budowlane i żywność zostały wysłane
do ZSRS, na Olimpiadę. Polska jest najbiedniejszym krajem socjalistycznym, a mimo to musi
karmić sportowców uczestniczących w Igrzyskach, mówiono. Ponadto, a może przede wszyst-
kim, zatrudnieni w „Warskim” uważali, „że tak dalej dłużej być nie może i że istnieje prawdo-
podobieństwo ogólnopolskich strajków”. Informatorzy Wydziału III „A” podkreślali, że opinie
te były powszechne i stanowiły stały temat wszystkich rozmów w stoczni. To, że w „Warskim”
nie doszło jeszcze do strajku spowodowane miało być jedynie brakiem inspiratorów („na razie”):
„wystarczyłoby jednak, aby kilkudziesięcioosobowa grupa przestała pracować, a inni ich
poprą”.50

W Stoczni Remontowej „Gryfia”, podczas dyskusji na wydziałach produkcyjnych, ostro kry-
tykowano rząd za bałagan w kraju oraz lekceważenie pracowników, którzy dopiero przy pomocy
strajków otrzymują to, co im się należy. Źle oceniano politykę Gierka, który przez dziesięć lat
„nie potrafił tak ustawić kierunków rozwoju Polski, aby postępowała systematyczna poprawa
warunków życia”. Aparat represji ocenił, że wśród pracowników „Gryfii” dawało się zauważyć
lekceważący stosunek do wszystkich wypowiedzi osobistości państwowych.51 Jak wynikało z in-
formacji przesłanych I sekretarzowi KW PZPR, dnia 15 sierpnia, czyli dzień po wybuchu Wiel-
kiego Strajku w Gdańsku, sytuacja w szczecińskich stoczniach: „Warskim”, „Gryfii”, „Parnicy”,
jak też ZPS, ZCH „Police”, Fabryce Maszyn Budowlanych była bardzo napięta. Dyskutowano
o strajkach w Gdańsku, zwracając przy tym uwagę nie tylko na postulaty ekonomiczne wysu-
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46 Tamże, Informacja do naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, sporządzona przez ppłk. Aleksandra Maja, na-

czelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie, Szczecin 6 VIII 1980 r., k. 77. 

47 AIPN Sz, 0010/278, t. 2, Notatka służbowa kpt. Kazimierza Łaskawca, kierownika Sekcji V Wydziału III „A” KW MO 
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wane przez strajkujących z Trójmiasta, ale też domagające się utworzenia Wolnych Związków
Zawodowych, ustawienia pomnika „Ofiar Grudnia” oraz przyjęcia do pracy zwolnionych za dzia-
łalność polityczną.52

Jak wynika z informacji przekazanej do Warszawy, dnia 17 lipca przez zastępcę szefa Wy-
działu III KW MO w Szczecinie, w kontrolowanym przez ten wydział „środowisku nadbudowy”,
a więc obejmującym swym zainteresowaniem również środowisko opozycji demokratycznej, nie
zanotowano żadnych niepokojących zjawisk, „mogących powodować skutki polityczne i spo-
łeczne”. Osoby, które podejrzewano o to, że mogłyby wykorzystać panującą sytuację w kraju do
działalności „antypaństwowej” były pod stałą kontrolą operacyjną resortu: „jest ich w obiektach
i środowiskach chronionych przez tut[ejszy] Wydział 18. Pozostają pod kontrolą 39 osobowych
źródeł informacji”.53 Edward Gierek w wywiadzie-rzece wspominał słowa gen. Władysława Po-
żogi wielokrotnie zapewniającego I sekretarza, „że całą opozycję w Polsce służba bezpieczeń-
stwa mogłaby w ciągu dwudziestu czterech godzin nakryć czapkami”.54 Nie rozstrzygając, na
ile słowa wiceministra SW były zgodne z rzeczywistością, przytoczone wyżej liczby, z których
wynikało, że w Szczecinie na jednego opozycjonistę, uznanego przez aparat represji za godnego
zainteresowania, przypadało dwóch konfidentów, mogą skłaniać do refleksji. 

Z podobną, do zawartej w cytowanej wyżej informacji funkcjonariusza SB, oceną sytuacji
spotykamy się dwa tygodnie później w korespondencji szczecińskiej bezpieki z Komitetem Wo-
jewódzkim. W świetle wiadomości przekazanej sekretarzowi KW, Januszowi Brychowi, 
w kontrolowanych przez Wydział III środowiskach, w tym również w szczecińskim świecie aka-
demickim, nie odnotowano nastrojów świadczących o wzroście niezadowolenia spowodowanego
ostatnimi podwyżkami, ani też prób oficjalnego poparcia protestujących w kraju.55 Przypo-
mnijmy, że jest to okres wakacji, a więc studenci – grupa potencjalnie najbardziej skłonna, spoś-
ród środowisk będących pod „opieką” Wydziału III, do: bądź to protestów, bądź też popierania
protestujących – rozjechała się po Polsce na letni wypoczynek. 

Tutejsza Służba Bezpieczeństwa, w związku z wydarzeniami w kraju, wzmogła inwigilację grup
opozycyjnych Pomorza Zachodniego. Według resortu, szczecińskie środowiska KSS KOR, ROPCiO
i KPN „z rezerwą i ostrożnością przyjmowały pierwsze pogłoski o niepokojach, w niektórych rejo-
nach kraju”.56 Według relacji jednego z tajnych współpracowników Wydziału III „A”, szczeciński
działacz KSS KOR, Mirosław Witkowski, miał stwierdzić na początku sierpnia, że „w ogóle fala
strajków, które przeszły przez kraj całkowicie zaskoczyła kierownictwo centrali KSS KOR”.57

Aby udaremnić ewentualną działalność opozycji, mającą na celu informowanie o strajkach
w kraju, podsycanie nastrojów niezadowolenia wśród załóg aparat bezpieczeństwa rozpoczął
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profilaktycznie w środowiskach opozycyjnych działalność „o charakterze dezorganizacyjnym 
i dezinformującym”. W WPKM, gdzie szczecińscy działacze KOR i WZZ mieli powiązania 
z niektórymi pracownikami, aparat bezpieczeństwa – „celem niedopuszczenia do ich włączenia
się w sianie niepokojów w tym przedsiębiorstwie” – spowodował konflikty personalne na tle
posądzenia jednego z czołowych działaczy szczecińskiego KOR o defraudację pieniędzy orga-
nizacyjnych.58 Również na tle konfliktów personalnych, osłabiono działalność szczecińskiej
grupy ROPCiO. Aparat represji raportował, że KPN był pod kontrolą resortu. Służba Bezpie-
czeństwa chwaliła się I sekretarzowi KW w Szczecinie, że jej działalność udaremniła wszelkie
próby siania niepokoju w województwie.59 Zarówno kolportaż prasy podziemnej, jak i kontakty
zewnętrzne szczecińskiej opozycji były pod kontrolą aparatu represji.60 Wydział III uspokajał
Janusza Brycha, I sekretarza wojewódzkiej instancji partyjnej, że na powierzonym odcinku
wszystko jest pod kontrolą operacyjną. Łukasz Kamiński, analizując politykę władz wobec opo-
zycji przed sierpniem 1980 r., zauważył, że pod koniec lat 70. w MSW zapanowało poczucie
sprawowania kontroli nad sytuacją w środowisku opozycji: „aparat bezpieczeństwa z czasem za-
czął słać coraz bardziej optymistyczne meldunki, w opozycji umieszczono wielu agentów, uzna-
wano, że jej działania są pod kontrolą w sensie przynajmniej takim, że znane były główne
zamiary, którym można było w razie potrzeby przeszkodzić”.61

W styczniu 1980 r. wiceminister Bogusław Stachura przekazała bp. Bronisławowi Dąbrow-
skiemu opinię, w której mówił, że „grupy dysydenckie nie są groźne ani faktycznie, ani poli-
tycznie, ponieważ nie są reprezentatywne i zjednoczone”.62 W tym kontekście warto wspomnieć
wypowiedź Stefana K. Kozłowskiego, jednego z twórców i liderów WZZ Pomorza Zachodniego,
podkreślającą bardzo duży stopień samodzielności w działaniu, niezależności w podejmowaniu
konkretnych decyzji (od warszawskiej „centrali”), szczecińskiego środowiska wolnozwiązkow-
ców: „Ja niczego nigdy nie otrzymywałem w postaci dyrektyw lub instrukcji. W Warszawie to
były głównie dyskusje, pomoc materialna, moralna i wsparcie”.63

W piątek, 15 sierpnia, premier Edward Babiuch ogłosił przed kamerami TV wiadomość 
o strajkach w zakładach pracy, w różnych częściach kraju: w tym czasie strajkowało osiem przed-
siębiorstw, w tym Stocznia Gdańska – od 14 sierpnia, niektóre wydziały Huty Warszawa, zakłady
Sandra w Aleksandrowie, fabryka Teofilów w Łodzi, Zakład Produkcyjny Automatyki we Wroc-
ławiu. W siedmiu innych „narastało niezadowolenie, grożące poważniejszym konfliktem”. Prze-
mówienie premiera rozdrażniło tylko widzów i upewniło w przekonaniu, że rządzący są 
w defensywie. Według informacji MSW, pracownicy, komentujący następnego dnia przemówie-
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nie, zarzucali premierowi brak konkretnej oceny sytuacji gospodarczej w kraju i sposobów prze-
ciwdziałania kryzysowi.64

Również w Szczecinie komentowano przemówienie premiera PRL w podobnym do „śred-
niej krajowej” tonie, m.in. podkreślając dający się zaobserwować strach mówcy przed strajkami
w Gdańsku, jak też wskazując, że przemówienie w najmniejszym stopniu nie wpłynęło na uspo-
kojenie nastrojów w Trójmieście.65 Komentujący ze Stoczni Remontowej „Gryfia” zastanawiali
się nad prawdopodobieństwem wybuchu strajku w zakładzie: „w poniedziałek [18 sierpnia 
– B. K.] może być różnie, jak się w Gdańsku nie uspokoi”.66 Mówiono, że premier był mało
konkretny, nie wskazał metod przezwyciężania kryzysu. Ciągłe powoływanie się na sytuację
ekonomiczną na świecie i klęski żywiołowe w Polsce, jako na główne przyczyny kłopotów ryn-
kowych tylko irytowało ludzi.67

W Szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego, 16 sierpnia, na terenie szeregu Wydziałów:
Elektrycznym (W-3), Montażu Maszyn (W-2), Ślusarni Okrętowej (W-5), Rurowni (W-4),
Wstępnej Obróbki Blach (K-1), Konserwacji (K-5), Szefostwa Ruchu (TR), mówiono o rozpo-
częciu strajku w „Warskim” w poniedziałek 18 sierpnia. Rozmawiający apelowali o przyniesienie
w poniedziałek większej ilości żywności, na wypadek strajku. Marian Jurczyk wspominał po
roku, że kiedy w sobotę, 16 sierpnia, w „Warskim” miała miejsce odprawa przewodniczących
rad oddziałowych Stoczni, „Wszyscy wiedzieliśmy dobrze, że Trójmiasto stoi. Namawiano nas,
żeby nie dać posłuchu, pracować, żebyśmy ludzi przekonali. Powiedziałem, co myślałem po
prostu – wszyscy liczymy, że w poniedziałek rozpocznie się u nas, już nadszedł czas”.68

Jednak to nie w największym zakładzie Pomorza Zachodniego wybuchnie pierwszy protest
gorącego politycznie lata w województwie szczecińskim. Pierwszy strajk w Szczecinie, po wy-
buchu protestu w Stoczni Gdańskiej, miał miejsce 15 sierpnia, w piątek. W bazie II Oddziału
Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Transbud” przy ul. Tama Pomorzańska podjęto
czterogodzinny strajk, trwający do 11.00. Uczestniczyło w nim około 120 pracowników. Obok
żądań płacowych, domagano się poprawy zaopatrzenia w narzędzia i części zamienne, polep-
szenia warunków socjalno-bytowych w zakładzie. Jak też: wolnych sobót, poprawy zaopatrzenia
rynku, zrównania zasiłków rodzinnych z pracownikami wojska i milicji. Dyrekcja częściowo za-
aprobowała postulaty płacowe.69 Podawana „z ust do ust” informacja o proteście kierowców,
dotarła do szczecińskich zakładów pracy, m.in. do Stoczni Remontowej „Parnica”, gdzie 
18 sierpnia, około godz. 6.00 wybuchł strajk rozpoczynający na Pomorzu Zachodnim wydarzenia,
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które zakończą się 30 sierpnia podpisaniem w świetlicy głównej „Warskiego” Porozumień Sierp-
niowych. Według SB, już w szatni przed rozpoczęciem pracy „powstała spontaniczna decyzja”,
zebrania załogi na terenie warsztatów Wydziału Kadłubowo-Ślusarskiego, celem przedstawienia
dyrekcji postulatów.70

Postanowiono utworzyć komitet strajkowy, opracować postulaty i przekazać je dyrekcji
przedsiębiorstwa. W skład komitetu weszli m.in.: Aleksander Krystosiak, spawacz z Wydziału
Kadłubowo-Ślusarskiego, „znany z krytycznych wypowiedzi”, wieloletni więzień stalinowski,
kolporter Robotnika, współpracownik WZZ w Szczecinie; Bogdan Krzak, ślusarz z tegoż wy-
działu, „znany z krytycznych wystąpień”; Adrian Dębicki, ślusarz-mechanik, „który w wypo-
wiedziach krytycznie ocenia warunki socjalne załogi i osiągnięcia Polski”; Piotr Brodowiński,
spawacz elektryczny.71 Przywódcą strajku, z racji autorytetu, jakim się cieszył wśród załogi, do-
świadczenia politycznego, został Krystosiak. Tworząc postulaty korzystano m.in. z treści zawar-
tych w wolnozwiązkowej Karcie Praw Robotniczych. Pracownicy stoczni wzięli sprawy w swoje
ręce. Stefan K. Kozłowski wspominał po latach, że gdy przybył – wraz ze Zbigniewem Jakub-
cewiczem, innym działaczem szczecińskiego WZZ – na teren „Parnicy”, „komitet [strajkowy 
– B.K.] był w trakcie organizacji. Krystosiak miał wszystko w ręku [...]. Tam nie było [ze strony
WZZ – B.K.] dużo do zrobienia”.72

Komitet zebrał się w świetlicy Oddziału Ruchu, gdzie ostatecznie zredagował postulaty, 
„a następnie odczytano je załodze zebranej w hali Wydziału Kadłubowo-Ślusarskiego. Postula-
tów było osiemnaście; pięć pierwszych, w tym żądanie wszystkich wolnych sobót, można uznać
za socjalno-bytowe. Dopiero w postulacie szóstym żądano „uznania niezależnych związków za-
wodowych”. W postulatach obciążano odpowiedzialnością „za obecną tragiczną sytuację w kraju
PZPR i związki zawodowe”, domagano się swobód dla Kościoła katolickiego, a nawet zniesienia
„cenzury PZPR”.73 Sześcioosobowa delegacja strajkującej „Parnicy”, w skład której wchodzili
m.in.: Aleksander Krystosiak, Tadeusz Popławski, Stefan K. Kozłowski oraz Zbigniew Jakubce-
wicz, udała się motorówką do sąsiadujących z nią stoczni: „Gryfii” i „Warskiego”. W Stoczni Re-
montowej „Gryfia” załoga nie przerywała pracy, natomiast w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa
Warskiego gromadzili się już pracownicy gotowi do strajku. Aleksander Krystosiak słyszał jak 
z jednego z głośników zaczęto nawoływać do przerwania pracy. Stefan K. Kozłowski wspominał,
że gdy delegacja znalazła się na nabrzeżu stoczniowym, „to tam już powstawała straż, przyjął
nas jej komendant”.74 
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Tworzące się na wszystkich wydziałach grupy stoczniowców uformowały pochód, który około
godz. 10.00 zgromadził się przy bramie głównej „Warskiego”, przed budynkiem dyrekcji. Na
zaciągniętą tam przez stoczniowców platformę ciągnikową weszły cztery osoby: jedną z nich
był Eugeniusz Szerkus, działacz strajkowy z grudnia 1970 i stycznia 1971 r. Niedługo pojawi
się „prominent” regionu I sekretarz KW – Janusz Brych oraz przedstawiciele władz stoczni: dy-
rektor Stanisław Ozimek i sekretarz komitetu zakładowego Maleszczyk.75 Oficjele nie zdołali
jednak zapanować nad tłumem, który burzył się coraz bardziej: „zachodziła obawa, że ludzie
stracą panowanie i wyjdą na ulice”, wspominał Eugeniusz Szerkus. Na jego apel stoczniowcy
udali się na wydziały, gdzie rozpoczęli wybory delegatów do komitetu strajkowego poszczegól-
nych wydziałów oraz komitetu strajkowego stoczni. Zaowocowało tu doświadczenie stycznia
1971 r., który – według Szerkusa – był „[do czasu Sierpnia – B.K.] jedynym zwycięstwem ludzi
pracy”.76

Wybór „trójek wydziałowych” (od 3 do 6 osób) przebiegł bardzo sprawnie. A po godzinie
gotowe już były postulaty wydziałowe. Wśród postulatów 26 Wydziałów Stoczni „Warskiego”
często powtarzało się utworzenie związków zawodowych, niezależnych od władz partyjnych 
i administracyjnych. Pojawiały się też postulaty domagające się zniesienia cenzury, pociągnięcia
do odpowiedzialności winnych kryzysu, przywrócenia do pracy osób zwolnionych za działalność
strajkową w 1970 i 1971 r., a nawet kadencyjność funkcji I sekretarzy wszystkich szczebli. Pra-
cownicy Wydziału ZRM (zaopatrzenie) wysunęli postulat: „zaprzestać prześladowań [za po-
glądy polityczne – B.K.] i umożliwić organizowanie się nowych ugrupowań
polityczno-gospodarczych”. Jeszcze śmielej brzmiało żądanie Wydziału W-2 „wprowadzenia par-
tii opozycyjnych”. Niedyskryminowania opozycji, a więc – w praktyce: przyznania jej legalnego
statusu, domagał się Wydział W-7. Żądano zapewnienia komunikacji telefonicznej z Gdań-
skiem.77

W ciągu czterech godzin wyłoniono Komitet Strajkowy „Warskiego”. W jego skład weszli:
Marian Jurczyk, członek komitetów strajkowych z grudnia 1970 i stycznia 1971 r., magazynier,
jako przewodniczący; Ludwik Gracel, brygadzista z Wydziału K-2, członek PZPR; Kazimierz
Pipla, spawacz z Wydziału K-1, partyjny; Jan Łebkowski, mistrz Wydziału Ślusarni (W-5), se-
kretarz OOP; Bogdan Gałkowski, z W-6 (obsługa statków); Maria Chmielewska, z Wydziału 
W-4 (Rurownia).78

Komitet Strajkowy zasilił też przedstawiciel „Parnicy”. Aleksander Krystosiak mówił po
upływie roku od strajków, że gdy udał się po raz drugi do „Warskiego”, 18 sierpnia, „po obiedzie”,
przedstawił członkom Komitetu Strajkowego – układającym w świetlicy dezyderaty – postulaty
„Parnicy”, zostając w stoczni „jako przedstawiciel pierwszego obcego zakładu pracy”. Stocznię
tę reprezentować w „Warskim” będą również inni przedstawiciele, strajkującej od rana „remon-
tówki”.79 Od 15.00, przez około dwie godziny, trwały rozmowy Komitetu Strajkowego Stoczni
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z I sekretarzem KW, Januszem Brychem, oraz z dyrekcją. Dyskusja transmitowana była przez
radiowęzeł zakładowy. Ponieważ komitet nie miał uporządkowanych postulatów, stąd na wnio-
sek dyrektora zarządzono przerwę i ustalono, że po ostatecznym ich zredagowaniu dojdzie do
spotkania strajkujących z władzami wojewódzkimi. Udostępniono strajkującym radiowęzeł za-
kładowy „pod warunkiem, że nadawane teksty nie będą zawierały wrogich akcentów”. Powołano
straż porządkową, z prawem kontroli wszystkich, którzy znajdowali się na terenie zakładu.80

Janusz Brych niedługo po spotkaniu – zdając relację przed aktywem polityczno-gospodar-
czym – mówił, że w spotkaniu, prowadzonym przez dyrektora naczelnego, uczestniczył sied-
mioosobowy komitet strajkowy (czyli, jak można sądzić: sześć osób z „Warskiego” i jedna osoba
z „Parnicy”), który wystosował „furę różnych postulatów”, w większości o charakterze ekono-
micznym. Pierwszy sekretarz KW uważał, iż postulat dotyczący wolnych związków nie był do-
pracowany. Cały przebieg spotkania transmitowany był przez radiowęzeł. Brych podkreślał
dyscyplinę panującą w stoczni i rzeczowe przedstawienie postulatów. Na omawianym spotkaniu
z aktywem, ustosunkowując się do postulatu wolnych związków zawodowych, Janusz Brych
stwierdził jednoznacznie, że „tym, którzy wysuwają hasło wolnych związków zawodowych,
wcale nie zależy na pracy związków zawodowych. Tylko im chodzi o utworzenie takich związ-
ków, które by były przekształcone w partię opozycyjną”.81

Po spotkaniu z przywódcą szczecińskich komunistów, liderzy strajku rozpoczęli opracowanie
listy postulatów oraz poszerzyli swój skład o przedstawicieli wszystkich wydziałów stoczni.
Utworzono w ten sposób trzydziestopięcioosobowe Prezydium Komitetu Strajkowego Stoczni
„Warskiego”. Wybrano dwu przewodniczących: Kazimierza Fischbeina, znanego z działalności
w strajkach z grudnia 1970 i stycznia 1971 r., oraz Mariana Juszczuka. Obaj wiceprzewodniczący
byli członkami PZPR.82 Sformułowano listę postulatów, powierzając ich redakcję trzem pra-
cownikom biurowym „Warskiego”.83

Od 18 sierpnia w „Warskim” przebywali lokalni działacze WZZ. Jeden z wolnozwiązkowców,
Stefan K. Kozłowski, który przybył do stoczni motorówką wraz z delegacją z „Parnicy”, począt-
kowo był traktowany przez strajkujących „życzliwie i z dużą dozą otwartości”, ale po kilku
dniach sytuacja się zmieniła. W obawie przed posądzeniem strajku „o nazbyt polityczne ak-
centy” Międzyzakładowy Komitet Strajkowy polecił zniszczyć egzemplarze Robotnika, które do-
tarły do Kozłowskiego, a jego samego chciano usunąć poza bramę stoczni. Ostatecznie, działacz
WZZ został dokooptowany do składu przybyłej w tym czasie delegacji WPKM i w takim póło-
ficjalnych charakterze przebywał w „Warskim” do 30 sierpnia. Drugi, przybyły – podobnie jak
Kozłowski – z delegacją „Parnicy”, działacz WZZ, Zbigniew Jakubcewicz, został usunięty przez
stoczniowców już pierwszego dnia protestu. Kolejnym wolnozwiązkowcem, obecnym w czasie
strajku był Andrzej Kamrowski. Ich wpływ na to, co działo się w świetlicy głównej nie był zna-
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czący. Stefan K. Kozłowski wspomina: „Za najistotniejsze uważam pierwsze dni, kiedy infor-
mowałem członków KSS KOR [...] o strajkach, ilości zakładów i rozwoju strajku oraz zadaniach
i postulatach, jak również o powstaniu MKS. Przez pierwsze 4-5 dni było to jedyne źródło in-
formacji ze Szczecina”. Strajkujący nie wpuścili do stoczni dziennikarzy zachodnich, mimo iż
od 18 sierpnia w mieście przebywało co najmniej dziewięciu dziennikarzy z Zachodu: jeden 
z Norwegii, sześciu ze Szwecji i dwóch z Austrii. Dwudziestego drugiego sierpnia 1980 r. straż
robotnicza „Warskiego” zatrzymała trzech dziennikarzy BBC usiłujących filmować zakład i prze-
kazali ich w ręce MO.84

Niektórzy dyplomaci sądzili, że działacze opozycji związani z KOR nie odegrali większej
roli w organizowaniu strajków, a ich działalność ograniczała się do przekazywania informacji za
granicę. Mirosław Witkowski wspominał po latach, że w tym czasie „ważna była tylko informacja,
co i gdzie się dzieje”, przekazywana przez korowców zachodnim dziennikarzom.85 Służba Bez-
pieczeństwa stwierdziła w podsumowaniu strajków sierpniowych, że – z wyjątkiem Gdańska
– próby wejścia „elementów antysocjalistycznych” ze swą działalnością na teren strajkujących
zakładów w innych częściach kraju z reguły kończyły się niepowodzeniem. Jacek Kuroń podczas
spotkania z pracownikami „Warskiego” w Domu Kultury „Korab”, 16 stycznia 1981 r., powie-
dział, że w sierpniu 1980 r. strajk był zainspirowany przez KSS KOR jedynie w Stoczni Gdań-
skiej. Potwierdzi to po dwudziestu z górą latach Henryk Wujec, wspominając, iż „strajk 
w Stoczni Szczecińskiej »poszedł« jakby poza »Robotnikiem«”. Warto dodać, że bez udziału
działaczy opozycji demokratycznej zaczęło wychodzić w Stoczni „Warskiego” pismo strajkowe
Jedność.86 Być może wpływ na postawę strajkujących wobec przedstawicieli opozycji demokra-
tycznej miało też przeświadczenie, iż skoro daliśmy sobie radę sami w grudniu 1970 i styczniu
1971 r., to teraz również potrafimy zorganizować się bez pomocy „doradców” z zewnątrz. Warto
pamiętać, że coraz częściej historycy podkreślają, że sposób w jaki strajkujący w czasie „wypad-
ków grudniowych” w Szczecinie zorganizowali się był doskonalszy niż protestujących w Gdań-
sku, a świadomość celów walki, wyraźniejsza.87

Osiemnastego sierpnia, o godz. 14.00, zastrajkowała trzecia zmiana pracowników Zakładu
Przeładunków Drobnicy Zarządu Portu Szczecin. Od wtorku, 19 sierpnia, fala strajków rozsze-
rzała się na kolejne zakłady, w tym pierwsze przedsiębiorstwa spoza Szczecina. Od wczesnych
godzin rannych do „Warskiego” przyjeżdżały delegacje strajkujących, konsultowały treść żądań.
Z informacji, jakie dostarczano do odpowiednich wydziałów SB wynikało, że wśród strajkujących
„brak jest tendencji do ustępstw i zakończenia przerwy w pracy”.88
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W obu zajezdniach autobusów WPKM (Klonowica i Szczecin-Dąbie) „przerwa w pracy” na-
stąpiła 19 sierpnia, o godz. 4.00 rano. Fakt strajku w WPKM mieszkańcy miasta zaczęli odczuwać
od godz. 16.00, kiedy, stopniowo, zaczęły zjeżdżać do zajezdni tramwaje. Najdłużej, bo do godz.
19.00, kursowały – dochodzące do Stoczni „Warskiego” – tramwaje linii 6 i 10.89 Od rana straj-
kowała Stocznia Remontowa „Gryfia”. Również od godzin porannych nie pracowali pracownicy
Fabryki Urządzeń Budowlanych „Hydroma-Bumar”. Od 8.00 poszczególne wydziały Huty
„Szczecin” przystępowały do strajku: „powodem przerwania pracy było solidaryzowanie się ze
stoczniowcami”. Strajkująca, z wyjątkiem Wielkich Pieców, huta wystosowała postulat utwo-
rzenia wolnych związków zawodowych. Od godziny 10.00 stanął cały port w Szczecinie. Trwał,
przerwany tylko na kilka godzin, strajk w „Unikonie”. Do strajku przyłączyła się załoga Stoczni
Rzecznej „Odra”, pracę przerwała załoga „Instalu”, jak też Szczecińskiego Przedsiębiorstwa
Ogólnego Nr 2.90

Jednym z pierwszych przedsiębiorstw spoza Szczecina, w którym dochodzi do strajku była
Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu, w której już 18 sierpnia przedstawiono dyrekcji
postulaty (w tym postulat wolnych związków zawodowych), a następnego dnia ogłoszono przez
radiowęzeł komunikat o podjęciu strajku „solidarnościowo-okupacyjnego”.91 Również od rana,
19 sierpnia, rozpoczęły strajk poszczególne wydziały Zakładów Chemicznych „Police”, na znak
solidarności ze stoczniowcami. Wysunięto postulaty oraz wysłano delegację do „Warskiego”.92

Dziewiętnastego sierpnia o 14.00, spośród członków komitetu strajkowego Stoczni „War-
skiego” i obecnych tam przedstawicieli 21 delegacji komitetów strajkowych innych zakładów
pracy, utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, dysponujący listą 36 postulatów. Lista ta
powstała w nocy z 18 na 19 sierpnia.93 Skład prezydium MKS-u stanowili: Marian Jurczyk (Warski)
– przewodniczący, Marian Juszczuk (Warski) i Tadeusz Fischbein (Warski) – jego dwaj zastępcy,
oraz Jarosław Mroczek (Warski), Krystosiak (Parnica), Stanisław Wądołowski (Warski), Maria
Chmielewska (Warski), Stanisław Serafin (Warski), Łucja Plaugo (Szczecińska Centrala Mate-
riałów Budowlanych), Stanisław Wiszniewski (Warski), Jan Nowak (WPKM), Mieczysław Soszyń-
ski (Port), Wiesław Wojan (ZCH Police), Waldemar Ban (Selfa), Leszek Dlouchy (Gryfia).94

O godz. 17.00 rozpoczęło się plenum KW PZPR w Szczecinie z udziałem premiera Edwarda Ba-
biucha, członka BP, sekretarza KC – Jerzego Łukaszewicza oraz wicepremiera Kazimierza Barci-
kowskiego. Na plenum premier PRL poinformował o powołaniu siedmioosobowej Komisji
Rządowej do rozmów ze strajkującymi. Jej przewodniczącym został Barcikowski, a w skład weszli:
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Andrzej Żabiński (sekretarz KC), Janusz Brych, Zbigniew Wojterowski (zastępca przewodniczą-
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów), Jerzy Białkowski (wiceminister przemysłu ma-
szyn ciężkich i rolniczych), Tadeusz Żyłkowski (wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki
morskiej), Józef Trzciński (zastępca kierownika Wydziału Kultury KC).95

Mimo ukonstytuowania gremium, mającego rozmawiać z przedstawicielami strajkujących,
skupionych w MKS, komuniści nie zrezygnowali z chęci rozbicia solidarności pracowników, po-
dejmując rozmowy z poszczególnymi komitetami strajkowymi, powstałymi w zakładach pracy.
Kiedy 19 sierpnia, o godz. 10.00, zastrajkowała załoga portu szczecińskiego, już następnego dnia,
w środę 20 sierpnia, przybyła na rozmowy delegacja rządowa z Kazimierzem Barcikowskim. Za-
warto wówczas porozumienie w sprawach płacowych, odrzucone przez załogę portu, która uznała,
że przywódcy strajku w Zarządzie Portu Szczecin prowadzą działalność rozbijacką. Od 21 sierpnia
strajk w porcie kontynuowano, a delegaci komitetu strajkowego portu przystąpili do MKS.96

Innym sposobem władz na zapanowanie nad rodzącym się ruchem protestu było wchodzenie
osób z kierownictwa zakładu w skład przedstawicieli strajkujących. Tak było np. w szczecińskim
oddziale Polskich Linii Oceanicznych, gdzie za stołem prezydialnym zebrania, na którym miano
decydować o strajku zasiadła „elita zakładu”: dyrektor, przedstawiciele rady zakładowej, sekretarz
partii, kierownicy działów. I dopiero dzięki determinacji jednego z obecnych na sali pracowników,
udało się przejąć strajk dla rodzącego się ruchu społecznego.97 Komunistom nie udało się rozbić
solidarności strajkujących. Mówił o tym Kazimierz Barcikowski na posiedzeniu Biura Politycz-
nego, dnia 26 sierpnia: „Sytuacja strajkowa narastała, mimo że wyprzedzająco [podkr. – B. K.]
załatwialiśmy postulaty zakładów, które nie strajkowały, i tak się przyłączyły. Jest ogromna soli-
darność ze strajkującymi i powszechna sympatia społeczeństwa”.98

Dwudziestego sierpnia Jan Szydlak, przewodniczący CRZZ – przemawiając na naradzie ak-
tywu związkowego Szczecina i okolic – stwierdził, że zarówno w Gdańsku, Elblągu jak Szcze-
cinie „mamy do czynienia z autentyczną, robotniczą krytyką szeregu niedobrych zjawisk 
w naszym kraju, niedoskonałości, błędów i słabości w tym również pracy naszego ruchu zawo-
dowego”.99 Była to w wielu wypadkach „słuszna krytyka”, ale obok niej jest też drugi nurt,
„który próbuje nasze trudności, nasze kłopoty, wygrywać dla politycznych haseł. I to haseł go-
dzących w podstawy naszego ustroju”.100 Jan Szydlak stwierdził, że przez ostatnie 10 lat wszę-
dzie tam, gdzie dochodziło do konfliktów „podejmowaliśmy dialog z załogą, szukaliśmy
porozumienia tą metodą kompromisu i takie porozumienie myśmy znajdowali” (sic!). Jednak
nie może być kompromisu w sprawach zasadniczych, ustrojowych. Analizując źródła słabości
„naszych klasowych związków”, Szydlak odrzucał sugestię, że winę ponoszą aktywiści związ-
kowi: „Jesteśmy jedną z najbardziej demokratycznych organizacji w Polsce. Wybieramy wszyst-
kich naszych ludzi i wybieramy ich w drodze demokratycznego systemu wyborczego”.101

W dniu 21 sierpnia, o godz. 10.00, w sali świetlicy głównej Stoczni „Warskiego”, doszło do
pierwszego spotkania Komisji Rządowej z MKS, liczącym 41 osób. Prezydium składało się 
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97 K. Jagielski, Za burtą legendy (Szczecin: „Punkt”, 1992): s. 25-27.

98 Tajne dokumenty Biura Politycznego PZPR a „Solidarność” 1980-1981 (Londyn: „Aneks”, 1992): s. 69.

99 Przemówienie Jana Szydlaka na naradzie aktywu związkowego Szczecina i okolic, Sierpień 1980 roku w Szczecinie,
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100 Tamże.
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z 15 członków, a plenum z 26. Wśród członków prezydium, sześć osób należało do PZPR. Do
partii należało też trzech członków plenum. Tak więc około ¼ przywódców sierpniowego strajku
w Szczecinie miała w kieszeni legitymacje partyjne.102 W świetlicy obecni też byli: przedstawi-
ciele Wydziałów Stoczni – 105 osób, jak też przedstawiciele 53 Zakładowych Komitetów Straj-
kowych – 106 osób. W sumie, ze strony strajkujących w spotkaniu uczestniczyły 252 osoby.
Marian Jurczyk, witając delegację rządową mówił, że MKS reprezentuje 60 strajkujących zakła-
dów. Jednak cały czas przybywały delegacje kolejnych zakładów pracy. Pod koniec dnia liczba
strajkujących i solidaryzujących się ze strajkującymi przedsiębiorstw wyniosła 84, w tej liczbie
pojawiły się zakłady spoza Szczecina (oprócz Polic, również Stargard Szczeciński).103 Pod koniec
strajków na sali przebywało około 700 delegatów z ponad 360 przedsiębiorstw strajkujących,
bądź solidaryzujących się z postulatami stoczniowców Szczecina i Gdańska. Według wyliczeń
MSW, w województwie szczecińskim strajkowało w sierpniu 150 zakładów, zatrudniających 
165 tys. pracowników. Biorąc pod uwagę, że zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej było 
w województwie 358.300 osób, w strajkach wzięło udział 46 proc. pracowników. Był to drugi
wynik w, ogarniętym strajkami sierpniowymi, kraju. Najwięcej zakładów strajkowało w Gdańskiem
– 256 z 245 tysiącami zatrudnionych, co stanowiło 50.5 proc. wszystkich pracowników. Trzeci,
pod względem ilości strajkujących zakładów był Wrocław – 70 przedsiębiorstw, z ok. 100 tysiącami
zatrudnionych, co dawało 23 proc. ogółu pracujących w województwie.104 Przez cały czas trwania
strajku, rozmowy z Komisją Rządową były transmitowane przez radiowęzeł zakładowy: „sala na-
głośniona, praktycznie przysłuchiwać się może rozmowom całe miasto”, relacjonował Kazimierz
Barcikowski, podczas posiedzenia Biura Politycznego, dnia 26 sierpnia 1980 r.105

Wśród przedstawionych przez strajkujących trzydziestu sześciu postulatów, kilkanaście było
natury politycznej. Wśród nich: oprócz zgody na utworzenie niezależnych związków zawodo-
wych, umożliwienie konstytuowania nowych ugrupowań społeczno-politycznych, a co za tym
idzie zaprzestanie represji osób, które podjęły już niezależną działalność polityczną, zniesienie
cenzury, wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do decydentów winnych kryzysu. Służba Bez-
pieczeństwa zwracała uwagę na występującą wśród strajkujących stoczniowców determinację.
Jak zaznaczał Kazimierz Barcikowski na posiedzeniu Biura Politycznego, dnia 26 sierpnia, de-
terminacja ta dotyczyła zwłaszcza punktu pierwszego: „Najtrudniejszy problem, sprawa klu-
czowa – to wolne, samorządne związki zawodowe. Na tym tle ogromne zacietrzewienie i chyba
z tego nie ustąpią”.106
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Marian Jurczyk wykazał stanowczość już na wstępie rozmów z Komisją Rządową, oświad-
czając, że jeżeli postulat o niezależnych związkach zawodowych nie zostanie spełniony to:
„przerywamy dyskusję i nie przystępujemy do pracy”. Słowa te spotkały się z aplauzem zgro-
madzonych reprezentantów załóg pracowniczych. Przewodniczący MKS powołał się przy tym
na wolę 60 strajkujących zakładów, których był przedstawicielem. Ten zabieg, odwoływania się
do woli załóg strajkujących zakładów, których liczba będzie stale rosła, był powtarzany przez
Mariana Jurczyka podczas całego okresu trwania pertraktacji z władzami PRL. Na propozycję
Barcikowskiego, aby strajkujący przerwali protest, a dalsze negocjacje odbywać się będą „w wa-
runkach pracy”, Jurczyk przywołał doświadczenie strajków ze stycznia 1971 r., kiedy to stocz-
niowcy zawierzyli słowom Edwarda Gierka i przerwali strajk, natomiast władza nie wywiązała
się ze złożonych wówczas obietnic. Podczas rozmów z Komisją Rządową ostrość części postu-
latów politycznych została złagodzona. W drugiej turze spotkania, która rozpoczęła się o 17.00,
żądanie wolnych związków uzupełniono stwierdzeniem, że „nie będą [one] prowadzić działal-
ności politycznej, co należy określić w konstytucji PRL i statucie związku”. Złagodzono też
brzmienie postulatu 11, w którym mowa była o nieprześladowaniu działaczy opozycji i możli-
wości utworzenia nowych organizacji społeczno-politycznych, dodając, że działacze ci oraz no-
wopowstające organizacje nie będą godzić w „ustrój socjalistyczny”. Kazimierz Fischbein,
wiceprzewodniczący MKS, określił te ustępstwa jako „bardzo duże”, w których MKS wykazał
„bardzo dobrą wolę”. Druga tura trwała 45 minut, po której Kazimierz Barcikowski udał się na
konsultacje do Warszawy.107

Kolejne spotkanie MKS z Komisją Rządową rozpoczęło się 22 sierpnia o godz. 12.15. Jeszcze
przed jej rozpoczęciem Marian Jurczyk zapewnił zebranych delegatów załóg, że „nic nie zrobi
bez zgody strajkujących”. Po przybyciu delegacji, którą sala przywitała „stojąc i w milczeniu”,
przewodniczący MKS zażądał umożliwienia kontaktu z MKS w Gdańsku, „w celu omówienia
wspólnych naszych spraw”. Barcikowski zasłonił się brakiem kompetencji, aby zrealizować ten
postulat. Starał się jednak wykazać, że strajki w Trójmieście były infiltrowane przez „skoczków
politycznych, bynajmniej nie ze Stoczni, nie z Gdańska, ale z całego kraju”. Posłużył się też szan-
tażem, mającym wpłynąć na rozmówców, tempo rozmów i jakość podejmowanych decyzji, stwier-
dzając, iż jeżeli strony szybko dojdą do porozumienia, „to po prostu znajdzie potwierdzenie to,
że był to robotniczy strajk [...]. Im dłużej to się będzie ciągnęło, tym większe niebezpieczeństwo.
Zacznie się przyklejać to wszystko co obce socjalizmowi, co obce naszemu ustrojowi”. Przewod-
niczący strajkujących wykorzystał tę argumentację wicepremiera, aby raz jeszcze domagać się
połączenia z Trójmiastem: wpłyniemy dodatnio na strajkujących w Gdańsku, „pomożemy im”;
ale jednocześnie sami przekonamy się, czy rzeczywiście sytuacja w Trójmieście jest taka, jak
przedstawił ją przewodniczący Komisji Rządowej: „Chcemy znać prawdę!”.108

Po ośmiu godzinach przerwy, o 22.00, rozpoczęła się kolejna runda rokowań. Marian Jurczyk
odczytał list pracowników uczelni szczecińskich, w którym wyrażali poparcie dla strajkujących 
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w „Warskim”, nawoływali do utrzymania solidarności z Trójmiastem, odnosili się krytycznie do spo-
sobu prowadzenia rozmów przez Kazimierza Barcikowskiego oraz wskazywali na jego niekompe-
tencję; wicepremier „nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji”. Treść listu mocno poirytowała szefa
Komisji Rządowej, który zaognił atmosferę spotkania. Obie strony powołały Komisję Redakcyjną,
która rozpoczęła pracę dnia 23 sierpnia o godz. 6.00. W jej skład weszli: Andrzej Żabiński, Józef
Trzciński, a ze strony MKS: Jarosław Mroczek, Marian Juszczuk, Aleksander Krystosiak, Stanisław
Wądołowski, Maria Chmielewska, Waldemar Ban, Mieczysław Soszyński, Kazimierz Fischbein 
i Mieczysław Gruda – rewident zakładowy „Parnicy”, jedyny – jak na razie – „ekspert”.109

Dwudziestego trzeciego sierpnia, o godz. 10.00 rozpoczęto kolejną turę rozmów. Obie strony
postanowiły, że Komisja Redakcyjna będzie zajmowała się nie tylko ostateczną formą postulatów,
ale też rozpatrywać będzie punkty sporne. Ustalenia komisji miały być poddawane ocenie Ko-
misji Rządowej i MKS. Po krótkiej przerwie MKS zaproponował zawieszenie rozmów, dotyczą-
cych związków zawodowych do czasu powrotu delegacji z Gdańska; ponownie domagano się od
Komisji Rządowej zapewnienia łączności telefonicznej z MKS w Trójmieście. Strajkujący zde-
cydowali, że z czteroosobową delegacją MKS winni pojechać dwaj członkowie Komisji Rządowej:
„Chodzi nam [...] o to, że delegacja składająca się z czterech osób, która uda się do Trójmiasta
po załatwieniu tych wszystkich spraw, nasze dwie osoby zostaną tam, a w miejsce naszych
dwóch osób, żeby dwójka przyjechała z Trójmiasta”. Na uwagę Barcikowskiego, że muszą to
być „poważni gdańszczanie”, Jurczyk odpowiedział, że muszą to być ludzie, „stawiający tak
samo sprawę, jak my”. Jak można sądzić, przewodniczący MKS starał się wykorzystać opinię
Barcikowskiego o tym, że strajk szczeciński jest bardziej „proletariacki” niż w Trójmieście, aby
– pod pozorem wpłynięcia tonująco na Gdańsk – uzyskać w końcu bezpośrednią łączność z tam-
tejszym MKS. Komisja Rządowa zgodziła się na przedłożone przez szczecińskich strajkujących
propozycje. O godz. 15.00 do Gdańska wyruszyła czteroosobowa delegacja MKS, byli wśród
nich: S. Wądołowski i W. Ban, oraz jeden przedstawiciel KR – Jerzy Białkowski. Tego dnia od-
blokowano połączenie telefoniczne z Wybrzeżem.110

Delegaci MKS w Szczecinie spotkali się z gdańskim MKS po godz. 22.30, kiedy dobiegła
końca tura rozmów strajkujących z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim. Członek dele-
gacji, Stanisław Wądołowski, po powrocie wraz z jeszcze jednym z delegatów: dwie pozostałe
osoby przebywały w Gdańsku, we wczesnych godzinach porannych 24 sierpnia, w niedzielę,
złożył przedstawicielom strajkujących w świetlicy głównej Stoczni „Warskiego” relację, z której
wynikało, że przywitanie szczecinian przez plenum MKS było dość chłodne: „Przyjęcie nie było
entuzjastyczne, nie było padania sobie w ramiona”. Gdańszczanie domagali się od przybyłych
okazania upoważnień do rozmów od szczecińskiego MKS. Mimo, że delegaci nie mieli upoważ-
nień na piśmie to doszło do rozmów, w których Gdańsk poinformował, że czeka na ekspertów
z Warszawy, którzy pomogą mu we właściwym sformułowaniu postulatu pierwszego: „To sfor-
mułowanie powinny przyjąć oba komitety”. Szczecinianie uzyskali przyzwolenie Gdańska na
kontynuowanie rozmów z Komisją Rządową na temat innych postulatów, gdyż ułatwi to również
im pertraktacje. Razem z Wądołowskim przybyło dwu delegatów z gdańskiego MKS, Józef 
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Przybylski i Adam Dembowski. Ten pierwszy stwierdził: „ja tu przyjechałem do was z Gdańska
[...], jak będą jakieś rozbieżności, to sobie wyjaśnimy”. Rozpowszechniano, przywiezione 
z Gdańska, materiały: Apel intelektualistów Polskich, postulaty gdańskie, numery gazetki straj-
kowej Solidarność. Tegoż dnia, wieczorem, rozpoczęto przygotowania do wydania pierwszego
numeru Jedności – gazety MKS w Szczecinie. Stąd data 24 sierpnia widniejąca na winiecie mimo,
że pismo wyszło dwa dni później – 26 sierpnia.111

Dwudziestego czwartego sierpnia, o godz. 9.00, odprawiona została w „Warskim” msza
święta celebrowana przez ks. Jerzego Sosnę. W godzinach popołudniowych rozpoczęło się 
IV plenum KC PZPR, na którym doszło do zmian personalnych w składzie rządu i najwyższych
instancji partyjnych. Marian Jurczyk przetasowania na szczytach władz skomentował słowami:
„nie obchodzi nas to, co tam się u góry dzieje. My mamy swoje obrady”. Spotkały się one z ap-
robatą strajkujących.112

Dwudziestego piątego sierpnia, od rana pracowała Komisja Redakcyjna, obradująca piętro
niżej w świetlicy głównej. Dzięki temu reprezentacje robotników i Komisji Rządowej miały nie-
jako „nad sobą” przedstawicieli strajkujących załóg. Mniej wprawni w negocjacjach, przedsta-
wiciele MKS w Komisji Redakcyjnej wykorzystywali ten atut w przypadku, gdy reprezentanci
strony rządowej za bardzo chcieli przeforsować swoją wersję zapisu uzgadnianych postulatów.
Maria Chmielewska wspominała: „Gdy oni się z czymś upierają za bardzo, wtedy jest na nich
jeden dobry sposób – nie ma co gadać tutaj, idziemy na górę, niech się wypowie plenum. Wtedy
oni od razu – ee, raczej nie, oni się tej sali boją jak ognia. Oni nie znoszą tej atmosfery – twarzą 
w twarz z robotnikiem”. Wśród przedstawicieli MKS w Komisji Redakcyjnej pojawiły się obawy,
czy nie są oni utożsamiani przez salę z rządem: „Ja myślę, jednak, oni na tej sali ufają nam.
Opierdzielają, ale ufają” (Maria Chmielewska). Marian Jurczyk, w komunikacie odczytanym 
z samego rana, zwrócił się do strajkujących: „Ufajcie nam w dalszym ciągu. Jak dotąd Was nie
zawiedliśmy i na pewno nie zawiedziemy”. Tego dnia, o godz. 10.00, udała się do Gdańska druga
delegacja szczecińskiego MKS, celem ustalenia wspólnej treści postulatu o związkach zawodo-
wych. Od poniedziałku gwałtownie wzrosła liczba zakładów pracy zgłaszających akces do pro-
testu, od przedpołudnia do godzin wieczornych MKS zasilony został czterdziestoma nowymi
delegacjami przedsiębiorstw. Powstał Fundusz Wolnych Związków Zawodowych, który 27 sierp-
nia przekroczył 1.5 mln złotych, a dzień później zgromadził już 2 mln zł. Na prośby mieszkań-
ców miasta skarbonki funduszu ustawiono przed bramą główną.113

O godz. 23.00 rozpoczęły się, trwające trzy godziny, obrady Komisji Rządowej, której przed-
stawiciele wrócili z Warszawy, z prezydium MKS. Ustalono, że następnego dnia, przed całym
plenum MKS, Barcikowski odpowie na listę postulatów, których kompromisowe wersje odrzu-
ciły delegacje strajkujących załóg. Nie dyskutowano pierwszego postulatu, czekając na przyjazd
drugiej delegacji do Gdańska, która miała przywieść – wspólny dla obu MKS – tekst postulatu
o związkach zawodowych, „od którego litery nie mogą odstąpić bez porozumienia ze sobą”.114

Dwudziestego szóstego sierpnia, o godz. 8.00, MKS w Szczecinie przekazał Komisji Rządo-
wej treść postulatu pierwszego, opracowaną w Gdańsku i przywiezioną stamtąd przez drugą
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grupę delegatów. Trzeci numer Jedności przyniósł pełny tekst postulatu, wraz z wykładnią
prawną. Łącznicy poinformowali też, że w Gdańsku działa grupa ekspertów115, która współtwo-
rzyła dokument. I chociaż ich nazwiska nic nie mówiły członkom MKS, to fakt, że strajkujący
w Trójmieście mają znaczne wsparcie intelektualne „robi wrażenie”. Kontakt z Gdańskiem po-
mógł też zrozumieć szczecinianom, że zrobili błąd „zamykając się na cztery spusty” i nie wpusz-
czając dziennikarzy do strajkujących zakładów: „Dlaczego Gdańsk tak zasłynął, a o Szczecinie
w ogóle nie było słychać? Dlatego, że Gdańsk był otwarty dla dziennikarzy, szczególnie zachod-
nich”, wyjaśniano w gdańskim MKS przyczynę popularności Gdańska, Waldemarowi Banowi,
który – przybywszy z delegacją w sobotę – pozostał w Trójmieście trzy dni. Z drugiej strony,
Waldemar Ban sugerował, że gdańszczanie – a zwłaszcza doradcy – uważali, iż wtórność Szcze-
cina związana jest również z tym, że nie posiadał on tak dobrych, jak Gdańsk, przywódców:
„Odniosłem wrażenie, że Gdańsk nie wierzy, by Szczecin był w stanie cokolwiek sam załatwić.
Nie sądzili, że dorósł do tego, żeby samemu podpisać sensowne porozumienie”.116

Najistotniejsze zapisy postulatu przywiezionego z Gdańska mówiły o tym, że podstawą
prawną dla utworzenia nowych związków jest artykuł 2 Konwencji nr 87, ratyfikowany przez
Polskę w 1956 r. Powstałe komitety strajkowe należy, po zakończeniu strajku, przekształcić w
komitety założycielskie Samorządnych Związków Zawodowych, a MKS w Międzyzakładowy
Komitet Założycielski Samorządnych Związków Zawodowych. Instancje te działałyby do czasu
statutowego wyboru władz. Przed rejestracją, która winna być automatyczna, zgodnie z Kon-
wencją nr 87, musi zostać opracowany statut – „Założenie związku i opracowanie statutu wy-
przedza zarejestrowanie”. Do Kodeksu Pracy należy wprowadzić prawo do strajku. Ostatni z
zapisów postulatu pierwszego mówił: „Nie będą czynione przeszkody przy tworzeniu komite-
tów założycielskich Samorządnych Związków Zawodowych na tych terenach kraju, które nie
zostały objęte strajkami”. Komisja Rządowa, otrzymawszy dokument, po zapoznaniu się z nim
udała się (około 16.00) do Warszawy.117

Zresztą, już o godz. 14.00 zarówno rozszerzanie się fali strajków w Szczecinie i wojewódz-
twie, tego dnia strajkowały już 272 zakłady118 – a poza tym w tym czasie protesty zaczęły też
obejmować inne części kraju – jak również nieustępliwie stanowisko MKS i komitetów straj-
kowych poszczególnych zakładów w sprawie niezależnych związków zawodowych, sprawiło, że
członkowie Komisji Rządowej uznali konieczność podjęcia politycznej decyzji w sprawie nowych
związków. Członkowie Komisji Rządowej: Kazimierz Barcikowski i Andrzej Żabiński rozmawiali
w tej sprawie telefonicznie z Edwardem Gierkiem, Stanisławem Kanią i Józefem Pińkowskim.
Zwołano posiedzenie Biura Politycznego, na które udali się członkowie Komisji Rządowej.119

W tym samym dniu, Janusz Brych polecił członkom partii, by pozostali wśród strajkujących
i nie dali się wyizolować z grona strajkujących. Przed partyjnymi postawiono zadanie, aby poprzez
rozmowy indywidualne ze strajkującymi oddziaływali na nastroje i postawy załóg, korzystne dla
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władz. Z drugiej strony, nie powinni odcinać się od nacisków na tworzenie wolnych związków
zawodowych. A w przypadku, gdyby takie powstały, mieli polecenie „nie odcinać się od wstępo-
wania do nowych związków. Chodzi o to, by członków PZPR nie przeciwstawiać załodze”.120

Transmitowane 26 sierpnia, we wtorek, po wieczornym dzienniku, obszerne fragmenty ka-
zania prymasa Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze zostały przyjęte przez wielu strajkujących
negatywnie, z wielkim rozczarowaniem: „Panowie, powiedzmy sobie prawdę. Przecież to, co
on mówił, my słyszymy od lat – od Gierka”. Oczekiwano słów otuchy, poparcia, a tymczasem
zostali skarceni: „Imputują, że wystąpienie było ceną jaką prymas zapłacił władzom państwo-
wym za ustępstwa na rzecz Kościoła”.121 Z drugiej jednak strony, wśród strajkujących istniała
również opinia, że kazanie prymasa mogło zostać zmanipulowane: „Zdrowy instynkt podejrzli-
wości wobec propagandy wyraża się w słowach, jak się wkrótce okaże słusznych […]: Kto wie,
czy puścili wszystko, co on mówił?”.122 Również żony strajkujących, rozmawiające z duchow-
nymi, sugerowały ocenzurowanie słów kardynała Wyszyńskiego, nie chcąc uwierzyć, żeby cały
sens wypowiedzi prymasa zawarty był w transmitowanym przez media przekazie – „bo przecież
ich mężowie walczą o słuszną sprawę”. Księża mieli wówczas wyjaśniać, że jest to zarzut bez-
podstawny, gdyż „można było naocznie stwierdzić, jak większą część kazania prymas wygłaszał
z pamięci”.123 Natomiast podczas nadawania dziennika wieczornego, redaktor Ryszard Wojna,
członek KC, straszył słuchaczy narodową katastrofą oraz – w mało zawoalowany sposób – przy-
pominał rozbiory Polski: „To wystąpienie gniewa słuchaczy. Nie wydaje się, by ktokolwiek wie-
rzył w szczerość intencji komentatora. Władza straszy ludzi, ale nie przestraszy”.124

Dwudziestego siódmego sierpnia w województwie strajkowały 322 zakłady pracy, a ponad
176 solidaryzowało się z postulatami strajkowymi.125 Pracownicy szczecińskich zakładów i insty-
tucji zaczęli masowo opuszczać szeregi związków zawodowych. Od godz. 18.00 rozpoczęła się
kolejna tura rozmów z Komisją Rządową. Marian Jurczyk przedstawił uzgodnione wspólnie 
z Gdańskiem brzmienie postulatu pierwszego. Przywódca strajkujących powiedział, że istnienie
dwu związków zawodowych w zakładzie pracy „będzie […] stanowiło pewną rywalizację ko-
rzystną dla pracowników, a sami pracownicy zadecydują, do których związków chcą należeć”.
Przewodniczący MKS zażądał od przedstawicieli władz jednoznacznej odpowiedzi, czy rząd zga-
dza się na powstanie nowych związków. Przypomniał też, że „olbrzymia większość społeczeństwa
popiera niezależne związki zawodowe. Świadczą o tym delegacje zakładów pracy i pojedynczych
obywateli przebywające do stoczni nieprzerwanie nie tylko z terenu województwa, ale również
z innych rejonów Polski, składające publiczne deklaracje popierające zamiar utworzenia nieza-
leżnych związków zawodowych i składające na ten cel spontaniczne datki pieniężne, których
kwota przekracza obecnie 2.5 mln zł i jest efektem zbiórki tylko półtorej doby”.126
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Barcikowski, który stał na stanowisku „ulepszania” związku, a nie tworzenia nowego, za-
proponował powołanie Komisji Eksperckiej, która od dnia następnego będzie pracować nad
końcowym zapisem porozumienia, dotyczącym związków zawodowych: „Będzie to stanowiło
nasz istotny wkład w opracowanie krajowej ustawy”. Przewodniczący MKS stwierdził, że przed-
stawiciele strajkujących w tej komisji, opracują program działania i statut związku zgodnie 
z art. 8 Konwencji nr 87 w pkt. 2 – ustawodawstwo krajowe nie powinno naruszać gwarancji
przewidywanych w Konwencji i nie [może] być tak stosowane, aby naruszało tę gwarancję. Dla-
tego, kontynuował Marian Jurczyk, i tak nie będzie mógł zostać wydany żaden przepis, zaka-
zujący rejestracji: „Ostateczna decyzja po porozumieniu się z Gdańskiem. Dziękuję”. Komisja
Ekspertów rozpoczęła pracę nad prawną wykładnią powołania nowych związków zawodowych
28 sierpnia. W skład zespołu weszli: Adam Łopatka, Zbigniew Salwa i Stanisław Baniak – ze
strony rządowej; a ze strony MKS: adw. Mirosław Kwiatkowski, adw. Andrzej Wybranowski,
radca prawny Andrzej Zieliński i rewident zakładowy Mieczysław Gruda oraz – jako konsultanci
– prawnicy, wykładowcy z WSP: Edmund Kitłowski i Bronisław Ziemianin. Pewną rolę próbował
odegrać, przybyły do Szczecina z własnej inicjatywy, Janusz Korwin-Mikke. Było on pierwszym
doradcą spoza Szczecina, zresztą bardzo życzliwie przyjętym przez strajkujących.127

Tego dnia, o godz. 18.15, odbyła się telekonferencja I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka,
z I sekretarzami Komitetów Wojewódzkich. I choć była tam mowa o obronie jednolitości ruchu
związkowego, o tym że postulat wolnych związków zrodził się nie wśród robotników a „antyso-
cjalistycznych graczy”, to jednak odrzucono rozwiązania siłowe, stawiając na perswazję, na „do-
gadanie się” ze strajkującymi załogami.128

Dwudziestego ósmego sierpnia, od rana, pracowała wspólna Komisja Ekspertów, która do wie-
czora wypracowała opinię, dotyczącą powołania nowych związków zawodowych, w świetle której
nie było przeszkód prawnych rejestracji, przez Centralną Radę Związków Zawodowych, związku
zawodowego, jeżeli ma on charakter socjalistyczny – „co oznacza, że dany związek stoi na gruncie
zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego zawartych w Konstytucji PRL, ma charakter
legalny, czyli jego statut zgodny jest z konstytucją PRL oraz z Konwencjami ratyfikowanymi przez
PRL”. Ustalono też, że związek zawodowy ma prawo podejmować działania, w ostateczności:
strajk, w przypadku naruszania interesów zbiorowych lub indywidualnych pracowników. Przyjęto
zasadę, że osoby sprawujące funkcje we wszystkich ogniwach związkowych nie mogą równocześnie
pełnić funkcji w organach administracji państwowej, ani też łączyć kierowniczych funkcji związ-
kowych i politycznych. Eksperci strony rządowej uznali, że najbardziej słuszna jest odnowa ist-
niejących związków zawodowych, oparta o projektowaną ustawę o związkach zawodowych.
Natomiast eksperci powołani przez prezydium MKS uznali, że nie jest to problem natury prawnej.
Dokument został podpisany przez członków komisji oraz trzech konsultantów z ramienia MKS:
Edmunda Kitłowskiego, Bronisława Ziemianina i Janusza Korwina-Mikke. Tego dnia, w Dzienniku
Bałtyckim, pytano, jaką orientację ideową mają wyrażać wolne związki zawodowe, nawiązując 
w ten sposób do stanowiska strony rządowej, które mówiło, że wolne związki są sprzeczne z kon-
stytucją PRL, której poprawka z 1976 r., mówiła o partii, jako „kierowniczej sile narodu”.129
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Rano, 28 sierpnia, przybył do Szczecina Jerzy Mikke, związany z Konwersatorium Doświad-
czenie i Przyszłość, który dwa dni wcześniej zainicjował w Warszawie rozmowy na temat wspar-
cia eksperckiego dla strajkującego Szczecina. Został ciepło przyjęty przez Mariana Jurczyka.
Ustalono, że MKS przyjmie wsparcie ekspertów z zewnątrz. Także w czwartek przybyła do
świetlicy głównej delegacja MKS Wrocław. Ustalono wspólnie, że MKS w Szczecinie prze-
kształci się w Międzywojewódzki Komitet Strajkowy Szczecin –Wrocław –Bydgoszcz. W przy-
padku Bydgoszczy, jak pisał Zdzisław Matusewicz, trudno stwierdzić na podstawie dostępnych
źródeł, czy z tego miasta wpłynął akces samego MKS, czy też udział kilku pojedynczych zakła-
dów pracy z Bydgoszczy (WPEC, Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych)
skłonił przywódców strajkującego Szczecina do przyjęcia tak szerokiej formuły.130

O godz. 14.00 rozpoczęło się spotkanie aktywu społeczno-gospodarczego województwa, na
którym przedstawiono sytuację na terenie miasta. W spotkaniu, obok wojewódzkich władz par-
tyjnych, wzięli udział: Kazimierz Barcikowski i Andrzej Żabiński. Wicepremier powiedział pod-
czas spotkania, że w trakcie rozmów z MKS „praktycznie to powiedzieliśmy […] już wszystko,
co powiedzieć można”. Barcikowski wyraził przekonanie, że sytuacja ta nie pozostała bez
wpływu na ludzi, „którzy zachowali jeszcze zdolność myślenia, jeszcze nie są ogarnięci psychozą
strajku”. Lecz – niestety – tych, których „psychoza strajku” ogarnęła jest jeszcze dużo: „I de-
terminacja jest duża”. Osobnym problemem był „sztab strajku”, który prowadzi grę obliczoną
na przeciąganie rozmów, „a tym samym i przeciąganie strajku”.131

Sprawy płacowe – zarówno w Szczecinie, jak i w Polsce – zostały załatwione zgodnie z po-
stulatami załóg. W istocie jednak, w tych postulatach nie o same żądania płacowe chodziło: „Te
postulaty socjalne grają tam rolę zdobywania bazy do domagania się nowego związku zawodo-
wego”. Stąd należy teraz docierać do załóg i prowadzić z nimi rozmowy: „te rozmowy nie tylko
dlatego są potrzebne, że tam sytuacja strajkowa zostanie po jednej czy po drugiej rozmowie
zmieniona, ale jak sądzę, spadać będzie fala tego napięcia, zacietrzewienia, w której to dzisiaj
największe głupstwo jest przyjmowane za prawdę, a największa racja jest odrzucana”, mówił
Barcikowski.132

Poza tym, kontynuował wicepremier, rozmowy te przygotują grunt pod dalszą działalność
„wyjaśniającą”, w sytuacji uspokojenia postrajkowego. Strajk w Szczecinie jest ściśle sprzężony
z Gdańskiem, „w jakimś sensie nawet sterowanym z Gdańska”, ale przede wszystkim jest on
objawem głębokiego kryzysu: po zakończeniu strajków nie zakończy się dyskusja polityczna 
i walka polityczna: „i tu z góry można przewidzieć kierunek tej walki, kierunek ataku: to na
pewno będzie sprawa organizacji młodzieżowych, szczególnie jak wróci młodzież akademicka
i to będzie też atak na naszą partię”. Podpisanie porozumień, w których znalazły się postulaty
dla władz niewygodne, „jeszcze nie mówi, że partia jest słaba”. Przy strajku element solidarno-
ści, biorący w nim udział „działa tak silnie, jak w żadnym innym przypadku”. W momencie, gdy
fala strajkowa opadnie, wówczas „nasi towarzysze-członkowie pozbierają się”. Barcikowski wie-
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rzył, że: „Jeżeli będziemy jednolici, zjednoczeni w sensie działania, pracy, to jesteśmy dosta-
tecznie silni, aby pozycja partii na tym terenie i w kraju nie była zagrożona”. Mówca stwierdził
też, że partia liczy się z „okresowymi stratami, częściowymi stratami na takim, czy innym te-
renie”, ale „te utracone pozycje będzie można odwojować pod warunkiem, że będziemy mieli
wolę odwojowania tej pozycji. Bo tu już rzeczywiście nie chodzi o gruszki, na porządku dnia
stoją sprawy podstawowe, elementarne naszego ustroju”. Wynegocjowane i uzgodnione postu-
laty miały być przez rząd realizowane w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych grup za-
wodowych i społecznych na terenie całego kraju.133

Do „największej racji”, o której wspominał w swym przemówieniu do aktywu społeczno-
gospodarczego Barcikowski musiało należeć przekonanie rządzących, że nowe związki rozbiją
jedność ruchu związkowego, skoro rano, 29 sierpnia, prawnicy strony rządowej zakwestionowali
– ustaloną dzień wcześniej – wykładnię odnośnie do nowych związków zawodowych. Adam Ło-
patka przybył do Stoczni z opinią, że zgoda na utworzenie nowych związków rozbije jedność
ruchu robotniczego; jak też, że jedność tego ruchu jest pojęciem prawnym. W piątek przybyła
do Szczecina grupa doradców z Warszawy, w składzie: Andrzej Tymowski, Janina Walukowa 
i Andrzej Kijowski. Grupę tę poszerzył już w Stoczni łodzianin – Andrzej Mazur. Eksperci 
z Warszawy funkcjonowali jako ciało doradcze MKS, bez związku z pracami Komisji Redakcyjnej
i Komisji Ekspertów Prawnych. Andrzej Kijowski zaproponował, aby w odpowiedzi na wątpli-
wości strony rządowej, przedstawione przez Adama Łopatkę, zgodzić się na zapis w porozu-
mieniu, mówiący, iż „Jedność klasy robotniczej wyraża się w akceptacji podstaw ustrojowych
PRL i pozostaje zachowana przy dopuszczeniu różnych form organizacyjnych rozwiązań”. An-
drzej Tymowski i, w mniejszym stopniu, Andrzej Mazur sugerowali odnowę dotychczasowych
związków zawodowych. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem członków MKS, którzy
wspominali doświadczenia z okresu pogrudniowego, kiedy opanowali związki, wybierając do
władz swoich ludzi, ale „byliśmy łamani co chwila”, a po trzech latach „zostaliśmy tak pod partię
podciągnięci, że nawet przewodniczącego rady oddziałowej [...] nie można było zgłosić samo-
dzielnie”. Janina Walukowa sugerowała odstąpienie od żądania podwyżek płac na rzecz zmian
w wewnętrznym podziale dochodu narodowego. W sumie, wpływ konsultantów z Warszawy był
niewielki i właściwie jedynie zaznaczył się w brzmieniu postulatu czwartego, w którym pod-
kreślili wagę określenia poziomu minimum socjalnego.134

Według historyka, ważnym wydarzeniem, które pomogło przełamać impas, jaki wytworzył
się w negocjacjach dotyczących punktu pierwszego, były informacje o rozszerzaniu się strajków
na Górnym Śląsku. Pod wieczór, 29 sierpnia, jak wspominał Mieczysław Gruda, przybył do do-
radców MKS Andrzej Żabiński i stwierdził, że strona rządowa podpisuje porozumienie: „Byliśmy
piekielnie zaskoczeni, naprawdę. On przyszedł z gotowym poglądem i decyzją”. Rewident za-
kładowy z „Parnicy” stwierdził, że rządzący obawiali się, iż „Zwłoka w podpisaniu porozumienia
na Wybrzeżu grozi strajkiem generalnym”. Przełom nastąpił 29 sierpnia, pisał Andrzej Pacz-
kowski na podstawie analizy posiedzenia Biura Politycznego z tegoż dnia: „Klamka [...] zapadła
i chodziło już tylko o to, aby decyzję odpowiednio udekorować, to znaczy zwołać posiedzenie
KC, które potwierdzi formalnie to, co postanowiono w gronie kilkunastu osób”.135
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Przed ostatnim spotkaniem z Komisją Rządową, które nastąpiło o godz. 1.00, 30 sierpnia,
MKS w Szczecinie kontaktował się z Gdańskiem. Rozmowy telefoniczne z osobami spoza ści-
słego kierownictwa strajku prowadzili: delegat przybyły z Gdańska, Edmund Kitłowski oraz
Stanisław Wądołowski – członek prezydium. Gdańszczanie nie dali się przekonać, że szczeciński
zapis punktu pierwszego był optymalny, każda rozmowa kończyła się stwierdzeniem: „pocze-
kajcie, my to zrobimy lepiej”. Z innych relacji wynikało, że Gdańsk miał obiekcje do zapisu,
mówiącego że nowy związek „będzie miał socjalistyczny charakter zgodnie z Konstytucją PRL”.
Szczecińskich działaczy strajkowych dotknęło gdańskie zapewnienie, że oni „zrobią to lepiej”.
Krzysztof Jagielski przypomniał, że przecież gdy tylko to było możliwe, MKS w Szczecinie wy-
słał swoją delegację do strajkujących w Gdańsku, aby nawiązać ścisłą współpracę i ustalić
wspólną strategię. Przyjęcie było chłodne, a strajkujący w Gdańsku zdawali się widzieć w ne-
gocjującym z Komisją Rządową MKS Szczecin bardziej konkurenta niż sojusznika. Stąd pole-
cenie dla strajkujących na Pomorzu Zachodnim, aby negocjacje zostawić Gdańskowi, a samemu
kontynuować strajk solidarnościowy: „Było to, mówiąc delikatnie, niezręczne posunięcie, ob-
rażające przedstawicielstwa załóg zgromadzone w Stoczni Szczecińskiej”. Aleksander Krystosiak
mówił: „myśmy przez lata chodzili osobno, Szczecin zawsze z tyłu, zawsze przygnieciony. No 
i w Sierpniu wyskoczył do przodu”. Elementy rywalizacji między miastami istniały od 1970 r.
Szczecinianie mieli prawo, po doświadczeniach grudnia 1970 i stycznia 1971 r., czuć się pełno-
prawnymi partnerami dla gdańszczan. Łącznik z Gdańska, który nawiązał kontakt telefoniczny
ze Stocznią im. Lenina tuż przed uroczystością podpisania porozumień w Szczecinie, miał usły-
szeć od Wałęsy: „To świństwo, jak się mówiło, że solidarnie, to powinno być solidarnie do
końca”.136

Należy jednak przypomnieć, że tego samego dnia również w Gdańsku Mieczysław Jagielski,
ostrożniejszy od Barcikowskiego, który nie czekając na decyzje plenum, podpisał tekst porozu-
mień, parafował najważniejsze postulaty MKS w Gdańsku. Gdy po południu 30 sierpnia odbyło
się V plenum KC, na którym zaakceptowano warunki obu porozumień, Jagielski podpisałby pa-
rafowane uzgodnienia, również 30 sierpnia. To sytuacja w Stoczni Gdańskiej wytworzona tego
dnia spowodowała, że podpisanie porozumienia w Gdańsku przesunięto o jeden dzień – na 
31 sierpnia. Historyk mówi o dwu powodach tej decyzji: „sprowokowane aresztowaniami dzia-
łaczy opozycyjnych zaognienie kwestii więźniów politycznych i bezpieczeństwa osób wspoma-
gających strajk oraz pewne rozluźnienie atmosfery protestu w sali obrad plenarnych MKS
Gdańsk, wiążące się z wyczuwalnym już końcem strajku”. Aleksander Krystosiak stwierdził, że
Gdańsk wstrzymał się z podpisaniem, „bo tam chodziło wyłącznie o więźniów politycznych”.
Marian Jurczyk przyznał natomiast, że błędem było, że nie rozmawiali ze sobą na temat zakoń-
czenia strajku członkowie prezydium MKS – szczecińskiego i gdańskiego: „może sytuacja by
wzięła inny obrót”.137

Spotkanie prezydium MKS ze stroną rządową, które rozpoczęły się 30 sierpnia o godz. 1.00
i trwało do 2.00, miało miejsce w budynku dyrekcji zakładu, sąsiadującym ze Stocznią. Plenum
MKS czekało w świetlicy głównej na ostateczne ustalenia. Komisja Rządowa próbowała wyma-
newrować strajkujących, chcąc wprowadzić zapis w punkcie pierwszym, który w praktyce ogra-
niczałby powstanie nowych związków, tylko do przedsiębiorstw województwa, a może nawet
tylko tych, w których powstały komitety strajkowe. Szczecińscy robotnicy nie dali się przechyt-

GORĄCE LATO I ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W SZCZECINIE W 1980 R.

136 M. Szejnert, T. Zalewski, dz. cyt., s. 271, 271-272; Z. Matusewicz, dz. cyt., s. 80; K. Jagielski, dz. cyt., s. 59.

137 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski…, dz. cyt.; tegoż, Droga do „mniejszego zła”…, dz. cyt., s. 60; Z. Matusewicz, 

dz. cyt., s. 80-81; T. Zalewski, „Nie partner lecz przeciwnik”, Jedność, nr 34 (28 VIII 1981): s. 1.



rzyć negocjatorom strony przeciwnej: „niecelowym by było to zawęzić w tej chwili tylko i wy-
łącznie do przedsiębiorstw, nie ruszając wcale władz wojewódzkich i zarządów głównych [kra-
jowych – B.K.] […] tu celowym by było i koniecznym, panie premierze, nie zawężać, bo to
utraci całkowicie sens, utraci w ogóle istotę tego, o co myśmy tutaj walczyli”, mówił Aleksander
Krystosiak, członek prezydium MKS. W ostatecznej wersji znalazła się formuła kompromisowa,
która jednak nie ograniczała możliwości tworzenia związków tylko do jednego regionu. Pół go-
dziny po zakończeniu rozmów z Komisją Rządową, Marian Jurczyk oznajmia w świetlicy głównej
„Warskiego”, że o 8.00 zostanie podpisane porozumienie.138

Trzydziestego sierpnia 1980 r. o godz. 8.00 rozpoczęło się uroczyste podpisanie porozumie-
nia. Po odczytaniu treści umowy między rządem a strajkującymi podpisy złożyli: Kazimierz Bar-
cikowski, Andrzej Żabiński, Janusz Brych – ze strony Komisji Rządowej; a Marian Jurczyk,
Kazimierz Fischbein i Marian Juszczuk – w imieniu strajkujących.139

Wieczorem, 30 sierpnia obradowało V plenum KC PZPR, na którym Kazimierz Barcikowski
bronił się przed zarzutami, że przekroczył swe kompetencje, podpisując, a nie: parafując – jak
ustalono w Warszawie – porozumienie ze strajkującymi. Według Barcikowskiego, w zapisie do-
tyczącym związków zawodowych najważniejsze były dwa punkty: „punkt 4 – ustawowo, że re-
jestracja związku zawodowego przez Centralną Radę Związków Zawodowych ma charakter
konstytucyjny zgodnie z art. 9 ustawy o związkach zawodowych”, a oznacza to, że „Prawnie on
zaczyna istnieć dopiero wówczas, kiedy Centralna Rada Związków Zawodowych go zarejestruje.
Co to jest mało?” Punkt kolejny, dotyczył zapisu socjalistycznego charakteru związku zawodo-
wego: „Ustalono, że oznacza to, że dany związek stoi na gruncie zasad ustrojowych politycznego
i społeczno-gospodarczych zawartych w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Zapis
ten otwierał pole do interpretacji, która zależna była od tego, „który prawnik i ile będzie chciał
do tego dołożyć wysiłku. […] zgoda w tej sprawie jest obwarowana i daje nam możliwość praw-
nego zablokowania, jeśli dojdziemy do wniosku, że jest to organizacja powołana we wrogich ce-
lach. Jest zawarowana też prawnie możliwość ingerencji, jeśli po zarejestrowaniu powstałyby
tego typu zjawiska”. Dodajmy, że mówiąc o zapisie, który nakazywał rejestrację nowych związ-
ków przez CRZZ, Barcikowski miał na myśli zapis, jaki znalazł się w opinii ekspertów obu stron:
rządowej i MKS, która według władz była integralną częścią porozumień szczecińskich, choć
miała pozostać dokumentem poufnym i nie była rozpowszechniana.140

Jeżeli Gdańsk miał pretensje o sformułowanie punktu pierwszego, które mówiło, że nowo-
powstające związki „będą miały socjalistyczny charakter zgodnie z Konstytucją PRL”, to warto
przypomnieć, że protokół porozumienia gdańskiego szedł jeszcze dalej, uznając kierowniczą
rolę PZPR, respektując sojusze oraz ograniczając zasięg tworzenia nowych związków do Wy-
brzeża. Na tę pierwszą kwestię zwracał uwagę rok później Aleksander Krystosiak, przypomina-
jąc, że w wynegocjowanych przez Szczecin porozumieniach „nie było w ogóle, że uznajemy
kierowniczą rolę partii”. Natomiast Zbigniew Siemiński, łódzki działacz ROPCiO, zaraz po
podpisaniu Porozumień Sierpniowych, krytykował oba zapisy: szczeciński i gdański, jako zbyt
ugodowe i dające władzy duże pole manewru.141
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W sumie, rację mieli ci spośród obserwatorów życia społecznego, którzy – jak Andrzej Ki-
jowski – byli zdania, że przecież „rola partii w nowych związkach będzie i tak zależeć od prak-
tyki, a nie od formuły”. A co do tej praktyki, członkowie Biura Politycznego byli pełni obaw:
„Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania
władzy”, mówił Stanisław Kania, dnia 26 sierpnia, a Andrzej Werblan, w dniu podpisania poro-
zumienia w Szczecinie, dorzucił taką obawę: „Pojawią się procesy, które zaczną nas niszczyć
i partia będzie musiała podjąć walkę”.142

Na mocy Porozumienia Szczecińskiego powstała Komisja Mieszana, mająca czuwać nad
realizacją ustaleń i informować załogi o stanie realizacji postulatów. Stronę rządową reprezen-
towali: Kazimierz Barcikowski, Andrzej Żabiński, Janusz Brych. Natomiast strajkujących: Ja-
rosław Mroczek, Marian Juszczuk, Andrzej Zieliński, Aleksander Krystosiak, Mieczysław
Soszyński. Przewodniczącym był Barcikowski, jego zastępcami: Brych i Mroczek.143 Fakt po-
wołania tego gremium, podobnie jak o dzień wcześniejsze podpisanie przez Szczecin porozu-
mień, stało się przyczyną tarć między tworzącymi się centrami ruchu społecznego: Szczecinem
i Gdańskiem. Odczuł to Jurczyk już podczas pierwszego spotkania z Wałęsą, 4 września: „Wbi-
łeś mi nóż w plecy”, miał powiedzieć, na przywitanie przywódcy szczecińskich robotników
Lech Wałęsa.144

Zakładowe komisje robotnicze, nie czekając na opinię z Gdańska, rozpoczęły werbunek do
nowych związków. Na niektórych wydziałach „Warskiego”, na listę chętnych zapisało się 100
proc. pracowników. Również w wielu innych zakładach sprawnie i szybko przebiegało organi-
zowanie nowych struktur. Drugiego września, w WPKM działacze strajkowi, wspomagani przez
radców prawnych: Andrzeja Milczanowskiego i Jerzego Zimowskiego, zorganizowali wybory do
komisji zakładowej. Dzień później podobne wybory odbyły się w ZCH „Police”. W „Gryfii”
przeprowadzono sondaż, który miał pokazać jak dużą popularnością cieszy się idea nowego
związku wśród pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej: 1 września, na stworzonej
przez członków komitetu strajkowego, a obecnie już komisji robotniczej, liście zatytułowanej
„Proszę o skreślenie mnie z członkowstwa Związku Zawodowego Metalowców i wpisanie mnie
do Samorządnych Związków Zawodowych”, podpisało się 90 proc. pracowników.145 Również 
w instytucjach kontrolowanych przez Wydział III; szkołach wszystkich szczebli, służbie zdrowia,
obiektach i środowiskach kulturotwórczych, takich jak: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
„Prasa-Książka-Ruch”, Teatr Polski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Szczecińskie
Zakłady Graficzne, Polskie Radio i Telewizja, Pracownie Konserwacji Zabytków, Wojewódzki
Dom Kultury, w pierwszych dniach września powstawały komisje robotnicze.146
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Szóstego września szef szczecińskich komunistów, Brych, w oparciu o decyzje plenum KC
PZPR, polecił członkom partii wstępowanie do nowych związków m.in. w celu niedopuszczania,
aby w ich kierownictwie pojawili się ludzie o przekonaniach antysocjalistycznych.147

Wśród działaczy tworzących się struktur związkowych panowały różne opinie, co do tego,
czy należy przyjmować do związku partyjnych. Czasami, jak w przypadku pracowników „Par-
nicy”, wypominano działaczom komitetu zakładowego PZPR oraz rady zakładowej, że nie brali
udziału w strajku. Wśród pracowników PPDiUR „Odra” w Świnoujściu rozpowszechniano po-
głoski, że do związku będą przyjmowani tylko ci partyjni, którzy wypiszą się z PZPR. W tymże
przedsiębiorstwie, podczas spotkania komisji robotniczej z radą zakładową, padały głosy, aby
członkom partii nie przydzielać żadnych funkcji kierowniczych w nowych związkach, „podda-
wano też w wątpliwość czy w ogóle przyjmować członków partii”. Podobnie w Dolnej Odrze,
agitujący za nowymi związkami mieli się wypowiadać, że do niezależnych związków mogą za-
pisywać się wyłącznie ci partyjni, którzy zrezygnują z członkowstwa w organizacji partyjnej. 
W praktyce nie tworzono barier dla członków PZPR, przyjmując ich w szeregi nowopowstają-
cych struktur związkowych.148

Tworzenie nowych struktur napotykało, zwłaszcza w mniejszych przedsiębiorstwach, na
opór dyrekcji i administracji. Działacze tworzących się związków alarmowali, że niektóre rady
zakładowe stawiały wypisującym się warunek spłaty zadłużeń w kasie zapomogowo-pożyczkowej
oraz funduszu mieszkaniowym.149 Wskazywano, że istnieją naciski ze strony starych związków,
aby nowopowstające miały charakter branżowy, a nie regionalny. Poza tym, wśród przedstawicieli
władz niechęć do nowych związków wynikała z obawy, że ich protegowani utracą dobrze płatne
prace. Krzysztof Jagielski, przewodniczący Komisji Robotniczej PLO Szczecin, wspominał:
„Przed powstającym związkiem stał mur złej woli. Administracja państwowa i aparat starych
związków byli do nas wrogo nastawieni. Była to walka obliczona na nasze zmęczenie, zniechę-
cenie. Liczono, że damy się skanalizować, że stępią nasze siły”.150

Zdając relacje z wyjazdu do Gdańska i Warszawy, w dniach 22-26 września 1980 r., Jurczyk
poinformował, że delegacja szczecińska 22 września otrzymała w MKZ w Gdańsku statut, który
przyjęła „bez większych poprawek”. Tegoż dnia o godz. 12.00, podczas spotkania MKZ z całego
kraju, raz jeszcze omówiono statut i przyjęto go, jako obowiązujący w całej Polsce. We wtorek,
23 września, szczecińska delegacja podpisała w imieniu szczecińskiego MKR „dokumenty za-
łożycielskie naszego związku, którego nazwę przyjęliśmy rozszerzoną o słowo Solidarność, ze
względu na manewry starych związków. Obecnie nasz związek nosi nazwę: Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy »Solidarność«”.151

Dwudziestego dziewiątego września KKP podjęła decyzję o jednogodzinnym strajku ostrze-
gawczym, wyznaczając jego termin na 3 października. Powodem tej decyzji była m.in. zwłoka
w realizowaniu postulatów przez stronę rządową, utrudnianie zakładania i działalności nowych
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147 Z. Matusewicz, dz. cyt., s. 99-100.

148 AIPN Sz, 0012/115, t. 2, Meldunek dzienny za okres od godz. 6.00 dnia 11 IX 1980 r., k. 193; tamże, Meldunek dzienny
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149 K. Jagielski, dz. cyt., s. 46-47.

150 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szyfrogram mjr. Zuziaka do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW w Warszawie, 12 IX

1980 r., k. 88-89; tamże, Szyfrogram mjr. Zuziaka do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW w Warszawie, 13 IX 1980 r., 

k. 90; K. Jagielski, dz. cyt., s. 43.

151 [Sprawozdanie złożone na posiedzeniu MKR?], Szczecin 26 IX 1980 r. (Ulotka udostępniona przez Mirosława Hewuszta.)



związków. Pierwszego października w „Korabiu” szczeciński MKR, wraz z przedstawicielami
zakładów, podjął decyzję o przyłączeniu się do protestu. Wytypowano też zakłady, które miały
wziąć udział w strajku; były to: Stocznia Szczecińska im A. Warskiego, Szczecińska Stocznia
Remontowa „Gryfia” i „Parnica”, Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu, „Selfa”, „Polmo”,
MPK oraz Zespół Portowy Szczecin-Świnoujście. Na 350 głosujących, za strajkiem było 349
osób. W ogłoszonym 3 października przez stoczniowy radiowęzeł komunikacie dla pracowników
„Warskiego”, podkreślano, że rozpoczynający się w południe strajk będzie strajkiem solidarno-
ściowym z tymi województwami, w których realizacja postulatów przebiega opieszale, natomiast
w Szczecinie MKR nie wnosił żadnych zastrzeżeń na temat realizacji postulatów. Strajk ostrze-
gawczy odbył się we wszystkich wytypowanych przez MKR zakładach.152

Ważnym zagadnieniem w tym czasie był problem dostępu reprezentantów społeczeństwa
do środków masowego przekazu, który poruszano podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli
szczecińskiej „Solidarności” z władzami państwowymi i wojewódzkimi: 7 października w ramach
Komisji Mieszanej z Kazimierzem Barcikowskim w Urzędzie Rady Ministrów, gdzie omawiano
m.in. kwestię dostępu Kościoła do massmediów oraz 10 października w siedzibie KW PZPR 
w Szczecinie, kiedy prezydium MKR spotkało się z lokalnymi władzami i Stanisławem Kanią,
podnosząc konieczność dostępu związku do publikatorów. Na spotkaniu związkowcy domagali
się zaprzestania ataku na „Solidarność” w środkach masowego przekazu.153

Trzydziestego września 1980 r., odbyło się w Poznaniu spotkanie przedstawicieli jedenastu
ośrodków, na którym postanowiono powołać Ogólnopolski Niezależny Związek Studentów. 
W Szczecinie komitety założycielskie NZS, powstały na początku października w WSP, WSM,
PAM oraz AR. Wcześniej, 25 września powołano komitet założycielski na PS. Szesnastego paź-
dziernika komitety te utworzyły Międzyuczelnianą Radę Koordynacyjną.154

Omawiając dwumiesięczną działalność „Solidarności” na terenie Pomorza Zachodniego ppłk
Marian Pietrzak podkreślał, że większość zakładów pracy zgłosiła akces do NSZZ „Solidarność”.
Komisje Robotnicze poszczególnych przedsiębiorstw podporządkowały się całkowicie Między-
zakładowej Komisji Robotniczej i respektując jej wszelkie ustalenia. Podobnie było w przypadku
ogniw związkowych, utworzonych w Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu – również te – naj-
większe po Szczecinie – ośrodki miejsko-przemysłowe uznały całkowicie zwierzchność szcze-
cińskiej centrali. Również szef Wydziału III, zajmującego się „nadbudową” – ppłk Aleksander
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152 [Pierwsze tygodnie po strajkach] Jedność. Pismo Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Niezależnego Samorządnego
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Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie,3 X 1980 r., k. 21-27.
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leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, rok 1, nr 6 [Szczecin] 8 X 1980; [W Episkopacie Polski o dialogu 
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skiego, kierownika Sekcji VI Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, 13 X 1980 r., k. 34-34v. 

154 AIPN Sz, 0012/378, t. 1, Telekonferencja z dyrektorem Departamentu III płk. H. Walczyńskim 6 X 1980 r., 6 X 1980 r., 
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Maj podkreślał, bezwzględne posłuszeństwo i całkowitą lojalność rzesz członków NSZZ „Soli-
darność” wobec „wierzchołków kierownictwa tego związku”.155 W związku z zaostrzającym się,
od października, tzw. kryzysem rejestracyjnym, stawiającym pod znakiem zapytania zarejestro-
wanie statutu „Solidarności” w takim kształcie, w jakim chcieli tego aktywiści związkowi, za-
planowano na szeroką skalę aresztowania działaczy opozycji. Piętnastego października wszystkie
komendy wojewódzkie MO otrzymały polecenie przygotowania spisu osób przewidzianych do
zatrzymania „w okresie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. Wed-
ług stanu z 31 października, na listach znalazło się 1200 osób. Według posiadanych przez nas
materiałów, Wydział III KW MO w Szczecinie i Wydział VIII Departamentu III MSW wytypo-
wały do „izolowania” dwadzieścia osób z województwa szczecińskiego. Ostatecznie ani do za-
trzymań, ani do aresztowań nie doszło.156

Aparat bezpieczeństwa podkreślał harmonijną współpracę między Szczecinem a Gdańskiem,
„pomimo odmienności stanowiska w niektórych kwestiach zajmowanego przez poszczególnych
członków MKR Szczecina i Gdańska”. Aktywność szczecińskiej „Solidarności”, określana przez
ludzi aparatu represji jako „odurzenie sukcesami i zwycięstwami z władzą”, była dostrzegana
w działaniach nie tylko władz, ale i szeregowych członków niezależnego związku. Wobec jego
wigoru, „stare siły” wydawały się być bezradne: „energia i wola zwierzchników [w przedsię-
biorstwach] znajdują się w stanie postępującego regresu, zwłaszcza personelu kierowniczego 
i nadzorującego średniego szczebla”. Tajny współpracownik z „Warskiego”, donosił: „stare
związki nie mają nic do roboty, ale dalej działacze siedzą tak jak dawniej”. Inaczej sprawa wy-
gląda w przypadku działaczy nowych związków, którzy wprawdzie czekali na zarejestrowanie,
ale nie byli bierni, działając na rzecz rozwoju struktur NSZZ „Solidarność” w swych przedsię-
biorstwach.157

Jak wynikało z planów zamierzeń kontrwywiadowczych Wydziału WSW Jednostek Wojsko-
wych MSW w Szczecinie, poszczególne służby resortu, takie jak: wspomniany Wydział JW WSW,
Służba Bezpieczeństwa, organa MO oraz Zwiad WOP, miały zjednoczyć swoje działania w celu
„rozpoznawania i przeciwdziałania wrogiej działalności politycznej”. Polecono podjąć rozpraco-
wanie i inwigilację w ramach spraw, osób szczególnie groźnych z punktu widzenia władz ko-
munistycznych: aktywistów nowych związków (wszystkich szczebli) oraz osób znanych 
z „wrogich postaw”, czyli związanych z opozycją demokratyczną. Wśród aktywistów „Solidar-
ności”, szczególną „opieką” operacyjną postanowiono otoczyć osoby utrzymujące bezpośrednie
kontakty z działaczami opozycji demokratycznej. Również zainteresowaniem operacyjnym ob-
jęci byli ci, spośród działaczy „Solidarności”, którzy propagowali koncepcję odrzucenia 
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155 AIPN Sz 0012/175, Ocena stanu bezpieczeństwa i kierunki działań operacyjnych w zagadnieniach Wydziału III „A”, ppłk.
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czelnika Wydziału III KW MO w Szczecinie, podpisana przez naczelnika Wydziału VIII Departamentu III MSW płk. Stanisława Ka-

bacińskiego, k. 395-396.
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nowej przez kpt. Leona Dynaka, starszego inspektora Sekcji VI a Wydziału III „A” KW MO w Szczecinie, 22 X 1980 r., k. 13v.



„kierowniczej roli PZPR” i chcieli usunięcia członków PZPR z nowego związku. Przywódcy
NSZZ „Solidarność” mieli być objęci „szczególną ochroną operacyjną”. Zalecono również spo-
rządzenie listy osób, „które ze względu na swoją działalność i demonstrowaną postawę stanowią
poważne zagrożenie dla porządku publicznego i w przypadku ogłoszenia decyzji o wprowadze-
niu stanu wyjątkowego w kraju zostaną prewencyjnie zatrzymani”.158 

Stan majątku MKR w Szczecinie 27 października wynosił 5 848 079 złotych; wpływy do skar-
bonki na fundusz nowych związków od 3 września do 21 października to 78 855 zł. Według danych
władz, na początku października ponad 55 proc. ogółu zatrudnionych w województwie należała
do NSZZ „Solidarność”, a pod koniec listopada – 86.9 proc. Był to najwyższy odsetek w kraju.159

Dnia 2 listopada, na posiedzeniu MKR, Marian Jurczyk zdając relację ze spotkania z premierem
Józefem Pińkowskim, mającym miejsce w Warszawie, 31 października, podkreślał arogancję szefa
rządu: na groźbę przedstawicieli KKP, że jeżeli związek nie zostanie zarejestrowany 10 listopada,
to wówczas dojdzie do strajku generalnego – 12 listopada, Pińkowski, miał odpowiedzieć, że związ-
kowcy mogą sobie strajkować, bo ani jemu, ani rządowi ten strajk nie przeszkadza: „jak »Solidar-
ność« rządowi, tak rząd pomoże »Solidarności«”. Następnego dnia szef szczecińskiej „Solidarności”
powiedział, że do tej pory starał się bardzo utrzymać dialog z władzą, powstrzymywał „gorące głowy
od pędu do strajków, buntów”, co powodowało, że narażał się kolegom z Gdańska i innych miast:
„Robiono mu wytyki i zarzucano, że bardziej obstaje za władzą jak za »Solidarnością«”. Jednak po
rozmowie z Pińkowskim, Jurczyk doszedł do wniosku, że „ci z rządu traktują nas jak smarkaczy.
Oni najnormalniej kpią sobie z nas i naszego ruchu. Od dzisiaj koniec już z kompromisami. Chcą
tego, więc pójdziemy na całego bez względu na konsekwencje i reperkusje”.160

Według relacji jednego z TW, Marian Jurczyk zmienił częściowo swoją opinię na temat KSS
KOR, dostrzegając w nim rzecznika idei wolnych związków zawodowych, bliskiej robotnikom
szczecińskim od Grudnia ’70. Doszło do uruchomienia w budynku MKR punktu sprzedaży li-
teratury opozycyjnej: Robotnika i Robotnika Szczecińskiego. Kilku działaczy (Witkowski, Jadłowski,
Podolski) włączyło się w działalność „Solidarności”, deklarując, że odstępują od powiązań 
z dawnym środowiskiem – chodzi głównie o KSS KOR: „Prezydium MKR milcząco aprobuje
ich egzystencję w »Solidarności«”. Mirosław Witkowski wspominał po latach, że jego praca 
w MKR i ZR polegała na zbieraniu informacji o sytuacji związkowej w regionie i kraju oraz, wes-
pół z innymi pracownikami władz związkowych, wydawaniu biuletynu związkowego.161

Z drugiej strony, zmienił się stosunek do osób z MKR, będących członkami PZPR; osoby
te były coraz bardziej izolowane we władzach regionu. W końcu listopada 1980 r. w MKR nie
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było już partyjnych: „Przy Związku zaczęli się skupiać ci, którzy widzieli w nim nadzieję na
odzyskanie niepodległości. To wykluczało wszelką współpracę z partią i ludźmi, którzy byli
skłonni z nią rozmawiać”.162 Stanowisko przywódców szczecińskiej „Solidarności” miało wpływ
na dalsze dzieje Komisji Mieszanej, tym bardziej, że część członków MKR uznała, że rolę jej
przejęła, powstała 17 września, Krajowa Komisja Porozumiewawcza. Coraz częściej zarzucano
niektórym członkom KM zbytnie bratanie się z przedstawicielami władzy; dotyczyło to zwłasz-
cza Andrzeja Zielińskiego, Jarosława Mroczka i Mariana Juszczuka. Wśród osób szczególnie
ostro atakujących KM był Stanisław Wądołowski, szczeciński przedstawiciel w Krajowej Komisji
Porozumiewawczej, gdzie traktowano prace komisji, jako działalność rozłamową w związku.163

Nieufność wobec KM zaczęła narastać od końca września, ale dopiero 21 listopada podjęto
decyzję o likwidacji tego gremium.164 Od czasu pozbycia się partyjnych z władz związku, coraz
większe znaczenie zyskują Wądołowski i Kocjan z ZCH „Police”. Ten pierwszy został wice-
przewodniczącym MKR, w miejsce Juszczuka, a działacz „Solidarności” z Polic wszedł do pre-
zydium MKR na miejsce Wiesława Wojana, który postawiony przed alternatywą „»Solidarność«
czy PZPR, wybrał partię”.165

Stały wzrost antypartyjnych nastrojów notowano w zakładach pracy. Jeden z TW donosił,
że na Wydziale W-5 Stoczni „Warskiego” „bardzo trudno żyje się członkom partii i są pod stałą
presją bezpartyjnych, ponieważ w ich odczuciu każdy członek partii ponosi winę za aktualną
sytuację”. Podobnie było w „Parnicy”; członkowie partii nazywani byli „czerwonymi i obciążani
winą za nieład gospodarczy w Polsce”. Również o wzroście antypartyjnych nastrojów raporto-
wano z PPDiUR Gryf, z portów w Szczecinie i Świnoujściu.166

Ponieważ związek miał ograniczony dostęp do środków masowego przekazu, szczecińska
„Solidarność” przeprowadziła 7 listopada akcję informacyjną na temat NSZZ „Solidarność”. Od
wczesnych godzin rannych na ulice miasta wyjeżdżały tramwaje obwieszone ulotkami wyjaś-
niającymi cel działań „Solidarności”. Również z megafonów umieszczonych na krążących po
mieście samochodach informowano o charakterze ruchu. Ulotka wydrukowana na polecenie
MKR podkreślała, że mimo iż „NSZZ »Solidarność« stoi na gruncie poszanowania konstytucji
PRL, zasad ustrojowych oraz kierowniczej roli PZPR w społeczeństwie”, Sąd Wojewódzki 
w Warszawie zmienił Statut. W ulotce informowano też o słabym zainteresowaniu lokalnych
massmediów wydarzeniami w regionie, piętnowano nierzetelne – paszkwilanckie wręcz – opi-
sywanie wydarzeń i osób związanych z ruchem.167
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162 AIPN Sz, 0024/296, t. 2, Notatka służbowa z rozmowy z TW „Kamil” 13 XI 1980 r., kpt. Lewandowskiego, 14 XI 1980 r., 

k. 73v-74; M. Szejnert, T. Zalewski, dz. cyt., s. 320; K. Jagielski, dz. cyt., s. 61.

163 K. Jagielski, dz. cyt., s. 62-64; AIPN Sz, 0012/211, Charakterystyka destrukcyjnej działalności na terenie woj. szczeciń-

skiego, 5 III 1981 r., b.n.k.

164 AIPN Sz, 0024/296, t. 2, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Kamil” 21 XI 1980 r., por. Krężela, 23 XI 1980 r., k. 80;

tamże, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Kamil” dnia 25 XI 1980 r., kpt. Lewandowskiego, 26 XI 1980 r., k. 83.

165 M. Szejnert, T. Zalewski, dz. cyt., s. 320; AIPN Sz, 0024/296, t. 2, Notatka służbowa z rozmowy z TW „Kamil” 13 XI 1980 r.,

kpt. Lewandowskiego, 14 XI 1980 r., k. 73v-74.

166 AIPN Sz, 0010/3553, Informacja od TW „Karol” zebrana przez ppor. Ciesielskiego, 28 XI 1980 r., k. 70; AIPN Sz, 0012/115, t.

4, Meldunek dzienny za okres od godz. 6.00 dnia 4 XII 1980 r., 4 XII 1980 r., k. 100; tamże, Meldunek dzienny za okres od godz. 6.00

dnia 30 XII 1980 r., kpt. Sokołowskiego, 30 XII 1980, k. 235; tamże, Meldunek dzienny za okres od godz. 14.00 dnia 5 XII 1980 r., 5 XII

1980 r., k. 119; tamże, Meldunek dzienny za okres od godz. 6.00 dnia 20 XII 1980 r., ppłk. Pietrzaka, 20 XII 1980 r., k. 214-215. 

167 Komunikat nr 15 MKR w Szczecinie, Szczecin 7 XI 1980 r., s. 1; [Ulotka] O czym was „Kurier” nie poinformuje. (Materiał

udostępniony przez Mirosława Hewuszta.)



Podczas spotkania poszerzonego prezydium 11 listopada Jurczyk omówił orzeczenie SN 
w Warszawie, rejestrujące NSZZ „Solidarność”. Odwołano stan gotowości strajkowej oraz wy-
stosowano list do załóg, w którym Jurczyk dziękował za pełne poparcie stanowiska związku 
w sprawie strajku, wyrażone podczas spotkania w „Korabiu”, dnia 30 października, delegatów
zakładów pracy województwa: „Nie ma już przeszkód, by zabrać się do pracy, podjąć trud rato-
wania naszej drogiej i umiłowanej Ojczyzny i realizować program naszego związku”.168

* * *

A Hot Summer and a Golden Polish Autumn in Szczecin in 1980
In August of 1980 the Baltic port city of Szczecin in northwestern Poland was the second

most significant center of strikes in the country. The striking workers presented the communist
regime with thirty-six demands, of which at least half consisted of political desiderata. In ad-
dition to free labor unions, the Inter-Factory Strike Committee, based in the Szczecin Shipyard,
demanded that the communists allow the establishment of independent political organizations,
abolish censorship, and punish those responsible for Poland’s socioeconomic crisis. On 30 Au-
gust 1980, the Szczecin Agreements were signed. These resulted in the establishment of labor
unions independent of the Polish United Workers’ Party (i.e. the communist party). The fall
of 1980 witnessed a vigorous rise in political activism, whose goal was to enable the Poles to
regain an influence over the country’s social and economic life.

GORĄCE LATO I ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W SZCZECINIE W 1980 R.

168 AIPN Sz, 0024/296, t. 2, Notatka służbowa z rozmowy z TW „Kamil” 13 XI 1980 r., kpt. Lewandowskiego, 14 XI 1980 r., 

k. 73v-74.
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Wstęp

Okres stanu wojennego to doskonały przykład typowej dla PRL zorganizowanej kampanii
propagandowej. Po przejściowych, wymuszonych przez „Solidarność”, ustępstwach (zgoda na
wydawanie Tygodnika Solidarność, czy liberalizacja ustawy o cenzurze) wprowadzenie wojsko-
wego rygoru i „weryfikacja” dziennikarzy umożliwiły władzy ponowne zawłaszczenie massme-
diów.3 Exemplum. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu
Centralnego PZPR z listopada 1982 r., prowadzenie „walki z przeciwnikiem ideologicznym 
i politycznym” stało się „obowiązkiem redakcji informacyjno-publicystycznych radia, telewizji,
organów i pism Komitetu Centralnego PZPR, terenowych dzienników partyjnych, a także po-
zostałych dzienników i czasopism społeczno-politycznych wydawanych przez RSW »Prasa-
Książka-Ruch«”.4

1 Cyt. za: http://www.korespondent.pl/index.php?x=czytelnia/mises_ekonomia_polityka4; 6 IV 2011 (tłum. Józef Emil). 

2 S. Kisielewski, Dzienniki (Warszawa: Iskry, 2001): s. 33. 

3 W ramach „weryfikacji” po wprowadzeniu stanu wojennego wyrzucono z pracy około 10 proc. dziennikarzy, rozwiązano
21 redakcji, odwołano 60 redaktorów naczelnych, 78 zastępców redaktorów naczelnych i 57 sekretarzy redakcji. Rozwiązano także
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które zastąpiono Stowarzyszeniem Dziennikarzy PRL. Zob.: G. Majchrzak, „Cała prawda 
o opozycji”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 11 (2001): s. 38-44.

4 „Walka z przeciwnikiem politycznym i ideologicznym w prasie, radiu i telewizji po wprowadzeniu stanu wojennego”, War-
szawa 19 XI 1982 r. [w:] Stan wojenny w dokumentach władz PRL, (oprac.) B. Kopka, G. Majchrzak (Warszawa: Instytut Pamięci
Narodowej, 2001): s. 357.

Ronald Reagan
w propagandzie PRL okresu stanu wojennego

Piotr brzezińSki

Jeśli rząd posiada wszystkie drukarnie, będzie decydował, co będzie lub nie będzie drukowane. Zatem, możliwość 
drukowania jakichkolwiek argumentów przeciwnych ideom rządu praktycznie nie istnieje. Wolność prasy znika.

I tak samo jest z wszystkimi rodzajami wolności.
Ludwig von Mises, Ekonomia i polityka1

Sentencja: prasa socjalizmu jest jeszcze gorsza od samego socjalizmu.
Stefan Kisielewski, Dzienniki2



Michał Głowiński skwitował to krótko i dosadnie: „Polakom zakneblowano usta – i nieu-
stannie się na nich krzyczy. W ten sposób Partia uzyskała to, do czego zawsze zmierzała. Sły-
szalny ma być wyłącznie jej głos natrętny, napastliwy, nieustający – głos, który może się nie
liczyć ze społecznymi racjami i oczekiwaniami. Jest to głos niewolny, niewolę ubezpieczający”.5

Timothy Garton Ash określił zaś tę sytuację obrazowym mianem „semantycznej okupacji”.6

Zdaniem Jerzego Bralczyka, język rządowej propagandy w latach 80. nie był już tak spójny,
jak ten z epoki Edwarda Gierka.7 Niewykluczone, że kryzys „realnego socjalizmu” i wyraźne
osłabienie roli PZPR po sierpniu 1980 r. odbiło się także na funkcjonowaniu podległej jej ma-
chiny propagandowej. Wydaje mi się jednak, że od uogólnienia prof. Bralczyka istniały przynaj-
mniej dwa wyjątki. Pierwszym był mocno wyidealizowany obraz „bratniego” Związku
Sowieckiego. Drugim zaś, wybitnie subiektywny wizerunek Stanów Zjednoczonych, a w szcze-
gólności ich prezydenta Ronalda Reagana. Panegiryzm wobec „wielkiego Brata” był niewątpliwie
stałym elementem peerelowskiej propagandy. A jak było z Ameryką? 

Każdy represyjny ustrój potrzebuje wroga dla swej legitymizacji. W przeciwnym razie nie
mógłby racjonalnie wytłumaczyć ludziom swej represyjności. W przypadku Polski lat 80., oprócz
zdeptania praw obywatelskich po 13 grudnia 1981 r., trzeba było jeszcze wytłumaczyć obywa-
telom dotykający ich kryzys gospodarczy. Według Igora Borkowskiego, Stany Zjednoczone od
lat były głównym zagranicznym wrogiem kreowanym przez komunistyczną propagandę.8 Dla-
tego też celem partyjnych propagandystów stał się Ronald Reagan, który uosabiał w ich oczach
wszystkie najgorsze cechy „amerykańskiego imperializmu”.9 To właśnie on przyjął w Białym
Domu proszącego o azyl ambasadora PRL Romualda Spasowskiego (grudzień 1981 r.) oraz de-
finitywnie zerwał z forsowaną przez całe lata 70. polityką „odprężenia”, nazywając Związek So-
wiecki „imperium zła” (marzec 1983 r.). Wypowiadając się ostro na temat komunistycznej Polski
i nakładając na PRL i ZSRS sankcje gospodarcze (grudzień 1981 r.), dawał też asumpt do tego,
aby z miejsca okrzyknąć go wrogiem numer jeden „Polski Ludowej”.10

RONALD REAGAN W PROPAGANDZIE PRL OKRESU STANU WOJENNEGO

5 M. Głowiński, Mowa w stanie oblężenia 1982-1985 (Warszawa: OPEN, 1996): s. 7-8.

6 T. G. Ash, Wiosna obywateli. Rewolucja 1989 roku widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze (Londyn: Polonia,
1990): s. 95.

7 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (Warszawa: TRIO, 2003): s. 11.

8 I. Borkowski, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, 2003): s. 89.

9 Ronald Wilson Reagan (1911-2004), amerykański aktor, działacz związkowy i polityk. Od 1962 członek Partii Republikań-
skiej. Znany z konserwatywnych i wolnorynkowych poglądów. Przez dwie kadencje gubernator Kalifornii (1967-1975), czterdziesty
prezydent USA (1981-1989). Przez wielu sowietologów uważany za najwybitniejszego polityka amerykańskiego drugiej połowy 
XX w. i faktycznego pogromcę ZSRS. Aktywnie wspierał polską opozycję antykomunistyczną. Zdaniem Petera Schweizera, globalna
polityka Reagana wobec ZSRS opierała się na siedmiu głównych filarach: 1) wspieraniu polskiej „Solidarności”; 2) pomocy party-
zantom w Afganistanie; 3) dążeniu do ograniczenia sowieckich wpływów dewizowych pochodzących z eksportu ropy naftowej 
i gazu ziemnego; 4) „wojnie psychologicznej” z kierownictwem sowieckim; 5) ograniczeniu dostępu Rosjan do najnowszych tech-
nologii; 6) prowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii dezintegracji technologicznej; 7) narzuceniu Sowietom kosztownego wyścigu
zbrojeń. Zob.: P. Schweizer, Victory czyli Zwycięstwo. Tajna historia świata lat osiemdziesiątych. CIA i „Solidarność”, (tłum.) I. Apiński
(Warszawa: BGW, 1994): s. 16-17. 

10 Już 23 XII 1981 prezydent Reagan ogłosił kompleksowy plan działań swej administracji na rzecz zniesienia w Polsce
stanu wojennego. Jako narzędzie nacisku na władze PRL postanowił wykorzystać szereg restrykcji ekonomicznych:
– USA wprowadziły zakaz udzielania Polsce kredytów i gwarancji kredytowych;
– zawieszono Polsce Klauzulę Największego Uprzywilejowania w handlu z USA;
– zerwano umowę o komunikacji lotniczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską;
– cofnięto zezwolenia dla polskiej floty rybackiej na połowy u wybrzeży USA;
– ograniczono transfer wysokich technologii i zawieszono współpracę naukowo-techniczną;
– wstrzymano rozmowy PRL z Klubem Paryskim i zablokowano Polsce dostęp do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 



W roku setnej rocznicy urodzin Ronalda Reagana oraz trzydziestej rocznicy wprowadzenia w Pol-
sce stanu wojennego postanowiłem przypomnieć postać czterdziestego prezydenta USA w sposób
nietypowy. Poprzez przypomnienie tego, co na jego temat wmawiała Polakom peerelowska prasa.11

Główny przedmiot mojej analizy stanowią dzienniki oficjalnie, ukazujące się w okresie stanu
wojennego: Trybuna Ludu i Żołnierz Wolności – jedyne ogólnopolskie gazety wychodzące bezpo-
średnio po 13 grudnia 1981 r. – oraz, wydawana od połowy stycznia 1982 r., Rzeczpospolita i wzno-
wione w tym samym czasie Życie Warszawy. Sięgałem także po tygodnik Polityka, wybrane
periodyki oraz partyjne materiały szkoleniowe. Na potrzeby niniejszego tekstu prasę tę okre-
ślam wspólnym mianem „rządowej” lub „reżimowej”. Pomimo drobnych niuansów, różnice tre-
ści publikowanych w centralnym organie prasowym PZPR (Trybuna Ludu), dzienniku
„ludowego” Wojska Polskiego (Żołnierz Wolności) czy oficjalnie bezpartyjnym Życiu Warszawy były
– w warunkach stanu wojennego – minimalne. Stały się one tubami propagandowymi – kiero-
wanej przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego – Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Warto na opisanym przykładzie prześledzić również charakter partyjnej i propartyjnej prasy,
która w czasach PRL stanowiła gros oficjalnego piśmiennictwa. Kto wie, może pozwoli to 
w pewnym sensie zrozumieć, dlaczego niemało Polaków zdaje się nieraz zapominać o doniosłej
roli prezydenta Reagana w najnowszej historii naszego kraju?

Ekstremista

W lutym1982 r. na łamach Rzeczpospolitej Marian Podkowiński stwierdził, że Ronald Reagan
został wyniesiony na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych na fali „amerykańskiego nacjo-
nalizmu WASP-ów” [White Anglo-Saxon Protestant, biali Anglosasi wyznania protestanckiego 
– P.B.] przez „sfrustrowanych wyborców”.12 Zdaniem Podkowińskiego, Reagan był tanim po-
pulistą, grającym na nacjonalistycznych kompleksach i antysocjalistycznych fobiach, nieroz-
umiejących „realiów naszego świata” frustratów, reprezentujących konserwatywny odłam
amerykańskiego społeczeństwa. Był to dość często spotykany wątek. Ignacy Krasicki z Trybuny
Ludu pisał, iż podczas kampanii wyborczej z 1980 r. „Odwołano się do najbardziej szowinistycz-
nych uczuć oraz tradycji tego narodu”.13 Jednoczesne akcentowanie stosunkowo niskiej – jak
na „realia” PRL – frekwencji wyborczej miało na celu delegitymizację społecznego mandatu
Reagana w oczach Polaków, przez lata przyzwyczajanych do oficjalnej frekwencji rzędu 90 proc.
Choć Reagan zdobył w listopadzie 1980 r. 51 proc. głosów i gładko pokonał dotychczasowego
prezydenta Jimmy’ego Cartera, w peerelowskiej prasie konsekwentnie przedstawiano jego zwy-
cięstwo, jako swoiste odstępstwo od reguły i chwilową aberrację. 

Marian Tarkowski usiłował nawet – na łamach Ideologii i Polityki – uzasadnić sukces Reagana
niskim poziomem intelektualnym amerykańskich wyborców: 
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i Światowego Banku Odbudowy i Rozwoju;
– zawieszono wszelkie kontakty na szczeblu rządowym.
29 XII 1981 amerykańskimi sankcjami objęto również ZSRS. Zob.: J. Szarek, „Zachód wobec stanu wojennego” [w:] Droga do nie-
podległości. „Solidarność” 1980-2005 (Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 2005):
s. 339-340.

11 Por.: W. Kęder, „Prezydentura Ronalda Reagana w prasie polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku” [w:] Ronald Rea-
gan a wyzwania epoki, (red.) A. Bryk, A. Kapiszewski (Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, AFM, 2005): s. 409-415.

12 M. Podkowiński, „Waszyngtońskie wyzwanie”, Rzeczpospolita, 13-14 II 1982, s. 6.

13 I. Krasicki, „Ingerencje przeciwko współistnieniu”, Trybuna Ludu, 17 II 1982, s.6.



RONALD REAGAN W PROPAGANDZIE PRL OKRESU STANU WOJENNEGO

Jednym z czynników obiektywnych jest niższy niż w innych wysoko
rozwiniętych krajach Zachodu, stan świadomości społeczno-politycznej
przeciętnego Amerykanina i łatwość, z jaką ulega on manipulacjom. […]
W Stanach Zjednoczonych odegrała swoją rolę łatwość, z jaką przeciętny
Amerykanin ulega konserwatywnej propagandzie, wykorzystującej jego
przywiązanie do stabilności dobrobytu materialnego, jako największego
kryterium zgodności polityki państwa z interesem społecznym. […] Stan
ten jest następstwem niskiego stopnia świadomości klasowej wśród klasy
robotniczej oraz innych warstw nieburżuazyjnych, braku dostatecznej
świadomości przeciwstawności interesów ludzi pracy interesom monopo-
listycznej burżuazji.14

Autor sugerował też, że wykorzystywani przez kapitalistów amerykańscy robotnicy znajdują się
w daleko gorszej sytuacji niż proletariusze z innych krajów, gdyż – z powodu „niskiego stopnia świa-
domości klasowej” i nie rozumiejąc tragizmu własnego położenia… – głosują na Partię Republikańską! 

Publicyści reprezentującej partyjną elitę intelektualną Polityki starali się zaś dowieść, że Rea-
gana nie znosi „Ameryka inteligencka, która jednak większości w tym kraju nie stanowi”.15 Autor
powyższego stwierdzenia – znany korespondent Stanisław Głąbiński – ubolewał nad tym, że
„administracja Reagana jest szczególnie niewdzięcznym i trudnym tematem zarówno dla pol-
skiego korespondenta w Waszyngtonie, jak i polskiego publicysty w Warszawie. Zresztą nie tylko
dla polskiego, lecz w ogóle europejskiego. Wynika to z poziomu intelektualnego administracji
oraz amerykańskiego neoseparatyzmu. Jestem skłonny sądzić – dodawał – że licząc od admini-
stracji [Harry’ego] Trumana, Stany nie miały administracji tak prowincjonalnej, tak słabo rozu-
miejącej świat, a z punktu widzenia naszego kontynentu, tak bardzo antyeuropejskiej. […]
Trudno mi o tej administracji pisać z sympatią, a nawet z wyrozumiałością”.16 Biorąc pod uwagę
prezentowany w korespondencjach obiektywizm, co do tego ostatniego zdania trudno się z au-
torem nie zgodzić. W końcu został on nawet wyproszony z USA. Poczym napisał, utrzymany 
w antyamerykańskim tonie, skrypt na użytek podstawowych organizacji partyjnych.17

W ten sposób partyjni propagandyści usiłowali wpoić Polakom przekonanie, że Ronald Rea-
gan, choć wygrał wybory, pozostał politykiem popieranym przez „skrajnie reakcyjną” 
i „wsteczną” część amerykańskiego społeczeństwa. Zdaniem Michała Głowińskiego, był to pro-
pagandowy „wątek obiegowy”, który miał na celu „zdeprecjonowanie znienawidzonego Reagana,
jak i przekonanie społeczeństwa, że w Polsce Ludowej kandydaci w dużo większym stopniu re-
prezentują naród niż ci, którzy zwyciężyli w wyborach w Ameryce”.18 To trochę jak ze złodzie-
jem, krzyczącym w celu odwrócenia od siebie uwagi: „Łapać złodzieja!”.

W peerelowskiej prasie chętnie cytowano, wrogich Reaganowi, amerykańskich komunistów.19

Szczególnie dużo uwagi poświęcano też prawdziwym bądź wydumanym potknięciom i przeję-

14 M. Tarkowski, „Konserwatyzm w USA (cz. I)”, Ideologia i Polityka, nr 1 (1983): s. 134, 136, 145.

15 S. Głąbiński, „Czyżby jednak Reagan?”, Polityka, 1 VI 1983, s. 13. 

16 Tegoż, „Pożegnanie z Ameryką”, tamże, 8 III 1983, s. 13. 

17 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku (dalej: KW PZPR), 2384/18289,
Stanisław Głąbiński, Problemy polskie w Waszyngtonie. Refleksje i notatki byłego korespondenta PAP. Dla POP i OOP PZPR, War-
szawa 1983, b.p. 

18 M. Głowiński, Mowa w stanie oblężenia…, dz. cyt., s. 212. 

19 G. Hall, „Imperializm USA i realia epoki”, Problemy Pokoju i Socjalizmu, nr 1 (1982): s. 14-20; V. Perlo, „Społeczno-ekono-
miczne następstwa »reaganomiki«”, Problemy Pokoju i Socjalizmu, nr 1 (1983): s. 65-72.



zyczeniom prezydenta. Autorzy podkreślali też fakt, że w chwili inauguracji był on najstarszym
prezydentem w historii USA. W jego wizerunku trudno było doszukać się jakichkolwiek zalet.
Zapewne niejeden czytelnik peerelowskiej prasy zastanawiał się więc, jak to możliwe, że na
czele światowego supermocarstwa stanęła osoba tak mało kompetentna? 

Furia reżimowych publicystów widoczna była w samych już tytułach artykułów. Cechowała
je – typowa dla propagandowej nowomowy – „językowa dehumanizacja przeciwnika”, przeja-
wiająca się w specyficznym określaniu kreowanych wrogów. Tak, aby maksymalnie odmówić im
cech ludzkich.20 Stąd właśnie brała się w okresie stanu wojennego popularność przeróżnych ję-
zykowych potworków w rodzaju „ekstremy »Solidarności«” czy „elementów antysocjalistycz-
nych”. W przypadku „administracji Reagana” słowotwórcza inwencja reżimowych dziennikarzy
była nie mniej bogata. „Twardogłowi”, „amerykańska konserwa”, „kalifornijska mafia”, „jastrzębi
trust mózgów”, „republikański Camelot”, „neokonserwa nad Potomakiem”, „klan wojenny Rea-
gana”, „zadufki z kręgu Białego Domu” czy „umysły ogarnięte płomieniem wojny” to tylko nie-
które określenia, jakimi peerelowscy publicyści nazywali amerykańskiego prezydenta i jego
doradców. Znawcy tematu porównują tego typu wyrażenia do rytualnych zaklęć magicznych21

lub parodii obrzędów religijnych.22 Ich natrętne powtarzanie miało na celu wpojenie indoktry-
nowanemu społeczeństwu prymitywnych skrótów myślowych i zohydzenie propagandowe prze-
ciwnika. 

Reżimowi publicyści obszernie rozpisywali się także na temat wewnętrznych problemów
Stanów Zjednoczonych (inflacja, bezrobocie, kryzys w przemyśle motoryzacyjnym, rasizm, itd.).
Wylewając krokodyle łzy nad „niedolą” amerykańskich robotników korespondenci PAP-u, zda-
wali się zupełnie nie dostrzegać fatalnej sytuacji materialnej, w jakiej znajdowała się w tym cza-
sie spora część Polaków. Wywoływało to wręcz szyderstwa czytelników. „Długie lata – pisał 
z ironią Stefan Kisielewski – ludzie czytali korespondencje Albinowskich, Kedajów, Ramotow-
skich, Głąbińskich, Bonieckich, Broniarków o mizeriach życia i okropnych kryzysach na Zacho-
dzie, wściekając się na myśl, jak się ci faceci byczą w kapitalistycznym piekle”.23

Z perspektywy czasu zabawne wydają się także ich ponure dywagacje na temat rzekomo
„nikłych” szans Ronalda Reagana na reelekcję. Wbrew kasandrycznym korespondencjom pee-
relowskich dziennikarzy gładko wygrał on wybory w 1984 r., uzyskując poparcie 59 proc. wy-
borców. 

Kowboj

Peerelowska propaganda akcentowała wszelkie skojarzenia związane z aktorską przeszłością
Ronalda Reagana.24 Niewykluczone, że miało to utwierdzić jej odbiorców w przekonaniu o dy-
letanctwie amerykańskiego prezydenta i braku przygotowania do działalności politycznej. 
W gazetach umieszczano karykatury przedstawiające Reagana, jako uzbrojonego rewolwerowca
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20 J. Karpiński, Dziwna wojna (Paryż: Instytut Literacki, 1990): s. 71.

21 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych (Warszawa: TRIO, 2001): s. 46-68.

22 J. Karpiński, „Język polityki” [w:] tegoż, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki (Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu
„Solidarni”, 1989): s. 71.

23 S. Kisielewski, „Ludzie chcący żyć ciekawie” [w:] tegoż, Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945-1987 (Kra-
ków: Znak, 1989): s. 611-612. 

24 Reagan zagrał ogółem w 53 filmach. Mimo, iż były to w większości obrazy „klasy B” zdobył on sobie sporą popularność. 



lub bohatera „gwiezdnych wojen”.25 Dobrym tego przykładem był tekst Daniela Lulińskiego,
zatytułowany „Obsesja »globalnego szeryfa«”.26 Widać też pewną prawidłowość związaną z ka-
rykaturami. W większości stanowiły one przedruki z prasy zachodniej. Możliwe, że stanowiło
to celowy zabieg, mający nadać peerelowskiej propagandzie pozory obiektywizmu. 

Z kreowanym przez peerelowskie media wizerunkiem Reagana-kowboja ściśle wiązała się
przyklejona mu etykieta agresywnego „imperialisty” i orędownika wyścigu zbrojeń. W akcję tę
aktywnie włączyły się nawet terenowe instancje partyjne. Jak wiele rzeczy w komunizmie, także
ta „oddolna” aktywność była w pełni reżyserowana. W KC PZPR opracowywano nawet gotowe
scenariusze piętnujących USA „zebrań ideologicznych”, które rozsyłano do poszczególnych
POP-ów.27 W biuletynie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku opublikowano zaś skrypt
„Jak przeprowadzić zebranie ideologiczne na temat: »Geneza, źródła i rola antykomunistycznej
krucjaty w strategii i taktyce amerykańskiego imperializmu«”.28

Wtórująca komitetom partyjnym lokalna prasa prześcigała nierzadko Trybunę Ludu. Dobrym
tego przykładem był Apel pokoju ogłoszony przez uczestników obradującej w Gdańsku, w stycz-
niu 1984 r., XIX Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR.29 Apel zamiesz-
czono na pierwszej stronie Głosu Wybrzeża. Znamienne, że obok relacji z wyboru nowych władz
partyjnych, odezwie towarzyszyły aż trzy antyamerykańskie artykuły propagandowe.30 „Robot-
nicy! Chłopi! Rodacy! – grzmieli gdańscy towarzysze:  

[…] zwracamy się do was, w chwili, gdy coraz bardziej realna staje się
groźba wybuchu nowej wojny światowej. […] Rozwój sytuacji na świecie
zagraża naszemu krajowi jak również bezpiecznej egzystencji całej ludz-
kości. Wyścig zbrojeń osiągnął już punkt krytyczny. Amerykańscy stratedzy
głoszą, że można wygrać wojnę atomową. Są to niebezpieczne i zgubne
dla świata iluzje. Niebezpieczeństwo wojny w obecnej chwili nie jest jed-
nak utopią. Instaluje się wymierzone w kraje socjalistyczne śmiercionośne,
amerykańskie rakiety. Odwieczna alternatywa – wojna albo pokój ma jed-
nak dzisiaj inne znaczenie. Oznacza śmierć lub życie dla całego świata.31

Aż wionęło grozą. 
Warto też wspomnieć, wydane w 1983 r., opracowanie autorstwa Jerzego Markowskiego, za-

tytułowane Militarne szaleństwo administracji Reagana. Był to skrypt przeznaczony dla „aktywu
PZPR”.32 Lektura tej broszury ukazuje bowiem funkcjonowanie peerelowskiej propagandy.
Zwięzłość materiału faktograficznego szła tu w parze z ostrością sądów wyrażanych pod adresem
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25 D. Luliński, „»Europeizacja« wojny jądrowej”, Trybuna Ludu, 18 V 1983, s. 6.

26 Tegoż, „Obsesja »globalnego szeryfa«”, tamże, 9 XII 1982, s. 7.

27 Np.: APG, KW PZPR, 2384/18305, Jerzy Połomski, Polityka USA, jej imperialistyczne cele i neokolonialna taktyka – zagrożeniem
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28 APG, KW PZPR, 2384/17213, Biuletyn „Kontakt”, 15 III 1984 r., k. 13-24. 

29 Pełny tekst apelu: APG, KW PZPR, 2384/15081, k. 66-67. 

30 Głos Wybrzeża, 23 I 1984, s. 1.

31 Tamże. 

32 APG, KW PZPR, 2384/18295, Jerzy Markowski, Militarne szaleństwo administracji Reagana (Warszawa: [b.w.], 1983), b.p.



prezydenta Reagana i jego współpracowników. „W zbrojeniowym amoku”, „Pompowanie zbro-
jeniowego dżina”, „Militarne eldorado”, „Armaty przed masłem”, „Wektory groźby”, „Zbrojenia
– instrument nacisku” – to kolejne rozdziały owego opracowania. Wyraźna koherencja pomiędzy
wytycznymi dla partyjnego „aktywu” a treścią oficjalnych gazet ilustruje całkowicie propagan-
dową rolę oficjalnej prasy. Jej rolą nie było rzetelne informowanie czytelników, lecz manipulo-
wanie nimi. Czytając reżimowe gazety, można odnieść wrażenie, że Reagan forsował wyścig
zbrojeń nie tyle w celu wzmocnienia własnej pozycji przetargowej w rokowaniach z Sowietami,
lecz dla zbrojeń samych w sobie. Tak stawiający sprawę komentatorzy dochodzili do absurdal-
nego – aczkolwiek logicznie wynikającego z owego fałszywego założenia – wniosku, że antyko-
munistyczna polityka Stanów Zjednoczonych była wręcz przykrywką dla amerykańskich
zbrojeń. „A prezydent Reagan mówi wprost: Związek Sowiecki jest źródłem wszelkiego zła 
– donosiła Rzeczpospolita. – Stąd idea antykomunistycznej krucjaty – ideologiczne opakowanie
reaganowskiego programu zbrojeń i wojny nuklearnej”.33

Postrzegany w ten sposób Ronald Reagan sprawiał nieraz wrażenie planującego nuklearną
zagładę szaleńca: „Wydaje się nieraz, że w Białym Domu niektórzy tracą głowę na samą moż-
liwość osiągnięcia upragnionej przewagi nad ZSRS”.34 „Program zbrojeniowy Reagana i [Cas-
para] Weinbergera35 sięgnął szczytów stratosfery lansując strategię, wobec której świat staje
w osłupieniu”.36 Zdaniem publicysty Żołnierza Wolności, forsujący „swe szaleńcze pomysły”
Reagan, „od dawna już przejawia inklinację w kierunku budowania zmodernizowanego piekła
[sic!]”.37 Rzeczpospolita ostrzegała: „Podejmowane przez Stany Zjednoczone decyzje sprawiają,
że glob nasz wypełnia się bronią, która zniszczyć może życie na Ziemi nie raz, ale kilkadziesiąt
razy”.38

Strasząc swych czytelników złowrogo brzmiącymi koncepcjami militarnymi Stanów Zjed-
noczonych, peerelowscy dziennikarze ani słowem nie wspominali jednak o analogicznych pla-
nach opracowywanych przez sztabowców Układu Warszawskiego. Głosili, że dla dobra ludzkości
należy powstrzymać tylko amerykańskie zbrojenia. „A jak ostrzega ludowe przysłowie, szaleń-
cowi nie wolno dać brzytwy do ręki! […] Do realizacji tego szaleńczego zamysłu nie wolno do-
puścić!”39 – pisał Rudolf Hoffman. 

Jednym z mocno eksponowanych w peerelowskiej prasie tematów była kwestia „eurorakiet”.
Ukazywano je, jako przykład reaganowskiej polityki „z pozycji siły”. Jak donosiła Trybuna Ludu:
„Amerykańskie plany rozmieszczenia nowych broni nuklearnych w Europie Zachodniej, to przy-
bliżenie realizacji »europeizacji« planów wojny jądrowej i broni pierwszego uderzenia. Koncep-
cje te stanowią istotne zagrożenie dla całej Europy, także dla Polski, w której miasta mają być
one wycelowane”.40 Sprawiano przy tym wrażenie jakoby był to dowód amerykańskiego dyktatu
względem Europejczyków i ślepego uporu Reagana, a nie konsekwentna realizacja tzw. dwuto-
rowej decyzji NATO z grudnia 1979 r. Milczeniem lub zdawkowymi komentarzami pomijano
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33 P. Ziarnik, „Umysły ogarnięte płomieniem wojny. Koncepcje amerykańskich jastrzębi”, Rzeczpospolita, 9-10 VII 1983, s. 6.

34 M. Podkowiński, „W cieniu atomowej Apokalipsy”, tamże, 7 IV 1983, s. 6.

35 Caspar Weinberger (1917-2006) – prawnik; republikański polityk z Kalifornii; sekretarz obrony USA (1981-1987); swego
czasu nazwał Wojciecha Jaruzelskiego „sowieckim generałem w polskim mundurze”.

36 M. Podkowiński, „Gigantomania czy metafizyka?”, Rzeczpospolita, 14 IV 1983, s. 6.

37 A. Fryszkiewicz, „Hades nad Potomakiem”, Żołnierz Wolności, 31 V 1983, s. 2. 

38 J. K., „Świat na zakręcie”, Rzeczpospolita, 6 I 1983, s. 6.

39 R. Hoffman, „Niebezpieczni zwolennicy Arki Noego”, tamże, 28-29 VIII 1982, s. 6.

40 D. Luliński, „»Europeizacja« wojny jądrowej”, Trybuna Ludu, 18 V 1983, s. 6.



też fakt, że „eurorakiety” stanowiły po prostu odpowiedź na wycelowane wcześniej w Europę
Zachodnią sowieckie rakiety SS-20. 

Szczególnym niepokojem napawała jednak peerelowskich publicystów zapowiedziana przez
prezydenta Reagana w marcu 1983 r. Inicjatywa Obrony Strategicznej (popularne „gwiezdne
wojny”). „Obok atomowego miecza, marzy się Reaganowi kosmiczna tarcza”41 – ostrzegał na
łamach Życia Warszawy Karol Szyndzielorz. Znamienne, że przedstawiano tę – pozostającą 
w fazie projektów – broń, jako przerażającą idée fixe amerykańskiego prezydenta. 

Ten sam autor pisał na łamach Polityki: „Ronald Reagan marzy o tym, aby przechwycić so-
wieckie głowice rakietowe w locie i tym samym uczynić bronie nuklearne przeciwnika Stanów
Zjednoczonych przestarzałymi i bezsilnymi. Nie jest pierwszym, ani też zapewne ostatnim pre-
zydentem USA, który ma tego rodzaju sny”.42 Zdaniem Szyndzielorza „gwiezdne wojny” miały
pomóc USA w bezkarnym ataku nuklearnym na Związek Sowiecki.43

Z kolei, Marian Podkowiński zarzucał amerykańskiemu prezydentowi skrajnie posunięty
cynizm, przejawiający się w tym, iż obstając wytrwale przy nuklearnych zbrojeniach, niespo-
dziewanie ogłosił, że jego celem jest całkowite wyeliminowanie broni atomowej: „Perfidia pre-
zydenta polega na tym, że dążąc do supremacji w świecie zmienia substancję swoich apeli do
społeczeństwa jak rękawiczki, których nie warto już oddawać do pralni”.44 „Rzecz jednak 
w tym, że to, co zapowiada Reagan nie jest już fantastyką, w potocznym rozumieniu tego słowa,
przeznaczoną dla przechodnia do nabycia w kioskach dworcowych, ile twardą rzeczywistością
wynikającą z perwersji ludzkiego myślenia”45 – ostrzegał Podkowiński. 

Jednocześnie w peerelowskiej prasie podważano sens amerykańskiego przedsięwzięcia, 
z uwagi na ogromny koszt i trudności technologiczne, sprowadzając cały problem do poziomu
scenariusza science fiction: „Tak więc planistom wojskowym, którzy wymarzyli sobie laserową wojnę
w kosmosie pozostają na pociechę »Gwiezdne wojny« i inne podobne filmy fantastyczne, które
dają przedsmak tego, co byłoby możliwe, gdyby na przeszkodzie nie stały prawa natury”.46 Był
to klasyczny przejaw orwellowskiego „dwójmyślenia”, czyli typowej dla totalitarnej nowomowy
umiejętności jednoczesnego wyznawania dwóch sprzecznych ze sobą poglądów. Sprzeczność ta
nie przeszkadzała reżimowym publicystom straszyć swoich czytelników apokaliptycznymi wiz-
jami. 

Wróg Polski

Jak zauważył w sierpniu 1982 r. Michał Głowiński: „Takiego antyamerykanizmu jak obecnie
nie było w Polsce od czasów wielkiego językoznawcy. […] Ta straszna »administracja Reagana«
winna jest wszystkiemu. Nie tylko przysłowiowej już klęsce przemysłu drobiowego (»Reagan
– gbur nie daje nam kur«). Nie tylko każdemu przejawowi buntu w skali kraju, lecz także 
– każdej manifestacji niezadowolenia z osobna”.47 Antyamerykańska nagonka nierzadko prze-
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41 K. Szyndzielorz, „Kosmiczna linia Maginota”, Życie Warszawy, 30 IV-1 V 1983, s. 5.
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44 M. Podkowiński, „Gigantomania czy metafizyka?”, Rzeczpospolita, 14 IV 1983, s. 6. 

45 Tegoż, „W cieniu atomowej Apokalipsy”, tamże, 7 IV 1983, s. 6. 
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kraczała granice zdrowego rozsądku, czego groteskowym przykładem był plakat Myśmy dali im
Kościuszkę, a oni odebrali nam kukurydzę. Po jego obejrzeniu nawet Mieczysław Rakowski, któremu
trudno byłoby zarzucić nadmierną sympatię dla Ronalda Reagana stwierdził, że „głupota ludzka
nie zna granic”.48 Jak ostrzegał w lutym 1982 r. korespondent PAP-u: „Antypolska fala w USA
przybiera na sile”.49 Chodziło mu – rzecz jasna – o krytykę poczynań rządu PRL. W relacjach
reżimowych dziennikarzy uderzało bowiem konsekwentne utożsamianie interesu Polski z in-
teresem „władzy ludowej”. 

Na uwagę zasługiwała oficjalna wersja, tłumacząca społeczeństwu obłożenie Polski amery-
kańskimi sankcjami. Znany partyjny historyk i politolog Longin Pastusiak pisał o tym na łamach
Nowych Dróg: „W grudniu 1981 r. w wyniku decyzji prezydenta Reagana doszło do gwałtownego
zaostrzenia polityki amerykańskiej wobec Polski, oficjalnie z powodu wprowadzenia w naszym
kraju stanu wojennego, a de facto z powodu załamania się rachub Waszyngtonu na demontaż
ustroju socjalistycznego w PRL”.50 Według Pastusiaka, administracja prezydenta Reagana „była
w gruncie rzeczy zainteresowana utrwalaniem niestabilności i trudności wewnętrznych Polski”51,
czego przejawem było m.in. to, że „przyjęła [ona] taktykę udzielania [Polsce] doraźnej pomocy.
Nawet tę doraźną pomoc uzależniała jednak od przeprowadzenia reformy gospodarczej w Polsce
oraz od powściągliwości w użyciu siły w polityce wewnętrznej przez władze polskie”.52 Pomoc
gospodarcza traktowana jest więc, przez partyjnego eksperta od spraw międzynarodowych, jako
środek służący pogłębianiu „niestabilności i trudności wewnętrznych” Polski! Jego zdaniem
prezydent USA zastosował chytrą taktykę: „Akcentując możliwość sowieckiej interwencji 
w Polsce, Reagan równocześnie ustawiał się w tak zręcznej sytuacji, w której nie mógł przegrać
politycznie. Gdyby nie miało dojść do wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego w Polsce, Rea-
gan mógłby powiedzieć, że interwencja nie nastąpiła w wyniku jego zdecydowanych ostrzeżeń
i stanowczej postawy. Gdyby natomiast do takich wydarzeń doszło, Reagan powiedziałby, że od
dawna przewidywał taki krok”.53 Zdaniem Pastusiaka, administracja waszyngtońska zdała sobie
poniewczasie sprawę z nieskuteczności swej polityki, dodając buńczucznie: „Tymczasem po-
rządkujemy nasze sprawy polskimi rękami, a wątpliwości odnośnie polskich sił zbrojnych oka-
zały się fikcją. Zaskoczenie było tak duże, że spowodowało gwałtowną reakcję. […]
Gwałtowność reakcji amerykańskich wynika również ze względów psychologicznych, z poczucia
braku realnych możliwości wpływania na rozwój wydarzeń w Polsce w obecnych warunkach
stanu wojennego”.54

Komunistyczna propaganda usiłowała wmówić Polakom, że sankcje nałożone na PRL były
zemstą Stanów Zjednoczonych za to, że „suwerenny rząd polski” samodzielnie wziął się za roz-
wiązywanie własnych problemów.55 W wysokonakładowej broszurze dla podstawowych organi-
zacji partyjnych Tadeusz Iwiński pisał: „Sankcje przeciwko Polsce miały być rodzajem »kary«
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za naszą suwerenność, za odmowę wkroczenia na drogę mogącą doprowadzić do konfrontacji
militarnej, na co najmniej europejską skalę”.56 Podobnego zdania był Jerzy Lobman, w artykule
pod znamiennym tytułem „Antypolska kolęda prezydenta”: „Kiedy jednak, powiedziano »dość«
anarchii, kiedy okazało się, że w Polsce nie będzie się dłużej tolerować ataków na socjalizm 
i podjęto zgodne z konstytucją kroki, mające na celu zahamowanie drogi w otchłań oraz zapo-
czątkowano przywracanie porządku w naszym domu, prezydent się zdenerwował”.57 Wśród za-
rzutów kierowanych przez Lobmana pod adresem Reagana znalazło się m.in. oskarżenie 
o „głodzenie” polskich dzieci i starców.58 Pomijając widoczne „zaangażowanie” piszącego, za-
uważyć wypada, że autor zwyczajnie minął się z prawdą, co do legalności „kroków” podjętych
13 grudnia 1981 r.59 

Na uwagę zasługiwały antyamerykańskie filipiki wygłaszane przez ówczesnego rzecznika
prasowego rządu, oficjalnie bezpartyjnego, Jerzego Urbana: „Nagle zaś kraj nasz stał się dla Sta-
nów Zjednoczonych pępkiem świata z powodu opozycyjnych poczynań, na które nie dałaby się
nabrać nawet dyplomacja Księstwa Monaco. Stany Zjednoczone politycznie i propagandowo
wspierają jednak potencjalny ruch oporu. Rodzime hasło »wiosna nasza« stanowi sygnał goto-
wości jego autorów do zarżnięcia Polski, dającej Stanom Zjednoczonym po prostu pretekst do
jakiejś rozgrywki w światowej próbie sił. Za stworzoną im okazję gotowe są zapłacić kolejnymi
wyrazami ubolewania nad losem »nieszczęsnego kraju Kościuszki«”.60

Złośliwości rzucane pod adresem Reagana przeplatają się tu z frazesami na temat socjalizmu:
„Dzieje socjalizmu, jako realizowanego ustroju przepełnione są różnymi dramatycznymi wyda-
rzeniami, podobnie jak w ogóle dzieje świata. Jednakże zohydzanie socjalizmu poprzez przed-
stawianie go, jako nieludzkiego, zgniłego reżimu – jak to ujmuje prezydent Reagan – jest
przerażająco odległym od prawdy widzeniem świata i socjalizmu – głównej przecież siły moto-
rycznej całej epoki, w której żyjemy. Wyklinanie i potępianie w istocie obraża Polaków, których
większość stawia na socjalizm, wierzy weń i pragnie go doskonalić”.61 Zdaniem Urbana, oprócz
sankcji ekonomicznych, Reagan posługiwał się jeszcze dwoma „narzędziami”: przebywającymi
na Zachodzie działaczami „Solidarności” oraz „wywrotowymi” rozgłośniami radiowymi.62 Pee-
relowska prasa systematycznie odsądzała od czci krytykujących niewydolny ustrój działaczy
„Solidarności”. W myśl plakatowego hasła: „Kto z Reaganem kolaboruje – na murach V maluje!”,
przedstawiała ich, jako piątą kolumnę „amerykańskiego imperializmu”.

Reżimowi dziennikarze oskarżali prezydenta Reagana o prowokowanie w Polsce obcej in-
terwencji. Sugerowali przy tym, że posunięcie gen. Jaruzelskiego wywróciło „nikczemne” ra-
chuby amerykańskiego prezydenta. Zdaniem Mariana Dobrosielskiego: „Nie odpowiadało ono
planom USA, Amerykanie nie przewidzieli takiej możliwości położenia kresu rozkładowi struk-
tur państwowości polskiej, chaosu społeczno-politycznego i krachu gospodarczego. Wbrew rze-
czywistości, oczywistości i logice, to, co w sposób bolesny wprawdzie i przykry, ale w powstałej
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sytuacji konieczny, zapobiegło bratobójczemu przelewowi krwi, katastrofie narodowej, a kto
wie czy i nie konfliktowi zbrojnemu w Europie uznane zostało przez Amerykanów i niektórych
ich sojuszników za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego”.63

Zdaniem publicysty Rzeczpospolitej: „Osłabienie Układu Warszawskiego, naruszenie układu
sił, pretekst do zerwania rokowań rozbrojeniowych na wszystkich szczeblach, pogrzebanie
KBWE, umocnienie spójności NATO, wyciszenie antyamerykańskich i pacyfistycznych nastro-
jów w Europie Zachodniej oraz silne atuty w konfrontacji ideologicznej – to tylko niektóre 
z »prezentów«, które Polacy mieli wręczyć Reaganowi w prezencie pod choinkę”.64

Prezydent Reagan był też często przedstawiany, jako zupełne przeciwieństwo „poczciwego”
Leonida Breżniewa, zdaniem partyjnych publicystów „prawdziwego przyjaciela” Polaków. Ko-
munistyczna propaganda usiłowała upowszechnić pogląd, że administracja Reagana „kłamliwie”
spycha odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego na przywódców Związku Sowiec-
kiego.65 „Do tego, niechaj nam wierzą w Waszyngtonie, czy w Bonn, nie potrzeba żadnych za-
granicznych zachęt” (Trybuna Ludu).66 Po latach jednak sam Wojciech Jaruzelski uzasadnił
decyzję wprowadzenia stanu wojennego naciskami ze strony Rosjan.67 A Jerzy Urban owe so-
wieckie „zachęty”, w postaci częstych wizyt składanych Jaruzelskiemu przez ambasadora ZSRS
Borisa Aristowa, porównał wręcz do powtarzanego co wieczór zabiegu borowania zęba.68 Szczy-
tem absurdu wydaje się jednak stwierdzenie Stanisława Głąbińskiego: „Stabilizacja życia w Pol-
sce najwyraźniej niepokoi i denerwuje prezydenta Reagana. Wydaje się, że niepokoi go
zwłaszcza poniedziałkowe posiedzenie Sejmu PRL, na którym przewiduje się dyskusję nad
możliwościami zawieszenia stanu wojennego”.69

Reżimowych dziennikarzy irytowały też podejmowane przez Reagana „antypolskie im-
prezy”, jak np. emitowany w kilkudziesięciu krajach program telewizyjny „Żeby Polska była
Polską”. Był on niewygodny dla komunistów, gdyż świadczył o poparciu społeczeństw zachod-
nich dla „Solidarności”. O ile rząd amerykański był odosobniony w swej twardej polityce wobec
władz PRL, o tyle zwykli Europejczycy – w przeciwieństwie do reprezentujących ich polityków
– nie kryli swego oburzenia zdławieniem „Solidarności”. 

Jak pisał Jerzy Urban: „Amerykańskie widowisko z niedzieli było przekładańcem występów
baletu i szefów rządów, mafioso [Franka] Sinatry o landrynkowym głosie i eksambasadorów
PRL – antykomunistów z nagłego natchnienia. […] Obecnie Ronald Reagan każe śpiewać
pieśń »Żeby Polska była Polską« i emitować to do każdych niezatkanych uszu na świecie. Przez
kosmiczne nadajniki transmituje naszą kabaretową piosenkę powodowany świętym oburze-
niem przeciwko tym, którzy 13 grudnia zrobili to, co niezbędne, żeby Polska była Polską”.70

Wtórujący mu dziennikarz Trybuny Ludu nazwał program „żenującym i prymitywnym telewi-
zyjnym show”.71
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Z równie wielkim oburzeniem reżimowe media zareagowały na ogłoszony przez Reagana
Dzień solidarności z narodem polskim.72 Skrywający się za inicjałami JK dziennikarz Rzeczpospolitej,
zastanawiając się, o jaką Polskę będzie modlił się amerykański prezydent, stwierdził: „Bez wąt-
pienia nie będzie to Polska silna i socjalistyczna. Nie będzie to również Polska w sojuszu ani ze
Związkiem Sowieckim, ani z innymi krajami socjalistycznymi. Nie takiej Polski pragnie bowiem
Reagan. Polska słaba, wewnętrznie skłócona, strajkująca, maszerująca po ulicach, na których
obowiązkowo lać się winna krew, byłaby taką Polską, za którą Reagan oddałby znacznie więcej
niż kilka minut swojej modlitwy”.73

Widać jak bardzo przeczulona na punkcie symboliki była komunistyczna propaganda. Mamy
tu także do czynienia z charakterystycznym zabiegiem, polegającym na niesygnowaniu imieniem
i nazwiskiem, co bardziej „zaangażowanych” publikacji. Na obniżające skuteczność oddziaływania
propagandowego przekazu „unikanie podawania autorstwa szczególnie »odważnych« artykułów”
zwrócili nawet uwagę urzędnicy z Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR.74 Niewiele to
jednak dało. Anonimowe artykuły wciąż często gościły na łamach rządowej prasy. 

Jednak na miano leitmotivu antyamerykańskiej propagandy z lat 80. zasługiwała kwestia san-
kcji ekonomicznych. Starano się przekonać polskie społeczeństwo, że celem Reagana było ude-
rzenie w zwykłych ludzi. „Polska stała się elementem w globalnej rozgrywce Stanów
Zjednoczonych. – donosił dziennikarz Życia Warszawy – A jaka ona jest, nie trzeba tłumaczyć.
Krótkowzroczność tej rozgrywki jest oczywista. Dla doraźnych, antykomunistycznych korzyści,
gotów jest Reagan ryzykować dorobek dziesięcioleci normalnych stosunków między Polakami
i Amerykanami, między rządami obu krajów. Uważa, że im gorzej w Polsce, tym lepiej dla Ame-
ryki. […] Każda polska rodzina zauważy to na swoim stole. Mało jest mięsa, będzie go jeszcze
mniej, z powodu drastycznego zmniejszenia hodowli drobiu. Brakowało ryb atlantyckich, za-
braknie ich nieomal zupełnie”.75 „Z miłości i współczucia dla Polaków »konających w jarzmie
niewoli« – pisał sygnujący się pseudonimem „Mab” publicysta Rzeczpospolitej – Reagan przy-
stawia nam nóż do gardła i zaciska pętlę”.76

Autor jednego z „odważniejszych” artykułów (niemający wszak odwagi, aby podać swoje na-
zwisko) porównał nawet amerykańskie sankcje do niesławnego czynu Herostratesa. Określając je
mianem „herostratesowskiego czynu XX wieku” stwierdził, że zostały one ogłoszone „w atmosferze
łzawej ckliwości dla tych, którzy lubią kręcić gałkami radioodbiorników”.77 Czyżby więc – jak chce
tajemniczy autor – idąc śladem szewca z Efezu, który w 356 r. przed Chrystusem podpalił świątynię
Artemidy, prezydent Reagan postanowił uwiecznić swe imię doprowadzeniem do „likwidacji prze-
mysłowej hodowli brojlerów w Polsce”?78 Nic dziwnego, że autor wolał zachować anonimowość. 

W podobnym tonie przedstawiano odebranie Polsce Klauzuli Największego Uprzywilejo-
wania w handlu z USA w październiku 1982 r.79 Zdaniem Włodzimierza Łozińskiego, Reagan
nie czynił tego wcale powodowany sympatią do zdelegalizowanej „Solidarności”, lecz z powo-
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dów czysto koniunkturalnych, tylko po to, aby odwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej
od swej nieudolnej polityki ekonomicznej: „Dla amerykańskiego prezydenta polski temat okazał
się bardziej nośny, a na pewno łatwiejszy niż odpowiadanie na drażliwe pytania własnych kil-
kunastu milionów bezrobotnych i pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Radiosłuchacze,
potem widzowie telewizji i czytelnicy całej amerykańskiej prasy otrzymali więc mowę, wy-
krętną, pełną szowinistycznej, wielkomocarstwowej buty i dyktatorskiej wielkości”.80

Po raz kolejny uwidoczniło się też „dwójmyślenie” partyjnych publicystów, którzy nie mogąc
przeboleć amerykańskich sankcji, głosili zarazem ich całkowitą nieskuteczność [sic!]: „Naj-
większą klęską dla polityki Reagana były i są procesy normalizacji sytuacji w Polsce i oznaki
dźwigania się naszej gospodarki z najbardziej ostrej fazy kryzysu, na skutek wysiłku społeczeń-
stwa, a także pomocy innych państw socjalistycznych. […] Prezydent Reagan może więc skła-
dać takie czy inne deklaracje, wysuwać takie czy inne warunki pod adresem Polski. Nie mają
one wpływu na przebieg wydarzeń w naszym kraju”.81 Zdaniem Ewy Bonieckiej, amerykańskie
sankcje gospodarcze miały wręcz pozytywne działanie, zmuszając Polaków „do większej efek-
tywności gospodarowania, do większej samodzielności, do polegania na własnych możliwościach.
Pobudzać muszą pomysłowość w szukaniu rozwiązań nie drogą nabywania licencji zagranicz-
nych, lecz własnych przemyśleń”.82 Argumentacja tego rodzaju była jednak dozowana z umia-
rem, co wynikało z powszechnie widocznego kryzysu gospodarczego, którego nie była w stanie
ukryć najsprawniejsza nawet propaganda. Jak zauważył Michał Głowiński, gdy nie sposób było
mówić o radykalnej poprawie sytuacji gospodarczej, wspominano o różnego rodzaju symptomach
poprawy, niemniej „w tej sferze nawet, możliwości oficjalnego optymizmu są ograniczone”.83

Właśnie w tym kontekście zrozumieć można, że reaganowskie sankcje umożliwiły komunis-
tycznej propagandzie przerzucenie części odpowiedzialności za katastrofalny stan polskiej gos-
podarki na „obiektywny” czynnik zagraniczny. Po zdelegalizowaniu „Solidarności” to właśnie
Reagana starano się obarczyć winą za kryzys gospodarczy PRL. Straty w gospodarce szacowano
nawet na 15 miliardów dolarów.84 Analizujący ten problem Jakub Karpiński zauważył ironicznie,
że gdyby brać na poważnie enuncjacje peerelowskiej propagandy, wypadałoby uznać loty PLL
„LOT” do Nowego Jorku i połowy ryb u wybrzeży USA za najbardziej lukratywne przedsięwzięcia
gospodarcze w świecie. Stwierdził też, że peerelowska propaganda zupełnym milczeniem pomijała
niewygodny dla siebie fakt, że amerykańskie sankcje nie polegały na tym, iż coś Polsce zabierano,
lecz na tym, że czegoś nie dawano (przywilejów, ułatwień, uprawnień, kredytów, itp.).85

Zakończenie

„Administracja Reagana – czytamy w Trybunie Ludu z 9 marca 1983 r. – zrezygnowała z wszel-
kiego kamuflażu, jaki stosowano w latach siedemdziesiątych. Odrzucenie współpracy oraz zasad
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pokojowego współistnienia proklamowano, jako oficjalny kurs polityczny. Gigantyczny budżet
wojskowy, antykomunistyczne hasła i nawoływania do krucjaty przeciwko ZSRS stały się sub-
stytutem polityki zagranicznej USA”.86 Warto zaznaczyć, że słów tych nie wypowiedział pierw-
szy z brzegu felietonista centralnej gazety partyjnej, lecz osoba z tytułem naukowym,
wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Bogumił Rychłowski. W tekście
tym zawarte jest właściwie wszystko to, co komunistyczna propaganda starała się wmówić Po-
lakom na temat Ronalda Reagana:

1. Reagan reprezentuje skrajnie bezmyślny i niczym nieuzasadniony, wręcz obsesyjny an-
tykomunizm;

2. za wolnościową frazeologią prezydent cynicznie skrywa swe prawdziwe cele;
3. najlepszym przykładem jego obłudy jest instrumentalne wykorzystywanie przez niego

tzw. karty polskiej;
4. ludzie wierzący w szczerość słów Reagana zdają się nie dostrzegać niebezpiecznego dą-

żenia prezydenta USA do podważenia systemu jałtańskiego i związanego z nim „kokietowania”
zachodnioniemieckich „rewizjonistów”;

5. podkręcając kosztowny wyścig zbrojeń Reagan karmi się nierealnymi mrzonkami o moż-
liwości militarnego zdystansowania „wspólnoty krajów socjalistycznych”;

6. militarystyczne ambicje Reagana nie stanowią niegroźnej idée fixe amerykańskiego pre-
zydenta, lecz są śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości;

7. odpowiedzią na agresywną politykę Reagana są „pokojowe inicjatywy” krajów socjalis-
tycznych (a zwłaszcza „wielce zasłużonego” w dziedzinie współpracy międzynarodowej Związku
Sowieckiego);

8. Reagan to polityk skrajnie konserwatywny i reprezentujący interesy agresywnego lobby
przemysłowo-zbrojeniowego;

9. wszelkie polityczne wysiłki Reagana są z góry skazane na niepowodzenie;
10. na Zachodzie narasta silny opór społeczny wobec jego „nierozsądnej” polityki i ma on

niewielkie szanse na reelekcję. 
Wokół powyższych – z grubsza wyszczególnionych – punktów toczyła się w zasadzie cała

dyskusja prasowa. Działania wspierającego moralnie, politycznie i finansowo solidarnościową
opozycję Reagana – w istocie stymulujące „rozmiękczanie” systemu komunistycznego – kon-
sekwentnie przedstawiano, jako „antypolskie” knowania wrogiego mocarstwa, które pod płasz-
czykiem demokratycznych frazesów „gnębi” polski naród. 

Mimo, iż każdy z autorów starał się dodać coś od siebie, obraz Reagana kreowany na łamach
peerelowskiej prasy był niezwykle spójny. Można wręcz odnieść wrażenie, że teksty pisane
były przez tę samą osobę (lub grupę ludzi o identycznych poglądach), co w istocie stanowi
jedną z cech totalitarnej propagandy.87 Jak zauważył Tadeusz Mazowiecki: „W prasie ukazującej
się oficjalnie zniszczono kompletnie publicystykę. Wiele gazet, które przedtem reprezento-
wały jaki taki poziom, stało się pismami zupełnie nie do czytania. Najlepsi dziennikarze ucie-
kali w tematy egzotyczne”.88 Trudno nie zauważyć, że „czarny pijar” Ronalda Reagana tworzyli 
z reguły ci sami autorzy. Prawdziwe „pióra” na usługach partii. Gros najaktywniejszych kryty-
ków prezydenta znalazło się też na – opublikowanej przez Tygodnik Powszechny – tzw. liście 
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86 B. Rychłowski, „Pokojowe współistnienie czy katastrofalna wojna? Główny konflikt współczesności”, Trybuna Ludu, 9 III
1983, s. 6. 

87 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki…, dz. cyt., s. 68. 

88 Cyt. za: Kto tu wpuścił dziennikarzy (Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2005): s. 291.



Kisiela, zawierającej sporządzony przez Stefana Kisielewskiego wykaz czołowych propagan-
dystów PRL.89

Wojciech Jaruzelski stwierdził kiedyś przewrotnie, że wrogami socjalizmu w Polsce byli nie
tylko przedstawiciele tzw. demokratycznej opozycji, lecz i niektórzy komuniści, „którzy w orna-
mencie marksistowsko-leninowskich haseł faktycznie ów ustrój swoją tępotą i arogancją ludziom
obrzydzali”.90 W pewnym sensie widać to również na przykładzie peerelowskiej propagandy. Jej
prymitywizm, w połączeniu z przekorą odbiorców, przynosił nieraz nieprawdopodobne skutki.
Jak zauważył Stefan Kisielewski: „Ale u nas nikt tego nie rozumie, wszyscy biorą na serio i do-
raźnie sowiecki wrzask propagandowy, rozumiejąc go oczywiście à rebours: że Reagan lada chwila
zrobi atomową wojnę i zniszczy Rosję. Bzdura to kompletna, jednakże u nas najrozsądniejsi ludzie
w to wierzą i tym żyją, niby manną z nieba. Jakże małą ilością pomyślunku, rozsądku, doświad-
czenia kieruje się ten świat – od szczebli najwyższych po najniższe!”.91

Casus kreowanego przez peerelowską prasę wypaczonego obrazu polityki Ronalda Reagana
dobrze ilustruje zakłamanie cechujące komunistyczną propagandę. Czytelnik rządowej prasy
skazany był na bezustanne przyswajanie skąpego zestawu propagandowych sloganów. Pozba-
wiony był też możliwości wyrobienia sobie własnego poglądu na otaczającą go rzeczywistość.
Jak stwierdził Michał Głowiński, nieodłącznym wrażeniem wynikającym z lektury peerelowskiej
prasy było poczucie, „że wszystko już zostało powiedziane i nieszczęsny partyjny pisarczyna
może już tylko powtarzać, jest z góry skazany na déjà vu”.92

Kampania dyskredytująca osobę Ronalda Reagana była chyba ostatnią – z takim rozmachem
prowadzoną – akcją peerelowskiej propagandy. Z reguły zaostrzała się ona po ważniejszych, godzą-
cych w rząd PRL i ZSRS działaniach prezydenta, łagodząc swe natężenie w momentach jego mniej-
szej aktywności. Widać to w grudniu 1981-lutym 1982 r. (pierwsze sankcje, program „Żeby Polska
była Polską”), październiku 1982 r. (odebranie PRL Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania 
w handlu z USA), grudniu 1982 r. (dzień solidarności z Polską) i marcu 1983 r. (nazwanie ZSRS
„imperium zła”, ogłoszenie programu „gwiezdnych wojen”). Warto jednak zauważyć, że o ile przez
pierwszą połowę lat 80. Reagan był dość konsekwentnie przedstawiany jako największe zagrożenie
dla suwerenności i integralności terytorialnej Polski, o tyle sytuacja zmieniła się w końcu dekady.
Trudno nie zauważyć, że było to refleksem ocieplenia stosunków Moskwa-Waszyngton. 

W nowej sytuacji, gdy niepodobna już było wmawiać Polakom, że z Reaganem nie da się ne-
gocjować, peerelowska prasa przestała go atakować, a nawet… oskarżać o antykomunizm! Jak
zauważył Michał Głowiński: „Jeszcze niedawno nazwisko Reagana w tego rodzaju publikacjach
było obligatoryjne, teraz jednak – po waszyngtońskim spotkaniu z Gorbaczowem [gdzie 8 grud-
nia 1987 r. podpisano układ o całkowitej likwidacji rakiet nuklearnych średniego zasięgu – P.B.]
– już w nich nie występuje. Zaliczenie danej osoby do antykomunistów traktowane jest jako
oskarżenie, a więc nie można określać tak polityka, z którym się pertraktuje”.93 Ta zmiana do-
skonale obrazowała przedmiotową rolę prasy w PRL. Prasa ta wbrew faktom usiłowała począt-
kowo – na wyraźne zamówienie rządu – przedstawić Ronalda Reagana jako wroga Polski 
i Polaków, gdy zaś zmieniła się polityczna konfiguracja – zgodnie z nowym rządowym zamó-
wieniem – bez zająknięcia porzuciła dotychczasowy paradygmat. 
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89 Kisiel [Stefan Kisielewski], „Moje typy”, Tygodnik Powszechny, 2 XII 1984, s. 8. 

90 W. Jaruzelski, Różnić się mądrze. Jak doszło do stanu wojennego? (Warszawa: Książka i Wiedza, 1999): s. 7-8.

91 S. Kisielewski, Wszystko inaczej (Warszawa: Iskry, 1991): s. 117.

92 M. Głowiński, Końcówka /czerwiec 1985-styczeń 1989/ (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999): s. 285.

93 Tamże, s. 232.



O nieskuteczności partyjnej propagandy dobrze świadczyło ciepłe powitanie zgotowane by-
łemu prezydentowi i jego małżonce w Gdańsku we wrześniu 1990 r.94 Dla wielu Polaków Ronald
Reagan do dziś pozostaje czołową postacią, która przyczyniła się do obalenia komunizmu w Eu-
ropie. „Można z dużym prawdopodobieństwem zaryzykować twierdzenie – stwierdza Jan Li-
tyński – że stosunkowo łagodny przebieg stanu wojennego zawdzięczamy właśnie polityce
Reagana. […] Strach przed reakcją opinii publicznej i władz Zachodu, przede wszystkim ame-
rykańskich, był mocnym zabezpieczeniem dla polskiej opozycji od lat 70. W stanie wojennym
był to strach szczególnie Polsce i »Solidarności« potrzebny”.95 Warto o tym pamiętać, gdyż roz-
powszechniony w naszym kraju solidarnościowy mit zdaje się nieraz spychać na dalszy plan tę
– z pozoru oczywistą – prawdę. Polska była wszak jednym z elementów globalnej wojny prezy-
denta Reagana z sowieckim „imperium zła”, a więc w pewnym sensie – jak celnie określił to
Andrzej Paczkowski – „boiskiem wielkich mocarstw”.96

Trudno też nie zauważyć, że oczerniające Reagana prorządowe środowisko naukowo-dzien-
nikarskie stało się w pewnym sensie ofiarą własnej, kłamliwej propagandy. Straciło bowiem
twarz. Nie po raz pierwszy zresztą. Warto raz jeszcze przytoczyć słowa Tadeusza Mazowiec-
kiego: „Nie można tego wszystkiego zwalić tylko na warunki zewnętrzne. Ostatecznie w każ-
dych warunkach można nie kłamać. Może nie można wszystkiego napisać, ale niekoniecznie
trzeba wszystko pisać, co jest nieprawdą”.97

* * *

Ronald Reagan in Communist Propaganda in Poland during the Martial Law Period 
The following article describes the mechanism of wide-scale information manipulation em-

ployed by the communist rulers of the Polish People’s Republic to turn Polish society against
Ronald Reagan and his policies. The author performed a critical analysis published in the
regime’s daily press, journals, and party propaganda outlets during the first half of the 1980s.
The anti-Reagan campaign assumed different forms, but its primary goal was the legitimization
of the illegal decision to introduce martial law in Poland (on 13 December 1981). Unlike many
other Western politicians, President Reagan protested vehemently against this declaration. Ac-
cordingly, he became the target of indiscriminate attacks in the communist press in Poland.
The article demonstrates the degree to which the press in the Polish People’s Republic – sub-
jected to censorship and edited by journalists and pundits loyal to the regime – was subordi-
nated to the directives of the communist authorities. In reality, the press lied to its readers
rather than informed them.
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94 P. Kengor, Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, (tłum.) B. Gadomska (Warszawa: AMF Plus Group,
2007): s. 322-323. 

95 J. Lityński, „Ronald Regan a »Solidarność«” [w:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, (red.) A. Bryk, A. Kapiszewski (Kraków:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, AFM, 2005): s. 406.

96 A. Paczkowski, „Boisko wielkich mocarstw: Polska 1980-1989. Widok od wewnątrz”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 
nr 3 (2002): s. 165.

97 Cyt. za: Kto tu wpuścił dziennikarzy…, dz. cyt., s. 294.
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Dokumenty



Prezentujemy stenogramy kilku wybranych audycji w języku polskim, wygłoszonych na falach Radio Na-
tional de España w latach 1949-1952. Mimo, iż audycje nadawane z Madrytu podlegały kontroli cenzorskiej
oficjalnych czynników hiszpańskich (niezbyt zresztą skrupulatnej i uciążliwej), to jednak w kontekście spraw
polskich cieszyły się o wiele większą swobodą wypowiedzi, niż w innych ówczesnych polskojęzycznych stacjach
nadawczych Wolnego Świata. Wynikało to z faktu, że działalność Głosu Ameryki, BBC czy Radia Wolna Eu-
ropa była sponsorowana i nadzorowana przez państwa, które oficjalnie uznawały marionetkowy rząd war-
szawski. Hiszpanii natomiast nic z Warszawą nie łączyło; do końca lat 60. utrzymywała stosunki dyplomatyczne
jedynie z Rządem RP na Wychodźstwie. 

Swoboda wypowiedzi w sekcji polskiej RNE znalazła swoje odbicie m.in. w podejmowanych tematach,
takich jak chociażby aneksja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej przez Związek Sowiecki, dezawuowanie
poczynań dyplomacji PRL na arenie międzynarodowej, czy nieprzygotowanie krajów Zachodu na możliwą
konfrontację zbrojną z sowieckim imperium. Otwarcie krytykowano alianckie zbliżenie z Sowietami i wsparcie
militarne, udzielone Stalinowi w okresie II wojny światowej, której kosztem była niewola Polski i innych państw
Europy Środkowo-Wschodniej, nie zgadzano się również na powojenną politykę „appeasementu” wobec Moskwy
i krajów bloku sowieckiego, które traktowano na równi z państwami demokratycznymi, jako pełnoprawne pod-
mioty prawa międzynarodowego. 

Wśród emigracji niepodległościowej i patriotycznie nastawionych Polaków w kraju panowało co prawda
powszechne przekonanie o zdradzie przez Aliantów interesów Polski i oddaniu jej Sowietom – jednak tak ostre
słowa nie padały wówczas oficjalnie, nie można ich było także usłyszeć z ust polityków i Rządu RP na Wy-
chodźstwie. Z tego też powodu dla niektórych środowisk emigracyjnych madrycka rozgłośnia stanowiła ośrodek,
który przekazywał opinii publicznej informacje bez politycznych konsekwencji – była to bowiem instytucja cał-
kowicie niezależna od polskich ośrodków politycznych w Londynie czy w Stanach Zjednoczonych. Tym samym,
Radio Madryt stało się w wielu kwestiach wyrazicielem odczuć polskiej opinii publicznej; w kraju natomiast
zyskało opinię rzetelnego źródła informacji; doceniano wysoki poziom jego felietonów o charakterze jedno-
znacznie antykomunistycznym. 

Prezentowane poniżej stenogramy pochodzą z Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares
– Hiszpania). W niniejszej edycji zachowano oryginalną pisownię. Przekazała do druku Magdalena Bogdan.

Redakcja 
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Nr 1
1949 [brak daty dziennej] – Przemówienie wygłoszone podczas inauguracyjnej audycji Radia Madryt

przez Mariana Szumlakowskiego, podkreślające chrześcijańskie tradycje Polski i Hiszpanii oraz ich wspólny
wkład w walkę z komunizmem 

Hiszpania do Polski

Jestem wdzięczny „Radio Nacional de España”, że dało mi możność przemówienia w tej uro-
czystej emisji inauguracyjnej w języku polskim.

Przeżyłem z Hiszpanami wiele lat, chwile dobre i ciężkie dla Hiszpanii; byłem naocznym
świadkiem ich bohaterskich walk o wyzwolenie z bolszewickiej przemocy – a teraz, jako uchodźca
polityczny, znajduję tu zrozumienie dla tragicznej sytuacji Polski, pod knutem sowieckich agen-
tów pozostającej.

Jako Poseł Rzeczypospolitej1 akredytowany – jeszcze przed zakończeniem działań wojennych
w Hiszpanii – przy Szefie Państwa Generale Franco, a reprezentujący tu nasz rząd do roku 1944
– miałem sposobność ocenienia rycerskości tego szlachetnego i wielkiego narodu.

Hiszpanie mają przede wszystkim to wspólne z nami, że u nich czynnikiem decydującym
jest uczucie. O przyjaźń prawdziwą jest trudno, lecz przyjaciel pozostaje zawsze wiernym przy-
jacielem.

Przytoczę jeden fakt, który pozostanie nie tylko w mojej pamięci, lecz jest głęboko wyryty 
w sercu. Było to we wrześniu 1939 roku, kiedy na walczącą z całem bohaterstwem przeciw Nie-
mcom Polskę, napadły zdradziecko czerwone wojska sowieckie. Byłem wtedy właśnie w Burgos,
siedzibie ówczesnej rządu generała Franco, na audiencji u Ministra Spraw Zagranicznych.2 Gdy,
w związku z beznadziejnością sytuacji wojennej, zapewniłem go, że nigdy walki nie zaprzesta-
niemy, bo honor i wolność Ojczyzny są dla nas, od pokoleń, przewodnikami w życiu narodowem,
hiszpański minister, wzruszony, wstał, podszedł do biurka i spontanicznie napisał następujący
werset: 

„życie z hańbą raj przemienia w piekło,
z honorem – nawet piekło czyni znośnem”

i dodał: „A Polonia” – „Dla Polski”. Serdeczny uścisk i słowa: „My byśmy tak samo postąpili”,
były zamknięciem naszej rozmowy.

Ten samorzutny gest kierownika hiszpańskiej polityki zagranicznej był symbolem stanowiska
szefa Państwa i jego rządu. Rząd ten uznał Polskę na równi z Aliantami i Niemcami za „bellige-
rente”3 w światowym konflikcie, zaś wobec agresji sowieckiej stanął całkowicie i bez zastrzeżeń
po naszej stronie, pozwolił wszystkim obywatelom polskim na przekroczenie granicy przed 

1 Marian Szumlakowski (1893-1961), polski dyplomata, piłsudczyk, współpracownik ministra Spraw Zagranicznych Augusta

Zaleskiego. W latach 1935-1944 poseł polski w Hiszpanii. W okresie wojny domowej ocalił życie grupie Hiszpanów, którzy w obawie

przez terrorem komunistycznych bojówek schronili się na terenie polskiej placówki dyplomatycznej. 

2 Ramón Serrano-Súner (1901-2003), minister spraw zagranicznych rządu Narodowej Hiszpanii w Burgos w latach 1937-1940.

3 Belligerente (wł.) – strona wojująca.
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zajmującymi – w roku 1940 – Francję wojskami niemieckimi4, oparł się wszelkim żądaniom Hit-
lera wydania mu naszych wojskowych, którzy znaleźli się na terytorium Hiszpanii, – rząd ten
przyjął do wiadomości notę, która zawierała protest przeciwko bezprawnej inkorporacji Wilna 
i Lwowa do Rosji, nie uznając tym samym zaboru naszych Ziem Wschodnich.

A po wojnie, gdy zostaliśmy cynicznie wydani na łup oprawców bolszewickich, Hiszpania od-
niosła się do Polaków otwartem sercem, przyjęła sieroty polskie, udzieliła stypendiów młodzieży
akademickiej, dając jej środki kształcenia się przy jednoczesnym kultywowaniu wartości ducho-
wych narodowej kultury.

Istnieje inne jeszcze podobieństwo pomiędzy obu narodami: oba są krajami katolickimi. Ta
wspólność religii daje łatwość wzajemnego zrozumienia, wiara krzepiła nas w najcięższych chwi-
lach naszej historii, – prowadziła ku wielkim zwycięstwom i pozwalała przetrwać klęski. Wiele
wspólnego pod tym względem znajdujemy w dziejach Hiszpanii.

Jak twórca niepodległości Polski – Józef Piłsudski obronił Europę przed inwazją bolszewickich
hord i komunistycznego ładu, tak niewątpliwie oswobodziciel Hiszpanii – Francisco Franco 
– uratował w latach 1936–1939 Europę od zalewu bolszewizmu. A dzisiaj Hiszpania jest bez-
spornie najsilniejszym w Europie przedmurzem oporu przeciw ekspansji azjatyckiej dyktatury.
Tutaj ludność jest antybolszewicko nastrojona, bo sama za wiele wycierpiała, bo na własne oczy
widziała dziesiątki tysięcy pomordowanych na rozkaz Moskwy niewinnych ludzi, popalone i bar-
barzyńsko sprofanowane świątynie pańskie. 

O Hiszpanii współczesnej stworzono nową „czarną legendę”, którą rzucono w świat, by zmylić
opinię publiczną, by zniszczyć tę ostoję ładu, przeciwniczkę krwawych przewrotów społecznych.
Trzeba było mieć dużo siły wewnętrznej i przekonania o słuszności Idei, by nie dać się zmóc 
w krytycznych miesiącach powojennych.

Lecz wracam do naszych spraw polskich. Dnia 14 kwietnia 1946 roku, przemawiając przez
mikrofony tegoż Radia, potępiłem akcję antyhiszpańską Langich5 i rzekomych Modzelewskich6,
którzy nie reprezentują prawdziwej Polski, a będąc jedynie generał-gubernatorami Stalina, nie
mają prawa przemawiania w jej imieniu.

Teraz otwiera się przed nami możliwość stałego zabierania głosu, który popłynie ku uciśnionej
Ojczyźnie, by nieść tam słowa prawdy i otuchy, że nie wszystko jest stracone, że są narody, co 
z nami stoją w jednym szeregu w walce z komunistycznym wrogiem, że obecny stan w kraju nie jest
załatwieniem ostatecznym sprawy. My nie uważamy się za emigrację „stałą”, lecz za taką, co czeka,
by powrócić do ojczyzny wolnej i całej, do kraju, w którym każdy obywatel będzie mógł spać spokoj-
nie, bez ciągłej obawy, że [w] każdej chwili mogą się wedrzeć do jego domu zbiry [z] Bezpieki…

„Z dalekiej ziemi – śmiemy do Ciebie mówić – Polsko, matko nasza,
bośmy kość z kości i krew ze krwi Twojej”, jesteśmy cząstką Twoją, garstką
wolnych, co ślubowali dotrwać do chwili powrotu – w dzień Zmartwych-
wstania Twego.
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4 Nieścisłe – część wojskowych nielegalnie przekraczających granicę została aresztowana i internowana w obozie Miranda

del Ebro. Rzeczywiście jednak Franco nie zgodził się na wydanie Niemcom internowanych, zarówno Polaków, jak i Żydów. 

5 Chodzi o Oskara Lange (1904-1965), ekonomistę, działacza komunistycznego. W czasie II wojny światowej przebywał 

w USA. Według informacji kontrwywiadu amerykańskiego został wówczas zwerbowany do współpracy z NKWD przez sowieckiego

szpiega Bolesława Geberta i działał jako agent wpływu ZSRS pod pseudonimem Friend. W latach 1945-1947 ambasador Polski

pojałtańskiej w USA, następnie delegat przy ONZ i Radzie Bezpieczeństwa.

6 Zygmunt Modzelewski (1900-1954), działacz komunistyczny, minister spraw zagranicznych rządu warszawskiego 1947-1951. 



Myśl nasza najserdeczniejsza biegnie ku nieśmiertelnej stolicy, do kresowych, odwiecznie pol-
skich grodów: Lwowa i Wilna. Wytrwamy przy prawowitym prezydencie Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, „strzegąc prawdziwej wiary i dawnego sztandaru Ojczyzny naszej” (Słowacki).

Nr 2
1949 [brak daty dziennej] – Komentarz polityczny dotyczący stosunku władz frankistowskich do Polski

oraz komunistycznych władz w Warszawie

Co innego rząd, co innego Naród

Nigdy w Polsce rząd, politycy, prasa i radio nie poświęcały tyle uwagi sprawom Hiszpanii, jak
od czasu, kiedy osiadł w Warszawie z łaski Stalina pan Bierut z towarzyszami. Tak samo na arenie
międzynarodowej ci, co rządzą dzisiaj Polską uczynili ze sprawy Hiszpanii jedno z centralnych
zagadnień polityki polskiej. Wszyscy pamiętamy jeszcze dotychczas wystąpienia delegata Lange
w Organizacji Zjednoczonych Narodów domagające się uporczywie od wszystkich państw izolacji
dyplomatycznej Hiszpanii, bojkotu ekonomicznego naszego kraju, a nawet interwencji w nasze
sprawy wewnętrzne pod pretekstem, że generał Franco zagraża pokojowi świata. Nieprzyjaciele
Hiszpanii mówili wówczas dużo o rzekomych przygotowaniach u nas do wojny, a nawet wymie-
niano nazwę miejscowości, w której jakobyśmy mieli przygotowywać bombę atomową. Nie po-
wiedziano tylko, że ta miejscowość jest po prostu biedną małą mieściną, tak jak w Polsce np.
Wyszków, gdzie można wyprodukować najwyżej syfon wody sodowej. 

Jednak nie jest naszym zamiarem odpowiadać na te wszystkie kalumnie, oszczerstwa i kłam-
stwa o naszym kraju, które od lat z taką systematycznością i zaciekłością szerzy wśród was pro-
paganda komunistyczna. Ta propaganda przedstawia wam kłamliwy obraz nie tylko zresztą
naszego kraju, ale również i wielu innych, jak już o tem mogliście się przekonać, gdyż komuniści
chcą ażebyście żyli w zupełnej ignorancji prawdy, poza tą oczywiście, którą oni sami wam do wie-
rzenia podają. Będziecie obecnie słyszeć codziennie w naszych emisjach wiele wiadomości 
o tem, co się dzieje w Hiszpanii. Będziecie mogli więc porównać te wiadomości z temi, któremi
was karmią komuniści i pozostawiamy wam samym wyciąganie stąd wniosków o naszym kraju.
Chcemy natomiast zapytać was, słuchacze, czy uważacie, że z punktu widzenia polskiego, a więc
polskich interesów te wszystkie ataki na nasz kraj i na nasz rząd są w jakikolwiek sposób uzasad-
nione? Czy Hiszpania zagraża w czemkolwiek interesom Polski lub zagrażała kiedykolwiek? Czy
starała się kiedykolwiek lub stara się Polsce szkodzić? Czy popiera wrogów Polski? Każdy odpowie
oczywiście, że nie, gdyż między Hiszpanią a Polską nie ma żadnego konfliktu, ani żadnych
sprzecznych interesów. Wprost przeciwnie, oba nasze narody są głęboko przywiązane do tej samej
religii i tej samej kultury, i od wieków żyły w przyjaźni. A więc cała ta propaganda przeciwko
nam, nie będąc podyktowana polską racją stanu, jest podyktowana inną, a mianowicie tą, której
służą tak wiernie w Polsce komuniści, a więc racją stanu sowieckiego państwa. Po zachowaniu
się komunistów wobec Hiszpanii, Watykanu czy wobec planu Marshalla i tylu różnych innych
spraw widać najlepiej jak rządzący dziś Polską komuniści starają się służyć polityce sowieckiej.
Dla Sowietów Hiszpania jest oczywiście solą w oku. Jest ona jednym z tych krajów, w którym
Sowiety przegrały wojnę w latach 1936-[19]39, tak samo jak przegrały ją w Polsce w roku 1920.
Jest krajem, do którego komuniści nie mają dostępu. Pędzel Stalina z czerwoną farbą nie może
dosięgnąć Półwyspu Iberyjskiego. I kiedy po wojnie wielu szukało za wszelką cenę ugody ze 

„TU MÓWI MADRYT!…”



zwycięskimi Sowietami, generał Franco był jednym z tych nielicznych szefów państwa, który nie
przestał ostrzegać świata przed zachłannym sowieckim imperializmem, i nie przestał występować
w obronie wolności tych narodów, które tak jak Polska zostały oddane pod jarzmo sowieckie.
Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć wam kilka słów o tem, o czem nic nie wiecie, gdyż wiedzieć
nie możecie, a mianowicie, jak naród i rząd hiszpański zachowały się wobec tej kilkuletniej kam-
panii, skierowanej przeciwko naszemu krajowi przez komunistów rzekomo w imieniu Polski.
Otóż zarówno rząd, jak i prasa wyraźnie oświadczyły, że akcje p. Bieruta, Lange i innych nie uwa-
żają za wyraz woli i interesów Polski, gdyż naród polski nigdy tych przybyszów z Moskwy nie
wybierał na swych kierowników, nigdy im żadnego mandatu władzy nie powierzył, odmawia im
wszelkiego zaufania, a jeśli musi ich dziś słuchać, to tylko pod groźbą ciągłych represji. „Naród
polski – pisała wówczas nasza prasa – nie ma prawa dzisiaj wyrażać swoich myśli i uczuć swo-
bodnie, ma tylko prawo milczeć”, i dlatego nikt nie ma prawa obciążać odpowiedzialnością Po-
laków za to wszystko, co w ich imieniu czyni dyktatura komunistyczna. 

Kto zna nastroje naszego społeczeństwa wobec waszego kraju, tego nie zadziwi stanowisko
rządu czy naszej prasy. Tu u nas za Pirenejami słowo Polska jest wielkim słowem, jest symbolem
bohaterstwa, patriotyzmu i katolicyzmu. W narodzie hiszpańskim istnieje głębokie zrozumienie
strasznej niesprawiedliwość, jaka spotkała Polskę po tej wojnie, która pomimo jej bezgranicznej
ofiarności i poświęcenia, i bohaterstwa w walce z Niemcami nie odzyskała swej wolności. Rząd
nasz odrzucił i potępił układy w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, które pozbawiły was niepodle-
głości i ziem wschodnich. Zaledwie kilka dni temu generał Franco w deklaracji ogłoszonej w pra-
sie amerykańskiej powiedział, że wśród 10 warunków, od których zależy przyszły pokój, jest
przywrócenie wolności Polsce i innym narodom oddanym w sowieckie ręce. „Trzeba – powiedział
generał Franco – zapewnić prawo do życia narodom, to znaczy, wolność polityczną, całość tery-
torialną i bezpieczeństwo gospodarcze. Pokój może istnieć tylko w oparciu o sprawiedliwość,
słuszność i honor”. Możecie być pewni, że w tych słowach generała Franco zawarte są pragnienia
całej Hiszpanii. 

Nr 3
1951 luty 9 – Komentarz polityczny dotyczący odezwy Kongresu Polonii Amerykańskiej w szóstą rocznicę

konferencji w Jałcie i wpływu jej postanowień na kształt powojennego świata 

Tu mówi Madryt,

Właśnie mija lat sześć od haniebnej umowy jałtańskiej. W związku z rocznicą tej kapitulacji
zwycięzców przed Stalinem, która Narodowi Polskiemu wyrządziła krzywdy niesłychane, Kongres
Polonii Amerykańskiej wydał odezwę, w której podsumowuje widoczne już dziś dla całego świata
straszliwe owoce Jałty. Przyniosła ona Polsce niewolę i rabunek połowy obszarów w nagrodę za
nadludzki wysiłek wojenny, przyniosła ujarzmienie połowy Europy, Chinom narodowym – klęskę,
a Stanom Zjednoczonym jątrzącą się wciąż ranę w Korei. Ameryka ciężko płaci krwią swych synów
za jałtańskie błędy, a niebawem płacić będzie coraz więcej w wyrzeczeniach, jakich wymaga wy-
siłek zbrojeniowy. Inna byłaby sytuacja na świecie i nie tak groźne moskiewskie niebezpieczeń-
stwo – gdyby nie Jałta, za którą obok Roosevelta odpowiedzialny jest Churchill. 

Kongres Polonii walczy z niemoralnością i głupotą Jałty nie od dziś, lecz od lat sześciu, do-
magając się od rządu Stanów Zjednoczonych, by tę niezatwierdzoną przez Izby umowę odrzucił,
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naprawiając krzywdy, jakie Roosevelt setkom milionów ludzi wyrządził. Odezwa Kongresu Polonii
stwierdza: 

Ktokolwiek w przyszłości czytać będzie w dziejach naszych czasów, będzie musiał zatrzymać
się przy dwu czarnych pomnikach, na których wypisane są słowa tragiczne Monachium i Jałta.
W Monachium Hitler groził, a premierzy Anglii i Francji podpisywali przedłożone im cyrografy,
przyjmując je bezwarunkowo. Myśleli wówczas, że przechytrzyli przeznaczenie, kupili pokój, za-
spokoili drapieżne apetyty Niemiec, dając im kawał Czechosłowacji na pożarcie. 

Monachium to jedna z najczarniejszych kart historii. Tam ustalono precedens stanowienia 
o obcym kraju, tam wprowadzono taktykę ulegania i załamywania się przed groźbami napastnika,
łudzono się, że fałszywą walutą wolności obcego kraju można kupić pokój dla kraju własnego. Po
Monachium nastąpiła wojna, rozpętały się najnikczemniejsze, najdziksze instynkty zbrodniarzy,
nastąpił okres drugiej wojny światowej, okres nieopisanego zniszczenia i cierpienia. Zdawałoby się,
że wielcy politycy nauczą się z tego doświadczenia i nie powtórzą więcej grzechu monachijskiego. 

Ale oto w Jałcie rozegrał się drugi akt dramatu. Słowo Stalina przyjęto jako walutę dobrą.
Czerwonemu niedźwiedziowi rzucono na żer wolność i ziemię narodów, po które krwawe pazury
wyciągał. Uczyniono to w nieobecności przedstawicieli Polski. Bez mandatu, bez prawa, bez au-
torytetu dysponowano w Jałcie życiem milionów ludzi, losem starych krajów. Łamano słowo, de-
ptano zasady moralności, przeprowadzono lichwiarski handel płacąc fałszywymi wekslami 
i otrzymując bezwartościowe obietnice. 

Skutkiem Monachium była druga wojna światowa, skutkiem Jałty – będzie trzecia wojna
światowa. 

Nieszczęście Jałty zrodziło się z tego, że politycy nasi nie nauczyli się niczego ze skutków
paktu monachijskiego. Powtórzyli kardynalny błąd i śmiertelny grzech monachijski w Jałcie.
Układali się z bezwzględnym dyktatorem – zbrodniarzem, wierzyli w słowa tyrana, dysponowali
krajami i ludźmi w nieobecności przedstawicieli tych krajów, płacili wolnością obcych, sprzymie-
rzonych krajów dla ratowania własnych marzeń. Nie stawiali warunków – oszołomieni groźbami
podpisywali wszystko, czego od nich żądano.

Patrząc dzisiaj na Jałtę z perspektywy sześciu nieszczęśliwych lat, przez pryzmat nowych
nieszczęść i strat widzimy całą jej potworność. 

Przemawiając jako obywatele amerykańscy przywódcy Kongresu Polonii stwierdzają dalej:
Najgorszym jest to, że są jeszcze dzisiaj obrońcy Jałty, że jeszcze nie odstąpiono w pełni od metod
stosowanych przed sześciu laty. Wszak zdradzamy na każdym kroku gotowość ponownego zasia-
dania do jednego stołu z wciąż niestety krwawym dyktatorem, gotowi jesteśmy uznać rabunek
za fakt dokonany, przyjąć jako podstawę, jako fundament rachub przyszłości. Jałta bowiem nie
została dotąd przez oficjalną politykę amerykańską potępiona ani przekreślona.

Od pierwszej chwili swego istnienia Kongres Polonii wskazywał na znaczenie Jałty, nie tylko
dla Polski skazanej tam na niewolę, nie tylko dla Chin oddanych tam w jarzmo sowieckie, ale 
i dla Stanów Zjednoczonych, które w Jałcie doznały największej bodaj klęski moralnej. Kongres
Polonii od samego początku nawoływał nie tylko do przekreślenia Jałty, ale do naprawienia tego,
co w Jałcie zostało zniszczone. A jednak nasze czynniki, decydujące o zagranicznej polityce Sta-
nów Zjednoczonych, wciąż jeszcze nie mają odwagi powiedzieć Sowietom, że nie uznajemy Jałty,
tym samym nie uznajemy grabieży połowy Polski, nie uznajemy grabieży krajów bałtyckich, ani
rządów narzuconych przez agentów moskiewskich, ani traktatów i paktów pojałtańskich. 

Stany Zjednoczone miały i mają możność odrobienia i naprawienia krzywdy jałtańskiej, przez
stanowcze i jasne wypowiedzenie się przeciw Jałcie i temu co tam dokonane zostało. Niestety,
dotąd nie czynimy tego, a tymczasem po dziś dzień głowią się w Waszyngtonie, co powiedzieć
narodom za żelazną kurtyną. 

„TU MÓWI MADRYT!…”



Kongres Polonii w swej wytrwałej wieloletniej, nieustępliwej i niezłomnej akcji przeciw Jałcie
walczy nie tylko o prawdę i prawa Polski i narodów, które padły ofiarą tego największego w historii
oszustwa, ale walczy równocześnie o zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, o tryumf moralności 
i sprawiedliwości dziejowej. […]a

W takiej chwili powinniśmy być bardzo czujni, bardzo odporni na syrenie głosy i możliwie
silni wewnętrznie. Siłą – i to potężną – jest postawa polityczna i moralna narodu. Jesteśmy drob-
nym liczebnie jego odłamkiem na obczyźnie. Lecz tylko my mamy możność swobodnego wyra-
żenia swego stanowiska. 

Być może, w miarę kruszenia się budowy jałtańskiej pojawiają się próby wyzyskania polskich
uczuć i gotowości do walki z najeźdźcą – w czasie i okolicznościach niezgodnych z polskim in-
teresem politycznym. Trzeba umieć odróżnić te pokusy od prawdziwej polskiej racji stanu. Jest
pierwszym obowiązkiem naczelnych władz Rzeczypospolitej na obczyźnie, pilnie i czujnie stać
na straży tego interesu. 

Nikt z nas nie wątpi, że miejsce Polski w narastającym konflikcie jest tam, gdzie jest front
wolności człowieka i narodów oraz wspólnej nam z Zachodem cywilizacji chrześcijańskiej. Ale 
w tym froncie możemy być tylko pełnoprawnym podmiotem działania – nigdy jego przedmiotem
lub instrumentem. Do legalnych władz polskich i do udziału w prowadzeniu polityki polskiej,
droga jest otwarta dla każdego poważnego zgrupowania, które interes państwa za pierwsze ma
sobie przykazanie. Wszelkie poczynania w tym względzie na własną rękę czy to poszczególnych
jednostek, czy też większych lub mniejszych ugrupowań mogą jedynie mieć jako rezultat wza-
jemne rozgrywanie tych grup przez różne agentury obce ze szkodą [dla] najświętszych interesów
Rzeczypospolitej. Ci co po[d]jęliby akcję tego rodzaju powinni wiedzieć, iż biorą na siebie nie-
małą odpowiedzialność wobec Narodu.

Nie wątpię, że Wysoka Rada ze swej strony rozważy dokładnie w pełnym poczuciu współod-
powiedzialności sytuację ogólną, nasze w niej miejsce i nasze zadania. Jeżeli Europa ma się ostać,
a jej integralną częścią wszak jesteśmy i jej los jest naszym losem – mogą wkrótce powstać przed
nami zadania nowe i wielkie.

Ze szczególnym tym razem poczuciem powagi chwili, życzę Wysokiej Radzie, aby z pożyt-
kiem dla naszej sprawy swoim zadaniom jak najlepiej sprostała, a Bóg niech pracom jej błogo-
sławi.

Było to oświadczenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, odczytane przez premiera Odzie-
rzyńskiego7 na otwarciu drugiej sesji Rady Narodowej w Londynie. 

Tu mówi Madryt.

* * *

“Radio Madrid Speaking!”
We are presenting the transcripts of several Polish-language programs aired on Radio Nacional

de España during the years 1949-1952. The subject matter ranges from the annexation of the
Eastern borderlands of the Second Polish Republic by the Soviet Union through exposing the
activities of communist Poland’s diplomatic overtures to the lack of preparation on the part of
Western states for an armed confrontation with the Soviet Empire. Allied rapprochement with
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a Brak fragmentu tekstu.

7 Roman Władysław Odzierzyński (1892-1975), generał brygady WP, polityk, premier Rządu RP na Wychodźstwie (1950-

1953).



the Soviets was subjected to open criticism, as was the military support granted to Stalin during
the Second World War and the agreements at Tehran and Yalta, as a result of which Poland and
other Central and Eastern European countries lost their independence. Intense disapproval was
also voiced toward the West’s postwar policy of “appeasement” vis-à-vis Moscow and the Soviet
bloc states, as well as their treatment on par with democratic states as fully legitimate entities
in light of international law. While, admittedly, a general view that the Allies betrayed Poland
and handed her over to the Soviets predominated among the independentist émigrés and pat-
riotically-inclined Poles in their homeland, such blunt statements were not issued officially at
this time, nor were they made by politicians and the Polish Government-in-Exile. Radio Madrid
thus became an outlet for the expression of Polish public opinion. In Poland itself it also gained
the reputation of a credible information source, and its unequivocally anti-communist radio
feuilletons were highly regarded.

„TU MÓWI MADRYT!…”



Niezależna działalność wydawnicza w latach 1976-1989 traktowana była przez władze ko-
munistyczne jako działalność opozycyjna. Stosunek tajnych służb PRL do drugiego obiegu zmie-
niał się w kolejnych etapach jego funkcjonowania, co wiązało się także ze zmieniającą się
sytuacją polityczną. Początkowo, stosowano metodę nękania, straszenia, bezpodstawnych oska-
rżeń, prowokacji. MO i SB podejmowały działania o charakterze „porządkowo-zapobiegaw-
czym”, których celem było „przeciwdziałanie tworzeniu i kolportażowi nielegalnych
wydawnictw”. W ramach represji miały miejsce zatrzymania, aresztowania na 24 lub 48 godzin,
pobicia przez tzw. nieznanych sprawców oraz rewizje, w trakcie których konfiskowano sprzęt 
i publikacje.1

W czasie karnawału „Solidarności”, gdy niezależna działalność wydawnicza odbywała się na
granicy jawności, działania służb specjalnych wobec niej nieco osłabły. Po wprowadzeniu stanu
wojennego bezpieka, współdziałając z pionami wojskowymi – Zarządem II Sztabu Generalnego 
i Wojskową Służbą Wewnętrzną, wzmogła walkę z podziemiem wydawniczym. Wojsko, niezależnie
od SB, rozpracowywało podziemne wydawnictwa, sieci kolportażu oraz struktury, zdelegalizowanej
przez władze, „Solidarności”.2 Ważną rolę odegrało także powołane w czerwcu 1982 r. Biuro Stu-
diów, w ramach którego koordynowano działania Departamentu III i IV MSW i inwigilowano
czołowych działaczy podziemia.3 W tym czasie głównym zadaniem bezpieki było rozbicie dru-
giego obiegu, jego inwigilowanie i infiltrowanie. Większą uwagę zwracano na rozpoznanie ka-
nałów przerzutu z zagranicy.

Wobec niemal wszystkich wydawnictw niezależnych prowadzono sprawy operacyjne i za-
kładano kwestionariusze ewidencyjne przeciwko poszczególnym działaczom. Prowadzone dzia-
łania represyjne, oprócz głównego celu, jakim było rozbicie oficyny wydawniczej i konfiskata
jej dorobku, miały też inne, ukryte – wprowadzenie atmosfery nieufności i podejrzeń, a w kon-
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1 Szerzej zob.: J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990

(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010): s. 63-66.

2 „Jak wojskowe służby rozpracowywały »Solidarność«”, [oprac. GUG], Głos, nr 31 (2006).

3 A. Zybertowicz, „Niewidoczna władza: komunistyczne państwo policyjne w Polsce lat osiemdziesiątych” [w:] Skryte oblicze

systemu komunistycznego. U źródeł zła... (Warszawa: DIG, 1997): s. 153-192; J. Błażejowska, Papierowa rewolucja ..., dz. cyt., s. 196.
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sekwencji skłócenie i rozbicie grupy.4 Było to zgodne z przyjętą przez bezpiekę zasadą „głę-
bokich rozpracowań operacyjnych, gwarantujących możliwość maksymalnie pełnego likwido-
wania, aby uniemożliwić organizowanie na bazie pozostałych uczestników wznowienia
działalności”.5

Od drugiej połowy lat 80. zwalczanie niezależnej działalności wydawniczej odbywało się 
w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń. Na podstawie ustawy z 24 października 1986 r. kolegia
mogły skazywać na karę aresztu lub grzywny osobę, która „bez wymaganego zezwolenia spo-
rządza, wydaje, przewozi, przenosi lub rozpowszechnia utwory i inne informacje wyrażone za
pomocą druku lub innych form służących do ich utrwalania i przekazywania”.6

Działania tajnych służb nie zawsze zmierzały do likwidacji podziemnych wydawnictw. Utrzy-
mywanie kontrolowanych operacyjnie oficyn było opłacalne dla bezpieki. Mogła w ten sposób
ograniczać zasięg ich oddziaływania i infiltrować skupione wokół niezależnych wydawnictw grupy
opozycyjne. Przykładem tego są działania podejmowane w ramach sprawy operacyjnego rozpra-
cowania o kryptonimie „Oficyna”, prowadzonej wobec Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja. In-
formacje pochodzące od agentury, wśród której ważną rolę odgrywał TW ps. „Jan
Lewandowski”/„Stanisław Wysocki”/„Rybak”/ „Zaniewski”, czyli współtwórca wydawnictwa
Paweł Mikłasz7, jak też wykorzystane środki techniki operacyjnej – podsłuch pokojowy i telefo-
niczny – doprowadziły do tego, że – jak pisano w meldunku operacyjnym z maja 1983 r.: „kontro-
lowana operacyjnie działalność »wydawnictwa« przyniosła szereg wymiernych efektów na różnych
odcinakach zwalczania zorganizowanych grup antysocjalistycznych”. Do głównych osiągnięć 
„w zakresie bazy poligraficznej i nielegalnych wydawnictw” zaliczono: likwidację sporego punktu
poligraficznego, a także „przejęcie 11 tys. egz. ulotek przygotowanych na demonstrację 11 listo-
pada [19]78 r., przejęcie 9 tys. egz. »Gazety Polskiej« nr 5 i 6 w grudniu [19]79 r. z równoczesną
likwidacją nielegalnej bazy poligraficznej w instytucji państwowej”. Ponadto, w wyniku działań
prowadzonych wobec wydawnictwa doprowadzono do zaniżania nakładów niektórych publikacji,
drukowania „pozycji niechodliwych i mało szkodliwych (»Konfrontacje«, »Gospodarz«), a czasami
pożądanych z operacyjnych względów np. »Przegląd papieski«. Wpływano również na zahamo-
wanie rozwoju poligrafii w ośrodkach terenowych ROPCiO oraz przedłużanie cykli wydawniczych
poszczególnych wrogich pozycji prowadzące do ich dezaktualizacji”. Wskutek działań bezpieki
miały też miejsce „liczne przejęcia części nielegalnych nakładów w ilościach od 50 do 500 egz.”.
Realizowano przedsięwzięcia, które doprowadziły do tego, że „trwonione były środki finansowe
ROPCiO”, a ponadto zainspirowano konflikt między działaczami, blokowano druk pism i ulotek.

4 Szerzej zob.: J. Błażejowska, Papierowa rewolucja ..., dz. cyt.; C. Kuta, „Niezależny ruch wydawniczy 1980-1989” [w:]

NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 2: Ruch społeczny, (red.) Ł. Kamiński, G. Waligóra (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010):

s. 249-314.

5 AIPN, 0365/72, t. 2, Ocena działalności opozycji politycznej w rozpracowanych grupach, Warszawa 20 X 1983 r., k. 126-127.

6 Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach, Dz. U. 1986, nr 39, poz. 193.

7 Paweł Mikłasz (ur. 1946) – działacz ROPCiO i RMP, współtwórca Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja oraz wydawnictwa

Myśl. W latach 1971-1989 zarejestrowany pod nr 22916 przez Departament III MSW jako TW „Jan Lewandowski”/„Stanisław Wy-

socki”/„Rybak”/„Zaniewski”. Szerzej zob.: S. Cenckiewicz, „TW »Rybak« – agent artysta. (Trójmiejski Sierpień’80 w raportach kon-

fidenta SB)”, Arcana, nr 4/5 (2005): s. 314-315. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,

t. 1: wrzesień 1980 – wrzesień 1981, (wstęp) S. Cenckiewicz, (wybór i oprac.) M. Kruk, R. Żydonik (współpraca S. Cenckiewicz)

(Warszawa-Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej, 2010); Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2: Kronika wydarzeń, cz. 1, (red.

nauk. i wstęp) F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, (wybór) F. Dąbrowski, P. Tomasik, C. Wilanowski, (oprac.) P. Byszewski i in.

(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009): s. 287-288.
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Wymiernym efektem dla bezpieki były również kontakty, jakie wydawnictwo utrzymywało z dzia-
łaczami opozycji, co umożliwiało jej śledzenie ich działalności, a także uzyskanie danych odnośnie
do „środków finansowych, którymi dysponowały niektóre grupy”, takie jak KPN, PPN i RMP.8

Służbie Bezpieczeństwa opłacało się też utrzymywanie krakowskiej Oficyny Literackiej,
kierowanej przez konfidenta Henryka Karkoszę (TW ps. „Monika”).9 Dzięki jego podwójnemu
zaangażowaniu, kierowane przez niego przedsiębiorstwo rozwijało się i było największym nie-
zależnym wydawnictwem w Małopolsce i jednym z większych w Polsce. 

Przyzwolenie na działalność niektórych wydawnictw i obsadzenie ich agenturą miało na celu
objęcie kontrolą operacyjną nie tylko danej oficyny, ale też innych ośrodków. Oficyna Literacka,
jako członek konsorcjum Funduszu Wydawnictw Niezależnych, miała kontakt z innymi wydaw-
nictwami. W interesie bezpieki leżało więc utrzymanie jej w składzie konsorcjum. Zapewniało
to dopływ informacji na temat przepływu i rozdziału środków z Funduszu Wydawnictw Nieza-
leżnych, a także działalności innych członków konsorcjum oraz mniejszych wydawnictw dru-
giego obiegu. W sprawozdaniu Wydziału III-1 krakowskiej bezpieki z satysfakcją odnotowano:
„przynależność do FWN poza aspektem prestiżowym oznacza łatwiejszy dostęp do różnych
form pomocy oferowanej przez zagranicę. Dzięki zastosowaniu określonych przedsięwzięć ope-
racyjnych udało się osiągnąć możliwości rozpoznawania zamierzeń FWN oraz ograniczonego
wpływania na kierunki jego działalności. Pozwala to na preferowanie oficyn wydawniczych, któ-
rych profil należy do bardziej umiarkowanych”.10

Agentura odegrała ważną rolę w zwalczaniu oraz kontroli drugiego obiegu wydawniczego.
Dzięki informacjom tajnych współpracowników oraz innych osobowych źródeł informacji, usy-
tuowanych zarówno wokół niezależnych wydawnictw, jak też w zakładach państwowej poligrafii,
bezpieka nie tylko znała nazwiska działaczy poszczególnych oficyn, lecz również miejsca druku,
składu papieru i książek. Mogła realizować kombinacje i działania dezintegrujące. 

Na obecnym etapie badań trudno dokładnie ocenić stopień infiltracji niezależnego ruchu
wydawniczego, tym bardziej, że większość materiałów dotyczących tego zagadnienia została
zniszczona. Niemniej jednak, na podstawie dotychczasowych ustaleń wiadomo, że działania
agentury w zwalczaniu drugiego obiegu miały wpływ na jego funkcjonowanie. Niekoniecznie
też w każdym wydawnictwie ulokowany był konfident bezpieki. Poprzez kontakty pomiędzy
oficynami, szczególnie zacieśnione po utworzeniu Funduszu Wydawnictw Niezależnych, agen-
tura usytuowana w jednym wydawnictwie mogła być wykorzystana przez bezpiekę do inwigilacji
innego. Starano się też pozyskiwać OZI na różnych poziomach.

Bezpieka kontrolowała część kanałów kolportażowych, przechwytywała pozycje, sprawiając
równocześnie wrażenie ich dystrybuowania.11 Nie szczędzono też sił i środków do rozpracowania
kanałów przerzutu z zagranicy. Dzięki temu przejmowano fundusze i wysokiej klasy sprzęt za-
chodni dla własnych potrzeb.12

Generał Kiszczak w rozmowie z Witoldem Beresiem i Jerzym Skoczylasem w 1991 r. mówił:
„Cenniejsze były dla nas informacje. Sprawozdania rozszyfrowywały nam struktury podziemne,
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8 AIPN, 0204/1781/1/CD, Meldunek operacyjny, Warszawa 16 V 1983 r., k. 102-103.

9 Przypadek jego współpracy z tajnymi służbami PRL został zbadany i opisany przez Ewę Zając i Henryka Głębockiego, 

a także przez Ryszarda Terleckiego. Zob.: E. Zając, H. Głębocki, „»Ketman« i »Monika« – żywoty równoległe”, Aparat Represji 

w PRL, nr 1 (2005): s. 73-362; R. Terlecki, „»Monika«, czyli nieprzerwany dopływ informacji”, Biuletyn IPN, nr 3 (2005): s. 55-67.

10 AIPN Kr, 056/11, Sprawozdanie z realizacji planu pracy Wydziału III-1 w roku 1987, Kraków 18 XII 1987, k. 113.

11 J. Błażejowska, Papierowa rewolucja ..., dz. cyt., s. 91-101, 261-262. 

12 Szerzej zob.: Tamże, s. 229-235; E. Zając, H. Głębocki, „»Ketman« i »Monika« ...”, dz. cyt., s. 101.



plany, zamierzenia. To samo robiliśmy ze sprzętem. Do części podłączaliśmy sygnalizatory 
i wiedzieliśmy, gdzie są drukarnie. Niektóre drukarnie były opanowane przez nas”. Odpowia-
dając na pytanie dlaczego ich nie rozbijano Kiszczak stwierdził: „Powstałyby natychmiast nowe
i przez pół roku nic byśmy o nich nie wiedzieli. A tak mogliśmy na przykład przechwytywać
część nakładu. Niby został rozkolportowany, a w rzeczywistości był niszczony”.13

Działania Służby Bezpieczeństwa nie ograniczały się tylko do przechwytywania sprzętu,
funduszy i publikacji oraz utrzymywania kontrolowanych operacyjnie oficyn i rozbijania tych,
które trudniej było infiltrować. Odnajdywane sukcesywnie materiały źródłowe wskazują, iż nie-
które wydawnictwa drugiego obiegu mogły powstać z inspiracji bezpieki. 

W dokumencie Biura Studiów i Analiz SB z lipca 1982 r. zalecano, aby 

utworzonym, pozorowanym grupom nielegalnym przygotować warunki
i możliwość „ujawnienia” się w środowisku i popularyzację poprzez propa-
gandę ustną i pisaną, co ułatwić może nawiązanie kontaktów i organizacyjne
zjednoczenie z rozpracowywanymi strukturami konspiracyjnymi. W tym celu
w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wyposażenie grup w bazę
poligraficzną do wykonywania kontrolowanych, dywersyjnych materiałów
propagandowych. Zakładano także, aby w szczególnych przypadkach, po
ustaleniu, że grupy konspiracyjne poszukują bazy poligraficznej, przygotować
kontrolowane punkty poligraficzne, z których w perspektywie będą korzystać
te grupy. Poprzez prowadzone kombinacje i gry operacyjne doprowadzić do
nakierowania rozpracowywanych, zainteresowanych grup na te bazy. 14

Potwierdzeniem tego jest także prezentowany niżej dokument. Dowodzi on, że Służba Bez-
pieczeństwa posiadała szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania niektórych wydawnictw dru-
giego obiegu. Mogła tworzyć w pełni kontrolowane oficyny, wpływać na ich politykę wydawniczą,
nadzorować kolportaż oraz docierać do środowisk opozycyjnych. Mylił się więc Seweryn Blumsztajn
stwierdzając, że: „Oni [Służba Bezpieczeństwa – C.K.] mało wiedzieli, bo oni naprawdę wiedzą
od informatorów. A ponieważ wszystko działo się między przyjaciółmi, to nie mieli w środku infor-
matorów”.15 Dziś okazuje się, że SB wiedziała... i to znacznie więcej niż wówczas przypuszczano.

Nie wiadomo czy działania bezpieki przebiegały ściśle według przedstawionego w opisywa-
nym dokumencie planu. Faktem jest, że Wydawnictwo im. gen. Nila Fieldorfa działało po 1983
r. i niewątpliwie wpływ na jego funkcjonowanie miały tajne służby PRL. Świadczą o tym za-
równo dotychczasowe badania nad drugim obiegiem wydawniczym, jak też materiały archi-
walne. W jednym z dokumentów zapisano, że „Pomysł utworzenia tego wydawnictwa wyszedł
od Pawła Mikłasza”. Miało ono być wykorzystywane „do rozgrywek »wewnątrz opozycyjnych«,
lecz tak, aby nie było łączone z Mikłaszem, co się zresztą nie udało. Wydawnictwo działało 
w ten sposób, że ww. wydawali niejako samodzielnie, lecz pod jednym szyldem. 13 XII 1981 r.
przerwał reorganizację mającą na celu wzmocnienie pozycji wydawnictwa”.16

13 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko (Warszawa: BGW, 1991): s. 203.

14 AIPN Kr, 010/12092, Wytyczne do pracy operacyjnej w zakresie ujawniania, rozpracowywania i likwidacji grup i struktur

konspiracyjnych, 29 VII 1982 r., k. 53-67. Por.: E. Zając, H. Głębocki, „»Ketman« i »Monika« ...”, dz. cyt., s. 95.

15 Cyt. za: R. Spałek, „»Gracze« – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2003): s. 90.

16 AIPN, 00200/588, t. 2, Teczka pracy TW „Joanna”, Informacja, Warszawa 16 IX 1982, k. 123.
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Dotychczas w literaturze przedmiotu podawano, iż Wydawnictwo im. gen. Nila Fieldorfa
to jedna z nazw, którą w latach 1983-1985 posługiwało się, powołane w 1983 r. przez Pawła Mi-
kłasza, wydawnictwo Myśl.17 Jednak zarówno z przedstawionego dokumentu, jak też dostępnych
bibliografii i katalogów druków zwartych, wydanych poza cenzurą wynika, że oficyna ta działała
co najmniej od 1981 r., prawdopodobnie w ramach Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja. Nie-
które, nowsze bibliografie drugiego obiegu odnotowują iż w 1981 r. ukazały się sygnowane przez
Wydawnictwo im. gen. Nila Fieldorfa książki: Józefa Piłsudzkiego Rok 192018, antologia Poezja
odnowy19, a także Piosenki Armii Krajowej20 oraz publikacja Stanisława Kluzy W potrzasku dziejowym
WIN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.21

Materiały tajnych służb PRL dają możliwość skonfrontowania wielu faktów. Na ich podsta-
wie możliwe jest też dokonanie kluczowych ustaleń. Opisane przypadki działań podejmowanych
przez bezpiekę w stosunku do Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, utrzymywanie kontrolo-
wanej Oficyny Literackiej oraz kierowanego przez Pawła Mikłasza wydawnictwa Myśl, skłaniają
do wniosku, iż podobnych sytuacji mogło być więcej. Nie oznacza to oczywiście, że każde wy-
dawnictwo drugiego obiegu było w pełni kontrolowane przez tajne służby. Z pewnością dalsze
badania, dotyczące niezależnej działalności wydawniczej w latach 1976-1989/1990 pozwolą zwe-
ryfikować dotychczasową wiedzę.
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17 Zob.: P. Sowiński, „Siła wolnego słowa – Nowa, Krąg, CDN (1982-1989)” [w:] Solidarność podziemna 1981-1989, (red.)

A. Friszke (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006): s. 659; D. Cecuda, Leksykon opozycji politycznej

1976-1989 (Warszawa: Trust, 1989): s. 134; C. Kuta, Niezależny ruch wydawniczy 1980-1989, dz. cyt., s. 354.

18 Zob.: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989, (oprac.) G. Fedorowicz, K. Gromadzińska, M. Kaczyńska

(Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1995): s. 259, poz. 4330; Internetowa baza Biblioteki Narodowej, Książki Polskie Podziemne,

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=WYDAWbIMbGbORWELLA&NU=05&CE=1&DD=12 [odczyt

14 III 2011].

19 Zob.: Bibliografia podziemnych druków zwartych..., dz. cyt., s. 263, poz. 4400; Internetowa baza Biblioteki Narodowej, Książki

Polskie Podziemne, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=WYDAWbIMbGbORWELLA&NU=04&DD=2

[odczyt 14 III 2011];

20 Zob. Bibliografia podziemnych druków zwartych..., dz. cyt., s. 260, poz. 4339; Internetowa baza Biblioteki Narodowej,

Książki Polskie Podziemne, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=WYDAWbIMbGbORWELLA&NU

=05&CE=1&DD=13 [odczyt 14 III 2011].

21 Bibliografia podziemnych druków zwartych..., dz. cyt., s. 142, poz. 2257; M. Jastrzębski, Materiały do bibliografii druków

zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981-31 XII 1988 (Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1994): s. 142, poz. 1401-1402;

Internetowa baza Biblioteki Narodowej, Książki Polskie Podziemne, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=

02&IM=05&WI=WYDAWbIMbGbORWELLA&NU=04&DD=1 [odczyt 14 III 2011].



1982 wrzesień 17, Warszawa – Opracowanie inspektorów Wydziału II Departamentu III MSW por.
Józefa Nadworskiego i plut. Jarosława Sadocha

„Zatwierdzam”a Warszawa, dnia b17b września 1982 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. pojedynczy

cKoncepcja
kontrolowanej rozbudowy oficyny wydawniczej 

im. gen. „Nil” – Fieldorfa

I. Uwagi wstępne
Mimo podejmowania różnorodnych i aktywnych działań przez różne piony Służby Bezpie-

czeństwa MSW i KSMO, mających na celu ograniczenie i likwidowanie produkcji propagando-
wej opozycji politycznej i środków służących do pomnażania dokumentów, obserwuje się trend
rozwojowy w zakresie ukazywania się nielegalnych czasopism (aktualnie na terenie Warszawy
ich ilość przekroczyła liczbę 100) oraz okazjonalnie produkowanych materiałów ulotnych.

Istniejące braki w zakresie rozpoznania operacyjnego zaplecza poligraficznego istniejących
struktur konspiracyjnych różnego typu (NSZZ „Solidarność, b[yłe] NZS, wydawnictwo NOWA,
wydawnictwo „Krąg” itp.) określają potrzebę podjęcia bardziej ofensywnych działań, umożli-
wiających bezpośrednie lub pośrednie dotarcie do osób i grup tkwiących w grupach i zespołach
poligraficznych oraz do osób zajmujących się tą formą działalności.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się dokonanie „reaktywowania” działalności niele-
galnej oficyny wydawniczej im. gen. „Nil” Fieldorfa. Wnioskowana forma działalności operacyj-
nej jest zgodna z „Wytycznymi w zakresie ujawniania, rozpracowywania i likwidacji nielegalnych
grup i struktur”, wydanymi przez Podsekretarza Stanu – Szefa Służby Bezpieczeństwa tow.
gen. bryg. Wł[adysława] Ciastonia z dnia 29 lipca 1982 roku (pkt. 3.1.2; 3.1.4; 3.6.1; 4.2).

II. Analiza sytuacji operacyjnej
W połowie 1981 roku powstało nielegalne wydawnictwo im. gen. „Nila” – Fieldorfa, wycho-

dząc na nielegalny rynek wydawniczy książką pt. „Na nieludzkiej ziemi” oraz broszurami: „Za-
piski starobielskie”22 i „Byłem więźniem Moczara”23 (około 1000 sztuk rozkolportowano).

a Poniżej nieczytelny podpis odręczny oraz data: 17 IX 1982 r. Pod nią pieczęć podłużna o treści: Naczelnik Wydziału II De-

partamentu III MSW.

b-b Wpisano odręcznie.

c Po lewej stronie odręczny dopisek, prawdopodobnie o treści: Tow. płk. Król. Koncepcja ogólnie biorąc „dobra”. W razie

potwierdzenia się narastających zdarzeń nielegalnej poligrafii – podejmę decyzję o jej realizacji. Na obecnym etapie należy ukie-

runkować TW „Joanna” na rozpoznanie zapotrzebowania wśród nielegalnych struktur oraz tworzenie klimatu w zakresie podjęcia

się nielegalnej poligrafii. Ukierunkować pozostałe źródła na wchodzenie w związki do organizacji już nielegalnie już posiadających

nielegalne wydawnictwa. Obok nieczytelny podpis odręczny i data: 20 IX [19]82 r.

22 Błędny tytuł. Chodzi o książkę Józefa Czapskiego Wspomnienia starobielskie (B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. gen. 

E. Nila-Fieldorfa, b.r. [1981]). Zob.: Internetowa bibliografia (oprac.) K. Borowski, Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989,

http://m-ws.pl/bibula_/bzczap.html [odczyt: 14 III 2011]; Niektóre bibliografie podają, iż książka ta pod szyldem Wydawnictwo im. gen.
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Wprowadzenie stanu wojennego przerwało działalność wydawnictwa, a 30 grudnia 1981 roku
jego szef został pozyskany do współpracy z naszą służbą i przyjął pseudonim „Joanna”.24 Zgodnie
z poleceniem Naczelnika Wydziału V Departamentu III, przerwał działalność poligraficzną,
mimo iż zgłaszały się do niego różne osoby (nieznane TW) z propozycjami wydawniczymi. Cał-
kowite zaniechanie działalności poligraficznej ze strony TW „Joanna” zrodziło w środowisku
jego dotychczasowego działania szereg pytań, ponieważ wiedziano, że był związany z wydaw-
nictwem im. Konstytucji 3 Maja, a ponadto M[aria] Moczulska i R[omuald] Szeremietiew pro-
ponowali mu przed stanem dwojennymd prowadzenie nielegalnej poligrafii KPN-u.

Wobec powyższego, jak i obowiązującego całkowitego zakazu prowadzenia nielegalnej dzia-
łalności poligraficznej TW „Joanna” zaczął „ukrywać” się, a brak swej aktywności poligraficznej
tłumaczył względami konspiracji i bezpieczeństwa.

W maju br. poprzez byłą sekretarkę Jerzego Boruca (student V roku SGGW-AR, szef poli-
grafii KOWzP) poproszono TW o pomoc w wydawaniu nielegalnego biuletynu „Wola” i „Okno”.
TW propozycję przyjął i przeszkolił 4 wskazane mu osoby w drukowaniu metodą sitoramki
(osoby te są nam znane i rozpracowywane).

Po kilku tygodniach aktywnej działalności w grupie kierowanej przez studenta V roku
SGGW-AR – Krzysztofa Cieszewskiego25 nastąpił regres związany z zatrzymaniem kilku osób
wchodzących w skład tej grupy. Dodatkowym czynnikiem determinującym prawie całkowite
zawieszenie działalności poligraficznej był okres egzaminów i wakacji. 

Wcześniejsze plany grupy obejmowały drukowanie, oprócz „Woli” i „Okno”, również druk
„Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”, ale problem rozbijał się o brak dostatecznej
ilości sprzętu poligraficznego.

Aktualnie grupa czeka na rozpoczęcie roku akademickiego w celu oparcia bazy poligraficznej
na środowisku studenckim. W tej sytuacji posiadacz sprzętu poligraficznego będzie bardzo „ła-
komym kąskiem” dla ww. grupy i w efekcie ma szanse zmonopolizowania w swym ręku druku
kilku tytułów prasy podziemnej, jak i pozycji książkowych.

III. Cel rozbudowy wydawnictwa
Zgodnie z posiadaną przez nasz resort wiedzą operacyjną można przyjąć, że „opozycja” bę-

dzie drukowała wszędzie tam, gdzie uda im się dotrzeć do poligrafii państwowej lub w oparciu
o własną bazę poligraficzną. Niebezpieczeństwo to znacznie wzrośnie w momencie rozpoczęcia
roku akademickiego i odbudowania nielegalnych struktur studenckich.

Celem „reaktywowania” kontrolowanej przez nas oficyny wydawniczej, działającej na sta-
tusie nielegalnej organizacji głęboko zakonspirowanej, będzie:
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E. Nila Fieldorfa ukazała się w 1984 r. Zob.: Bibliografia podziemnych druków zwartych..., dz. cyt., s. 64, poz. 822; M. Jastrzębski, 

dz. cyt., s. 61, poz. 514; Internetowa baza Biblioteki Narodowej, Książki Polskie Podziemne, http://mak.bn.org.pl/cgibin/makwww.exe?

BM=02&IM=03&WI=WSPOMNIENIAbSTAROBIELSKIE&NU=01&MX0=1&DD=10&MX0=1 [odczyt 14 III 2011].

23 W żadnej z dostępnych bibliografii drugiego obiegu nie odnotowano, aby taka pozycja ukazała się pod szyldem Wy-

dawnictwa im. gen. Nila Fieldorfa.

24 TW „Joanna”, czyli Maciej Kuncewicz (ur. 18 VIII 1958), współpracował z SB w latach 1981-1988. Zob.: AIPN, 00200/588,

t. 1-4, Teczka personalna i teczki pracy TW „Joanna”.

d-d Dopisano odręcznie.

25 Krzysztof Cieszewski – działacz SKS na UJ w Krakowie, następnie NZS w SGGW w Warszawie. Jako jedyny delegat

NZS uciekł ze Szkoły Pożarnictwa po jej pacyfikacji przez ZOMO w grudniu 1981. W konspiracji od początku stanu wojennego.

Organizował struktury podziemne, odzyskiwał materiały drukarskie NZS z zaplombowanych i zdemolowanych kwater; zdobywał



1. posiadanie wyprzedzającej informacji o inicjatywach poligraficznych, przynajmniej części
struktur konspiracyjnych,

2. ograniczanie tych inicjatyw m.in. poprzez sterowanie polityką wydawniczą, zmniejszanie
nakładów oraz przejmowanie ich w części,

3. stworzenie możliwości operacyjnych do stosowania działań stymulujących w środowisku
poligraficznym w pożądanych przez nas kierunkach,

4. kontrola nielegalnej działalności poligraficznej osób związanych z podziemiem, a szcze-
gólnie z nielegalnymi strukturami NZS i „Solidarności”,

5. rozpoznanie personalne poszczególnych zleceniodawców nielegalnych publikacji antyso-
cjalistycznych,

6. rozpracowanie i pozyskiwanie nowych osobowych źródeł informacji, które byłyby wyko-
rzystywane do realizacji zadań stojących przed Departamentem III,

7. zwiększenie naszych możliwości operacyjnych w zakresie likwidacji i kontroli pomniej-
szych grup poligraficznych i wydawniczych.

IV. Przedsięwzięcia operacyjne i sposób ich realizacji
Przyjęta koncepcja realizowana będzie w oparciu o 6 jednostek TW, pozostających na kon-

takcie Wydz[iału] II Dep[artamentu] III. Są to jednostki sprawdzone, z odpowiednimi pre-
dyspozycjami i umiejętnościami. Perspektywicznie planuje się utworzenie kierownictwa
wydawnictwa im. gen. „Nila” – Fieldorfa w oparciu o TW TW „Joanna”, „Adrian”26 i „Andrzej”27

(Załącznik nr 1, charakterystyki TW).

Sposób bezpośredniej realizacji
1. TW „Joanna” uda się do K[rzysztofa] Cieszewskiego i B[ogusza] Jagodzińskiego (liderzy

grypy drukującej „Wolę” i „Okno”, której TW jest członkiem) z propozycją druku na powielaczu
ww. pozycji w własnym zakresie, bez podawania jednak bliższych szczegółów. W przypadku nie
otrzymania konkretnych propozycji lub odwlekania czasowego, wydawnictwo wyda we własnym
zakresie 2 pozycje książkowe, m.in. „Moc truchleje”, co w konsekwencji winno doprowadzić
do otrzymania konkretnych ofert lub zleceń na usługi poligraficzne.

2. Równolegle z pkt. 1 nastąpi zalegendowany kontakt TW „Joanna” z TW „Adrian” i TW
„Andrzej”. Kontakt z TW „Adrian” będzie miał na celu utworzenie I grupy druku i kolportażu
wydawnictw, natomiast TW „Andrzej” odrębnej grupy kolportażowej.

3. TW „Adrian” po zalegendowaniu nawiąże kontakty z TW „Rafał”, „Ryszard” i „Joanna II” w
celu organizacji punktów druku, składowania i kolportażu, które jednocześnie będzie nadzorował.

4. TW „Andrzej” stworzy w oparciu o własne kontakty odrębną grupę kolportażu z perspek-
tywą uruchomienia bazy poligraficznej.

Techniczne wyposażenie wydawnictwa
W pierwszej fazie realizacji zakłada się przekazanie TW „Joanna” jednego powielacza elek-

trycznego (pozostaje w dyspozycji Wydz[iału] III-2 KSMO). W miarę zgodnej z założeniami

środki i sprzęt drukarski, szkolił nowych konspiratorów, w tym licealistów. Bral udział w demonstracjach solidarnościowych w maju

i sierpniu 1982. Aresztowany przez SB w styczniu 1983, pozornie zgodził się na współpracę, zwolniony, w ciągu kilku dni nielegalnie

uciekł z PRL. Obecnie profesor leśnictwa w USA.

26 TW „Adrian”, brak bliższych danych umożliwiających identyfikację osoby.

27 TW „Andrzej”, brak bliższych danych umożliwiających identyfikację osoby.
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realizacji koncepcji nastąpi przekazanie dalszych dwóch powielaczy (elektryczny i ręczny), po-
zostających w dyspozycji tut[ejszego] Wydziału. Kwestie związane z lokalizacją punktów druku
i zaopatrzeniem (papier, matryce, farba) rozwiążą osobowe źródła informacji tworzące wydaw-
nictwo, w oparciu o istniejące naturalne własne możliwości.

Jednocześnie podkreślić należy, że nie przewiduje się żadnych dodatkowych nakładów fi-
nansowych w realizacji przyjętej koncepcji.

Kierownictwo wydawnictwa
W wyniku dokonanej selekcji osobowych źródeł informacji, mających predyspozycje do wła-

ściwej realizacji zakładanych celów wytypowano 6-cio osobową grupę sprawdzonych TW, któ-
rych dotychczasowa współpraca z SB gwarantuje osiągnięcie pożądanych efektów.

W myśl przyjętej koncepcji kierownictwo wydawnictwa tworzyć będą: TW „Joanna”, TW
„Adrian” i TW „Andrzej”. Zaznaczyć przy tym należy, że łączność między poszczególnymi źród-
łami utrzymywana będzie za pośrednictwem skrzynek kontaktowych i sieci wzajemnie nie zna-
jących się łączników. W konsekwencji pozwoli to na pełną konspirację działalności
wprowadzonych TW oraz zapewni łatwość wyprowadzenia ich ze sprawy w przypadku koniecz-
ności operacyjno-śledczej likwidacji wydawnictwa.

Odnośnie pozostałych źródeł, jak i osób prowadzonych przez nas do realizacji założeń,
stosowane będą ww. zasady konspiracji, a dodatkowo ścisłą ich rejestrację w Biurze „C”
MSW. Zapewni to nam pełną kontrolę i możliwość wpływu na wszelkie działania operacyjne
jednostek MSW, podejmowane w stosunku do wspomnianych osób, jak i samego wydaw-
nictwa.

Operacyjna kontrola działalności wydawniczej
Przewiduje się pełną kontrolę nad całokształtem działalności wydawniczej, realizowaną po-

przez:
1. trwałe oznakowanie sprzętu poligraficznego, będącego w dyspozycji wydawnictwa, gwa-

rantujące identyfikację publikacji, ich nakład oraz kanały i zakres kolportażu (oznakuje Wydział
Kryminalistyki),

2. stosowanie środków techniki operacyjnej w stosunku do TW i innych osób zaangażowa-
nych w działalność wydawnictwa,

3. wzajemną i jednoczesną kontrolę wprowadzonej do realizacji sieci TW,
4. okresowe stosowanie środków techniki operacyjnej w odniesieniu do punktów druku,

składowania i kolportażu wydawnictw.

Polityka wydawnicza
W myśl przyjętej koncepcji całokształt polityki wydawniczej objęty będzie ścisłą kontrolą

operacyjną z jednoczesnym zachowaniem możliwości sterowania, zgodnej z aktualną sytuacją
operacyjną. Zlecane wydawnictwu do wykonania materiały, w pierwszej kolejności będą pod-
dawane ocenie i w zależności od treści nakład będzie wykonywany, zmniejszany lub przejmo-
wany operacyjnie przez sieć kolportażu.

Ponadto, każdy ze zleceniodawców po ustaleniu obejmowany będzie intensywną kontrolą
operacyjną.

V. Uwagi końcowe
1. Ujęte w koncepcji przedsięwzięcia będą realizowane w uzgodnieniu z Kierownictwem

Departamentu III MSW i w oparciu o odrębne plany realizacji.
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2. W przypadku pomyślnej realizacji przedstawionej koncepcji zostanie znacznie ograniczona
ilość osób zajmujących się nielegalnym drukiem metodą sitoramki, co w konsekwencji powinno
znacznie zmniejszyć ilość osób zaangażowanych w nielegalną działalność.

3. Poprzez realizację istnieje również realna szansa operacyjnego wejścia w struktury naj-
większego wydawnictwa opozycji – NOWEJ-II.28

4. Istnieje również – odległa czasowo – możliwość naturalnego nawiązania kontaktów z Pod-
górskim29 z RWE.

Załączniki: nr 1 – charakterystyki TW
nr 2 – schemat graficzny koncepcji

Opracowali inspektorzy Wydz[iału] II Dep[artamaentu] III MSW

por. Józef Nadworski30

plut. Jarosław Sadoch31

Źródło: AIPN, 00200/588, t. 1, k. 69-74, mps.

28 NOWA II – działająca od 1979 w ramach Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA grupa kierowana przez prof. Adama

Kerstena, z którym współpracowali m.in. Krystyna, Małgorzata i Grzegorz Kerstenowie oraz Piotr Stańczyk. Szerzej zob.: J. Błaże-

jowska, „Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1 (Warszawa:

Oficyna Wydawnicza Volumen, 2010): s. 306.

29 Chodzi o Tadeusza Podgórskiego (1918-1986) – żołnierz AK pseud. „Jantar”, „Zawisza”. W latach 1942-1944 studiował

ekonomię i socjologię na Podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. W Powstaniu Warszawskim walczył w zgrupowaniu „Rado-

sław”. Po upadku powstania dostał się do niewoli i do końca wojny przebywał w obozie w Sadnbostel. W latach 1945-1946 w II

Korpusie w Włoszech. W latach 1946-1965 mieszkał w Anglii. Od 1965 do przejścia na emeryturę w 1985 pracował w redakcji

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Szerzej zob.: J. Kowalski, „Tadeusz Podgórski” [w:] Encyklopedia emigracji, http://www.vi-

deofact.com/polska/tadeusz_podgorski.htm [odczyt: 31 III 2011].

30 Józef Nadworski, s. Edwarda, ur. 25 X 1947, w aparacie bezpieczeństwa od 1969, od VII 1982 w stopniu porucznika MO,

następnie kapitan MO. Przebieg służby: oficer Grupy „T” Referatu ds. Bezpieczeństwa KMiP MO w Elblągu – od 1 XII 1969; inspektor

operacyjny SB KMiP MO w Elblągu – od 16 I 1975, inspektor Wydziału II SB KW MO w Elblągu – od 1 VI 1975, słuchacz Wyższej

Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie – od 1 X 1975 do 26 VI 1978, młodszy inspektor Biura Śledczego MSW – od 1 VII 1978,

młodszy inspektor Wydziału V Departamentu III MSW – od 16 II 1980, inspektor Wydziału V Departamentu III MSW – od 1 V 1980,

inspektor Wydziału II Departamentu III MSW – od 1 VIII 1982, starszy inspektor Wydziału X Departamentu III MSW – od 16 XI 1987,

zwolniony z resortu – 31 XII 1987. AIPN, 0604/1627, Akta osobowe Józefa Nadworskiego.

31 Jarosław Sadoch, w 1982 inspektor Wydziału II Departamentu III MSW. Brak bliższych danych.
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* * *

“Under Control” while “Retaining the Ability to Steer”
Any publishing activity during the years 1976-1989 bypassing the communist censors was

treated as opposition activity by the regime. Various types of repression were employed against
individuals involved in illegal publishing ran the gamut from surveillance, searches, interroga-
tion, and temporary arrests to prison sentences. Nevertheless, the secret police did not always
aim to stamp out all illegal publishing outlets. Maintaining operationally-controlled publishing
houses was actually profitable for the bezpieka. In this manner the secret police could limit the
scope of their activities, influence the publishers’ political agendas, monitor distribution, and
infiltrate opposition circles. Progressively discovered source materials also indicate that the es-
tablishment of some illegal publishing houses might have been inspired by the Security Service
(SB). The activities undertaken in relation to the Gen. Nil Fildorf Publishing House may serve
as an example. There may have been other such cases, which does not mean that every illegal
publishing operation was controlled completely by the secret police. Undoubtedly further re-
search into this problem will allow us to verify the current state of our knowledge.
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Sprostowanie Historii

Odpowiedź Polakom

Generał anton Denikin

Wprowadzenie

Nieczęsto w naszych dziejach mieliśmy okazję
wpływania na losy świata, a już w szczególności 
w ostatnich trzech stuleciach. Z pewnością wydarze-
nia lat 1919-1920, kiedy kształtował się obraz XX
wieku, należą do czasu, w którym ów wpływ mie-
liśmy. Rosja, trawiona wówczas wojną domową, wy-
czerpana militarnie i ekonomicznie czteroletnią
wojną światową, w ogniu konfliktów społecznych i
narodowościowych, była słaba – najsłabsza od dwóch
stuleci. Wykorzystaliśmy tę sytuację tworząc niepo-
dległą Polskę, natomiast zupełnie nie rozumieliśmy
tego, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów. Nasze ówczesne elity poli-
tyczne z Józefem Piłsudskim w roku 1919, kiedy można było przy polskiej pomocy
zniszczyć tworzący się system bolszewicki, nie posiadały świadomości tego – czym
w istocie ten system jest. Konsekwencje tego były dla nas, jak i dla całego świata,
bardzo dotkliwe. A przecież dla uważnego obserwatora ów rodzący się wówczas 
w Rosji system nie powinien być tajemnicą. Liczne relacje, dokumenty, założenia
ideowe i ich realizacja wyraźnie wskazywały, że mamy do czynienia z czymś wy-
jątkowym, z totalitarnym potworem, którego celem jest budowa nowego społe-
czeństwa. Piłsudski, jak i reszta świata, uznał, że jest to sprawa wewnątrzrosyjska,
nas niedotycząca. Zresztą, miał on swoje plany, których realizacja w roku 1920 nie
powiodła się, o wiele skromniejsze i oparte na przesłankach niepewnych. Któż bo-
wiem mógłby nas zapewnić, że Ukraina Petlury, gdyby powstała, byłaby propolska.
Przecież z Ukraińcami mieliśmy konflikt o Małopolskę Wschodnią. Mniejsza 
o Petlurę, faktem jest, że w 1919 r. nie tylko nie pomogliśmy Denikinowi, ale wy-
kazaliśmy się wobec niego najdalej posuniętą wrogością. Wstrzymanie naszej ofen-
sywy na froncie wschodnim i porozumienie z bolszewikami umożliwiło
„czerwonym” ściągnięcie z naszego frontu wojsk i rzucenie ich przeciwko „bia-
łym”. Przyczyniliśmy się zatem w sposób bezpośredni do rozgromienia Armii

[



*
Osiemnaście lat temu rozgrywały się na Wschodzie Europy wydarzenia groźne i krwawe,

decydujące o losach Rosji i Polski. Jedna z kart tej przeszłości, najciemniejsza i najtragiczniejsza,
być może, w swych skutkach, dopiero w ciągu ostatnich dni ostatecznie została wyjaśniona. Ro-
zumiem tu rolę Polski w walce przeciw-bolszewickiej Sił Zbrojnych Południowo-Rosyjskich,
którymi dowodziłem, rolę, wyjaśnioną przez gen. gen. Kutrzebę w dziele jego Wyprawa Kijowska

1920 r. i byłego szefa polskiego sztabu generalnego [Stanisława] Hallera w artykule „Nasz sto-
sunek do Denikina”.

Właściwie mówiąc, historia naszych stosunków wzajemnych z marszałkiem Piłsudskim znana
jest już od dawna w głównych zarysach: wyłożyłem ją w piątym tomie mej pracy Oczerki Russkoj

Smuty jeszcze w roku 1926. W Polsce jednak, na życzenie marszałka, do chwili obecnej, w ciągu
lat 18-tu na ten „wstydliwy zakątek historii” nałożony był nakaz milczenia. Obecnie, gdy nakaz
ten zdjęto, społeczeństwo polskie nie może poprzestać na urzędowej wersji wydarzeń, nie może
nie wysłuchać tego, kto był „stroną” w tym historycznym „procesie”, a to nie tylko w imię usta-
lenia prawdy dziejowej, ale i dlatego jeszcze, że nadciągające wydarzenia tworzą koniunkturę,
pod wieloma względami podobną do tej, jaka panowała w latach 1919-1920.

*
Charakteryzując oblicze Armii Ochotniczej, gen. Kutrzeba mówi: „Po wybuchu rewolucji

rosyjskiej i upadku armii carskiej, wierne dawnemu rządowi resztki armii i ochotnicy rosyjscy,
pragnący walczyć o restytucję caratu, zgrupowali się na południu Rosji pod dowództwem gene-
rała Denikina”.

Ochotniczej w 1919 r., jedynym momencie, w którym „biali” mogli zgnieść bol-
szewików. W roku następnym już ani my, ani „biali” nie mieliśmy sił na to, aby
wydrzeć władzę komunistom. Po przegranej, Rosjanie walczący z bolszewikami
udali się na emigrację rozpoczynając swój żywot portierów, robotników niewykwa-
lifikowanych i taksówkarzy. W 25 lat później w niepomiernie lepszych warunkach,
w roli emigrantów dołączyli do nich m.in. Polacy. Bolszewicy rozszerzyli swoje pa-
nowanie na całą Europę Środkowo-Wschodnią.

Prezentowany poniżej tekst gen. Antona Denikina (1872-1947) ukazał się 
w Paryżu w 1937 r., w języku polskim, nakładem pisma Dobrowolec pod tytułem
„Sprostowanie historii. Odpowiedź Polakom”. I istotnie był on odpowiedzią na
książkę gen. Tadeusza Kutrzeby Wyprawa Kijowska w 1920 roku, a właściwie na te
fragmenty, w których autor odnosił się do relacji Polski z „białą” Rosją. Denikin 
w swej broszurze zaprezentował poglądy znane już wcześniej z jego publikacji na
łamach emigracyjnej prasy rosyjskiej, a także z Oczerkow russkoj smuty – autorskiej
interpretacji wydarzeń lat 1917-1920. Urodzony na terenie Polski, z matki Polki 
i ojca Rosjanina, który był oficerem średniego szczebla armii carskiej, był Denikin
przykładem żołnierza, który własną pracą i zdolnościami osiągnął najwyższe stano-
wiska w armii. Los postawił go na czele formacji broniących cywilizacji przed zale-
wem komunistycznego barbarzyństwa i zadaniu temu nie sprostał. Czy mógł
sprostać, przy bierności ówczesnego świata, to sprawa odrębna. Prezentowany tekst
publikowany jest po raz pierwszy w Polsce.

Paweł Juzwa
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Określenie zarówno nietrafne, jak i zbyt prymitywne. Ruch Białych podjęty w końcu 1917 r.,
zrazu na Południu, potem na Wschodzie, Północy i Zachodzie Rosji, wielce różnorodny w skła-
dzie swoim, zgoła nie stawiał sobie za cel restytucji caratu; powstał żywiołowo, jako naturalny
popęd narodu do samoobrony i bytu narodowego, jako protest przeciwko pokojowi Brześcia Li-
tewskiego i licytacji Rosji, jako reakcja przeciwko niebywałemu uciskowi ducha, wolności, sa-
modzielności narodu, przeciw zagładzie fizycznej całych warstw społecznych. Znaczenie Ruchu
Białych obejmowało nie tylko granice Rosji. Ci, w których nie zamarło elementarne poczucie
sprawiedliwości, nie mogą nie przyznać, że w pierwszych chwilach krytycznych po zakończeniu
wojny światowej jedynie tylko Armie Białe wstrzymały potok czerwony, grożący podówczas Eu-
ropie; tylko one uchroniły od zalewu nowe twory zachodnie i bezsilną jeszcze podówczas pod
względem wojskowym Polskę. Wiadomo wszak, że w końcu r. 1918, gdy runął mur ochronny
austriacko-niemiecki, z 400 tys. czynnej armii sowieckiej 300. tys. przykutych było do frontów
w walce z Białymi i tylko 100 tys. rozwinęło swe siły na linii frontu przeszło tysiącwiorstowego
od jeziora Oneżskiego do Orszy nad Dnieprem – przeciwko Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie
i Polsce...

Tę właśnie okoliczność wykorzystała Polska i, napotkawszy na słaby bardzo opór ze strony
wojsk bolszewickich, przesunęła jesienią r. 1919 swój front do Dźwiny, Berezyny i Słucza.

Na zasadzie szeregu traktatów międzynarodowych, zawartych na Konferencji Wersalskiej 
w połowie r. 1919, ustalona została zachodnia granica Polski. Co się tyczy wschodniej jej granicy,
to decyzja w tej kwestii bez udziału Rosji przedstawiała trudności nie do przezwyciężenia. 
I oto dopiero w początkach grudnia Rada Naczelna ustaliła wreszcie tymczasową granicę (tzw.
linię Kerzona [Curzona]), wytykając takową przykładnie na krańcach dawnej Polski rosyjskiej.
W tych granicach Polsce pozostawiono inicjatywę zaprowadzenia normalnego rządu państwo-
wego, podczas gdy dalsza ekspansja na wschód uzależniona zastała od zgody Rosyjskiego Ze-
brania Ustawodawczego.

*
Jesienią r. 1919 armie Południowo-Rosyjskie, krocząc na Moskwę, obejmowały front od Ca-

rycyna po Woroneż – Kijów – Orzeł – Odessę, pokrywając zwolniony od władzy bolszewickiej
okręg osiemnastu guberni i obszarów przestrzenią 1 mln km kwadratowych z ludnością do 
50 milionów.

Podejmując ofensywę w kierunku Kijowa, miałem na widoku wielkie znaczenie – w inte-
resie obu stron – połączenia Armii Ochotniczej z Polską. Połączenie to zwolniłoby automa-
tycznie wojska polskie na froncie wschodnim oraz wszystkie wojska rosyjskie obszarów
Kijowskiego i Noworosyjskiego – dla podjęcia operacji w kierunku północnym. Proponowałem
dowództwu polskiemu przesunięcie wojsk do górnego Dniepru, w ogólnym kierunku na Mo-
zyrz. Już ta tylko dywersja, jak to widać z schematu, doprowadzała do zagłady 12. armię so-
wiecką – nie przedstawiała dla Polaków żadnych trudności, nie wymagała żadnych zbytnich
ofiar i w każdym razie kosztowałaby Polskę bez porównania mniej krwi i zniszczenia, aniżeli
podjęta później „wyprawa kijowska” oraz – co zatem poszło – wtargnięcie do Polski Armii bol-
szewickich.

Współpraca wojskowa Polski z Armią Ochotniczą jesienią 1919 roku groziła sowietom roz-
gromem i upadkiem. W tej ocenie sytuacji zgodne są wszystkie trzy strony. 

Tymczasem Naczelnik Państwa Polskiego zawarł z rządem sowieckim na jesieni roku 1919
ugodę tajną, mocą której działania wojenne na froncie polsko-sowieckim zostały czasowo za-
wieszone.

Historia tej ugody jest następująca:
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We wrześniu roku 1919 znajdowała się koło Łucka misja bolszewicka „Czerwonego Krzyża”,
mająca za cel urzędowy wymianę jeńców i zakładników między Polską a Rosją Sowiecką. Na
czele tej misji stał Polak-komunista Marchlewski, były przyjaciel Piłsudskiego i współtowarzysz
jego w działalności rewolucyjnej w Rosji. Sztab generała Piłsudskiego polecił niejakiemu pod-
porucznikowi Birnbaumowi wejść w kontakt z Marchlewskim „dla wybadania właściwych celów
wojennych Rosji sowieckiej”. To wzajemne „sondowanie” trwało w ciągu września i paździer-
nika. Widocznie jednak rząd sowiecki albo źle rozumiał, albo też nie dowierzał „informacji” pol-
skiej, bowiem 3 listopada generał Piłsudski odkomenderował do Marchlewskiego kapitana
Boernera, tym razem już z bezpośrednią propozycją powstrzymania działań wojennych i usta-
lenia linii demarkacyjnej: Nowogród Wołyński – Olewsk – rzeka Ptycz – Bobrujsk – rzeka Be-
rezyna – rzeka Dźwina. Boerner miał tylko przeczytać Marchlewskiemu notę gen. Piłsudskiego,
nie powierzając jednak w ręce bolszewików żadnych zgoła pisemnych dowodów ugody. Fakt tej
ugody ukryć należało zarówno przed moją kwaterą, dokąd posłaną była misja polska dla prowa-
dzenia układów fikcyjnych, jak i przed Anglią i Francją, które okazywały Polsce pomoc polityczną
i materialną – wcale nie po to, by Polska wspomagała bolszewików i bolszewizm. W tymże celu
kamuflażu odbywają się nadal miejscowe utarczki drobnych oddziałów, zaś w okręgu Dźwiny,
gdzie linie frontów stykały się ze sobą niemal, gen. Piłsudski zalecał sowietom „komunikację
kolejową odbywać w nocy, gdyż ostrzeliwanie za dnia nie będzie wykluczone”.

W istocie rzeczy powstrzymanie ofensywy polskiej w najniebezpieczniejszym dla Rosji so-
wieckiej kierunku, mając cel najzupełniej określony, nastąpiło daleko wcześniej jeszcze, niż 
3 listopada, w nocie werbalnej bowiem gen. Piłsudskiego, skierowanej za pośrednictwem Bo-
ernera do Sowietów, powiedziano wyraźnie: 

„Wspomaganie Denikina w jego walce z bolszewikami nie może być polską racją stanu. Ude-
rzenie na bolszewików w kierunku na Mozyrz bezsprzecznie dopomogłoby Denikinowi w jego
walce z bolszewikami, a nawet mogłoby być decydującym momentem zwycięstwa. Polska na
froncie poleskim miała i wystarczające siły, aby to uderzenie wykonać. Czy wykonała? Czy ten
moment nie powinien był otworzyć oczu bolszewikom?”.

*
W tym samym czasie w Taganrogu, w kwaterze mojej misje polskie: wojskowa i gospodarcza

wiodły układy fikcyjne z Rządem Południowo-Rosyjskim. W tymże czasie naczelnik misji woj-
skowej, gen. Karnicki – chcę wierzyć w dobrej wierze – gorąco zapewniał mię, że i naczelnik
państwa (Piłsudski), i premier rządu (Paderewski), udzielając mu wskazówek przed wyjazdem,
„żądali za wszelką cenę dobicia ugody”, uważając, że „w przeciwnym razie położenie Polski
między Niemcami i Rosją grozi wielkim niebezpieczeństwem”... Gorąco zapewniał mię rów-
nież i misje Ententy w Taganrogu, że między Polską a Rosją sowiecką żadnej ugody nie ma,
spokój zaś chwilowy na froncie spowodowany został względami natury technicznej... Podobne
również zapewnienia dane zostały w Warszawie zaniepokojonym przedstawicielom Anglii 
i Francji, w szczególności pełnomocnikom rządu angielskiego: posłowi Mac-Kinder’owi i gen.
Briggs’owi, którzy wiedli w Polsce pertraktacje w sprawie współdziałania Wojsk Polskich 
z Ochotniczymi.

Co się tyczy rządu sowieckiego, to przyjął on z radością propozycję Piłsudskiego, składając
na żądanie tegoż zapewnienie, że „dyskrecja jest i będzie zupełnie zachowana”. Jakoż zacho-
wana została istotnie przez Rosję sowiecką do r. 1925, kiedy prasa sowiecka, na skutek śmierci
Marchlewskiego, podała do wiadomości świata całego, jak wielkie usługi okazał zmarły komu-
nizmowi.

Tak mijały tygodnie i miesiące.
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A tymczasem 12. armia sowiecka walczyła spokojnie przeciw Kijowskim Wojskom Ochotni-
czym, mając na tyłach swych dywizje polskie... A tymczasem dowództwo sowieckie ściągało 
z frontu polskiego i przerzucało na mój front dziesiątki tysięcy bagnetów i szabel, decydujących
o losie Sił Zbrojnych Południowo-Rosyjskich.

I dopiero w końcu grudnia, gdy padł „biały” Kijów, podjęły wojska polskie na nowo działania
wojenne na północy, zaś na froncie wołyńskim gen. Listowski zajmować począł bez walk miasta,
opuszczane przez odstępujących ku Odessie Ochotników.

O tej tragedii Wojsk Białych i narodu rosyjskiego mówi gen. Haller z chłodnym okrucień-
stwem: „Ta zanadto gwałtowna likwidacja Denikina nie leżała w naszym interesie. Wolelibyśmy,
by się jego opór przeciągnął, by wiązał jeszcze przez pewien czas siły sowieckie… Referowałem
Naczelnemu Wodzowi sytuację… Nie chodziło, naturalnie o niesienie Denikinowi efektywnej
pomocy, lecz o przedłużenie jego wegetacji”...

W tym właśnie celu postanowiona została dywersja przeciw frontowi sowieckiemu po ewen-
tualnym zajęciu przez bolszewików Połtawy. Gen. Piłsudski i Haller wyrzekli się jednak wkrótce
tej myśli: „Doszliśmy do przekonania, że dywersja dałaby nam mało korzyści”...

„Nasze ostrożne (!) postępowanie” – kończy Haller – „dało doskonałe wyniki”.
Marszałek Piłsudski wolał przynajmniej zachować milczenie o tym „postępowaniu” do końca

dni swoich... Co się zaś tyczy „doskonałych wyników”, to można w nie już teraz wątpić, a to
tym bardziej, że Historia nie dokonała jeszcze pełnego obrotu.

Muszę dodać, że wówczas, gdy w polskiej kwaterze głównej sprawa dywersji została w ten
sposób rozstrzygnięta, wówczas jeszcze gen. Piłsudski, wobec usilnych perswazji pełnomocnika
rządu angielskiego Mac-Kinder’a, uważał za możliwe zawiadomić mię, iż zgadza się na spotkanie
ze mną, jak również na okazanie nam pomocy... na wiosnę.

Rzecz działa się w styczniu 1920 r., gdy padł Kijów i armie południowe cofnęły się już poza
Don. Nie wiedzieliśmy wtedy, że chodzi tylko o „przedłużenie naszej wegetacji”, ale i bez tego,
w istniejących warunkach, zapowiedź pomocy „na wiosnę” brzmiała jak okrutna ironia.

Jak przyjęty został ten „wybieg wojenny” przez samopoczucie narodowe rosyjskie, o tym 
i mówić nie trzeba. Nie będę się tu zatrzymywał nad ogólno-etycznym jego zabarwieniem, na-
suwającym pytanie o przekroczenie najdalszych granic tego, co dozwolone jest moralnie – po-
zostawiam ocenę tego, co się stało, sumieniu polskiemu.

Z podanego powyżej łatwo zrozumieć, czemu marszałek Piłsudski do końca życia swego 
w sprawie tej zachował milczenie i innym milczenie nakazał. Obecnie, gdy nakaz milczenia
został zdjęty, ci, co z nim współdziałali, starają się usprawiedliwić i jego, i swoje postępowanie.

Jakież przytaczają argumenty?
W drugiej nocie werbalnej (początek grudnia 1919 roku) kapitan Boerner zakomunikował

rządowi sowieckiemu:

Podstawą polityki Naczelnika Państwa względem Rosji jest fakt, że
nie chce dopuścić do tego, aby  reakcja rosyjska miała zatriumfować 
w Rosji, przeto wszystko, co będzie mógł, to będzie czynił, choćby wbrew
zrozumieniu przez Rząd sowiecki. Z tego oświadczenia Rząd sowiecki po-
winien był już dawno wysnuć odpowiednie konsekwencje, tym bardziej,
że już od dawna Naczelnik Państwa takimi faktami dowodził, jakie są
„jego intencje...”.

Ze zdumieniem niezmiernym dowiadujemy się o takich celach „ideologicznych”, o takich
troskach... jednostronnych zmarłego Marszałka wobec losów Rosji. A czyż „zatriumfowanie 
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w Rosji” wszechrujnującej, zalewającej kraj krwią, najbardziej reakcyjnej ze wszystkich dyktatur
– sowieckiej – mogło być dopuszczone? 

Nie, nie dla triumfu tego lub innego ustroju, nie dla dogmatów partyjnych, nie dla interesów
klasowych i nie dla dóbr materialnych walczyli i ginęli wodzowie ruchu Białego, lecz dla ocalenia
Rosji. Wiodąc walkę zbrojną, osobiście nie brałem na siebie przekraczającego siły zadania – budowy
Nowej Rosji w ogniach i płomieniach tej walki. Dążyłem jedynie do obalenia bolszewików, by
przez przywrócenie podstawy państwowości i ładu społecznego stworzyć warunki, konieczne dla
odbudowy Ziemi Rosyjskiej zbiorową wolą narodu. Wszak ostatecznie jasnym było, że nie ustrój
„Denikina”, nie ustrój „Kołczaka”, nie taki lub inny ustrój tymczasowy postawiony jest na kartę,
lecz losy Rosji. Nie jest nam dane wiedzieć, jaki ustrój państwowy byłby zapanował w Rosji 
w razie zwycięstwa Armii Białych w latach 1919-1920. Jestem jednak głęboko przekonany, że po
nieuniknionej, lecz krótkotrwałej walce różnych prądów politycznych ustrój normalny byłby za-
panował w Rosji; ustrój, oparty na zasadach prawa, wolności i własności prywatnej. I na pewno
nie mniej demokratyczny, aniżeli ustrój, wprowadzony do Polski przez zmarłego Marszałka.

W każdym razie czymś niezrozumiałym i ponad siły było narzucanie narodowi rosyjskiemu
z zewnątrz jego ustroju państwowego; tym bardziej niezrozumiałym, że sam gen. Piłsudski, po-
tępiając aktywną politykę Ententy, skierowaną przeciwko bolszewikom, oświadczył w pierwszej
nocie werbalnej do bolszewików, że „Polska nie jest żandarmem Europy i nie chce nim być”.

I oto wybór drogi zrobiony został przez naczelnika Państwa Polskiego już „dawno” i równie
„dawno” już dowiódł on władzy sowieckiej, „jakie są jego intencje”...

*
W charakterze następnych argumentów, wyjaśniających przyczynę odmowy współpracy ze

mną marszałka Piłsudskiego, gen. Kutrzeba twierdzi, że zgodnie z tym, co wiadomo marszał-
kowi: „Denikin wzbraniał się uznać zupełną państwową samodzielność Polski i jej prawo do
głosu w odniesieniu do przyszłości tych ziem, które po rozbiorach Polski dostały się pod zabór
rosyjski”.

I dlatego: „Pobicie armii sowieckiej doprowadziłoby do utrwalenia rządów Denikina, 
a w rezultacie do nie uznania w pełni samodzielnej Polski”.

Zdawałoby się, że teraz przynajmniej, w świetle niedających się obalić materiałów histo-
rycznych, wobec istnienia archiwów „białych”, francuskich, angielskich, za życia dziesiątków
działaczy sojuszniczych, byłych pośredników między Taganrogiem a Warszawą – wstyd będzie
powtarzać podobne bajki, w rodzaju tej np., jaką w osiem lat po wydarzeniach podała czytelni-
kom gazeta Głos Prawdy, drukując artykuł o „pretensjach gen. Denikina”, który jakoby „w dniu
przybycia do kwatery jego pierwszego przedstawiciela wojskowego Polski, gen. Karnickiego,
podpisał demonstracyjnie ukaz o mianowaniu... gubernatora warszawskiego”...

Uznanie przeze mnie niepodległości Polski było zupełne i bezwarunkowe. Przed upadkiem
Niemiec jeszcze, gdy Polska znajdowała się w kleszczach austriacko-niemieckich, uformowałem
na południu Rosji oddzielną brygadę polską pułkownika Zielińskiego „na prawach sojuszniczych
wojsk” z samodzielną organizacją i komendą w języku polskim. Brygada ta, z całym swym ek-
wipunkiem materialnym, wysłana została przeze mnie przy pierwszej sposobności (w grudniu
roku 1918) drogą morską, dla połączenia się z armią polską. W początku roku 1919 pełnomocnik
Polskiego Komitetu Narodowego, hr. Bem-Cosban uznany został przez rząd mój, jako przed-
stawiciel Polski i znalazł poparcie we wszystkim, co dotyczyło przyznania Polakom miejscowym
ich obywatelstwa polskiego, obrony ich interesów, reewakuacji, powołania roczników poboro-
wych do wojska polskiego itd. Gdy zaś 26 września przybyły do Taganrogu misje gen. Karnic-
kiego i byłego ministra Iwanowskiego, przyjęte zostały przez nas tak uroczyście i serdecznie,
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jak żadna inna misja cudzoziemska. Na przyjęciu powitałem posłów Państwa Polskiego słowami
następującymi:

Po długich latach nieporozumień i waśni wewnętrznych, po ciężkich
wstrząsach wojny światowej i zawieruchy ogólnej, dwa bratnie narody sło-
wiańskie wkraczają na arenę świata w nowych warunkach zrozumienia
wzajemnego, opartego na tożsamości interesów państwowych i wspólnocie
przeciwdziałających sił zewnętrznych. Z duszy pragnę, by drogi nasze się
nie rozchodziły.

Wznoszę puchar za odrodzenie Polski i nasz przyszły związek po-
krewny!

Przykre wspomnienie...
Słowa me, pozostałe bez echa, wypływały z przeświadczenia o państwowej konieczności na-

szej jedności, ile i z serca. Bowiem losy tak się złożyły, że na czele sił zbrojnych południowo-ro-
syjskich stał człowiek, który przeżył w Polsce kongresowej lat 25, związany z Polakami węzłami
krwi i przyjaźni, znający dobrze kraj i kochający jego naród. Lecz dla wersji urzędowej wygod-
niejsza jest, oczywiście, sytuacja odwrotna... Gen. Haller mówi: „uważaliśmy za błędne mnie-
manie, że uda się przez udzielenie pomocy przeistoczyć zwycięskiego wroga :w przyjaciela”...

Dla wersji urzędowej wygodniej jest zniekształcać rzeczywistość, byleby usprawiedliwić ten
niepojęty dla niewtajemniczonego paradoks, mocą którego gen. Piłsudski, „dążąc [sic!] świa-
domie do zguby narodowych sił rosyjskich”, podtrzymywał tę „emanację zbrojną czerwonej re-
wolucji”, która w jego własnym przekonaniu, jak mówi gen. Kutrzeba, „szła nie tylko na podbicie
Polski, ale na zapalenie pochodnią komunizmu całego świata”...

*
Wreszcie, kwestia trzecia – granicy wschodniej Polski. Siłą rzeczy kwestia ta nie mogła być

podówczas ostatecznie rozstrzygnięta. Nalegałem, by zachowana została faktyczna granica tym-
czasowa, aż do rozstrzygnięcia losów ziem pogranicznych wespół przez polską i przyszłą ogól-
norosyjską władzę – na podstawie etnograficznej. Jakież inne rozwiązanie sprawy mogło być
bardziej sprawiedliwe i realnie wykonalne w ówczesnym okresie walk międzynarodowych i we-
wnętrznych i debat wersalskich; w braku uznanej ogólnie władzy wszechrosyjskiej, wobec
zmiennych frontów; powstających i ginących rządów; efemerycznych hetmanów i atamanów
i równie efemerycznych „układów” i „sojuszów” z nimi?

A czyż warunki sowieckie były korzystniejsze? Lecz i ta kwestia, jak się okazuje, była fikcją
tylko. 

Sam marszałek Piłsudski w końcu 1919 roku, jak wynika ze sprawozdania wspomnianego
już przeze mnie Mac-Kinder’a, uznawał linię pograniczną, wytyczoną na skutek decyzji Konfe-
rencji Wersalskiej, uważając, że „na zachód od niej – znajdują się niezaprzeczalne obszary pol-
skie, zaś ziemie na wschód od niej przyłączone zostać powinny do tego lub innego państwa, na
zasadzie plebiscytu”.

„Tego lub innego państwa”... Określenie to nabiera obecnie szczególnego znaczenia... Rzecz
w tym, że przedstawiciel Polski gen. Karnicki w istocie nigdy nie przedkładał mi żadnych okre-
ślonych warunków dotyczących granic polskich. Oczywiście, kwestia ta w tym stanie rzeczy nie
miała dla polskiej kwatery głównej znaczenia istotnego, albowiem gen. Piłsudski miał na myśli
inne cele, bardziej rozległe... Jak oświadcza współpracownik jego, gen. Kutrzeba, marszałek
dążył „do nowej organizacji Wschodu Europy” drogą... podziału Rosji i sprowadzenia jej granic
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do Moskowii... Prywatnie, na długo jeszcze przed nawiązaniem kontaktu ze mną, gen. Piłsudski
przygotowywał „sojusz” z Petlurą, uważając, że „jedynie przez restytucję Ukrainy możemy być
zabezpieczeni od Wschodu”. I tylko wówczas „stałby się Denikin sojusznikiem naszym”, gdyby
„nie sprzeciwiał się politycznym tendencjom odrywania od Rosji organizmów narodowych ob-
cojęzycznych” a w szczególności, „gdyby uznał ruch ukraiński”...

Tymczasem sojusz polsko-ukraiński miał według historyka, Stanisława Kutrzeby, za cel: 
„Stworzyć Ukrainę, jako państwo od Rosji odrębne, udzielne, przy polskiej pomocy... Ku Polsce
ciążące, bo, oczywiście, trwale poróżnione z Rosją, która nie chciałaby chyba nigdy wyrzec się
Ukrainy, bogatej w ziemię urodzajną, węgiel i kruszec, a nadto zagradzającej Rosji tak ważną
dla niej drogę do morza Czarnego”.

Nie znalazł się nikt spośród Wodzów Ruchu Białego, aby współdziałać w sprawie podziału
Rosji. I dlatego postanowiono: wobec tego, że „formalne formowanie Ukrainy zdeklarowałoby
nasz wrogi stosunek do Denikina, co dla Polski w owym czasie korzystne nie było”, przeto plany
te należało ukryć zarówno przed Denikinem, jak i przed Ententą i do wykonania ich można
było przystąpić dopiero po upadku Denikina”... Tak głosiło pouczenie, udzielone przez do-
wództwo główne gen. Listowskiemu, dowodzącemu podówczas frontem wołyńskim.

Nigdy, oczywiście nigdy żadna Rosja, czy to reakcyjna czy demokratyczna, republikańska,
czy też jedynowładcza, nie przystanie na oderwanie od niej Ukrainy, złączonej z nią węzłami
krwi. Niedorzeczny, nieuzasadniony i zaostrzany z zewnątrz spór między Rusią Moskiewską 
a Rusią Kijowską, jest naszym sporem wewnętrznym, nikogo poza tym niedotyczącym; sporem,
który rozstrzygnięty zostanie przez nas samych tylko. Oderwanie Ukrainy w roku 1920 okazało
się zadaniem ponad siły armii polskiej, nawet w obliczu niesławnej władzy sowieckiej i rozbitej
armii czerwonej Tuchaczewskiego. Dlatego też potem z taką łatwością, na zasadzie umowy 
Ryskiej, zarówno Petlura, jak i Ukraina zdani zostali na łaskę losu.

Jasne i proste.
Lecz oto gen. Kutrzeba stawia pytanie: „Czy Polska nie zdradziła Ukraińców?” I odpowiada:

„Gdyby nie krew polsko-ukraińska, przemiana dla tej sprawy, gdyby nie polityczny program Pol-
ski roku 1920, może nie byłoby dziś Ukrainy, jako samodzielnej republiki”...

Z uczuciem zdziwienia i… wstydu za autora czytamy te wiersze. Po pierwsze wiadomo
wszak, że pierwotna inicjatywa uznania Ukrainy pochodziła od Niemców, po drugie zaś... ucho-
waj Boże, generale Kutrzebo, by Ojczyzna Pana stać się miała kiedy taką „samodzielną repub-
liką”, jak Ukraina sowiecka.

*
W ten sposób w świetle prawdy historycznej „walka przeciw reakcji rosyjskiej”, „szczytne

historyczne zadanie walki o wolność ludu ukraińskiego” – tracą swe znaczenie ideowe; prze-
szkody, stojące jakoby na drodze ku współdziałaniu państwa polskiego ze Zbrojnymi Siłami po-
łudniowo-rosyjskimi, w rodzaju „nieuznania przez Denikina zupełnej państwowej
samodzielności Polski” i in. – padają w gruzy. Argumenty te stworzone zostały i podtrzymywane
są jedynie celem usprawiedliwienia postępku, którego ani moralnie, ani politycznie obronić nie
można. Cała więc kwestia sprowadzała się przeto w tych dniach fatalnych do rozwiązania strasz-
liwego w swej prostocie i nagości zagadnienia: Czy współdziałać w sprawie odrodzenia narodo-
wego Rosji, lub przynajmniej mu nie przeszkadzać, czy też przyczynić się do zniewolenia jej
przez komunizm i do... jej podziału?

Bolszewizm zwyciężył.
Jakie są skutki tego zwycięstwa nie tylko dla Rosji, ale i dla świata całego – o tym mówić

teraz nie ma już potrzeby. Byłoby jednak błędem nie do wybaczenia uważać, że historia ta jest

SPROSTOWANIE HISTORII. ODPOWIEDŹ POLAKOM



zakończona. Trwa ona nadal. Świat staje ponownie przed straszliwymi i krwawymi wydarze-
niami. Propaganda bolszewicka i złoto bolszewickie szerzą rozkład w życiu narodów. Rana pol-
sko-rosyjska krwawi, jak dawniej. Chorobliwe nawarstwienia, osiadłe wokoło niej – dawne
porachunki historyczne („wczoraj – wy nas, dzisiaj – my was!”), uprzedzenia, nieufność i wro-
gość – nie zanikają. Widma przesłaniają rzeczywistość... Plany, o których marzył marszałek Pił-
sudski w latach 1919-1920, metody, jakie stosował podówczas nie tylko wobec sił zbrojnych
południowo-rosyjskich, ale i względem sojuszników, Anglii i Francji, jak to wynika z poufnych
„wspomnień”, jakie się ukazały – znajdują usprawiedliwienie i aprobatę polskich sfer rządzących
i za naszych również dni... W każdym razie wyraźnego potępienia ich nie słychać. Okoliczność
ta, z jednej strony, nasuwa duże wątpliwości co do wartości współczesnych zobowiązań mię-
dzynarodowych Polski, z drugiej zaś – wywołuje widmo nowej wojny bratobójczej i wyklucza
możliwość wprowadzenia istotnego pokoju na Wschodzie Europy.

Ostrzeżenia Historii nie przynoszą korzyści. Polska, na skutek swej polityki, stoi między
młotem a kowadłem. Jeśli w pewnych kołach istnieje nadzieja na współdziałanie Niemiec 
w „planach wschodnich”, to przecież może ona zawieść... Korytarz Gdański, Pomorze, Śląsk,
może nawet część Poznańskiego – to rzeczywistość; Ukraina natomiast – to ułuda, która nie
raz już srogo zawiodła i Szwedów, i Polaków, i Niemców. Nie wykluczoną jest również ewen-
tualność, że w razie ziszczenia „planów wschodnich”, „wybieg” marszałka Piłsudskiego może
okazać się mieczem obosiecznym... Że kiedyś, gdzieś – nie pod Łuckiem, a powiedzmy pod
Dźwińskiem – niemiecki Boerner spotka się ze Szmidtem rosyjskim i w „zupełnej dyskrecji”
przedłoży mu notę werbalną tej treści:

„Wspomaganie Polski w jej walce z Rosją nie może być niemiecką racją stanu. Uderzenie na
Rosjan w kierunku na Połock bezsprzecznie dopomogłoby Polsce w jej walce z Rosją,  nawet
mogłoby być decydującym momentem zwycięstwa. Niemcy na froncie dźwińskim mieli i mają
wystarczające siły, aby to uderzenie wykonać. Czy wykonali? Czy ten moment nie powinien był
otworzyć oczu Rosjanom?”.

Nie warto tłumaczyć, czym machinacja taka groziłaby Polsce. Czyż tego pragną ludzie, 
w których nienawiść zagłusza głos krwi i rozsądku? Przekonywać ich byłoby bezcelowym. Zwra-
cam się raczej do Polaków, którzy wierzą w możliwość i konieczność życiową zaniechania wie-
kowej niezgody rosyjsko-polskiej.

Skoro nie można wykreślić z kart historii rubryki „Łuck”, to może jednak nie jest jeszcze
za późno na zapobieżenie rubryce „Dźwińsk”. Albowiem termin zbliża się i na Wschodzie za-
chodzą znamienne procesy samopożerania się komunizmu i ocknięcia się Rosji Narodowej.
Rosja zrzuci z siebie jarzmo bolszewickie i powstanie w całej swej wielkości – w prawdzie i po-
tędze. Czyżby trzeba było, by Rosja Odrodzona stała się wrogiem Odrodzonej Polski w ciągu
nowego stulecia?

I oto zagadnienie wolą losu po raz drugi staje przed Polską i czeka na szybkie, tym razem
ostateczne rozstrzygnięcie.

Spędźcie więc widma z drogi, na której nie ma przeszkód niezwyciężonych. A przede wszyst-
kim zbadajcie ponownie rozstrzygnięcie „zagadnienia”, które przyjęte zostało w roku 1919. 
– Dla zapobieżenia nowej wojnie bratobójczej; dla zapobieżenia klęskom niezliczonym i nie do
naprawiania. – W imię dobra obu narodów. 

Dopóki nie jest za późno...

Generał DENIKIN
Były Dowódca Główny Sił Zbrojnych

Południowo-Rosyjskich
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* * *

Setting Straight the Historical Record: A Reply to the Poles
Rarely in Poland’s history, and particularly during the last three centuries, did she have the

opportunity to influence the world’s fate. Certainly, the events of 1919-1920, fateful years du-
ring which the nature of the twentieth century was decided, presented the Poles with such an
opportunity. Russia – then in the midst of a consuming civil war; militarily and economically
exhausted as a result of the First World War; and engulfed by social and national conflicts 
– was feeble and weaker than it had been anytime during the previous two centuries. The
Poles utilized this chance to a degree, namely to regain their independent statehood. Yet, we
failed completely to comprehend the nature of the events transpiring to the east. In 1919, the
Polish political elites, under the leadership of Józef Piłsudski, could have helped destroy 
the nascent Bolshevik political system, but lacked an understanding of this system’s essence.
The consequences of this failure proved disastrous for Poland and, indeed, the rest of the world.
And yet, for any attentive observer, the system then springing up in Russia should not have
been a mystery. Numerous testimonies, documents, ideological assumptions as well as their
execution, clearly indicated that Bolshevism was a unique phenomenon, a totalitarian monster
whose goal was the enslavement of mankind. Unfortunately, Piłsudski, not unlike the rest of
the world, considered the issue an internal Russian one. In 1919, Poland not only failed to ren-
der assistance to Denikin’s anti-Bolshevik movement, but expressed a far-reaching hostility
toward it. The halting of the Polish offensive on the eastern front, coupled with an agreement
with the Bolsheviks, enabled the “Reds” to deploy all their forces against the “Whites”. Thus,
the Poles contributed indirectly to the defeat of the Volunteer Army in 1919, the only year du-
ring which the “Whites” could have crushed the Bolsheviks. The following year neither the
Poles nor the “Whites” were sufficiently strong to deprive the Bolsheviks of power. 

The following piece by Gen. Anton Denikin (1872-1947) was published by the journal Do-

brovolets [The Volunteer] in Paris in 1937. In the brochure, he presented his personal interpreta-
tion of the events of 1917-1920. Born in Russian ruled Poland, Denikin was the son of a Polish
mother and a mid-level ethnically-Russian military officer. He exemplified a soldier who attai-
ned the highest possible position in the army through his own effort and ability. Destiny placed
Denikin at the head of formations defending civilization against a deluge of communist barba-
rism and Denikin failed to accomplish the mission. Whether he was capable of accomplishing
the assignment, given the passivity of the world at large, is another matter. The following text
is being published in Poland for the first time.
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Wprowadzenie

Oddział II Sztabu Głównego WP obrósł taką legendą, że właściwie prze-
szedł w sferę mitologii. Tak było zresztą jeszcze w okresie jego istnienia, czyli
w latach II Rzeczypospolitej, kiedy wyolbrzymiano i demonizowano jego
wpływy, posądzano o rozliczne zakulisowe machinacje. To co tajne, skryte, prze-
znaczone dla wąskiego grona wtajemniczonych, budzi najwyższe zainteresowa-
nie. Badacze z trudnością układają puzzle, próbując dopasować różne elementy,
ale „firma” nadal pozostaje zawoalowana, a wiedza o jej rzeczywistych osiąg-
nięciach, wpływie na decyzje władz, jej realnym znaczeniu w II Rzeczypospo-
litej, pozostaje rudymentarna. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, powstało sporo książek, poświęconych
wywiadowi i kontrwywiadowi przedwrześniowej Polski. Są one jednak dalekie
od przysłowiowej kropki finalizującej i wieńczącej temat. Brak źródeł, relacji,
rozproszenie dokumentów, a przede wszystkim sam charakter pracy służb,
które działały często bez pisemnych rozkazów, sprawiają, że układanka jest
trudna do ukończenia. Daje to ogromny margines do spekulacji i imaginacji,
często wykorzystywanych nie tylko w utworach beletrystycznych, lecz bywa,
że i w naukowych. Rzeczywistość miesza się z fantazją, tworząc legendy silniej-
sze od faktów.

Z pewnością, do literatury faktu nie należy przypomniane poniżej opowia-
danie Olgierda Skoruszewskiego „Agent pierwszego rzutu”, opublikowane na
łamach londyńskich Wiadomości, nr 15 (993) z 11 kwietnia 1965 r. O autorze 
– zapewne kryjącym się pod pseudonimem – nic nie wiem. Być może był ofi-
cerem polskiego wywiadu, działającym na odcinku sowieckim, który z autopsji
znał realia tamtego okresu. Opowiadanie utrzymane jest w konwencji, czę-
ściowo autobiograficznych, powieści Sergiusza Piaseckiego. Notabene Piasecki
jest znakomitym przykładem owej aury Oddziału II, legendy towarzyszącej au-
torowi przez całe życie. 

Świadectw takich, jak Skoruszewskiego jest na tyle mało, że warto chronić
je przed zapomnieniem, a losy jego bohatera nie musiały być li tylko literacką
fikcją. Mógł mieć na przykład oblicze Dymitra Siemieniuka, tyle, że ten – wraz
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NIEWAŻNE jak się nazywał naprawdę. I mniejsza o to – że w oficjalnym dowodzie osobis-
tym figurował pod lewym nazwiskiem. Uchodźca z ZSRS, więc formalnie obcokrajowiec, musiał
– jako agent naszego wywiadu – mieć zapewnione poczucie osobistego bezpieczeństwa oraz
prawo korzystania z tych ułatwień codziennego życia, jakie przysługiwały obywatelom polskim,
stale osiadłym na wschodnim pograniczu. Stąd – ulegalizowanie jego fikcyjnej tożsamości.

W „dwójce”, rzecz jasna, występował pod pseudonimem i czterocyfrowym numerem agen-
cyjnym. Ale na codzień, w rozmowach potocznych, zwano go po prostu Kwiatkiem: przy każdej
trunkowej okazji nieodmiennie stwierdzał, że... „nie ma lepszej zakuski pod czystą, nad sztukę
mięsa... z kwiatkiem!”.

Pochodził z tzw. rubieży, których utratę przypieczętowała Ryga. Urodzony w zaścianku, cheł-
pił się swym szlachectwem i często i chętnie, a już nigdy nie obywał się bez herbowej tarczy,
kiedy go spotykały zarzuty natury moralnej.

Od młodzika, partyzant „białych band”, co aż do połowy trzeciego dziesięciolecia buszowały po
stronie sowieckiej, miał – ponoć – na swoim rozkładzie ponad dziesiątkę czerwonych komisarzy.

Nie dziw, że szukał później schronienia w niepodległej ojczyźnie.
Wykształcenia nie miał, – „bo i gdzie i kiedy?” – za to hojnie przez naturę obdarowany tzw.

smykałką, wyniósł z partyzantki: otrzaskanie z bronią, nawyk szybkiej decyzji, wyostrzony słuch
i wzrok, lekki chód, umiejętność bezszmernego pływania, niebywałe wyczucie terenu.

W narzuconych nam przez wschodniego sąsiada warunkach pracy, były to walory – nie do
pogardzenia. Można by nawet powiedzieć... „na medal”!

AGENT PIERWSZEGO RZUTU

z synami – odznaczył się w latach wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 i tuż
po jej zakończeniu. Dzięki doskonałej znajomości terenu prowadził płytki wy-
wiad, pracując jednocześnie jako przewodnik wywiadowców polskich, wysyła-
nych na tereny sowieckie. Jego syn, Łukasz, w roku 1919 na terenie Rosji 
w rejonie Czaszniki – Krasnołuki – Chołopienicze – Sienno utworzył antybol-
szewicki oddział partyzancki, który w końcu 1919 r. nawiązał kontakt z Od-
działem II. Wynikiem tej współpracy było podporządkowanie oddziału stronie
polskiej i jego przejście na nasze tereny. W marcu 1920 r. formację tę przemia-
nowano na partyzancko-dywersyjną i zlecono działania na zapleczu wroga. Do-
wództwo nad nim, z ramienia II Oddziału, przejął kapitan Zabłocki, natomiast
praktycznie nadal dowodził nim Łukasz Siemieniuk. Oddział przeprowadził
szereg akcji dywersyjnych i wywiadowczych, oddając – jak podkreślano – „wiel-
kie usługi armii polskiej”.

Ataman Łukasz Siemieniuk zginął w walce z bolszewikami pod wsią Kamień
23 maja 1920 r. Na marginesie warto nadmienić, że historia oddziałów partyzan-
ckich, działających po stronie polskiej w kampanii 1919/1920 r. wciąż czeka na
opracowanie. Przed wojną nie stało czasu na zajęcie się tym tematem, zaś po woj-
nie – albo raczej już w jej trakcie – członkami tych oddziałów zajęli się inni spe-
cjaliści, nie od historii. Dymitr Siemieniuk, wraz z synem Janem – również
uczestnikiem walk z bolszewikami, zamieszkał w latach 20. we wsi Anisimowicze
w gminie Nowa Mysz (powiat Baranowicze, województwo nowogródzkie). Po 17
września 1939 r. po tę rodzinę wysłano specjalną grupę NKWD z zamiarem jej
likwidacji. Źródła sowieckie donosiły o osiągnięciu zamierzonego celu.

Paweł Juzwa



Ale... że każdy medal ma dwie różne strony, więc obok famy, która głosiła, że Kwiatek to as
naszej sieci ofensywnej, chodziły również tu i ówdzie słuchy... że nic podobnego, że przerekla-
mowany, że łobuz, że drań!!

Albowiem Kwiatek, łagodny na ogół w pożyciu z otoczeniem, łatwo wybuchał w zetknięciu
z „gazem”; stąd częste burdy – bo kielichem nie gardził.

W służbie krnąbrny i samowolny ,,fantasta” z przerostami na punkcie swojej „ważności”,
lubił zaskakiwać niespodziankami i to tak chytrze, że nigdy nie było wiadomo – co, gdzie i kiedy
mu do łba strzeli.

Dlatego uchodził za niebezpiecznego, nie cieszył się pełnym zaufaniem przełożonych 
– zwłaszcza najbliższych.

Mogłem się o tym naocznie przekonać, gdy obejmując kierownictwo placówki wywiadow-
czej, której właśnie Kwiatek był „asem”, czy ,,ananasem”, asystowałem – jako widz – przy prze-
rzucaniu go przez granicę.

Kwiatka, zgodnie z jego żądaniem, uzbrajano na wyprawy w dwa samozwodne nagany („te mi
się nigdy nie zatną”) i w pistolet automatyczny („na ostatnią chwilę, bo żywcem się nie dam”).

Tak było i wtedy. Na stanowisku wyczekiwania, tuż przed swym ostatnim skokiem do gra-
nicy, otrzymał broń. Gdy ukrył ją pod marynarką, w schowkach własnego pomysłu i wyrobu,
wręczono mu amunicję... w wodoszczelnym opakowaniu! Bo pod pretekstem „żeby nie za-
mokła”, miał nakazane załadować ją dopiero po przekroczeniu granicznej rzeki. Ale Kwiatek,
chytra sztuka, dobrze wiedział „w czom dieło”. Świadczył o tym wymownie sarkastyczny uśmie-
szek, jakim kwitował tę… rozbrajającą troskliwość.

Kiedym później, w rozmowie z oficerami placówki, poruszył tę sprawę, usłyszałem w odpo-
wiedzi – że nigdy nie można być za pewnym, że ryzyko jest zbyt wielkie, że „strzeżonego... itd.”.

Było niechybnie dużo racji w tych argumentach. Sam przecie miałem za sobą przygodę, gdy
pewien agent zawrócił znad granicy i wygarnął do nas całą zawartością magazynka, choć – dzięki
naszej przezorności – trafił w próżnię.

Tylko, że ten przykład nie przylegał do Kwiatka, bądź co bądź naszego agenta o długoletnim
„stażu”, podczas gdy ów niefortunny zamachowiec przebywał u nas krótko, a zjawił się w oko-
licznościach raczej niezwykłych: samochodem ciężarowym na pełnym gazie zgruchotał graniczne
szlabany i... wśród wiwatów sowieckich salw, zdołał bez szwanku wryć się w polską ziemię.

Zbyt jednak „hollywoodzka” pomysłowość tego wyczynu, od razu nasuwała przypuszczenie,
że mogła to być tzw. przykrywka, pod jaką wywiad sowiecki chciał przemycić i usadowić w Pol-
sce swego agenta-rezydenta.

Ale domysły w wywiadzie, to mało. Potrzebne były dowody. Należało zatem szukać ich 
w dalszym rozwoju wydarzeń.

Toteż – kiedy wstępne badania „na dwoje wróżyły” – postanowiono wysłać rzekomego
uchodźcę z próbnym zadaniem wywiadowczym.

Skwapliwie podchwycił okazję powrotu do swoich mocodawców niechybnie w nadziei, że
wagą informacji co do naszych zainteresowań – okupi fiasko właściwej misji. Zmylony staran-
nością przygotowań, nie podejrzewał, że zadanie, które miał dla nas wykonać było „dęte”. I dla-
tego – na granicy – maskę zdarł przedwcześnie.

Zaskoczeni jego palbą sowieccy pogranicznicy nie pytali, kto i po co? – kiedy znalazł się na
ich terenie. Że mierzyli celnie – świadczyły jęki dochodzące nas stamtąd.

*
Aczkolwiek Kwiatek, przez swą ospowatą twarz i dość ponure spojrzenie, zbyt ujmującą po-

wierzchownością nie grzeszył, to jednak, już od pierwszego naszego spotkania, poczułem do
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niego coś w rodzaju sympatii. Może dlatego, że – jako świeży przybysz – wolny byłem od tych
uprzedzeń, jakimi nasiąknąć mogli ci, co od lat mieli z nim... krzyż Pański.

Oficer wywiadowczy placówki, kpt. Chrapkiewicz, był niewątpliwie świetnym wyko-
nawcą. Obciążony jednak nadmiarem żołnierskiego rygoryzmu, właściwej drogi do Kwiatka
nie potrafił znaleźć i miewał z nim często – jak to sam określił – „różne pierepałki”. Toteż
z ulgą i zadowoleniem przyjął decyzję, że „tą cholerą” – przynajmniej na razie – zajmę się
osobiście.

O tym, że Kwiatek „z gutaperki nie był” mówiła choćby jego bujna przeszłość. Daremne
zatem musiały być próby wtłoczenia go we wzorcowe foremki.

Wskutek rozległej skali swych wrodzonych i nabytych skłonności, Kwiatek był zdolny bez
zmrużenia oka zabić człowieka, tak jak i mógł bez wahania skoczyć do wody, czy w ogień dla ra-
towania ludzkiego życia. Wymagał przeto nie tylko silnej, ale i giętkiej ręki, dostosowanej do
jego właściwości osobniczych.

Odpowiedzialny za należyte wykonywanie zadań zlecanych placówce, korzystałem w zamian
z pełnej swobody w doborze środków i metod działania. Mogłem więc wprowadzać takie zmiany,
jakie uważałem za konieczne dla dobra służby. Przede wszystkim, postanowiłem stuszować
przesadną ostrożność, którą tak niepotrzebnie celebrowano w dotychczasowej „technice” prze-
rzucania Kwiatka. Okazji po temu miała mi dostarczyć najbliższa wyprawa. Wstępnymi przygo-
towaniami do niej zajął się, jak zwykle, skrupulatny Chrapkiewicz, a kiedy wszystko zapięliśmy
na przysłowiowy guzik, ustaliłem datę wyjazdu nad granicę.

Lekka mgiełka lipcowego poranka niosła zapowiedź murowanej pogody. Po wydostaniu się
z naszej mieściny na szosę, zatrzymaliśmy się u rozwidlenia dróg, gdzie czekał już na nas Kwia-
tek. Wskazałem mu miejsce obok Chrapkiewicza i chorążego Sierpka – „totumfackiego” pla-
cówki, a sam zastąpiłem przy kierownicy szofera Chałka.

Dzieląca samochód gruba, szczelnie dopasowana szyba tłumiła głosy, a warkot silnika głuszył
je do reszty. Za to bezczynny chwilowo Chałek ciągle zerkał w wewnętrzne lusterko
i z dostrzeganych tam gestów wnioskował o tym, co się działo w głębi samochodu. Stąd też wie-
działem, że skory zawsze do rozmówek Kwiatek – „coś nagle sposępniał”, a zagabywania kapi-
tana i Sierpka – „zbywa półgębkiem”. Nie zwracałem jednak na to większej uwagi, gdyż na
razie gryzło mnie inne zmartwienie.

Po raz pierwszy jechałem do Sumowic, miejsca postoju kompanii granicznej KOP-u, na której
odcinku miał się odbyć przerzut.

Uprzedzony z góry, że dowódca tej kompanii, kpt. Haliński, „nie lubi dwójkarzy i palcem
nie kiwnie, by pomóc w czymkolwiek, co nie jest wyraźnie nakazane przepisami”, rozmyślałem
o trudnościach, z jakimi mogłem się spotkać.

Z tych niewesołych medytacji wyrwał mnie znowu głos Chałka:
– Coś widzi mi się, panie kapitanie, że Kwiatek dzisiaj nie pójdzie. Ma humor!
– Raczej, chyba nie ma humoru – poprawiłem.
– „Humor”, to u niego znaczy: przeczucie! Złe przeczucie – wyjaśniał Chałek.
– No, to trudno! – odpowiedziałem. – Nigdy nie pcham agenta, gdy ma złe przeczucia, więc

jeśli Kwiatek mi powie...
– Ooo, co to, to nie! – przerwał Chałek. – Pan kapitan nie zna jeszcze Kwiatka. On nigdy do

„humoru” się nie przyzna, ale zawsze coś takiego wykombinuje, że o pójściu mowy nie ma! 
I rzeczywiście. Wykombinował!
Wracając z popołudniowej obserwacji sowieckiego przedpola, urwał się towarzyszącym mu

żołnierzom KOP-u i zaszył się gdzieś w knajpie, skąd go wreszcie wydobyto w zupełnie pijanym
„widzie”. Ale rezonu nie tracił – perorował:
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– Coo? Ja się urżnął? Jaa? Aż słuchać dziwno... panie kapitanie, że takie rzeczy gadacie... 
Ja w porządku... do czynu... „Koń gotów i zbroja!”. Ja już idę!...

– ...Na razie do aresztu, a jutro pogadamy – dokończyłem spokojnie, bo to niespodziane „Za
Niemen...”, złagodziło napiętą sytuację.

Struty pokrzyżowaniem naszych planów siedziałem z Chrapkiewiczem w służbowym pokoju
gościnnym, gdy nagłe pukanie do drzwi przerwało nasz posępny nastrój. Na moje: „Proszę!”
– wszedł kpt. Haliński i nieoczekiwanie zaprosił nas do siebie na kolację.

Zaskoczony, niby się wymawiałem: że po co ten kłopot, że nie jesteśmy „po wizytowemu”,
że to i owo... lecz na tyle oględnie – aby nie urazić gospodarza, a tym samym nie stracić szansy,
która pozwalała na wyjście z dotychczasowych urzędowych form.

Skoro pierwsze lody pękły – trzeba było poszerzać wyłom. Grunt towarzyski stwarzał po
temu najlepsze warunki.

Wieczór spędzony w przemiłej, bo bezceremonialnej atmosferze gościnnego domu – gdzie
kulinarne specjały pani Anieli ścigały się o lepsze z nalewkami „własnego chowu”, hojnie wyta-
czanymi z kapitańskiej piwniczki – nie zawiódł nadziei. Zakończony „brudziem” – zapocząt-
kował owocną współpracę i trwałą przyjaźń.

Ale wracajmy do Kwiatka.
Nazajutrz – już trzeźwy – spokorniał, wstydził się nawet, czekał na wymówki, dziwił się

– że ja nic. Pod wieczór, przebrany od stóp do głów w sowieckie rzeczy, ochotnie pomagał przy
osobistej rewizji. Doceniał wagę tej obowiązkowej czynności od czasu, kiedy pewnego razu za-
brał ze sobą do Rosji polskie zapałki. Tam, posłużył się nimi, zapalając papierosa w chwili opusz-
czania sowieckiego kina, a pech chciał, że odmienny wygląd pudełka od razu wzbudził czyjąś...
ciekawość. Na szczęście Kwiatek był już u wyjścia, więc zdążył dać potężnego susa w tłum 
i wiadomymi sobie zaułkami umknąć cało.

Ciemniało, gdyśmy lasem, na piechotkę ruszyli ku granicy. W drodze Kwiatek nie okazywał
podniecenia. Na stanowisku wyczekiwania nie marudził i gdy tylko wzrok dostatecznie oswoił
z nocą, nie przynaglany mruknął:

– No, to ja poszedł!
Skinieniem głowy wyraziłem zgodę i siląc się na obojętność szepnąłem:
– Tutaj w woreczku jest amunicja... Zapasowa. A oto wasze spluwy. Tylko uważajcie, bo nabite!
Odruch zdziwienia i nagłe pytanie:
– Jak to nabite?
– Zwyczajnie, przepisowo. Sprawdźcie.
Ale nie sprawdzał. Zaskoczony niespodzianką, szybkim nerwowym ruchem schował broń.

Podaną mu rękę ścisnął jak w kleszczach, a gdym go ucałował „z dubeltówki” – zdębiał. Przez
chwilę stał bezradny, jakby nie wiedział co robić, lecz na moją serdeczną zachętę: „Ruszaj bra-
cie!” – sprężył się w postawie, zasalutował do cyklistówki, obrócił się na pięcie, i tyle go było.

Nie zdziwiły mnie te żołnierskie odruchy. Kwiatek zaiste był teraz żołnierzem, co – samotnie
– zdany tylko na własny łut szczęścia i tych kilka łutów ołowiu w naganach, ruszał z mojego
rozkazu, na wielce ryzykowny patrol, wiedząc, że kiedy stanie na wrogim brzegu, nie może już
liczyć na żadną pomoc, czy odsiecz z naszej strony.

A właśnie do najniebezpieczniejszych odcinków jego dalekiej drogi należał teren najbliższy,
zwany strefą przygraniczną, gdzie – niemal za każdym byle krzaczkiem lub w pierwszym lep-
szym rowie – mogła czaić się śmierć.

Mimo, że szkolone oko dobrze widzi w ciemności, nie mogliśmy już dostrzec Kwiatka,
gdyśmy – w ślad za nim – wysunęli się z lasu. Choć musiał być jeszcze w rzece – żaden plusk
wody nie zdradzał jego obecności.
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Przycupnięci nad brzegiem, zastygliśmy w bezruchu. Każdy nieopatrzny szelest czy głoś-
niejszy szmer mógł zwrócić uwagę i zaostrzyć czujność sowieckich zasadzek; więc troska o bez-
pieczeństwo Kwiatka nakazywała nam przeczekać w absolutnej ciszy uzgodniony z nim czas.

Uciążliwy to mus. Czas w takich warunkach wlecze się niezmiernie wolno. Za to serca tętnią
pośpiesznie w nieznośnym lęku, czy a nuż nie gruchnie gdzieś granat, nie przewierci powietrza
świst kuli, nie rozwidni przedpola spływająca z wysoka spadochronowa rakieta.

Na szczęście żaden podejrzany dźwięk nie mącił spokoju nocy, a płynące stąd przeświad-
czenie, że Kwiatek przemyka się niepostrzeżenie – dodawało otuchy, łagodziło niepokój,
wzmacniało nadzieję.

Wreszcie nadeszła północ. Teraz można już było odetchnąć z pewną ulgą, bo skoro do tej
pory Kwiatek nie zawrócił, znaczyło, że minął szczęśliwie pierwszy etap drogi.

Z uwagi na bliskość granicy, wracaliśmy do Sumowic w milczeniu. Ale Sierpek nie wytrzymał
i w pewnej chwili zaczął:

– Fajnie to było zrobione! Z tymi spluwami, myślę. A już to „buzi”... na beton wszystkich
zatkało. Zawsze mówiłem, że z Kwiatkiem to tylko tak: „Va banque”! No i proszę: ryzyko się
opłaciło, bo głowę daję, że pan kapitan kupił go sobie.

Ujęty – co tu gadać – słowami Sierpka, nie przyłączyłem się do jego pochopnej gotowości
„dawania głowy”, gdyż, według mojej własnej oceny, droga do... kupna była jeszcze daleka. Co
najwyżej zrobiłem na niej pierwszy krok – i może? – podciąłem nieco Kwiatkowi jego zbyt wy-
bujałe chojractwo.

*
Kwiatek nie żywił najmniejszego zaufania do sowieckich kolei i z góry sobie zastrzegł, że

nigdy, za żadne pieniądze, do „ichniego” pociągu nie wsiądzie.
– Na wolnym powietrzu – objaśniał – mnie nie capną; zawsze im zwieję. Ale to pudło... taż

to istna klatka, z której jak kanarejkę wybrać mnie mogą.
Z podobnych przyczyn i sowieckie domy noclegowe nie cieszyły się względami Kwiatka.

Toteż, gdy szedł na tzw. głęboką robotę, w teren, gdzie melin pewnych nie było, a domarsz
i wykonanie zadania wymagały dłuższego czasu – musiał mieć towarzysza podróży.

– Nie żeby mi pomagał, – zastrzegał się, – z robotą sam sobie poradzę, ale dla ubezpieczenia
jak śpiem, boć pospać przecie takoż czasem muszę...

Wspominam o tym, ponieważ właśnie nadarzyła się taka „głębinówka”. Na kompana wyzna-
czyłem agenta nowicjusza, który – jak ulał – pasował do roli „anioła stróża”. Zwaliśmy go „Pau-
linem”, jako że był niegdyś braciszkiem zakonnym!

Wezwałem obu, przedstawiłem wzajemnie, zostawiłem samych. Pogadali ze sobą, dogadali
się, poszli.

Po trzech tygodniach wrócili; zadanie wykonali.
Pierwszy składał relację Kwiatek. Gdy skończył, rzuciłem mu pytanie: 
– No, a jak tam Paulin?
– Owszem... Nie można powiedzieć... Pewniak jest; tylko, że... niemożebny...
– Co to ma znaczyć?
– Zboczony.
– Jak to zboczony?
– Religijnie...
– ???
– Za pobożny! Ja takoż przecie w Boga wierzę, ale co za dużo, to nie zdrowo. Pan Bóg nawet

nie lubi jak Mu się naprzykrzać. A tymczasem ta łazęga, nad każdym miejscem, gdzie mamy
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spocząć zaraz krzyżyk robi – błogosławi! Nie mówię jeszcze w lesie, choć i tam licho nie śpi;
ale on tak w szczerym polu, czy na otwartej drodze tą swoją rączką wymachuje. Pouczam ciem-
niaka żeby przestał, mówię że to nie w Sowietach takie sztuczki, że jak ktoś uwidzi, to marny
los nas czeka... A on mi na to z wierszykiem własnego wyrobu wyjeżdża że: „kto się Boga nie
zapiera, tego Pan Bóg wszędzie wspiera”! Ale, to jeszcze nie wszystko. Było gorzej. Idziem
sobie nocką, przez wieś, pić mi się chce jak cholera, więc szperam po jednym podwórku. Patrzę
– komórka otwarta a tam kawalątko sadła wisi i garnuszek mleka stoi. Już miałem to podchwy-
cić, gdy naraz Paulin z kazaniem do mnie: „Stój, powiada, nie kradnij; pamiętaj o siódmym
przykazaniu”! Tak mnie tym jucha znienacka zajechał żem zbity z pantałyku wycofnął się 
i pragnienia nie zaspokoił. Lecz gdym do opamiętania wrócił, tom mu zapowiedział, że jeżeli
kiedy jeszcze z siódmym przykazaniem wyskoczy, to na przypominanie mi – piątego, już mu
czasu zabraknie.

Językowa „mieszanka” Kwiatka niewątpliwie bawiła, choć dziwić nie mogła. Albowiem Kwia-
tek stale swoją polszczyznę wzbogacał. Zachęcany przez Sierpka i Chałka – rdzennych warsza-
wiaków – czytał dużo, a właśnie Wiech był jego najulubieńszym autorem.

Nigdym jednak nie przypuszczał, że ta wesoła wstawka wpleciona (z obowiązku) w mono-
tonię protokółu wróci dramatycznym echem w dalszych dziejach Kwiatka.

Na razie jednak nadchodziła zima, martwy sezon wywiadowczy na wschodzie. Kwiatek miał
dużo wolnego czasu, mógł więc swobodnie wypoczywać i czytać.

*
Pewnego wiosennego dnia, do jedynego w mieście sklepu z konfekcją męską wszedł nędznie

odziany człowiek i zażądał ubrania. Właściciel, p. Natan Szafir, spojrzał badawczo na nieznanego
sobie osobnika, z wyraźnym niesmakiem ocenił jego „łachy”, dobrał odpowiedni gatunek i wła-
ściwy rozmiar, podał garnitur, polecił przymierzyć.

Gdy klient wykonał zlecenie p. Szafir brew uniósł, okiem krąg zatoczył, oblicze wydłużył,
kilkakrotnie cmoknął i strzelił pytaniem:

– Uj, gdzie się podział ten obdartus co tutaj przed chwilką wszedł?
Klient najwidoczniej nie znał się na kupieckich dowcipach, bo odpowiedział dość naiwnie:
– Taż przecie, kromie mnie, nikogo tu nie było...
– Ach, to pan! – uradował się Szafir. – Przepraszam się z panem! Pomylałem, bo wydzę, że

to jakiś dziedzic tu stoi przede mną. Co ja mówię dziedzic... Wszak hrabia prawdziwy!
Ale nieczuły na tę nobilitację klient skwitował ją krótko rzeczowym pytaniem o cenę.
– Jak dla hrabiego... Pan tu u mnie po raz pierwszy?... więc tak dla zachęty... sto złociszy 

i już. Niech stracę!
– Czego? Złooo....? – spytał niepewnie gość.
– Nuu, przecież wyraźnie mówię: sto złotych polskich!
Na takie dictum klient odwrócił się tyłem do kupca, w staroświeckim pugilaresie coś tam

długo gmerał, po czym – bez słowa – wręczył Szafirowi stuzłotowy banknot i śpiesznie – jakby
w obawie, że cena może podskoczyć – opuścił sklep.

W sklepie pozostał oszołomiony właściciel. Ale instynkt kupiecki szybko przywołał go do
porządku. Stwierdzenie faktu, że banknot był rzetelnym zobowiązaniem Banku Polskiego nie-
wątpliwie ucieszyło p. Szafira, choć... nie uwolniło go od wątpliwości innego rodzaju...

No, bo jak to? – kombinował. Przecież te „sto złociszy”, to była tylko cena... wywoławcza.
Za takie ubranko nigdy nie dostawał więcej niż... 25, powiedzmy... 30 zł... A tu naraz i to bez
żadnego targu spadło mu, niczym manna z nieba, 100 prawdziwych złotych! I to jeszcze w jed-
nym kawałku. Hmm... Właśnie, w jednym... Skąd u takiego żebraka taki pieniądz?!
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– Mam! – wykrzyknął p. Szafir tak gromko i nagle, że nadbiegła, aż z kuchni, zaniepokojona
żona.

Więc ciszej już podzielił się z nią dokonanych odkryciem:
– Ten człowiek nie był tutejszy!
– Co ty Natan wygadujesz? Jaki znowu człowiek?
Pan Szafir był nie tylko dobrym kupcem. Był także lojalnym obywatelem Rzeczypospolitej.

Toteż bez dalszych wyjaśnień zlecił żonie opiekę nad sklepem, a sam pognał co sił do komendy
policji państwowej.

Tam, barwnie i drobiazgowo odtworzył przebieg niebywałej transakcji, zwierzył się ze swoich
podejrzeń, podał dokładny rysopis klienta.

Policja – teraz – działała szybko, i oto, dzięki roztropności p. Szafira, stał przede mną, 
– w „hrabiowskim” ubraniu – szpieg proletariackiego państwa, a w gruncie rzeczy złamany, nie-
szczęśliwy człowiek.

Koleje życia Kazimierza Tkacza, okoliczności, w jakich został zmuszony do roboty szpie-
gowskiej, a przy tym i pewne ciekawostki charakteryzujące metody pracy sowieckiego wywiadu,
zasługiwałyby (może?) na oddzielny szkic. Tu ograniczę się tylko do stwierdzenia, że Tkacz
był typową ofiarą prowokacji i szantażu.

Zarzut przyjaźni z domniemanym trockistą, nb. przy polskim pochodzeniu Tkacza, starczył
aż nadto – by go postawiono przed alternatywą: 15 lat łagru lub zgoda na pracę dla „rozwiedki”.
Łudzony, że skończy się to na jednorazowej „turystycznej” wycieczce do Polski, nie zawahał
się przy wyborze.

Dokument, w jaki zaopatrzono Tkacza, oryginalny polski dowód osobisty, był „wyprany” na tyle
ostrożnie, że pieczęć „Zarządu Miejskiego Król. Stoł. m. Krakowa” – nie została naruszona. Ale tuż
obok – w rubryce ,,Znaki szczególne” – widniał następujący wpis: zgrubienie u palucha prawoj ruki.

Znaliśmy przyczynę tego lekkomyślnego niechlujstwa. Dzięki łatwiźnie werbunkowej, wy-
pływającej z atrybutów programowego terroru, ówczesny wywiad sowiecki rozporządzał taką
ilością zniewolonych ludzi, że mógł „pozwalać” sobie na luksus... partactwa w stosunku do po-
śledniejszego agenta.

Tkacz, od razu i bez żadnych wykrętów, do wszystkiego się przyznał. Daleki od... nadgorli-
wości, tak charakterystycznej dla wszelakiego rodzaju żulików, na zadawane mu pytania odpo-
wiadał zwięźle i jasno. Jego prawdomówność znalazła potwierdzenie w informacjach
pochodzących z innych źródeł, a także w miarodajnej opinii referatu ewidencji i dokumentacji
tej ekspozytury Oddziału II, której podlegała nasza placówka.

Co jednak szczególnie uderzało w moralnej postawie Tkacza, to niezwykłe przywiązanie do
rodziny. W jego uczuciach dla żony i ojcowskiej miłości do jedynaka nie było nic z pozy. Lęk,
nie o własną skórę, lecz o dalsze losy najbliższych mu istot, był niewątpliwie szczerą i bezus-
tanną zgryzotą Tkacza.

Patrząc na sprawę obiektywnie można było przyjąć, że właściwie... Tkacz zbrodni szpiego-
stwa nie popełnił, gdyż mu w tym, już przy pierwszej czynności – jaką było kupno ubrania 
– skutecznie przeszkodził p. Szafir. Poza tym, Tkacz często nadmieniał, że gdyby nie wzgląd
na rodzinę, to by się sam dobrowolnie na policję zgłosił, bo te trzy dni, które w Polsce na wol-
ności spędził, przekonały go całkowicie, że wszystko co mu w Sowietach o kraju jego rodziców
mówiono, było wierutną brednią.

W takich warunkach śledztwo trwało krótko, decyzje były szybkie. Z rozkazu szefa ekspo-
zytury zapytałem Tkacza czy chce, aby mu rodzinę sprowadzić do Polski? Zaskoczony tak nie-
wiarygodną propozycją Tkacz spojrzał na mnie spode łba i jakby z wyrazem żalu za drwiny 
z jego nieszczęścia. Lecz, gdym go upewnił, że mówię poważnie, rozrzewniony zawołał:

AGENT PIERWSZEGO RZUTU



– Och! panoczku, panoczku!... Życie wam swoje oddam, jeżeli potraficie to zrobić!
Czas naglił. Nie było chwili do stracenia. Wezwałem Kwiatka, powiedziałem mu o co chodzi.

Zamyślił się, kręcił głową, rozważał:
– Hmm, z babą to jeszcze pół biedy, ale ten dzieciak?...
Nie napierałem. Czułem jednak, że Kwiatek nie wypuści gratki, która dawała pole do popisu.

Wreszcie zdecydował:
– No, dobra! Spróbujemy, tylko pierwej muszę obwąchać tego faceta, czy nie trefny.
„Obwąchiwanie” dało pożądany rezultat, zaczęła się gorączka przygotowań.
Kwiatek, gdy zachodziła potrzeba, umiał swoją brawurę poddać przezorności. Potrafił też

wtedy skupić się i planowo gospodarzyć uwagą. Kładąc główny nacisk na rzeczy istotne, nie za-
pominał o pozornie błahych.

Toteż, choć znał ogólnie rodzinne miasto Tkacza skrupulatnie go wypytywał o ulice, o lo-
katorów domu, o rozkład mieszkania itp. szczegóły. Chciał z góry wiedzieć jak ma się poruszać,
gdzie i na kogo może się natknąć. Dzięki tej jego dociekliwości wyszło też na jaw, że dom Tka-
cza był zbudowany dość osobliwie: wciśnięty między dwie ulice o różnych poziomach, wychodził
na jedną z nich – parterem, na drugą – pierwszym piętrem, gdzie właśnie znajdowało się miesz-
kanie Tkaczów.

Aby lepiej uzmysłowić Kwiatkowi pewną dziwaczność tej budowy, zleciłem naszemu urzęd-
nikowi technicznemu Zacharze wykonanie perspektywicznego szkicu domu na podstawie
ustnych wskazówek Tkacza.

Rysunek wypadł bardzo przekonywająco, co skłoniło mnie do zapytania Zachary, czy by
– za pomocą tej samej „metody” – nie pokusił się o odtworzenie podobizny Tkaczowej?

Że podjęte z zapałem próby nie poszły na marne, stwierdził to najautorytatywniej sam mąż,
gdy w pewnej chwili – zdumiony i uradowany – zawołał, iż portrecik „toczka w toczku” zgadza
się z wyglądem żony. Zaraz też poprosił o papier i ochoczo zabrał się do pisania listu, w którym
zaklinał żonę, by bez wahania, nie oglądając się na nic, zabrała dziecko i z całą ufnością zdała
się na opiekę oddawcy listu, bo to pewny człowiek, który ją i syna bezpiecznie przyprowadzi
do Polski, gdzie wszyscy razem rozpoczną nowe i szczęśliwsze życie. Wyznaję, żem nie hamował
ani wylewności, ani optymizmu autora listu.

*
Ciężar moralnej odpowiedzialności za udanie się tego ryzykownego przedsięwzięcia odczu-

łem dopiero wówczas, kiedy Kwiatek przekroczył granicę.
Od tej chwili nie mogłem opędzić się natrętnie powracającej myśli czy obarczony kobietą 

i dzieckiem Kwiatek zdoła przedrzeć się cało w drodze powrotnej. Nie przynosiła mi ulgi ani
wiara w jego przysłowiowe szczęście, ani świadomość, że w służbie wywiadu „człek stale na ry-
zyku jeździ i ryzykiem pogania”.

Więc jedyne co mogłem, to powtórzyć za Boyem: „Samiście tego chcieli, Grzegorzu Dyn-
dało”...

*
W uciążliwym oczekiwaniu minęły cztery doby; o Kwiatku – ni słychu, ni widu... Wreszcie,

piątego dnia rankiem, ostry dźwięk telefonu wyrwał mnie ze snu. To kpt. Haliński z granicy
składał mi tak wczesne życzenia z okazji... dnia urodzin.

Zawarta w tym umownym zwrocie wiadomość o szczęśliwym przybyciu Kwiatka z „rodziną”,
niosła odprężenie, przywracała energię, stawiała na nogi. Nie upłynęło 20 minut, a już nasze
„sto koni pod Chałkiem”, pruło z kpt. Chrapkiewiczem do Sumowic! Niebawem i kpt. Seterski
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– oficer kontrwywiadowczy placówki, na którego spadał teraz obowiązek roztoczenia opieki nad
rodziną Tkaczów – przystąpił do organizowania locum i powitalnego obiadu dla spodziewanych
gości.

Wyglądani niecierpliwie, nadjechali około południa. Pod dachem naszej kwatery konspira-
cyjnej – sprawnie i składnie zamienionej na tymczasowe gniazdko rodzinne – kpt. Chrapkiewicz
szarmancko dokonał aktu wzajemnej prezentacji. A potem wprowadzono Tkacza. Nie trudno
sobie wyobrazić, co to była za chwila. Dla Tkaczów – i dla nas.

Szczęściem, w kuchni dymił już obiad, toteż od razu siedliśmy do stołu. W kilku szybkich
kolejkach wódki utonęły nieważne już troski, tym łatwiej podniósł się nastrój.

Przy kawie, spytałem Tkaczową o wrażenia z podróży.
– A no cóż... rozumie się... kobieta ja, nie zwyczajna takiego pochodu; tak i straszno było

i uciążliwie... Za to pan Kwiatek – toż gieroj! Niczego on nie bał się i szutki tylko stroił, co by
ducha nam dodać. Do mnie to on jak istynny gałant odnosił się. A dla Żorżyka – sjerdecznyj, że
Boże-ż Ty moj! Wciąż go na ręku nosił i przy tym jeszcze skazki raznyje on jemu rozpowiadał.

Zerknąłem na Kwiatka. Opuścił głowę, i – chyba po raz pierwszy w życiu – pąsowiał.
Po skończonym obiedzie i pożegnaniu Tkaczów wróciliśmy na placówkę, aby protokólarnie

przesłuchać Kwiatka.
A oto, streszczenie tego, co zeznał.
W tamtą stronę wszystko poszło gładko. Bez żadnych trudności dostał się do miasta, łatwo

odnalazł właściwe ulice, dokładnie obie zlustrował. Upewniony tedy, że „na cynku nie wisi” 
i że dom pod obserwacją nie jest, wszedł śmiało parterowym wejściem, zastukał do pierwszych
drzwi. Otworzyła mu „babuszka”, o której istnieniu wspominał Tkacz. Starownika, nie zdzi-
wiona wcale pomyłką w adresie, życzliwie wskazała schody prowadzące do mieszkania Tkaczów,
ba, nawet objaśniająco dodała, że w domu jest tylko żona z dzieckiem, bo Tkacz gdzieś „w ko-
mandirowku ujechał”.

Wybieg Kwiatka okazał się słuszny i celowy: potwierdzał rzetelność Tkacza, co więcej 
– rozwiewał obawę, że za drzwiami, do których teraz Kwiatek pukał, mogła czyhać na niego
pułapka.

Ucieszył się na widok Tkaczowej. Dzięki „portrecikowi”, nie miał wątpliwości, że była nią
kobieta uchylająca mu drzwi. Natomiast ona obrzuciła go nieufnym spojrzeniem i nie kwapiła
się z zaproszeniem do środka. Ale że Kwiatek na towarzyskie ceregiele ani ochoty, ani czasu
nie miał, więc „tak trochu na siłę” sam sobie utorował drogę. Od razu jednak wyjawił od kogo
i z czym przychodzi. Przyjęty list Tkaczowa przeczytała raz i drugi; podzieliła się jego treścią
z synkiem, ale zaskoczona i oszołomiona tym co tak nagle, a niespodziewanie na nią spadło,
straciła zupełnie głowę, nie wiedziała co robić.

Wiadomo, że chciałaby połączyć się z mężem. I to bardzo! Lecz już na samą myśl o tak da-
lekiej i niepewnej drodze strach ją ogarniał. Bo, nie na jej to, ani dziecka, siły taka wyprawa.

Kwiatek wyjaśniał, tłumaczył, starał się bagatelizować niebezpieczeństwo, ale wiele wskórać
nie mógł. Dopiero zdecydowane wystąpienie malca, który na wahania i opory matki zareagował
takim wrzaskiem, że – w obawie przed sąsiadami i milicją – nawet sam Kwiatek musiał go uspo-
kajać, przeważyło szalę, wydobyło z Tkaczowej zgodę na zastosowanie się do woli męża. 

Uparła się tylko, że musi – i to koniecznie – pójść jeszcze do miasta, gdzie miała do zała-
twienia ważną terminową sprawę. Ponieważ „innej rady na babę nie było”, więc Kwiatek, choć
niechętnie, zgodził się na to: zatrzymał jednak przy sobie Żorżyka – „jako zastaw”.

Kiedy Tkaczowa opuściła mieszkanie, Kwiatek usadowił się przy oknie, skąd miał dobry
i daleki wgląd na górną ulicę. Równocześnie, pilnie nadstawiał ucha czy „aby ktoś od dołu nie
podkrada się schodami”.
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Dłużący się czas oczekiwania skracał sobie Kwiatek rozmówkami z bystrym i rezolutnym
chłopcem. Tematów im nie brakło, zaprzyjaźnili się szybko.

Po dwu godzinach Tkaczowa wróciła. Aż zdziwiło Kwiatka, że była tak punktualna, zaraz
też nastawiła herbatę, dała coś przekąsić, po czym zaczęła przygotowywać się do drogi.

Zgodnie z wolą Kwiatka, który ją zapewnił (słusznie, choć bez upoważnienia), że w Polsce
„wszyściutko nowiusieńkie dostanie”, spakowała tylko rzeczy najniezbędniejsze, drobne pa-
miątki rodzinne, no i oczywiście resztki jedzenia, jakie w domu miała. Dzięki temu bagaż był
lekki i „niepodpadający” – jak to fachowo określił Kwiatek.

Byli gotowi; więc kiedy Kwiatek uznał, że zapadający mrok dostatecznie już zgęstniał, opu-
ścili cichaczem dom i bez pośpiechu, „spacerkiem”, nie molestowani przez nikogo, szczęśliwie
wydostali się z miasta.

Podróż upływała bez ciekawszych wydarzeń. Para młodych ludzi z dzieckiem nie zwracała
większej uwagi, nie budziła niczyich podejrzeń. Ot, tacy sobie wędrowcy, co to pewnikiem do
krewnych w odwiedziny. Szli jednak wolno i często musieli odpoczywać, głównie z uwagi na
słabą kondycję fizyczną Tkaczowej. Za to Żorżyk spisywał się nadspodziewanie dobrze: świa-
domość, że idzie do ukochanego ojca dodawała mu sił i animuszu. Nie narzekał, nie marudził,
był posłuszny.

Tak więc, pod wieczór drugiego dnia marszu, znaleźli się u zachodniej ściany lasu.
Rozciągający się szeroko i daleko przed nimi, goły, gdzieniegdzie tylko samotnym drzewem

lub kępką zarośli upstrzony szmat ziemi leżał już w tzw. strefie przygranicznej.
Cofnęli się więc w las. Tam, w kryjącym zakątku, Kwiatek szybko przygotował leże dla Tka-

czowej i dziecka, a sam wrócił na skraj, aby nadal obserwować przedpole.
I dopiero zalegający zmierzch zmusza go do wypoczynku. Ale nie śpi. Czuwa i planuje. Biorąc

pod uwagę odległość do granicznej rzeki, marszowe możliwości Tkaczowej, obciążenie dziec-
kiem oraz ewentualne przeszkody, mogące hamować ruch, tak sobie kalkuluje czas, aby w bez-
pośrednim pobliżu granicy znaleźć się tuż przed świtem, bo wie, że właśnie... „w ta pora, sen
najbardziej pograniczników morzy”.

Zgodnie z tym obrachunkiem, Kwiatek obudził swych podopiecznych o północy. Spokojnie,
„bez popędzania”, dał się im „rozczmychać”, następnie pouczył jak się będą posuwać, zapo-
wiedział, że od tej chwili nikt nie śmie „ni mru-mru”, wreszcie „na pocieszenie” dodał, że 
w połowie drogi napotkają parów, gdzie sobie odpoczną.

Żeby mieć wolne ręce i pewność, że „chłopak mi się nie urwie”, Kwiatek wziął go na „ba-
rana” i umocował w tej pozycji odpowiednio przewiązaną płachtą namiotową. Wtedy ruszył
pierwszy, Tkaczowa w ślad za nim.

Noc była ciemna, bezgwiezdna. Posuwali się wolno, ostrożnie, za to bez pudła, bo w znajo-
mym terenie kocie oczy Kwiatka z łatwością wyławiały orientacyjne punkty.

Po dobrej godzinie dotarli do parowu, co wskazywało, że zachowują właściwy kierunek 
i przewidziane tempo.

Parów, dość płytki, lecz gęsto zakrzewiony, dawał osłonę, a zatem i możność swobodnego
wytchnienia przed wysiłkiem, na jaki musieli się zdobyć w końcowym etapie drogi.

I tutaj... oddaję głos Kwiatkowi, gdyż – jakimś trafem uchował mi się w szpargałach, odpis
tej części protokółu, gdzie właśnie mowa o ich dalszych perypetiach:

– Już mieliśmy ruszać dalej, gdy nagle, wśród nocnej ciszy, usłyszałem zbliżające się głosy.
Od razu zmiarkowałem, że to sowiecka patrolka obchód robi. Bo z nimi to tak zawsze: na za-
sadzkach, cicho jak trusie siedzą, ale za to w ruchu szum cholerny robią, musi być z tego pietra
żeby się znienacka na kogoś nie nadziać. Tedy, niewiele myślący, kazałem swoim plackiem leżeć,
z gębą przy ziemi, a sam wyciągnąłem spluwy i czekałem co dalej, boć przecie nie mogłem 
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porzucić na pastwę bezbronnej kobiety i tego tam niewiniątka. Obawa to właściwie była tylko
o to, żeby się babie coś nie wypsnęło na głośno lub chłopak nie zapiszczał, no bo wtedy śmierć
nagła mogła nas spotkać. Więc, gotując się na nią, w myśli odmawiałem wieczne odpoczywanie
za swoją grzeszną duszę, a w grabach ściskałem nagany z mocnym postanowieniem, że jeszcze
podziurawię tych czubaryków, zanim mnie oni dosięgną. Ale na jeich i na nasze szczęście Bóg
dał, że się bez tego obeszło. Moi zamarli w przestrachu, a tamci minęli nas bokiem. Byli bez
psa, więc wywąchać nas nie mogli, a tak na ślepo jakoś im się nie widziało parowu badać. Z tego
wszystkiego miałem tę pociechę żem tera wiedział w jaką stronę poszli, toteż raźniej można
już było do przodu zasuwać, choć ciąglem musiał baczyć na te miejsca, gdzie mogli czyhać za-
sadzki. I tak, świt był za pasem gdyśmy stanęli u brzega. Ma się rozumieć rzekę prześliśmy 
w odzieniach, bo jakoś nieprzystojnie było się obnażać, że to niby... poniekąd... te różnice
płciowe...

– Dziękuję ci, chłopie, spisałeś się chwacko! – pochwaliłem Kwiatka, gdy tak umoralniającą
sentencją zakończył zeznania.

– No i widzisz, – dodałem, – jak to przyjemnie zasłużyć sobie czasem na uznanie kobiety.
– Eee... co ona tam bajdurzy! – obruszył się. – Cóż to ja niańka czy jaki nosylszczyk żebym

miał dzieciaka przez cały czas taskać?! Po prawdzie, tom go niósł tyle co wtedy, kiedym tę
hopszturkę przez strefę przygraniczną uskuteczniał. A tak we w ogóle to i nijakiej potrzeby nie
było, bo chłopak sam pieszkom zasuwał i to wcale dobrze, jak na takiego niewyrostka. Więc je-
ślim, tam czasem, podrzucił go sobie, to tylko dla uciechy: żeby chłopak nie zmarkotniał.
A żem baby nie zużytkował?... Taż dziwoty nie ma; ani powodu żeby mnie od gałantów przezy-
wać. Owszem nie zaprzeczam, że się w płci odmiennej lubuję. Ale tylko

warunkowo, znaczy się – prywatnie! Za to w służbie – kobieta dla mnie – to rzecz nietykalna!
No i zresztą był ten dzieciak... Paulina trzeba by pod nią podpuścić żeby jej wyłożył coś niecoś
na szczot gorszenia maluczkich. Bo oni tam w tym zatraconym raju, gdzie wąż-kusiciel panuje,
żadnego uważania dla grzechu nie mają.

*
Pierwsze dni października były jeszcze ciepłe, bezwietrzne a już jakieś licho zapyliło mnie

grypą. I to jak na złość wtedy, kiedy Kwiatek i Paulin mieli wyruszyć na ostatnią w sezonie głę-
boką robotę.

Silna gorączka nie puszczała mnie z łóżka a lekarz, choć przyjaciel serdeczny, nawet słuchać
nie chciał o zaaplikowaniu tzw. końskiej kuracji. Co gorsze – straszył możliwością powikłań,
uważając za najlżejszą formę... obustronne zapalenie płuc.

Przybity taką diagnozą chwyciłem za słuchawkę i kazałem łączyć się z szefem ekspozytury
w nadziei, że zdołam uzyskać jego zgodę na przesunięcie terminu wyprawy. Niestety, i tutaj
spotkałem się z odmową. Mój bezpośredni zwierzchnik, jak zawsze rzeczowy, stwierdzał sucho:

– Pogoda lada dzień może się zepsuć, zadanie jest pilne i ważne, musi być wykonane w na-
kazanym czasie. Jeżeli pan chory, niech pan na przerzut nie jedzie; przecież pan nie musi! Od
czegóż, u diabła, jest tam Chrapkiewicz?

– Tak, rzeczywiście... – wyjąkałem zbity z tropu i odmeldowałem się posłusznie.
Szef – merytorycznie – miał rację. „Od tego” był Chrapkiewicz. Do niego bowiem należały

techniczne aspekty naszych sfer ofensywnych.
Tylko, że w danym wypadku chodziło o Kwiatka, którego przerzucałem dotychczas osobiście,

choć zawsze w obecności Chrapkiewicza.
Zawarta ongi między nami „umowa” – może już zbyteczna – wciąż jeszcze trwała. Głównie

z nawyku i chyba dlatego, że taki stan rzeczy dogadzał wszystkim... zainteresowanym stronom.

AGENT PIERWSZEGO RZUTU



Ale że do tych „stron” nie należał nasz szef, więc go też żadne ,,prywatne siuchty” zgoła ob-
chodzić nie mogły.

Zresztą, na Chrapkiewiczu mogłem w zupełności polegać. Sprzężenie jego „wędzidła” 
z moją „ostrogą” – na którym opieraliśmy naszą współpracę – działało sprawnie, harmonijnie,
bez zgrzytów.

Z drugiej strony, byłem pewny, że Kwiatek nie nawali, Paulin w ogóle kłopotów nie sprawiał,
a przeto żadnych obiektywnych powodów do niepokoju nie było.

Toteż, kiedy w przeddzień wyjazdu zjawił się u mnie Chrapkiewicz, żegnałem go w nastroju,
pełnym optymistycznych nadziei.

Tak się złożyło, że właśnie nazajutrz w mojej chorobie nastąpił kryzys: temperatura gwał-
townie skoczyła do góry, pod wieczór zapadłem w głęboki sen.

*
Tymczasem, nad granicą, zapada noc. Kwiatek i Paulin szczęśliwie przekraczają rzekę, wdra-

pują się na przybrzeżną skarpę, dopadli szczytu.
Przed nimi pustka – dokąd oko sięga; ucho nie łowi niczego – prócz ciszy.
Ruszają naprzód! Sto kroków... dwieście... już ponad ćwierć wiorsty, gdy wtem spod krzaka,

co nagle wyrasta, zrywa się okrzyk:
– Stoj, ruki w wierch! Kto idiot?
Zamiast odpowiedzi – w ułamku sekundy – Kwiatek rzuca decyzję: 
– Za mną, w prawo, do rzeki!
I nie wiadomo, czy Paulin nie słyszy, czy tumanieje zupełnie, dość, że odrywa się od Kwiatka,

biegnie w przeciwnym kierunku... Na zawrócenie go brak czasu... właśnie gruchnęły strzały...
Nim jednak błysk rakiety roztoczy się łuną, Kwiatek jest już przy brzegu. Ale nura do wody

nie daje; na to zawsze czas znajdzie. Przywarł cały do ziemi, okiem tylko po skarpie błądzi. Pau-
lina wypatruje, czeka na niego.

Po drugiej stronie rzeki leży Chrapkiewicz ze swoim zespołem. Widzi co się dzieje, nic
pomóc nie może.

Wreszcie strzelanina milknie. W głuchej ciszy – jaka teraz zalega – upływa długa godzina.
Nikt nie wraca.

Zrezygnowany Chrapkiewicz zleca dalszą obserwację patrolowi KOP-u, a sam rusza z Sierp-
kiem ku najbliższej strażnicy, by tam doczekać świtu. W połowie drogi dopędza ich... zdyszany
Kwiatek. Wzajemne pytania mijają się równocześnie. Na wiadomość, że Paulina nie ma, Kwiatek
wybucha:

– A to łamaga, a to cholerna łajza... Czemu mnie nie posłuchał? Czemu za mną nie leciał?
Tyle z relacji Chrapkiewicza, składanej mi nazajutrz, zdołała utrwalić pamięć.
Choć zawsze musiałem być przygotowany na najgorsze, z trudem panowałem nad wzrusze-

niem. Chrapkiewicz pocieszał mnie jak mógł. Zapewniał, że Paulin żyje, gdyż – wśród głosów
dobiegających z obcego brzegu – wyraźnie odróżnił jego charakterystyczny dyszkant.

Słaba to była pociecha – żadnej nadziei nie niosła. Bo jeśli nawet Paulina ominęła kula, cze-
kało go powolne dogorywanie w bezterminowym łagrze.

*
Minął miesiąc. Szła zima. Za oknem padał pierwszy śnieg.
Wgapiony w białą, gęstą, wirującą kurzawę, nie zwróciłem uwagi, że przed naszą willą za-

trzymała się dorożka. Dopiero kierownik kancelarii powiadomił mnie przez domofon, że mamy
u siebie gościa z Warszawy, w osobie kpt. Typolnickiego.
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Kazałem prowadzić go na górę, wyszedłem na spotkanie.
Kpt. Typolnicki pełnił w centrali obowiązki jednego z referentów tzw. wywiadu płytkiego

„WSCHÓD”.
Tutaj wypada, nawiasowo, dodać, że tego rodzaju wywiad obejmował swoim zasięgiem obszar

pogranicza i zachodnich okręgów wojskowych ZSRS, a zlecony do wykonania dwóm ekspozy-
turom oddziału II sztabu głównego – był, niejako, specjalnością ich ośmiu (licząc łącznie) pla-
cówek wywiadowczych, które – wysunięte w przód i ustawione na odpowiednich kierunkach
wzdłuż całej granicy wschodniej – stanowiły pierwszy rzut naszego systemu rozpoznawczego.

Toteż, nie zapowiedziany wprawdzie, ale zawsze usprawiedliwiony przyjazd Typolnickiego
dziwić nie mógł. Zaskakiwała natomiast misja, z jaką się zjawił, gdyż celem jej było… „szcze-
gółowe rozpracowanie” Kwiatka, a to wobec podejrzeń:

– że „legendarne” szczęście, dzięki (rzekomo) któremu Kwiatek, od lat, bezpiecznie „spa-
ceruje w te i wewte”, a z każdej (ewentualnej) opresji wychodzi cało – może być wspierane
przez zupełnie realną pomoc... czynników zewnętrznych;

– że źródłem wzmożonej ostatnio aktywności Kwiatka, a co za tym idzie, i większej (pozor-
nie) wartości dostarczanych przez niego materiałów wywiadowczych – może być sprytnie ma-
skowana i ostrożnie dawkowana inspiracja sowiecka;

– że „brawurowe uprowadzenie” rodziny Tkacza – mogło być z góry omówione i w szczegó-
łach uzgodnione z „razwiedką”, na co wskazywałyby takie fakty jak:

a) zupełne désintéressement Kwiatka w sprawie samotnej wycieczki Tkaczowej do miasta
tuż przed wyruszeniem do Polski,

b) hałaśliwe zachowanie się patrolu sowieckiego, chyba celowo nakazane po to, aby nie do-
puścić do przypadkowego zetknięcia się w czasie, kiedy Kwiatek z „rodziną” przekraczał strefę
przygraniczną.

Udowodnienie powyższych zarzutów prowadziłoby z kolei do wniosku, że w ostatniej, tak
tragicznej dla Paulina wyprawie, zatrzymany przez sowiecką zasadzkę Kwiatek:

a) wcale nie rzucił jakiejś „wodzowskiej decyzji odwrotu”, lecz po prostu... umówione hasło,
b) zainicjował ową świetlno-dźwiękową szopkę dla zamydlenia oczu Chrapkiewiczowi i ob-

serwującym przedpole żołnierzom KOP-u, a doprowadzony – w tym czasie – na zastawę (so-
wiecki odpowiednik naszej strażnicy – przyp. mój), połączył się telefonicznie z „razwiedką”
przekazał zadanie, sprzedał Paulina, po czym – puszczony wolno – wrócił na naszą stronę... 
w aureoli bohatera.

Czasu na to wszystko miał dosyć, skrupułów wobec partnera – żadnych. Wiemy – choćby 
z protokółów – jak Kwiatka „raziła” pobożność Paulina, jak ograniczał jego udział we wspólnych
wyprawach do roli stróżującego pachołka, jak wreszcie – i to zupełnie otwarcie – groził mu
śmiercią...

Słuchałem tych wywodów z coraz to większym sprzeciwem wewnętrznym, gdyż znając
Kwiatka na wylot – nie wierzyłem, aby mógł dopuścić się zdrady.

A jednak... przez wzgląd na dobro służby i zawodową – żadnych możliwości nie wyłączającą
ostrożność musiałem zapanować nad emocjonalnymi odruchami i powstrzymać się od przed-
wczesnych, czy pochopnych osądów.

Swoje czynności służbowe rozpoczął Typolnicki od natychmiastowego aresztowania Kwiatka.
Wciąż jeszcze tkwi drzazgą w mej pamięci ta prawie niema, choć pełna wymowy scena.

Wbrew obawom Typolnickiego, Kwiatek żadnej próby oporu nie ujawnił. Zdławionemu beł-
kotowi: „Ja szpieg... sowiecki?... Jaaa?”, którym – osłupiały – zareagował na zarzut współpracy
z obcym wywiadem, towarzyszył jedynie suchy trzask kajdanków, zaskakujących na jego rę-
kach...
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Kwiatek był obywatelem sowieckim i z tej racji nie korzystał z dobrodziejstw przewidzianych
końcowym przepisem pkt. 4, art. 68 Ustawy Konstytucyjnej. Został więc zamknięty w „pod-
ręcznym” areszcie placówki i mógł tam siedzieć tak długo póki tego wymagało śledztwo. 
A z góry było wiadomo, że będzie ono mozolne i przewlekłe, gdyż, z uwagi na nasze zajęcia
służbowe, badania odbywać się mogły tylko wieczorami, co gorsze – opierać się miały na agen-
cyjnym dossier Kwiatka. Studiowanie tego olbrzymiego, latami służby narosłego, tomiska, wy-
magało dużego wysiłku i masy czasu.

Ale Typolnicki miał i czas, i zdrowie. Więc, przesłuchując Kwiatka, równocześnie wertował
każdy karteluszek, bo dzięki temu mógł wyławiać sprzeczności zachodzące między tym co Kwia-
tek zeznał niegdyś „na gorąco”, a co teraz odtwarzać musiał na nowo.

Oczywiście, że przy tego rodzaju „metodzie porównawczej” sprzeczności tych wyłaziło
sporo. Tylko, że były one albo nieistotne, albo dawały się łatwo usprawiedliwić, już choćby za-
wodnością pamięci ludzkiej, ponieważ dotyczyły momentów lub czynności powtarzających się
wielokrotnie.

Natomiast tam wszędzie, gdzie chodziło o zasadnicze punkty oskarżenia, Kwiatek z całym
spokojem i właściwą sobie logiką, potrafił wyjaśnić czy odparować każdy zarzut. A sztuka to
była nie lada jeśli się zważy, jakim mistrzem – w rzucaniu podchwytliwych pytań i operowaniu
wymyślnymi trikami – był Typolnicki. W ogniu jego błyskotliwych „prób badawczych”, nie mógł
się chyba ostać żaden łgarz lub krętacz. Skoro więc Kwiatek dotrzymał placu, to potwierdzała
się moja opinia, że kłamstwo – „jako takie” – obce było jego junackiej naturze.

I tak schodził wieczór za wieczorem, mijały tygodnie, zbliżało się Boże Narodzenie, a my
wciąż tylko w kółko, bo uparty Madej za nic ze swojego konika zsiąść nie chciał.

Na święta Typolnicki wyjechał do Warszawy; miał wrócić zaraz po Nowym Roku.
U mnie w domu, tradycyjnie, w dniu wigilijnym obiadu nie było. Więc, kiedy w południe

placówka opustoszała, skoczyłem do pobliskiej knajpki „na rybkę”! Takiego karpia jak 
„u Sztajna” nie jadało się nigdzie w Polsce, nie mówiąc już o świecie.

I nie wiem czy sprawił to ów sławetny karp, czy może głębszy kieliszek wysoko „karatowej”
pejsachówki, dość... że szybko pożegnałem wesołą kompanię znajomych, a w kilka chwil później
– już z biura – telefonicznie poprosiłem żonę, by przygotowała i woźnemu wydała: kawałek
opłatka, coś z potraw wigilijnych, trochę ciasta, trzy nakrycia, no i obrus.

W następnej, jeszcze krótszej, rozmowie Sierpek dowiedział się tyle, że ma przyjść przed
4-ą... z butelką wyborowej!

Zbędnych pytań nie było, punktualności dotrzymano, z wybiciem kwadransa na 5-ą – kaza-
łem dwóm woźnym przyprowadzić Kwiatka.

Po chwili, przez uchylone drzwi, dobiegło mnie od schodów burczenie: „Cholery na nich
nie ma... Nawet w takim świętym dniu nie dadzą człowiekowi świętego spokoju”...

Jakież więc zdziwienie ogarnęło Kwiatka, gdy naraz spostrzegł, że nie jest w pokoju prze-
słuchań, lecz w moim gabinecie i gdzie – zamiast spodziewanego „obcego pana z Warszawy” 
– zobaczył Sierpka, którego tak lubił i darzył zaufaniem. Wiedziałem o tym. I to m.in. zdecy-
dowało, że właśnie Sierpka wybrałem na świadka naszego spotkania.

Staliśmy naprzeciw siebie w milczeniu. Na wybladłej twarzy Kwiatka błąkał się niepewny
uśmiech. Zniknął od razu, kiedym gwałtownie – w słowach jędrnych, soczystych, w bawełnę nie-
owijanych, a więc językiem najłatwiej dla Kwiatka zrozumiałym – zaczął mu wygarniać różne
jego sprawki, by na ich ciemnym tle tym jaśniej zrozumiał, że nikt inny tylko on sam jest sprawcą
swojego nieszczęścia, bo przez liczne łobuzerskie wybryki i notoryczne bimbanie sobie ze wszyst-
kiego i wszystkich, doprowadził do sytuacji, w której opóźnione opamiętanie i raptowna poprawa
musiały – miast uznania – wywołać nieufność i spotkać się z najdalej idącymi podejrzeniami.

30
2



O dziwo, Kwiatek przyjmował mój wybuch i surowy osąd z niebywałą u niego pokorą, ża-
dnym słowem czy gestem nie protestował, co pozwoliło mi... na zmianę tonu.

Znałem silnie w Kwiatku zakorzeniony jego sentyment do wspomnień dzieciństwa i tradycji
wyniesionych z rodzinnego domu; od woźnych wiedziałem o rozbudzonych w nim – może 
w potrzebie – uczuciach religijnych; więc – korzystając z niebywałej okazji, jaką niósł z sobą
wieczór wigilijny –uderzyłem w te najczulsze struny.

Skutek był szybki, nadspodziewany. Rozklejony zupełnie Kwiatek z trudem panował nad
sobą, ba, Sierpek też jakoś podejrzanie zaczynał pociągać nosem; więc... aby nie dopuścić do
ogólnego mazgajstwa, zakończyłem tę patetyczną tyradę skierowanym do Kwiatka pytaniem:
czy mogę się z nim podzielić opłatkiem?

– Może pan, może... panie kapitanie! – zawołał w niewątpliwie szczerym odruchu. – Klnę
się na prochy ojca i klejnot dziadów moich żem sprzedawczykiem ani zdrajcą nie jest. A jeśli
łżę, to niech tu zaraz jasny piorun padnie i żywcem mnie spali!

Ale piorun nie padł! W porę natomiast padły słowa Sierpka:
– Proszę do drugiego pokoju, wieczerza na stole.
I wtedy Kwiatek w ryk. Więc dalejże po ratunek do wódy! Pomogła...
Już po pierwszej literatce – pod śledzika w śmietanie, Kwiatek przestał zalewać się łzami.

Po drugiej – pod dzwonko węgorza w galarecie, opanował się zupełnie. Wreszcie po
trzeciej – pod faszerowanego szczupaka, stwierdził z humorem, chociaż nie bez smętku:

– Ot, i butelczyna się skończyła...
Na szczęście (a raczej: „na wsiakij pożarnyj słuczaj” – jak to się wtedy u nas mawiało), mia-

łem w biurku pół butelki Jubileuszowego „75” Winkelhausena, co wystarczyło, by – przy kolę-
dach – pod czarną kawę, napić się jeszcze po pucharku tego winiaku: „Kupujcie Wyroby
Krajowe!”.

Ciasta oczywiście nikt nie tknął. Zabrał je Kwiatek na świąteczne śniadanie, gdy po skoń-
czonej wilii („Takiej ja nigdy od czasów domowych nie miał”) odchodził z powrotem do celi...

– No Rysiek, czas na nas, idziemy! – ocknąłem Sierpka z zadumy.
– A no, co robić? Trzeba. Nie wypada się spóźnić na rodzinną wigilię. – Odpowiedział ma-

chinalnie, bo myślą wciąż gdzieś błądził.
W mroźny wieczór, pustymi ulicami, szło się nam raźno po chrupkim śniegu. Przy pożegna-

niu, milczący dotąd Sierpek odchrząknął i rzekł z powagą:
– Długo służę w wywiadzie. Wiele różnych i dziwnych rzeczy w życiu się widziało. Ale takiej

zagrywki jak dzisiaj, to nigdy. Wprost pojąć trudno! Więc tak sobie myślę że to chyba Duch św.
natchnął pana kapitana na coś takiego...

– Nie szargajmy świętości! – odpaliłem dość głupio, za to mocniej niż zwykle uścisnąłem
dłoń Sierpka.

Nie próżnowałem w czasie świąt. I dzięki temu jeszcze przed Sylwestrem wysłałem do centrali
sążnisty memoriał w sprawie Kwiatka, oparty na analizie dotychczasowych wyników śledztwa.

Mimo zapowiedzi, Typolnicki po Nowym Roku nie wrócił.
Natomiast mnie wezwano do Ekspozytury, gdzie szef – rzeczowy jak zawsze – oznajmił mi

zwięźle, że nasza wywiadowcza „góra” – przychylając się do opinii wyrażonej w moim memoriale
– poleca zwolnić Kwiatka z aresztu, a nawet zgadza się na dalsze zatrzymanie go w służbie, lecz
pod warunkiem... że wezmę za niego pełną, osobistą, odpowiedzialność.

Wziąłem. Od razu i bez wahania!
Wiadomość o zwolnieniu z aresztu powitał Kwiatek z mieszanymi niejako uczuciami. Bo

choć rad z odzyskanej wolności, ale wiedziony poczuciem doznanej krzywdy wziął „na ambit”
i z miejsca oświadczył, że nie ma zamiaru nadal w dwójce służyć.
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– Ha, trudno! Droga wolna! – odrzekłem. – Nikt cię na siłę nie będzie zatrzymywał. Może
jednak mi powiesz, co ci tam znowu do głowy wpadło?

– A no, właśnie... że o tę głowę się rozchodzi. Bo jakżeż ja ją mogę tak ciągle nadstawiać dla
takich ludzi, co to człowieka za niewinność do tiurmy pakują i jeszcze różne kreminalne po-
twarze na niego rzucają. Pewnie... że będzie mi się cniło za panem kapitanem – dobrodziejem
moim i innymi swojakami i tak we w ogóle... boć to przecie razem tyle lat...

– Ty mnie tutaj – przerwałem – żadnymi dobrodziejami i swojskimi dumkami pod włos nie
bierz; zwłaszcza teraz, kiedyś mnie na dudka wystrychnął!

– Jaa? Pana kapitana? Wystrychnął?... To rzecz niemożebna!
– Możebna, możebna! Gdyż nie przypuszczając, że mi taki kawał zrobisz, wziąłem na siebie

odpowiedzialność za twoje dalsze postępowanie.
– Wziął pan? Odpowiedzialność?... To w takim razie bez gadanego z uciechą zostaję... za

prywatnego agenta pana kapitana.
– Prywatnego?! Jakżeś to sobie wykombinował?
– Zwyczajnie, po prostemu: skoro pan kapitan za mnie odpowiada to i się znaczy, że już nikt

obcy nie będzie mógł nosa...
– Hola, hola! O tym to jeszcze pogadamy – przeciąłem Kwiatkowi w porę, jego dość obce-

sowy, choć swoistej logiki nie pozbawiony, wywód. – Na razie, masz tu zaległą forsę z naddat-
kiem „za niewinność”, zabieraj manatki i zgłoś się do Chałka, który odwiezie cię do domu, bo
nie chcę żebyś się zabarłożył gdzieś po drodze.

– I co panowie na to? – spytałem kolegów, gdy „prywatny agent” opuścił gabinet.
– Chytry cwaniak, cholera! Ten ze wszystkiego zawsze się wyślizgnie – stwierdził Chrap-

kiewicz lapidarnie, gdyż mówcą nie był.
Za to wylewny Sierpek doskoczył z „trzema groszami!”:
– A co, nie mówiłem ? Nie miałem racji, że pan kapitan kupił sobie Kwiatka.
– Tak jest, mówiłeś. Ale wtedy racji nie miałeś. Masz ją chyba teraz.

*
Najazd niemiecki na Polskę nie osłabił naszej czujności wywiadowczej na wschodzie. Prze-

ciwnie, raczej ją wzmocnił.
Ogarnięci powszechnym zapałem nasi agenci czuli się żołnierzami wspólnej wszystkim

sprawy, zwijali się jak frygi, nie szczędzili wysiłków w zdobywaniu nowin o postępach sowieckiej
„cichej” mobilizacji, o ruchach oddziałów, o rejonach koncentracji czerwonej armii. Wśród tych,
którzy mnie podlegali, rej oczywiście wiódł Kwiatek.

I on to właśnie był tym agentem, co przedarłszy się w noc z 13 na 14 września przez silnie
patrolowaną i gęstym kordonem „Pogran-Otrjadów” obstawioną granicę – przyniósł wiadomość,
że „...16 września bolszewiki ruszą na Polskę”.

Natychmiast przekazałem tę wieść do Ekspozytury. Wiem – że w ciągu następnych paru
godzin dotarła ona do sztabu naczelnego wodza. Ale nigdzie nie chciano dać wiary „panikarskim
urojeniom jakiegoś tam łapsa”, które niweczyły ostatnie nadzieje, opierane na zapewnieniach
kremlińskiej wierchuszki o nadciągającej już... już pomocy, w postaci sprzętu i materiałów pęd-
nych.

I dopiero świt 17 września przekonał niewiernych tomaszów, że agent pierwszego rzutu
– Kwiatkiem na co dzień zwany – panikarzem nie był. Ani – „łapsem”.
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* * *

Agent of the First Echelon
The Second Department of the Polish Army’s General Staff has become the stuff of legend

to such a degree that, one might say, it has crossed into the realm of mythology. This was the
case already during its existence, i.e. the years of Polish independence between the two world
wars (1918–1939), when its influence was demonized and exaggerated and the agency was ac-
cused of behind-the-scenes machinations. Secret materials intended for a narrow group of ini-
tiates provoke the greatest interest. Currently, researchers are painstakingly assembling the
historical puzzle, attempting to piece together various elements, but “the firm” continues to
remain veiled, while knowledge of its factual achievements, influence on government decisions,
and its factual significance during the Second Republic remains rudimentary.

Recently, quite a few books have been published on independent Poland’s intelligence and
counter-intelligence agencies. Yet, these are far from a comprehensive and definitive treatment
of the subject. A dearth of sources and testimonies, a dispersal of documents and, first and fo-
remost, the very nature of the services’ work, which often operated without written orders,
render the puzzle very difficult to assemble. This creates a very wide margin for speculation,
which is used not only in works of fiction but even in scholarly literature as well. The reality
blends with fantasy, thereby creating legends more powerful than the facts.

Certainly Olgierd Skoruszewski’s story does not belong to the genre of non-fiction. “The
Agent of the First Echelon [Agent pierszego rzutu]”, published in issue no. 15 (993) of the Polish
London-based émigré journal Wiadomości [The News] on 11 April 1965. Nothing is known about
the author, who most likely wrote under a pseudonym. Perhaps he was a Polish intelligence
officer active on the Soviet front with inside knowledge of the realities of the period.

Testimonies such as Skoruszewki’s are so rare that it is important to safeguard them from
being forgotten. The protagonist’s fate was not necessarily a mere exercise in literary fiction.
His real identity could have been that of Dymitr Siemieniuk’s who, along with his sons, distin-
guished himself during the Polish-Bolshevik War of 1919–1920 and its wake. Thanks to his ex-
cellent familiarity with the region, he conducted shallow intelligence work while, simultaneously,
working as a guide of Polish intelligence officers inserted into Soviet territory. In 1919, his son
Łukasz established an anti-Bolshevik partisan unit in Russia, which forged contacts with Polish
intelligence at the end of that year. As a result of this cooperation, the unit came under Polish
control and went over to the Polish side of the front. In March 1920 the force was transformed
into a partisan-diversionary one and tasked with assignments behind enemy lines. It’s comman-
der on behalf of the intelligence service became Capt. Zabłocki, although Łukasz Siemieniuk
was still its effective leader. The unit conducted several diversionary and intelligence-gathering
operations, thereby providing, as was emphasized, “a great service to the Polish Army”.

Ataman Łukasz Siemieniuk was killed in battle with the Bolsheviks near the village of Kamień
on 23 May 1920. Parenthetically, it is worth noting that a history of partisan units fighting on the
Polish side during the anti-Soviet campaign of 1919/1920 is still awaiting a thorough monograph.
The interwar period in Poland did not provide sufficient time for this task, while during the war-
time and postwar era specialists of a different variety, though not in the field of history, preoccupied
themselves with the veterans of these units. Dymitr Siemieniuk, along with his son Jan, who was
also an anti-Bolshevik fighter, settled in the Nowogródek region of northeastern Poland during
the 1920s. Following the Soviet invasion of 17 September 1939, a special NKVD hit squad was
dispatched to this family’s residence. Soviet sources reported that the mission was accomplished.  

Paweł Juzwa

AGENT PIERWSZEGO RZUTU
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Z żałobnej  
karty



W dniu 7 czerwca 2011 r. na plebanii 
w podwileńskiej Mejszagole odszedł do
Domu Pana ksiądz prałat Józef Obrembski.
Miał 105 lat i był najstarszym polskim kapła-
nem na Wileńszczyźnie, a zapewne w ogóle
najstarszym polskim księdzem. Umarł niemal
dosłownie w 79. rocznicę swoich święceń
kapłańskich, które otrzymał w Wilnie 
12 czerwca 1932 r. z rąk abp. Romualda Jał-
brzykowskiego, wielkiego kapłana Wileńsz-
czyzny i ziem północno-wschodnich Polski,
nieustraszonego w obronie wiary i polskości.  

Ksiądz Józef Obrembski urodził się 
19 marca 1906 r. we wsi Skarżyn Nowy, nale-
żącej do parafii Rosochate w Ziemi Łomżyń-
skiej. Pochodził z patriotycznej i bardzo
religijnej rodziny. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej i złożeniu egza-
minów maturalnych wyjechał do Wilna, gdzie wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego, a następnie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego. Po
ukończeniu studiów i otrzymaniu święceń wyjechał do parafii w Turgielach (30 km na
południowy wschód od Wilna). Przeżył tam wojnę i kolejne okupacje: litewską, sowiecką
i niemiecką. Niósł posługę duszpasterską żołnierzom III wileńskiej brygady AK kpt.
Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”, którzy 28 grudnia 1943 r. opanowali miejscowość, lik-
widując posterunek policji litewskiej i do końca okupacji niemieckiej nie wycofali się
już z miasteczka. 

Ksiądz Józef Obrembski nie opuścił Wileńszczyzny wraz z tysiącami wypędzanych
Polaków. Postanowił pozostać, nieść pomoc i trwać do końca z tymi, którzy postanowili
zostać na ziemi ojców i dziadów. W Turgielach wytrwał do 1950 r., kiedy to sowieckie
władze nakazały mu opuścić parafię w ciągu 24 godzin. Dzięki Opatrzności, jak sam po-
wiadał ksiądz Józef, znalazł się w zamieszkałej niemal wyłącznie przez Polaków Mejsza-
gole, gdzie objął tamtejszą parafię (nawiasem mówiąc najstarszą katolicką parafię 
w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim). Pozostał tam do końca życia. Jego skromny
domek obok kościoła stał się oparciem dla miejscowych Polaków i miejscem schronienia
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Ksiądz Józef Obrembski
– Patriarcha Ziemi Wileńskiej

Michał Wołłejko



dla wypędzonych przez bolszewików z kościołów i plebanii oraz wracających z zesłania
księży. Przez kilka lat na plebanii mieszkali m.in.: prałat Kurii Wileńskiej, senator 
w II RP ks. Leon Żebrowski czy prałat Kapituły Wileńskiej ks. Lucjan Chalecki. Mimo
zastraszania zarówno parafian, jak i księdza, szykan i wszelakiego rodzaju utrudnień ze
strony sowieckich władz (co ciekawe najczęściej proweniencji litewskiej) ks. Józef 
Obrembski nie tylko dzielnie wytrwał na swym posterunku, ale wychował całe zastępy
młodzieży w wierności Bogu i przywiązaniu do polskości. Był wśród nich pochodzący 
z Turgiel dzielny kapłan czasów współczesnych, kapelan Związku Polaków na Litwie 
ks. Józef Aszkiełowicz.

Ksiądz Obrembski był osobą niezwykłą. Miałem zaszczyt poznać go jeszcze w okre-
sie „końcówki tzw. Litwy Sowieckiej”. Odwiedziłem go w Mejszagole w 1990 r.  Sie-
dzieliśmy na ganeczku jego drewnianej parafii w niezwykle upalny, sierpniowy dzień 
i gawędząc, zajadaliśmy się świeżymi ogórkami z miodem. Rozmawialiśmy o historii, 
o czasach międzywojnia i wojny. Między innymi o Akcji Katolickiej w Turgielach, którą
ksiądz Józef, będący młodym wikarym w latach 30., aktywnie wspierał, a także (co mnie
szczególnie ciekawiło) o partyzantach z III wileńskiej brygady „Szczerbca”. W trakcie
rozmowy, ksiądz Józef wspomniał też moich dalekich krewnych, właścicieli majątku 
Taboryszki koło Turgiel pp. Ważyńskich. Po jakimś czasie zadumał się i powiedział 
– staram się cytować wiernie: – A wie Pan, gdzie ostatni raz i z kim jadłem tyle ogórków
z miodem, co dziś tu? U Ważyńskich – powiedział ksiądz – u nich w Taboryszkach. Było
to w sierpniu ‘39…  

Na odchodne ksiądz, błogosławiąc mnie, dał kopertę, prosząc bym ją głęboko schował
i otworzył dopiero, gdy przejadę granicę Sowietów. Otworzyłem w Białymstoku.
W środku była jego fotografia i krótki tekst o treści „na miłą pamiątkę spotkania w przed-
dzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i wiktorii nad bolszewikami
– ks. Józef”. 

W ostatnich latach ksiądz prałat bardzo cierpiał, widząc jak niesprawiedliwie i podle
traktują władze litewskie Polaków Wileńskich – gospodarzy tej ziemi, odmawiając im
praw do używania języka i zachowania tożsamości. Apelował do swych wiernych o trwanie
przy Bogu i zachowanie polskiego ducha. 

Nie udało mi się z nim pożegnać. Gdy wraz z moją córeczką przyjechałem do Mej-
szagoły, dowiedziałem się na miejscu, że ksiądz Józef czuje się bardzo źle. Leżał. Nie
próbowałem nawet Go odwiedzić. Później nie było okazji. Podobno ks. Józef Obrembski
swe ostatnie tchnienie oddał podczas słów koronki do Bożego Miłosierdzia: „Święty
Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny…”.

Świeć Panie Nad Duszą Twego Sługi i Wielkiego Polaka…

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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Zmarła Maiko hr. Cheremeteff
(Szeremietiev, 1938-2010). Nie
chciałem wierzyć. Przez głowę
przewinęły mi się fragmenty na-
szego życia; najbardziej charakte-
rystyczne skojarzenia związane 
z jej osobą. Z wielu rozmaitości
wbiła mi się w pamięć następująca
historyjka. Zamach stanu w Argen-
tynie. Strzelanina na ulicy. Wszyscy
chowają się, piechota morska
strzela do policji. A pani Maiko
wisi w oknie i przygląda się jak 
w teatrze. Jej mąż wracał do hotelu
i struchlał na ten widok. Pani
Maiko zachowała zimną krew. 

Intelekt, orzeźwiająco bezpośredni. Prostolinijność, wyrozumiałość. Niesamowite maniery.
Wspaniała elegancja, super nogi. Piękna figura. Strzelista postura. Cicha pewność siebie.
Wielka pani. Potrafiła rozmawiać o wszystkim i niczym. Zawsze była w tym głębia. 

Ktoś – raz – wyszydził Sienkiewicza. Pani Maiko czytała Quo Vadis jeszcze jako dziecko
w Niemczech (rodzice wybierali dla niej polskie lektury, ze względu na potęgę ówczesnej
kultury polskiej). Stwierdziła: „Naturalnie, dzisiaj nikt tak jednoznacznie nie napisałby.
Ale dzisiaj nikt za wiarę w naszym, zachodnim świecie, nie umiera. Za to dusimy się 
w niejednoznaczności”. Mawiała: „Marek, dear,...” i następowała wykładnia. Zawsze kul-
turalna, zawsze wyważona, nigdy relatywna. W ten sposób potrafiła wyrazić najbardziej
„reakcyjne” opinie i lewacy byli po prostu zmieszani, nie wiedzieli w jaki sposób się do
niej odnieść. Uwierzyli bowiem własnej propagandzie, że tradycyjne, konserwatywne sen-
tymenty wyrażają tylko troglodyci na troglodycką modłę. A tu – prawdziwy salon. Zresztą,
u niej w rodzinie salon był zintegrowany.

Pani Maiko poznała Nikitę hr. Cheremeteffa w Wenezueli; była na ostatnim roku stu-
diów; nie wahała się. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Rzuciła wszystko, pobrali

Gawęda
o Pani Maiko i jej czasach

Marek jan chodakieWicz



się natychmiast. I natychmiast wyjechali. Urodzony w Szwajcarii hr. Nikita skończył 
Harvard – gdzie publicznie proponował, aby spalić dzieła zatwardziałego ateisty Nie-
tzschego. Był wiceprezydentem Locktite, największej chyba na świecie firmy klejowej.
Hrabiostwo Cheremeteff dorobili się czwórki dzieci: Konstantin, Kira, Xenia i najmłod-
szy Niki (bawił u nas jeszcze w Los Angeles). Mieszkali wszędzie. Na przykład, Xenia
urodziła się w Turcji, wychowała w Irlandii i Republice Południowej Afryki, a na edukację
przyjechała do USA. 

Pani Maiko rozmawiała ze mną po polsko-angielsku, wplatając w angielskie konstruk-
cje logiczne polskie powiedzenia, a czasami pojedyncze wyrazy. „Szwoleżery!”, lubiła
mówić czasami, gdy coś się jej podobało. „Marek, dear, jak to po angielsku?”. „Light
horse”, odpowiadałem. „A skąd to?”. „Chevau-légers”. „O!”. W domu hrabiostwo rozma-
wiali zwykle po francusku, chociaż rówież po angielsku. Oboje znali rosyjski, dzieci też.
Xenia najlepiej, bo naciągnąłem jej rodziców, aby wysłali córkę do walącego się post-so-
wieckiego państwa. I potem – jak w Moskwie zrobiło się niebezpiecznie – musiałem le-
cieć na inspekcję do post-Sowdepii, aby uspokoić rodziców (tutaj chciałem jeszcze raz
podziękować Jackowi Lubicz-Miszewskiemu, który zechciał się Xenią koniarsko w Mosk-
wie zająć po naszym wyjeździe). Najpierw Xenia studiowała w rosyjskiej stolicy, potem
prywatyzowała ziemię dla Kozaków dońskich. Byłem pełen podziwu, gdy ta – wychowana
przecież w hotelach Ritz – młoda dziewczyna zamieszkała w byłym kołchozie na dwa
lata bez bieżącej wody. Śmiałem się, że kleci armie kozacze, aby popędzić post-komu-
nistów. Po powrocie Xenia nie mogła sobie znaleść miejsca, ani nikogo godnego siebie.
Pracowała przez jakiś czas dla męża swej matki chrzesnej, hr. Tołstoja, w jego fundacji
charytatywnej w Nowym Jorku. Teraz, jako matka Serafima, jest zakonnicą w Mount
Etna w Kalifornii.

Wracajmy do jej mamy, pani Maiko: dzieciarnia na podwórku w Bydgoszczy wołała
na nią „Majka-jajka!”. Maiko z domu Kobiaszwilli urodziła się przed wojną w Polsce 
w gruzińskiej, prometejskiej rodzinie. Prometeizm był ruchem wyzwolenia Sowdepii. 
W jego skład wchodzili emigracyjni przedstawiciele narodów zniewolonych przez bol-
szewię, a całość w pewnym stopniu sponsorował rząd II RP. 

Dziadek pani Maiko, gen. Zachari Bakradze (podobnie jak choćby dr Alszibaja – wy-
bawca Polskiego Legionu Kaukazkiego, ostatni poseł gruziński w Berlinie, a potem lekarz
garnizonowy w Grodnie) był oficerem kontraktowym WP w 15. DP. Zginął tuż przed 
II wojną światową w wypadku samochodowym. Notabene, pośrednią przyczyną była pani
Maiko. Otóż żona generała, a babcia Maiko, wysłała dziadka, aby kupił białe rękawiczki
na chrzest dla wnuczki. Oficer spieszył się i wpadł pod ciężarówkę ze skutkiem śmier-
telnym. To tylko jedna z wielu anegdot domowych z okresu II RP.

Ale zacznijmy od początku. Podczas studiów doktoranckich w Columbia University
byłem asystentem kilku profesorów, w tym słabej intelektualnie Silvana Petrarca, która
wykładała obowiązkową „Cywilizację Zachodnią” (Od rewolucji antyfrancuskiej do
współczesności; najfantastyczniejszym profesorem, któremu w poprzedniej sekcji – „Od
czasów klasycznych do Oświecenia” był wspaniały Eugene Rice). Profesorka-feministka
ekscytowała się wszystkim; w tym również terrorem i rewolucją bolszewicką. Spytałem
o jej opinię – jako feministki – na temat masowych gwałtów dokonywanych przez czer-
wonych. Usłyszałem typową odpowiedź o konieczności rozbicia jajek, aby zrobić omlet.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY



Tyle o obronie godności kobiety. W każdym razie, chyba na pierwszym wykładzie prof.
Petrarca wykrzyknęła: „francuska rewolucja była błogo podniecającym zdarzeniem dla
wszystkich, którzy w niej uczestniczyli” (The French Revolution was an exhilirating experience

for everyone who participated in it). Na to subtelnie wyglądająca studentka z ostatniej ławki
na cały głos: „Nawet dla Marii Antoniny?”. Cisza (stłumiony śmiech Marka), bez ko-
mentarza wykładowczyni. Potem Xenia potrafiła stwierdzić na wykładzie, że „AIDS to
kara za grzechy, a my jako chrześcijanie powinniśmy tym nieszczęśnikom pomóc”. Nie
żartuję. W Columbia University też można było pozostać sobą.

Zaintrygowała mnie osoba, która otwarcie przyjęła antykomunistyczną linię, co było
właściwie bezprecedensowe na naszej uczelni. Po wykładzie podszedłem do niej, przed-
stawiłem się. Ona na to: „Xenia Cheremeteff”. Hrabianka Cheremeteff wraz z Anną
Gräfin Praschma i Marysią hr. Dzieduszycką (oraz z Flavie Durand-Ruel, prawnuczką
słynnego sponsora impresjonistów i handlarza dzieł sztuki) tworzyły nieformalne „kółko
reakcyjne”, które zahaczyło się nieoficjalnie przy Klubie Polskim w Columbia u Dawida
Walendowskiego i Iwo Bendera. W każdym razie, Xenia wylądowała na moim semina-
rium. „Mommy tak kazała, sądząc po nazwisku”. A potem nastąpiło dokładniejsze ob-
wąchiwanie się.

O białych Rosjan otarłem się w San Francisco. Słuchałem ich opowieści w Hoover,
gdzie ich garstka wciąż pracowała (najczęściej spiskowałem z jedną panią archiwistką,
córką lekarza od Własowa). Natykałem się na nich u państwa Szwede w ich Slavic Book-
store w Palo Alto (w związku z tym udało mi się, m.in., pogrzebać dla pp. Morozowych 
z Japonii – świetna fabryka czekolady! – w archiwum Bachmateeva w Columbia). Moi
wice-rodzice pomogli ocalić białorosyjską północnokalifornijską kasę kredytową, która to-
nęła pod wpływem nowo przybyłych Sowietów – uczciwych inaczej. A w końcu i miło
spędzało się czas z paniami de domo księżnymi Szujskimi, kuzynkami Andrzeja Czumy.
No i oczywiście w tamtych okolicach ktoś coś gawędził o rodzinie Cheremeteffych. Hra-
biostwo Cheremeteff to najwięksi pomieszczycy po carze. Mieli milion poddanych 
i z 3 miliony hektarów ziemi przed 1917 r. To chyba Francja, Holandia i Belgia razem. 
I kilkadziesiąt pałaców, choćby niesławna Łubianka w Moskwie. Do dziś post-Sowieci
o tym pamiętają; nawet Putin. Zapraszają Cheremeteffych i ich hołubią (np. na 300 rocz-
nicę powstania St. Petersburga). Kiedyś, na początku lat 90. wpuszczono naszą trójkę
bez kolejki na Kreml, bowiem dowódca straży dowiedział się, że jest z nami hrabianka
Cheremeteff.

Teraz takie sprawy wyszły w pogaduszce przy obiedzie, gdy rodzice Xeni zjawili się
z inspekcją na Columbia. Wyszły biało-rosyjskie koneksje, co bardzo ucieszyło pana 
Nikitę, ojca Xeni. Wtedy pani Maiko wypaliła: „Marku, miałeś kogoś w kawalerii?”, No
to ja im o koledze mej śp. babci i dziadka, Ireny z Cieszewskich i Jana z Chodakiewiczów,
z AK Wilno, mjr. Zygmuncie Szendzielarzu („Łupaszko”) z 4. pułku ułanów. Pani Maiko
nie przypomina sobie tej godności. Mój dziadek po stronie mamy Staś Milczarczyk,
służbę zasadniczą odbył w plutonie cyklistów (o ile pamięć nie myli) w 16. pułku ułanów
wielkopolskich („Piją beczką, nie pijani, to bydgoscy są ułani”). Pani Maiko ożywiła się.
Ja gadam dalej: „Ojciec cioci Dzidzi Zub-Zdanowiczowej, Jan Poray-Wybranowski, też
w jego składzie walczył z bolszewikami”. „O!”, ucieszyła się pani Maiko. „Mój ojciec też
był w ułanach, a u pp. Wybranowskich zawitał po manewrach w Obrze. Mówiła mi mama:
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To były czasy!”. Od tej pory zostałem oficjalnie wciągnięty do rodziny. Z tej okazji mia-
łem zawsze w Nowym Jorku podwójne święta: katolickie i prawosławne.

„Polska! Pańska Polska! To były najlepsze lata mego życia, to najlepsze miejsce na
świecie”, skwitowała kiedyś na prawosławną Wielkanoc babcia Kobiaszwilli, żona rot-
mistrza Dymitra Kobiaszwilli, córka gen. Bakradze, a matka pani Maiko. Całą rodzinę
Bakradzych (oprócz generała), których czerwoni trzymali jako zakładników w Peters-
burgu, Polacy wymienili po wojnie 1920 r. na jeńców bolszewickich. Gruzini nigdy o tym
nie zapomnieli. Nie zapomnieli też serdecznej gościnności Polaków, a szczególnie mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

Jak wspominano przy cheremeteffowym stole, kuzyn rtm. Kobiaszwilli, rtm. Dymitrii
Szalikaszwilli adiutantował płk. Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu w 1. pułku
szwoleżerów. I tutaj następował opis, jak podczas grudniowych manewrów pijany Wie-
niawa wskoczył z motorówki do Wisły. Albo podobna anegdota, którą babcia Xeni kwito-
wała sakramenckim „Balowali!”. Zresztą, z tego samego źródła pochodzą anegdoty 
o „Wujku Kiki”, czyli Janie Szalikaszwillim (John Shalikashvili), synu rtm. Dymitra. 
Generał Kutrzeba do małego Jasia: „Kim chcesz być jak dorośniesz?”. Jasio: „Dzielnym
polskim ułanem!”. No i opowieść o tym, jak Wujek Kiki jadł trawę i chował się z matką
i starszym bratem w kanale podczas Powstania Warszawskiego na Mokotowie. I jak
uciekli przed ofensywą sowiecką na Zachód. A jego matka samotnie starała się przejść
przełęcz Brenner, aby dotrzeć do gen. Andersa. 

Notabene, rotmistrzowie Kobiaszwilli i Szalikaszwilli byli oficerami kontraktowymi 
w WP; po rozbiciu ich oddziałów we wrześniu 1939 r. zostali zwolnieni przez dowódców
z kontraktu. Po inwazji III Rzeszy na Związek Sowiecki obaj wstąpili do Legionu Gru-
zińskiego, który walczył z komunistami w ramach Wehrmachtu, a po lipcu 1944 r. nomi-
nalnie pod komendą SS. Jednocześnie współpracowali z podziemiem polskim. Notabene,
ojciec pana Nikity hr. Cheremeteffa walczył przeciw Niemcom podczas inwazji Francji
w 1940, ale potem wstąpił do Légion des Volontaires contre le Bolschevisme i bił czerwonych
na froncie wschodnim. Ciężko ranny pod Moskwą, uratowany przez miejscowych chło-
pów, ewakuowany z odmrożonymi nogami, zaszokowany bestialstwami Niemców na
wschodzie, uciekł do Rzymu, gdzie znalazł się pod opieką poselstwa RP przy Watykanie,
za sprawą ambasadora Kazimierza hr. Papée.

A ich dzieci i wnuki przejęły na swoje barki walkę o gruzińską niepodległość i rosyjską
wolność, z wielką sympatią do Polski. A może, szerzej, dzieci wychowano w etosie spo-
łecznikowstwa. Na przykład, Konstantin hr. Cheremeteff pracował dla Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża, a jego siostra – Kira, sekretarzowała szefowej tej instytucji, Elisabeth
Dole, żonie kandydata republikańskiego na prezydenta USA. (Zresztą potem pani Dole
została senatorem w północnej Karolinie dzięki pomocy naszej przyjaciółki dr Aldony
Woś, dziecka warszawskich akowców). Ale ad rem: gdy w Gruzji komuna zaczęła się sypać,
poleciały ze Stanów Zjednoczonych samoloty z darami. Pamiętam, że chyba pierwszy 
w historii wojskowy samolot amerykański pod auspicjami Czerwonego Krzyża lądował
w Tibilisi dzięki koneksjom Wujka Kiki. Taki spisek emigracyjny gruzińsko-polsko-bia-
łorosyjski.

Gdy Wujka Kiki mianowano głównodowodzącym Sił Zbrojnych USA (Chief of the Joint

Chiefs) The New York Times opluł jego ojca, jako „nazistowskiego kolaboranta”. Naturalnie,
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broniłem Szalikaszwillich. Opisałem ich wojenne doświadczenia. Miano mi opublikować
obronę jako op-ed, poszło jako list. Dostałem wtedy telefon z Brukseli, gdzie gen. John
Shalikashvili był dowódcą NATO. Uspokoiłem go, że już więcej nie będę się rozpisywać
o rodzinie, a on obiecał, że jak go zatwierdzą, to pozwiedzamy Pentagon razem. (Notabene,
śp. pan Wojtek Wasiutyński miał mi za złe, że broniłem Gruzinów. Twierdził, że kontrakt
to przysięga przed Polską i obowiązywała aż do odzyskania przez RP niepodległości.) 

Tak, miałem skansen. Załapałem się na ostatnich Mohikanów. Takich często zapar-
kowanych w świecie sprzed roku 1914. Nawet wcześniej. Ten skansen tworzył niepo-
wtarzalny, ciepły, serdeczny, świetny, rodzinny klimat, którego integralną częścią była
pani Maiko. Przytoczę garść anegdot, bowiem w większości z nich brała udział osobiście.
Czasami interweniowała, zawsze nas godziła, czarem, uśmiechem pacyfikowała i uroz-
maicała dowcipem konwersację. 

Chyba z 20 lat temu zeszło w naszych poobiednich rozmowach na rewolucję we Fran-
cji i wojny napoleońskie. Pan Nikita i ja rozstrząsaliśmy Cesarza Francuzów. „Napoleon
to krwawy rewolucjonista, zalał Europę ogniem, a poza tym mason, wróg chrześcijaństwa,
zupełnie ogłupił Polaków”, mówię. Pani Maiko: „Tak, ale jak zadbał o swoją rodzinę!”.
Nie tylko zresztą; o przyjaciół i faworytów też. Pomyślałem sobie wtedy o przyjaciółce
cioci Blanki, księżnej Marion Bernardotte szwedzkiej. 

Albo innym razem (bardzo niedawno) miałem wykład o Intermarium. Mówię, że walka
między Wielkim Księstwem Litewskim, potem Rzeczpospolitą, a Moskwą, czyli Rosją
to wojna domowa Rusinów, którzy wybrali łaciński Zachód i spolonizowali się, 
z Rusinami, którzy jako moskwiczanie wybrali Bizancjum i Mongołów. Po wykładzie,
prywatnie, na to pan Nikita: „My was, rusińscy kuzyni, szlachto polska, broniliśmy przed
Mongołami!”. Marek: „Stając się Mongołami”. Pani Maiko: „Bolszewicy was pogodzili”.

Pani Maiko: „Marek, dear, kto to jest ten Romuald Szeremietiew w Polsce, o którym
tyle słyszymy?”. Zapytałem u źródła: syn białego Rosjanina, oficera kontraktowego 29.
DP. W 1945 r. ojca Romualda aresztowało NKWD, gdy nieopatrznie wrócił do domu 
w Białymstoku, aby zobaczyć nowonarodzonego syna. Od tej pory po seniorze Szere-
mietiewie wszelki słuch zaginął. Pan Nikita: „Przykra historia. To znaczy, że on nie jest
z naszych Cheremeteffych, bo ja wszystkich znam”. Pani Maiko: „Romuald jest więc
nie z tych, a z tamtych Szeremietiewów”. Nie wiemy do dzisiaj, z których. Zgaduję, że
tak jak z kosmonautą Gagarinem: nie był z książąt Gagarinów, a z włościan, którzy taką
godność sobie przyjęli. Zresztą, w Polsce analogiczna sytuacja była z poddanymi hr. Po-
tockich. 

Albo taka scena z arsenału białorosyjskich anegdotek. Na przyjęciu, starszy pan: „Mój
ojciec zabił Rasputina”. Babcia Cheremeteff, która bardzo nie lubiła się mylić: „Raspu-
tina zabił mój kuzyn, książę Yusupoff (Juzupov). Nie przypominam sobie, aby Pan był
członkiem mojej rodziny”. Oboje mieli rację, bowiem starszy pan był synem deputowa-
nego Puruszkievicza, szefa tzw. czarnej sotni, który wsławił się, tym że – aby wyszydzić
lewicę – ponoć w rozporku nosił czerwoną różę podczas obrad Dumy. Też brał udział 
w zamachu na Rasputina. Pani Maiko: „Nikita, dear, opowiedz Markowi o księciu Yusu-
poffie”. Okazuje się, że książę był wesołkiem. A pan Nikita i jego siostra (notabene tra-
gicznie zmarła pierwsza żona Rudolpha von Habsburga) wyśmiewali się z niego jako
dzieci, gdy temu fircykowi przekrzywiała się peruka. To było w Paryżu.
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Raz na ścianie u hrabiostwa Cheremeteffych zauważyłem herb Gdańska. „A dla-
czego?”, pytam. „To herb rodu Cheremeteff”, odpowiada pan Nikita. Wyrażam zdumie-
nie, a potem sobie przypominam, że przecież moskwiczanie do europejskiego rycerstwa
nie należeli, a herby od Polaków i innych zapożyczali w czasach późniejszych. „A jaki
jest herb Chodakiewiczów?”. Narysowałem na serwetce Kościeszę w formie stylizowanej
strzały grotem do góry. Xenia: „Oh, how simple!”. Pani Maiko: „Xenia, nie reklamuj swojej
niewiedzy. Im prostrzy herb, tym starszy”.

Najprzepyszniejsze było to, że właściwie większość takich dykteryjek o koneksjach
rodzinnych wychodziło mimochodem. Kiedyś wpada Xenia z hiobbową wieścią, że
„Wujek Piotr Wrangiel spadł z konia w Irlandii. Złamał sobie nogę”. Zdębiałem. Okazało
się, że chodzi o syna słynnego białego generała. Miał ponad 90 lat. Wtedy to wyciągnąłem
od hr. Cheremeteffów obietnicę, że będzie książka o gen. Wranglu. Dotrzymali. Pan 
Nikita przez dłuższy czas pomagał pewnemu holenderskiemu historykowi (który spe-
cjalnie w tym celu nauczył się rosyjskiego) napisać o Wranglu. I Wojciechowi Muszyń-
skiemu (przy okazji inauguracji Katedry im. Tadeusza Kościuszki przy IWP) ojciec Xeni
obiecał dać fotografie rodzinne do Glaukopisu. Muszę to jeszcze sfinalizować.

Innym razem, jemy lunch i zaczynamy się przekomarzać o rachunek. Chcę zapłacić
za pizzę. Pan Nikita: „Marek, przestań, teraz moja kolej”. Marek: „Nie, dziękuję, ale ja
płacę”. Pan Nikita: „Jesteś biedny student. Nie stać Cię”. Marek: „Nie stać, bo skonfi-
skowaliście nam majątki po powstaniu listopadowym”. Pani Maiko: „Komu? Kto?”.
Marek: „Jak to kto? Car! Chodakiewiczom w grodzieńskiem skasowano nawet szlachec-
two. A Cieszewskim w płockiej gubernii zabrano Wulne i Przypust z przyległościami”.
Pan Nikita: „Car? Sam car przyszedł i skonfiskował?”. Ojciec Xeni był uczulony, bowiem
Cheremeteffowie są spowinowaceni z Romanovymi. Marek: „No dobrze. Nie car, tylko
marszałek Paskiewicz”. Pani Maiko: „W takim razie będziemy u nich reklamować”. Kilka
dni później odebrałem telefon. „Czy pan Chodakiewicz? Jestem praprawnukiem księcia
Paskiewicza. Rozumiem, że jestem winien panu lunch”.

Spotykamy się na lunch. Wujek Misza, czyli książę Michał Cantacuzene (Kantakuzin)
był paziem carycy matki, księżniczki duńskiej. Razem z nią uratował się przed czerwo-
nymi, odpływając okrętem wojennym do neutralnej Kopenhagi. Potem był oficerem ka-
walerii w armii francuskiej, walczył z Niemcami w 1940 r., uciekł do Afryki, gdzie
pracował jako inżynier, mieszkał na całym kontynencie aż osiadł w Republice Południo-
wej Afryki, a w połowie lat 80. sprowadził się do USA. 

Wujek Misza wywodził swój ród od przodków cesarza bizantyjskiego Jana VII Kanta-
kuzina, krewnego Paleologów. Kantakuzinowie znaleźli się w Rzeczpospolitej bodaj 
z Mołdawi, jako prawosławni szybko doszli do moskiewskich zaszczytów po pierwszym
rozbiorze. „Hm, hm. Chodakiewicz, Chodakiewicz. Czy przypadkiem nie siedzieli 
w województwie mścisławskim, myśmy tam mieli majątek Kantakuzinówka”. Zgadza
się, Chodakiewicze tam byli. Zachował się dokument z 1769 r.: „ienerał jego królewskiej
mości Dymitrii Chodakiewicz województwa mścisławskiego”. Dalej wujek Misza prawi:
„Hm, hm. Moi rodzice bywali u Pańskiej rodziny w Białej Cerkwi”. Marek zdębiały:
„Co??? Jakiej rodziny?”. Wujek Misza: „Branickich”. Marek: „Co prawda mój pradziadek
o swojej żonie powiadał, że ona ze zdrajców Branickich, ale moja prababcia Cieszewska
była z domu Brzozowska, a dopiero jej babka była z Branickich, ale z rzeźników 
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Branickich z Ciechanowa a nie hrabiów z Białej Cerkwi”. Wujek Misza: „To nie ma zna-
czenia, mów mi wujku”. Mówiło się o nim dwojako: do rodziny i przyjaciół wujek Misza,
a do obcych książę Cantacuzene.

Kiedyś na Wielkanoc bawiłem u księstwa Cantacuzene w Rhode Island. Wujek Misza
zaprosił mnie do siebie do gabinetu, a goście pozostali na dole z jego żoną, ciocią Pamelą.
Pokazał mi starusieńkie miniaturowe ikony. „Marek, co widzisz?”. Marek: „Świętych”.
Wujek Misza: „Ty widzisz świętych, a ja krewnych”. Kilku z rodu Kantakuzinów obwo-
łano świętymi w kościele prawosławnym. A czy wujek Misza rzeczywiście był w prostej
linii z cesarzy bizantyjskich, to inna sprawa. Ale klimaty były rzeczywiście w prostej linii
z Konstantynopola. Niezreformowane i niereformowalne. I o to chodzi.

Zresztą, ciocia Pamela napisała „Sagę o Kantakuzinach”, wplatając w narrację histo-
ryczną rozmaite opowieści rodzinne. Prosiła, abym ją przeczytał i skomentował. Zasu-
gerowałem rozmaite zmiany; przede wszystkim rewizję fragmentu na temat rewolucji
bolszewickiej, za którą „Saga” obwiniła „Żydów”. Zdziwiona, ciocia Pamela zadzwoniła
do pani Maiko: „Is the boy Jewish? I thought he was a Chodakiewicz”. Pani Maiko z trudem
wytłumaczyła księżnej, że Markowi chodziło o fakty i o możliwość opublikowania dzieła
i obronę dobrego imienia rodziny Cantacuzene. Ciocia Pamela upierała się potem, że 
w taki sposób interpretowali rewolucję właściwie wszyscy starsi biali Rosjanie, z którymi
miała do czynienia. 

Ciocia Pamela zupełnie otwarcie i publicznie głosiła takie i inne politycznie niepo-
prawne teksty. Pani Maiko nas instruowała: „Pamiętajcie, że u księżnej Cantacuzene
jest to mechanizm potrzebny do kontrolowania świata zewnętrznego, który jest przecież
wrogi wszelkim ideałom konserwatywnym, chrześcijańskim, tradycyjnym. Stąd się za-
wsze stawia i jest aktywnie bojowa. Ciocia Pamela jest niezwykle silną osobą. Misza 
zawsze na nią może liczyć”. 

Notabene, ciocia Pamela była pochodzenia szkocko-irlandzkiego, wujka Miszę poznała
podczas II wojny światowej, gdy służyła jako pielęgniarka w marynarce Unii Południo-
woafrykańskiej. Ale tak bardzo wcieliła się w rolę księżnej Cantacuzene, że przejęła zu-
pełnie biało-rosyjskie jestestwo, jak również maniery, które wydawały się jej feudalne.
W końcu, rzeczywiście wyszła za księcia, a więc księżną jest. Ale mimo wszystko było 
z tym dużo śmiechu.

Kiedyś ciocia Pamela poprosiła mnie o zdjęcie Belwederu. Właśnie wybierałem się
do Warszawy, przysłałem jej kilka pocztówek. Po powrocie usłyszałem: „W takim skrom-
nym domu książę Paskiewicz mieszkał? Niebywałe”.

Innym razem siedzę na obiedzie proszonym u cioci Pameli i – według zasady księcia
Klemensa Metternicha – w tym towarzystwie jestem jedynym człekokształtnym (jak po-
wiadał bowiem minister spraw zagranicznych domu austryjackiego: „poniżej barona są
tylko małpy”). Ciocia Pamela zaczęła się srożyć na „chamów, kmiotów, chłopów”. To
mówię, że mój dziadek Staś był z feudalnych. Na to pani Maiko: „Marek, dear, Nikita
opowie ci o swoich przodkach”. I tu nastąpiła opowieść jak prapradziadek pana Nikity,
Nikolai hr. Szeremietiew, zakochał się w przepięknej chłopce, swej poddanej, Praskovii
Kovaliovej i ożenił się z nią. Eleganckie towarzystwo zbojkotowało ślub, ale na uroczystość
przybył do cerkwi car Aleksander I. Było to chyba w 1808 r. Wiele lat potem, gdy byliśmy
w Moskwie, przewodniczka, historyczka sztuki opowiedziała nam tę historię „o hrabim
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i prostej dziewczynie z ludu” gdy przejeżdrzaliśmy obok cerkwi, gdzie ślub się odbył.
„Wiem, wiem, to był praprapradziadek Xeni”, wskazałem na nią głową, bo siedziała akurat
obok, mocno zarumieniona. Naturalnie przewodniczka wzięła to za żart. He, he!

Mówiąc o Sowdepii, pod koniec lat 80., na przykład, ciocia Pamela pojechała do 
St. Petersburga, który występował pod szyldem „Leningradu”. Jakiś sowiecki oficer nie
przytrzymał jej drzwi, a sam władował się przed nią do środka, do hotelu. Ta uderzyła go
w czapkę-naleśnik parasolką i zwymyślała od chamów. Pewnie do dziś Sowiet nie może
zrozumieć o co chodziło. Innym razem ciocia Pamela wylądowała w Nowym Jorku na
lotnisku Kennedy’ego. Podeszła do odprawy paszportowej, podała dokument. Urzędnik
paszportowy przeczytał, przekrzywił ironicznie wargi i spojrzał na nią z pogardą: „Co???
Księżna?”. Ciocia Pamela: „Tak, księżna, ale ty i tak nie rozumiesz co to znaczy”. Wyrwała
mu z ręki paszport i poszła do innego okienka. 

Z paszportami skojarzyła mi się inna historia, którą przegadywaliśmy przy stole 
u hr. Cheremeteff kilkakrotnie. Otóż tzw. Wujek Rudolph, czyli arcyksiążę Rudolph von
Habsburg, młodszy brat Ottona, głowy rodu i pretendenta do tronu, podróżował incognito

na paszporcie belgijskim. Stało tam, że on jest „Rudolph de Bar” (jeden z tytułów rodo-
wych). Urzędnik emigracyjny na lotnisku w Nowym Jorku wziął jego paszport, spojrzał,
poczytał, zawołał kolegów i coś w nim wskazywał. Wujek Rudolf pomyślał sobie: „O, nie.
Rozpoznali mnie. Zaraz się zrobi scena. Mam nadzieję, że nie zawołają papparazzi. To
bardzo przykre”. Jakież było jego zdziwienie, gdy urzędnik amerykański zwrócił się do
niego z pytaniem o nazwisko panieńskie matki. „Bourbon”, odparł. Na to Amerykanin 
z triumfem popatrzył się po kolegach i wypalił ze śmiechem: „Twój ojciec nazywał się
Bar, a twoja matka Burbon. To znaczy, że ty jesteś alkoholik. Ha, ha, ha, ha, ha!!! Welcome

to the United States”. 
A jak wyszło, że Rudolph von Habsburg to powinowaty hr. Cheremeteffych? Znowu

przez przypadek. Przyleciałem właśnie z Kalifornii z rewelacjami od jednego z moich
mistrzów, sowietologa Roberta Conquesta, że w Holandii nakryto przesyłkę kontenerową
wypełnioną łopatami, które okazały się platynowe. Przesyłkę nadano w rozpadającej się
post-Sowiecji, szła przez Tallin via Rotterdam docelowo do Luksemburga (czy Lichten-
steinu). Kontenery sprawdzono, bowiem łopat było kilka razy więcej niż wszystkich oby-
wateli tego państwa. Na to pan Nikita: „Nasz powinowaty opowiadał nam, że do niego
do banku już od 1987 r. przychodzili KGBiści z walizkami pełnymi złota. Pędził ich”.
Marek: „O! Chciałbym o tym napisać artykuł”. Pani Maiko: „Marek, dear, raczej nie. Pro-
simy o dyskrecję, bowiem źródłem jest tutaj Rudolph von Habsburg”. 

Ale we wszystkich sprawach obowiązywała dyskrecja. Wszyscy domownicy kilkakrot-
nie opowiadali ulubioną anegdotę Wujka Rudolpha o Marii Teresie. Podczas narady 
w sztabie Cesarzowa pochyliła się nad mapą i niespodziewanie zepsuła powietrze. Wiatr
był bardzo donośny. Wszyscy się zmieszali, ale jeden młody i bardzo przytomny adiutant
wypalił: „Pardon moi”. Został wnet odznaczony orderem Złotego Runa. 

Z tą dyskrecją też było śmiesznie. Nie mówiło się o wszystkim otwarcie, a jak 
chcieliśmy o czymś mówić publicznie to używaliśmy systemu haseł. Na przykład, Xenia
ma kuzynkę, córkę wujka Rudolpha, Katarzynę (Catherine), swoją równieśniczkę. 
W przeciwieństwie do Xeni kuzynka przechodziła przez okres MTV oraz burzy i naporu. 
Randkowała z gminem. Balowała. Dyskotekowała. Na szczęście to się skończyło. 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY



Pewnego dnia Pani Maiko z dumą przykleiła na lodówkę zdjęcie orszaku ślubnego wy-
cięte z Vanity Fair. Catherine von Habsburg wyszła za hrabiego Massimiliano Secco d’Ara-
gona. Od tej pory – kiedykolwiek publicznie rozmawialiśmy na temat jej i jej ojca, zawsze
mówiliśmy z Xenią (ku żartobliwemu zażenowaniu jej mamy): „The Refrigerator Cousin” 
– „kuzynka z lodówki”.

Staraliśmy się zwykle szyfrować takie rzeczy. Z jednym wyjątkiem. Pewnego razu na
moim seminarium rozmawialiśmy o bitwie o Anglię. Pochwaliłem się, że mój kalifornijski
wice-rodzic, ppor. Zdzicho Zakrzewski, latał w 304. dywizjonie im. Ziemi Śląskiej RAF.
Ścigał U-booty. Na to Xenia: „A mój wujek Rudolph był w nocnych myśliwcach RAF.
Kiedyś rozejrzał się dookoła a wokół same Messerschmidty. Wujek na to przez radio na
ich frekwencji – Gehen wir nach Hause! I niemieckie samoloty zawróciły, a wujek szczęśli-
wie powrócił do Anglii”. Reszta seminarzystów nie zrozumiała o co chodzi. Bo niby jak? 
W związku z tym złamałem regułę lodówki. „Xenia, powiedz im, że chodzi o to, że 
w RAF walczył Rudolph von Habsburg! To jest dopiero świetna opowieść”. I powiedzia-
łem im też o wspaniałej postawie polskich Habsburgów z Żywca. Niedawno właśnie
ukazał się na ten temat wywiad-rzekę z arcyksiężną Krystyną. Miałem zamiar napisać
recenzję, a książkę posłać pani Maiko. 

Po co to wszystko opowiadam? Wykorzenieni peerelowcy, lewacy zaraz się oburzą,
że wot! popisuje się „reakcjonistami”. A dlaczego nie? W post-PRL, szerzej: w sektorze
post-sowieckim, tradycyjne elity wymordowano, spauperyzowano, wyszydzono i splu-
gawiono pamięć o nich. Na Zachodzie tradycyjne elity w większości samowykluczyły się
z egalitarnego mainstreamu. Ogólnie: ich przedstawiciele są niedostępni dla zwykłych
ludzi, poruszają się w hermetycznych kręgach. Ale zachowali alternatywny model za-
chowania, postępowania, manier, integralności, wnikliwości intelektualnej. Dla mnie,
naturalnie, szczególnie atrakcyjna jest u nich świadomość historycznej kontynuacji naszej
egzystencji. Ci z nich, którzy zachowali wierność starym ideałom są przeciwieństwem
tego, co Erik von Kuehnelt-Leddihn zaobserwował u ludzi zwykłych: „they are oblivious

to yesterday, indifferent to tomorrow, and live only for today”. 
Gdy minie doba polityki masowej, gdy obecny system radykalnego egalitaryzmu roz-

padnie się, warto znać alternatywy. Pani Maiko i jej rodzina – czy chcieli czy nie, czy
świadomie czy nie – takiego paradygmatu dostarczają. I to też jest ich wielką zasługą.
Okazuje się, że stare, dobre wartości przeżywają klęski i kataklizmy, bowiem są wryte 
w indywidualną psychologię jednostek. Pozornie nie mają zastosowania w dzisiejszym
świecie, ale w rzeczywistości służą jako kotwica, jako niewzruszony, konserwatywny
punkt odniesienia. A, że chamstwo (współczesne pseudoelity) dalej się z tego wyszydza?
Nie ma znaczenia. Chamstwo czuje się zagrożone. Trudno spodziewać się innej reakcji
na piękno, dobro, ciepło, szczodrość i mądrość. A to wszystko uosabiała pani Maiko. 

Pani Maiko już nie ma. Gdy umarła w sierpniu byłem w Rosji. Pan Nikita dzwonił
do mnie, zostawił wiadomość u mojej asystentki. Nie powiedział o co chodzi. Oddzwo-
niłem po pewnym czasie, bo wysłałem mu książki o baronie Wranglu i innym jeszcze
białym generale (który zresztą umarł niedaleko nas w San Francisco), a pan Nikita nie
potwierdził odbioru. Zupełnie nie w jego stylu, więc pomyślałem, że poczta posiała. Do-
szły, ale teraz już nic nie ma znaczenia oprócz tego, że Pani Maiko wyspowiadała się
przed śmiercią, przyjęła najświętszy sakrament. I koniec. Sic transit gloria mundi.
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Recenzje



Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Jan T. Gross ostatecznie zdetronizował brytyjskiego
historyka Davida Irvinga wśród najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych pisarzy i pub-
licystów, zajmujących się historią II wojny światowej. Jest to wynik swoistej mody, którą można
tłumaczyć głodem polskich czytelników, spragnionych innego spojrzenia na czasy wojenne, co
przez dekady uniemożliwiała cenzura PRL. Stąd niezwykła poczytność tego rodzaju autorów 
– a towarzyszący im skandal tylko napędza ich koniunkturę. David Irving lubił szokować swoimi
stwierdzeniami jakoby Holokaust był fikcją, a komory gazowe propagandowymi bajkami. Obec-
nie powstaje podobna moda, i towarzyszący jej rynek, na teorie eksponujące rzekomy współ-
udział i odpowiedzialność Polaków za Zagładę Żydów. 

W ostatnim czasie ukazały się trzy tego rodzaju książki, których autorzy cieszą się niezwykłą
popularnością w mediach. Mowa tu nie tylko o Złotych żniwach Jana T. Grossa, które wywołały
największe kontrowersje i dyskusje, lecz także o książce Jana Grabowskiego Judenjagd oraz Bar-
bary Engelking Jest taki piękny słoneczny dzień. Te trzy pozycje przedstawiają wypadki historyczne
ze specyficznie i selektywnie rozumianego żydowskiego punktu widzenia, kojarzącego się jed-
nak bardziej ze stalinowską wersją historii. Podkreśla to również swoisty język: oddział party-
zancki NSZ nazywany jest „bandą”, a wkroczenie Armii Czerwonej określono mianem
„wyzwolenia”. O ile pierwsze to oczywisty skandal – język  propagandy z poprzedniej epoki, to
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sprawa druga już nie do końca, gdyż rzeczywiście funkcjonuje stereotyp każący wierzyć, że
Żydzi winni są wdzięczność Sowietom za wybawienie ich z rąk niemieckich oprawców. Co to
jednak było za wyzwolenie, skoro nie byli oni ani wolni, ani szczęśliwi w „sowieckim raju”? Dla
polskiej ludności była to nowa okupacja, co przez późniejsze dekady starała się zacierać w pa-
mięci ludzkiej peerelowska propaganda. 

Mimo podobnego ujęcia tematu każda z wymienionych książek jest inna, ma własną, od-
rębną formę pisarską. Praca Grossa to przykład tabloidowej publicystyki historycznej, złożonej
z odpowiednio wypreparowanych faktów i fragmentów źródeł podanych w sensacyjnym, mora-
lizatorskim sosie ocen i wyobrażeń autora. Celem tej pracy nie jest opisanie wojennej historii
polsko-żydowskiej, lecz udowodnienie z góry przyjętej przez autora tezy o polskiej niegodzi-
wości, której ofiarą padli Żydzi. Podobnie jest w przypadku książki Grabowskiego, choć mamy
tu do czynienia z udaną na pierwszy rzut oka imitacją pracy naukowej. Autor ten nie tylko po-
dziela, ale niekiedy wręcz przerysowuje publicystyczne tezy Grossa, starając się jednak nadać
im pozory poważnej pracy badawczej. Natomiast książka Barbary Engelking to rodzaj quasi-so-
cjologicznej wyprawy w przeszłość: autorka posługując się narracją żywcem wyjętą z powieści
grozy, umiejętnie stopniując napięcie i używając namaszczonego stylu stara się oddziaływać na
emocje czytelników, aby w finale obnażyć moralny upadek narodu polskiego podczas wojny
i winę Polaków za Holokaust.  

Przechodząc do szczegółowego omówienia tych prac, należy rozpocząć od twórcy i założy-
ciela tego rodzaju literatury. Książka Grossa, bo o nim tu mowa, przez ostatnich kilka miesięcy
została wielokrotnie szczegółowo omówiona i przeanalizowana: historycy oraz publicyści wyka-
zali tyle jej braków i niedociągnięć, że nie wydaje się właściwym, aby to wszystko powtarzać.
Wystarczy sięgnąć po wydaną ostatnio książkę Złote serca czy złote żniwa pod redakcją prof. Marka
Chodakiewicza i moją. Nie miejsce tu na wdawanie się w szczegółową polemikę, gdyż celem
Grossa nie jest naukowe badanie, ale wydawanie jednoznacznych sądów i moralnych opinii 
o winach Polaków. Cała jego praca to bardzo skrótowa i pospieszna wyliczanka krzywd, które
rzekomo spotykały Żydów z rąk Polaków podczas wojny. I nie wydaje się wcale najistotniejszym,
że cała narracja Grossa rozpoczyna się i kończy na odczuciach po obejrzeniu przez autora rze-
komego „zdjęcia kopaczy z Treblinki”, które jak się okazało nie przedstawia ani kopaczy, ani
też okolic Treblinki. To, co jest tam naprawdę ważne to zastosowanie wobec Polaków rodzaju
odpowiedzialności zbiorowej, generalizacja rzekomej winy za los Żydów, która ma jego zdaniem
obciążać sumienia Polaków-katolików. Szkoda, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że stosując tę
logikę można także żydowskie ofiary komór gazowych obciążyć zbiorową winą za kolaborację
żydowskiej policji w gettach. 

W cieniu Grossa na księgarskich pułkach znalazła się książka kanadyjskiego historyka Jana
Grabowskiego, który niedawno zabłysnął w mediach ogłaszając – trzeba to niestety powiedzieć
wprost – kuriozalne szacunki swojego autorstwa, jakoby w okresie okupacji niemieckiej polscy
chłopi przyczynili się do śmierci kilkuset tysięcy ukrywających się Żydów, stając się tym samym
jednym z istotnych ogniw procesu Zagłady. Historyk ten, który zaczynał jako badacz dziejów
Indian w Kandzie w XVIII w., ma na swoim koncie dwie monografie, a raczej dwa szkice doty-
czące tematyki Holokaustu: „Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943
(Warszawa 2004) oraz Rescue for Money: ‘Paid Helpers’ in Poland, 1939-1945 (Yad Vashem: Jerozo-
lima, 2008). Należy jednak zaznaczyć, że są to publikacje niezwykle skromne, przynajmniej co
do formy. Pierwsze z wymienionych dzieł liczy 136 stron, drugie zaś stron 54, czyli jest to wła-
ściwie broszura. Obie pełne intrygujących teorii, ale niezbyt pogłębione jeśli chodzi o zakres
prowadzonych badań. Najnowsza publikacja tego autora, Judenjagd, jest w swej objętości równie
lakoniczna i nie przekracza 170 stron tekstu (reszta to aneksy z dokumentami i relacjami).

RECENZJE



Doktor Jan Grabowski, korzystając z medialnego szumu wokół swojej osoby, przedstawia
się jako ekspert od badań nad Holokaustem i dziejami Polski w okresie II wojny światowej,
czemu dał wyraz w artykule „Wracając na obrzeża Zagłady” (Rzeczpospolita – „Plus-Minus” 
z 12-13 marca br.). Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na kilka problemów związanych z jego
specyficznym podejściem do tematu. Już pobieżna lektura Judenjagd nasuwa bowiem refleksję,
że skromna objętość tej pracy wyraźnie kontrastuje z zakresem deklarowanej przez autora kwe-
rendy archiwalnej, która – według jego słów – miała obejmować „kilkadziesiąt tysięcy stron do-
kumentacji archiwalnej dotąd nieobecnej w literaturze historycznej”. Powstaje nieodparte
przekonanie, że po publikacji tej pracy cała ta obszerna dokumentacja pozostaje w literaturze
historycznej nadal nieobecna. 

Nie twierdzę oczywiście, że o jakości książki historycznej musi świadczyć jej objętość:
trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że tak trudna i złożona problematyka jest przez p. Grabow-
skiego traktowana dość lekko i jako badacz nie stara się wchodzić nazbyt głęboko w jej zawiłości.
Może też powstać obawa, co do selektywności wykorzystania źródeł. Przykładów nie trzeba
szukać daleko: już we wcześniejszej pracy o szantażowaniu Żydów Grabowski pominął wiele
opublikowanych pamiętników i wspomnień żydowskich, których autorzy opisywali przypadki
szantażów dokonywanych przez samych Żydów. Wydaje się nawet, że po prostu nie interesują
go szczegóły, konkretne fakty czy osoby. O Judenjagd pisze on bowiem następująco: „[…] moim
celem nie jest udokumentowanie każdego zabitego i uratowanego Żyda”. Zamiast zatem starać
się pieczołowicie odtwarzać przeszłość wraz z całą jej złożonością, autor ten chwali się, że sam
sobie reglamentuje źródła i ogranicza zakres badań. To rzeczywiście rewolucyjne podejście do
przeszłości, mogące charakteryzować tylko badacza, którego nie interesuje historia. Na tym tle
przestaje nawet razić uporczywe stosowanie przez autora w miejsce „Generalne Gubernator-
stwo” terminu „Generalna Gubernia”, wyjętego z języka potocznego i nieprzystającego do po-
ważnego opracowania naukowego. 

Grabowski pisząc na łamach Rzeczpospolitej o swojej najnowszej publikacji powołuje się na
wykorzystane „tysiące relacji żydowskich ocaleńców, polską prasę podziemną, dokumenty Pol-
skiego Państwa Podziemnego […]”. Autor ma, jak się wydaje, tendencję do pewnej przesady
sugerując czytelnikom, jak się skrupulatnie przygotował i jak obszerną kwerendę naukową wy-
konał. W rozmowie z Moniką Olejnik wyliczał archiwa i twierdził, że wykorzystał „miliony [!]
stron dokumentów”. Do relacji żydowskich jeszcze wrócimy – na razie zajmijmy się dokumen-
tami polskimi, zwłaszcza podziemną prasą. W bibliografii Judenjagd wymienione zostały tylko
dwa tytuły prasowe: Zielony Sztandar i Słowo Powszechne (oba z 1968 r.), może więc budzić nie-
pokój, że tak reklamowana kwerenda prasowa nie ma swojego odzwierciedlenia w tym wykazie.
Po dokładnym zapoznaniu się z książką okazuje się bowiem, że autor faktycznie w tym wzglę-
dzie nie korzystał z materiałów archiwalnych, lecz z opracowań innych historyków, na podstawie
których przytacza wybrane cytaty prasowe. Można więc odnieść wrażenie, że dr Grabowski
zdaje się nie rozumieć istotnej różnicy między samodzielną kwerendą, a wykorzystywaniem
czyjejś. Nie zmienia tego mniemania wyrwany z kontekstu cytat z jednej z gazetek NSZ, ze-
stawiony przez dr. Grabowskiego (dla lepszego efektu) z doniesieniem agenta gestapo. Szkoda,
że autor zamiast stosować tego rodzaju chwyty (przypominające jako żywo komunistyczne slo-
gany o „bandytach z AK i NSZ – pomocnikach Hitlera”) nie zdobył się na staranne badania ar-
chiwalne, o których tak chętnie publicznie się wypowiada. 

Nie koniec na tym. Wydaje się, że dr Grabowski także z prac innych historyków korzysta se-
lektywnie. Przytaczając za Dariuszem Libionką fragment artykułu z podziemnego organu AK Biu-
letyn Informacyjny, mówiącym o udziale członków polskiej straży pożarnej w pacyfikacji getta 
w Wołominie i Stoczku, Grabowski ochoczo cytuje cały akapit, mówiący o grabieżach i morder-
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stwach Żydów, których mieli dopuszczać  się strażacy na równi z miejscowymi mętami społecznymi.
I na tym sprawę zamyka, choć akurat miała ona dość istotny ciąg dalszy. Albowiem miesiąc po tej
publikacji ten sam Biuletyn Informacyjny zamieścił sprostowanie z informują, że doszło do pomyłki 
i straż wołomińska nie brała udziału w tym barbarzyństwie. Pisał o tym także Libionka w książce,
na którą powołuje się Grabowski: nie mógł on więc o tym nie wiedzieć, nawet jeżeli nie robił sa-
modzielnej kwerendy prasowej. Zapewne uznał po prostu, że nie jest to na tyle istotny fakt, żeby
dzielić się nim ze swoimi czytelnikami. Wizja polskiego strażaka-mordercy brzmi ciekawiej. 

Problematyczna i raczej przypadkowa wydaje się także kwerenda Grabowskiego w materia-
łach archiwalnych podziemia niepodległościowego. W bibliografii podaje np. że korzystał z ma-
teriałów okręgu warszawskiego AK w zasobach Archiwum Akt Nowych, co może dziwić z uwagi
na fakt, że praca dotyczy powiatu Dąbrowa Tarnowska. Doktor Grabowski pominął natomiast
(niedopatrzenie czy znowu brak zainteresowania?) wręcz fundamentalny dla tego tematu zespół
tek ppłk. Stefana Musiała-Łowickiego, Inspektora Inspektoratu AK Tarnów, liczący prawie pół
metra bieżącego zbiór meldunków, sprawozdań, raportów, ulotek i rozkazów, a także wyroków
sądów podziemnych i list konfidentów z lat 1942-1945. Tego rodzaju „niedopatrzeń” jest więcej. 

Z drugiej strony, może cieszyć fakt, że pod wpływem krytyki solidnych i niezależnych ba-
daczy dr Grabowski weryfikował nieco swe radykalne tezy, bo o ile w rozmowie z Moniką Olej-
nik (TVN, 11 stycznia 2011 r.) twierdził, że prześladowanie Żydów nie było domeną marginesu
społecznego, ale uczestniczyły w tym „szerokie rzesze […] dziesiątki-dziesiątki tysięcy” Pola-
ków, to już w artykule w Rzeczpospolitej przyznaje, że jego badania nie dotyczą społeczności pol-
skiej jako takiej, ale koncentrują się na działalności środowisk marginesu społecznego. Pisze on
wprost: „Ależ doktorze Gontarczyk, jakie znów »cale polskie społeczeństwo«?! Moja książka
dotyczy szczególnie nieprzyjemnej (i liczebnie bardzo ograniczonej) grupy warszawskich szan-
tażystów i szmalcowników!”. Tak więc dr Grabowski interesuje się zjawiskami społecznej pa-
tologii, nie zaś zachowaniami normalnej większości. Warto to podkreślić, bo autor przy różnych
okazjach stosuje uogólnienia w rodzaju „Polacy”, „grupa Polaków”, „polscy chłopi”, co powoduje,
że czytelnik traci właściwy kontekst jego wypowiedzi. Nie chodzi zatem o ogół Polaków, lecz
o margines społeczny, a ściślej element kryminogenny o polskim pochodzeniu. 

Kontekst ten traci także sam autor, co najlepiej widać w przypadku Judenjagd. Warto bowiem
zauważyć, o czym Grabowski stara się nie wspominać, że procent ludności polskiej, liczącego
wówczas ok. 65 tys. mieszkańców powiatu Dąbrowa Tarnowska, która brała udział w akcjach
antyżydowskich był mikroskopijny – np. wśród chłopów, gdzie rzekomo udział w mordowaniu
Żydów miał być masowy, autor wskazuje 135 tego rodzaju przypadków. W większości niezwe-
ryfikowanych. Charakterystyczne bowiem, że Grabowski rzadko jest w stanie podać nazwiska
osób, które – jego zdaniem – w różny sposób krzywdziły Żydów. Generalnie oznacza to, że bez-
pośrednio lub częściej tylko pośrednio, z powodu działalności polskich prześladowców mogło
stracić życie maksymalnie do kilku procent ludności żydowskiej tego powiatu. W porównaniu
z tym jakże inna była sytuacja w Norwegii, gdzie, jak się szacuje, blisko połowa Żydów zginęła
w wyniku działalności miejscowych kolaborantów. Z kolei, na okupowanych w latach 1940-1944
przez Niemców brytyjskich wyspach (Chanel Islands) na kanale La Manche prawie wszyscy Żydzi
zginęli z rąk miejscowych kolaborantów. 

Podobny brak kontekstu daje się zauważyć, gdy p. Grabowski wypowiada się o propagandzie
niemieckiej. Przypisuje on bowiem fakt eksploatowania przez Niemców wątków antysemickich
i antykomunistycznych specyfice społecznej okupowanej Polski: w domyśle Polacy mieli być
wdzięcznymi słuchaczami nazistowskich teorii rasistowskich. W rzeczywistości są to czystej
wody fantasmagorie, gdyż propaganda III Rzeszy wątki te eksploatowała w całej okupowanej
Europie, od Bałkanów po Estonię i Francję. Polacy nie byli zatem jakimś specjalnym społeczeń-
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stwem „żydofobów”, gdyż antysemityzm należał do głównych wątków wszelkich niemieckich
publikacji (gazet, plakatów, ulotek), adresowanych do ludności miejscowej w krajach okupo-
wanych. Czyżby tak wszechstronny specjalista od Holokaustu o tym nie wiedział? 

Grabowski w odniesieniu do całej polskiej populacji stosuje jednolite i stereotypowe podej-
ście, opierając się na selektywnych kryteriach. Przede wszystkim lekceważy rolę niemieckiego
terroru i wywołanego nim strachu, choć wspominają o tym liczne relacje żydowskie. Wszystko
to zostaje przez niego zredukowane do tezy: „na ukrywanie Żydów po prostu nie było społecz-
nego przyzwolenia”. Nie pisze już jednak o tym, że zanim wprowadzono karę śmierci Polacy
handlowali z Żydami pomimo zakazów niemieckich i pomagali Żydom na bardzo dużą skalę, 
o czym także świadczą liczne pamiętniki. Tak więc wprowadzenie kary śmierci musiało jednak
odegrać olbrzymią rolę w kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich. Szerzej tematyka ta
została rozwinięta we wspomnianej wyżej pracy Złote serca czy złote żniwa. 

Autor Judenjagd przy opisywaniu stosunków na polskiej prowincji nie bierze pod uwagę roli
zarządzeń niemieckich wobec „władz” lokalnych i ich wpływu na zachowanie się społeczności
lokalnych: w razie jakiegokolwiek oporu czy opieszałości w wykonywaniu poleceń, Niemcy
mogli egzekwować posłuszeństwo przy użyciu środków terroru bezpośredniego. Podobnie było
także w gettach, gdzie miejscowe Judenraty i policja żydowska z tych samych powodów dosto-
sowywały się do poleceń okupanta podczas np. likwidacji gett, czyli w nieporównywalnie bar-
dziej drastycznych okolicznościach. Podkreślmy: to policja żydowska – a nie polscy kolaboranci
– dozorowała pod komendą Niemców akcję łapania i deportowania miejscowych społeczności
żydowskich. Ponoszony przez Grabowskiego fakt, że wśród kolaborantów znaleźli się chłopi
wcześniej niekarani (zwykli obywatele) nie ma większego znaczenia wobec mikroskopijnego
udziału ogółu ludności wiejskiej w tych akcjach antyżydowskich. Pamiętajmy bowiem, że człon-
kowie policji żydowskiej w Warszawie, której rola w wypełnianiu nakazów była wręcz szokująca,
też byli zwyczajnymi Żydami – i to w dużej części ze sfer inteligenckich i zamożnych.  

O ile w przypadku Grabowskiego można ewentualnie mówić o wysoce niedostatecznym opar-
ciu pracy o archiwalia i weryfikację faktów, to publikacja Jest taki piękny słoneczny dzień… jest ich
pozbawiona wręcz całkowicie. Trudno to doprawdy uznać za jej zaletę. Jak pisze dr Engelking
„W tej książce interesuje mnie przede wszystkim, a właściwie wyłącznie, »żydowska strona me-
dalu«”. Jest to stwierdzenie uzurpacyjne, albowiem dr Engelking stosuje – tak jak Gross i Gra-
bowski – radykalną selekcję materiałów żydowskich. Te, które nie zgadzają się z jej „żydowską
stroną medalu” po prostu przemilcza, ignoruje. Ma to swoje odbicie w wykorzystanych materia-
łach archiwalnych, gdyż autorka w ogóle nie pofatygowała się do AAN, zaś w innych archiwach
interesowały ją wyłącznie sprawy karne, wytaczane osobom oskarżonym o przestępstwa wobec
Żydów. To znaczy korzystała z materiałów o proweniencji nieżydowskiej, ale tylko z takich, z ja-
kich sama chciała. Przynajmniej jest na tyle szczera, że sama deklaruje brak zainteresowania his-
torią, a jedynie „odczuciami” Żydów, ich doświadczeniami i przeżyciami. Naturalnie nie
wszystkich Żydów, ale tylko tych, którzy dzielą jej antypolskie i antychrześcijańskie fobie. Oczy-
wiście wolno jej, trudno też, żeby nie odczuwała empatii do ofiar, pod warunkiem jednak, że za-
chowa generalny obiektywizm i odpowiedni dystans do tematu. Z tym niestety jest najgorzej. 

Książka Engelking – jak już zostało powiedziane – nie jest pracą historyczną. To właściwie
moralizatorska przypowieść albo raczej nowa wersja osławionego komiksu Maus Arta Spiegel-
mana. Oparta w całości na relacjach żydowskich, których – podobnie jak pozostali autorzy – nie
zamierzała weryfikować, przedstawia obraz Żydów błąkających się po polskiej prowincji, będącej
moralną pustynią, gdzie Polacy przestali być nawet ludźmi, ale są jakimiś bezdusznymi istotami,
czasami obojętnie przyglądającymi się nieszczęściu, częściej sadystycznie je zadającymi. Tak
jak świnie w komiksie Maus… 

32
4



Barbara Engelking przemieszała w książce styl naukowy z językiem literackiej przenośni,
której jednak zdecydowanie chętniej używa. Sformułowania w rodzaju „Niemcy byli na służbie
u zła, a Polacy byli tego zła wolontariuszami”, niepoparte jakimkolwiek przypisem i odniesie-
niem do źródeł nadają pracy specyficzny, oskarżycielski ton. Bo co to ma właściwie znaczyć?
Że Niemcy byli do zła przymuszeni obowiązkiem, a dla Polaków miała to być przyjemność? Au-
torka w sposób wyraźny ulega językowi starannie wyselekcjonowanych relacji i odczuciom ich
autorów: widać to zwłaszcza w jej komentarzach, gdzie posługuje się językiem żydowskich ofiar
i nie prezentuje swych obiektywnych wyników badań. Na przykład przytaczając jedną 
z relacji gołosłownie twierdzi, że Żydzi na prowincji często woleli szukać schronienia w jednym
z miejscowych gett, niż ukrywać się wśród Polaków. Nie zdobywa się jednak na skomentowanie
tej rewelacji lub potwierdzenie jej w źródłach. Podobnie ma się rzecz ze stwierdzeniem, że „dla
Chrześcijan Żydzi nigdy nie byli bliźnimi”.  I nie zdobyła się na zadanie sobie pytania czy od-
wrotnie było inaczej – a przecież deklarowała, że interesuje ją „żydowska strona medalu”. Także
w tym przypadku polecałbym Złote serca czy złote żniwa, gdzie temat jak Żydzi postrzegali Polaków
został ujęty obiektywnie. 

Autorka, jak sama twierdzi, nie jest w stanie określić jak duża była skala wydawania przez
Polaków Żydów, którzy próbowali ukrywać się na wsi: „tej ciemnej liczby raczej nigdy nie poz-
namy”. Niezrażona tym twierdzi jednak w następnym zdaniu, że „większość z tych, którzy szu-
kali tam ratunku nie przeżyła”. Nie wydaje się to wywodem logicznym – bo skoro nie znamy
skali, to skąd wiemy, że zginęła większość? W jednej z relacji opisuje masowe kupowanie przez
chłopów kos, które miały być rzekomo używane do mordowania na Żydów – kilka zdań niżej
podaje, że obława odbywała się przy odgłosach salw karabinów maszynowych. Abstrahując już
od tego, że wątpliwym jest, aby tak deficytowy towar w czasie wojny jak kosy i inne przedmioty
metalowe był ot tak dostępny w prowincjonalnym sklepiku (a jeśli były, to tylko na przydziały,
reglamentowane jak wszystko inne, o czym naturalnie autorka nie wie, bo nie interesuje jej zu-
pełnie kontekst wojny i okupacji), zakładając że w relacji powinna być jakaś logika, to kierując
się metodologią dr Engelking należy uznać, że tylko wrodzony spryt pozwolił włościanom 
w niedługim czasie przerobić nieporęczne do masowego mordowania Żydów narzędzia rolnicze
na skuteczniejszą do tego celu broń palną. 

Praca wymienia wszystkie możliwe, negatywne stereotypy dotyczące Polaków – począwszy
od pijaństwa, prymitywizmu umysłowego i chciwości, po przemoc domową oraz  seksualne po-
niżanie kobiet. Wszystko to podane jako generalizacja i mające charakteryzować wspólnotę pol-
ską jako całość. Na tym tle tłumaczenie autorki o rozczarowaniu się Żydów postawami Polaków
jest dalece niewystarczające i znowu stanowi przykład generalizacji. Obraz dr Engelking przed-
stawia dobrych i prześladowanych Żydów oraz złych i prześladujących ich Polaków. Gorzej, że
takie stereotypowe podejście fałszuje rzeczywistość. Pisze ona m.in., że niektórzy Żydzi woleli
sami zginąć niż narazić na śmierć innego człowieka (w domyśle Polaka). Z kolei, jak dalej do-
wodzi „Przyczyną wszystkich przytoczonych tu przykładów śmierci Polaków za pomoc Żydom
było donosicielstwo innych Polaków”. Być może w relacjach żydowskich, do których dotarła au-
torka, nie było nic o żydowskich donosicielach, którzy wydawali zarówno współbraci, jak i tych
chrześcijan, którzy im pomagali. Ale nie powinno się takich spraw pomijać i ukrywać, nie były
to odosobnione przypadki, a nauka powinna różnić się od propagandowych pamfletów. Irytują-
cym też jest zastrzeganie sobie przez autorkę prawa do moralnej oceny wszystkich faktów i zja-
wisk, choć wie doskonale, że nie dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy, który by ją do tego
uprawniał. Zdaje się jej w ogóle nie przeszkadzać, że jest to anachroniczne moralizatorstwo.
Czytając Jest taki piękny słoneczny dzień… można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia nie 
z pracą, która ukazała się w 2011 r. i aspiruje do rangi naukowej, ale jakimś dziewiętnastowiecz-
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nym antysemickim elaboratem, z tą tylko różnicą, że Polacy zajęli tu miejsce Żydów. Tak jak 
w klasycznej literaturze antysemickiej, autorka stawia się w roli prokuratora i sędziego w jednej
osobie – oskarżeni Polacy nie mają prawa do obrony, ale za to każde wydarzenie przytaczane 
w książce jest interpretowane wyłącznie na ich niekorzyść. 

Warto jeszcze poświecić chwilę na omówienie zupełnie niezwykłego, jak na zasady warsz-
tatowe przyjęte w nauce, podejścia dr. Grabowskiego i dr Engelking do powojennych relacji ży-
dowskich (z lat 1945-1947), znajdujących się w Żydowskim Instytucie Historycznym. Oboje,
jak sami deklarują, skłonni są przyjmować je „na dobrą wiarę” i nie zadają siebie trudu ich we-
ryfikacji. Tego rodzaju afirmatywne podejście do źródeł żydowskich znamy już z twórczości
Jana T. Grossa. Urąga to tradycyjnej metodzie naukowej, która nakazuje przeprowadzenie
choćby podstawowej krytyki źródeł. Grabowski zbywa te kwestie twierdzeniem, że są to „roz-
paczliwe głosy ludzi, którzy uszli Zagładzie i chcieli opowiedzieć o tym, co ich spotkało. […]
Te wczesne relacje żydowskie to zupełnie wyjątkowe dokumenty, których wartość ograniczona
jest jedynie ułomnością ludzkiej pamięci”. W tym wypadku ważniejszym wydaje się nie to kiedy
relacje te powstały, ale w jaki sposób. Otóż, były one w zdecydowanej większości protokołowane,
nie zaś pisane ręcznie przez samych świadków. Protokolanci mieli instrukcje jak sporządzać
protokoły, niektóre zagadnienia były przez nich odpowiednio preparowane, inne przemilczane.
Z tego właśnie powodu znana badaczka problematyki Holokaustu – Teresa Prekerowa, która
dokumenty te znała i zbadała oraz zweryfikowała na długo zanim p. Grabowski obronił swój
doktorat, podchodziła do nich niezwykle ostrożnie, wysuwając nawet tezę o „modelowaniu”
owych relacji. Ułomność tych zbiorów widać jeszcze w jednym aspekcie: nie ma wśród nich
ludzi takich, jak Stanisław Aronson czy Stanisław Ostwind-Zuzga. Obaj ci polscy Żydzi nie zdą-
żyli złożyć swoich relacji w ŻIH, co wyeliminowało możliwość znalezienia się w książce dr En-
gelking. Pierwszy z nich, żołnierz komórki likwidacyjnej Kedywu AK i uczestnik Powstania
Warszawskiego, a potem podziemia antykomunistycznego, zdołał w 1945 r. zbiec na Zachód
zanim dopadło go NKWD. Drugi zaś, oficer NSZ i komendant powiatu Sokołów Podlaski, miał
mniej szczęścia i został zamordowany z wyroku komunistycznego trybunału w lutym 1945 r.
Jak widać nie dla wszystkich Żydów Sowieci byli „wyzwolicielami”. 

Ponadto, dr Grabowski, a za jego przykładem także Barbara Engelking ochoczo wykorzystują 
w swych badaniach materiały procesowe tzw. sierpniówki, tzn. akta spraw sądowych, wytaczanych
na podstawie  komunistycznego dekretu PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. „o wymiarze kary dla fa-
szystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeń-
cami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego”. Na jego podstawie skazywano, z karą śmierci włącznie,
nie tylko kolaborantów, ale żołnierzy podziemia niepodległościowego, często fałszywie oskarżanych
właśnie o kolaborację z Niemcami, bycie agentami gestapo, czy nawet zbrodnie na Żydach. Wiadomo
także, że torturami zmuszano wówczas ludzi, aby przyznawali się do bardziej absurdalnych przewi-
nień. Okazuje się, że dla Grabowskiego akta te – źródła sądowe – jak sam je określa, stały się niemal
podstawą badań. To rzeczywiście rewolucyjne podejście do materiałów pozostałych w spadku po
komunistycznym aparacie represji. Niektórzy historycy mogliby jednak mieć uzasadnione wątpli-
wości, czy tego rodzaju materiały można traktować jako odkrycie – chyba, że dr Grabowski zdradzi
sekret swojego warsztatu naukowego, w jaki sposób udało mu się bez cienia wątpliwości odróżnić
sfabrykowane i wymuszone na torturach przez ubeckich oprawców przyznania się do win niepopeł-
nionych od akt i wyroków na ludzi, którzy rzeczywiście byli winni przestępstw przeciwko Żydom?
Czyżby te cytowane przez dr. Grabowskiego „kilkaset tysięcy” rzekomo wymordowanych przez 
Polaków Żydów to statystyki wytorturowane z ofiar rękami funkcjonariuszy UB? 

I jeszcze refleksja na koniec: zastanawia fakt, że środowisko, które do tej pory odrzucało
a priori, jako niewiarygodne, informacje zawarte w materiałach operacyjnych SB z okresu PRL,
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Historiografia polska tylko w pierwszych kilku latach XXI w.
wzbogaciła się o kilkanaście publikacji zwartych poświęconych
zarówno działalności, jak i myśli politycznej Narodowej Demo-
kracji w okresie międzywojennym.1 Do tego grona w 2008 r. dołą-
czyła praca Tomasza Koziełły zatytułowana Trudne sąsiedztwo.
Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej 
Demokracji (1918-1939). Książkę, będącą pokłosiem rozprawy dok-
torskiej obronionej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie, opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Uczelni, z którą swoją naukową karierę kilka lat temu
związał Tomasz Koziełło.

W dotychczasowej literaturze przedmiotu jedynie Niemcy
doczekały się kompleksowego ujęcia monograficznego w myśli
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1 Bez wątpienia szczególne miejsce zajmuje w tym gronie publikacja zredagowana przez pracowników naukowych Uni-

wersytetu Szczecińskiego (Narodowa Demokracja XIX-XX wiek. Koncepcje–Ludzie–Działaność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor (Szczecin:

Uniwersytet Szczeciński, 2008). Inne pozycje to m.in.: G. Radomski, Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji

1918-1939 (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009); Roman Dmowski i jego współpracownicy, (red.) M. Białokur, M. Patelski,

A. Szczepaniak (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008); M. Nowak, Narodowcy i Ukraińcy. Narodowa Demokracja wobec

mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922-1939 (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2007); A. Gątarczyk, Seweryn książę Czetwertyński. Bio-

grafia (Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2007); A. Da-

widowicz, Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu (Kraków: NOMOS, 2006); A. S. Kotowski,

Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006); H. Lisiak, Narodowa De-

mokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006); R. Dobrowolski, Akademicka młodzież

obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939 (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006); M. Białokur, Myśl społeczno-po-

lityczna Joachima Bartoszewicza (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005); P. J. Jastrzębski, Kwestia żydowska w publicystyce

„Myśli Narodowej” w latach 1921-1926 (Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej, 2005); B. Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiu-

tyńskiego (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004); L. Narkowicz, Jan Konrad Obst – publicysta, wydawca, historyk (1876-

1954) (Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2004); J. Sandorski, Bohdan Winiarski. Prawo, polityk,

a dotyczące szczególnie uwikłania się różnych ludzi we współpracę agenturalną, obecnie tak
ochoczo przyklaskuje afirmowaniu i podnoszeniu do rangi dowodu naukowego materiałów wy-
tworzonych przez UB i stalinowski aparat „sprawiedliwości”? 

„Historyk jest wybrańcem, gdyż posiada władzę zmieniania prawdy, której nie mają bogo-
wie” – napisał Fryderyk Nietzsche. Słowa te wydają się pasować do współczesnych czasów,
kiedy to niektórzy adepci Klio tworzą obrazy przeszłości zgodnie z własnymi wyobrażeniami 
i preferencjami ideowymi, nie przejmując się specjalnie faktami, ani historycznymi realiami.

MaREk BiałokuR

Tomasz koziełło,

Trudne sąsiedztwo. Stosunki Polski 
z państwami ościennymi w myśli politycznej 
Narodowej Demokracji (1918-1939)
(Rzeszów: Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008)



politycznej obozu narodowego.2 Pozostałym państwom, w tym Związkowi Sowieckiemu i Cze-
chosłowacji, z którymi międzywojenna Polska posiadała najdłuższe po Niemczech (1912 km)
linie graniczne (odpowiednio 1412 i 984 km), poświęcono zaledwie fragmenty opracowań opi-
sujących koncepcje największych polskich ugrupowań politycznych. I tak, w odniesieniu do
Rosji były to prace Leszka Piątkowskiego i Grzegorza Zackiewicza; w przypadku Czechosłowacji
rozprawy Henryka Walczaka i Sebastiana Pilarskiego.3 W tej sytuacji książka Tomasza Koziełły,
stanowiąca próbę całościowego ukazania koncepcji politycznych działaczy obozu narodowego
wobec państw ościennych II Rzeczypospolitej, podejmuje obszerny, ambitny, ale też niezwykle
trudny problem badawczy. Tym bardziej, że – jak czytamy we wstępie – autor bardzo wysoko
postawił poprzeczkę pisząc: „Niebagatelnym powodem zajęcia się powyższą problematyką była
chęć pokazania [...] czy założenia polityki zagranicznej obozu narodowodemokratycznego były
słuszne czy błędne, a deklarowane metody – realne czy utopijne” (s. 10). 

Książkę Tomasza Koziełły tworzy pięć rozdziałów poprzedzonych obszernym wstępem. Treść
wstępu to syntetyczne przedstawienie wspomnianych motywów powstania pracy oraz przyjętych
w monografii definicji: państw ościennych, myśli politycznej oraz Narodowej Demokracji. Autor
wyjaśnił ponadto użycie w tytule pracy określenia „Trudne sąsiedztwo”. W jego ocenie usprawied-
liwia je w pełni obraz międzywojennych konfliktów zbrojnych i sporów politycznych z Rosją, Nie-
mcami, Litwą i Czechosłowacją.4 Odnosząc się do literatury dotyczącej miejsca państw ościennych
w myśli politycznej obozu narodowego zauważył, iż przy obecnym stanie badań niezwykle ważną
rolę odgrywa baza źródłowa, którą tworzą programy endeckich ugrupowań politycznych, sprawoz-
dania stenograficzne z posiedzeń Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, publicystyka polityczna dzia-
łaczy narodowych oraz ich liczne wystąpienia prasowe. Przy konstruowaniu wykładu, Koziełło
korzystał z analizy decyzyjnej w celu zrozumienia sposobu postrzegania, opisu oraz diagnozy rze-
czywistości politycznej w ujęciu narodowych demokratów; analizy porównawczej dla zestawienia
elementów wspólnych i różnic w koncepcjach narodowych w odniesieniu do poszczególnych są-
siadów II Rzeczypospolitej; a także analizy sytuacyjnej, którą wykorzystał do uchwycenia kierun-
ków oraz zakresu ewolucji myśli politycznej obozu narodowego (s. 17).

Pierwszy rozdział pracy, zatytułowany „Podstawy ideowe”, stanowi wprowadzenie do zasad-
niczej części pracy. Koziełło przedstawił w nim cele polityki zagranicznej narodowych demo-
kratów na tle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. „Niemcy i Wolne Miasto Gdańsk”

sprawiedliwość (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004); A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933 (Kraków:

„Księgarnia Akademicka”, 2004); W. Wojdyło, Stanisław Grabski (1871-1949). Biografia polityczna (Toruń: Wydawnictwo Adam Mar-

szałek, 2003); E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1919-1928 (Lublin: Wydawnictwo UMSC, 2002);

G. Radomski, Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1926

(Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001).

2 M. Nieć, Niemcy w publicystyce Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym 1918-1939: kwestie polityki między-

narodowej (Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998). Poglądy działaczy Narodowej Demokracji na politykę

III Rzeszy zawierają także opracowania poświęcone historii i myśli politycznej obozu narodowego, w tym: K. Kawalec, Narodowa

Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939: ze studiów nad dziejami myśli politycznej okresu międzywojennego (Warszawa: PIW,

1989); M Marszał, Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm wobec w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-

1939 ([Wrocław]: „Kolonia”, 2001), a także przywołana praca Alberta S. Kotowskiego.

3 L. Piątkowski, Związek Radziecki w publicystyce polskiej 1922-1928. Społeczeństwo, polityka, gospodarka (Lublin: Wydaw-

nictwo UMCS, 1992); G. Zackiewicz, Polska myśl polityczna wobec systemu sowieckiego 1918-1939 (Kraków: „Arcana”, 2004); 

H. Walczak, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925 (Szczecin: Wydawnictwo Nau-

kowe US, 1999); S. Pilarski, Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji 1938-1939 (Warszawa: Neriton, Łódź: IPN, 2008).

4 W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż zwrot „Trudne sąsiedztwo” cieszy się w polskiej literaturze historycznej dużym

powodzeniem, czego najlepszym przykładem mogą być takie pozycje jak: K. Grünberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki

polsko-ukraińskie X-XX wiek (Warszawa: „Książka i Wiedza”, 2005); Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyj-

sko-ukraińskich w XVI-XX wieku, (red.) A. Szczepaniak (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007).
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to tytuł rozdziału drugiego, w którym autor osobno odniósł się do założeń polityki zagranicznej
Republiki Weimarskiej i III Rzeszy, miejsca zachodniego sąsiada Polski w koncepcjach obozu
narodowego, a także oceny polsko-niemieckich stosunków dwustronnych kolejno w latach 1918-
1933 i 1933-1939. W kończącym tę część pracy podrozdziale autor skupił się na analizie relacji
Polska-Gdańsk oraz przedstawieniu endeckich koncepcji rozwiązania problemu autonomicz-
nego miasta-państwa pod zwierzchnictwem Ligi Narodów. Trzeci rozdział książki poświęcony
został ocenie komunizmu z punktu widzenia narodowców oraz omówieniu ich analizy bolsze-
wickich koncepcji politycznych, międzynarodowej pozycji Rosji sowieckiej/ZSRS, a także ocenie
stosunków polsko-sowieckich. W czwartym rozdziale Tomasz Koziełło skoncentrował się na
ocenie miejsca południowych sąsiadów II Rzeczypospolitej, tj. Czechosłowacji, Rumunii i Wę-
gier w koncepcjach politycznych narodowych demokratów. Szczególnie dużo uwagi poświęcił
roli, jaką w środkowoeuropejskim systemie bezpieczeństwa postulowanym przez zwolenników
Romana Dmowskiego zająć miały Praga i Bukareszt. Stosunkowo skromnie, z uwagi na krótki
okres posiadania wspólnej granicy (marzec – wrzesień 1939 r.), prezentuje się kwestia analizy
relacji polsko-węgierskich. Ostatni, piąty rozdział pracy przesunął punkt ciężkości na granice
północno-wschodnie międzywojennej Polski, gdzie sąsiadowała z Litwą i Łotwą. Koziełło opisał
w nim założenia polityki narodowych demokratów wobec republik bałtyckich, podkreślając, iż
zarówno władze w Kownie, jak i w Rydze zawiodły ich oczekiwania, gdyż zamiast współpracować
z Warszawą, widziały w Polsce zagrożenie dla własnych interesów lub czynnik destabilizujący
sytuację w środkowej i wschodniej części Europy. 

Monografię zamyka syntetyczne podsumowanie, w którym autor raz jeszcze przypomniał
najważniejsze kwestie poruszone w pracy. Szczególnie istotne jest jednak, iż w zakończeniu
pokusił się o sformułowanie kilku ważnych wniosków. W pierwszym wyraźnie wskazał, że po-
mimo wielu krytycznych uwag, którymi obciążył myśl polityczną obozu narodowego, największa
formacja polityczna w historii II Rzeczypospolitej stworzyła wyrazistą i logicznie spójną wizję
położenia Polski (s. 230). W drugim odniósł się do ograniczonej skuteczności metod politycz-
nych stosowanych przez działaczy narodowych, co miało priorytetowe znaczenie w kontekście
podejmowanych prób zapewnienia Polsce trwałych gwarancji bezpieczeństwa. Trzeci podnie-
siony przez Tomasza Koziełłę w zakończeniu monografii element to zwrócenie uwagi na fakt
niesłusznego kierowania pod adresem narodowych demokratów zarzutów, iż dążyli do nierealnej
wizji Polski, jako mocarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W uzasadnieniu autor podkreślił,
że zapewnienie własnej ojczyźnie możliwie najlepszych warunków rozwoju wewnętrznego i ze-
wnętrznego nie stanowi ewenementu, gdyż tak właśnie powinno wyglądać działanie każdego
patriotycznie nastawionego obozu politycznego. W tej sytuacji, zdaniem Tomasza Koziełły, nie
powinno dziwić, że „[...] starania o dobro jednego narodu i państwa stoją w sprzeczności 
z dobrem innych narodów i państw” (s. 233). W zakończeniu krótkiego omówienia treści re-
cenzowanego opracowania należy wspomnieć o wykazie źródeł i opracowań oraz niezwykle przy-
datnym w przypadku prac naukowych indeksie osobowym. W przypadku książki Tomasza
Koziełły jest on tym cenniejszy, iż obok postaci historycznych zawiera również nazwiska autorów
wykorzystanych w pracy opracowań zwartych i artykułów naukowych.

Wnikliwa analiza recenzowanej pracy pozwala stwierdzić daleko idącą zgodność jej tytułu
z tekstem. Drobne zastrzeżenia może budzić jedynie zbyt obszerne, w stosunku do objętości
rozprawy, potraktowanie zagadnień z ostatniej części pierwszego rozdziału, w tym definicji na-
rodu, problemu mniejszości narodowych, ustroju politycznego czy gospodarki narodowej, które
to kwestie mają bogate odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Powyższa uwaga, choć nie
pozostaje bez wpływu na ocenę struktury pracy, dotyczy jednak tylko i wyłącznie jej pierwszego
rozdziału. 
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Treść recenzowanej pracy pokazuje, iż autor przygotował ją po wnikliwej analizie publicystyki
politycznej działaczy obozu narodowego oraz nie mniej szczegółowej lekturze pozycji historiogra-
ficznych poświęconych dziejom tego obozu politycznego. Dzięki temu zdołał uniknąć powszech-
nego błędu odkrywania i opisywania wydarzeń oraz koncepcji, które w obiegu naukowym
funkcjonują od dłuższego czasu. Paradoksalnie jednak trudno jest sformułować jednoznaczną
ocenę nowatorskiego charakteru pracy, gdyż z jednej strony odnajdujemy w niej bardzo interesu-
jące, a co najważniejsze niepodejmowane wcześniej przez badaczy kwestie, jak choćby stosunek
endeków do Rumunii, Węgier czy Łotwy. Z drugiej strony, dostrzegamy jednak obszerne frag-
menty, opisujące zagadnienia podejmowane już przez historyków (np. wspomniana końcówka
pierwszego rozdziału czy też problemu Niemiec, o który sam autor pracy uczciwie napisał, że zos-
tał szczegółowo opisany). Dla czytelników książki Tomasza Koziełły istotne powinno być jednak
to, że każdy ze wspomnianych fragmentów broni się sam i w przyszłości z całą pewnością będzie
wykorzystywany w kolejnych publikacjach, dotyczących obozu narodowego w latach 1918-1939. 

Część współczesnych sympatyków Narodowej Demokracji opinie wyrażone przez autora
książki uzna za obrazoburcze. Taki los spotka zapewne te fragmenty pracy, w których Koziełło
pisze o licznych błędach popełnianych przez narodowców na etapie formułowania założeń pro-
gramowych, jak i postulowanych oraz podejmowanych wobec poszczególnych państw ościen-
nych działań politycznych (s. 127, 146-147, 164, 175, 199, 218-219, 228-229, 232). Dla autora
recenzji stanowią one jednak przede wszystkim potwierdzenie głębokiej refleksji Koziełły nad
myślą polityczną narodowych demokratów, w której zwyciężyła próba ukazania jej najważniej-
szych elementów, niezależnie od tego czy wpisują się w kanon propagowany zwolenników, czy
też przeciwników obozu narodowego. Stanowi to jeden z fundamentów pracy naukowej, o któ-
rym nieustannie należy przypominać.

W kilku miejscach recenzowanej rozprawy autor przypomina, iż Narodowa Demokracja – poza
krótkimi okresami – nie miała praktycznej możliwości kształtowania polskiej polityki zagranicznej.
I jak słusznie konstatuje, nie pozostało to bez wpływu na koncepcje polityczne w kwestii stosunku
do państw ościennych. Zdaniem autora rozprawy, ten w istocie teoretyczny wymiar endeckiej
myśli politycznej, nie przeszkodził w stworzeniu wyrazistej i logicznie spójnej wizji położenia Pol-
ski w otoczeniu siedmiu państw ościennych. Niestety, realizacja tej wizji pozostała jedynie czystą
teorią. W tym miejscu warto odnotować, iż Koziełło – podobnie, jak duża grupa współczesnych
badaczy nurtu narodowego – mocarstwowe aspiracje Polski wyraźnie ograniczył do obszaru Europy
Środkowej i Wschodniej. Naturalnie nie zamykało to Warszawie drogi do odegrania w przyszłości
roli silnej stolicy państwa decydującego również o kierunkach szeroko pojętej polityki europejskiej
od Atlantyku po Ural. Podejmując się oceny politycznych wizji narodowych demokratów w aspek-
cie polskiej polityki zagranicznej oraz międzynarodowego położenia Polski Koziełło stwierdził, iż
trudno mu zgodzić się z opinią wedle, której postulat zapewnienia państwu polskiemu najlepszych
warunków rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego był błędem.

W recenzji, obok już wymienionych elementów, należy także podkreślić poprawność strony
formalnej pracy. Decyduje o niej klarowny język wykładu oraz poziom i przejrzystość sporzą-
dzonych przypisów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż książkę, jak przystało na uniwersy-
tecką oficynę, wydano z dużą starannością. Na przeszło 230 stronach opracowania piszący te
słowa odnotował zaledwie kilka drobnych literówek (s. 13, 19, 47, 85, 105, 183). Lektura Trud-
nego sąsiedztwa… pokazuje ponadto dobre przygotowanie warsztatowe autora. Wyraziło się ono
między innymi w umiejętnym wykorzystaniu cytatów, których choć w pracy jest sporo, to jednak
w żadnym z fragmentów nie przysłaniają przemyśleń samego autora.

Wskazując problematykę badawczą, którą recenzowana praca powinna przedstawić w sposób
nieco bardziej wnikliwy, wymienić należy kwestię podziałów, które w latach 30. ubiegłego wieku
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dotknęły obóz narodowy i nie pozostały bez wpływu na lansowane przez poszczególnych działaczy
kierunki polityki Polski wobec państw ościennych. Uwaga ta odnosi się zarówno do podniesionej
w kilku fragmentach rozprawy różnicy pokoleń, jak i specyfiki regionalnej, w czym autorowi wy-
datnie pomogłoby wykorzystanie większej liczby regionalnych tytułów prasowych z Pomorza,
Śląska oraz Kresów Północno- i Południowo-Wschodnich, które popularyzowały linię polityczną
Narodowej Demokracji. Odnosząc się do kwestii wykorzystanych przez Tomasza Koziełłę źródeł
należy zauważyć, iż stosunkowo skromnie prezentuje się dobór materiałów archiwalnych i to za-
równo w znaczeniu merytorycznym, jak i ilościowym. Dla przykładu wykorzystanie w rozprawie
zaledwie jednego zespołu z Archiwum Akt Nowych, podczas gdy w jego zbiorach zdeponowanych
jest wiele niezwykle cennych dokumentów, dotyczących podejmowanych w książce zagadnień,
należy uznać za posunięcie daleko niewystarczające. W tym kontekście wystarczy wspomnieć 
o dokumentach z akt osobowych braci Stanisława i Władysława Grabskich, Erazma Piltza czy też
zespołów Komitetu Narodowego Polskiego z lat 1918-1919, Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Pa-
ryżu i Stronnictwa Narodowego. Niestety podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do fundamen-
talnych dla historii obozu narodowego materiałów z Tek Józefa Zielińskiego zdeponowanych 
w zbiorach krakowskiej Biblioteki PAU i PAN, które w pracy pojawiają się jedynie w szczątkowym
zakresie. Niską ocenę wykorzystanych materiałów ze zbiorów rękopiśmiennych polskich archiwów
i bibliotek obniża dodatkowo fakt, iż w pracy zupełnie pominięto istotne dla podjętego tematu
wspomnienia, relacje i dokumenty osobiste grona działaczy Narodowej Demokracji, które prze-
chowywane są w zbiorach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu czy wroc-
ławskiego Ossolineum. Uwagę zwraca również niekonsekwencja autora w kwestii podania
informacji o wykorzystaniu materiałów źródłowych ze zbiorów Biblioteki Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Wzmianka na ich temat pojawia się we wstępie do pracy (s. 15), podczas gdy
informacji na temat wykorzystanego zespołu z BKUL próżno szukać w wykazie źródeł na końcu
opracowania (s. 234). W tym miejscu nie może zabraknąć odwołania do wydawnictw zwartych,
które w ocenie recenzenta powinny zostać uwzględnione w rozprawie. I tak na liście tych opra-
cowań znajdują się przede wszystkim, wymienione na wstępie recenzji, prace Alberta S. Kotow-
skiego i Henryka Lisiaka, istotne z punktu widzenia stanowiska narodowych demokratów wobec
Niemiec oraz Przemysława J. Jastrzębskiego i Magdaleny Nowak przydatne w opisie problematyki
mniejszości narodowych (s. 56-60). O ile jednak w przypadku archiwaliów trudno znaleźć uspra-
wiedliwienie, o tyle w odniesieniu do wspomnianych prac zwartych, założyć można, iż skoro uka-
zały się na przestrzeni lat 2005-2007, autor dotarł do nich tuż po oddaniu tekstu do druku.

Podsumowując, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, iż książka Tomasza Koziełły speł-
niła swoje podstawowe zadanie wypełniając istotną lukę w katalogu opracowań dotyczących
międzywojennych dziejów obozu narodowego. W tym miejscu podkreślmy, iż rekonstrukcja
koncepcji narodowców w kontekście stosunków II RP z państwami ościennymi przeprowadzona
została w sposób zwarty, syntetyczny i co najważniejsze kompleksowy. Dzięki temu autor opra-
cowania może być niemal pewny, iż w przyszłości trudno będzie komukolwiek podjąć temat
stosunku narodowych demokratów wobec sąsiadów II RP, bez odwołania się do jego rozprawy.
Z całą pewnością zasłuży również na miano jednego z prekursorów badań nad miejscem Łotwy
oraz stosunków polsko-łotewskich w endeckiej myśli politycznej. Wszystko to sprawia, iż re-
cenzowana praca, pomimo wykazanych powyżej niedociągnięć, zasługuje na wysoką notę koń-
cową. Z tym większą nadzieją należy w tej sytuacji wierzyć, iż młody badacz z Uniwersytetu
Rzeszowskiego, wykorzystując zdobyte już doświadczenie, zapał do pracy oraz otwarty umysł 
z powodzeniem będzie kontynuował badania dotyczące myśli politycznej obozu narodowego
oraz miejsca Polski w Europie. Tym bardziej, że wiele problemów, o których pisał w swoje pracy
odnoszącej się do okresu międzywojennego, także współcześnie nie traci na aktualności.
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70. rocznica zbrodni katyńskiej splotła się nierozerwalnie
z tragiczną katastrofą smoleńską 10 kwietnia. Trudno będzie
odtąd rozdzielić te dwa wydarzenia, pamiętać o jednym, zapo-
minając o drugim. Tragedia pod Smoleńskiem zostaje włą-
czona w długie, zbyt długie, dzieje sprawy katyńskiej, w istocie
nieujawnionej w pełni i powszechnie prawdy o zbrodni w Ka-
tyniu, o wielu podobnych zbrodniach, o braku za nie odpowie-
dzialności. Do ofiar Katynia dołączyły ofiary najwyższych
dostojników polskiego państwa, którzy mieli złożyć hołd po-
mordowanym. Złożyli nie tylko hołd, złożyli najwyższą ofiarę,
jaką można ponieść dla straconych rodaków.

Wśród ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, oprócz prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, jego żony i ostatniego prezydenta
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, był także Janusz
Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jego ostatnią
pracą, którą zainicjował i doprowadził do końca przed obcho-

dami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej była pamiątkowa książka pt. Zbrodnia Katyńska. W kręgu
prawdy i kłamstwa. Zdążył ją jeszcze zaprezentować publicznie, podobnie jak Biuletyn IPN, również
poświęcony zbrodni katyńskiej. Będzie ona symboliczną pamiątką jego wielkiej roli w przywra-
caniu i odkłamywaniu polskiej historii, pamiątką jego prezesury, bo to Janusz Kurtyka rozwinął
działalność Instytutu, nadając mu zarazem rangę instytucji nie tylko naukowej, ale i ważnej pub-
licznie, opiniotwórczej. Wcześniej był atakowany przez przeciwników politycznych, a także część
mediów, którym nie odpowiadało ujawnianie prawdy o PRL. Trzeba było dopiero tragedii pod
Smoleńskiem, by ucichły niewybredne często ataki i oskarżenia pod adresem Janusza Kurtyki.

Teraz i lektura tej książki wiąże się nierozerwalnie z równie niewyjaśnioną tragedią pod
Smoleńskiem, z nieustającym procesem wokół zbrodni katyńskiej. Po 70 latach od tej zbrodni,
która jest już wystarczająco, choć nie do końca, w szczegółach poznana, równie ważne jest 70
lat kłamstwa katyńskiego, rozmaitych zabiegów jej zafałszowywania przez rosyjskich czy so-
wieckich sprawców, dezinformacji i manipulacji, prób usunięcia jej, by tak rzec, z ram historii,
wymazania jej ze świadomości publicznej (zwłaszcza na Zachodzie), wcześniej oczywiście 
z wiedzy i świadomości historycznej Polaków w PRL. Dziś trudno już ukryć fakty, jednakże ma-
nipulacja wokół zbrodni trwa nadal, choć polega na czym innym, dotyczy kwalifikacji zbrodni,
prawniczej kazuistyki, czy to ludobójstwo czy zwykła zbrodnia wojenna, jakich wiele, relatywi-
zacja zbrodni, a wreszcie rozmycie, zdjęcie odpowiedzialności za nią, która spadałaby na spad-
kobierców ZSRS i rzeczników imperialnej ciągłości Rosji.

Kłamstwo katyńskie trwa od momentu odkrycia grobów katyńskich przez Niemców wiosną
1943 r., co potraktowano od razu jako wrogą propagandę niemiecką przeciw ZSRS. Pół roku
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później, gdy na te tereny wróciła Armia Czerwona tzw. komisja Burdenki przystąpiła do po-
nownej ekshumacji i fałszowania grobów katyńskich, tak by za sprawców uchodzili Niemcy.
Następnym etapem kłamstwa katyńskiego był Trybunał Norymberski, osądzający niemieckie
zbrodnie wojenne. Sowieci odważyli się postawić sprawę Katynia przed Trybunałem, by zrzucić
odpowiedzialność na Niemców, wykorzystać Trybunał do oczyszczenia się z własnej winy.
Wtedy to sami Sowieci, oskarżając Niemców, uznali tę zbrodnię za ludobójstwo, eksterminację,
zbrodnię przeciw ludzkości. Dziś, gdy trudno ukryć kto był sprawcą, uznają ją już nie za ludo-
bójstwo, lecz za pospolitą zbrodnię wojenną, nadużycie władzy, które się przedawniło. Tę dra-
matyczną sytuację sprawy Katynia przed Trybunałem Norymberskim przedstawił Witold
Kulesza w artykule „Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa”. Sowieci nie tylko przedłożyli
szczegółowy akt oskarżenia, wsparty orzeczeniami specjalnej komisji państwowej i eksperty-
zami medycznymi, ale wskazali nawet konkretnych winnych: „Masowe rozstrzeliwania pol-
skich jeńców wojennych w Lesie Katyńskim zostały przeprowadzone przez niemiecką
jednostkę wojskową, zamaskowaną pod specyficzną nazwą »Sztab 537 Batalionu Inżynieryjno-
Budowlanego«, którym dowodził porucznik Arens [płk Ahrens] oraz jego koledzy, porucznik
Rex [Rechst] i podporucznik Hott. […] Czas rozstrzeliwania to jesień 1941”. Sowieci stoczyli
batalię z sędziami Trybunału o przeforsowanie swojej wersji zbrodni, powoływali odpowiednio
przygotowanych świadków, w tym zastraszonego eksperta bułgarskiego Markowa, który był
przy pierwszej ekshumacji niemieckiej, a teraz odwoływał swe ówczesne zeznania o sowieckim
sprawstwie. Tylko dzięki zdecydowanej postawie sędziów amerykańskich, którzy nie spotkali
się jeszcze z sowieckimi praktykami i zagrozili nawet sankcjami sądowymi wobec sowieckich
prokuratorów, sprawa katyńska została oddalona, ale w ten sposób nie znalazła się także 
w ostatecznych werdyktach Trybunału w Norymberdze. Kwestia ludobójstwa w Katyniu wy-
daje się dziś bezsporna, co przypomina i uzasadnia Małgorzata Kuźniar-Plota w artykule „Kwa-
lifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej”, a co jednak jest nadal potrzebne, bo nie tylko rosyjscy
eksperci nie przyjmują tego do wiadomości. Jeszcze niedawno, przed obchodami 70-lecia, nie-
którzy polscy politycy z marszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowskim na czele mówili, że to
nie ludobójstwo, tylko zbrodnia wojenna, co nie może im w ostatniej sytuacji przysparzać wia-
rygodności. 

Mimo niepowodzeń przed Trybunałem w Norymberdze sowieckie kłamstwo katyńskie
było oficjalnym stanowiskiem ZSRS dla Zachodu. Forsowano je przy każdej okazji. W Polsce
było to prostsze, władze komunistyczne PRL sowiecką wersję uznały za własną. Już w 1944 r.
Wanda Wasilewska i Jerzy Borejsza opublikowali propagandową książkę Prawda o Katyniu oczy-
wiście w wersji kłamliwej. Oficjalnemu kłamstwu sowieckiemu na Zachodzie sprzyjała od po-
czątku, jeszcze w czasie wojny, polityka Roosevelta i Churchilla, gdy Związek Sowiecki był
ich sojusznikiem w wojnie z Niemcami, i nie chciano narazić się Stalinowi. Ten wykorzystał
od razu niemiecką prawdę o Katyniu do zerwania stosunków z polskim rządem emigracyjnym,
gdy ten ją przyjął.

Dopiero wiele lat po wojnie, gdy skończyły się dobre stosunki między byłymi aliantami,
a sprawy Katynia nie dało się już ukryć czy przemilczeć dzięki działalności polskich władz 
i środowisk emigracyjnych, raportów, świadectw i publikacji, takich jak książki Józefa Mac-
kiewicza, jednego ze świadków ekshumacji niemieckiej z 1943 r., wydanych w wielu języ-
kach. Wyłomu w panowaniu kłamstwa katyńskiego lub zmowy milczenia na Zachodzie
dokonała dopiero Komisja Kongresu USA pod przewodnictwem Raya Maddena w 1952 r.,
która działała w ramach zwalczania rozszerzającego się komunizmu sowieckiego i azjatyc-
kiego. Zgromadziła ona wszelkie dowody i świadectwa o sowieckim sprawstwie zbrodni.
Zebrała dziesiątki świadectw także w Europie; w Londynie przesłuchała przedstawicieli
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polskich władz emigracyjnych, w tym generałów Andersa, Bora-Komorowskiego, Kukiela, 
a także świadków ekshumacji niemieckiej, pisarzy Józefa Mackiewicza i Ferdynanda Goetla,
osobno Józefa Czapskiego. Końcowy raport Komisji stwierdzał ponad wszelką wątpliwość,
że sprawcami zbrodni byli Sowieci. Nie udało się jednak w zmieniającej się sytuacji poli-
tycznej wykorzystać raportu Komisji do postawienia sprawy Katynia na forum ONZ i prze-
prowadzenia międzynarodowego śledztwa. Wykorzystali go natomiast zaraz Sowieci w swej
propagandzie, uznając ujawnienie prawdy o Katyniu za dowód wrogiej działalności Stanów
Zjednoczonych.

Głównym ośrodkiem zwalczania kłamstwa katyńskiego był oczywiście Rząd RP na
Uchodźstwie i polskie środowiska emigracyjne w Wielkiej Brytanii. Pisze o tym szczegółowo
Tadeusz Wolsza w artykule „Sprawa wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej w działalności polskiej
emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii…”. Pierwszy Dziennik Polski podał 15 kwietnia
1943 r. wiadomość o odkryciu grobów w Katyniu przez Niemców. Władze emigracyjne przed-
stawiły sprawę Churchillowi, który przyjął ją do wiadomości, lecz odmówił reakcji przeciw
ZSRS jako sojusznikowi aliantów w wojnie z Niemcami. Sprawa Katynia miała być wyciszona,
jako niewygodna dla sowieckich sojuszników. Sytuacja stawała się więc coraz bardziej zawi-
kłana, prawda o Katyniu była atakowana z jednej strony przez kłamstwo, z drugiej przez prze-
milczenie i stopniowe wykluczenie. Józef Mackiewicz komentował to kilka lat później:
„Przeciwko ujawnieniu prawdy działa z jednej strony sprzysiężenie kłamstwa sowieckiego,
któremu istotnie odpowiada milczenie na Zachodzie, ale działa też inne sprzysiężenie ludzi
mącących wodę, a przez to świadomie […] działających również na korzyść sprawców zbrodni,
którym zależy na ukryciu prawdy”. Tylko Stalin wykorzystał tę sytuację, uznając wypowiedź
gen. Sikorskiego o sowieckim sprawstwie za okazję do zerwania z polskim rządem w Londy-
nie. Od tego czasu prawda o Katyniu szkodziła także aliantom zachodnim i była w różny spo-
sób powstrzymywana. Władze angielskie zamknęły na przykład Wiadomości Polskie, gdzie
Zygmunt Nowakowski ujął rzecz rzetelnie, choć bezpardonowo: „Katyń bajką nie jest. Jeden
bandyta wsypał drugiego. Porobił dokładnie plany miejsca zbrodni, przeprowadził statystykę,
zgromadził materiał dowodowy, ściągnął rzeczoznawców, sporządził protokół i zadenuncjował
byłego sprzymierzeńca”.

Po wojnie sprawa Katynia była stale obecna w środowisku emigracyjnym, ale i wtedy władze
angielskie niezbyt jej sprzyjały. Nie chciały zgodzić się na postawienie pomnika ofiar Katynia,
obawiając się, że pogorszy to stosunki angielsko-sowieckie. Tadeusz Wolsza opisuje wielką ma-
nifestację polskich emigrantów w Londynie w 1956 r. z gen. Andersem na czele przy okazji
wizyty Chruszczowa w Anglii, podczas której domagano się wyjaśnienia zbrodni w Katyniu 
i uczczenia jej ofiar. Stefania Kossowska pisała we wspomnieniach Mieszkam w Londynie: „Szli
w nim generałowie i żołnierze z bojowymi odznaczeniami na cywilnym ubraniu, polscy górnicy
z walijskich kopalni, polscy studenci z Oxfordu, […] szła Armia Krajowa, spadochroniarze, lot-
nicy, grenadierzy. […] Manifestanci nieśli flagi narodowe i transparenty: »Żądamy uwolnienia
tysięcy więźniów z łagrów sowieckich«, »Chcemy wrócić do swojej ojczyzny«, »Nie przyby-
liśmy tu jako uchodźcy, tylko by walczyć o wolność«”. Nie wpłynęło to na sprawę Katynia,
przeciwnie, kłamstwo utrwalali nie tylko sprawcy, także ci, co przyjmowali je za własne, jak
władze PRL. Na konferencji prasowej w USA minister PRL Adam Rapacki na pytanie o spraw-
stwo zbrodni i Białą Księgę o Katyniu odpowiedział: „Gomułka nigdy nie wydał zarządzenia 
o opublikowaniu Białej Księgi o Katyniu. Zresztą nie zachodzi taka potrzeba. Gdyż sprawa zos-
tała już dawno wyjaśniona”. A na pytanie „czy zdaniem władz w Warszawie za mord odpowia-
dają Niemcy, minister potwierdził, że na podstawie prac komisji Maddena, jeszcze bardziej
umocnił swoje przekonanie w tym zakresie”.
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Władze komunistyczne PRL od początku ścigały wszystkich, którzy nie tylko głosili
prawdę o Katyniu, ale i tych, co tylko o niej wspominali lub kwestionowali kłamstwo sowiec-
kie. Zaraz po wojnie aresztowano wszystkich, którzy byli świadkami ekshumacji w 1943 r.,
zmuszanych często przez Niemców do wyjazdu do Katynia. Ścigano, sądzono i aresztowano
tych, którzy wypowiedzieli się o sowieckiej zbrodni, traktując to jako zamach na PRL i ZSRS.
Wsadzano do więzień i obozów pracy nieletnich uczniów i nauczycieli, robotników, studentów,
księży często na podstawie donosu lub informacji z zakładu pracy, za ulotki, słuchanie za-
chodniego radia, napisy na grobach, uczczenie ofiar na cmentarzach. W Jarocinie za ulotki 
z rysunkami Stalina jako kata z Katynia Czesław Maciejewski, Marian Budarz, Edward Piot-
rowski, Bronisław Rojewski, Czesław Kowalczyk, Henryk Adamczak i Wincenty Jackowiak
zostali skazani za rzekomy udział w nielegalnej organizacji na kary od dwóch do dziewięciu
lat więzienia. Uczniowie Józef Bałka z Chełma w 1949 r. i Jerzy Makowski z Rypina w 1953 r.
za wypowiedzi w szkole o prawdziwych sprawcach zbrodni zostali skazani, pierwszy na trzy
lata, drugi na ponad pół roku więzienia. Nauczycielka Maria Odyniec z Gdyni za podobną
wypowiedź dostała pięć lat więzienia, złagodzonego w 1954 r. Studentka Szkoły Filmowej 
w Łodzi Zofia Dwornik, której ojciec i stryj zginęli w Katyniu, na podstawie donosu kolegów
z ZMP została skazana na rok więzienia. Podobnych przypadków były setki. Po 1956 r. nie
wsadzano już do więzienia, ale nowe, coraz bardziej zróżnicowane represje nie ustawały. Dys-
kryminowano środowiska, w których odżywała pamięć o Katyniu, niszczono wszelkie oznaki
tej pamięci, usuwano jej ślady z cmentarzy, inwigilowano ludzi, którzy tworzyli organizacje
katyńskie. Nawet od roku 1980, gdy manifestacje wokół sprawy Katynia, który był już sym-
bolem sowieckiej przemocy, stały się coraz bardziej liczne, gdy działy już organizacje opozy-
cyjne, władze PRL nie zaprzestały represji. Aż do 1989 r. kłamstwo katyńskie było oficjalnym
stanowiskiem tych władz. W tym też roku, na krótko przed Okrągłym Stołem, miała miejsce
najokrutniejsza i najbardziej symboliczna zemsta za głoszenie prawdy o Katyniu. Zamordo-
wano z premedytacją ks. Stefana Niedzielaka z parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach,
który niestrudzenie upominał się o pamięć „Pomordowanych na Wschodzie” i dbał o godne
ich uczczenie. Nazwano go ostatnią ofiarą Katynia.

Po 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a też po katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia, wspo-
mina się w kręgach politycznych o potrzebie pojednania polsko-rosyjskiego. Ze strony rosyjskiej
nie widać jednak żadnych konkretnych, zachęcających ku temu kroków. Instytut Pamięci Na-
rodowej prowadzi w tej sprawie od 2004 r. własne śledztwo, nie znajdując żadnego rosyjskiego
odzewu. Zdesperowane rodziny ofiar Katynia zdecydowały się złożyć własny pozew do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, o czym pisze szczegółowo w książce Irene-
usz Kamiński. Pozwy te spotkały się z kuriozalną odpowiedzią rosyjską, która wygląda bardziej
na matactwo prawnicze, kolejną, coraz bardziej groteskową wersję kłamstwa katyńskiego, niż
na krok ku prawdzie i pojednaniu.

Nie wiadomo, czy IPN będzie dalej prowadził śledztwo katyńskie. Po śmierci Janusza Kur-
tyki Instytut przejmą zapewne nie jego kontynuatorzy, a raczej przeciwnicy. Nowa ustawa 
o IPN, którą tak pospiesznie zatwierdził marszałek Bronisław Komorowski, przyczyni się, jeśli
nie do jego likwidacji, to do politycznego – dopiero teraz – uzależnienia, ograniczenia i stop-
niowego paraliżu jego działalności, która rozwinęła się, dla niektórych, niebezpiecznie, przy-
wracając utraconą w PRL pamięć Polaków.

I na koniec pytanie wcale nie bezzasadne, skoro kłamstwo katyńskie przybiera wciąż nowe
postacie, odmienia się jak w kalejdoskopie i nie widać jakoś jego końca, czy nie obejmie ono
także katastrofy pod Smoleńskiem 70 lat po Katyniu? Godzi się postawić to pytanie ze względu
na pamięć tych i tamtych ofiar. 
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Anna M. Cienciala et al. have diligently selected, edited,
and rendered into English a collection of documents pertaining
to the so-called Katyn affair, the mass murder of Allied POWs
by Soviet leadership under Stalin in the spring of 1940. As the
principal American editor, Cienciala footnoted the collection
and introduced each section. Katyn: A Crime Without Punishment
is divided chronologically in three parts. Part I concerns “Priso-
ners of an Undeclared War, 23 August 1939-5 March 1940”. Part
II focuses on “Extermination, March-June 1940”; and Part III
regards “Katyn and Its Echoes, 1940 to the Present”.

The documents contained in Katyn: A Crime Without Punis-
hment have been known to the specialist for some years now in
their Russian original and Polish translation. The first records
were released in the late 1980s, the last were made public in
the early 21st century. This is a crucial compilation, which dots

the “i” about the identity of the perpetrators and the dynamics of the cover-up. Yet, in general,
it is really nothing new. The English-speaking public has been familiar with the basic facts at
least since the 1950s, when the Congressional hearings were held, to determine the responsi-
bility for the crime. And in the 1960s J. K. Zawodny published his magisterial monograph Death
in the Forest that unequivocally pointed to the Soviet leadership and its secret police as the per-
petrators. Now we have it all in black and white, including the Politburo decree of March 5,
1940, signed by Stalin and others, “to shoot the Polish prisoners of war” as well as “documents
on the Soviet cover up” (p. xv).

Katyn: A Crime Without Punishment is both a harrowing microstudy of the massacre and an incisive
macrostudy of its historical, political, and international context. Cienciala recounts ably the story
of the Russian aggression against the Poles, starting with the partitions of the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the 18th century. She stresses poignantly the relevance of the Polish-Bolshevik
War of 1920, the only time the Red Army was decisively defeated in the field, to the Katyn affair;
she demonstrates clearly the baselessness of the myth, which still enjoys a wide currency in the
Western academia, that in September 1939 the Soviet Union approached Poland to render jointly
military assistance to Czechoslovakia against the Third Reich. “No Soviet military plan to carry
out such an action has come to light” (p. 13). However, when on August 23, 1939, Stalin and Hit-
ler signed a secret pact, it did call for a joint Soviet-Nazi attack on Poland in September 1939.
Having conquered the Polish Republic, the Nazis and Communists divided it into two occupation
zones. Repressions promptly commenced in both. These included forced deportations, exprop-
riations, ethnic cleansing, and mass executions. The numbers repressed by both totalitarian re-
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gimes were comparable at the time. Although ethnic Polish elites were targeted most, citizens
of all backgrounds were represented proportionally among the victims of the Nazis and Soviets
between September 1939 and June 1941. The Jewish refugees from western Poland were the
exception as they were overrepresented among the deportees to the Gulag.

The Polish officers constituted a distinct category of victims. Most were captured during
the war in September 1939. Others were picked up in the round-ups that followed the estab-
lishment of the Soviet power in Poland’s eastern borderlands. Most were reserve officers, mem-
bers of the Polish elite, a cross-section of its citizenry. They were of a variety of ethnic and
religious backgrounds, including Catholic, Protestant, Uniate, and Orthodox Christians, as well
as Muslems and Jews. For example, the chief rabbi of the Polish army Baruch Steinberg was
among the Katyn victims. Most were professionals, doctors, lawyers, engineers, entrepreneurs,
and teachers. But there were also professional military men, policemen, and prison guards. 
A few were members of the Polish landed nobility. All were males, except for Second Lieute-
nant Janina Lewandowska, a pilot downed by the Soviets. “The vast majority of captured Polish
officers viewed the USSR as no better than Nazi Germany” (p. 27). 

Most were imprisoned in three camps: Starobielsk, Ostashkov, and Kozelsk. The captives
were then subjected to the interrogation by the NKVD. The investigation was headed by Vasily
Zarubin, soon-to-be a top Soviet spy in the United States. In fact, it was an intelligence ope-
ration par excellance, including agent recruitment. All information thus obtained was used against
the Polish officers and their families. The latter were deported to the Gulag, including little
children, where many perished. Their property was confiscated. And their fathers, brothers,
and sons – the Polish officers – were shot. According to the order of March 5, 1940: “Prisoner-
of-war officers and police in the camps are attempting to continue their c-r [counterrevolutio-
nary] work and are conducting anti-Soviet agitation. Each one of them is just waiting to be
released in order to be able to enter actively into the battle against Soviet power… apply to
them the supreme punishment, [execution] by shooting” (p. 120).

In addition to the POW officers, others of similar (“counterrevolutionary”) background
were sentenced to die. Over 20,000 victims were taken out in batches to several execution pla-
ces, shot, and buried in secret. The standard explanation for the Politburo decision is that
Stalin wanted to decapitate Poland’s elite to facilitate the Communist rule over the captive
population. Anna Cienciala, however, believes that the Soviets simply decided that the Polish
POWs were superfluous because they failed to facilitate the fulfillment of Moscow’s foreign
policy objectives of switching alliances and securing the recognition of the USSR’s new borders.
Further, the Politburo resolved to vacate space in POW camps for the anticipated influx of the
Finnish prisoners. According to Cienciala, “The news of a forthcoming peace with Finland
could have triggered Stalin’s decision to shoot the Polish prisoners. There is no direct evidence
of such a connection, but there are strong indications that Stalin had kept the prisoners alive
as a bargaining counter in possible negotiations with the Polish government in London on the
postwar Soviet-Polish frontier. In Anna Cienciala’s opinion, this theory provides the best answer
to the question of why Stalin did not decide to murder the Polish prisoners until early March
1940 – when the Finns were ready to surrender and the Polish government, far from indicating
readiness to discuss postwar frontiers, had even agreed to send a brigade with the proposed
but abandoned Allied Expeditionary Force to Finland” (p. 144). Cienciala argues rather oddly
that the Soviets were hoping that the Free Poles would both agree to the Soviet occupation of
eastern Poland and facilitate the rapprochement of Moscow with the Western Allies. “It is more
than likely that there was a connection between these Soviet policy objectives and what was
happening with the prisoners of war in the three special camps” (p. 145). 
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Thus, the Poles were executed. What had appeared as a convenient solution soon became
“a mistake”, as Molotov put it, following the Nazi invasion of the Soviet Union in June 1940.
Cienciala’s interesting extrapolation tallies well with the customary callousness and ruthles-
sness of the Communists, but it does not exclude the class struggle and genocide factors behind
the Politburo decree to murder the Poles. Yet, we have no evidence whatsoever concerning the
motives of Stalin and his comrades to perpetrate the dastardly deed. One can even argue the
opposite of Cienciala: The Kremlin believed that the disappearance of Poland was desirable
and permanent. Moscow anticipated a protracted war in the West. It intended to sit it out,
while continuing to supply Berlin. Naturally, the Soviets counted on the Germans to become
boggled down on the Western Front as they had during the First World War. The repetition of
the horror of trench warfare would cause a collapse of Germany, France, and Great Britain and
the USSR would move into the breech to Communize Europe. Why would Stalin need Poland
or Polish officers for such a gory scenario? They were more than superfluous; they were a po-
sitive impediment to the spread of totalitarianism. In any event, we do not know what foreign
policy options the Soviet leadership considered seriously between 1939 and 1941. Its doubtful
that a rapprochement with Poland and the Western Allies was the Kremlin’s top priority bet-
ween the fall of 1939 and the summer of 1940. Only in the wake of the collapse of France, did
Stalin begin to have second thoughts about his Western strategy. This will continue to be 
a topic of legitimate inquiry. 

And the Katyn affair will remain notable for several reasons. First and foremost, after the
crime site had been discovered by the Germans in the spring of 1943 and exploited by Nazi
propaganda, the Katyn murders briefly threatened to jeopardize the Allied unity during the
Second World War. Second, the Nazi revelations led the Polish Government-in-Exile in London
to turn to the International Red Cross for an official investigation, which prompted the Kremlin
to break off diplomatic relations with the Free Poles. That, once again, was amplified by the
media around the world and secured notoriety for the Katyn affair. Third, afterwards, practically
until the demise of the USSR, the Soviet propaganda consistently blamed the mass shooting
on the Nazis, thus underscoring the consistently ruthless mendacity of the Communist regime.
Fourth, although a drop in the bucket of Stalin’s crimes, the Katyn massacre occurred at the
time when the Soviet Union was allied with the Third Reich, which was carrying out identical
executions of the Polish elite, thus vividly illustrating the totalitarian compatibility of the per-
petrators. Fifth, the Western Allied leaders, including Franklin D. Roosevelt and Winston Chur-
chill, knew or suspected the truth about the sordid business from the start; yet they suppressed
the truth and “media coverage of Katyn in 1943–1945 in the interest of Allied unity”. Sixth,
the Katyn execution and its cover-up have functioned among the Poles at home and the Polish
émigrés abroad as a symbol of Poland’s martyrdom by the Communists and of her betrayal by
the Western Allies. Seventh, for all the reasons mentioned above, the Katyn affair has served
as moral indictment of the Communist system for assorted anti-Communists, most notably
the conservatives in the United States.

In the 1980s Pope John Paul II worked incessantly behind the scenes to bring the truth
about Katyn to light. Some believe that it was he who prevailed on the Soviet leader Mikhail
Gorbachev to reveal the truth. Secretary Gorbachev and, later, Russia’s President Boris Yeltsin,
successively, released top secret documents confirming the guilt of the Communists, Stalin in
particular. The Soviet and, then, Russian authorities launched a criminal investigation into the
murders. 

However, just when we thought that the Katyn case was closed and solved we were forced
to focus on it once again for several reasons. From the late 1990s, a number of writers, pundits,
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and politicians, riding a wave of neo-Stalinist revisionism in Russia, has commenced to deny
aggressively that the Soviet Union was responsible for the murders. Instead, they blamed the
Germans. The Kremlin under Vladimir Putin initially supported them. To boot, Moscow re-
surrected a spurious case (first brought up by Gorbachev) of the Bolshevik POWs who perished
of diseases and hunger, while in Polish custody in 1920. The Russian side argued about the al-
leged parity of both cases. However, lately the Kremlin has backtracked somewhat. Most no-
tably during his speech of April 7, 2010, Putin reaffirmed the Soviet guilt, but stressed the
secret police, rather than Stalin, as the perpetrator. That was a welcome sign, all things consi-
dered, and a step closer to a closure of sorts. 

Then on April 10, 2010, the world was reminded about the importance of the Katyn affair
once again. A plane carrying Poland’s President Lech Kaczyński and his entourage of notables,
some of the most important officials of the Polish state, on route to the Katyn commemorations,
crashed outside of Smolensk, killing all aboard. Although no foul play was ever proven, some
in Poland dubbed it “a second Katyn”, underscoring the irresistible symbolism of the original
tragedy. Thus, Katyn will continue to be relevant until there is full and unrestrained Russian-
Polish reconciliation with all that it entails, including full access to the archives, a clear ac-
knowledgement of guilt, and a compensation for the families of the victims.
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Stosunki polsko-żydowskie w minionym dwudziestoleciu
zostały zdominowane przez stronę żydowską, żądania rewindy-
kacji historycznych, przede wszystkim zaś przez oskarżenia 
o nieustający antysemityzm. Od ponad 20 lat trwa osobliwie
jednostronny dialog polsko-żydowski, który jest bardziej żydow-
ski niż polski; jest raczej monologiem niż dialogiem. Narzucona
została w nim pewna strategia i przedmiot rozmowy, w której
jedna strona może stale atakować i stawiać żądania, druga ma
się tłumaczyć, usprawiedliwiać i ustępować. Od 20 lat słyszymy
nieustannie o odwiecznym polskim antysemityzmie i ksenofo-
bii, o winie nieratowania ofiar Holokaustu, o rażącej – według
Żydów – obecności symboli chrześcijańskich w głównym miej-
scu zagłady, czyli w Auschwitz, o konieczności usunięcia stam-
tąd najpierw klasztoru sióstr karmelitanek, a później
papieskiego krzyża. W kolejnych kampaniach lat 90. słyszeliśmy
o Jedwabnem, za które mamy ponosić zbiorową odpowiedzial-
ność bez sprawczej roli Niemców, podobnie jak za powojenny pogrom kielecki, nawet jeśli brały
w nim oddziały UB, czy NKWD. Wciąż słyszymy o marcu 1968 r. i żydowskich wypędzeniach,
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Kościół, Żydzi, Polska. 
Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim 
rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy 
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że to skutek antysemityzmu polskiego społeczeństwa, a nie zadawnione, wewnętrzne pora-
chunki kolejnych ekip komunistycznej władzy PRL.

Te dzieje trudnego dialogu polsko-żydowskiego i dość wirtualną historię antysemityzmu 
w Polsce po 1989 r. przypomina ks. Waldemar Chrostowski, wybitny biblista, znawca judaizmu,
uczestnik wielu organizacji i gremiów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, autor niezliczonych
prac z tego zakresu, w książce Kościół, Żydzi, Polska. Jest ona również rodzajem dialogu, ściślej
wywiadu, który przeprowadzili z księdzem redaktorzy pisma Fronda Grzegorz Górny i Rafał
Tichy. Stanowi ona drugą część podobnego wywiadu pt. „Bóg, Biblia, Mesjasz”. Już z tego
można wnosić, że wydarzenia mitycznego polskiego antysemityzmu z lat 90. są tu przedsta-
wione na szerszym tle, przede wszystkim religijnym i teologicznym, a także historycznym i kul-
turowym, nie są więc ograniczone do sporów mających skutki tylko społeczne czy nawet
polityczne, do niekończących się polemik i medialnej publicystyki, w co, co jakiś czas chce nas
wciągnąć strona żydowska, upubliczniając te kontrowersje na cały świat. W swych obszernych
i gruntownych wypowiedziach ks. Chrostowski przekonuje, że trzeba mieć gruntowną wiedzę
o tradycji chrześcijańskiej, podobnie jak o biblijnym judaizmie, by zająć stanowisko w takich
sporach, spokojnie i z zaufaniem je rozpatrywać i rozstrzygać, nie ulegając nieuprawnionym żą-
daniom, nie rezygnując przy tym z własnej pozycji, swych praw i tożsamości, z własnej tradycji
religijnej i kulturowej. Więcej nawet, dzięki chrześcijańskiemu przesłaniu lepiej rozumieć racje
strony przeciwnej i przekonywać, a przynajmniej uświadamiać ją co do swych racji.

Na początku książki ks. Chrostowski przypomina wydarzenia, o których wolelibyśmy raczej
nie pamiętać, w których pojawiły się te zdumiewające żądania, najpierw by usunąć klasztor
sióstr karmelitanek, znajdujący się za murami obozu Auschwitz, później także krzyż papieski,
stojący w pobliżu, który miał obrażać uczucia żydowskie, choć zarówno klasztor, jak i krzyż znaj-
dowały się poza obszarem obozu Auschwitz-Birkenau, głównego miejsca zagłady Żydów. Ksiądz
Chrostowski jako członek Komitetu Episkopatu do spraw Dialogu z Judaizmem, założonego 
w końcu lat 80., a także innych, podobnych organizacji i gremiów, śledził z bliska przebieg wy-
darzeń wokół obozu Auschwitz. 

Tak nazwał Auschwitz Jan Paweł II podczas swej pierwszej podróży do kraju w czerwcu
1979 r. W czasie mszy odprawionej na terenie obozu oddał nie tylko hołd ofiarom, chciał także
nadać temu wydarzeniu znaczenie religijne, zaznaczając w swej homilii: „Klękam przy wszyst-
kich po kolei tablicach Brzezinki, na których napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia”.
Z takiej właśnie intencji nieustannej modlitwy za ofiary ludobójstwa powstał w 1984 r. klasztor
sióstr karmelitanek w pobliżu pierwszego obozu oświęcimskiego, w którym zginęli głównie Po-
lacy. Został umieszczony w przedwojennych jeszcze, nieużywanych budynkach, odległych od
obozu w Brzezince o około trzy kilometry. Mimo to, założenie klasztoru wzbudziło od razu, bez
zbadania sytuacji, niezadowolenie ze strony wpływowych kół żydowskich, później otwarty pro-
test nagłośniony na cały świat.

W międzynarodowym komitecie, który powstał dla rozwiązania tej sytuacji, strona żydowska,
niereprezentowana zresztą przez wszystkie zainteresowane organizacje żydowskie, nalegała na
likwidację klasztoru; strona katolicka, głównie Kościoły zachodnie, w której znalazł się też kar-
dynał Lustiger z Paryża, zaproponowała przeniesienie klasztoru w dalsze miejsce. Polska dele-
gacja, najbardziej zainteresowana w tej sprawie, składała się z kard. Macharskiego oraz red.
Jerzego Turowicza i ks. Stanisława Musiała, reprezentujących raczej Tygodnik Powszechny. Oni
też okazali się najlepszymi lobbystami strony żydowskiej. Ksiądz Musiał opisał nawet dość bez-
ceremonialnie, jak na decydującym posiedzeniu komitetu w Genewie w 1987 r. wpłynął na de-
cyzję kard. Macharskiego podpisania zgody na przeniesienie klasztoru. W książce Duchowny
niepokorny, wydanej już pośmiertnie, opisał dość drobiazgowo, jak do tego doszło: „Kosmiczny
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bałagan i zamieszanie. [...] Ale pomimo tego zamieszania udało się wszystko spiąć. Powstający
projekt oparty był na idei, którą podsunęli Francuzi w Paryżu. Żydzi godzą się [sic!] na obecność
klasztoru w pobliżu obozu – ale »w pobliżu« oznacza tuż za jego granicą, a nie na przykład 
w Krakowie – a my godzimy się tam przenieść [sic!] klasztor z dotychczasowej siedziby. No 
i najważniejsze: że na terenie obozu nie będzie żadnych miejsc jakiegokolwiek kultu religijnego.
Wtedy nie było jeszcze mowy o symbolach religijnych, ale sens tego ustalenia wydawał się jasny
dla wszystkich”. Te ostatnie stwierdzenia w ustach katolickiego duchownego są zadziwiające,
czyżby ks. Musiał przygotowywał już grunt pod następną kampanię przeciw krzyżowi papie-
skiemu albo przynajmniej ją przewidywał? Dalej opisywał on zakończenie rozmów w Genewie
po sutym obiedzie, po którym „każdy był tak ociężały, że marzył choćby o małej sjeście. [...]
Pamiętam taką scenę: jest już właściwie po negocjacjach, [...] kardynał wstaje od stołu, wolno
podchodzi do okna, patrzy na jezioro i przez chwilę milczy, stojąc tyłem do sali. Stoję za nim,
on to wyczuł, bo niespodziewanie zapytał: »Podpisać?« Zacząłem tłumaczyć, że tak, że to suk-
ces, że trzeba, a on chyba niezbyt uważnie mnie słuchał, wolno się odwrócił, podszedł do stołu,
tylko rzucił okiem na dokument i bez dyskusji, bez czytania, podpisał. [...] gdy jechałem z nim
do Zurychu, raz jeszcze niepewnie spytał: »Jak myślisz, Żydzi wygrali czy nie?« Tłumaczyłem,
że nikt nie przegrał, że wszyscy wygraliśmy, ale jego wątpliwości chyba do końca nie zmalały”.
Można chyba wierzyć tej relacji ks. Musiała, bo trudno bardziej się obciążyć. Ksiądz Chrostowski
tak skomentował dalszy przebieg sprawy już w kraju: „Po podpisaniu zobowiązań kard. Machar-
ski wedle świadectwa ks. Musiała, najpierw »liczył, że sprawa się wyciszy«. Opowiadano, że
gdy wrócił z Genewy, odwiedził siostry, a zapytany o ustalenia, o których one nie miały pojęcia,
odpowiedział: »Módlcie się, a sprawa się sama załatwi«. Więc siostry się modliły…”.

Po dwóch latach, gdy mijał termin przeniesienia klasztoru, sprawa wybuchła na nowo. Syg-
natariusze tych zobowiązań chcieli zrzucić ich wykonanie na Komisję Episkopatu do spraw Dia-
logu z Judaizmem, która miała tylko tyle z tym wspólnego, że jej sekretarzem był właśnie 
ks. Musiał. Ksiądz Chrostowski, który był członkiem tej Komisji, nalegał, żeby podjęli się tego
ci, którzy podpisali zobowiązania bez upoważnienia Komisji, co ks. Musiał tak skomentował we
wspomnianej książce: „Jeśli już zawarło się jakąś umowę, to trudno – trzeba ją wykonać. Tym-
czasem Chrostowski zaczął ostrą kampanię przeciwko ustaleniom genewskim – i to, znamienne,
po dwóch latach od ich podpisania. Kiedy doszło do pierwszego naszego spięcia, tłumaczyłem
mu: nawet jeśli uważa się, że polska delegacja poszła na zbyt dalekie ustępstwa, to uczciwość
nakazuje dochować umowy, którą się podpisało”.

Konflikt wokół klasztoru narastał. Światowe koła żydowskie zaczęły wywierać wpływ, choćby
medialny, na Stolicę Apostolską, narażając autorytet Papieża. W kraju przełożeni zakonów mę-
skich wydali oświadczenie w obronie sióstr karmelitanek, które zupełnie pominięto w całej
sprawie: „Mocno niepokoją nas nieuzasadnione próby nacisków zewnętrznych na przeniesienie
klasztoru na inne miejsce [...] solidaryzujemy się więc z postawą sióstr karmelitanek”. W lecie
1989 r. miała miejsce pamiętna prowokacja rabina Weissa z Nowego Jorku, który ze swoimi zwo-
lennikami i w asyście mediów wdarł się na teren klauzurowego zakonu sióstr karmelitanek 
i zażądał ich usunięcia. Transmitowaną na cały świat prowokację najtrzeźwiej potraktowali pra-
cujący na miejscu robotnicy, którzy rozgorączkowanego, niedającego się uspokoić rabina polali
strumieniem zimnej wody. Wkrótce poczuł się zmuszony zabrać głos w tej sprawie prymas Józef
Glemp. W sierpniu na Jasnej Górze mówił w swym kazaniu: „Czyż, szanowni Żydzi nie widzicie,
że wystąpienie przeciw nim [siostrom] narusza uczucia wszystkich Polaków, naszą suwerenność
z takim trudem zdobywaną? [...] Niedawno oddział siedmiu Żydów z Nowego Jorku dokonał
napaści na klasztor w Oświęcimiu, wprawdzie nie doszło do zabójstwa sióstr, bo zostali po-
wstrzymani, ale nie nazywajcie napastników bohaterami”. Po tych słowach prymas Glemp został
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okrzyknięty w świecie antysemitą, a premier Izraela Szamir sprawę podsumował owym pamięt-
nym stwierdzeniem, że Polacy to antysemici, a ich antysemityzm „jest wyssany z mlekiem
matki” i „głęboko zakorzeniony w ich tradycji i mentalności”.

W sytuacji nieustannych nacisków i szantażu, w końcu także otwartych ataków na Papieża
zdecydowano się na ustępstwa, zbudowanie nowego klasztoru i przeniesienie tam sióstr kar-
melitanek. Kardynał Macharski apelował na Zachodzie o środki na budowę, bo „sami nie pora-
dzimy. [...] Nie zostawiajcie nas samych”. Powstała niezwykle skomplikowana, konfliktowa 
i szkodliwa w konsekwencji sytuacja dla wszystkich stron, wciągniętych bez ich udziału, całego
Kościoła, zwłaszcza Papieża, w szczególności sióstr karmelitanek, a także wiernych, zwłaszcza
w Oświęcimiu. Sprawcy konfliktu nie zamierzali się tłumaczyć, nabrali wody w usta, wycofali
się. W sprawę został wciągnięty sam Papież, którego, być może, także wprowadzono w błąd,
gdy napomniał w końcu wahające się siostry karmelitanki, by przeprowadziły się do nowego
klasztoru ukończonego w 1993 r. Wszyscy ucierpieli z powodu tej jednej, pochopnej, zakulisowej
w pewnym stopniu decyzji. W zakonie karmelitanek również powstał rozłam, część sióstr prze-
prowadziła się do nowego klasztoru, część wróciła do macierzystego zakonu w Poznaniu.

Głośny spór o klasztor karmelitański, w wyniku którego trzeba było zbudować nowy, naru-
szając religijną wspólnotę zakonną, nie był wcale końcem aspiracji żydowskich. Przeciwnie, oka-
zał się dopiero początkiem następnych żądań i ingerencji, które miały doprowadzić do usunięcia
wszelkich znaków i symboli chrześcijańskich z przestrzeni obozu Auschwitz, o czym przewi-
dująco wspominał ks. Musiał. Jednym zdaniem wyrażało to żądanie „pustego nieba nad Ausch-
witz”, które narodziło się wśród aktywistów żydowskich w czasie pierwszego sporu o klasztor.
Ksiądz Chrostowski opisał symboliczną nieomal scenę, gdy oprowadzał po obozie ekspertów
żydowskich z USA. Jeden z nich rozejrzał się dookoła, spostrzegł odległy kościół w Oświęcimiu
i powiedział, że krzyż widniejący na nim należałoby usunąć, jeśli Polacy chcą rzeczywiście po-
rozumienia z Żydami. Ksiądz zabrał go na wieżę nad bramą wejściową do obozu w Brzezince,
skąd rozciągał się jeszcze szerszy widok na okolicę. Na horyzoncie ukazały się kolejne kościoły.
Zapytał, czy krzyże z tych kościołów też należałoby zdjąć. Żyd odparł bez wahania: tak, niebo
nad Auschwitz musi być puste! 

Kolejnym żądaniem żydowskim było usunięcie pamiątkowego krzyża papieskiego z 1979 r.,
który znajdował się na terenie pierwszego klasztoru karmelitańskiego. Po jego przeniesieniu krzyż
został na tzw. Żwirowisku, za murami obozu Auschwitz I, gdzie rozstrzeliwano Polaków. Jego
obecność potraktowano jako niezałatwioną, niedokończoną kwestię przeniesienia klasztoru i żą-
dano usunięcia, oczywiście również jako symbolu urągającego religijności i wrażliwości żydowskiej.
Tym razem naciski były od razu najwyższe, polityczne. Znany działacz żydowski Elie Wiesel, za-
proszony na uroczystości 50-lecia pogromu żydowskiego w Kielcach po rytualnym upomnieniu
Polaków za antysemityzm zwrócił się wprost do ówczesnego premiera RP Cimoszewicza: „Pan,
panie premierze obiecał mi usuniecie tego krzyża, ten krzyż jest dla nas obelgą”. Wskazywało to
na wcześniejsze przygotowania, rozmowy, obietnice na wyższym niż poprzednio szczeblu. Tyle,
że tym razem był to może poziom zbyt wysoki, premier RP nie był w stanie usunąć krzyża, nawet
gdyby chciał. Postanowiono więc ideę tę wdrożyć w dłuższym czasie, przygotować grunt do jej
przyjęcia, kwestia ta pojawiała się więc stale w dyskusjach takich organizacji jak Polska Rada
Chrześcijan i Żydów czy Międzynarodowa Rada Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, w których
ks. Chrostowski również uczestniczył. Towarzyszyły temu okresowe kampanie prasowe i medialne
o tradycyjnym antysemityzmie Polaków i ich udziale w zagładzie Żydów. 50-lecie Powstania War-
szawskiego Gazeta Wyborcza uczciła pamiętnym artykułem o tym, jak powstańcy mordowali Żydów
ocalałych z getta. Te kampanie w Gazecie Wyborczej i Tygodniku Powszechnym wzmogły się w latach
1997 i 1998 r. Ksiądz Musiał pisał w artykule „Czarne jest czarne” o „przebudzeniu się nienawiści”
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i antysemityzmie w Kościele z powodu jednego ks. Henryka Jankowskiego. Na początku sporów,
w czasie sporu o Karmel, ks. Musiał nie był zwolennikiem usunięcia krzyża papieskiego, teraz
jednak zmienił zdanie; zrozumiał, jak sam powiadał, wrażliwość żydowską w tej sprawie. Na po-
czątku 1998 r. pojawiły się ataki prasowe na ks. Chrostowskiego Jana Grosfelda, Konstantego Ge-
berta i Romana Graczyka, podsumował je Paweł Śpiewak, nazywając księdza antysemitą. Tak
kończył się dialog rytualnym już stygmatem antysemityzmu, który miał piętnować i wykluczać
kolejnego przeciwnika. Ksiądz Chrostowski ustąpił ze współprzewodniczenia w Polskiej Radzie
Chrześcijan i Żydów, został usunięty (bez swojej wiedzy) z Rady Muzeum w Oświęcimiu, której
przewodniczył Władysław Bartoszewski. Był jednak nadal bardzo aktywnym uczestnikiem wielu
innych gremiów, konferencji i organizacji polsko-żydowskich; sam zakładał instytut judaistyczny
przy Akademii Teologii Katolickiej i kształcił zainteresowanych w stosunkach polsko-żydowskich
i w ich religijnych, teologicznych podstawach.

Sprawa krzyża papieskiego nie dała się już tak łatwo przeforsować, jak przeniesienie klasz-
toru karmelitanek. Stanowisko przedstawicieli Kościoła było niezmienne: problem krzyża pa-
pieskiego nie istnieje. Tymczasem spróbowano, jak poprzednio, metody faktów dokonanych,
choćby były one tylko medialne. Oto Krzysztof Śliwiński, pełnomocnik rządu RP do spraw kon-
taktów z Diasporą Żydowską w wywiadzie dla francuskiego pisma katolickiego La Croix (czyli
„Krzyż”) zapowiedział na początku 1988 r., że krzyż papieski z Oświęcimia zostanie przenie-
siony w inne miejsce, mimo że niewiele wcześniej, w grudniu 1987 r. prymas Józef Glemp 
w kazaniu w kościele św. Krzyża w Warszawie stwierdził: „krzyż w Oświęcimiu stoi i będzie
stał”. Nawet ks. Musiał przyznał, że Śliwiński popełnił błąd „decydujący dla zaostrzenia sytua-
cji”. Z rozbrajającą szczerością dodawał: „Było to niepotrzebne, bo cały czas trwały na ten temat
poufne rozmowy i ich finał był już naprawdę bliski”. Nie sposób nie zauważyć, że mamy tu do
czynienia z polskimi rzecznikami strony żydowskiej, a nie strony polskiej.

Jeszcze wcześniej nastąpiła zdecydowana reakcja wiernych, którzy – podobnie jak duchowni
– obawiali się powtórzenia sytuacji klasztoru karmelitańskiego i nowych prowokacji żydowskich.
Na Żwirowisku za murami obozu Auschwitz, obok krzyża papieskiego, wyrosło sto innych
krzyży. Młodzież ustawiła także Gwiazdy Dawida, jako znak pamięci i pojednania. Po jakimś
czasie miejscowa kuria bielsko-żywiecka zgodziła się po negocjacjach, w których brali udział
m.in. Władysław Bartoszewski i Jan Nowak-Jeziorański, na przeniesienie krzyży do pobliskiej
parafii, z wyjątkiem jednak krzyża papieskiego. Krzyż papieski pozostał tam, gdzie stał.

Te dramatyczne wydarzenia były tylko jednym z kolejnych etapów systematycznej operacji
kompromitowania i zniesławiania Polaków, a przez to wymuszenia kolejnych ustępstw religij-
nych, politycznych, rewindykacji historycznych i majątkowych, narzucenia swego punktu wi-
dzenia i własnych interesów. Nie chodziło więc, jak pokazały te wydarzenia, o żaden dialog,
porozumienie, ustalenie sposobów współżycia i ewentualnych rekompensat powojennych, lecz
o walkę mniej lub bardziej otwartą i wygraną według swoich zapatrywań i celów.

Na naszych oczach w ciągu ostatnich kilkunastu lat została zmitologizowana pamięć niedaw-
nej, nieco wcześniejszej przeszłości, historia II wojny światowej, uwikłanie w dwa totalitaryzmy;
zaburzona, nawet zafałszowana została lub odwrócona historia katów i ofiar, sprawców i poszko-
dowanych, winnych i niewinnych; powstała niepotrzebna konkurencja pamięci, walka o pamięć
dominującą, instrumentalne wykorzystanie martyrologii ofiar. Do rewizji historycznych rosyjskich
i niemieckich dołączyły także rewizje żydowskie. Wynikały one zarówno z niepamięci, ignorancji,
jak i z niechęci, złej woli, a także własnych, aktualnych interesów, przy ogólnej niechęci do po-
szukiwania prawdy, a chęci kierowania się nie tylko własnym stanowiskiem i pozycją.

Podobnie jak inni przedstawiciele Kościoła, ks. Chrostowski został wciągnięty w te doraźne
spory i dyskusje, reprezentując poniekąd racje Polaków i Kościoła, choć jego powołaniem jako
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teologa i biblisty był religijny dialog chrześcijańsko-żydowski. Na szczęście, w odróżnieniu od
głośnych, agresywnych i świeckich raczej środowisk żydowskich dominujących raczej w Ame-
ryce, są też tam środowiska żydowskie zainteresowane głębszym, prawdziwie religijnym, a nie
konfrontacyjnym dialogiem i porozumieniem się z chrześcijanami dzięki wspólnej płaszczyźnie
religijnej. Ksiądz Chrostowski powoływał się tu często na rabina Byrona Sherwina, z którym
spotykał się często w Ameryce. Jak wiadomo, różnice między judaizmem a chrześcijaństwem
są fundamentalne i przez wieki były powodem napięć i konfliktów. Dla Żydów chrześcijaństwo
jest religią obcą, nie jest wypełnieniem i kontynuacją judaizmu, lecz jego zafałszowaniem; 
w nim upatrują źródeł najpierw antyjudaizmu, później – przy coraz większych uprzedzeniach 
i generalizacjach – antysemityzmu.

Historia zagłady żydowskiej w czasie II wojny jest już dobrze znana i zweryfikowana, mimo
to powstaje wokół niej wiele rozbieżnych interpretacji, a nawet uzurpacji. Ujawnia się wiele
skomplikowanych prawd, ale razem z nimi powstaje też wiele manipulacji i mitologii. Trudno
nie zauważyć, że pamięć ofiar Holokaustu nie zostaje tylko uświęcona i zachowana jako religijne
doświadczenie i swoista relikwia, ale wykorzystywana jest też często do celów praktycznych,
walki i wpływów. A jednak antysemityzm czasów zagłady, ostateczny, złowrogi, morderczy – nie
sposób tego nie zauważyć – to nie antysemityzm dzisiejszy, raczej słowny, wirtualny, folklory-
styczny, często prowokowany, choćby wydawał się dalszym ciągiem tamtego, rzeczywistego.
Ten antysemityzm współczesny staje się zbyt często orężem, narzędziem w walce o wpływy 
i przewagę, szantażem, który uniemożliwia wszelkie porozumienie, na pewno wyklucza dialog,
jeśli go w ogóle nie odrzuca. 

W tej skomplikowanej sytuacji wokół Zagłady rozwinęła się z czasem po stronie żydowskiej,
i to raczej niedawno, swoista religia Holokaustu. Czy można rozumieć i traktować Holokaust
inaczej niż swoistą religię, nową religię żydowską, skoro jest on podnoszony przez stronę ży-
dowską jako argument absolutny, ostateczny, niemal metafizyczny, jako fundament narodu ży-
dowskiego w ostatnich czasach? Cóż to jednak za religia, która domaga się „pustego nieba nad
Auschwitz”, jeśli główne miejsce zagłady ma być pozbawione wszelkich znaków religijnych, 
w którym wyklucza się obecność Boga, które jest tylko cmentarzem i pustynią bez Boga, pustką
wykluczającą Boską obecność. Czy taka nowa religia bez Boga to nowa postać judaizmu, czy ra-
czej jego całkowite zaprzeczenie, religia ateizmu, sprzeczna wewnętrznie jak kwadratura koła?
W jej „teologii” mieszczą się liczne pytania, które pojawiły się po Zagładzie: czy to dowód bo-
skich sankcji, nie pierwszych, nie wyjątkowych w tradycji judaistycznej od czasów wygnania
babilońskiego i egipskiego, czy też przeciwnie, Zagłada to dowód wystarczający nieobecności
lub obojętności Boga, który zezwolił na zagładę całego narodu. Trudno sobie wyobrazić religię
bez Boga, choć powstawały w epoce nowoczesności różne jej namiastki, więc to, co zwie się
umownie religią Holokaustu jest raczej świecką ideologią wytworzoną przez świeckie już raczej,
a nawet ateistyczne, środowiska żydowskie, oderwane od tradycji judaizmu przez asymilację
lub modernizację, poszukujące jednak fundamentu dla jednoczącej idei „żydowskości”, konty-
nuacji tysiącleci trwania narodu żydowskiego, ale już nie na warunkach religijnej ortodoksji. Ta
modernistyczna ideologia żydowska, która przyjęła Holokaust jako swe założenie, jest oczywi-
ście w zasadniczej sprzeczności z tradycją judaistyczną, dotychczasowymi dziejami narodu ży-
dowskiego i jego religijną tożsamością. Rodzi nowe problemy i pytania: na czym polega
żydowska tożsamość i jakie są jej kryteria, czy Żyd niereligijny jest nadal Żydem, czy Żyd pro-
pagujący ateizm nie wyklucza się z narodu żydowskiego, czy możliwa jest jego sekularyzacja
i modernizacja w duchu liberalnym? W każdym razie, religia, która propaguje „puste niebo”,
choćby tylko nad Auschwitz, nie tylko nie zasługuje na miano religii, ale także zbliża się nie-
opatrznie do ideologii nihilizmu.
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Polska dla Żydów jednych czy drugich stała się miejscem szczególnym, bo tu dokonywała
się zagłada ich narodu, a nasz kraj stał się bardziej niż biblijny Babilon czy Egipt miejscem nie
tylko wygnania, ale i totalnej eksterminacji, ofiary całkowitej, czy, ściślej, próby zagłady osta-
tecznej. Jednak, jak w czasach biblijnych całkowita zagłada nie nastąpiła, a po wojnie nastąpił
powrót do Izraela, dosłownie do nowo powstałego, własnego państwa Żydów, Izraela. Miejsce
dwudziestowiecznej zagłady zostało jednak z czasem zmitologizowane w świadomości żydow-
skiej, a także całego Zachodu, ważniejsze stało się to, gdzie się ona wydarzyła, a nie kto jej do-
konał, kto jest za nią odpowiedzialny, kto jest sprawcą. Zatarte zostało historyczne i faktyczne
znaczenie Zagłady, a wydobyte zostaje abstrakcyjne, ogólnikowe i niejasne „ludzie ludziom zgo-
towali ten los”, ze wskazaniem jednak nie tylko na Niemców, ale i sąsiadów, mieszkańców Pol-
ski, choćby byli też ofiarami. Razem z odrzuceniem tej konkretnej odpowiedzialności, a także
po manipulacjach wobec niej, które narastały przez dziesiątki lat, pojawia się mityczny już dziś
antysemityzm, jako powszechne źródło Zagłady, a także jako oskarżenie w odwiecznej walce
narodu żydowskiego z losem, Bogiem, innymi… Czyżby nad Polską, nie tylko nad Auschwitz,
miało rozciągać się „puste niebo”? 

Stosunki polsko-żydowskie w minionym dwudziestoleciu polegały więc raczej na jawnej,
choć zróżnicowanej ingerencji strony żydowskiej niż na chęci poznania się, porozumienia, współ-
życia, dialogu. Najlepiej ujął to już w 1994 r. przedstawiciel drugiej strony, rabin Byron Sherwin,
życzliwie nastawiony do rozmów z chrześcijanami, na którego często powołuje się ks. Chros-
towski: „Dla strony żydowskiej najważniejszą, a właściwie jedyną formą współpracy stanowi po-
tępianie i zwalczanie antysemityzmu. Współpraca miedzy chrześcijanami a wyznawcami
judaizmu powinna wyjść poza tę problematykę i objąć także współdziałanie w dziedzinie pro-
mowania kultury, duchowości, etyki, wartości itd. Tymczasem w tych dziedzinach wspólny głos
chrześcijańsko-żydowski jest rzadkością. Organizacje żydowskie, które sponsorują dialog chrze-
ścijańsko-judaistyczny, to w większości środowiska niereligijne, mające na celu obronę Żydów.
Treść amerykańskiego judaizmu jest głęboko antyteologiczna. Dialog międzyreligijny musi po-
chodzić z głębi, a nie z pustki wiary”. 

Tożsamość żydowska oparta tylko na zwalczaniu antysemityzmu, na antyantysemityzmie,
musiałaby być słaba, mieć tylko charakter negatywny, byłaby mało konstruktywna. Ksiądz
Chrostowski słusznie podkreśla, że antysemityzm może być bronią obosieczną, nieustanne po-
sługiwanie się nim jako straszakiem i szantażem prowadzi do zobojętnienia, a prawdziwe za-
grożenie, jakie może się pojawić, zostanie wtedy niedostrzeżone lub zlekceważone. 

Rabin Sherwin sugerował, by szerzej spojrzeć na kontakty polsko-żydowskie w ciągu wielu
wieków współżycia w Polsce, a nie zatrzymywać się tylko na Holokauscie. Istotnie, Żydzi, którzy
mówiąc o Zagładzie, powtarzają tylko rytualny zarzut o antysemityzmie Polaków, nie znają naj-
częściej wcześniejszych dziejów żydowskich w Polsce, gdzie mogli się bezpiecznie osiedlić po
wypędzeniach z zachodniej Europy i przez całe wieki rozwijać. Wiedzą tylko, że Polska to
miejsce Zagłady, ale nie chcą wnikać zbytnio, kto jej dokonywał i jak, konkretnie i szczegółowo,
do niej dochodziło.

Zwalczanie antysemityzmu, o którym wspominał rabin Sherwin, jako o głównym celu orga-
nizacji żydowskich, jest uprawiane nadal przy każdej okazji w sposób coraz bardziej wybiórczy,
subiektywny i, by tak rzec, retrospekcyjny, dotyczy bowiem często odległych, skomplikowanych
i niejednoznacznych wydarzeń historycznych. Po 2000 r. mieliśmy głośne kampanie propagan-
dowe o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w 1941 r. i tzw. pogromie kieleckim w 1946 r. Posłużyły
one do prostych i jednoznacznych konkluzji o ówczesnym, ale i aktualnym antysemityzmie Po-
laków, co stało się głównie za sprawą głośnych, ale tendencyjnych książek Jana T. Grossa Sąsiedzi
i Strach. Zostały one rozpropagowane również na Zachodzie jako jedyna wersja wojennej historii
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polsko-żydowskiej (we wstępie do niemieckiego wydania książki Grossa Adam Michnik porów-
nał go, co już jest zabawne samo w sobie, do Mickiewicza i Miłosza). Z tych rewizji historycz-
nych, resentymentów i ograniczeń, zamknięcia w pewnym kręgu, wynikają dalsze manipulacje
i zafałszowania historycznej rzeczywistości. Z tego coraz bardziej rozkręcanego antysemityzmu
powstają już oskarżenia o współudział Polaków w Holokauście, wyrażane jeśli nie wprost przez
stronę żydowską, to przez życzliwych polskich rzeczników tej strony.

Strona żydowska ma wielu przedstawicieli, którzy doceniają wartość porozumienia, spotkań,
dialogu z innymi. Mało tego, ma wielu nauczycieli, którzy w przeszłości głęboko przemyśleli
swe stosunki z innymi nacjami. Niektórzy z nich, tak jak znani w XX w. myśliciele Martin Buber,
Franz Rosenzweig czy Emmanuel Levinas stworzyli nawet swego rodzaju filozofię dialogu, wno-
szącą poważny wkład do filozoficznej antropologii Zachodu. Co powiedzieliby o poziomie, stylu
czy treści tego dialogu, który uprawiali ich rodacy z innymi, nieraz jak oni ofiarami tej samej
przemocy. Co powiedzieliby o ludziach, którzy głosząc tolerancję, walcząc z nienawiścią i kse-
nofobią, sami gotowi byli przemawiać „mową nienawiści”, gdy tylko uznali kogoś za swego prze-
ciwnika. Co powiedziałaby o wydarzeniach pod murami obozu Auschwitz w latach 90., 
o usuwaniu klasztoru i krzyży, Edyta Stein, wybitny filozof, uczennica Husserla, późniejsza sios-
tra Benedykta od Krzyża, nawrócona na katolicyzm niemiecka Żydówka, która wstąpiła do za-
konu karmelitanek i w czasie wojny została zamordowana w Auschwitz. Czy jej męczeńska
śmierć nie powinna być znakiem dla obu stron, czy nie powinna być przyjęta i uznana jako ofiara
tej samej Zagłady, nie tylko przez jedną, ale i przez drugą stronę jako orędowniczka porozu-
mienia, a nie nieustannej walki i chęci dominacji.
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Prezentowana książka jest pierwszą, i do tej pory jedyną,
biografią Lene’a Kirklanda, prezydenta American Federation of
Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) w la-
tach 1979-1995. AFL-CIO to największa centrala związkowa
na kontynencie północnoamerykańskim. Skupia związki ze
Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. 

Lane’a Kirklanda uważa się za godnego następcę kilku
wybitnych przywódców AFL: Samuela Gompersa, Williama
Greena i George’a Meany’ego. Razem z tym ostatnim Kir-
kland dopełnił dzieła zjednoczenia amerykańskiego ruchu
związkowego. Meany w 1955 r. dokonał unifikacji dwóch naj-
większych central związkowych, AFL i CIO, natomiast 
w okresie kadencji Kirklanda do federacji przyłączyły się
cztery największe, pozostające poza nią z różnych powodów,
związki: The United Auto Workers, The United Mine Workers of
America, The International Brotherhood of Teamsters, The Brother-
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hood of Locomotive Engineers oraz The International Longshore and Warehouse Union. Co więcej, dzięki
polityce Kirklanda AFL-CIO wróciło do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków
Zawodowych (MK WZZ) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy. Obaj mężowie stanu zostali
odznaczeni za swe dokonania najwyższym cywilnym orderem Stanów Zjednoczonych, Prezy-
denckim Medalem Wolności. Meany otrzymał medal w 1963 r. od prezydenta Lyndona Joh-
nsona, Kirkland w 1994 r. od Billa Clintona.

Bohater książki Puddingtona urodził się w 1922 r. w miasteczku Camden w Południowej Ka-
rolinie, w rodzinie „południowców”. Przodkowie Lane’a Kirklanda walczyli w „wojnie secesyjnej”
pod wodzą gen. Roberta Edwarda Lee. Ojciec Lane’a, Randolph Kirkland, pracował jako zaopat-
rzeniowiec bawełny. Młody Kirkland uczęszczał do szkoły publicznej w Newberry, razem 
z dziećmi robotników fabrycznych. Jak sam przyznawał wielokrotnie, losy rówieśników uwrażliwiły
go na ludzką biedę. Zdążył ukończyć dwa semestry w miejscowym college’u, zanim w 1939 r. za-
ciągnął się do amerykańskiej floty handlowej. W 1942 r. ukończył Akademię Morskiego Handlu
Stanów Zjednoczonych i w stopniu pierwszego oficera zajmował się transportem materiałów wo-
jennych do Europy i Azji. W ten sposób dał upust swej fascynacji światem zamorskim. Po wojnie
postanowił rozwinąć ją w Szkole Służby Dyplomatycznej na Georgetown University. 

W okresie studiów Kirkland rozpoczął przygodę z ruchem związkowym. Poznał wówczas Wil-
liama Greena, prezydenta AFL. Green przybył na uniwersytet z odczytem, a Lane zasiadł wśród
publiczności. Za namową wybitnego związkowca, po uzyskaniu tytułu bachelora (odpowiednik
polskiego licencjatu), w lipcu 1948 r. Kirkland zatrudnił się w Departamencie Badań AFL-CIO.
W ramach swych obowiązków zajmował się pisaniem przemówień kandydatom na stanowisko
wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej. W 1958 r. rozstał się
na krótko z ALF-CIO, obejmując w The International Union of Operating Engineers funkcję dyrektora
Departamentu Badań i Edukacji. Wrócił do AFL-CIO w 1960 r. za namową George’a Meany’ego.
Natychmiast dołączył do grona jego najbliższych konsultantów. W 1969 r. Kirkland objął funkcję
sekretarza-skarbu AFL-CIO, a dziesięć lat później prezydenta federacji, zastępując odchodzą-
cego na emeryturę Meany’ego. 

Na niespełna 90 stronach Arch Puddington opisuje drogę Kirklanda do pozycji, która przy-
niosła mu sławę i zaszczyty. Czyni to posługując się niepublikowanymi do tej pory wspomnie-
niami Lane’a Kirklanda, wywiadami z członkami rodziny swego bohatera oraz jego przyjaciółmi.
Tam, gdzie Kirkland pojawia się przy boku Meany’ego, autor dysponuje już wspomnieniami
współpracowników obu działaczy ruchu związkowego, wypowiedziami postaci historycznych,
takich jak Władimir Bukowski, czy Walter Mondale – kandydat na prezydenta z ramienia Partii
Demokratycznej w 1984 r., oraz zbiorem artykułów z prasy amerykańskiej, w tym związkowego
pisma Free Trade Union News i komunikatów amerykańskich agencji informacyjnych. 

Puddington nie wdaje się w dywagacje nad korzeniami ruchu związkowego w Stanach Zjed-
noczonych. Naczelnym założeniem autora jest opowiedzenie historii Lane’a Kirklanda, w szcze-
gólności przybliżenie czytelnikom jego poglądów i podstawy. Kształt biografii można tłumaczyć
czasem, w którym powstawała. 

Osoba Kirklanda budzi kontrowersje w obecnym kierownictwie AFL-CIO. Wystarczy po-
wiedzieć, że książka powstała aż 10 lat po odejściu Kirklanda z federacji. Aktualny prezydent
AFL-CIO – Rich Trumka był jednym z tak zwanych „puczystów”, którzy w 1995 r. odsunęli
Lane’a Kirklanda od władzy, zmuszając go do przejścia na wcześniejszą emeryturę. „Puczyści”
krytykowali niewielkie, ich zdaniem, zaangażowanie prezydenta w sprawy krajowe, a nadmierne
w politykę międzynarodową. Domagali się zaangażowania centrali w debatę nad zestawem le-
wicowych postulatów, począwszy od nadawania praw mniejszościom seksualnym, po kwestie
ekologiczne. 
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Kirkland, który zmarł niespełna 12 lat temu, należał do „najwspanialszego pokolenia wojen-
nego” – pisze autor. Do generacji, która przyszła na świat w okresie wojen światowych i dorastała
w latach „zimnej wojny”, w świadomości zagrożeń czyhających ze strony świata komunistycznego.
Ciągłość i nić porozumienia pomiędzy pokoleniem George’a Meany’ego i pokoleniem Lane’a Kir-
klanda były znacznie bardziej wytrzymałe, aniżeli nici spajające generacje Kirklanda i Trumki.
Nie znaczy to, że nie było różnic w światopoglądzie Meany’ego i Kirklanda. Różniło ich odmienne
doświadczenie życiowe. Podczas, gdy Kirkland w młodości wiódł żywot ciekawego świata mary-
narza, Meany spokojne życie nowojorskiego hydraulika. Meany pochodził z „północy”, Kirkland
z „południa”. Meany był gorliwym katolikiem, który pozostał wierny swej żonie do końca życia,
z czego był bardzo dumny, Kirkland wychowywał się w kościele episkopalnym (s. 40), lecz jako
dojrzały mężczyzna pozostał indyferentny religijnie. W 1972 r., po 28 latach małżeństwa, rozwiódł
się z Edith Hollyday, z którą wychował aż piątkę dzieci i związał się z inną kobietą. Na temat róż-
nic w życiu osobistym, Puddington przytacza bardzo ciekawą historię. Otóż, gdy Kirkland poin-
formował swego szefa, że nosi się z myślą poślubienia Ireny Neumann, usłyszał: „Wiesz Lane,
byłem z jedną kobietą przez całe moje dorosłe życie i nigdy nawet nie rozważałem rozwodu. […]
Morderstwo tak; rozwodu nie. […] To wyłącznie twoja decyzja. Nie pozwól nikomu decydować
o twoim życiu za ciebie. To wyłącznie twoja sprawa”. 

Meany wiedział, że jego następca posiada bardziej liberalne odeń poglądy na kwestie mo-
ralne, co będzie miało wpływ na politykę związku. Kirkland nie miał wprawdzie „kompleksu
niewolnictwa”, który doskwierał wielu politykom z „południa”, wszak sprzyjał polityce wzrostu
znaczenia czarnoskórych Amerykanów, a także Latynosów i Amerykanów azjatyckiego pocho-
dzenia w szeregach związku. Nie interesował się zbytnio tymi sprawami, aczkolwiek nie miał
nic przeciwko akcji „dyskryminacji pozytywnej”. Był też pierwszym liderem centrali, który no-
minował kobietę do najwyższego ciała AFL-CIO, Rady Wykonawczej (s. 265, 268). Kirkland
pozostał wszakże przeciwnikiem wszelkiej formy radykalizmu lewicowego, przez co znalazł
jeszcze jedno pole sporu ze swymi następcami. 

Antykomunizm amerykańskich związków zawodowych kształtował duch czasów – duch wy-
zwania, które ZSRS rzucił światu kapitalistycznemu, komunizując Europę Środkowo-Wschod-
nią, decydując się na blokadę byłej stolicy III Rzeszy oraz zezwalając komunistycznej Korei
Północnej na ofensywę wzdłuż Półwyspu Koreańskiego. Antykomunizm ów był częścią świato-
poglądu zarówno Meany’ego, jak i Kirklanda. CIO, do którego przynależały związki zawodowe
identyfikowane przez AFL, jako „lewicowe” lub „prosowieckie”, połączył się z ALF Meany’ego,
wszakże pod pewnymi warunkami. Prawdą jest, że unifikację przyspieszyła śmierć w wypadku
samochodowym lidera CIO Waltera Reuthera, lecz Meany postawił „desowietyzację” CIO 
i zgodę na wewnątrzzwiązkową kampanię przeciwko korupcji, jako warunki pełnej współpracy. 

Zarówno Meany, jak i Kirkland byli zagorzałymi zwolennikami wojny w Wietnamie, wcho-
dząc w sukurs republikańskiemu prezydentowi Nixonowi. W 1972 r. Kirkland stał za odmową
wsparcia AFL-CIO dla antywojennego kandydata Demokratów, senatora George’a McGoverna.
Meany i Kirkland mocno za to krytykowali Nixona za politykę odprężenia z maoistowskimi Chi-
nami. Nixon doceniał antykomunizm Meany’ego i nagrodził federację reprezentacją w komis-
jach blue-ribbon – ponadpartyjnych komisjach śledczych powoływanych w celu wyjaśniania spraw
związanych z nadużyciami rządu (s. 41, 45, 57-58). 

Meany i Kirkland reprezentowali poglądy „liberalnego antykomunizmu” i wykluczali możli-
wość uznania komunistycznych związków zawodowych z bloku sowieckiego za reprezentację
środowisk robotniczych. Konsekwentnie bronili ustawowego zakazu wjazdu na teren Stanów
Zjednoczonych przedstawicielom związków zza „żelaznej kurtyny”. W rewanżu komuniści 
z PRL odmówili Kirklandowi przyznania wizy na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
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jesienią 1981 r. Zezwolenie na wjazd do PRL i do ZSRS prezydent AFL-CIO otrzymał dopiero
w 1989 r. Meany i Kirkland lobbowali ponadto za zakazem sprzedaży do ZSRS technologii wspo-
magających przemysł oraz udzielali wsparcia dysydentom Sołżenicynowi i Bukowskiemu. 

W Radzie Wykonawczej AFL-CIO Kirkland budował silne zaplecze dla swej antykomunis-
tycznej polityki. W 1973 r. zaryzykował włączając doń przywódcę nowojorskiego oddziału American
Federation of Teachers (AFT), antykomunistycznego hard-linera Alberta Shankera. Liderem American
Federation of Teachers głośny związkowiec został dopiero w dwa lata później. Kirkland potrzebował
wsparcia ludzi takich, jak Shanker zwłaszcza wtedy, gdy na szczytach sowieckiej władzy nastę-
powały zmiany frakcyjnie i przywódcy Stanów Zjednoczonych gotowi byli zaryzykować odprę-
żenie z ekipą Michaiła Gorbaczowa. Wówczas Kirkland demonstrował brak złudzeń. Na czele
„komitetu do spraw pierestrojki” postawił nie kogo innego, tylko Shankera. W 1991 r. AFL-CIO
mocno oprotestowało inwazję sowiecką na Litwę, zaś w przemianach gospodarczych w byłym
bloku sowieckim krytykowało politykę „terapii szokowej”, wprowadzaną przez byłych komunis-
tów, takich jak na przykład Leszek Balcerowicz. Wsparcie dla Contras w Salwadorze i anty-san-
dinistowskich buntowników w Nikaragui Lane Kirkland uważał za moralny obowiązek każdego
przeciwnika „Jałty”. 

Pokłosiem poglądów lidera amerykańskich związkowców była ogromna sympatia dla Polski,
zwłaszcza w trakcie i po antykomunistycznym buncie z sierpnia 1980 r. Nie było państwa, poza
ojczyzną żony – Izraelem, które darzyłby tak silnym uczuciem. Nie bez powodu, gdy prezydent
Clinton dowiedział się o „puczu” w AFL-CIO w 1995 r., natychmiast zaproponował Kirklandowi
posadę ambasadora w Rzeczypospolitej. Kirkland, znany zresztą z przekonania, że funkcja pre-
zydenta AFL-CIO daje większą władzę aniżeli funkcja prezydenta Stanów Zjednoczonych, od-
mówił. Polska i Izrael odwzajemniły po latach przyjaźń Kirklanda. Współtwórcę potęgi
amerykańskiej federacji związkowej wyróżniły najwyższym odznaczeniem państwowym.

Polskiego czytelnika ucieszy z pewnością fakt, że „polskim sprawom” Puddington, dziś dy-
rektor Departamentu Badań w Freedom House, poświęca osobny rozdział zatytułowany: „Soli-
darity Forever”. Naświetla w nim wiele, nieznanych nawet polskim historykom, faktów. Wiele
z nich wcześniej przedyskutował z polskimi opozycjonistami: Lechem Wałęsą, Zbigniewem
Bujakiem, Zbigniewem Romaszewskim, Czesławem Bieleckim, czy Januszem Onyszkiewiczem.
We wstępie książki dziękuje za pomoc byłej prezes Committee In Support of Solidarity w Nowym
Jorku, Irenie Lasocie oraz historykowi Łukaszowi Michalskiemu. 

W „polskim” rozdziale Puddington przypomina postać Mirosława Domińczyka, zapomnia-
nego przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Regionu
Świętokrzyskiego. Nagłaśnia jego bohaterską, emigracyjną rolę w Komitecie Pomocy NSZZ „So-
lidarność” w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, dostarcza wiadomości na temat współpracy pre-
zydenta AFL-CIO z Leopoldem Łabędziem, redaktorem naczelnym magazynu zajmującego
się tematyką bloku sowieckiego – Survey, informuje o zakresie pomocy finansowej dla podziem-
nej „Solidarności”, ujawnia propolskie zabiegi AFL-CIO w łonie MK WZZ, przybliża naciski
Kirklanda na administrację prezydenta Ronalda Reagana w celu podtrzymania sankcji gospo-
darczych w PRL i ZSRS, czy informuje o wsparciu centrali dla Radia Wolna Europa. 

Z pozostałych, „niepolskich” rozdziałów biografii czytelnik wywiedzieć się może o skutkach
zmagań Lane’a Kirklanda w codziennej amerykańskiej polityce. Należy pamiętać, że pomimo
zjednoczeniowych sukcesów, czasy w których dzierżył stery związkowej potęgi, lata 80., znaczył
poważny kryzys tożsamości związkowców. Wielu z nich odpowiadała konserwatywna wymowa
polityki Reagana i trudno było nieraz pogodzić ją z antyzwiązkową retoryką reaganowskiej 
administracji i antyreaganowską retoryką AFL-CIO. Kirkland miał własne, pozbawione respektu,
zdanie na temat „reaganitów”. Z samym Reaganem zetknął się w 1975 r. podczas prac w „komisji
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Rockefellera”, która obradowała nad nieprawidłowościami w działaniach CIA. Reagan, wówczas
prezydent związku zawodowego aktorów Screen Actors Guild, nie zrobił na nim dobrego wrażenia. 

W 1981 r. Kirkland był pomysłodawcą związkowego „marszu solidarności”, który odniósł
spektakularny i propagandowy sukces, gromadząc tysiące ludzi i dziesiątki różnych, także po-
zazwiązkowych, organizacji. W 1984 r. zdołał wywalczyć nominację prezydencką dla Waltera
Mondale’a, pokonanego ostatecznie przez pewnie zmierzającego po reelekcję kandydata Re-
publikanów Ronalda Reagana. W okresie prezydentury Billa Clintona, Kirkland próbował zatopić
projekt NAFTY, umowy pomiędzy Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą o strefie wol-
nego handlu w Ameryce Północnej, postulując wstrzymanie się z ratyfikacją umowy do momentu
zagwarantowania przez Meksyk należnych związkowcom w tym kraju praw. Jako gorący patriota
piętnował naganny, jego zdaniem, zwyczaj szefów wielkich amerykańskich korporacji, dogady-
wania się z rządami obcych państw ponad głowami rządu Stanów Zjednoczonych. 

Książka Archa Puddingtona z naddatkiem spełnia funkcję biografii, tym bardziej, że jest
pierwszą próbą podsumowania życiorysu Kirklanda. Ma jednak pewien mankament, na który
należy zwrócić uwagę. We wstępie autor podaje, że posługiwał się archiwaliami zgromadzonymi
w prezydenckiej bibliotece Ronalda Reagana Simi Valley w Californii oraz w George Meany Me-
morial Archives w Silver Spring pod Waszyngtonem (Maryland), brakuje jednak informacji, 
w których obszarach czytelnik powinien poszukiwać śladów owej kwerendy. Dotyczy to np.
fragmentów o finansowaniu podziemnej „Solidarności”, gdzie padają konkretne cyfry. 

Podsumowując, biografia Lane’a Kirklanda sprawia, że wyobrażenia czytelnika o amerykań-
skim zaangażowaniu w walkę z sowieckim systemem nigdy nie będą już takie same. Ze wszyst-
kimi pozytywnymi konsekwencjami tego zjawiska. Do chwili zapoznania się z książką
Puddingtona, czytelnikowi mogło wydawać się, że walka z ZSRS w latach 80. przebiegała jed-
notorowo, na linii: administracja Reagana – KC Breżniewa, Andropowa, Czernienki i wreszcie
Michaiła Gorbaczowa. Zrozumienie wysiłku liderów AFL-CIO wzbogaca wiedzę o synergii,
która w latach 80. musiała zaistnieć, aby rozsadzenie bloku sowieckiego od wewnątrz okazało
się możliwe. Należy teraz mieć tylko nadzieję, że pomimo upływu pięciu lat od ukazania się 
w Stanach Zjednoczonych książki, wkrótce opublikowane zostanie jej polskie tłumaczenie.
Chociażby ze względu na liczne polskie akcenty.
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Po 25 latach od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
nadal nie są znane wszystkie okoliczności jego zabójstwa. Nie wia-
domo, czy naprawdę zginął 19 października 1984 r., czy został za-
męczony później przez grupę oprawców ze Służby Bezpieczeństwa
PRL, może inaczej niż to przedstawiono w procesie toruńskim 
w 1985 r. Są poszlaki, które wskazują, że ks. Jerzy był przesłuchi-
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wany i torturowany w jakimś bunkrze pod Warszawą, a jego ciało wrzucono później do zalewu pod
Włocławkiem. To jednak wskazuje już na inny trop i zlecenie od czynników wyższych, które podają
do wierzenia oficjalną, w majestacie prawa usankcjonowaną sądową wersję zbrodni. Wiadomo dziś,
że oficjalni mordercy mieli zobowiązać się do ścisłej tajemnicy w ujawnianiu wydarzeń związanych
z ks. Popiełuszką i wszystkie ich wypowiedzi były pod ścisłą kontrolą do 1990 r., co zabezpieczano
w obliczonych na wielką skalę operacjach „Teresa”, „Trawa”, „Robot”. Wcześniej miały miejsce
dziwne zdarzenia; w wypadku samochodowym zginęli milicjanci, którzy zatrzymywali samochód 
z porwanym ks. Popiełuszką, zginęli lub zostali zastraszeni świadkowie wrzucenia jego ciała do za-
lewu wiślanego. Prokurator Andrzej Witkowski z IPN, który wszczął przed kilku laty na nowo śledz-
two biorąc pod uwagę nowe okoliczności, został od niego odsunięty przez poprzednie władze IPN.
Dziennikarz Wojciech Sumliński, który opublikował kilka lat temu książkę Jak naprawdę zginął ks.
Popiełuszko, sugerując inną wersję wydarzeń, a zatem i inną, wyższą odpowiedzialność, ma obecnie
poważne kłopoty. Po rozbiciu WSI za rządów PiS i ministra Macierewicza, które były ostatnią tajną
służbą niezmienianą od czasów PRL, Sumliński został teraz oskarżony o korupcję przy ujawnianiu
materiałów na temat tych służb. Nękany przez nowe służby, przesłuchiwany i podsłuchiwany (ostat-
nia afera podsłuchowa, w której wiceszef ABW posłużył się nagraniami z podsłuchów dziennikarzy,
kontaktujących się z Sumlińskim, do prywatnego procesu z innym dziennikarzem z Rzeczpospolitej),
zagrożony procesami, w których widać wpływy polityczne, nie wytrzymał i targnął się na swoje życie.

Sprawa ks. Popiełuszki nie skończyła się więc ćwierć wieku temu, jej wpływy i nieujawnione
tajemnice, skutki układu postkomunistycznego z 1989 r., trwają do dziś i nie widać determina-
cji, by je ostatecznie wyjaśnić, wskazując nie tylko bezpośrednich sprawców, ale i zleceniodaw-
ców. Jakby tych nadal chroniła jakaś niepisana, a nieusuwalna zmowa z 1989 r.

Zaczęło się już w pierwszych miesiącach stanu wojennego na początku 1982 r. Jak wynika 
z wydanych niedawno przez Instytut Pamięci Narodowej dokumentów pt. Aparat represji wobec
księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, była to część większej operacji, skierowanej przeciw Kościo-
łowi, który stał się jedyną instytucją niepokonaną w stanie wojennym po rozbiciu „Solidarności”.
W Kościele znaleźli schronienie nie tylko wierni, ale i ludzie z nim luźno lub wcale niezwiązani,
ale aktywni politycznie, opozycjoniści. Gromadzili się na nabożeństwach, ale i na świeckich spot-
kaniach pod patronatem Kościoła, na prelekcjach, wieczorach autorskich, występach artystów.
Władze komunistyczne uznały to za dowód politycznego zaangażowania Kościoła i rozpoczęły,
czy też raczej kontynuowały walkę z Kościołem, tyle że innymi metodami niż poprzednio. Kościół
był stałym wrogiem dla tych władz i mimo najostrzejszych represji w latach stalinowskich nie
został ostatecznie pokonany, co było jednym z najważniejszych celów systemu komunistycznego.
Dlatego w tym ostatnim okresie PRL przystąpiono do agresywnych działań przeciw Kościołowi,
które polegały na pełnej i skutecznej infiltracji środowiska duchownych, stworzeniu agenturalnej
sieci, dzięki czemu zdobywano pełną wiedzę o jego planach, dokonywano dezintegracji, rozbicia
tego środowiska, a także zastraszeniu lub neutralizacji, jak to nazywano, ludzi Kościoła. Strategia
władz komunistycznych polegała na rozbiciu jedności Kościoła, najczęściej w drodze  szantażu
jego władz groźbą ograniczenia działalności i represjami wobec aktywniejszych publicznie księży.
I odwrotnie, działalność takich księży wykorzystywano przeciw władzom kościelnym podczas
oficjalnych rozmów. Była to zatem akcja całego państwa komunistycznego przeciw Kościołowi,
zarówno sił Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jego Departamentu IV, Urzędu do Spraw Wy-
znań i władz lokalnych, wszystko to według programu politycznego i pod egidą Partii. Nawet
dwa lata po zamordowaniu ks. Popiełuszki gen. Jaruzelski nie zmienił swego nastawienia do Ko-
ścioła, zapowiadając na posiedzeniu KC PZPR: „Konsekwentnie należy przestrzegać zasady »kija
i marchewki«, co Kościołowi powinno się opłacać, co zaś nie. Musimy to doskonalić konkretnym
działaniem – karać i nagradzać”. Dowodzi to, że system polityczny PRL był totalitarny od 
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początku do końca, a stan wojenny, w którym zdecydowano się na walkę z całym społeczeń-
stwem, był ostatnim aktem totalitarnym, pokazującym, że państwo komunistyczne nie cofnie
się przed żadnymi represjami w imię zachowania swojej władzy.

W dokumentach aparatu ścigania PRL znajdują się całe listy księży bardziej aktywnych pub-
licznie, uznanych za wrogów publicznych, co po rozszyfrowaniu języka SB, co oznaczało wysta-
wienie ich na pełne represje. Prócz ks. Popiełuszki znaleźli się na tej liście księża: Małkowski,
Kantorski, Bogucki, Sikorski. Ksiądz Popiełuszko musiał być uznany za wroga najbardziej nie-
bezpiecznego z powodu największego oddziaływania, jego mszy za Ojczyznę, które gromadziły
tysiące ludzi, duszpasterstwa „Solidarności”, związków z wieloma parafiami w całym kraju. 
W raporcie dla KC PZPR podawano: „28 lutego w kościele Stanisława Kostki odprawiono mszę
w intencji aresztowanych, internowanych, zwalnianych z pracy i ich rodzin. Ksiądz [Jerzy Po-
piełuszko] stwierdził, że nabożeństwo jest również »za tych, którzy są na służbie kłamstwa 
i niesprawiedliwości«. Ksiądz powiedział również, że »Kościół stoi po stronie ludzi, którym ode-
brano wolność, którym łamie się ludzkie sumienie, po stronie robotniczej ‘Solidarności’, po
stronie ludzi pracy, którzy niejednokrotnie są stawiani w jednym szeregu z pospolitymi prze-
stępcami«. Podczas nabożeństw Zbigniew Zapasiewicz i Andrzej Szczepkowski recytowali wier-
sze o akcentach aluzyjnych w stosunku do obecnej rzeczywistości”.

Dokumenty IPN ujawniają, jak gigantyczna, drobiazgowa i w pewnym sensie absurdalna,
gdyby nie tragiczne skutki, była operacja osaczania ks. Popiełuszki (nazwana operacją „Popiel”).
Śledzono go przez zorganizowaną sieć tajnych współpracowników (wśród których znalazło się,
niestety, kilku duchownych), fabrykowano dowody oskarżenia o przestępstwa polityczne w za-
mierzonym procesie sądowym. W tym celu dokonano prowokacji, która wydaje się dziś absur-
dalna, ale była częstą i groźną praktyką w warunkach PRL. Podrzucono mianowicie do
mieszkania księdza w bloku przy ul. Chłodnej większe ilości podziemnych materiałów propa-
gandowych, ulotek i wydawnictw konspiracyjnych, a także materiały wybuchowe, amunicję 
i bojowe granaty łzawiące, co zostało później ujawnione podczas rewizji.

W oficjalnych rozmowach z władzami kościelnymi, prowadzonych przez Urząd do Spraw
Wyznań, wymuszano na nich „neutralizację” ks. Popiełuszki, pozbawienie zbyt dużego wpływu
na wiernych, odsunięcie go na inne stanowisko lub skłonienie do wyjazdu do Rzymu. Gdy to
nie dało rezultatów, wzmocniono inwigilację, zastraszanie księdza i jego współpracowników,
zdecydowano się na proces sądowy. Służba Bezpieczeństwa miała dużą wiedzę o działalności
księdza dzięki sieci informatorów, którzy łatwo przenikali do otwartego środowiska, jakie gro-
madziło się wokół kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. TW „Tarcza” (Tadeusz Stachnik)
donosił w sierpniu 1982 r: „Pragnę nadmienić, że ks. Popiełuszko ma ścisłe kontakty z ekstremą
»Solidarności« Regionu Mazowsze. Świadczyć o tym może fakt, że swego czasu był u niego wy-
słannik od Zbigniewa Bujaka po większą kwotę pieniężną, którą otrzymał (paręset tys. zł, 
o czym sygnalizowałem), a obecnie wysłannik od Romaszewskiego – tzw. przedstawiciel »Radia
Solidarność«. […] Poza tym ks. Popiełuszko ma ścisłe układy z działającą w podziemiu »Soli-
darnością« Huty Warszawa i być może z innymi grupami”.

Ale i ks. Popiełuszko orientował się w zakusach bezpieki. Tenże „Tarcza” donosił wcześniej:
„W rozmowie ks. Popiełuszko poinformował mnie, że ma przygotowane bardzo ostre teksty ka-
zania na nabożeństwo 28 II br. […] Pokazał mi dużą mapę wiszącą na ścianie z naniesionymi
miejscowościami, gdzie znajdują się ośrodki dla internowanych. Powiedział, że dwa tygodnie
temu przeprowadził się z parteru na I piętro, ponieważ przypuszczał, że jest tam zainstalowany
podsłuch. Spłatał tym figla dla SB. Obecnie z góry ma dobry widok. Wie, że jest pod stałą ob-
serwacją. Że go pilnują. Miał już rozmowy w tej sprawie. Ale on będzie w dalszym ciągu pełnił
swą powinność. […] Ma bardzo dużo zajęcia. Uchwytny jest przeważnie rano. Stale w terenie”.
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W przygotowywanym procesie przesłuchano dziesiątki świadków, którzy mieli uwiarygodnić
zamach ks. Popiełuszki na ustrój i państwo PRL. Przede wszystkim jego sąsiadów z bloku przy
Chłodnej, którzy go zresztą mało znali, przesłuchano nawet kioskarki, które miały potwierdzić,
że ksiądz wnosił do swego mieszkania zakazane materiały, w tym wybuchowe. Nie były to już
czasy stalinowskie, kiedy można było wymuszać w śledztwach zeznania i łamać świadków, dla-
tego proces ten był bardzo słabo przygotowany dowodowo. Sam ksiądz był wielokrotnie prze-
słuchiwany; odmawiał jednak wszelkich odpowiedzi, co wcześniej zapowiadał z ambony,
zapewniając sobie dobrowolną „obstawę” wiernych w miejscu przesłuchań. Mimo tak słabych,
a nawet absurdalnych dowodów zdecydowano się jednak wnieść oskarżenie. Prokurator Anna
Jackowska zarzucała w akcie oskarżenia z lipca 1984 r., że ks. Popiełuszko „w wygłaszanych ka-
zaniach nadużywał wolności sumienia i wyznania w ten sposób, że permanentnie oprócz treści
religijnych zawierał w nich zniesławiające władze państwowe treści polityczne, a w szczególności
pomawiał, że władze te, posługując się fałszem, obłudą i kłamstwem poprzez antydemokra-
tyczne ustawodawstwo niszczą godność człowieka, a także pozbawiają społeczeństwo swobody
myśli oraz działania, czym nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce szkodliwej
dla interesów Polski Rzeczpospolitej Ludowej propagandy antypaństwowej […]”. Prócz dal-
szych oskarżeń o posiadanie nielegalnych wydawnictw, broni i materiałów wybuchowych, ów
akt oskarżenia zawierał także istną antologię cytatów z wypowiedzi i pism księdza, które jego
przyszli sędziowie musieliby uznać w duchu za słuszne i prawdziwe. Proces jednak nie odbył
się zapewne z powodu zarówno słabości dowodów, jak i ze względu na amnestię, która wtedy
nastąpiła. Paradoksalnie, proces ten mógłby uchronić ks. Popiełuszkę od śmierci. Gdy bowiem
okazało się, że nie ma żadnych sankcji wobec księdza, władze MSW zdecydowały się na roz-
wiązanie ostateczne. W języku SB wyraził to płk Adam Pietruszka, mówiąc do Grzegorza Piot-
rowskiego: „Takiego łotra tylko ziemia może wyprostować”. Było to jedno z tych poleceń
służbowych, których nie wypowiadano nigdy wprost, podobnie jak to, wyrażone przez innego
funkcjonariusza, że „trzeba coś zrobić, żeby przestał szczekać”. 

Z dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej jasno wynika, że mord
na ks. Jerzym Popiełuszce nie był zbrodnią przypadkową, „wypadkiem przy pracy”, nadgorli-
wością paru morderców, lecz był zbrodnią celową, zaplanowaną przez władze PRL dla zastra-
szenia duchowieństwa i społeczeństwa, zbrodnią państwową dokonaną w majestacie
peerelowskiego prawa i  komunistycznego systemu. Już po zamordowaniu ks. Jerzego gen. Ja-
ruzelski mówił na posiedzeniu rządu w końcu 1984 r.: „On jest męczennikiem nie za wiarę,
ale za politykę, za sianie nienawiści”. Przyznawał w ten sposób pośrednio rację zabójcom. 
W czasach stalinowskich dokonywano zbrodni sądowych, wymuszano w śledztwach zeznania,
urządzano procesy, w których zapadały wyroki śmierci podyktowane wcześniej przez władze
komunistyczne. Teraz nie zadbano nawet o pozory, ks. Popiełuszko został zamordowany przez
wysokich funkcjonariuszy państwowych, działających jak zwyczajni bandyci.  Jak wiadomo, za-
bójstwo ks. Jerzego nie było ostatnim mordem na księżach w PRL. Pięć lat później, w przeło-
mowym roku 1989, zamordowano trzech księży: Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca
i Sylwestra Zycha. 

Publikację dokumentów IPN poprzedza obszerny wstęp Jana Żaryna, autora wielu prac 
o Kościele w PRL, w którym została przedstawiona szczegółowo, w oparciu o źródła archiwalne,
walka władz komunistycznych PRL z Kościołem w latach 80. od czasów „Solidarności”. Mimo
zniszczenia większości dokumentów w sprawie ks. Popiełuszki w latach 1989–1990, historycy
IPN po intensywnych poszukiwaniach archiwalnych znaleźli wystarczającą ilość materiałów, by
lepiej rozpoznać cały proces osaczania księdza, metody i zakres inwigilacji, sposoby dezintegracji
Kościoła i jego związków ze społeczeństwem w warunkach stanu wojennego i zwalczania 
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„Solidarności”. W publikacji tej ujawniono też rolę kilku duchownych, którzy dali się wciągnąć
do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i w różny sposób wykonywali jej zadania. Wcześniej
znana już była rola o. Hejmo i ks. Michała Czajkowskiego, zarejestrowanego jako TW „Jankow-
ski”, który przekazywał informacje o ks. Popiełuszce na zlecenie SB. Ksiądz Czajkowski uchodził
do momentu ujawnienia za wybitny autorytet moralny i religijny, zwłaszcza w kręgu Gazety Wy-
borczej, Tygodnika Powszechnego, również jako kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej i „Więzi”,
jako specjalista od dialogu polsko-żydowskiego, zwolennik reform i „otwartego” Kościoła. 
W publikacji IPN ujawniono także bardziej skomplikowane, zróżnicowane role duchownych
we współpracy z SB, jak przypadek ks. Przekazińskiego (TW „Kustosz”), dyrektora Muzeum
Archidiecezjalnego, który chciał odgrywać rolę mediatora. Obaj ci księża pod wpływem mordu
na ks. Popiełuszce zdecydowali się zerwać z SB, choć też nie nastąpiło to od razu. Jeszcze bar-
dziej skomplikowana była sprawa ks. Henryka Jankowskiego z Gdańska, zarejestrowanego 
w dokumentach MSW jako KO (kontakt operacyjny) „Libella” i „Delegat”. Ten rodzaj współ-
pracy (nie TW) „pozwala przypuszczać – pisze Jan Żaryn – że ks. Jankowski nie miał świado-
mości, w jakim charakterze występuje podczas rozmów z oficerem prowadzącym. Wydaje się
za to, że świadomie uczestniczył w grze politycznej, której celem – według niego – była próba
ograniczenia wpływów KOR na politykę związku i zbliżenie stanowiska władz »Solidarności«
do opinii wychodzących z ul. Miodowej. SB – w koncepcji ks. Jankowskiego – miała stanowić
narzędzie i swoisty »pas transmisyjny« wspierający »porozumienie« między władzą a hierarchią
Kościoła katolickiego”. Właśnie sprawa ks. Jankowskiego wywołała największą sensację po pub-
likacji IPN, zwłaszcza w mediach nastawionych przeciwko Instytutowi. Te, które stale atako-
wały dotąd ks. Jankowskiego za antysemityzm, wzięły go teraz w obronę przed IPN 
i podejrzeniami o współpracę z SB.  

W przygotowaniu jest następny tom materiałów archiwalnych o zabójstwie ks. Popiełuszki.
Znajdą się w nim dokumenty pochodzące z niemieckich akt STASI. Być może będą tam infor-
macje jeszcze nieznane, kopie dokumentów, które niszczono w latach 1989–1990, wcześniej
przekazane Niemcom z NRD, lub nawet materiały z międzynarodowych operacji obozu komu-
nistycznego w walce z Kościołem i, co było sednem tej walki, z Watykanem.

Omawiana praca przedstawia poglądy opozycji polskiej na
Związek Sowiecki. Składa się z czterech zasadniczych rozdzia-
łów oraz aneksu, na który złożyły się teksty źródłowe. Przyjęta
przez autora koncepcja opozycji jest klarowna i zrozumiała:
omówione zostały środowiska polityczne, niezależne od PZPR
i niekoncesjonowane przez nią. Przy czym autor bierze pod
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uwagę zarówno środowiska krajowe, jak i zagraniczne. Wątpliwości nie budzą również ramy cza-
sowe pracy. Rok 1976, z racji pojawienia się jawnej opozycji, stanowi punkt wyjścia dla jej opisu.
Należy również pamiętać o ówczesnej fali strajków oraz wystąpieniach ulicznych w Radomiu
Ursusie i Płocku, które obnażyły fałsz gierkowskiego „cudu gospodarczego”, mocno podkopując
– i tak słabą – legitymizację systemu. Data końcowa, rok 1989, także pozostaje bezsporna. 

Wnikliwsza lektura ujawnia jednak słabości pracy. Jej układ jest suwerennym prawem
autora, choć można zastanowić się, czy nie lepiej (a na pewno bardziej przejrzyście) byłoby
ująć każdy z odłamów opozycji w osobnym opisie – w końcu to ona jest podmiotem pracy.
Autor przedstawił w zarysie, z konieczności w sposób niepełny, dzieje opozycji w ZSRS,
ograniczając się do „dysydentów”. Jest to o tyle uzasadnione, że stanowili oni punkt odnie-
sienia dla polskiej opozycji, piszącej o Wschodzie. Warto jednak zapytać, czy nie wystarczy-
łoby odesłanie czytelnika do istniejącej literatury przedmiotu? Zwłaszcza, że jest to opis
wybiórczy; autor pisze o „dysydentach” w ZSRS, nie zaś we wszystkich nurtach oporu an-
tykomunistycznego. Przykładowo – choć porusza zagadnienie współpracy Polaków z emigra-
cją „dysydencką” – nie wspomina o Antybolszewickim Bloku Narodów, chociaż struktura ta
współdziałała z polską opozycją, czego ślady odnajdujemy choćby w publicystyce na łamach
prasy opozycyjnej lat 80. 

W związku z obszerną literaturą (także przyczynków i wspomnień), poświęconą dziejom
PRL, a zwłaszcza jej okresu końcowego, nie można czynić autorowi zarzutu, że nie wyczerpał
(nierzadko niskonakładowej) literatury przedmiotu. Inaczej rzecz się ma jednak z pominięciem
przez autora pracy na prawie ten sam temat, wydanej w tym samym wydawnictwie; mowa 
o książce Mirosława Boruty Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich
sąsiadów Rzeczypospolitej (Kraków 2002). Jest to uchybienie znaczące i niezrozumiałe. Zauważmy,
że w bibliografii znalazły się wspomnienia Mariny Vlady oraz Daniela Olbrychskiego o Wysoc-
kim, w kontekście popularności rosyjskiego barda w środowisku dysydenckim. Nie można więc
zarzucić autorowi braku drobiazgowości w poszukiwaniach.

Poważną ułomnością pracy jest niekompletność bazy źródłowej. Autor pominął w swych roz-
ważaniach niektóre środowiska opozycyjne, eliminując niekiedy całe nurty polityczne. Być może
wynikało to z przekonania autora, że zasadniczy podział opozycji istniał między radykałami 
a zwolennikami ugody. Taki dychotomiczny podział mógł zmuszać do pewnych uproszczeń.
Jeśli nawet przyjąć tę optykę (uważam, że autor w tej sprawie ma dużo racji) to jednak nie
usprawiedliwia to „białych plam” w pracy Golińczaka. Zwłaszcza, że istotą mojego zarzutu nie
jest pominięcie jakiejś struktury opozycyjnej – zrozumiałe jest to, jeśli np. nie wypowiada się
ona na temat podejmowany przez autora. Albo w sytuacji, gdy mamy do czynienia z mało czy-
telną efemerydą. Albo, kiedy wypowiedź w omawianej sprawie ma charakter przypadkowy i jed-
norazowy. Ale autor nie wspomina trwałych struktur, które w omawianej sprawie często się
wypowiadały, przedstawiając sobą określoną szkołę politycznego myślenia.

Prawie całkowicie został pominięty nurt endecki, nie licząc dobrze przedstawionej refleksji
Ruchu Młodej Polski i jego kontynuacji – środowiska Polityki Polskiej. Jednak przytoczone teksty
Halla (Czynnik stały Rosja) czy A. Romanowskiego (Iść z Rosją) mogą posłużyć jako pars pro toto
dla przedstawienia spojrzenia endeckiego na omawiany problem. Mimo wszystko żal, że w pracy
nie ma wzmianki o wypowiedziach NGP, NOP, czy Nowych Horyzontów w tym temacie, także
dlatego, że były tam stosunkowo liczne.

Autor zaznacza, że pisze o opozycji „polskiej”, a nie tylko „krajowej”. Przy omawianiu po-
glądów środowisk emigracyjnych też możemy zauważyć pewną wybiórczość. I tak chociażby,
ani razu nie pada nazwisko Jędrzeja Giertycha, pomimo że ten publicysta nie tylko wypowiadał
się na interesujący autora temat, ale też jego teksty były przedrukowane w kraju. Józef 
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Mackiewicz został wspomniany tylko raz, przy czym jego poglądy na ZSRS nie zostały zapre-
zentowane kompleksowo. 

Autor całkowicie pominął nurt lewacki opozycji, a także środowiska anarchistyczne np. Ruch
Społeczeństwa Alternatywnego, czy trockiści. Nie zostały omówione też poglądy ruchu Wolność
i Pokój (WiP), który przecież zaznaczył się wyraźnie w opozycyjnym spectrum politycznym oma-
wianego okresu. Zabrakło także odniesienia do publicystyki PPS (1987-1989) – są co prawda
wzmiankowani Piotr Ikonowicz oraz Jan J. Lipski, ale tylko marginalnie. A nurt socjalistyczny
opozycji miał w tym zakresie szereg wypowiedzi drukowanych w prasie podziemnej. Co cie-
kawe, wśród wymienianej prasy opozycyjnej nie znalazł się Robotnik (1982-1989), ani żadna jego
mutacja. A przecież było to jedno z ważniejszych pism warszawskiego i polskiego podziemia,
miarodajne dla całego jego socjalistycznego skrzydła.

Nie zostały także omówione niektóre środowiska i inicjatywy specjalizujące się w proble-
matyce wschodniej. Autor nie wspomniał o istnieniu Biuletynu Polsko-Ukraińskiego, czy pisma
„Międzymorze”, choć były to inicjatywy podejmujące temat, o którym pisze.

Szokujące jest pominięcie pracy Bohdana Skaradzińskiego („Kazimierza Podlaskiego”) Bia-
łorusini Litwini Ukraińcy. Jej rola była całkowicie przełomowa dla myślenia dużej części opozycji
o polityce wschodniej, czyli o tym, o czym Golińczak traktuje. Świadczy choćby o tym kilka
podziemnych wydań (i jedno emigracyjne oraz tłumaczenie na ukraiński) na przestrzeni kilku
lat (1984-1989). To pominięcie jest po prostu niezrozumiałe i niewytłumaczalne, sugeruje
wręcz motywy pozanaukowe Autora.

Może też dziwić pominięcie broszury Tadeusza Andrzeja Olszańskiego (jako „Jan Łuka-
szów”) Narody ZSRS. Sytuacja dzisiejsza i perspektywy, która ukazała się w 1989 r. Wprawdzie wy-
powiedzi pisanych na temat problematyki narodowościowej w ZSRS było sporo i zrozumiałe
jest przeoczenie, gdy chodzi o pojedynczy artykuł czy wywiad, ale osobna broszura powinna
zostać zauważona. Zwłaszcza, że jej autor zaznaczył swoją obecność na omawianym polu i Go-
lińczak też go raz wspomina.

Zdarzają się błędy rzeczowe. I tak – cytowana przez Autora specjalistka od spraw ukraińskich
to Bogumiła Berdychowska, nie Bogusława (jak w tekście i w indeksie). Ugrupowanie WSN
(Wolność Sprawiedliwość Niepodległość) nie było kontynuacją LDPN (Liberalno-Demokra-
tyczna Partia Niepodległość), ale całkiem odrębną inicjatywą. 

Istotnym błędem rzeczowym jest pominięcie tego, co opozycja pisała o problematyce
białoruskiej. Zaowocowało to błędnym sądem autora, że „W niezależnej publicystyce oma-
wianego okresu niemal w ogóle nie poruszano problemu Białorusi…” (s. 203). Oznacza to,
że autor nie zna (nawet z drugiej ręki) Argumentów do dialogu polsko-białoruskiego, ani też pub-
licystyki białostockich struktur opozycyjnych, gdzie ta problematyka była niejednokrotnie
poruszana. Całkowicie nie zauważył też białoruskich druków podziemnych, drukowanych
w tym czasie w Polsce (także tych, które powstały z pomocą polskich struktur podziemia
politycznego).

Wartościową częścią pracy jest aneks, zawierający kilka tekstów źródłowych, przydatny czy-
telnikom słabiej zorientowanym w problematyce. Dobrze zostały przedstawione poglądy śro-
dowiska paryskiej Kultury oraz „lewicy laickiej” w kraju (środowisko KOR), jak również
poprawnie poglądy Konfederacji Polski Niepodległej, „Solidarności” Walczącej i Liberalno-De-
mokratycznej partii „Niepodległość” (LDPN).

Podsumowując, należy stwierdzić, iż recenzowana praca jest nierówna. Obok fragmentów
bogatych w informacje, pojawiają się bardzo poważne luki, które sprawiają, że nie można jej
uznać za całościowe omówienie tematu. Autorowi należałoby życzyć przygotowania szybkiego
drugiego wydania książki, poprawionego i uzupełnionego.
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RECENZJE

Zażarty spór o to, czy w cztery lata po śmierci Józefa Piłsud-
skiego można było zmodernizować Wojsko Polskie, Lotnictwo
Wojskowe i Polską Marynarkę Wojenną trwa. Po dekadach mar-
ksistowskiej indoktrynacji i spętania cenzurą przyszedł czas na
prace zaangażowane emocjonalnie w udowodnianie, jak dosko-
nałym rozwiązaniem była II Rzeczypospolita. Rządzący nią 
politycy i dowodzący wojskiem marszałek Śmigły wraz 
z generałami to uosobienie tytanicznego zaangażowania w prze-
obrażenie RP w mocarstwo oraz rozbudowę WP.

Praca Tymoteusza Pawłowskiego Armia Marszałka Śmigłego.
Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939 to próba przeciwsta-
wienia się dominującym teoriom o WP rodem z PRL. Autor 
dokładne zapoznał się z archiwami polskimi w kraju i na obczyź-
nie, oraz starał się wykorzystywać całą dostępną literaturę nau-
kową i memuarystyczną. Najważniejszym odkryciem 
dr. Pawłowskiego jest zwrócenie uwagi na akcenty nazewnictwa w dokumentach archiwalnych
o strategicznym znaczeniu. Zamiast „Planu modernizacji WP w latach 1936-1942” miało dojść
do „Planu rozbudowy WP”. Autor skupił się na kwestiach organizacyjnych, rezygnując z analizy
przerośniętych inwestycji w przemyśle wojennym przy jednoczesnym braku możliwości zama-
wiania w istniejących fabrykach sprzętu. Ponadto, nie zauważał wyraźnych słabości WP czy mi-
lionów złotych przetraconych w zbyt rozrzutnych projektach.

Pawłowski uważał za stosowne pisanie, że „zaczęto wdrażać do produkcji własne typy broni
strzeleckiej”, które faktycznie były nielegalnie skopiowane i post factum licencjonowane. Książka
napisana z piłsudczykowską emfazą (szczególnie str. 29), która nakazywała napisać autorowi,
że „[Śmigły] Był w stanie podejmować najtrudniejsze nawet decyzje”, bo zawsze można zapytać
o bezhołowie, bałagan i brak talentów (sanacyjnych decydentów dwojga nazwisk), nieudolnie
organizujących linie obrony przy całkowitym braku łączności. Jednocześnie zwrócił uwagę, że
jedynie 780-800 mln zł było rokrocznie wydawanych na WP, co stanowiło 1/3 budżetu Polski 
– inne źródła wspominają o połowie budżetu II RP. Minister Kwiatkowski oceniał wydatki zbro-
jeniowe na 1.8 mld zł, zaś KSUS prawie dwa razy wyższe, zaś SG WP wyliczył koszta rozbudowy
na 4.7 mld zł!). Przytaczane rzędy liczb przemawiają do świadomości, ale kto zwrócił uwagę na
skandalicznie niskie sumy przeznaczane na całkowicie zaniedbane łączność i tabory – do chwili,
gdy uległo się mirażom adm. Jerzego Świrskiego, by w stoczni PMW budować niszczyciele 
i krążownik! 

Autorowi wydawało się przy pisaniu tej książki, że powinien za wszelką cenę odeprzeć za-
rzuty Kozłowskiego i innych mu podobnych, stawiane sanacyjnemu dowództwu. Dlatego „zmo-
toryzowanie dywizji piechoty nie wchodziło w grę”, gdyż potrzeba było 22 tys. ciężarówek.
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Armia Marszałka Śmigłego. 
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Tymczasem produkcję samochodów, jak i rozwój motoryzacji zastopowała ustawa autorstwa mi-
nistra spraw wewnętrznych, gen. Norwida Neugebauera. „Kryzys gospodarczy doprowadził do
likwidacji produkcji samochodów w Polsce”, gdy Sowieci formowali w 1931 r. pierwszy korpus
zmechanizowany. Z drugiej strony, autor słusznie zauważał, że tylko „teoretycznie wszystko
powinno działać, niestety, wojska taborowe były służbą najbardziej chyba lekceważoną w WP”.
Bo jak dwa dywizjony i osiem kadr dywizjonów taborów miało udźwignąć wysiłek stworzenia
trzystu kolumn transportowych. Później konne kolumny transportowe stanowiły pokaźny ogon,
ciągnący się kilkanaście kilometrów za dywizją. Innym problemem armii polskiej nie była mniej-
sza jednostka ognia – wynikająca z tego, „że niemiecki MG34 miał szybkostrzelność dwa razy
większą od polskiego Browninga wz. 30” – lecz niezauważona w książce miażdżąca przewaga
ogniowa Wehrmachtu nad WP.

Formę życzeniową uzyskał rozdział o lotnictwie, rozpoczęty wzmianką o skandalicznych za-
kupach dla lotnictwa lat 20., które doprowadziły do przeinwestowania LW. Ale większe zasko-
czenie wywołują autorskie przypuszczenia, że teoretyczna moc silnika PZL WS „Foka”
„pozwolić miała na przeprowadzenie prawdziwego przełomu w polskim lotnictwie myśliwskim”
– ale nie spowodowała! Nie doszło do tego za sprawą budowy „strategicznego” bombowca „Łoś”
ze skrzydłowymi komorami bombowymi i faktycznie niewielkim zasięgiem; znakomitych, ale
przestarzałych w 1939 r. liniowych „Karasi” lub ich następcy „Suma”. Usilne udowadnianie, że
„Jastrzębie”, „Wilki” czy chociażby LSM były perspektywicznymi projektami, gdy produkowana
„Czapla” okazała się niewiele lepsza od zastępowanego R-XIII. Błędna informacja o Fairey Bat-
tle jako bombowcu strategicznym, przy istniejących Whitleyach,Wellingtonach i Stirlingach 
– to tylko drobne niedopatrzenie. Gorzej, że autor nie zauważył nie produkowania przez II RP
benzyny 100-oktanowej dla jednostek napędowych o mocy powyżej 1000 KM; że silniki Bristol
XX dla „Łosia” i „Suma” przystosowano do działań na niskich wysokościach (co narażało je na
interwencję myśliwców, gdy Niemcy operowali na wys. 4-6 tys. m); że „Łoś” był polską kon-
strukcją z brytyjskimi silnikami, amerykańskimi śmigłami, niemieckimi i brytyjskimi przyrzą-
dami, francuskimi oponami i budowany z niemieckiego aluminium. Za to z kart Armii Marszałka
Śmigłego dowiemy się, że LW posiadło prawie 900 samolotów, co stanowiło tylko trzy razy mniej
niż niemiecka Luftwaffe.

Zabawnie brzmi stwierdzenie, że Polacy mogli podołać sowieckiej Flocie Czerwonej – bo
niezrozumiałe jest jak kontrtorpedowce lub stawiacz min miały stanowić przeciwwagę dla
dwóch pancerników – tak jakby sześć poniemieckich torpedowców było w stanie zagrozić so-
wieckiej flocie. Plany rozbudowy PMW to radosna twórczość admirałów, którzy nie byliby 
w stanie zabezpieczyć logistyki dla planowanych okrętów liniowych, krążowników oraz dzie-
siątek niszczycieli, okrętów podwodnych, trałowców i kutrów torpedowych w oparciu o Puck,
Hel (i później Gdynię-Oksywie). Nie dowiemy się z książki, jak Polacy porwali niezapłacony
do końca ORP „Sęp” z holenderskiej stoczni, ale za to dużo miejsca autor poświęcił najwięk-
szemu ORP „Gryf”, który miał stawiać miny u wyjścia z Zatoki Fińskiej, czy nieudanym planom
„wyżebrania” od Royal Navy monitorów z 381 mm działami.

Wiedza wojskowo-techniczna nie jest mocną stroną książki Pawłowskiego, co ten udowadnia
swoimi ocenami w przypisach – jakoby uniwersalne karabiny maszynowe nie są rozwijaną kon-
cepcją, której zaprzecza stosowanie od 50 lat amerykańskiego ukm M60, czy MG42 szeroko
wykorzystywanego jeszcze w wojnie jugosłowiańskiej. Mimo opierania się na specjalistach od
„wyjaśniania lotniczych arkanów” autorowi nie udało się dotknąć kwestii niefrasobliwości przy
wydawaniu milionów złotych z budżetu państwa na nietrafione projekty uzbrojenia; wytłuma-
czyć problemów ze środkiem ciężkości w P.24 po zainstalowaniu dodatkowych kaemów 
w skrzydłach; opisać słabego wyszkolenia pilotów po latach całkowitego zastoju w tej dziedzinie
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(40 zestrzelonych samolotów niemieckich przez pilotów wobec 100 przez artylerzystów); wresz-
cie zainteresować się brakiem faktycznej produkcji lotniczej w miesiącach kwiecień – wrzesień
1939 r., gdy do służby weszło tylko kilka „Mew”, „Czapli”, jeden „Kobuz” i pięć „Łosi”. Teza
oparta na przypuszczeniach pozwoliła autorowi na pompatyczne stwierdzenie, że „Jastrząb”
był tak nowoczesny, że nie było doń odpowiednio mocnych silników (gdyby tak było, zapewne
Niemcy musieliby w 1942 r. drżeć w swoich Bf-109G i Fw-190A przed potęgą P.50).

Wielce pomocna w ukrywaniu niefrasobliwości przedwojennych elit wojskowych stała się
metoda statystyczna, gdyż w tabelach liczbowych WP wypadała całkiem dobrze i pod względem
artylerii, jak siły i liczebności jednostek piechoty, ale nie taborów. Tymczasem, autor udowad-
niał, że większe nasycenie trakcją mechaniczną było niemożliwe do zastosowania z powodu fa-
talnych dróg i równie złej infrastruktury (tylko 1300 stacji benzynowych), podczas gdy
Wehrmacht nie zwracał na to uwagi i w siedem dni dotarł po „bezdrożach” do Warszawy. Po-
dobnie jak ocena wycofania pułków artylerii ciężkiej z dywizji, a po latach przywracania ich
związkom jako słabsze dywizjony. Podobnie „Urugwaj” nie okazał się tak znakomitą bronią 
z powodu utajnienia jej przed... żołnierzami. Przykład 7,92mm karabinu ppanc to wierzchołek
góry lodowej w postaci szaleństwa wokół przestrzegania tajemnicy wojskowej (niewydane WP
miotacze ognia to „drugi koniec kija”). Ale Pawłowskiemu najlepiej udaje się roztaczanie obra-
zów szczęśliwej WP w 1942 r., która w swych pułkach miała mieć 48 sztuk 47mm działek ppanc
polskiej konstrukcji (czyli w zasadzie być porównywalna z możliwościami dywizji węgierskich
i rumuńskich, rozjeżdżanych bezkarnie przez sowieckie T-34 w tym samym roku). Absurdem
jest uznanie wyjątkowości 7.92mm kb. ppanc Ur wz. 35 – przy licznych odpowiednikach, jak
sowieckie PTRD, PTRS, brytyjski Boys, niemiecka Panzerbusche – i wypisywanie niedorzecz-
ności, że „dopiero amerykańska M1 Bazooka była tym samym co polskie kb ppanc wz. 35”.
Czym innym jest rusznica ppanc., gdy porównuje się ją z pancerzownicą rakietową. Dopiero na
jedenastej stronie rozdziału o artylerii pojawia się mimochodem informacja o planowanym po-
wstaniu szesnastu baterii pomiarowych, co wskazuje, że była to pięta achillesowa polskich ar-
tylerzystów, którzy w dodatku opierali się na rachitycznej łączności.

Rozdział o kawalerii rozpoczyna się od nietrafionego cytatu – motta z przedwojennego
Przeglądu Lotniczego, a dalej autor serwuje czytelnikowi typowe uproszczenia lobby końskiego 
– o walczeniu spieszonym i konnym przemieszczaniu kawalerii. Żadnych lanc ani szarż w uży-
ciu! Pawłowski przedstawił ten rodzaj broni z ckliwością, wywodzącą się z olbrzymiego sza-
cunku społecznego, opartego na upowszechnianiu lokalnych sukcesów kawaleryjskich
rozbudowywanych do rozmiarów tytanicznych zmagań. A prawda o BKaw, uzbrojonej w osiem
7.92 ckm plot (nawet 20 mm nkm wz. 38 nie zmieniłyby sytuacji) polegała na tym, że brygada
nie mogła przeciwdziałać skutecznie nalotowi eskadry Ju-87, czy nawet dwupłatowych 
Hs-123. W zasadzie stwierdzenie, że „kawaleria II Rzeczpospolitej była nowoczesną i sku-
teczną bronią” obnaża autora jako osobę zapatrzoną w tradycję kultywowania barwnych otoków,
proporczyków oraz żurawiejek. Podobnie można rozpatrywać uznanie Polski za czwartą potęgę
pancerną świata w 1918 r., a po dwudziestu latach zajmowanie szóstego miejsca, przy posia-
daniu aż 900 czołgów. Inną laurką Armii Marszałka Śmigłego było stwierdzenie: „Władze woj-
skowe podejmowały więc wiele działań, by zniwelować te różnice i doprowadzić do powstania
silnej armii – nowoczesnej i świadomej swej roli”. Efekty tych działań widać to było po po-
równaniu stanu łączności WP z rozwiązaniami sąsiadów, szczególnie Niemców. Ale jeszcze bar-
dziej niedorzecznie zabrzmiał rozdział o „Wojsku Polskim w 1942 roku”, w którym nieudolny
gen. Bortnowski (notabene usiłował ułatwić ewakuację Korpusu Interwencyjnego, dlatego Armia
„Pomorze” ucierpiała najwięcej!) został uznany za lepszego kandydata na szefa GISZ niż gen.
Sosnkowski!

RECENZJE



Wśród błędów należy zwrócić uwagę na określanie tankietki TK mianem czołgu, czy nawet
czołgu rozpoznawczego. W składzie rozbudowanej BKaw wz. 39 miał znajdować się „zmotory-
zowany batalion kolarzy”, co jest niezrozumiałe, gdyż urowerowienie żołnierzy miało na celu
zwiększenie ich mobilności w przypadku braku ciężarówek, dlatego takie potworki jak powyżej
nie miały racji bytu – żołnierze albo siedzieli na siodełkach, albo ławkach ciężarówek. Widoczne
są braki w literaturze naukowej – szczególnie gdy autor opierał się na fatalnych opracowaniach
Janusza Ledwocha, zapominając przy opisaniu XV. Korpusu Kozackiego wykorzystać błyskotliwą
monografię Jarosława Gdańskiego Zapomniani żołnierze Hitlera.
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Monografia Joanny Hytrek-Hryciuk została poświęcona
sytuacji ludności autochtonicznej zamieszkującej obszar Dol-
nego Śląska i Opolszczyzny oraz stosunku do niej wojsko-
wych władz sowieckich i polskiej administracji cywilnej.
Temat ten budzi wiele emocji: autorce udało się jednak
wyjść poza utarte stereotypy i odkryć wiele nieznanych
dotąd faktów. 

Praca „Rosjanie nadchodzą!” rozpoczyna się od przybliżenia
sytuacji Dolnego Śląska w systemie administracyjnym 
III Rzeszy w latach 1938-1945. Następnie autorka popraw-
nie, choć w dużym skrócie, zaprezentowała kolejne etapy zaj-
mowania przez Sowietów śląskich ziem III Rzeszy, podając
nawet straty obu walczących stron. Przedstawiła także po-
krótce losy Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej – jej czę-
ści, która stacjonowała na Dolnym Śląsku po wojnie. Równie
skrótowo został ukazany proces przejmowania władzy admi-

nistracyjnej przez Polaków oraz stosunek ówczesnych ugrupowań politycznych do kwestii
Ziem Odzyskanych.

Praca dr Hytrek-Hryciuk została oparta o relacje Ślązaków znajdujące się w zbiorach Bun-
desarchiv-Lastenausgleicharchiv w Bayreuth oraz obfitą literaturę wspomnieniową. Autorka za-
akcentowała specyficzny stosunek Niemców do „Iwanów”, stanowiący mieszaninę strachu
i pogardy, co było efektem skuteczności oddziaływania propagandy goebbelsowskiej. Rzeczy-
wistość wiosny 1945 r. i gehenna, jaką przeszła ludność cywilna na obszarach zajętych przez
Armię Czerwoną, okazała się gorsza niż wszelkie wcześniejsze obawy. Najlepiej oddawało to
sowieckie hasło wskazane w tytule podrozdziału: „Nic nas tak nie cieszy, jak martwe niemieckie
ciała”. Wyprzedzając nieco fakty, warto wspomnieć, że autorka przeanalizowała także proces,
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co niewątpliwie zaskoczy czytelnika, jak szybko sowieccy wojacy, ci stereotypowi gwałciciele 
i „kolekcjonerzy” zegarków, zamienili się w protektorów Niemów i ich mienia oraz obrońców
przed wysiedleniami, które prowadziła polska administracja. 

Zanim jednak do tego doszło, polscy i niemieccy Ślązacy przeżyli prawdziwą apokalipsę.
Grozę sowieckiej okupacji oddaje rozdział trzeci, opisujący wiele rodzajów zbrodni, których do-
świadczyła ludność tej części Polski: morderstwa, gwałty na kobietach, rabunki, aresztowania 
i „mobilizacje” do pracy na rzecz zwycięzców. Oczywiście, osobno można było potraktować le-
gendarne alkoholowe wyczyny sowieckich sołdatów, ale ogólnie problematyka zachowania się
Sowietów na zdobytych obszarach została opisana niezwykle wnikliwie. 

Z drugiej jednak strony, wydaje się brakować choćby podrozdziału o aktywności dywersji
niemieckiej pod postacią Werwolfu, organizacji eks-volkssturmowych, czy grup żołnierzy z roz-
bitych jednostek Wehrmachtu – w tym wypadku jeden przypis to zdecydowanie za mało. Bo
przecież jedna tylko organizacja „Freies Deutschland” skupiała ok. 1.400 członków i została
rozbita dopiero w 1946 r. Miała ona odpowiadać m.in. za szereg akcji dywersyjnych, jak cho-
ciażby spalenie fabryki papy w Żaganiu, wytwórnii dachówek w Czarnej oraz zaminowanie ba-
senu w Bolesławcu. Wszak tego rodzaju wypadki powodowały, że podejrzliwe wobec
autochtonów zachowanie się administracji polskiej i sporadyczne represje nie zawsze były bez-
podstawne.

Innym, mniej wnikliwie opisanym zagadnieniem jest stosunek polskiego podziemia niepo-
dległościowego do Niemców, któremu poświęcono zaledwie jeden akapit. Wielka szkoda, że
autorka nie pokusiła się o szersze potraktowanie tego problemu badawczego. Jeśli bowiem sporo
miejsca poświęciła polskiej administracji wyznaczonej przez Komisję Międzypartyjną (PPR,
PPS i SL), działającą przy Pełnomocniku Okręgowym, to właściwym wydaje się także wspom-
nieć o oddziałach AK – WiN, strukturach SN i NZW, komórkach Delegatury Rządu czy Brygady
Świętokrzyskiej NSZ oraz innych lokalnych organizacjach niepodległościowych, które działały
po wojnie na tamtych terenach. 

Główna i najciekawsza część pracy Joanny Hytrek-Hryciuk dotyczy okresu powojennego.
Autorka ukazała w niej zmianę zachowania Sowietów w stosunku do pokonanych Niemców.
Dość szybko odeszli oni bowiem od wytycznych propagandysty Ilii Erenburga, który oficjalnie
nawoływał do „krwawej zemsty” (gwałtów i mordów) na Niemcach bez względu na wiek i płeć.
Już w okresie od kwietnia-czerwca 1945 r., Sowieci i Niemcy stopniowo nawiązywali kontakty,
początkowo jedynie nieformalne, ale z biegiem czasu ściślejsze i bardziej oficjalne, naznaczone
niemieckim serwilizmem wobec niedawnego „azjatycko-bolszewickiego najeźdźcy”. Interesu-
jącym jest np. casus Deutsche Zeitung, nielegalnie kolportowanej gazety dla Niemców, oficjalnie
drukowanej przez Armię Sowiecką. W myśl zasady divide et impera sowiecki okupant nagminnie
faworyzował Niemców kosztem Polaków, o czym w dotychczasowej polskiej literaturze przed-
miotu niewiele można było przeczytać. To nowość w opisie powojennej rzeczywistości. Zdu-
miewające mogą wydać się liczne przykłady upokarzania „ludowej” władzy (milicjantów czy
urzędników) przez sowieckie komendantury wojskowe. Polacy, i to nawet ci kolaborujący z na-
rzuconym przez Moskwę „rządem warszawskim”, widzieli w Sowietach okupanta i uzurpatora.
Ilustracją tego stosunku była wypowiedź z protokołu wspólnego posiedzenia aktywu PPR i PPS
w lipcu 1945 r. w Legnicy: „Nie należy dać się sugerować, lecz pamiętać, że pod mundurem
żołnierza sowieckiego często kryje się banderowiec, własowiec, a nawet faszysta”.

Wskazując na mankamenty pracy warto zwrócić uwagę na używanie współczesnych nazw
miejscowości w historycznym kontekście. Prowadzi to niekiedy do komicznych opisów jak przy-
padku „»szturmowania« pociągów również w Bierutowie (pow. oleśnicki)”. Właściwsze wyda-
wałoby się bowiem zastosowanie poprzedniej, niemieckiej nazwy, gdyż może brzmieć to myląco,

RECENZJE



W porównaniu do obfitej historiografii dotyczącej inwazji niemieckiej i okupacji Polski 
w latach 1939-1944, agresja oraz pierwsza (1939-1941) i druga okupacja sowiecka (po 1944 r.)
nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem (szczególnie na Zachodzie). Dzieje się tak po-
mimo to, iż była ona co najmniej równie brutalna i bezlitosna. Oprócz dziesiątków tysięcy pol-
skich mieszkańców Kresów Wschodnich, zamordowanych przez sowiecką tajną policję (NKWD),
tylko w latach 1939-1941 około 1.5 mln osób deportowano na Syberię, do Kazachstanu lub 
w inne odległe rejony ZSRS. Zdecydowaną większość stanowili Polacy (katolicy); wśród depor-
towanych znalazła się też niewielka liczba Ukraińców, Żydów, Białorusinów i innych. 

Cztery omawiane tutaj książki posiadają istotne cechy wspólne. Po pierwsze, wszystkie 
(w różnym stopniu) rzucają nowe światło na trudne warunki życia Polaków pod okupacją so-
wiecką. Każda z nich – na swój sposób – podkreśla bohaterską postawę, hart ducha, religijność

tak jakby nie chodziło ewakuację dolnośląskiego Bernstadt, zarządzoną z polecenia miejscowego
Kreisleitera NSDAP. Za niezrozumiałe można uznać stasowanie przez autorkę przymiotnika
„radziecki”, który do dziś pokutuje w niektórych pracach historycznych jako pozostałość pro-
pagandy PRL. W wypadku ciekawej monografii dr Hytrek-Hryciuk wpływa to niekorzystnie na
odbiór tej niezwykle interesującej i potrzebnej monografii, choć z pewnością nie umniejsza jej
walorów merytorycznych. Należy podkreślić, że praca ma charakter nowatorski i stanowi cenny
wkład w poznanie i zrozumienie sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po II wojnie światowej. 
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i niezłomny patriotyzm etnicznych Polaków (katolików), których źródłem było poczucie lojal-
ności wobec sprawy niepodległości Polski. Właśnie to zachowanie w obliczu sowieckich represji
potwierdza opinie tych nielicznych historyków, którzy – w przeciwieństwie do byłych sowiec-
kich, peerelowskich i zachodnich lewicowo-liberalnych oszczerców – zwłaszcza po 1989 r., pró-
bowali obiektywnie opisać dzieje pokolenia II Rzeczypospolitej. 

Po drugie, prace te są dziełem Polaków w drugim lub trzecim pokoleniu, obecnie obywateli
USA, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii, pragnących odkryć i zrozumieć losy swoich dziadków
i rodziców. Chcieli, aby świat poznał straszliwą prawdę o ich bliskich – ofiarach sowieckich
zbrodni. W przeciwieństwie do większości opracowań dotyczących II wojny światowej, które
kładą nacisk na jej aspekty polityczne, dyplomatyczne i militarne, omawiane prace traktują 
o losach przeciętnych ludzi i zwykłych rodzin. 

Po trzecie, widoczne jest w nich rozczarowanie wynikiem wojny dla Polski, szczególnie zaś
zdradą w Teheranie i Jałcie. Tom opracowany przez Bogusię Wojciechowską, urodzoną w póź-
nych latach 40. w Wielkiej Brytanii, ukazuje szereg tragicznych epizodów, które jednak podnoszą
czytelnika na duchu. To głos prześladowanych, ludzi dzielnych i nietracących nadziei, zdradzo-
nych, ale nieustępliwych. Tekst skomponowany został z poruszających fragmentów dzienników,
wspomnień, listów, wierszy, dokumentów i relacji naocznych świadków. Wyłania się zeń obraz
straszliwego doświadczenia inwazji, deportacji, okrutnego tratowania i życia w ciężkich warun-
kach. Narrację uzupełniają liczne fotografie. Czytelnik może prześledzić losy tych, którym udało
się przeżyć dwa lata zsyłki w Sowietach i późniejszą odyseję ocalonych, prowadzącą przez Bliski
Wschód, Indie, Afrykę do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Me-
ksyku. Po wojnie stale towarzyszyły im myśli o Polsce, oddanej przez zachodnich aliantów re-
żimowi komunistycznemu z nadania Moskwy, oraz Kresach Wschodnich, ich małej ojczyźnie,
zagrabionej przez Sowiety. 

RECENZJE

Matthew kelly, 

Finding Poland: From Tavistock 
to Hruzdowa and Back Again 
(london: Jonathan Cape, 2010)

Michał Giedroyć, 

Crater’s Edge: A Family’s Epic Journey
Through Wartime Russia
(london: Bene Factum Publishing, 2010)



Kolejna książka stanowi zbiór relacji, dotyczących kilkutysięcznej kolonii polskiej w Indiach
w latach 1942-1945. Autorzy, już jako emeryci, postanowili wrócić pamięcią do czasów dzieciń-
stwa i odtworzyć drogę, jaką przebyli z odległej Polski. Ich wspomnienia dotyczą życia codzien-
nego na indyjskiej ziemi: szkoły, harcerstwa, opieki zdrowotnej, życia kulturalnego i sportu.
Głównym ośrodkiem polskim był obóz w Valivade, gdzie powstała silna wspólnota, wspomagana
przez katolickich księży. Było to możliwe, mimo iż lokalne władze brytyjskie i hinduskie nie
traktowały Polaków życzliwe i nie udzielały im pomocny. Ostatni fragment pracy został poświę-
cony problemowi aklimatyzacji „indyjskich Polaków” w emigracyjnej rzeczywistości, w obcym
środowisku w Australii, Nowej Zelandii i innych krajach Wolnego Świata. Niniejsza publikacja,
mimo nierównej wartości świadectw i zdarzających się błędów faktograficznych, wypełnia lukę
w opisie tragicznego losu polskich wygnańców XX w.

Pozostałe dwie książki dotyczą wpływu deportacji i wygnania na poszczególne polskie
rodziny. Wspomnienia Michała Giedroycia, napisane gładkim, prawie anegdotycznym stylem,
zaczynają się obrazem ziemiańskiej rodziny i jej spokojnego życia w majątku Łobzowa we wschod-
niej Polsce. Autor w poruszający sposób opisuje tragedię, której początek stanowiło aresztowanie
przez NKWD jego ojca, Tadeusza Giedroycia, byłego senatora i starosty białostockiego, uznanego
przez okupanta za „wroga ludu”. Został on, jak się później okazało, rozstrzelany w czerwcu 
1941 r. W czasie drugiej deportacji mieszkańców Kresów Wschodnich w lutym 1941 r. mały Mi-
chał Giedroyć (mający wówczas 11 lat), wraz z matką i dwiema starszymi siostrami, został wy-
wieziony bydlęcym wagonem do Kazachstanu. Jego traumatyczne przeżycia z tego okresu były
udziałem wielu deportowanych Polaków. W lipcu 1942 r. rodzina Gierdoyciów trafiła do powsta-
jącej w Sowietach Armii Polskiej, wraz z którą została ewakuowana do Persji. W styczniu 1944 r.
Michał Gierdroyć wstąpił jako ochotnik do wojska. Zdemobilizowany w 1947 r. wyjechał do Lon-
dynu, gdzie z czasem zebrała się po wojennej tułaczce ocalała rodzina: matka z siostrą i druga
siostra z mężem. Historię Giedroycia znamionowało cierpienie, ale także hart ducha oraz nie-
złomna wola, które wraz z silną wiarą dodawały mu sił i nadziei na ocalenie, nawet wówczas, gdy
wydawało się, że nie ma już szans na ratunek.  

Zupełnie odmienna jest publikacja Matthew Kelly’ego, wykładowcy na Uniwersytecie 
w Southaptom w Wielkiej Brytanii. Postanowił on zebrać polskie koneksje swojej rodziny zain-
spirowany wspomnieniami z dzieciństwa i losem babci, deportowanej wraz z córkami do Ka-
zachstanu w kwietniu 1940 r. Kobiety te, uratowane z Sowietów dzięki Armii Andersa, po wojnie
– podobnie jak wielu Polaków – znalazły się w Anglii. Relacja Kelly’ego o rodzinie jest intere-
sująca – żywo napisana, miejscami wręcz znakomicie. Autor jednak czasami popada w dygresje.
Mankamentem pracy są również liczne nieścisłościami, a także tendencyjne stwierdzenia do-
tyczące historii Polski i Europy. Dotyczy to szczególnie „analizy” stosunków polsko-żydowskich
przed i po 1939 r. I tak chociażby, autor całkowicie pominął temat żydowskiego antypolonizmu,
zaś reakcję wielu Żydów na sowiecką inwazję 17 września 1939 r. przedstawia w sposób nie-
obiektywny. Na domiar złego, Kelly przyjmuje za dobrą monetę twierdzenie Davida Engela 
o 350 Żydach zamordowanych rzekomo przez Polaków w latach 1935-1939. Stawia też tezę 
o powszechnym antysemityzmie w szeregach armii gen. Andersa w 1942 r., cytuje Erica Hobs-
bawma, skompromitowanego apologetę stalinizmu/bolszewizmu, oraz wygłasza żałosne oświad-
czenie, że jest on (Kelly) tylko „nominalnie katolikiem”. 

Szkoda, że nieskrywane sympatie lewicowe Kelly’ego coraz mocniej przebijają w tekście:
przedwojenna lewica polska jest chwalona przez autora za swój „konsekwentny pluralizm”; en-
decja i Roman Dmowski potępiana za „podła politykę” i „rodzący się faszyzm”; Powstania Ślą-
skie lekceważąco zbyte jako „wojenka”; stosunek do Ukraińców w latach 30. został
skrytykowany jako „bezwzględny i krzywdzący”; a II Rzeczypospolita określona mianem „chao-
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tycznego okresu polskiej niepodległości”. Lecz to dopiero początek. Kelly stara się np. podkre-
ślić dobre zachowanie się sowieckiego wojska i NKWD podczas deportacji, przyjmuje śmiesznie
niskie sowieckie szacunki liczby deportowanych, przedstawia pokrętne motywy deportacji, aby
wreszcie zaszokować stwierdzeniem, że w zasadzie deportowanym nie powiodło się tak źle,
biorąc pod uwagę liczbę zabitych w tej części Europy podczas wojny. Jednym słowem, sowieckie
deportacje stanowiły ratunek dla Polaków, a ściślej tych niewielu z nich, którym udało się prze-
trwać pobyt na Syberii i w Kazachstanie. Spośród innych błędów faktograficznych warto wskazać
nazywanie Józefa Piłsudskiego „prezydentem Polski” w 1935 r., czy twierdzenie, że Traktat
Ryski został zawarty we wrześniu 1920 r. Reasumując: Kelly, ekspert od irlandzkiego republi-
kanizmu, nie bardzo orientuje się w szerszym tle historycznym losów swojej rodziny. Jego obar-
czona tak istotnymi wadami książka nie może być traktowana zbyt poważnie. Nieodparcie
nasuwa się podejrzenie, że jego relacja o polskiej rodzinie była złą przysługą wobec tych, którzy
tyle wycierpieli w Sowietach. 

Cztery omówione tutaj prace łączą dwie cechy charakterystyczne. Nie odnajdziemy w nich
żądania osądzenia (przed sądem polskim lub jakimkolwiek innym) enkawudzistów i innych so-
wieckich oficjeli, odpowiedzialnych za deportacje, będące oczywistą zbrodnią przeciwko ludz-
kości. Daje się zauważyć pełną rezygnacji akceptację porozumień jałtańskich, które
przypieczętowały przyszłość dziesiątków tysięcy Polaków, który stali się wygnańcami. Jałta jest
uznana za nieodwracalny fakt dokonany, który spowodował, że pozostaje tylko nostalgia za utra-
conymi Kresami Wschodnimi. Taki defetystyczny punkt widzenia, wynikający z ignorancji, in-
doktrynacji lub fałszywego pojmowania rzeczywistości historycznej, powinien zostać odrzucony,
tak jak konsekwentnie czynił to prawowity Rząd RP na Wychodźstwie od 1945 r. do swego sa-
morozwiązania w grudniu 1990 r. W postkomunistycznej Polsce brak było – i jest nadal – przy-
wódców, którzy przyjęliby to stanowisko. Nie znaczy to jednak, że mając prawo i sprawiedliwość
po swojej stronie Polacy powinni w przyszłości godzić się z takim bezprawnym i haniebnym
status quo.

Tłumaczenie: Tadeusz Kadenacy

RECENZJE
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Patryk Tomaszewski,

Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. 
Struktury, myśl polityczna, działalność 
(Toruń: Biblioteka Historii i Polityki, 2011) 

Działalność polskich korporacji studenckich przed wojną kojarzona
jest przez pryzmat filmu „Zezowate szczęście”, gdzie bojówkarze 
w korporacyjnych deklach prześladują Piszczyka za „nie taki” nos. 
W Glaukopisie, już w pierwszym numerze z 2003 r., opublikowaliśmy ar-
tykuł poświecony prawdziwej historii korporantów, starając się walczyć
z jej karykaturą, która pokutuje wśród polskich historyków. Jednak na
pełną monografię tego tematu trzeba było czekać aż do tego roku. Sta-
nowi ją praca dr. Tomaszewskiego – wszechstronne kompendium wie-
dzy o polskich burszach w II RP, nie tylko zresztą o Polakach: 
w deklach i kolorowych bandach po polskich uniwersytetach parado-
wali także Niemcy, ale i Żydzi, Litwini, Ukraińcy, Białorusini i Rosja-
nie. Autor nie ogranicza się jedynie do spraw korporacyjnych: kreśli szeroki obraz ówczesnego
życia akademickiego, omawia działalność studenckich organizacji politycznych i społecznych.
Wszystko to stanowiło kontekst aktywności zrzeszeń korporacyjnych, które skupiały elitę
ówczesnych studentów. W kolejnych rozdziałach autor omawia działalność polskich korporacji,
opisuje szeroko zwyczaje i tradycje poszczególnych związków, myśl ideową i polityczną, program
wychowawczy, stosunek do religii i mniejszości narodowych. Autor wykonał kolosalną kwerendę
archiwalną, dotarł też do wielu nieznanych szerzej wydawnictw przedwojennych i emigracyj-
nych. Bardzo rzadko zdarza się czytać tak profesjonalnie przygotowane opracowanie. Brawa dla
autora. Zdecydowanie rekomendujemy!

WJM

Timothy Snyder, 

Skrwawione ziemie. 
Europa między Hitlerem a Stalinem
(Warszawa: Świat Książki, 2011)

Autor koncentruje się na Intermarium, ziemiach między Bałtykiem 
a Morzem Czarnym, włączając w to nie tylko Kresy I RP, ale również
zachodnie połacie Rosji, w latach 30., 40. i 50. ubiegłego stulecia. Żadna
rewelacja dla specjalisty. Praca ta jest rewelacją dla środowiska liberal-
nego na Zachodzie w tym sensie, że traktuje Hitlera i Stalina, oraz 
narodowych i międzynarodowych socjalistów, jako jednakowo zbrodni-

czych. Jest to szokujące złamanie jednej z najważniejszych liberalnych świętości i jeden z nie-
wielu przykładów braku wybiórczej wrażliwości po stronie lewicowych historyków. 
Na pracę należy patrzeć przez taki sam pryzmat, jak onegdaj na Czarną księgę komunizmu: dla kon-



WYSYP KSIĄŻEK

Ben Macintyre,

Oszukać Hitlera. 
Największy podstęp w dziejach wywiadu 
(Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010)

Rozwlekle szczegółowa monografia jednej z najsławniejszych ope-
racji dezinformacyjnych II wojny światowej. Dotyczy ukrycia planów
lądowania na Sycylii przez Aliantów. Każdy szczegół techniczny rozło-
żony na 500 części wtórnych. Walka mózgów, walka wywiadów, gdzie
brytyjski as szpiegów zwycięża i bierze wszystko przeciw III Rzeszy.

No, prawie wszystko, bo jego rodzony brat okazuje się być agentem sowieckim. Zresztą, obaj
to dzieci brytyjsko-żydowskich multimilionerów. Ucieszy pasjonatów-amatorów i historycznych
liczykrupów. Zanudzi innych. Nie rekomendujemy.

MJCh

Justyna Błażejowska,

Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego 
w Polsce 1976-1989/1990
(Warszawa: IPN, 2010)

Ta książka to znakomite kompendium wiedzy na temat drugiego
obiegu wydawniczego w PRL. Publikacja, która jest pierwszym opraco-
waniem poruszającym ten problem, powstała w oparciu o szeroką bazę
źródłową. Stanowią ją zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej,
Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA oraz szereg unikatowych archiwa-
liów pochodzących z prywatnych kolekcji. Autorce udało się zebrać
wiele interesujących relacji działaczy podziemia wydawniczego, często
reprezentujących odmienny punkt widzenia. Pozwoliło to na przedsta-
wienie problematyki w szerokim świetle. Niewątpliwym walorem pub-
likacji jest to, że nie jest ona tylko laurką drugiego obiegu. Autorka nie ucieka od kwestii
drażliwych. Obiektywnie opisuje zarówno osiągnięcia niezależnego ruchu wydawniczego, jak też
jego mankamenty i potknięcia tworzących go działaczy. Przypomina także o tych, o których roli
w upowszechnianiu wolnego słowa zapomniano lub nie chce się pamiętać. Papierowa rewolucja to
obowiązkowa lektura nie tylko dla badaczy drugiego obiegu czy dziejów opozycji w PRL. Reko-
mendujemy i to zdecydowanie. CK 

serwatystów, dla antykomunistów to były banały i próba spóźnionego wyrobienia sobie alibi, że
lewica potępia zbrodnie czerwonego terroru. Próbowano to także opatrzyć odpowiednią, liberalną
interpretacją. Odnotujmy też, że Snyder ma raczej czułe serce dla ukraińskich nacjonalistów.
Praca godna polecenia dla przeciętnego, liberalnego inteligenta anglojęzycznego. Kropla drąży
skałę. Tłumaczenie pracy na polski było stratą czasu, chociaż może okazać się do jakiegoś stopnia
pożyteczne, jako pewien syntetyczny paradygmat metodologiczny. Werdykt: neutralny.

MJCh
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Henryk V. Verton,

Piekle frontu wschodniego. 
Byłem holenderskim ochotnikiem w Waffen SS
(Warszawa: Bellona, 2010) 

Henryk Verton był jednym z 50 tys. Holendrów, którzy podczas II
wojny światowej wstąpili ochotniczo do Waffen SS i walczyli na froncie
wschodnim. Swoją wojaczkę zakończył w 1945 r. w ruinach Wrocławia.
Zwolniony (o dziwo!) z niewoli sowieckiej, kolejny rok mieszkał w za-
jętym przez Sowietów Wrocławiu. Ostatecznie wyjechał do zachodnich
Niemiec, gdyż jako były kolaborant nie miał powrotu do Holandii.

Wielbicieli literatury wojennej czeka jednak zawód. Wspomnienia spisane zostały mętnie i bez-
barwnie, opisy są płaskie i nieciekawe, nie zawierają dosłownie nic, czego polski czytelnik nie
znałby z obfitej literatury dotyczącej II wojny światowej. Zamiast skupić się na własnych prze-
życiach, autora pochłaniają jałowe rozważania o strategicznych aspektach wojny. Polskiego czy-
telnika mogłyby jeszcze zainteresować fragmenty dotyczące Wrocławia z lat 1945-1946.
Niestety, są tak samo nijakie, co opowieści frontowe. Verton był ideowym narodowym socjalistą,
czego nie ukrywa. Istotniejsze jest jednak to, że pozostał on wierny swym młodzieńczym fas-
cynacjom i mimo upływu lat nie umie trzeźwo ocenić przeszłości. Znalazło to odbicie we
wspomnieniach, w których dominują przesadnie napastliwe opinie dotyczące Sowietów, Fran-
cuzów, a nawet holenderskich współrodaków. Polaków ogólnie uważa za komunistów i wielo-
krotnie daje wyraz swej do nich antypatii. Tylko o Niemcach wyraża się pozytywnie. Oburza
Vertona, że formacja, w której służył ma złą opinię. Pobudza go to do jałowych polemik i prób
rehabilitowania „idealistów” z runami SS na hełmach. A skołowany recenzent, waląc głową 
w ścianę, stara się dociec, po co taki bełkot publikować po polsku! Zdecydowanie nie rekomen-
dujemy! 

WJM

(oprac.) Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska 

W godzinie próby. 
Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po
1944 r. i ich losy
(Białystok: IPN, 2010)

Przez ostatnie lata ukazało się sporo publikacji, które ukazują walkę Polaków z okupacją so-
wiecką po 1944 r. Wielka w tym zasługa IPN. Jednym z wydawnictw tego rodzaju jest omawiany

album, który został poświęcony żołnierzom konspiracji anty-
komunistycznej na Białostocczyźnie po 1944 r. Praca jest wy-
dana w niezwykle starannej szacie graficznej i bogato
zilustrowana, zawiera ponad 500 zdjęć i dokumentów. 
W pierwszej części znalazły się materiały archiwalne, doty-
czące żołnierzy formacji poakowskich i narodowych, stanowią-
cych dwa główne nurty podziemia niepodległościowego.
Należy zaznaczyć, że autorki nie ustrzegły się licznych pomy-



WYSYP KSIĄŻEK

Piotr Bajda,

Elity polityczne na Słowacji, 1989-2010
(Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” i Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010)

Z zastrzeżeniami, choć wprost o kleptokracji, służbach post-sowiec-
kich, ciemnych powiązaniach oraz – jednak – o nadziei, pisze autor.
Teraz warto przyznać mu stypendium, aby napisał to samo o elitach
postpeerelowskich. Obawiamy się tylko, że albo musiałby po tym wy-
emigrować, albo podzieliłby los Michaela Khlebnikova, którego zabito
w Moskwie z polecenia post-sowieckich oligarchów. Może się jednak

znajdzie jakiś dzielny człowiek, któremu praca niniejsza posłuży jako, przynajmniej częściowa,
inspiracja metodologiczna. Rekomendujemy.

MJCh

David Wingeate Pike,

Hiszpania i Trzecia Rzesza 
(Warszawa: Bellona, 2010)

Praca Davida Wingeate Pike’a nawiązuje do modnego trendu ata-
kowania osoby i zasług gen. Francisco Franco. Książka rozpoczyna się
od omówienia działań Legionu Condor w hiszpańskiej wojnie domo-
wej, a jej narracja dociera do 1975 r. Pike odnotowuje skrzętnie po-
tknięcia Generallissimusa, w tym brak jakiegokolwiek gestu
solidarności z katolicką Polską, rozbitą przez Niemcy i Sowiety, wspie-
ranie III Rzeszy dostawami żywności, minerałów, tankowanie U-Boo-
tów w portach hiszpańskich, aż po walki ochotniczej „Błękitnej Dywizji” (Azul Division) na
froncie wschodnim. Ciekawe wątki porusza rozdział o powojennych losach Hiszpanii, zwłaszcza
włączenie Madrytu do Planu Marshalla. Uwagę zwraca szerokie wykorzystanie przez Pike’a nie-
mieckich archiwaliów z Freiburga. Z drugiej strony, autor pominął milczeniem propozycje utwo-
rzenia europejskiego sojuszu antykomunistycznego na wzór powojennego NATO oraz
informacje o hiszpańskich ochotnikach w Waffen-SS. Książka wyróżnia się poziomem przekładu
oraz szeroką kwerendą archiwalną oraz prasową, mimo iż autor nie kryje swoich politycznych
sympatii. Wydawnictwo „Bellona” czasami zapomina się i wydaje książki, które daje się czytać.
Rekomendujemy.

HK

łek i błędów, które należałoby usunąć w kolejnym wydaniu. Natomiast zawartość części drugiej
albumu jest już dyskusyjna. Z jednej strony, znalazły się tam biogramy tych niepodległościow-
ców, którzy przeszli przez komunistyczne więzienia i do końca życia byli inwigilowani przez
SB i szykanowani na każdym kroku. Z drugiej, są tam ponure postaci agentów i zdrajców, którzy
byli niejednokrotnie sprawcami śmierci i nieszczęść swoich dawnych towarzyszy broni z WiN 
i NZW. Osoby takie nie powinny znaleźć się w tego rodzaju wydawnictwie, w sąsiedztwie bo-
haterów. To zupełnie niepotrzebna nobilitacja zbrodniarzy. Mimo wszystko, wydawnictwo
godne polecenia. Rekomendujemy

WJM
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Mariusz Borowiak,

Mała flota bez mitów
(Warszawa: Alma-Press, 2010)

Autor znany wielbicielom literatury marynistycznej – przerobił
swoje dwutomowe opus magnum – Mała flota bez mitów na nowe wydanie,
łączące się w całość z Plamami na banderze. Borowiak zaprezentował
trudne epizody w dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, które odbrą-
zawiają nieco jej historię. Ta szczera do bólu praca przypomina o fak-
tycznym przebiegu samozatopienia Flotylli Pińskiej czy mordów na
braci marynarskiej w Mokranach i Katyniu. Sensacyjnie brzmi opowieść

o przewerbowaniu przez Anglików polskiego „agenta nr 1” – Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 
– który… zdefraudował fundusze II Oddziału SG WP. Podobnie wyssane z palca boje i sukcesy
ORP „Garland” i „Sokół” na Morzu Śródziemnym to tylko niektóre z rozdziałów, rewidujących
ustalenia Kosiarza, Pertka czy Dyskanta. Powstanie tej monografii było możliwe dzięki wyko-
rzystaniu, cytowanych w przypisach, archiwaliów z londyńskiego Instytutu im. Sikorskiego,
Hoover Institution w Stanford, jak i bogatego zbioru relacji uczestników opisywanych wydarzeń.
Praca warta uwagi, choć do pełni zachwytu brakuje indeksów. Rekomendujemy.

HK

Rolf-Dieter Müller,

Wspólnicy Hitlera. Formacje sojusznicze Wehrmachtu 
na froncie wschodnim
(Warszawa: Bellona, 2010)

Czarna passa wydawnictwa „Bellona” trwa! Palmę pierwszeństwa
nieudolności redakcyjnej i translatorskiej przejmuje książka niemiec-
kiego historyka Rolfa-Dietera Müllera. Tłumaczka Jadwiga Wolska-
Stefanowicz nie dość, że zmieniła tytuł w duchu niemieckiego
rewizjonizmu historycznego, to wykazała się całkowitą ignorancją ter-
minologii militarnej i historycznej, a co dopiero wiedzą o podstawo-
wych faktach. Sformułowania autora trącą z lekka kamuflowanym
szowinizmem wielkoniemieckim. Na kartach książki pojawia się fiński
prezydent Rytifi (Ryti – sic!), to Wehrmacht, a nie Kriegsmarine miał dzia-
łać na Morzu Czarnym, Legion Condor nie ograniczał się do jednostek
lotniczych, zaś chorwacko-niemieckie 369., 373. i 392. DP nie były le-
gionami. Szczytem głupoty jest rozdział o Polakach po stronie Wehr-
machtu, sprowadzający się do skrótu dziejów II RP, opisu terroru i charakterystyk okupacji
niemieckiej i sowieckiej. Zaś owymi polskimi wspólnikami Hitlera okazało się 20 tys. woźniców
przymusowo zmobilizowanych ze swymi zaprzęgami zwanymi „panjewagon” podczas Fall Bar-

barossa oraz oddziały AK zawierające taktyczne rozejmy z Wehrmachtem na Kresach Wschodnich
II RP. Autor ledwie sygnalizuje kwestie polskich volksdeutschów, którzy otrzymali 43 Krzyże 
Rycerskie, ale o tym nie dowie się czytelnik z tego wydawniczego koszmarka. Szkoda pieniędzy
– zdecydowanie nie rekomendujemy! HK



WYSYP KSIĄŻEK

Edward Kubalski,

Niemcy w Krakowie: Dziennik, 1.IX.1939/18.I.1945
(Kraków i Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2010)

Raczej suchy dziennik działacza starej endecji i społecznika z Kra-
kowa. Bez pasji, stoicko oddaje atmosferę niemieckiej okupacji. Od-
notowuje fakty, komentuje wydarzenia oraz ustosunkowuje się do
enuncjacji niemieckiej prasy. Jest o wszystkim i wszystkich: vol-

ksdeutschach, bandach, Żydach i Polakach. Terrorze, kolaboracji, do-
stosowaniu się i oporze. Naturalnie dziennik samoocenzurowany, ale
dlaczego kończy się wejściem Sowietów do Krakowa? Mamy nadzieję,
że gdzieś w szufladzie tkwi ciąg dalszy o następnej okupacji. Reko-
mendujemy.

MJCh

Wojciech Turek,

Arka przymierza. Wojciech Wasiutyński 1910-1994. 
Biografia polityczna 
(Kraków: Arcana, 2008) 

Ukazanie się dwa lata temu biografii Wojciecha Wasiutyńskiego
przeszło niemal bez echa. To wielka szkoda, albowiem praca dr. Woj-
ciecha Turka należy do książek, których wartość trudno przecenić. Zos-
tała ona nie tylko doskonale udokumentowana, ale też napisana
dobrym stylem, co powoduje, że świetnie się ją czyta – nie jest to walor
często spotykany w opracowaniach naukowych. Autor doskonale zre-
konstruował koleje życia Wojciecha Wasiutyńskiego, jednego z czoło-
wych publicystów młodego pokolenia II RP i powojennej emigracji
niepodległościowej. Nakreślił też szerokie tło historyczne, które po-
zwala czytelnikowi zrozumieć zarówno działalność głównego bohatera,
jak i jego wybory polityczne. Wasiutyński był pisarzem, dziennikarzem
i publicystą, doskonale rozumiał świat oraz dokonujące się przemiany
społeczne i polityczne: pozostał jednak wierny swym narodowym przekonaniom, nigdy też nie
uznał sowieckiej okupacji Polski po 1944 r., ani powstałej w jej wyniku PRL. Zaczynał w latach
20. XX w. jako działacz Młodzieży Wszechpolskiej, następnie ONR i „Falangi”, aby ostatecznie
związać się z emigracyjnym Stronnictwem Narodowym. Był żołnierzem 1. Dywizji Pancernej
gen. Maczka, pracował w Radio Wolna Europa, publikował w londyńskiej Myśli Polskiej, popierał
„Solidarność”. Na przełomie lat 70. i 80. patronował Ruchowi Młodej Polski w kraju, a dziesięć
lat później powstaniu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. I choć jako polityczny akty-
wista nie odniósł sukcesu, to jego książki stały się szkołą myślenia o polskiej historii i polityce.
I do dziś nie straciły na aktualności. Zdecydowanie rekomendujemy!

WJM



37
4

Dennis Deletant,

Rumunia zapomniany sojusznik Hitlera
(Warszawa: Bellona, 2010) 

Praca Dennisa Deletanta opiera prawie całkowicie na kwerendzie
w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu i w rumuńskich archiwach
oraz opublikowanych po 1989 r. zbiorach dokumentów. Zapewne z tego
powodu książka jest nastawiona przede wszystkim na kwestię ekster-
minacji Żydów w Rumunii i na okupowanych przez nią terenach. Cie-
kawe, że marszałek Ion Antonescu zmienił zdanie na temat
prześladowania Żydów pod koniec 1942 r. i stało się to pod wpływem
dyplomatycznego nacisku USA, cerkwi prawosławnej oraz Królowej
Matki. Wcześniej, masakry rumuńskie, których zasięg szacuje się na
300 tys. ofiar, nie ustępowały rozmachem działaniom Einsatzgruppen,
czego przykładem były pogromy w Iasi czy Odessie (mające miejsce
na początku Fall Barbarossa). Z drugiej strony, liczba ocalonych na te-
renie Regatu przewyższa jakąkolwiek gminę żydowską w Europie jeśli chodzi o bezwzględną
liczbę osób, które przeżyły wojnę. Skrótowo został opisany rumuński udział w walkach na fron-
cie wschodnim, zaś dość szczegółowo autor potraktował zamach stanu króla Michała II w sierp-
niu 1944 r. Książkę można polecić osobom zainteresowanym problematyką frontu wschodniego.
Werdykt: neutralny. HK 

Mariusz Borowiak,

Admirał Unrug 1884-1973 
(Warszawa: Alma-Press, 2009)

Poprawione wydanie biografii dowódcy polskiej Marynarki Wojennej, kontradmirała Józefa
Unruga, to hołd Mariusza Borowiaka dla tego polskiego oficera, który zapomniał 1 września
1939 r. języka niemieckiego. Autor opisuje jak to lektury młodości przyczyniły się do wyboru
drogi życiowej przez tego potomka szlachty saskiej i wielkopolskiej. Borowiakowi udało się od-

tworzyć służbę Unruga w Kaiserliche Marine i fakt odznaczenia Krzyżem
Żelaznym kl. I i II za służbę na U-Bootach podczas I wojny światowej.
Opis autorski uzupełniają dokumenty, prace, artykuły i projekty 
(w tym pierwszy chronologicznie plan budowy Gdyni) autorstwa 
Unruga. Dużą rolę w biografii odgrywają wspomnienia współpracowni-
ków admirała i korespondencja z jego synem Horacym. Ta ostatnia re-
lacja spowodowała, że biograf unikał wszelkich negatywnych ocen
działalności Unruga, awansowanego po wojnie do stopnia wiceadmirała.
Jednak starając się zachowując bezstronność, wykorzystał cytaty innych
autorów, krytycznie odnoszących do admiralskiego dowodzenia w 1939 r.
okrętami i obroną Helu. Maryniści będą usatysfakcjonowani niniejszą
biografią. Rekomendujemy.

HK



WYSYP KSIĄŻEK

Mariusz Krzysztofiński,

Komuniści 
na Rzeszowszczyźnie 1918-1944/1945
(Rzeszów: IPN, 2010) 

Monografia dr. Krzysztofińskiego jest jedną z nielicznych prac nau-
kowych poświęconych dziejom ruchu komunistycznego na ziemiach
polskich przed 1944 r. Należy ona także do prac pionierskich, albowiem
cała literatura na ten temat z czasów PRL nie miała waloru naukowego.

Norman Davies, 

Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo
(Kraków: Znak, 2008)

Praca wartościowa dla przeciętnego zachodniego inteligenta, który
wyczyta tu nie tylko o zbrodniach brunatnych, ale również i czerwo-
nych. Najcenniejszą rzeczą jest stale podkreślany kontrast między sy-
tuacją w Europie Wschodniej i Zachodniej. I konstatacja, że Polska
przegrała II wojnę światową, może nie do końca wypowiedziana, ale
wynikająca z opisu tragicznej historii. Wątpliwe, aby polski historyk
nauczył się z niej nowych faktów, dobra na konsumpcję poza Polską.
Oryginalny układ tematyczny pracy. A, że przetłumaczono, to nie ma
sprawy: wszystko tego autora tłumaczy się w Polsce w nagrodę za jego
wkład w popularyzowanie historii naszego kraju w świecie. Werdykt:
neutralny.

MJCh

Brian Crozier,

Franco
(Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1967)

Wnikliwa biografia konserwatywnego komentatora australijskiego,
który wyemancypował się z pozycji liberalnych dzięki antykomuniz-
mowi. Największą wartością tej pracy jest sposób argumentacji. Autor
ślizga się po cienkim lodzie chwaląc antykomunizm Franco, oraz jego
autorytaryzm, jednocześnie podtrzymując swoje preferencje w sto-
sunku do liberalnej demokracji. Crozier dostarczył zachodnim konser-
watystom amunicji usprawiedliwiającej wspieranie wojskowych

dyktatorów (tak długo, jak szanują własność prywatną i wolność religii) przeciwko komunistom
i ich sojusznikom. Mimo upływu lat praca wydaje się nadal aktualna. Powinno się ją jak naj-
szybciej przetłumaczyć na polski. Rekomendujemy.

MJCh
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Alex de Jonge,

The Life and Times of Grigorii Rasputin 
(New York: Barnes and Noble, 1993)

Świetna emigrancka opowieść o schyłku imperium carów. Opierając się na ograniczonej
bazie źródłowej (a w tym i na opowieściach białorosyjskiej babci, no i bez dostępu do sowieckich

Andrew Tarnowski,

Ostatni Mazur. 
Opowieść o wojnie, namiętności i stracie
(Warszawa: WAB, 2008)

Rzecz działa się pod koniec lat 70. na proszonym przyjęciu urodzi-
nowym u wujka Krzysia Cieszewskiego (z SKS UJ), na Saskiej Kępie
w Warszawie. Jego kuzyn, Witold Chodakiewicz, który zajmował się
podziemną poligrafią, pochwalił był KOR nieopatrznie. Na to Stanisław
hr. Tarnowski łaskawy był apodyktycznie wydrzeć się na niego: „Co
Pan takie rzeczy pieprzy! To przecież żydokomuna!”. Tej opowiastki
nie ma w rodzinnej sadze Andrew Tarnowskiego, ale wszystko inne jest. Wydana pierwotnie 
w wersji angielskiej w 2006 r., została napisana z pozycji kanapy zachodniego psychoanalityka.
Książka ekshibicjonistyczna. Najlepsze części – bezwiednie – dotyczą kiepskich relacji współ-
czesnego pokolenia Tarnowskich: zderzenie w większości liberalnych i politycznie poprawnych
businessowych pragmatyków z postpeerelowcami, których nauczono konserwować formalne
odruchy tradycjonalistyczne, ale którzy nie potrafią wyartykułować na użytek zachodnich ku-
zynów dlaczego permanent things są indispensable. Zderzenie kultur. Zdecydowanie nie rekomen-
dujemy! 

MJCh

Krzysztofiński ukazał procesy kształtowania się środowisk komunistycznych na Rzeszowszczyź-
nie. Teren ten wydaje się o tyle istotny, że był dotąd uznawany za najbardziej podatny na agi-
tację komunistyczną. W istocie, dzięki badaniom dr. Krzysztofińskiego, okazało się, że
komuniści nie posiadali tam liczących się wpływów, stanowiąc rodzaj politycznej sekty, dość
ruchliwej i głośnej propagandowo, lecz pozostającej w pełnej zależności organizacyjnej od so-
wieckich mocodawców. Ten marginalny ruch, skupiający grupy młodzieży zwiedzionej ideologią
„świetlanej przyszłości”, płatnych aktywistów, sowieckich szpiegów i agentów Policji Państwo-
wej, zdołał jednak przetrwać do wybuchu wojny, a w sprzyjającym momencie, po wkroczeniu
na ziemie polskie Armii Czerwonej w 1944 r., sięgnął po władzę dzięki poparciu nowego oku-
panta. Praca dr. Krzysztofińskiego stanowi solidne studium historyczne. Została oparta na sze-
rokiej bazie archiwalnej, głównie z Polski. Brakuje jedynie, ale nie z winy autora, kwerendy 
w archiwach postsowieckich, które nadal pozostają niedostępne dla polskich historyków. 
Rekomendujemy.

WJM



archiwów, bo praca po raz pierwszy ukazała się w 1982 r.), autor świet-
nie odtworzył atmosferę panującą w najwyższych sferach Imperium
Rosyjskiego. Wyważony, choć barwny portret znanego szarlatana, jego
uczestnictwo w skrajnych sektach i korumpujące wpływy na dworze,
szczególnie u carycy. To wszystko nadziewane opowieściami o chło-
pach, arystokratach, żandarmach, przemysłowcach i innych. Przyjem-
ność dla amatorów, a i historyk znajdzie coś ciekawego. Warto
przetłumaczyć. I będzie ciekawe porównać z najnowszymi rewelacjami
z postsowieckich archiwów. Rekomendujemy.

MJCh

WYSYP KSIĄŻEK

Konrad Schuller, 

Ostatni dzień Borowa. 
Polscy chłopi, niemieccy żołnierze i nieprzemijająca wojna
(Warszawa: Świat Książki, 2011)

Ostatni dzień Borowa to sugestywna opowieść o masowym mordzie,
dokonanym 2 lutego 1944 r. przez formacje niemieckie w podkraśnic-
kich wsiach: Borów, Karasiówka, Łążek Chwałowski, Łążek Zaklikow-
ski, Szczecyn i Wólka Szczecka. Choć była to największa pacyfikacja
na ziemiach polskich, to dopiero Schuller zdobył się na odwagę, aby
opisać ówczesne wydarzenia. Książka napisana niezwykle starannie; za-
wiera liczne relacje świadków oraz dokumenty administracji okupacyj-
nej i akta śledcze niemieckiej prokuratury, potwierdzające relacje tych,
którzy przeżyli pacyfikację. Autor omówił wojenne dzieje Borowa,
„NSZ-towskiej stolicy” powiatu kraśnickiego. Ukazał też sylwetkę rtm.
Leonarda Zub-Zdanowicza „Zęba”, którego oddział NSZ stacjonował
w lasach nieopodal: służyło w nim wielu żołnierzy pochodzących z tej
miejscowości. Poznajemy także historię likwidacji przez „Zęba” 
w sierpniu 1943 r. bandy rabunkowej, podającej się za komunistycznych partyzantów – wyda-
rzenie to okrzyknięto w propagandzie PRL mianem „mordu pod Borowem”. Wydaje się, że in-
cydent ten mógł mieć związek z późniejszą niemiecką pacyfikacją tej miejscowości. Istnieją
bowiem poszlaki, że akcja niemiecka była wynikiem komunistycznej denuncjacji. Rekomen-
dujemy. 
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P.o. Prezes IPN, dr FraNcIszek GrycIuk 
podsumowując pierwszą dekadę działalności Instytutu:

„W ciągu tych 10 lat została obalona teza, z którą występowały niektóre środowiska. A mianowicie, że wiedza
o tamtych czasach powinna być przekazywana w wersji politycznie poprawnej. To jest największym osiąg-
nięciem Instytutu. Naturalnie, można popisywać się liczbą publikacji, choć te publikacje, może nie w takim
tempie, kiedyś by powstały. Ważniejsze jednak jest to, że okazało się, iż można opinii publicznej pokazać
bardziej złożoną, a momentami dramatyczną przeszłość narodu polskiego”. 
NowiNy, 23 listopada 2010

Były PrezydeNt, Lech Wałęsa:
„IPN więcej złego zrobił niż SB. Uwiarygodnił SB, uwierzył im i ich podróbkom”.
„Wałęsa: ipN zrobił Więcej złego Niż sb”, wiadomości24.pl, 11 styczNia 2011

ProFesor BarBara Fedyszak-radzIejoWska: 
„IPN nieuchronnie modyfikuje ustalenia i interpretacje uważane dotychczas za oczywiste, pozytywnie zre-
cenzowane, będące źródłem pozycji i prestiżu wybitnych historyków, politologów i socjologów. Jednak także
wybitni przedstawiciele nauki nie zawsze są otwarci na dyskusje i różnicę poglądów. […] Po drugie, IPN
wchodzi w spór z elitami politycznymi i opiniotwórczymi wywodzącymi się z opozycji zarówno tej przed-, jak
i posierpniowej, ponieważ także im odbiera monopol na narrację o niedawnej przeszłości, o opozycyjnych
autorytetach, o zasługach i błędach poszczególnych osób i środowisk. […] Po trzecie, Instytutowi nie jest
po drodze z establishmentem III RP, bo chcąc nie chcąc, zajmuje się w praktyce weryfikacją »legitymacji«
przedstawicieli establishmentu do pełnienia roli elity zasług! Im więcej dokumentów zostało do IPN przeka-
zanych, uporządkowanych i zdigitalizowanych, tym większa szansa na bardziej dokładną weryfikację elit.
Ten proces został znacznie przyśpieszony swojego czasu właśnie przez demos, który we własnych teczkach
osób pokrzywdzonych znalazł dowody na współpracę z SB mniej lub bardziej znanych postaci, jak Lesław
Maleszka czy Henryk Karkosza. […] Działalność IPN przywraca Polakom poczucie własnej wartości, poka-
zując, że nie tylko wąskie elity, począwszy od 1968 roku, ale bardzo wielu Polaków, nie akceptowało PRL
już w 1944 roku i próbowało wyrażać na różne sposoby swój sprzeciw także w najtrudniejszych latach sta-
linowskich. Prace o ruchu ludowym, o PSL Mikołajczyka do 1948 roku, o środowiskach WiN, o podziemiu
niepodległościowym, o Kościele katolickim, o młodzieży harcerskiej, o ludziach »Solidarności«, którzy pierwsi
po 1948 roku masowo praktykowali demokratyczne, niefałszowane wybory w tysiącach komisji zakładowych,
budując zarazem wokół związku społeczeństwo obywatelskie w setkach stowarzyszeń i organizacji w latach
1980-1981, dają poczucie sukcesu”.
barbara Fedyszak-radziejoWska, „przyWrócoNa pamięć polakóW”, Rzeczpospolita, 16 styczNia 2011 

BroNIsłaW WILdsteIN: 
„Wymowny jest status historyków płynących pod prąd dyktowanych przez poprawność polityczną opinii.
Jeśli ktoś jest już samodzielnym profesorem, to przy feudalnej strukturze polskiego uniwersytetu trudno mu
coś zrobić. Można próbować zatruwać mu życie, jak robi się to w odniesieniu do Andrzeja Nowaka, ale to
wszystko. Natomiast już niepokorni doktorzy Sławomir Cenckiewicz czy Piotr Gontarczyk poddawani są
nieustannym szykanom, których celem jest wykluczenie ich z gildii historyków. W wypadku Cenckiewicza
mieliśmy do czynienia z próbą zablokowania habilitacji. Po jego wystąpieniu na KUL, gdzie jeden z profe-
sorów ogłosił, że byłby usatysfakcjonowany, gdyby młody naukowiec uzyskał na jego uczelni tytuł profe-
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sorski, »Wyborcza« rozpoczęła działania prewencyjne. Na przykład portal Onet (będący własnością ITI) usi-
łuje się dowiedzieć, gdzie swojej habilitacji Cenckiewicz ma zamiar bronić. Nietrudno znaleźć przyczynę
tego nietypowego zainteresowania osobą historyka na co dzień odsądzanego od czci i wiary. Oczywiście,
z książką Gontarczyka i Cenckiewicza uczciwie się nie polemizuje, jej się nawet nie czyta – jak mawiał, 
w odniesieniu do innego autora, klasyk minister Krzysztof Kozłowski. A ostatnio historyk Dariusz Stola stwier-
dził publicznie, że nie życzy sobie, aby za jego pieniądze jako podatnika utrzymywano historyka takiego jak
Gontarczyk. Listy proskrypcyjne dla IPN są już przygotowane i wszyscy wiedzą, kto się na nich znajduje. 
To i tak wersja łagodniejsza. Wersja ostrzejsza to rozwiązanie tej instytucji”.
broNisłaW WildsteiN, „poloWaNie z NagoNką”, Rzeczpospolita, 20 grudNia 2010

ProFesor rIchard PIPes o stosunkach polsko-rosyjskich: 
„Wydaje mi się, że od katastrofy pod Smoleńskiem poprawiły się, ale nadal oceniam je jako trudne i pro-
gnozuję, iż szybko nie ulegną istotnej naprawie. Przede wszystkim dlatego, że Rosja patrzy na Polskę 
z pogardą. Dla niej jesteśmy małym krajem, który zdradził Słowian, Słowiańszczyznę. Chciałbym jednakże
podkreślić, że mówię o generalnej tendencji, nastawieniu znaczącej większości Rosjan, a nie o wszystkich.
Nie brakuje bowiem otwartych i akceptujących Polskę i Polaków takimi, jakimi są. […] Sami powinniśmy
wiedzieć, jaką politykę prowadzić z Rosją. W tym celu powinniśmy starać się rozumieć Rosjan, dobrze
poznać ich psychikę. W przeszłości nasze elity jak żadne inne znały Rosję. Już Zygmunt Krasiński pisał,
że Rosjanie z zasady są komunistami, czyli już ponad 150 lat temu Polak doskonale ich przejrzał. 
W XIX stuleciu, a zwłaszcza w okresie międzywojnia, spore grono Polaków kapitalnie znało i rozumiało
psychikę Rosjan”.
„przestaliśmy rozumieć rosjaN”, rozmoWa z proF. richardem pipesem, dzieNNik polski, 16 WrześNia 2010

WładImIr BukoWskI o rządzących współczesną rosją i ich stosunku do Polski: 
„Nie rozumiem, jak można mówić o polepszeniu relacji z Rosją. Rządzą nią osoby, które nie rozumieją,
co znaczy to słowo. Wam się wydaje, że macie z nimi dobre relacje, a dla nich oznacza to, że można na-
ciskać na was jeszcze bardziej i żądać jeszcze więcej. Te naciski będą trwać dotąd, aż będziecie pod ich
kontrolą. Szczególnie zależy im, abyście byli ze sobą skłóceni. Taka jest niestety ich mentalność. […] To
pogrobowcy Czeka i KGB, a jako tacy mają swój specyficzny sposób myślenia. Nie wiedzą, co to nor-
malne relacje międzypaństwowe. Dla nich inny kraj może być albo wrogiem, albo agentem. A prócz tych
dwóch kryteriów nie ma miejsca dla partnerów czy przyjaciół. Ci pogrobowcy sowieckich służb nie mają
– bo mieć nie mogą – zachodniej mentalności, która zakłada, że jeśli strony na coś się umawiają, to wy-
pełniają swoje zobowiązania. Dla dzisiejszych władców Rosji taka polityka nie jest atrakcyjna. Uważają,
że trzeba działać agresywnie. Dasz palec, zabiorą całą rękę. Wasz premier i prezydent powinni to w końcu
zrozumieć. […] Wiemy, jak to tzw. śledztwo jest prowadzone przez Rosję. W zasadzie niewiele się w nim
dzieje, co paraliżuje też prace polskiej prokuratury. Polacy otrzymali tylko to, co Moskwa postanowiła im
dać. Kreml po raz kolejny testuje, na ile może sobie pozwolić w relacjach z Polską. Jeżeli Polacy są gotowi
odpuścić sobie sprawę śmierci tylu najwyższych przedstawicieli swojego państwa, to można z nimi zrobić
wszystko”.
Władimir bukoWski, „rosja rozgryWa polskie Władze”, supeR expRess, 9 grudNia 2010 

WIktor jaNukoWycz, PrezydeNt ukraINy: 
„Mój dziadek i pradziadkowie byli litewskimi Polakami, katolikami. […] Dopiero mój ojciec urodził się w Don-
basie, gdzie poślubił kobietę z Rosji. Wszyscy inni przodkowie pochodzili z Polski. Babcia opowiadała mi,
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że urodziła się w Warszawie. Jej matka zmarła, a ojciec powtórnie ożenił się z litewską Polką mieszkającą
w Wilnie. Po rewolucji październikowej rodzina trafiła pod Witebsk na Białorusi, gdzie babcia wyszła za
dziadka, który mieszkał w Dokrzycach koło wsi Januki. Dopiero z Białorusi rodzina przeprowadziła się na
ukraiński Donbas, gdzie się urodziłem”.
marciN WojciechoWski, „jaNukoWycz zmieNia koNstytucję ukraiNy, przedłuża sobie kadeNcję i podkreśla polskie korzeNie”,
Gazeta wyboRcza, 1 lutego 2011

BroNIsłaW WILdsteIN o mistyfikacjach wokół sprawy jeńców bolszewickich z 1920 r.: 
„Sprawa zaczęła się nieco ponad dwadzieścia lat temu, chociaż dotyczy wydarzeń sprzed lat dziewięćdzie-
sięciu. Chodzi o jeńców rosyjskich po wojnie polsko-bolszewickiej, eksterminowanych jakoby przez Polaków.
Co ciekawe, sprawa została podniesiona dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
i pojawia się zawsze, gdy dyskutowana była zbrodnia katyńska i odpowiedzialność za nią. […] Kiedy Michaił
Gorbaczow zrozumiał, że będzie musiał ujawnić prawdę o zbrodni katyńskiej, zwrócił się do swoich specja-
listów od propagandy, aby znaleźli (wymyślili) dla niej przeciwwagę ze strony polskiej. […] W rzeczywistości
żołnierze rosyjscy przetrzymywani byli w obozach jenieckich zgodnie z konwencją genewską, otrzymywali
racje żywnościowe równe racjom żołnierzy polskich i mieli zapewnioną opiekę lekarską. Oczywiście Polska
była biednym, wyczerpanym po I wojnie światowej i wojnie z bolszewikami krajem, toteż i warunki w obozach
nie były komfortowe. Trafiały się praktyki okradania więźniów, a także akty agresji wobec nich, ale były one
ścigane przez władze i piętnowane przez polską prasę. Wielka śmiertelność w obozach była wynikiem cho-
rób i szalejących wówczas epidemii tyfusu oraz grypy »hiszpanki«. […] Propagandziści rosyjscy nie przej-
mowali się zresztą zupełnie faktami. Kilka lat temu mieszana komisja polsko-rosyjskich historyków
sporządziła opasły raport, który zadawał kłam insynuacjom na temat »polskiego Katynia«. Tylko, że strona
rosyjska w ogóle się nim nie zainteresowała. Kilka dni po tragedii smoleńskiej pojawił się w prasie rosyjskiej
bardzo uczciwy artykuł opisujący manipulację związaną z jeńcami rosyjskimi w Polsce. Jeden artykuł. Potem
sprawa wróciła na dawne tory, a pomordowani rzekomo przez Polaków jeńcy rosyjscy zaczęli straszyć
znowu”.
broNisłaW WildsteiN, „zbrodNia Na zamóWieNie”, Rzeczpospolita, 13 WrześNia 2010

ProFesor romaN czekaNoWskI o poziomie położnictwa i ginekologii w PrL:
„Ministerstwo Zdrowia naciskało na szpitale, by obniżały [śmiertelność okołoporodową]. I placówki zdrowia
znalazły sposób, jak tego dokonać – noworodek o wadze poniżej 1000 g był uznawany za niezdolnego do
życia i pomijany w statystykach. Dziecko o wadze 999 g skazane było więc na natychmiastową śmierć, nikt
go nie ratował. W szpitalach nie było nawet oddziałów dla wcześniaków. Profesor widział, jak do ważenia
dziecka zdejmowano zaciśnięty pean, by noworodek miał mniej niż 1000 g. Pean był na wagę życia. Malu-
chowi o wadze 1001 g dawano już szansę. Jeśli poród był przedwczesny, to by nie psuć statystyk, zaraz po
urodzeniu się noworodka wrzucano go do przygotowanego wiadra z wodą. – Topiono, by nie złapał odde-
chu, a sekcja zwłok nie wykazała rozprężenia płuc – opisuje prof. Czekanowski. Potem, w rubrykach, wpi-
sywano »martwo urodzony«. Taki zapis nie wpływał negatywnie na statystyki. […] Zbyt mało ważące lub
wcześnie urodzone noworodki trafiały do spalarni w kotłowni. W całości. Bez możliwości pochówku. Dopiero
później zaprzestano tych praktyk. Z upływem czasu – dodaje prof. Czekanowski – WHO [Światowa Orga-
nizacja Zdrowia], która prowadziła analizy wskaźników umieralności perinatalnej na świecie, obniżyła masę
płodu uznawanego za zdolnego do życia na 600 g. Wcześniaki o wyższej masie były ratowane. Wynikało
to z poprawy jakości opieki nad ciężarną oraz uruchamiania oddziałów dla wcześniaków. Dziś przeżywa
duży odsetek wcześniaków z masą poniżej 500 g. Przy cięciach cesarskich, zabiegach kleszczowych czy
przy operacjach ginekologicznych zazwyczaj nie było anestezjologa. Stażysta lub siostra zakonna pełnili
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jego rolę, wykonując tzw. narkozę kapaną – na maskę Schimmelbuscha »na oko« wydzielali krople eteru.
Taka narkoza nie dawała pełnego znieczulenia, a jedynie zamroczenie, dlatego prowadzenie operacji było
bardzo trudne. – Pacjentki poruszały nogami, czasami wierzgały, a jeśli dawkowano im więcej eteru, to
potem ciężko było kobietę wybudzić”.
krzysztoF boczek, „pioNier”, służba zdRowia, Nr 84(92), 22 listopada 2010

krzysztoF masłoń w recenzji najnowszej biografii majakoWskIeGo:
„Zaraz po śmierci Majakowskiego z jego czaszki wyjęto mózg. Ważył 1700 g, o prawie 360 g więcej niż
mózg Lenina, co wywołało pewną konsternację instytutowych ideologów. Już wcześniej zmagali się oni
z problemem polegającym na tym, iż mózg wodza rewolucji ważył poniżej średniej. Z tym kłopotem po-
radzono sobie, obniżając przeciętną wagę ludzkiego mózgu z 1395-1400 gramów do 1300 gramów”. 
[…] „Wielką miłością Majakowskiego była piękna żydówka Lilii Brik; po jego samobójstwie zakochała się
w znanym reżyserze Serge Paradżanow (Ormianin); jak się okazało był on homoseksualistą i niebawem
trafił do łagru (z którego udało się go szybko wyciągnąć) za nieobyczjane zachowanie, w uzasadnieniu
wyroku trójki znalazło się zdanie, które przeszło do legendy: »Serge Paradżanow zgwałcił członka 
KC KPZR«”.
krzysztoF masłoń, „siedem sukieN lilii brik”, plus i miNus. Rzeczpospolita, 4-5 WrześNia 2010

ksIądz ProFesor zyGmuNt zIeLIńskI o sprawie volkslisty: 
„Jeśli ktoś w dalszym ciągu zapragnie wypisywać półprawdy lub po prostu fałsze na temat służby Polaków
w Wehrmachcie i volkslisty, a zwłaszcza zmuszania do jej przyjęcia czy automatycznego na nią wpisywania,
bo i taka wersja jest w obiegu, to niech sięgnie w wojewódzkim archiwum w Bydgoszczy do akt tzw. volk-
slisty, a naczyta się listów pisanych przez Polaków, niekiedy nawet z patriotyczną przeszłością (mniejsza 
o jej wartość), skamlących o przyjęcie do szeregów szlachetnego narodu niemieckiego, do czego rzekomo
tęsknili przez całe 20 lat polskiego ucisku. I podobne haniebne wynurzenia, których jest wiele. Innym spo-
sobem wprowadzenia bałaganu do rozumienia spraw sprzed siedemdziesięciu laty, dodajmy spraw wstyd-
liwych, to podkreślanie, jak biedni byli Kaszubi i Górnoślązacy, zmuszani do przywdziewania mundurów
Wehrmachtu, bowiem automatycznie uznano ich jako Niemców. Niemcom zależało na pozyskaniu Kano-
nenfutter, ale jeszcze bardziej chodziło im o moralne stłamszenie ludzi, o to, żeby głośno wyrzekli się oj-
czyzny, bo z takimi ludźmi można było wszystko zrobić. Dlatego bez wniosku o przyjęcie na niemiecką
listę narodowościową nikogo na nią nie wpisywano. […] Niemcy, mając wiele zbrodni na sumieniu, nikogo
jednak nie przymuszali do wspólnoty narodowej z nimi. Co więcej, między sobą często kpili z tych Was-
serdeutsche lub Lebensmittelmarkendeutsche, jak ich niekiedy określano. […] Czy to znaczy, że »Niemcy
III grupy« chętnie szli bronić Reichu? Nie, bynajmniej. Zapewne woleliby robić zakupy na kartki żywnościowe
i inne bezugscheiny, tylko dla Niemców, ale musieli iść, bo albo oni, albo ich rodzice nie mieli odwagi po-
wiedzieć po prostu, jak to uczynił ten urzędnik, że z krowy nigdy nie będzie świni. Trzeba wreszcie skończyć
z tym fabrykowaniem historii na benefis Kaszubów czy Górnoślązaków. Większość z nich tego wcale nie
potrzebuje, bo zdała egzamin. A z kolei ta przeszłość nieuszminkowana nie przeszkadza w niczym tym,
którzy dziś dzierżą sztandar patriotyzmu, a w przeszłości ktoś z przodków pobłądził, gdyż być może uwie-
rzył wrzaskom niemieckich bonzów partyjnych, że Polen wird nie wieder auferstehen (Polska już nigdy nie
powstanie). Byli tacy, którzy w maju 1940 r. tak myśleli. Można ich rozumieć, ale usprawiedliwiać…? Czy
zatem potrzebny jest dziś jeszcze komfort kleconej na własny użytek historii? A co mają powiedzieć ci,
którzy nie stawali przed landratem i nie zapewniali go, jak bardzo źle czuli się w Polsce? Czy im już nic od
historii się nie należy?”.
zygmuNt zieliński, „jak to NapraWdę było z tą volkslistą?”, waRszawska Gazeta (tygodNik), 10-16 grudNia 2010
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jadWIGa chmIeLoWska, dzIałaczka śLąskIej „soLIdarNoścI” 
I „soLIdarNoścI WaLczącej”, człoNek rady ProGramoWej tVP katoWIce: 

„Wkroczenie w styczniu 1945 r. Armii Czerwonej nie było dla Śląska żadnym wyzwoleniem. Mordy, gwałty
i rabunki były na porządku dziennym. W Brzezince pod Gliwicami wymordowano prawie całą wieś łącznie
z niemieckim księdzem i ukrywającym się u niego polskim księdzem z Krakowa, który uciekł przed wywózką
do Dachau. Rozmontowywano całe fabryki i wywożono jako kontrybucję do Związku Sowieckiego. Do UB
chętnie przyjmowano byłych gestapowców. Większość z tych, którzy przeszli łagry, marzyło tylko o jednym:
o wyjeździe z Polski. Tak właśnie wyjechało wiele powstańczych rodzin. Do Związku Sowieckiego wywie-
ziono przeszło 150 tys. górników. Wróciło ok. 40 tysięcy. Te liczby podawane są nadal szacunkowo. W ko-
palniach na Śląsku nie miał kto pracować, potrzeba było wykwalifikowanych górników a nie żołnierzy
górników. Dopiero interwencja tow. Ziętka, mianowanego przez komunistów wojewodą pozwoliła na po-
wroty z Donbasu i innych regionów Związku Sowieckiego. Sam Ziętek, choć był Ślązakiem, powstańcem,
przedwojennym pracownikiem starostwa i dobrym gospodarzem, to także agentem NKWD. Ślązacy prag-
nęli widzieć w nim sprzymierzeńca i ufali, że będzie gwarantem normalności. Uważali, że może jednak 
w duchu jest bardziej Ślązakiem niż sowieckim narzędziem. W szkołach panował terror. Za mówienie gwarą
dzieci były wyśmiewane i bite. Wyrzucono religię ze szkół. Rozpoczęto walkę ze śląską rodziną, z warto-
ściami i przywiązaniem do tradycji. Z tym wszystkim, co pozwoliło Ślązakom przetrwać wieki niewoli. Na-
kazywano nawet zmianę imion. Nie podobały się nowej władzy Gertrudy, Brunony, Rajmundy, Hildegardy
i Gizele. Nauczanie języka niemieckiego było w szkołach zakazane. Ludzie bali się choćby przyznawać do
znajomości języka niemieckiego. Jeszcze w latach 70. i 80. XX w. w Katowicach tylko w jednym LO nau-
czano języka niemieckiego. Ślązacy byli prześladowani. Nie mogli pełnić kierowniczych funkcji. Do obsa-
dzania stanowisk byli ściągani funkcjonariusze i dyrektorzy z centralnej Polski i z Zagłębia Dąbrowskiego.
I tak jak kiedyś za Niemca, tak teraz w PRL, Ślązacy byli ludźmi drugiej kategorii. Z wysiedlonymi z terenów
wschodnich znaleźli szybko wspólny język. Jedni i drudzy wiedzieli co to »bolszewia«, jedni i drudzy przeszli
terror NKWD i »wyzwolenie« z rąk Krasnej Armii. Strach przed komunistami i pamięć ich zbrodni była wśród
Ślązaków tak duża, że bali się buntować. […] Dopiero rok 1980 stał się przełomem. Nowe pokolenie, nie
pamiętające terroru lat 1945-56 weszło w dorosłe życie. Na wieść o strajkach w Gdańsku stanął jako pierw-
szy tarnogórski »Fazos«, później Huta Katowice i Kopalnia Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. Fala straj-
ków solidarnościowych rozlała się po całym Śląsku. Ślązacy poczuli się silni i wartościowi. Pierwszy raz po
1939 r. mogli mówić oficjalnie gwarą. Poczuli się u siebie. W MKZ Katowice uchwalono, że nie prowadzi
się rozmów z PZPR a jedynie z administracją rządową. KPN rozwijała się tak szybko, że Górny Śląsk stał
się jej głównym bastionem. Wróciła nadzieja na normalność. Usunięte wcześniej krzyże wracały powoli do
szkół. Dozór na kopalniach zaczął przyzwoicie odnosić się do zwykłych górników. Była szansa na wywal-
czenie wolnej Polski takiej, jaką znano z opowieści ojców i dziadków. Ślązacy uwierzyli, że może się to
udać, że wolna Polska jest tuż, tuż – na wyciągniecie ręki. Dlatego, gdy Jaruzelski rozpoczął wojnę z na-
rodem, stanęły kopalnie i huty, choć były zmilitaryzowane od samego początku. W pacyfikacji Kopalni
»Wujek« zginęło 9. górników, wielu odniosło rany. W pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego »Manifest Lip-
cowy« kilka osób zostało postrzelonych. Strajki na kopalniach »Ziemowit« i »Piast« trwały dwa tygodnie.
Górnicy zjechali pod ziemię. 25 śląskich kopalń strajkowało. Górnicy »Boryni« zaminowali kopalnię. Huta
Katowice stanęła już w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. 23 grudnia została brutalnie spacyfikowana. Przywódcy
strajkowi dostali wysokie wyroki wiezienia od 3 do 7 lat. Strajkowało wiele mniejszych i większych zakładów.
Niestety cała Polska nie stanęła tak ofiarnie jak Śląsk. Stocznia wystraszyła się militaryzacji. Najwięcej in-
ternowanych było na Śląsku. Pomimo to największy opór też był na Śląsku. Natychmiast organizowało się
podziemie. Ślązacy mają olbrzymie poczucie krzywdy. III RP była i jest dla nich PRL- bis”.
„dla obroNy iNtegralNości państWa potrzebNy jest masoWy oddolNy ruch ślązakóW – polskich patriotóW” 
– z jadWigą chmieloWską rozmaWia tomasz kWiatek, NiezależNa Gazeta obywatelska w opolu, WWW.Ngo.opole.pl
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ekumenizm historyczny a’la post-PrL:
„Władze Łańcuta zaprosiły mieszkańców pod pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej i ludowego
Wojska Polskiego w rocznicę napaści Sowietów na Polskę. […] Pomnik wdzięczności bojownikom o PRL
na łańcuckim rynku stanął 6 listopada 1969 r. Rok temu uzgodniono ze stowarzyszeniem, że zostanie prze-
niesiony na cmentarz do Kwatery Żołnierzy Armii Czerwonej. Ale burmistrz zdecydował inaczej: monument,
na którym widnieje m.in. sylwetka radzieckiego żołnierza, pozostał. A na jego szczycie umieszczono orła 
w koronie i duży numer 10., który ma nawiązywać do 10. Pułku Strzelców Konnych. Starosta Adam Krzysztoń
uznał, że to samowola budowlana i skierował doniesienie do nadzoru budowlanego. […] – Na tym pomniku
jest też sylwetka polskiego żołnierza – tłumaczy rzeszowskim Nowinom. – Nie wolno zapominać o przeszłości
i budować przyszłości na niczym. Trzeba łączyć, a nie dzielić społeczeństwo – przekonuje. I zaprasza na
piątkowe uroczyste obchody rocznicy pod pomnik na rynku”.
józeF matusz, „soWiecki żołNierz plus orzeł W koroNie”, Rzeczpospolita, 16 WrześNia 2010

ProFesor ryszard terLeckI o pomniku dla bolszewików w ossowie: 
„Ostatnio Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wpadła na kuriozalny pomysł budowy monumentu na
grobie bolszewickich najeźdźców, poległych podczas ofensywy na Warszawę w 1920 roku. Częścią tego
monumentu był rząd kamiennych bagnetów skierowanych w stronę odwiedzających cmentarz. Dopiero po
licznych protestach zdecydowano się zdemontować bagnety, pozostawiając jedynie potężny prawosławny
krzyż. Mniejsza z tym, że pochowani tam czerwonoarmiejcy pewnie zniszczyliby ten znak wiary, gdyby spot-
kali go na swej drodze. Gorsze jest jednak co innego: ta sama Rada podobno odmawia wsparcia budowy
mauzoleum powstańców listopadowych wydobytych z masowej mogiły w Kopnej Górze koło Białegostoku.
Dlaczego dla szacownej Rady bolszewiccy żołnierze są lepsi od polskich powstańców? Czy w kolejnym
geście uległości wobec imperialnych ambicji Rosji ktoś nie wymyśli, aby np. w Przemyślu postawić pomnik
sowieckim sołdatom, poległym podczas najazdu na Polskę 17 września 1939 roku?”.
proF. ryszard terlecki, „NiepotrzebNe roczNice, WstydliWa Niepodległość”, Nasz dzieNNik, 4 listopada 2010

ProFesor aNtoNI dudek o reprywatyzacji i repatriacji Polaków ze wschodu:
„Długa jest w Polsce lista spraw do załatwienia, którą podrzucają sobie kolejne ekipy rządzące. Jest na niej
budowa autostrad, naprawa kolei i służby zdrowia, reforma szkolnictwa i finansów publicznych itd. Wśród
nich są też dwie kwestie pozornie mało istotne, na pierwszy rzut oka nie mające znaczenia dla modernizacji
Polski. W dodatku obie sprawy mają swoje korzenie w wydarzeniach sprzed ponad 70 lat, których nie pa-
mięta już zdecydowana większość żyjących Polaków. A jednak o żadnej z nich nie wolno nam zapomnieć,
jeśli zależy nam na wizerunku Rzeczypospolitej jako poważnego państwa. Są to: reprywatyzacja i repatriacja.
O konieczności bodaj częściowego zadośćuczynienia ludziom obrabowanym ze swej własności przez ko-
munistów zaczęto mówić niemal natychmiast po upadku ich rządów. Po upływie ponad 20 lat od tamtej
historycznej chwili sprawa reprywatyzacji pozostaje jednak nierozwiązana, a nasz kraj jest jedynym pań-
stwem w tej części Europy, które nie potrafiło się zdobyć na przyjęcie odpowiednich przepisów. Nietrudno
się domyśleć, w jakim świetle stawia to państwo polskie na arenie międzynarodowej. […] Mamy też rosnące
problemy demograficzne i także z tego powodu włodarze powinni się czym prędzej przyjrzeć doświadcze-
niom akcji repatriacyjnych prowadzonych w minionych latach chociażby przez Niemcy i Izrael. […] Czy gro-
ziłby nam rzeczywiście najazd ich dzieci i wnuków w rodzaju takiego, jaki sami urządziliśmy niedawno
Anglikom i Irlandczykom? Tego nie wiemy i bez profesjonalnych badań się nie dowiemy. Skoro jednak Lon-
dyn i Dublin jakoś to przeżyły, to dlaczego infrastruktury Warszawy, Krakowa czy Łodzi miałyby się załamać
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z powodu przyjazdu Polaków ze Wschodu? Wszak po wejściu Polski do UE ubyło z nich oraz z wielu innych
miast i wsi od miliona do 2 milionów Polaków, którzy wyruszyli w poszukiwaniu lepszego życia na Zachód.
Nie można w nieskończoność słuchać kolejnych opowieści biurokratów, że Polski nie stać na rozpoczęcie
takiej operacji, skoro stać ją na łożenie miliardów złotych na kolejne zastępy urzędników rządowych i sa-
morządowych, których liczba w minionej dekadzie wzrosła o 113 tys., czyli ponad jedną trzecią. Jeśli rzą-
dzoną przez Gomułkę PRL, w której bieda aż piszczała, stać było na przyjęcie blisko 250 tys. rodaków, to
jak można poważnie mówić, że repatriacja podobnej czy nawet większej liczby Polaków zdemoluje budżet
wielokrotnie dziś bogatszej Rzeczypospolitej?”.
aNtoNi dudek, „hoNoroWy dług Wobec kresoWiaN”, Rzeczpospolita, 16 WrześNia 2010

WarszaWska kurIa zagroziła ks. staNIsłaWoWI małkoWskIemu 
zakazem wykonywania obowiązków kapłańskich: 

„Ksiądz Stanisław Małkowski to bliski przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki i kapelan podziemnej »Solidarności«.
Na początku lat 80. znalazł się na sporządzonej przez płk. SB Adama Pietruszkę liście księży, którzy mieli
zostać zlikwidowani. Od sierpnia uczestniczył w modlitwach przed postawionym przed Pałacem Prezyden-
ckim krzyżem smoleńskim upamiętniającym ofiary katastrofy z 10 kwietnia. […] We wtorek został wezwany
do kurii warszawskiej, gdzie zakomunikowano mu, że ma zakaz odprawiania nabożeństw i modlitwy w tym
miejscu. – Powiedziano mi, że jeśli jeszcze raz się tam pojawię, zostanę ukarany suspensą (zakazem wy-
konywania obowiązków kapłańskich – red.) – mówi ks. Małkowski. […] To szokujące. Niedawno odbyła się
beatyfikacja ks. Popiełuszki, teraz okazuje się, że księża, którzy mają odwagę domagać się prawdy, są za
to karani – komentuje katolicki publicysta Tomasz Terlikowski”.
Wojciech WybraNoWski, „modlił się pod krzyżem. może mieć zakaz posługi”, Rzeczpospolita, 15 WrześNia 2010

marek jurek o zamordowaniu działacza Pis w łodzi: 
„Morderca chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PO i bliscy im dziennikarze nie mogą kwestiono-
wać faktów tylko dlatego, że są niewygodne. W dłuższym cyklu ta zbrodnia to końcowy – miejmy nadzieję
– efekt 20 lat postpeerelowskiej propagandy wrogości i pogardy wobec odzyskanego państwa i polityki
jako takiej. Kampania PO przeciw prezydentowi Kaczyńskiemu wpisała się w ten nurt”.
„tchórzostWo umiarkoWaNej praWicy”, Rzeczpospolita, 4 listopada 2010

daWId WILdsteIN o spotkaniu w lokalu Krytyki Politycznej dotyczącym omówieniu 
akcji przeciwko obchodom święta 11 listopada w Warszawie: 

„Przedstawiciele nowej lewicy nie ukrywali, że celem blokady i inicjatyw z nią związanych jest nie tylko opór
przeciw marszowi. Podniesiona została potrzeba strukturalnych przemian społecznych i politycznych. Za-
znaczono brak akceptacji dla systemu funkcjonującego w Polsce oraz potrzebę rewolucji. Nie używając eu-
femizmów, rozprawiano o potrzebie eskalacji konfliktu. Deklarowano, że przemoc jest nieuniknionym
następstwem umasowienia protestu i że do tego właśnie dąży Porozumienie 11 Listopada. Zastanawiano
się też nad sposobami łamania i omijania prawa. […] Inną cechą języka używanego na spotkaniu było po-
plątanie pojęć. Nazizm, nacjonalizm, faszyzm funkcjonowały na zasadzie tożsamości. W wypowiedziach
uczestników dało się jednak wyczuć świadomość, że tego typu utożsamianie jest dla nich opłacalną mani-
pulacją. Umożliwia ona połączenie wielu organizacji pod wspólnym sztandarem, jest udanym »mydleniem
oczu« bardziej »systemowych« instytucji, które, by partycypować w tego typu akcjach jak »blokada 11 listo-
pada«, muszą swoje działania usprawiedliwić »walką z faszyzmem«. Można było usłyszeć stwierdzenie, że
przemoc jest nieodzowna, istniejemy bowiem w »stanie wojny«. Nienawiść do faszyzmu (przy absolutnej
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wieloznaczności i niedomknięciu tego pojęcia) oraz chęć jego zniszczenia, także poprzez fizyczną agresję,
to, jak można się było dowiedzieć, »kwestia psychologiczna«, odporna na argumenty. Jest to warunek sine
qua non »antyfaszystowskiej« działalności, takiej jak Porozumienie 11 Listopada. Idealnie klimat dyskusji od-
daje znana już wypowiedź Sutowskiego, w której casus Czerwonych Brygad i RAF [Rote Armee Fraktion]
postrzega on nie przez pryzmat zbrodni, których te dwie organizacje dokonały (akty terroru wymierzone 
w cywilów, polityczne zabójstwa), ale ich »przeciwskuteczności«.
Spotkanie to umożliwiało także obserwację relacji między częścią szeroko pojętego »mainstreamu« a wspie-
ranymi przezeń radykalnymi grupami. Okazało się, że mimo opisanych powyżej postulatów, Halina Bor-
tnowska zaoferowała pomoc (w postaci szkoleń) członkom Porozumienia 11 Listopada. Uderza nie tylko
absurd, gdy instytucja, mająca chronić prawa człowieka, współdziała z organizacjami, które nawołują do
stosowania przemocy, odwołują się do ideologii totalitarnych oraz kwestionują normy prawne demokratycz-
nego państwa opartego na ideologii praw człowieka. Chodzi o sytuację, w której dotowane gigantycznymi
pieniędzmi międzynarodowe instytucje szkolą do rozbijania legalnych manifestacji w odrębnym podmiocie
politycznym, jakim jest państwo polskie. Tego typu propozycje, jak ta złożona przez Halinę Bortnowską, są
jednym z objawów wzajemnego przenikania się środowiska »liberalnego salonu« i radykałów.
Stale przewijającym się elementem spotkania była pogarda młodych radykałów wobec starszych członków
establishmentu. W swym początkowym wystąpieniu Blumsztajn usiłował wystąpić w roli doświadczonego
mentora, który nakieruje ich na właściwą drogę. Z jego wypowiedzi wynikało, że przewodnictwo starszych
i mądrzejszych pomoże uniknąć heglowskich ukąszeń, ochroni przed groźną (choć zrozumiałą dla młodości)
fascynacją przemocą, wytłumaczy absurd zbytniego radykalizmu. Dzięki temu Mojżeszowi, Krytyka Polityczna
i Porozumienie 11 Listopada suchą stopą przejdą Morze Czerwone radykalizmu. Tego typu niezrozumienie
rzeczywistości oraz aktualnych układów sił doprowadzały do zabawnych, choć jednocześnie ponurych ab-
surdów. Można było usłyszeć, że pełen troski Blumsztajn chciałby zaopiekować się i porozmawiać z »chłop-
cami« z bojówek Antify (co ciekawe, Antifa to »chłopcy«, ONR zaś, mimo podobnego przedziału wiekowego,
to już niewzbudzający w oświeceniowej duszy Blumsztajna resocjalizacyjnych sentymentów »bandyci«). 
Redaktor Wyborczej usiłował także wytłumaczyć obecnym na sali (zakładając widocznie ich niewiedzę), że
komunizm był złą ideologią, która zabiła wiele osób. Mówił to w siedzibie organizacji wydającej dzieła Lenina,
adresując swoje przedszkolne refleksje do grup chlubiących się kontynuacją czerwonej tradycji. 
Odpowiedzią na postulaty i zastrzeżenia Blumsztajna były szyderstwa z jego »miękkości« i statusu społecz-
nego. Słyszeliśmy: »my nie chcemy reklamować gazety pana Blumsztajna«; „nie przychodzimy gwizdać,
chcemy walczyć«. Ta sama pogarda dotyczyła postawy i historii redaktora Wyborczej: »komunizm nie jest
zły«, »nie chcemy tego paternalizmu«. Atak na Blumsztajna był tak silny, że właściwie to on musiał zabiegać
o akceptację. Jak to ujęła Kazimiera Szczuka: »obrazicie się na ruch antyfaszystowski, on sobie bez was
poradzi«, by zaraz potem, przy braku reakcji Blumsztajna, głośno się zastanawiać, jak wykorzystać jego ga-
zetę do swych celów. […] 
Wpuszczenie na salon radykałów wynika z iluzorycznej wiary elit w swój autorytet, a także swoje zdolności
do kontroli i edukacji. Wiara ta jest tym bardziej groteskowa, że sam akt towarzyskiej kooptacji radykałów
świadczy, iż salon stracił swoją siłę oddziaływania, ideologia zaś, która go współtworzyła, się wypaliła. 
Z czasem musi się więc w jakimś zakresie podporządkować radykałom”.
daWid WildsteiN, „biesy Na NoWym śWiecie”, Rzeczpospolita, 3 grudNia 2010

o marksistowskiej genezie holokaustu: 
„Ojcami idei likwidacji całych ras i narodów byli twórcy naukowego socjalizmu, czyli Marks i Engels. To ci
dwaj luminarze myśli lewicowej stworzyli w swoich pismach »naukowe« usprawiedliwienie dopuszczalności
ludobójstwa. Pierwszy tekst autorstwa Fryderyka Engelsa zamieszczony w redagowanym przez Karola 
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Marksa Neue Reinische Zeitung pochodzi z lutego 1849 roku i dotyczy omówienia rewolucji na Węgrzech.
Tytuł tego tekstu brzmiał »Der magyarische Kampf«, który był włączany do pism zebranych obu filozofów
i można go także znaleźć w polskich wydaniach sprzed 1956 roku. »Niektóre narody – pisał Engels – są no-
sicielami postępu, inne nie. Ponieważ są one kontrrewolucyjne muszą przepaść w rewolucyjnej masakrze,
która nastąpi niebawem. Socjalistyczna rewolucja pozostawi niektóre ludy tak daleko w tyle za awangardą
postępu, że nigdy nie będą w stanie jej dogonić. Skoro nie rozwinęły one kapitalizmu w kapitalistycznej erze,
socjalizm wyprzedzi je na tyle, że będą bezpowrotnie stracone. Stanowią one odpadki narodów (Volkerabfall)
i przeznaczeniem ich jest zniknąć z powierzchni ziemi wraz z nastaniem nowego socjalistycznego porządku.
Ludobójstwo jest w takim rozumieniu postępowe« – dowodził Engels. Marksistowsko-engelsowska lista na-
rodów skazanych na »zniknięcie z powierzchni ziemi« jest osobliwa i nie ma nic wspólnego z Żydami. Nie-
mniej słynny esej Marksa pt. »Kwestia żydowska« zawiera także program eksterminacji tego narodu i być
może z tego właśnie powodu z pola widzenia badaczy zniknęła lista narodów uznana przez obu »myślicieli«
za »rasowe odpadki«. Do »rasowych odpadków« zdaniem Marksa i Engelsa zaliczali się: Szkoccy górale,
jako przesiąknięci feudalizmem […], dalej wymieniają Bretończyków, a uzasadniają to tym, że Bretończycy
okazali się rojalistami w trakcie Rewolucji Francuskiej, następnym narodem do wytępienia są Baskowie, 
a ich winą w oczach obu myślicieli był fakt, że Baskowie poparli reakcjonistów w walce o tron Hiszpanii.
Lista zwiera także narody Czech i Serbii oraz ogólnie wspomina o narodach słowiańskich jako niezdolnych
do udźwignięcia postępu. Z narodów słowiańskich wyłączono Polaków, jako że w opinii Marksa i Engelsa
Polacy noszą w sobie pierwiastek rewolucyjny. Przyglądając się liście narodów wstecznych i spoglądając
na mapę Europy w XIX w. okazuje się, że pozostało zaledwie kilka krajów (nie uwzględnili myśliciele Skan-
dynawii), które wg nich mają rację bytu. Są to Niemcy, Polska, Węgry, Francja i Wielka Brytania. Pozostałe
kraje, łącznie z Rosją, zaliczono do… rasowych odpadków. Język Engelsa w 1849 roku jest okrutnie bez-
względny. Pisze on : »Jeżeli rasowe odpadki nie zostaną bezwzględnie eksterminowane, bądź nie utracą
swojej odrębności narodowej, to tak samo jak teraz, również w przyszłości zostaną najbardziej fanatycznymi
nośnikami kontrrewolucji, a to dlatego, że całe ich istnienie jest niczym więcej, niż protestem przeciwko wiel-
kiej historycznej rewolucji«”.
skorpioN48, „kto NapraWdę Wymyślił holocaust?” 
W: http://skorpioN48.saloN24.pl/256900,kto-NapraWde-Wymyslil-holocaust

raFał a. zIemkIeWIcz o tradycji Narodowej demokracji w dzisiejszej Polsce: 
„Tradycja endecka wciąż w III RP pozostaje rozpoznawalna. Żyje bowiem życiem orwellowskiego Emanuela
Goldsteina. Mało kto wie, co to ta endecja – ale każdy odbiorca medialnego przekazu wielokrotnie odbierał
komunikaty, że jest to coś najstraszniejszego, najobrzydliwszego, coś, czego się trzeba bać i czego unik-
nięcie rozgrzesza wszystkie wady państwa zwanego III RP. W dyskursie medialnym pojęcie »endecja« za-
traciło kompletnie swoje realne, historyczne znaczenie; stało się synonimem obskurantyzmu i wszystkiego
co złe. Endecja to antysemityzm, to masońskie fobie, to ciasnota umysłowa, wrogość do Zachodu, słowem
– kompletny PiS. […] Było to całkowitym zaprzeczeniem tradycji Dmowskiego, Popławskiego i Balickiego.
I to nie tylko dlatego, że historycznie biorąc, istotą Narodowej Demokracji było spolityzowanie mas, zejście
z pozytywistyczną pracą nad świadomością narodową do »ludu«, podczas gdy w III RP usiłowano czynić 
z niej ideę elitarnych grup »wtajemniczonych«, animujących zza kulis masy zwoływane przez nowe wcielenie
księdza Kordeckiego. Przede wszystkim tradycja endecka kształtowała się w opozycji do tradycji patriotyzmu
wariackiego, insurekcyjnego, którego ducha zawarł w swoich Księgach narodu polskiego Mickiewicz. Nie
ma nic bardziej obcego endecji niż wszelkiego rodzaju przedmurza i mesjanizmy, niż wiara, że »duch zwy-
cięży materię«, a naród dokonać musi »czynu«, najlepiej poświęcając się za wolność nie tylko własną, ale
i innych ludów, co Opatrzność doceni i nagrodzi. Historycznie rzecz biorąc, endecja narodziła się nie z wro-
gości wobec »jakobińskiego« czy »upadłego Zachodu« ani z odrzucania nowoczesności, ale przeciwnie
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– z nowoczesności właśnie, z uznania, że trzeba naśladować narody, które odniosły historyczny sukces.
[…] Endecja zatem, jeśli mamy o niej mówić na poważnie, od zawsze miała – i ma nadal – dwóch przeciw-
ników. Jednym z nich jest wszelkiego rodzaju narodowe zaprzaństwo, od renegackiego odrzucania pol-
skości w zamian za ofertę awansu na członka narodu zaborczego po lojalizm galicyjskich konserwatystów
czy warszawskich »realistów« Piltza; jest endecja sprzeciwem wobec przedkładania ponad interesy polskie
jakichkolwiek interesów międzynarodowych, w których zresztą dostrzega mamienie naiwnych i maskę im-
perializmów. Czy mowa o międzynarodowej »sprawie klas pracujących«, czy o globalnym wolnym rynku,
czy o »europejskiej jedności« – endek demaskuje fałsz głoszonych haseł i faktycznych mocodawców oraz
beneficjentów osłanianych nimi działań. (A co w takim razie z katolicką, czyli »powszechną« wiarą? Ano, to,
przyznajmy, jeden z problemów endeka).
Przeciwnikiem drugim jest natomiast wspomniany już patriotyzm wariacki, insurekcyjny. Owo rzucanie się
»na stos«, szukanie chwały w poczuciu, że nikt nigdy nie był tak okrutnie i perfidnie krzywdzony jak my,
Polacy, nikomu nigdy nie zapłacono tak nikczemną zdradą za tyle dobra. Wydanie świeżo odrodzonego
państwa i całego narodu na rzeź w imię przekonania, że »jedyną rzeczą bezcenną w życiu narodów jest
honor« i politycznej rachuby tak głębokiej, że jeśli zasłonimy polskimi piersiami Stalina przed Hitlerem, to
Stalinowi będzie wypadało jakoś się nam zrewanżować, dla endeka nie jest żadnym powodem do chwały,
ale do palącego wstydu za tragiczną w skutkach głupotę poprzednich pokoleń. […] 
Nikt w Polsce nie dorobił się szkoły myślenia o Narodzie, dla Narodu i w kategoriach Narodu, poza endecją.
Jak w każdej tradycji, jest i tu wiele starych klamotów, które dziś nie przydadzą się na nic, jest i wstydliwy
bagaż – myślę oczywiście głównie o naleciałościach żydofobii – który trzeba zdecydowanie odrzucić.
Zresztą, wskazanie tego, co dziś z tradycji endeckiej jest martwe i szkodliwe, to łatwiejsza część zadania;
trudniejsza to zastosowanie metody Dmowskiego i jego współpracowników do wyzwań nowoczesności.
Ale jakoś nie widzę innej metody, która dawałaby nadzieję na znalezienie odpowiedzi nie tylko teoretycznych,
ale dających szansę porwania za sobą Polaków. Dmowski musi nadejść”.
raFał a. ziemkieWicz, „myśli NoWoczesNego eNdeka”, Rzeczpospolita, 27 listopada 2010 

PIotr zaremBa: 
„Drażnią mnie hece przy pomniku Romana Dmowskiego, który dobrze reprezentował nas w paryskich ne-
gocjacjach. Odrzucam historyczną delegalizację wielkiego ruchu politycznego z powodu niesympatycznych
cech jego ideologii i praktyki. Amerykański prezydent Woodrow Wilson jest w narodowym panteonie USA,
pomimo nie tylko jego sympatii dla segregacji rasowej Murzynów, ale wkładu w zahamowanie aspiracji tej
rasy. Po prostu Amerykanie rozumieją, co to historyczny kontekst, i nie podporządkowują go bieżącej poli-
tycznej poprawności”.
piotr zaremba, „cała polska czeka Na sWego dmoWskiego”, Rzeczpospolita, 4-5 grudNia 2010

staNIsłaW mIchaLkIeWIcz o nacjonalizmie i syjonizmie: 
„Obecnie nacjonalizm jest strasznie demonizowany, chociaż nie wszędzie. Na przykład w Izraelu nacjona-
lizm, a nawet szowinizm, jest ideologią obowiązującą, a w każdym razie – panującą. To demonizowanie na-
cjonalizmu nie jest uzasadnione, bo polega on na przekonaniu, że każda wspólnota etniczna powinna się
politycznie zorganizować w państwo. W pewnych sytuacjach taki pogląd bywa słuszny, w innych – nieko-
niecznie, ale widać gołym okiem, że nie ma w nim niczego demonicznego. Przeciwnie – nacjonalizm musiał
wychodzić naprzeciw jakiejś żywotnej ludzkiej potrzebie, bo w połowie wieku XIX podbił serca i umysły na-
rodów europejskich, co objawiło się w postaci tzw. Wiosny Ludów. Oddziaływał on również na naród żyjący
wprawdzie również w Europie, ale nie europejski – na Żydów. Pod wrażeniem jaki wywarła na nim sprawa
Dreyfusa (kapitan Dreyfus, alzacki Żyd, oficer armii francuskiej, w 1894 r. oskarżony został o szpiegostwo
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na rzecz Niemiec), paryski korespondent wiedeńskiej gazety Neue Freie Presse Teodor Herzl napisał w roku
1896 broszurkę Der Judenstaat czyli Państwo żydowskie, w której wyłożył zasady syjonizmu, tzn. – nacjona-
lizmu żydowskiego. Twierdził, że Żydzi są takim samym narodem, jak każdy inny, więc podobnie, jak inne
narody, powinni mieć własne państwo. Syjonizm początkowo odrzucany był zarówno przez asymilowanych
Żydów z Europy Zachodniej, jak i ortodoksyjnych Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej – zresztą w każ-
dym przypadku z innych powodów. Ale od I Kongresu Syjonistycznego w Bazylei w roku 1897, ideologia
syjonistyczna w żydowskiej diasporze zaczyna skutecznie konkurować z socjalizmem. Zresztą syjonizm
ewoluuje i obecnie przybrał postać szowinizmu, czyli wynaturzonej postaci nacjonalizmu”.
staNisłaW michalkieWicz, „czego NapraWdę chce sld”, Nasza polska, 28 WrześNia 2010

rIchard NIxoN, Były PrezydeNt usa (1969-1973) 
w ujawnionych ostatnio wypowiedziach: 

„Żydzi są bardzo agresywni i nieprzyjemni. Mają wstrętną osobowość. Uważał, że mają oni kompleks niż-
szości, który »próbują zrekompensować swoimi działaniami«. Według Nixona amerykańscy Żydzi byli tchó-
rzami, bo uciekali do Kanady, aby uniknąć poboru i wyjazdu do Wietnamu. »Nie zauważyłem, żeby na listach
[poległych – przyp. red.] z Wietnamu było wiele żydowskich nazwisk«. […] Nixon zastrzegał przy tym, że
występuje ogromna różnica między Izraelczykami, których podziwiał, a Żydami amerykańskimi”.
„NixoN: żydzi mają WstrętNy charakter”, Rzeczpospolita, 13 grudNia 2010 

heNry kIssINGer: 
“The emigration of Jews from the Soviet Union is not an objective of American foreign policy. And if they put
Jews into gas chambers in the Soviet Union, it is not an American concern”. 
christopher hitcheNs, “latest NixoN tape buries kissiNger’s reputatioN”, NatioNal post, december 14, 2010

GeNerał WojcIech jaruzeLskI o swojej obecności na posiedzeniu 
rady Bezpieczeństwa Narodowego: 

„To prezydent zaprosił mnie na spotkanie i sądzę, że zrobił to nie tylko ze względu na kwestię doboru uczest-
ników według klucza. Byłem przecież prezydentem, którego podpis widnieje pod wieloma przełomowymi
ustrojowo ustawami. Dezawuowanie mnie jako prezydenta poddaje pod wątpliwość te ustawy. Powstał
dziwny paradoks, którego nie rozumiem. […] Bardzo sympatycznie przywitaliśmy się z Lechem Wałęsą. Ta-
deusz Mazowiecki był premierem w czasie mojej prezydentury. Wspominam naszą współpracę jako owocną
i harmonijną. Szanuję historyczną rolę Lecha Wałęsy i wysoko oceniam cechy osobiste oraz zasługi premiera
Mazowieckiego. […] Żadnej rehabilitacji nie potrzebuję. Od kilku lat toczy się proces związany ze stanem
wojennym. Czekam cierpliwie na wyrok niezawisłego sądu. Wybieganie z wyrokami, przed organ, który
bada sprawę z wielką dociekliwością, jest czymś niestosownym”.
„jaruzelski: Nie jestem przybłędą z iNNej plaNety” – WypoWiedź dla portalu „WirtualNa polska”
http://Wiadomosci.Wp.pl/kat,1342,page,2,title,geN-jaruzelski-Nie-jestem-przybleda-z-iNNej-plaNety,Wid,
12889206,Wiadomosc.html

IzaBeLa Brodacka-FaLzmaNN: 
„Komuniści to zdolni ludzie. Błyskawicznie uczyli się używać sztućców i dobierać wina. Ich dzieci wysyłane
na zagraniczne uniwersytety, oczytane, kulturalne, znające dobrze obce języki tworzą teraz towarzyską elitę.
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Można ich jednak zawsze od prawdziwej elity odróżnić po głębokiej pogardzie dla człowieka z ludu i równie
głębokiej nienawiści do tych, których kiedyś prześladowali i okradali ich rodzice”.
http://NiezalezNa.pl/7938-W-liNii-prostej

FILIP musIał, hIstoryk z IPN: 
„Wojciech Jaruzelski – Kawaler Orderu Lenina, Orderu Rewolucji Październikowej i Orderu Czerwonego
Sztandaru, całkowicie podporządkowany Moskwie dyktator utrzymujący w Polsce komunistyczny reżim.
Po 1989 r. fałszowano jego biografię, by ukazywać go w pozytywnym świetle, Adam Michnik nazwał go
nawet »człowiekiem honoru«. Ci którzy gloryfikują dziś Wojciecha Jaruzelskiego, przyjmują tym samym
jego wersję, że to przypadek decydował, kto walczył o niepodległość, a kto reprezentował w Polsce so-
wieckie imperium”. 
Filip musiał, Nasz dzieNNik, 1 grudNia 2010

ProFesor tomasz Nałęcz, doradca PrezydeNta komoroWskIeGo, 
komentując udział GeN. „LudoWeGo” WP WojcIecha jaruzeLskIeGo 
w posiedzeniu rady Bezpieczeństwa Narodowego:

„Jako historykowi II RP bliska mi jest tradycja Józefa Piłsudskiego, który jako naczelnik państwa w służbie
Polski wykorzystywał ludzi różnych poglądów, nawet swych osobistych wrogów – Sądzę, że podobnie uważa
prezydent Komorowski”. 
Gazeta wyboRcza, 25 listopada 2010

Nasuwa się pytanie: czy pan profesor chciał w ten sposób poinformować o swoim odkryciu, jakoby Józef piłsudski jako
Naczelnik państwa konsultował swą politykę z poprzednikami: byłym namiestnikiem priwislińskowo kraju oraz niemieckim
Generał-Gubernatorem warszawskim? to rzeczywiście mogłoby zrewidować nasze spojrzenie na piłsudskiego. sugero-
walibyśmy jednak, zamiast wywiadu, napisać na ten temat artykuł z aparatem naukowym do jakiegoś poważniejszego pisma
– jednak z góry zastrzegamy, że my tego nie opublikujemy.

ProFesor aNtoNI dudek:
„Mam poczucie, że Jaruzelski powinien być osądzony w kategoriach prawnych. Najlepszym do tego miejs-
cem był Trybunał Stanu, ale SLD uniemożliwił to w 1996 r., wykorzystując fakt, że miał większość w Sejmie
razem z PSL. Odrzucono wówczas wniosek o proces przed Trybunałem Stanu. W związku z tym została
tylko droga przed sądem powszechnym. Gdyby w Polsce obowiązywały takie reguły jak w wielu krajach
mających wyższą od naszej kulturę prawną, to po tych dwóch latach mielibyśmy już wyrok. Jednych by
on zadowolił, innych nie. Moglibyśmy jednak powiedzieć, że niepodległa Rzeczpospolita w kategoriach
prawnych osądziła stan wojenny. A tak zostaniemy od strony prawnej ze znakiem zapytania, i to mi się nie
podoba. Wolałbym, żeby był jakiś wyrok. […] Jeżeli sąd uznałby Jaruzelskiego za osobę niewinną złamania
Konstytucji, ustaw, nie zmieniłoby to mojego poglądu jako historyka, że mieliśmy do czynienia po prostu
z ewidentnym nadużyciem władzy przez Jaruzelskiego w obronie dyktatury komunistycznej. Jestem dość
gruntownym krytykiem kłamstwa, które Jaruzelski opowiada, o tym, że ratował Polskę przed interwencją
sowiecką. Są dokumenty znane od lat, i kolejne wychodzą na jaw, które potwierdzają, że Rosjanie w grudniu
1981 r. nie tylko nie chcieli wkroczyć, ale odmówili wręcz Jaruzelskiemu wsparcia wojskowego, który pytał,
czy na wypadek zbyt dużego oporu, z którym nie byłby sobie w stanie poradzić, może liczyć na ich wspar-
cie. To jest dobrze udokumentowane, ale Jaruzelski i jego obrońcy to odrzucają. Ponieważ gdyby się 
z tym zgodził, mamy do czynienia ze zdradą stanu. Bo jak zakwalifikować zachowanie przywódcy kraju,
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który prosi obce wojska o wsparcie, żeby stłumić zrewoltowane społeczeństwo? To jest rzecz haniebna.
Ale skoro pewnie tego wyroku nie będzie, to zostaną nam oceny historyczne, które będą zróżnicowane”.
„jaruzelski poWiNieN zostać osądzoNy – WyWiad z proF. aNtoNim dudkiem”, Nasz dzieNNik, 13 grudNia 2010

historyk i publicysta The Times o roli Polski w zwycięstwie na Niemcami 
w II wojnie światowej: 

„Polski wkład do zwycięstwo aliantów w Drugiej Wojnie Światowej był nadzwyczajny, prawdopodobnie
nawet decydujący, ale przez wiele lat haniebnie pomniejszany i zaciemniany przez politykę Zimnej Wojny.
Polacy walczyli u boku brytyjskich żołnierzy w Północnej Afryce, Monte Cassino i Arnhem. Co dwunasty
pilot walczący w Bitwie o Anglię był Polakiem, a w brytyjskich siłach zbrojnych służyło ok. 250 tys. Polaków.
Polacy odegrali niezwykle ważną rolę jeszcze na innym, mniej widocznym polu konfliktu – zbieranie infor-
macji wywiadowczych i działalność szpiegowska na rzecz aliantów oraz przede wszystkim praca krypto-
logów. Ale mając Polskę za Żelazna kurtyną i pod sowiecką dominacją, zachodni historycy mieli tendencje
do pomniejszania polskiego wkładu w zwycięstwo. […] Przedwojenne sukcesy Polski w złamaniu systemu
szyfrowania niemieckiej maszyny Enigma okazał się kluczowy. Bez tego osiągnięcia, jeszcze z 1932 r.,
Wielka Brytania nie byłaby zdolna odczytać najbardziej tajnych wiadomości Niemieckiego Naczelnego
Dowództwa. A bez tego Sojusznicy mogliby przegrać wojnę. Mniej znany jest wkład Polski do wojny wy-
wiadów. W 1940 roku, rząd gen. Władysława Sikorskiego przekazał wszystkie materiały wywiadu brytyjskiej
MI6, umożliwiając Wielkiej Brytanii dostęp do najwyższej klasy tajnych informacji do końca wojny”. 
beN maciNtyre, “bravery oF thousaNds oF poles Was vital iN securiNg victory”, the times, december 10, 2010

jaN tomasz Gross:
„Mimo, że liczba Żydów zamordowanych przez Polaków w czasie wojny była niewielkim ułamkiem całości,
i mimo że rabunek był również niewielką częścią skradzionego [przez Niemców – przyp. red.] majątku ży-
dowskiego, to właśnie te »marginalne« zjawiska, miały lata później znaleźć się w centrum uwagi i przyciągnąć
nadzwyczajną publiczną uwagę”.
shula kopF, “poles coNFroNt the dark side”, the JeRusalem post, october 30, 2010

szeWach WeIss, Były amBasador IzraeLa W PoLsce: 
„Niemcy swoje fabryki śmierci wybudowali na polskiej, okupowanej przez nich ziemi. W ten sposób Holokaust
stał się wspólną, polsko-żydowską tragedią. Czasami mówi się, że Niemcy nieprzypadkowo dokonali dzieła
zagłady w Polsce. Zgoda. Ale zrobili tak dlatego, że właśnie tutaj mieszkała największa w Europie społeczność
żydowska. 3.5 miliona ludzi. Najwygodniej było więc ich wymordować na miejscu. Nie chcieli też tego robić
na oczach własnych obywateli. Niestety, jednak są ludzie, którzy próbują przerzucić na Polaków odpowie-
dzialność za to, co się stało. Opowiadają o »polskich obozach śmierci«, co jest haniebnym kłamstwem i nie-
godziwością. Przecież obok Żydów w tych obozach ginęły setki tysięcy Polaków. Intelektualistów, szlachciców,
działaczy podziemia, oficerów, księży i zwykłych ludzi. Mordowanych tak samo jak mordowani byli Żydzi”.
szeWach Weiss, „polacy pozostali NiezłomNi”, Rzeczpospolita, 26 styczNia 2011 

Wystąpienie IsraeLa sINGera, sekretarza GeNeraLNeGo śWIatoWeGo 
koNGresu ŻydóW dotyczące Polski na obradach światowego kongresu Żydów 
w Buenos aires w 1996 r.: 
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„Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i naród polski nie stanie się spadkobiercą polskich Żydów.
Nigdy na to nie pozwolimy. [...] Będą to od nas słyszeć dopóki Polska znowu nie zamarznie. Jeśli Polska nie
spełni żydowskich roszczeń będzie publicznie atakowana i upokarzana (»publicly attacked and humiliated«)
na forum międzynarodowym”.
depesza ageNcji reuters z bueNos aires (argeNtyNa), piątek, 19 kWietNia 1996

ProFesor IWo cyPrIaN PoGoNoWskI, WIeLoLetNI WykładoWca Virginia 
PolyTechnic insTiTuTe and sTaTe uniVersiTy (VIrGINIa tech., usa): 

„Ja w czasie wojny byłem więźniem w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen pod Berlinem od 10 sierp-
nia 1940 r. aż do tak zwanego »marszu śmierci w Brandenburgii«, w czasie którego, z 38 tys. maszerujących
więźniów Niemcy zastrzelili około 6 tys. Pamiętam, że wówczas wśród więźniów nie widziałem nikogo ozna-
czonego gwiazdą Dawida. Stało się tak, ponieważ Niemcy wywieźli z Sachsenhausen na wschód wszystkich
Żydów z wyjątkiem małej grupy, która stanowiła permanentne Krematorium Komando, do którego Niemcy
przydzielali wyłącznie Żydów. Handel złotymi zębami w obozie w Sachsenhausen zaczynał się w krematorium,
gdzie Żydzi wyrywali obcęgami ze zwłok więźniów złote zęby, które następnie sprzedawali strażnikom i zbrod-
niczej kryminalnej mafii obozowej, zorganizowanej przez hierarchię kryminalistów niemieckich, obozowych
prominentów oznaczonych zielonymi winklami. Byli to tak zwani po niemiecku Beruf Verbrechers. Mafia ta
była bardzo niebezpieczna. Pamiętam jak znajomy mój Leonard Krasnodębski popadł w konflikt z tymi zbrod-
niarzami i został zamordowany przez nich przez powieszenie go na haku od lampy w jednym z pomieszczeń
izby chorych. […] Makabryczny handel złotymi zębami w obozie w Sachsenhausen, który zaczynał się w kre-
matorium, gdzie pracujący Żydzi wyrywali obcęgami ze zwłok więźniów złote zęby, jest na pewno znacznie
bardziej szokujący, niż fantastyczne i zmyślone opisy w Złotych Żniwach autorstwa małżeństwa Grossów,
którzy dorabiają się na służbie żydowskiego ruchu roszczeniowego”.
iWo cypriaN pogoNoWski, „haNdel złotymi zębami W obozie W sachseNhauseN”, http://WWW.pogoNoWski.com/?p=2396

aNdrzej kumor, PuBLIcysta PoLoNIjNy o ZłoTych Żniwach:
„Gross stawia pytanie, co takiego łączy »Polskiego chłopa i SZWAJCARSKIEGO BANKIERA«, i odpowiada,
że tym czymś jest »złoty ząb wyrwany z żydowskiej czaszki«. Tu postawić możemy pytanie domyślne, 
o które chodzi Grossowi i jego mocodawcom; mianowicie – co takiego różni polskiego chłopa od szwaj-
carskiego bankiera? Odpowiedź jest prosta; otóż szwajcarski bankier już się wypłacił, a polski chłop jeszcze
nie. I mamy całą teleologiczną eksplanację publikacji Grossowej książeczki. Dodam tylko, że na wojnie zda-
rzały się rzeczy straszne i zdemoralizowani, ograbieni oraz wegetujący w nędzy ludzie na porządku dziennym
rabowali trupy; od butów niemieckich żołnierzy poczynając, a na woreczkach z trofiejnym złotem kończąc.
W Grossowym pisaniu nie chodzi jednak o to, byśmy wszyscy lepiej poznali horror wojny, lecz o całkiem
bieżący cel polityczno-ekonomiczny. W tym sensie można postawić proste pytanie, kto tu jest (był) większą
hieną?”.
aNdrzej kumor, „podszyci lokajstWem”, GoNiec – tyGodNik polski w kaNadzie, 7 styczNia 2011

BarBara eNGeLkING-BoNI:
„Rola uczonego jest taka, że siedzi sobie w archiwum, odkrywa dokumenty, poznaje fakty, nanizuje je na
sznureczek, potem pisze solidną, nudną książkę, której nikt nie czyta… No więc my sobie tak dłubiemy,
uprawiamy to nasze poletko, a tu przychodzi Gross ze swoją książką i sprawia, że Gazeta Wyborcza zgłasza
się do nas po wywiad”.
„jak polska długa i szeroka – rozmoWa z barbarą eNgelkiNg i jaNem graboWskim”, Gazeta wyboRcza, 9 styczNia 2011 
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ProFesor NormaN FINkeLsteIN:
„Jan Tomasz Gross nie jest szerzej znanym naukowcem. Nawet kiedy był profesorem na Uniwersytecie 
w Nowym Jorku, zajmował się inną tematyką. Jego wcześniejszych książek nie uznaję za pozycje naukowe.
Wydaje mi się, że Gross w pewnym momencie zrozumiał – tak jak wiele innych osób – że podejmowanie
tematu antysemityzmu jest intratnym zajęciem. Zrozumiał, że to jest sposób, by odnieść sukces w USA. To
nic szczególnego w naszym kraju. Wielu »naukowców« wybrało tę drogę, aby zrobić karierę. Mało tego, po
publikacji pierwszej książki Grossa poprosił mnie o wywiad współpracownik jednej z dużych polskich gazet.
Gdy go opublikował, zaczął przedstawiać się w USA jako polski Żyd, choć wcale nim nie był. Wszystko po
to, by zarobić! Później – o ile mi wiadomo – wzbogacił się na handlu meblami. Niedługo okaże się, że
wszyscy jakoś zostali poszkodowani podczas holokaustu... W ten sposób przybywa oszustów. To po prostu
biznes. […] Jan Tomasz Gross po prostu robi interesy. Stany Zjednoczone również mają wiele spraw 
w przeszłości, które powinny zostać wyjaśnione. A jednak Grossowi nie przyszło do głowy, by się nimi zająć.
Mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale pisze o Polsce. Gross nie prezentuje żadnej wielkiej myśli, ze
względu na którą musielibyście rewidować własną historię. On po prostu wykorzystuje Polskę, aby robić
karierę akademicką”. 
„przedsiębiorstWo holokaust umiera”,
rozmoWa z proF. NormaNem FiNkelsteiNem, Nasz dzieNNik, 13 styczNia 2011

aLINa skIBIńska, hIstoryk ceNtrum Badań Nad zaGładą ŻydóW 
INstytutu FILozoFII I socjoLoGII PaN, komentuje tezę Grossa o wymordowaniu
przez Polaków 200 tys. Żydów: 

„Rzeczywiście, na obecnym etapie badań trudno byłoby obronić taką liczbę. […] To jest oparte na pewnej kalkulacji.
Szacuje się bowiem, że około 10 procent polskich Żydów znajdujących się pod okupacją niemiecką uciekło przed
niemieckimi deportacjami. Albo zbiegło z gett podczas pacyfikacji, albo już z samych transportów do obozów. Daje
to więc co najmniej 250 tysięcy osób. Spośród tych 250 tysięcy po wojnie w Centralnym Komitecie Żydów w Polsce
zarejestrowało się nie więcej niż 60 tysięcy”. 
„chłopi mordoWali żydóW z chciWości”, 
rozmoWa z aliNą skibińską, Rzeczpospolita, 12 styczNia 2011

ksIądz tadeusz IsakoWIcz-zaLeskI:
„Siostra cioteczna mego Ojca, śp. Maria Odud, rodem z Korościatyna k. Monasterzysk na Tarnopolsz-
czyźnie, z narażeniem życia uratowała w czasie II wojny światowej, Żyda Teofila Finkelperla, późniejszego
skrzypka Filharmonii Krakowskiej. Za swój bohaterski czyn nigdy nie otrzymała medalu »Sprawiedliwy
wśród narodów świata«, choć jej rodzina w tym kierunku czyniła wiele starań. Z kolei inny mój krewny, 
ks. prałat Leon Isakowicz, ormiańskokatolicki proboszcz ze Stanisławowa, ratował Żydów, wystawiając
im w czasie okupacji niemieckiej katolickie metryki. Podobnie czynił jego zwierzchnik, ks. infułat Dionizy
Kajetanowicz ze Lwowa, ostatni administrator ormiańsko-katolickiej archidiecezji w Lwowie i proboszcz
tamtejszej parafii katedralnej. Za tę pomoc został przez Niemców wtrącony do więzienia. W 1944 r. aresz-
towało go również NKWD, choć z innych powodów. Zmarł z wycieńczenia w 1954 r. w radzieckim łagrze
Abież pod Kołymą. Obaj duchowni nigdy też za swoje czyny nie otrzymali medalu »Sprawiedliwy wśród
narodów świata«”.
list otWarty ks. tadeusza isakoWicz-zaleWskiego do WydaWNictWa „zNak”,
http://WWW.koNserWatyzm.pl/aktualNosci.php/Wiadomosc/7745/
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doktor haB. krzysztoF szWaGrzyk, hIstoryk z IPN o Żydach W uB I oFIarach
czystek z marca’68:

„Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji
Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodo-
wością kadr »bezpieki« w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjo-
nariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego. […] W latach
1945-1956 we wszystkich komórkach tylko wojewódzkiego UB na Dolnym Śląsku pracowało ponad 500 osób
pochodzenia żydowskiego. Pytanie o pełną liczbę zatrudnionych w aparacie bezpieczeństwa Polski Ludowej/
PRL pozostaje nadal otwarte, podobnie jak problem związany z próbą określenia świadomości narodowej ofi-
cerów »bezpieki«, wśród których część już przed wojną manifestacyjnie odcinała się od swych żydowskich
korzeni. Oderwani od rodzimego środowiska deklarowali swą polskość i światopogląd materialistyczny, w któ-
rych wiarę głęboko zachwiały dopiero wydarzenia 1968 r., gdy w wyniku antysemickiej nagonki 1968 r. kilka-
naście tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Ich wyjazd upowszechnił na świecie
pogląd o ksenofobicznej Polsce i rzekomym antysemityzmie jej mieszkańców. Milczeniem pomija się przy tym
fakt, że całą operację przeciwko Żydom zorganizowali ich niedawni towarzysze z »bezpieczeństwa«, a pośród
wyjeżdżających do Izraela znalazło się kilkuset niedawnych sekretarzy partii, stalinowskich sędziów i prokura-
torów, oficerów Informacji Wojskowej, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Żaden z nich nigdy
nie poniósł odpowiedzialności za dokonane czyny, a nieliczne próby doprowadzenia do ekstradycji osób oska-
rżonych o zbrodnie stalinowskie każdorazowo kończyły się niepowodzeniem”.
krzysztoF szWagrzyk, „Nie tylko morel”, Nasz dzieNNik, 28 styczNia 2008 

adam saNdauer: 
„Podczas II wojny światowej w Polsce nie było polskich władz, a okupant promował działania szmalcowników
i nagradzał za wydawanie Żydów. Te czyny muszą zostać i są potępiane, ale odpowiedzialności za nie nie
można rozciągać na całe społeczeństwo, które nie mogło temu przeciwdziałać, ani na państwo, które było
okupowane. II wojna światowa to okres, gdy do głosu dochodziły najmroczniejsze, najpaskudniejsze
postawy. Oczywiście: było to haniebne i straszne, ale nie odzwierciedla zachowań polskiego społeczeństwa.
Mówię to, jako człowiek, którego dziadkowie zginęli z rąk szmalcownika. Moja matka, Erna Rosenstein, wraz
z rodzicami uciekała z Warszawy na wieś, wydawało się, że tam będzie bezpieczniej. Człowiek, który za-
ofiarował im pomoc, zabrał ich pociągiem gdzieś pod Małkinię, ograbił i zabił. Mojej matce udało się uciec.
Nie można jednak za to morderstwo obwiniać polskiego społeczeństwa. Dziesiątki ludzi próbowały nieść
pomoc, a wystarczył jeden szmalcownik, żeby ich zamordować. Za działania takich bandytów nie wolno
obwiniać wszystkich, bo sporo Polaków pomagało, jak mogło. […] Po wojnie w Polsce miały miejsce ha-
niebne czyny w stosunku do Żydów, ale wtedy miało miejsce także wiele innych haniebnych czynów. Szab-
rownicy jechali na zachód grabiąc mienie porzucone przez Niemców, trwała reforma rolna połączona 
z grabieżami dworków. Należy potępić wszelkie te bandyckie działania, ale nie można twierdzić, że były one
skierowane wyłącznie na grabież mienia po zamordowanych Żydach […]. Apeluję o to, żeby zacząć nor-
malnie rozmawiać, zastanawiać się nad rolą Żydów w historii Polski, nad tym, jaka jest geneza antysemi-
tyzmu, jaką rolę odgrywała w polskiej kulturze asymilująca się żydowska inteligencja. Haniebne zachowania
należy potępić, pamiętając, że ani państwo ani naród polski, jako całość nie może ponosić za nie odpowie-
dzialności. Polacy nie są spadkobiercami bandziorów. Winę za haniebne występki i zbrodnie ponosi nie
społeczeństwo Polski, które nie mogło im przeciwdziałać, lecz ci, którzy stworzyli warunki do takich zacho-
wań, czyli hitlerowcy”. 
adam saNdauer, „czyNy baNdytóW, Nie ogółu polakóW”, pap, 16 marca 2011
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ProFesor krzysztoF szPILmaN, syN PIaNIsty WładysłaWa szPILmaNa: 
„Trzeba uznać, że niektórzy Polacy zachowali się haniebnie. Ale to była mniejszość. Wrażenie, jakie robi ta
książka, spacza to, co było, bo wydaje się, że wszyscy Polacy tak robili a to jest nieprawda. […] Mi się wy-
daje, że większość ludzi, jak wszędzie na świecie, była przerażona tym, co się dzieje, ale się bała coś zrobić.
Dużo było bohaterów i były niektóre nikczemne jednostki, które robiły okropne rzeczy”. 
„złote żNiwa Wypaczają historię, radio zet, 14 marca 2011
http://media.Wp.pl/kat,1022943,Wid,13219664,Wiadomosc.html?ticaid=1bF5e

roNaLd s. Lauder, PrzeWodNIczący śWIatoWej orGaNIzacjI ds. restytucjI
mIeNIa ŻydoWskIeGo (Wrjo) o PoLsce:

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym rozwojem wypadków, jako że przedstawiciele polskiego rządu przez
wiele lat publicznie oświadczali, że restytucja mienia i problem rekompensat będą załatwione i ustawa w tej
sprawie wniesiona do parlamentu. Ogłaszając swą decyzję w tym tygodniu, Polska mówi wielu starszym
wiekiem przedwojennym właścicielom ziemskim, w tym osobom ocalonym z Holokaustu, że w przewidy-
walnej przyszłości nie mogą liczyć nawet na częściową rekompensatę za odebrane im majątki. […] Problem
ten był omawiany w Polsce od prawie dwóch dziesięcioleci, podczas różnych faz rozwoju ekonomicznego,
włącznie z obecną, kiedy Polska jest krajem mającym wzrost gospodarki zaliczany do najszybszych w Unii
Europejskiej. Jest niedopuszczalne, że Polska nie może znaleźć jakiegoś sposobu wypełnienia swych zo-
bowiązań na rzecz byłych właścicieli ziemskich. […] Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej
uchwaliła pewnego rodzaju ustawy zapewniające zwrot skonfiskowanego mienia albo rekompensaty”. 
Diaspora żydowska rozczarowana wstrzymaniem procesu restytucji mienia w Polsce, 13 marca 2011 
http://praWo.gazetapraWNa.pl/artykuly/495191,diaspora_zydoWska_rozczaroWaNa_WstrzymaNiem_procesu_restytu-
cji_mieNia_W_polsce.html 

mało zNaNy troP W sPraWIe jedWaBNeGo:
„Białostocka prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej, prowadząca śledztwo w sprawie mordu na ośmiu
Polakach w miejscowości Świdry – Wissa, natrafiła na ślad jej organizatora Mieczysława Kosmowskiego,
agenta gestapo. Podczas wojny wydał na śmierć wielu Polaków i Żydów z terenów ziemi łomżyńskiej i bia-
łostockiej. Prokuratorzy rozpatrują też tezę, że Kosmowski jako agent gestapo przygotowywał pogromy ży-
dowskie. Chodzi o wydarzenia z lipca 1941 roku w kilku miejscowościach w okolicach Szczuczyna i Łomży.
Jest rzeczą oczywistą, że Polacy nie mogli robić tego, co chcieli, na terenach zajętych przez III Rzeszę. Nie
mogli więc organizować pogromów. Organizowali je Niemcy, którzy specjalnie się do tego przygotowywali
– twierdzą prokuratorzy IPN”. 
adam białous, „Niemcy płacili i za pogromy, i za deNuNcjację polskich żołNierzy”, Nasz dzieNNik, 11-12 lipca 2009

raFał a. zIemkIeWIcz o sPoWIedzI W ImIę „INNeGo”:
„Nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, kiedy pani Agnieszka Holland opowiadała Monice Olejnik, jak
dumna jest z faktu, że my, Polacy, potrafimy wzorem Grossa i za jego przewodem śmiało rozliczać się 
z ciemnymi kartami naszej przeszłości. Przebiegam w myślach listę »autorytetów«, które w »naszym« imieniu
kajają się za rzekome przewiny polskich chłopów, katolików, narodowców. Żaden z nich, podobnie jak sama
pani Holland, nie może powiedzieć, że wywodzi się ze środowisk, które tak ochoczo ustawia pod pręgierzem.
Wielu za to, podobnie jak ona sama, jest dziećmi i wnukami aktywnych współtwórców stalinowskiego reżimu
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i apologetów jego zbrodni. O rozliczaniu się z tym dziedzictwem nie chcą nawet słyszeć. Sama Agnieszka
Holland w wywiadach uparcie wybiela ojca, sugerując, że trzeba zrozumieć trudne wybory podejmowane
w przedwojennej atmosferze zagrożenia faszyzmem, a idee KPP były szlachetne… Żeby zresztą ograniczyć
się do przykładu z najwyższej półki, Adam Michnik w obronie czci ojca, działacza partii samą nazwą pod-
kreślającej dążenie do likwidacji państwa polskiego, wytoczył nawet proces. Pod pretekstem, że omyłkowo
przypisano mu szpiegostwo, podczas gdy sąd II RP skazał go »tylko« z paragrafu o zdradzie państwa”.
raFał a. ziemkieWicz, „z cudzej piersi się WyrWało”, Rzeczpospolita, 26-27 marca 2011 

ProFesor WIesłaW chrzaNoWskI o samodefiniowaniu się jako Polacy: 
„Dziś powszechnie akceptowane jest kryterium subiektywne – skoro czuję się Polakiem, to Polakiem jes-
tem. Jednak samo ogłoszenie, że jest się Polakiem, nie przesądza, moim zdaniem, o prawdziwym wpi-
saniu się w narodową wspólnotę. We współczesnym świecie takie deklaracje składa się coraz częściej,
chcąc więcej zarabiać, płacić niższe podatki i szybciej dostać paszport nowego kraju zamieszkania.
[…] Stawanie się Polakiem jest długotrwałym procesem włączania się w nasz system wartości, obyczajów.
To w końcu duma z bycia Polakiem, także wtedy, gdy zamiast korzyści przynosi to trudności, czasem
upokorzenia”. 
„przyszedł lud do Narodu. z proF. WiesłaWem chrzaNoWskim rozmaWiał Włodzimierz kalicki”, Gazeta wyboRcza 
(świąteczNa), 14-16 kWietNia 2001

teorie Grossa i nazistowskie korzenie jego wydawcy: 
„W dużej mierze, w związku z szerokim nagłośnieniem pism historyka Jana Tomasza Grossa, w dzisiejszych
czasach powszechnym stało się, że angielskie media traktują Polaków tak, jak gdyby byli oni współspraw-
cami Holocaustu, a nawet ponosili większą odpowiedzialność za prześladowania i zabójstwo polskich
Żydów niż niemieccy okupanci. Wydaje się znikać fakt, że w czasie niemieckie okupacji miliony Polaków-
chrześcijan, spotkał taki sam los co ich żydowskich sąsiadów. […] To może nie jest bez znaczenia, że
książka Jana Tomasza Grossa Strach: antysemityzm w Polska po Auschwitz została wydawana w języku an-
gielskim przez Random House, wydawnicze ramię niemieckiego giganta medialnego Bertelsmann. Jak
tylko wyszedł na jaw dzięki dochodzenia dziennikarza Herscha Fischlera, późniejszy szef Bertelsmanna
Heinrich Mohn był honorowym członkiem SS, który swój majątek zawdzięcza w dużej mierze licznym zle-
ceniom, które spółka wykonywała publikując teksty dla Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Co więcej,
zmuszony do wyjaśnienia nazistowskiej przeszłości firmy, obecny szef Bertelsmann, syn Heinricha – Rein-
hard Mohn zlecił to nikomu innemu jak otwarcie rewizjonistycznemu historykowi Dirkowi Bavendammiowi,
który nazwał II wojny światowej »Wojna Roosevelta« (»Roosevelt’s War«)”.
johN. roseNthal, “skierbieszoW: poles aNd the germaN occupatioN”, woRld politics Review, 21 lutego 2008
http://WWW.WorldpoliticsrevieW.com/treNd-liNes/1640/skierbieszoW-poles-aNd-the-germaN-occupatioN

jak podaje serwis BBc news, przed londyńskim sądem stanął obywatel holandii, 
oskarżony o zamordowanie 19-letniego Polaka. Powodem morderstwa była 
przynależność ofiary do narodu polskiego, który, jak stwierdził morderca:

„jest odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej”. 19-letni Marcin B. został zaatakowany nożem w pobliżu
stacji autobusowej Finsbury Park w północnym Londynie. Polak mieszkał w Tottenham. Atakującym okazał
się 33-letni Holender. Przed sądem nie przyznaje się do zabójstwa. 
aNglia: 19-latek zgiNął za obroNę polskiej historii; http://WolNapolska.pl/iNdex.php/2011021013290/aNglia-19-latek-zgiN-
za-obroN-polskiej-historii.html 
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Francja xxI w.: 
„W żadnym innym kraju Europy w wyszukiwarce Google nazwiska polityków nie są łączone z hasłem »Żyd«
lub »żydowski« tak często, jak we Francji. Dziennik Le Monde odkrył, że Francuzi wręcz obsesyjnie spraw-
dzają w sieci, czy ich czołowi politycy są Żydami. Gazeta porównała statystyki wyszukiwarki Google z kilku
krajów Europy. W żadnym z nich internauci nie łączyli nazwisk polityków z hasłem »Żyd« tak często, jak właś-
nie nad Sekwaną. Usługa Google Autocomplete, która sugeruje nam dalszy ciąg naszego zapytania, we
Francji najczęściej proponuje dorzucenie do nazwiska polityka słowa »Żyd« albo »żydowski«. Wrzucając do
wyszukiwarki np. nazwisko premiera Francois Fillona, na drugim lub trzecim miejscu, po Wiki i Wikipedia,
wyskakuje nam »Fillon Żyd« albo »premier Żydem«. – Usługa Autocomplete ujawniła prawdziwą mentalność
Francuzów – uważa specjalista ds. Internetu z Uniwersytetu w Nantes Oliver Ertzscheid. – To normalne. 
W żadnym innym kraju nie ma tylu osobistości pochodzenia żydowskiego w polityce czy kulturze. Nie do-
patrywałbym się tu antysemityzmu – zaprzecza mu politolog Jean-Yves Camus. Badania nad inną usługą
wyszukiwarki Google, tzw. Instant, która wyświetla wyniki wyszukiwania już podczas wpisywania hasła, wy-
kazały, że Francuzi równie chętnie łączą słowa »Arab lub »czarny« z »brudny« lub »złodziej«, pokazując, co
myślą o swoich sąsiadach imigrantach”.
„obsesyjNe szukaNie »żydóW« W google”, Rzeczpospolita, 21 lutego 2011

Polscy kibice i polityka: 
„Nikt nie powie, że kibice popierają taką czy inną partię. W gronie kibiców są ludzie o różnych poglądach.
Ale rzeczywiście środowiska kibicowskie różnych klubów utożsamiane bywają z opcjami politycznymi. Cza-
sami korzenie takich sympatii sięgają jeszcze lat 80. – mówi »Rz« Andrzej Duffek, jeden z najbardziej znanych
kibiców Lechii Gdańsk. Jego brat – nieżyjący już Tadeusz – w latach 80. był szefem fanów gdańskiego klubu
i organizatorem głośnych antykomunistycznych manifestacji. Fani Lechii i dzisiaj podczas meczów skandują
antykomunistyczne hasła, wieszają transparent »Bastion prawicy«. Do zadeklarowanych prawicowców na-
leżą też od dawna sympatycy Śląska Wrocław. Na forach internetowych fani tego klubu od dawna ostro kry-
tykują PO. Wielu z nich deklaruje sympatie dla PiS i Korwin-Mikkego. Za bliższych prawicy uchodzą też fani
Cracovii i Wisły Kraków. […] ich poglądy są dzisiaj zdecydowanie antykomunistyczne. Kibole przestrzegają
tego rygorystycznie. – Na »Żyletę« (sektor szalikowców – red.) nikt w koszulce Che Guevary nie wejdzie 
– podkreśla jeden z liderów kibiców Legii”.
jarosłaW stróżyk, „»doNald m...le«, czyli kogo popierają kibole”, Rzeczpospolita, 23 maja 2011 

„Przeciw nazwie stadionu dynama drezno gwałtownie protestuje lokalna społeczność 
żydowska.

Miano Glückgas Stadion, czyli Stadion Szczęśliwego Gazu, pochodzi od firmy sponsorującej drużynę 
– dystrybutora gazu ziemnego. Żydom kojarzy się z Holocaustem. – »Gaz« i »szczęście« to słowa, które 
w Niemczech do siebie nie pasują – zauważył Süddeutsche Zeitung”.
„przegląd prasy”, aNGoRa (2011) Nr 5

PIotr zychoWIcz o PochodzeNIu WłodzImIerza I. LeNINa: 
„To, że dziadek wodza rewolucji był Żydem, było ścisłą tajemnicą, której przestrzeganie nakazał sam Józef
Stalin. O sprawie wiedziała zaledwie garstka wtajemniczonych aparatczyków. […] Profesor Bauer przypo-
mina, że żydowskiego pochodzenia byli Karol Marks oraz wielu czołowych rosyjskich rewolucjonistów. Lew
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Kamieniew (właśc. Lew Rozenfeld), Grigorij Zinowjew (Hersz Radomylski), Lew Trocki (Lew Bronstein) czy
Karol Radek (Karol Sobelsohn). Gdyby się jeszcze okazało, że sam towarzysz Lenin miał żydowskiego
dziadka, zwolennicy tezy o żydokomunie by triumfowali. […] Zwykli Rosjanie o żydowskich korzeniach Lenina
dowiedzieli się dopiero niedawno, gdy muzeum na moskiewskim placu Czerwonym otworzyło wystawę po-
święconą wodzowi rewolucji. Wśród zgromadzonych na niej dokumentów znalazł się list siostry Lenina Anny
Uljanowej wysłany do Stalina w 1932 roku. Przyznała ona w nim, że dziadek Lenina od strony matki był
Żydem pochodzącym z terenów byłej Rzeczypospolitej. Miał się nawrócić na prawosławie, aby wyjechać 
z żydowskiej strefy osiedlenia wyznaczonej po rozbiorach przez carat. »Pochodził z biednej żydowskiej ro-
dziny – pisała Uljanowa. – Według jego świadectwa chrztu był synem Mojżesza Blanka i pochodził z Żyto-
mierza [obecnie na terenie Ukrainy]. Włodzimierz Iljicz zawsze oceniał Żydów bardzo wysoko. Przykro mi,
że informacje o naszym pochodzeniu, którego domyślałam się już od dłuższego czasu, nie były znane,
kiedy mój brat jeszcze żył«”.
piotr zychoWicz, „toWarzysz leNiN był żydem?”, Rzeczpospolita, 1 czerWca 2011

ProFesor raFał WNuk 
„Nie wszyscy »żołnierze wyklęci« – powojenna partyzantka antykomunistyczna – chcieli budować demokra-
tyczne państwo prawa. Wielu z nich nie można stawiać za wzór dzisiejszego obywatelskiego patriotyzmu.
Bo oni pod dzisiejszą Polską by się nie podpisali”.
raFał WNuk, te pomNiki Nas Nie połączą”, Gazeta wyboRcza, 3 czerWca 2006 

Można jeszcze dodać, że większość partyzantów antykomunistycznych nie należałaby zapewne do prenu-
meratorów Gazety Wyborczej. Jeszcze więcej takich osób można by się doszukać wśród ofiar Katynia i Ausch-
witz. Czy ma to oznaczać, że powinno się dzielić ofiary komunistów i nazistów na mniej lub bardziej godne
szacunku i upamiętnienia? (Red.)
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