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Artur Paszko

Ziemskie Imperium
z kroków naszych,
Imperium Boga z naszych serc
1

– czyli o konfederackiej wizji
Imperium Słowiańskiego

Jesienią 1941 r. kolportowano w Warszawie kanałami konspiracyjnymi
„Mapę Imperium Słowiańskiego” – tę samą, którą reprodukujemy w niniejszym
numerze Glaukopisu. Na jej odwrocie umieszczono szczegółowe objaśnienia,
które miały przybliżać ideę powołania takiego „bloku szczepowo-geopolitycznego”, oraz zasady, na których miał zostać ufundowany2. Mimo niewielkiego
(prawdopodobnie) nakładu i – co za tym idzie – wąskiej grupy odbiorców,
dokument ten wywołał sporo emocji wśród konspiracyjnych organizacji politycznych3. Warto przyjrzeć się zarówno samej koncepcji Imperium, jak i organizacji, która ją propagowała i firmowała.

1

Fragment Piosenki uderzenia autorstwa Andrzeja Trzebińskiego (zob. U[derzenie] ([Warszawa: Konfederacja Narodu, 1942]): s. 12).
2
Imperium znaczy – istnienie Polski, wielkość Słowian, pokój Europy (Warszawa: Konfederacja
Narodu, 1941).
3
Zob. np. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut
(Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988): s. 63–64; M. Paulińska [wł. Małgorzata Bartyzel],
„Kultura, czyli realizm stwarzania”, Polityka Polska, nr 4 (1984): s. 51–52.
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Organizacja i ludzie
Za początek istnienia Konfederacji Narodu (KN) – bo to właśnie ta formacja
sygnowała „Mapę…” – należy uznać połączenie się 28 września 1940 r.4 kilku
organizacji konspiracyjnych, uznających legalność rządu emigracyjnego, lecz
nieufnie odnoszących się do Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ). Były nimi: Gwardia Obrony Narodowej (GON), Tajna
Armia Polska (TAP) i Grupa „Znak”, Związek Czynu Zbrojnego (ZCZ) oraz
grupy „Pobudka” i „Wawel”. Do struktury tej wszedł także Bolesław Piasecki
wraz z grupą ludzi wywodzących się w większości z przedwojennego Ruchu
Narodowo-Radykalnego „Falanga”, która zgromadziła się wokół niego i Jerzego
Hagmajera5. Nieco później dołączyły do nich: Organizacja Bojowa (30 września
1940 r.) i Grupa „Grom” (11 listopada 1940 r.)6.
Pod koniec stycznia 1941 r. z organizacji wydzielono pion wojskowy
– autonomiczną Konfederację Zbrojną (KZ) na czele z mjr. Janem Włodarkiewiczem7. Podział ten stał się początkiem końca spójnego funkcjonowania
KN, gdyż KZ zaczęła wyraźnie ciążyć ku ZWZ8, do którego została włączona
ostatecznie na przełomie 1941 i 1942 r.9. Fakt ten zapoczątkował rozpad politycznej struktury KN, którą najpierw opuściły GON i ZCZ10. Ostatecznie,
z początkiem 1942 r. kierownictwo KN przeszło w ręce osób związanych
z Bolesławem Piaseckim i przedwojennym Ruchem Narodowo-Radykalnym
„Falanga”. Ta zasadniczo nowa formacja, po przezwyciężeniu wewnętrznego
kryzysu, rozpoczęła działania zmierzające do poszerzenia swojego stanu
4

Zob. J. Hagmajer, „Pierwsze dementi”, Kierunki, nr 25 (1985): s. 8; A.K. Kunert, „Jeszcze
o ideologii KN”, tamże, nr 30 (1985): s. 11; K. Malinowski, Tajna Armia Polska, Znak,
Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności (Warszawa: Instytut Wydawniczy
PAX, 1986): s. 104–115. A. Dudek i G. Pytel podają, że miało to miejsce 21 IX 1940 r. (zob.
A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej (Londyn: „Aneks”, 1990):
s. 113).
5
K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944 (Warszawa: Instytut Wydawniczy
PAX, 1993): s. 33.
6
A.K. Kunert, „Jeszcze o ideologii KN”, s. 11.
7
K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe…, s. 38; J.J. Terej, Rzeczywistość i polityka.
Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji (Warszawa: Książka i Wiedza,
1979): s. 150, przypis 109.
8
K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe…, s. 39–41; K. Malinowski, Tajna Armia
Polska…, s. 152; A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki…, s. 120–121.
9
K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe…, s. 42; K. Malinowski, Tajna Armia Polska…,
s. 156. Jacek Majchrowski datuje ten proces na okres od maja do sierpnia 1941 r. (por. tegoż,
Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro” (Paris: Libella,
1984): s. 127). Z kolei Jerzy Hagmajer pisze o okresie od listopada 1941 do maja 1942 r. (zob.
tegoż, „Przyczynek do biografii Bolesława Piaseckiego”, K-O-N, nr 1 (1983): s. 8).
10
AWIH, III/109/12, Oświadczenie Kierownictwa Grupy Cywilnej GON i Z.Cz.Z.
[z 14 lipca 1942 r.].
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liczebnego i budowy struktur zarówno politycznych, jak i wojskowych. Konfederaci utworzyli nową strukturę militarną – Pion Uderzenia11, który działał
pod wodzą samego Piaseckiego. Ostatecznie 17 sierpnia 1943 r., po uprzednich
długotrwałych rokowaniach, na mocy rozkazu Komendanta Głównego Armii
Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” (nr 109/I), został on wcielony
do AK12. Niemniej zachował w jej strukturze pewną autonomię: Oddziały
Uderzenia zostały skoncentrowane na Nowogródczyźnie, gdzie utworzyły
działający w partyzantce III batalion 77 pułku piechoty AK. Jego szlak bojowy
zakończyło rozbicie w operacji „Ostra Brama” w lipcu 1944 r. Pozostałe w stolicy struktury Uderzenia uległy rozbiciu w Powstaniu Warszawskim13, które
stanowiło zarazem kres istnienia całej Konfederacji Narodu.
Struktury organizacyjne KN, z wyjątkiem pionu wojskowego, tworzyły
Organizację Krajową14. Do 20 października 1942 r. na jej czele stał Jan Moszyński15, a następnie Jerzy Hagmajer16. Dzieliła się ona na pięć zasadniczych pionów.
11

Według stanu osobowego z 6 VII 1944 r., oddziały „Uderzenia” skupiały: 17 oficerów,
57 podoficerów, 65 podchorążych i 480 strzelców (zob. AAN, 76/III–481, Opracowania, mps).
12
Faktycznie proces scalania zakończył się dopiero zimą 1943 r. (zob. K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe…, s. 292). Komunikat o tym fakcie zamieściła Nowa Polska
(nr 60, 1943). Zob. też: J.J. Terej, Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii
Krajowej (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980):
s. 312, 314; J. Węgierski, Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939–1946 (Kraków:
Wydawnictwo Platan, 1994): s. 267–268; J. Hagmajer, „Przyczynek do biografii Bolesława
Piaseckiego”, s. 8; A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki…, s. 137.
13
Oddziały KN (w sumie około 200 ludzi) w Powstaniu Warszawskim walczyły w zgrupowaniu „Radosława” (zob. „Życiorys Bolesława Piaseckiego”, Kierunki, nr 7 (1985): s. 4;
J. Hagmajer, „Przyczynek do biografii Bolesława Piaseckiego”, s. 10). Szlak bojowy Oddziałów
Uderzenia najpełniej opisują – przywoływane już – prace Kazimierza Krajewskiego i Jacka
Majchrowskiego oraz Antoniego Dudka i Grzegorza Pytla. Ponadto warto tu wspomnieć
o artykule Majchrowskiego pt. „Inna koncepcja walki z okupantem” (Studia Historyczne
nr 1(96), 1982) oraz pracach Z. Łaksińskiego (zob. tegoż, Konfederacja Narodu i jej oddziały
wojskowe – Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944 [w:] K. Krajewski, Z. Łaksiński, Z dziejów Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (Warszawa: „U”, 1988): s. 1–16) i Krajewskiego
(por. tegoż, Kalendarium ważniejszych działań bojowych Uderzeniowych Batalionów Kadrowych
[w:] K. Krajewski, Z. Łaksiński, Z dziejów Uderzeniowych…, s. 17–80).
14
Od 1943 r. używano też nazwy Ruch Nowej Polski (zob. A. Dudek, G. Pytel, Bolesław
Piasecki…, s. 124).
15
Został aresztowany przez gestapo. Zginął w obozie koncentracyjnym (zob. A.K. Kunert,
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, t. 2 (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,
1987): s. 132–133).
16
Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj opisywał w notatce
z 31 X 1943 r. skład kierownictwa KN w następujący sposób: „Konfederacja Narodu grupuje
element młody, często młodzież starszych klas gimnazjalnych. Prócz Piaseckiego działali:
Jałowicki i Moszyński (dwaj ostatni aresztowani). Nadal prowadzą działalność Staniszkis,
Szpakowski, Rutkowski, Zaleski i Pietrzak. Wojciech Wasiutyński działa w Londynie. Całość
grupy ruchliwa, choć często działalność ma charakter niepoważny, a narażający ludzi” (zob.
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Na czele pionu polityczno-propagandowego17 stał początkowo Moszyński
– następnie funkcję tę objął Włodzimierz Pietrzak. Pracami Terenu Młodzieży
kierował najpierw Jerzy Cybichowski, następnie zaś Mieczysław Kurzyna.
Pionem słowiańskim kierował Stanisław Hniedziewicz, na czele zaś pionu
kulturowego stał początkowo Onufry Bronisław Kopczyński, a po jego aresztowaniu – Włodzimierz Pietrzak. Ostatnią, piątą komórką był pion ekonomiczny, na czele którego stał Aleksander Jałowiecki18. Oprócz wymienionych
wyżej osób, do ścisłego kierownictwa Organizacji Krajowej weszli także Adolf
Gozdawa-Reutt (dowódca tzw. pionu „uderzeniowego”) i kapelan Konfederacji
– ks. Józef Warszawski. Od 1943 r. należeli do niego także Wojciech Kętrzyński,
Stefan Lipiński oraz Jerzy Szlubowski. Ważną rolę w Organizacji odgrywali
również: adiutant Piaseckiego – Jan Wyszomirski, oficer do zadań specjalnych,
a zarazem szef kontrwywiadu i komórki więziennej19 – Stanisław Briesemeister20
oraz Ryszard Reiff, Dominik (vel Jerzy) Horodyński i Leszek Niżyński21.
Konfederacja Narodu nie odegrała większej roli na okupacyjnej scenie
politycznej. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, nie miała ona charakteru klasycznej partii politycznej, a raczej, jak to określali sami konfederaci,
stanowiła awangardę projektowanego dopiero, szerokiego ruchu o charakterze „katolickim i narodowym”. Po drugie, należy podkreślić, że negatywizm
– cechujący jej stosunki z innymi podmiotami Polski Podziemnej – skazywał
KN na pozostawanie na marginesie ówczesnej sceny politycznej. Poza tym
była to organizacja stosunkowo nieliczna. Nie cieszyła się też – poza Warszawą,
Lubelskiem, Krakowskiem i Lwowskiem – wsparciem społecznym22. Nie przeszkodziło jej to jednak być formacją zwartą, rzutką i zdyscyplinowaną, o czym
świadczy m.in. liczba wydawanych przez nią tytułów prasowych i druków
zwartych oraz dorobek ideologiczno-programowy23, który na ich łamach znalazł
AAN, 202/II–22, t. 3, k. 242). Odnośnie do Wojciecha Wasiutyńskiego należy zaznaczyć, że
w rzeczywistości zdystansował się on od środowiska RNR i powrócił do SN.
17
Jacek Majchrowski podaje, że istniały dwa osobne piony: propagandowy i polityczny (zob.
tegoż, Geneza..., s. 128). Również autorzy biografii Piaseckiego piszą o sześciu pionach (zob.
A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki…, s. 124).
18
Prawdopodobnie nigdy się nie rozwinął (zob. K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony
Kadrowe..., s. 48).
19
Bezpośrednio pracami tej komórki kierowała Helena Jamontt (tamże, s. 50).
20
Tamże, s. 48–49.
21
S.S. Faliński, „Ideologia Konfederacji Narodu”, Przegląd Historyczny, nr 1 (1985): s. 57.
Por. też: J.J. Terej, Rzeczywistość..., s. 151 i nast.
22
J. Węgierski, Lwowska konspiracja…, s. 264–268. Zwolennicy KN rekrutowali się przede
wszystkim spośród inteligencji i ziemiaństwa. Zasadniczą ich masę stanowiła „niedoświadczona
i idąca na lep demagogicznych haseł młodzież” (J. Majchrowski, Geneza..., s. 143).
23
Szerzej na ten temat zob. m.in.: A. Paszko, „Światopoglądowe podstawy ideologii konfederackiej” [w:] Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Majchrowskiemu,
(red.) B. Szlachta (Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza
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swój wyraz. Jednym z jego elementów, a w zasadzie jego ukoronowaniem24,
była koncepcja utworzenia w powojennej Europie Imperium Słowiańskiego.

Polska w Imperium
Projekt Imperium rozwijany i popularyzowany był w dziesiątkach, jeśli nie
w setkach artykułów, w poezji i słowach partyzanckich piosenek. Nie jest więc
do końca prawdą, że – jak stwierdza Elżbieta Janicka – sformułowany został
w czterech głównych dokumentach25, którymi były: wydana w 1940 r. Wielka
Ideologia Narodu Polskiego autorstwa Bolesława Piaseckiego26, komentarz do
„Mapy Imperium” (Imperium znaczy – istnienie Polski, wielkość Słowian, pokój
Europy) z października 1941 r., manifest Życie i śmierć dla Polski z 1942 r.27 oraz
broszura U[derzenie], powstała prawdopodobnie pod koniec 1942 r. Warto
nadmienić, że jeszcze w 1944 r., w momencie dokonywania przez ideologów
KN zasadniczych zmian w podejściu do wielu kwestii, co niewątpliwie było
związane z ewolucją zapatrywań na powojenne losy Polski28, pisali oni: „Polska
jako kraj środkowoeuropejski i słowiański dążyć musi do powstania państwowej
wspólnoty środkowoeuropejskiej w imię wspólnych zadań cywilizacyjnych
i politycznych”29. Brak tu – poza deklaracją o charakterze ideowym – jakichkolwiek konkretów dotyczących tak obszaru, który miało obejmować Imperium,
jak i zasad ustrojowych je fundujących. Roztaczanie takich wizji w drugiej
połowie 1944 r. było (z oczywistych względów) niewskazane. Program ten
jednak został nakreślony we wcześniejszych enuncjacjach.
Należy zauważyć, że koncepcja Imperium Słowiańskiego była osadzona
w oryginalnej wizji powojennej Europy, którą publicyści KN widzieli
AFM, 2011): t. 2, s. 143–163; tegoż, „«Człowiek jako część». Nacjonalistyczna wizja człowieka
i narodu w teorii uniwersalizmu ks. Józefa Warszawskiego” [w:] Świat wartości i edukacja
międzykulturowa, (red.) T. Lewowicki, E. Ogródzka-Mazur, A. Gajdzica (Cieszyn–Warszawa:
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2003):
s. 69–77; tegoż, O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca” i Konfederacji Narodu (Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2002).
24
Por. E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego (Kraków:
Universitas, 2006): s. 60.
25
Tamże.
26
Leon Całka [wł. Bolesław Piasecki], Wielka ideologia Narodu Polskiego (Warszawa: Pol.
Wydaw. „Szczerbiec”, 1940).
27
Życie i śmierć dla Polski ([Warszawa]: Wydaw. Konfederacji Narodu, 1942).
28
Por. K. Przybysz, „Imperium Słowiańskie Konfederacji Narodu – przyczynek do dziejów
polskiej myśli politycznej”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia,
vol. VI (1999): s. 264.
29
Tezy programowe Nowej Polski, przedruk w: Z. Kobylańska, Konfederacja Narodu w Warszawie (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1999): s. 41.
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zorganizowaną w większości w bloki „szczepowo-geopolityczne”. I tak: Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg i Szwajcaria miały tworzyć blok francusko-romański; Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja blok północny; Hiszpania
i Portugalia blok iberyjski; a Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Albania, Jugosławia oraz państwa bałtyckie – blok słowiański30.
W przypadku państw bałtyckich trzeba zaznaczyć, że z ich grona zasadniczo
wyłączano Litwę. Publicyści konfederaccy uważali bowiem kwestię litewską
za wewnętrzną sprawę Polski, co argumentowali zarówno „wieczystym aktem”
Unii Lubelskiej, jak i rzekomą polityczną niedojrzałością Litwinów31. Podobnie wywodzili w sprawie Białorusinów, o których pisali, że „są oni szczepem
słowiańskim, oscylującym pomiędzy polskością a Rosją”32. W przeciwieństwie
do nich Ukraińców uważano w tym środowisku za dojrzałych do utworzenia
własnego państwa, które miało graniczyć z Polską na linii Zbrucza. Ziemie
leżące od niej na zachód należało bezwzględnie przywrócić polskości33.
Ponadto zakładano, że Polska zostanie poszerzona o ziemie należące przed
wybuchem wojny do III Rzeszy. Państwo niemieckie miało zostać na trwałe
rozczłonkowane, Turyngia, Meklemburgia i Brandenburgia zaś – wejść w skład
Imperium Słowiańskiego34. Miało więc ono obejmować obszar oparty na zachodzie o linię Łaby, na wschodzie zaś m.in. o Abchazję, Dagestan, Nowoczerkask,
Kursk i Riżew. Z kolei Syberia i tereny na wschód od Uralu miały się stać jego
koloniami35. W koncepcji tej przewidywano, że Polska zmieni swój układ
terytorialny z południkowego na równoleżnikowy, co miało wzmacniać jej siły
obronne przeciwko naporowi zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Dlatego
też przewidziano dla niej Bramę Smoleńską na północnym wschodzie i Bramę
Konstantynowską na południowym wschodzie oraz mocne oparcie o linię
Morze Bałtyckie – Morze Czarne, będącą kręgosłupem całego Imperium36.

Imperium Słowiańskie
Koncepcje dotyczące obszaru i sposobu zorganizowania Imperium Słowiańskiego ewoluowały w okresie od 1940 do 1944 r. „Mapa Imperium
30

Por. np. K. Krzywda [pseud.], „Podstawy pokoju”, Kronika Polska, nr 3 (1943).
„Deklaracja polsko-czeska”, Nowa Polska – Wiadomości Codzienne, nr 3 (1942).
32
„Powstanie – uderzenie”, Wiadomości Codzienne, nr 3 (1942); Jan ze Szczecina [pseud.],
„Zadania i szanse polityki polskiej na tle konfliktu niemiecko-sowieckiego”, Nowa Polska,
nr 5 (1941); Józef z Przecimia [pseud.], „Burza od wschodu”, tamże, nr 67 (1944); „Wielka
Polska – to Imperium…!!!, tamże, nr 24 (1943).
33
„Minimalistyczny i wielki program ukraiński”, Wiadomości Codzienne, nr 9 (1942).
34
Por. K. Przybysz, „Imperium Słowiańskie…”, s. 265.
35
„Nowe drogi polityki polskiej”, Wiadomości Codzienne, nr 1 (1941).
36
Imperium znaczy…
31
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Słowiańskiego” z 1941 r. przedstawia jedną z jego wersji. Dodajmy – nie
najśmielszą. Późniejsze enuncjacje konfederackie przynoszą bowiem kolejne
zmiany. Dopiero ich całościowa analiza daje zatem pełny obraz projektowanego bloku słowiańskiego. Miał on powstawać w kilku zasadniczych krokach.
W pierwszym – miał objąć ziemie polskie w granicach z 1939 r. poszerzone
o tereny nad Odrą37 i Prusy Wschodnie, Litwę, Białoruś, Besarabię, Bukowinę
(aż po Prut), dalej wzdłuż linii Zbrucza (a nawet do Kamieńca i Płoskirowa)38.
Znajdująca się za tą linią Ukraina (zajmująca tereny aż po Kaukaz) miała zaś
zostać połączona z Polską aktem unii39. Osobne unie miały połączyć Polskę
z Czechami i Słowacją40. Realizacja tych planów zakładała, że Rosja Sowiecka
37

W tym kontekście ciekawie rysują się też rozważania konfederackich publicystów, dotyczące
przyszłości Łużyc. Zakładano, że zostaną one inkorporowane do Polski lub też staną się częścią
Unii Polsko-Czeskiej (zob. Wojciech z Białogrodu [pseud.], „Dlaczego Wielka Jugosławia”,
Biuletyn Słowiański, nr 3 (1943); Jan z Chociebuża [pseud.], „Sprawa Słowacka”, tamże, nr 4
(1943); „Łużyczanie pragną wrócić do macierzy”, Nowa Polska, nr 54 (1943); „Serbo-Łużyce”,
Orzeł Biały, nr 1 [1943]).
38
Publicyści konfederaccy przedstawiali kwestię granic powojennej Polski w różny sposób.
Można nawet mówić, że w środowisku tym powstała zarówno wersja maksimum (por. Jan
z Chociebuża [pseud.], „Nowa granica zachodnia”, Biuletyn Słowiański, nr 2 [1943]), jak
i program minimum (por. Mieczysław z Głogowa [pseud.], „Odra”, Do Broni!, nr 20 (1941);
Jan ze Smoleńska [pseud.], „Czy Polska może być niepodległa”, Fakty na Tle Idei, nr z 22 XII
1941; tegoż, „Obrachunek sumienia”, Do Broni!, nr 12 (1942); Stanisław z Kijowa [pseud.],
„Imperialna wspólnota słowiańska a możliwości naszej cywilizacji”, Nowa Polska, nr 9(26)
(1942); Jan ze Szczecina [pseud.], „Nam nie wystarcza niepodległość”, Do Broni!, nr 19
[1942]). Warto również zaznaczyć, że z terenów państwa polskiego mieli zostać wysiedleni
wszyscy Niemcy i Żydzi (por. np. Imperium znaczy…).
39
Por. Życie i śmierć…, s. 10; Szymon z Opola [pseud.], „Niepopularne, lecz istotne”, Nowa
Polska, nr 47 (1943); Jan z Chociebuża [pseud.], „Humań czy Hadziacz?”, Biuletyn Słowiański, nr 5 (1943); Wojciech z Białogrodu [pseud.], „Granice geograficzne Ukrainy”, Biuletyn
Słowiański, nr 7 (1943); Jan z Kijowa [pseud.], „Ukraina częścią Imperium Słowiańskiego”,
Nowa Polska, nr 8 (1941); Jan ze Szczecina [pseud.], „Minimalistyczny i wielki program ukraiński”, tamże, nr 9 (1942); tegoż, „Rozczarowanie Ukraińców”, Nowa Polska, nr 13 (1942).
40
Por. Imperium znaczy… Sprawa udziału i roli Czech w Imperium Słowiańskim nie przedstawia się w publicystyce konfederackiej w sposób jednoznaczny. Jak pisze bowiem Sylwester
Fertacz: „Z jednej strony wskazywano na bardzo pozytywne aspekty i korzyści dla Polski zbliżenia kulturowego polsko-czeskiego, na wartości twórcze i pozytywne cechy narodu czeskiego,
a z drugiej nie umiano wyzbyć się tonów pewnej wyższości i paternalizmu w odniesieniu do
Czechów. […] Przestrzegano przed niebezpieczeństwem [ich] dominacji ekonomicznej […],
obawiano się zdominowana przemysłu polskiego przez przemysł czeski itp.”. Ponadto, za
przeszkodę w budowie Imperium uznawano historycznie uzasadnioną prorosyjską orientację
Czechów i prosowiecką orientację części czeskich przywódców. „Wyrazem chęci osłabienia
tego rodzaju tendencji wśród Czechów były postulaty oddzielenia Czech od Rosji (ZSRR)
między innymi przez wspieranie dążeń Słowaków do samodzielności politycznej i propozycje
oddania Węgrom Rusi Podkarpackiej, co dodatkowo miało zapewnić Polsce łączność z Węgrami
i południem Europy” (S. Fertacz, „Koncepcje słowiańskie polskich ugrupowań nacjonalistycznych w okresie II wojny światowej”, Wieki Stare i Nowe, t. 2 (Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2001): s. 238–239). Zob. też: „Protektorat”, Biuletyn Słowiański,
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zostanie zniszczona w wyniku działań wojennych. Jeśli zaś by do tego nie
doszło, zadanie ostatecznego jej rozbicia spadłoby na Polskę41.
Kolejnym krokiem miało być włączenie do Imperium Słowian południowych, zorganizowanych przez Serbów w Wielką Jugosławię. W jej skład, poza
Serbią, miały wejść: Słowenia, Chorwacja, Macedonia i Bułgaria. Obejmowałaby więc ona ziemie od Adriatyku po Morze Czarne, z odzyskaną Dobrudżą,
dostępem do Morza Egejskiego i innymi nabytkami42. By było to możliwe,
do Imperium Słowiańskiego musiały zostać włączone także Węgry i Rumunia43. Co zaś dotyczy Rosji, zamkniętej w granicach „etnograficznego Księstwa
Moskiewskiego”44, zamieszkałego przez „ludność o słowiańskim języku, ale
z dużą przymieszką krwi mongolskiej, bizantyjsko-turańską kulturą”45, wejść
miała w skład Imperium dopiero po „dłuższym okresie oddziaływania wychowawczego polskich idei”46.
Imperium to jednak nie tylko obszar. To także ustrój. Konfederaci stanowczo odrzucali ideę organizacji Słowiańszczyzny na zasadach federacji. Byłaby
ona bowiem jedynie związkiem państw. Tymczasem im chodziło o stworzenie
w Europie Środkowej unii narodów, a więc organizmu, który stanowił jedność
gospodarczą, polityczną, a nawet kulturalną. Istotą więc było tu kreowanie
„wspólnego ducha”, „osobowości Słowiańszczyzny”, która dopiero spotęgowana
nr 8 (1942); Bogumił z Pragi [pseud.], „Czesi i czeski styl życia”, tamże, nr 4 (1943); Mściwój
z Pragi [pseud.], „Polski a czeski potencjał gospodarczy”, tamże, nr 7 (1943); B.P., „Konfederacja polsko-czeska”, tamże, nr 9 (1942); Jan ze Szczecina [pseud.], „Zadania i szanse polityki
polskiej…”; „Kronika słowiańska”, tamże, nr 5 (1943); „Benesz”, Agencja „Blok Środkowo-Europejski”, nr 5 (1944); „Orientacje słowackie”, tamże, nr 3 (1944); Jan z Chociebuża [pseud.],
„Sprawa słowacka…”; Wojciech z Białogrodu [pseud.], „Sprawa Węgier na tle zagadnień
słowiańskich”, Biuletyn Słowiański, nr 1 (1943).
41
Por. Życie i śmierć..., s. 4; Imperium znaczy…; Henryk z Kijowa [pseud.], „Założenia
naczelne stosunków polsko-słowiańskich”, Nowa Polska, nr 6 (1941); „Stany Zjednoczone
i Polska”, tamże, nr 33 (1942).
42
Wojciech z Białogrodu [pseud.], „Zagadnienie południowo-słowiańskie”, Biuletyn Słowiański, nr 1(17) (1942); „Dlaczego Wielka Jugosławia”, tamże, nr 3 (1943).
43
Por. Imperium znaczy…
44
Jan ze Szczecina [pseud.], „Zadania i szanse polityki polskiej…”; Henryk z Kijowa [pseud.],
„Założenia naczelne stosunków polsko-słowiańskich”; Maciej z Gdańska [pseud.], „Biała
rewolucja”, Nowa Polska, nr 7 (1941); Wojciech z Królewca [pseud.], „Decyzja polska”, tamże,
nr 65 (1944); „Cele i elementy polityki sowieckiej”, Agencja „Blok Środkowo-Europejski”, nr 1
(1944); Wojciech z Białogrodu [pseud.], „Granice Europy Środkowej”, Biuletyn Słowiański,
nr 6 (1943).
45
Por. Imperium znaczy…, Bogumił z Pragi [pseud.], „Rosja nie należy do Słowiańszczyzny”,
Biuletyn Słowiański, nr 8 (1942); Jan z Chociebuża [pseud.], „Języki południowo-słowiańskie”,
tamże, nr 3 (1943).
46
Por. Imperium znaczy…; „Szanse ekspansji kulturalnej”, Sztuka i Naród, nr 14/15
(1943/1944).
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terytorialnie byłaby w stanie – jako imperialna całość – zapewnić suwerenność
obszaru od Łaby po Don i od Zatoki Fińskiej po Morze Egejskie47.
Tak pojęte Imperium nie mogło więc być zwykłym związkiem państw.
Miała je cechować jedność najwyższej władzy, wspólna polityka zagraniczna,
wspólne dowództwo wojskowe oraz brak granic celnych. Rolę legislatywy
Imperium pełniłoby kolegium złożone z przedstawicieli poszczególnych narodów, odpowiednio do ich liczebności i „rozwoju cywilizacyjnego”. Najwyższą
władzę posiadałby Zwierzchnik Imperium, którym byłby z urzędu Zwierzchnik
Polski. Do jego wyłącznej kompetencji należałoby m.in. powoływanie rządu
związkowego, któremu miały być podporządkowane rządy krajowe. Językiem
urzędowym w Imperium miał być język polski. Dopuszczano jednak lokalne
używanie języków narodowych. Imperium miało być przesiąknięte duchem
chrześcijańskim. Niemniej zakładano pewną wolność religijną, uznając, że
Kościół rzymskokatolicki powinien zająć pozycję panującą pośród równouprawnionych wyznań (primus inter pares)48.

Koncepcja Imperium a polska konspiracja
niepodległościowa
Idea budowy Imperium Słowiańskiego wpisuje się niewątpliwie
w powszechny w dobie okupacji niemieckiej nurt myślenia polskich ugrupowań politycznych, które wielkość i bezpieczeństwo powojennej Polski
widziały w zacieśnianiu jej związków z innymi państwami czy też narodami
Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt, że odwoływały się one do pokrewieństwa
etnicznego Słowian jako elementu ułatwiającego ten proces, nie musiał rodzić
(i zazwyczaj nie rodził) głębszych konsekwencji teoretycznych49.Widomym
tego przykładem był konfederacki pomysł włączenia w granice Imperium
Słowiańskiego państw bałtyckich czy też Rumunii i Węgier. Dla uzasadnienia
takich projektów wystarczyło zazwyczaj stwierdzenie, że Europa Środkowo-Wschodnia zamieszkana jest w większości przez Słowian, którzy podczas
II wojny światowej (zwłaszcza Słowianie Zachodni) stanęli w obliczu totalnego
47

Jan z Kijowa [pseud.], „Ukraina częścią Imperium Słowiańskiego”; Henryk z Kijowa
[pseud.], „Założenia naczelne stosunków polsko-słowiańskich”; Jan ze Szczecina [pseud.],
„Realizacja Imperium Słowiańskiego”, Nowa Polska, nr 14 (1941); Stanisław z Kijowa [pseud.],
„Imperialna wspólnota słowiańska a możliwości naszej cywilizacji”; Mieczysław z Głogowa
[pseud.], „Imperium jako całość gospodarcza”, tamże, nr 14 (1941). Por. też: S. Fertacz,
„Koncepcje słowiańskie…”, s. 237; tegoż, „Polskie koncepcje zjednoczenia Słowian w okresie
II wojny światowej” [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza
do czasów współczesnych, (red.) K. Ślusarek (Kraków: Tow. Wydawnicze „Historia Iagellonica”,
2004): s. 372.
48
Zob. Imperium znaczy… Por. K. Przybysz, „Imperium Słowiańskie…”, s. 268.
49
S. Fertacz, „Polskie koncepcje…”, s. 367.
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zagrożenia podstaw bytu narodowego. Powinno to skutkować w przyszłości ich
naturalnym dążeniem do łączenia się w szersze organizmy polityczne. „Poczucie wspólnoty losów, podobieństwo doświadczeń historycznych i przekonanie
o tożsamości celów – jak stwierdza Sylwester Fertacz – stały się inspiracją do
snucia mniej lub bardziej utopijnych rozważań o konieczności przyszłego zjednoczenia politycznego, gospodarczego, a nawet duchowego słowiańszczyzny,
która – wraz z bliskimi jej kulturowo narodami niesłowiańskimi – utworzyłaby
wspólnotę środkowoeuropejską […] zdolną przeciwstawić się zaborczości silnych sąsiadów i nadać nowy jakościowo impuls procesom rozwojowym całej
społeczności międzynarodowej”50.
Zarysowany wyżej sposób myślenia odnajdujemy w publicystyce całego
polskiego podziemia niepodległościowego z wyłączeniem socjalistów oraz
spadkobierców obozu sanacyjnego51. Od drugiej połowy 1941 r. negatywnie
lub co najwyżej obojętnie do idei współpracy słowiańskiej zaczęli odnosić się też
ideologowie Stronnictwa Narodowego52. U źródeł takiej postawy leżało kilka
zasadniczych kalkulacji. Pierwszą z nich była niechęć do umiędzynaradawiania
kwestii ukraińskiej i białoruskiej, a zwłaszcza obawa przed uczynieniem z niepodległej Ukrainy (graniczącej z Polską na Zbruczu) ukraińskiego Piemontu
oraz wplątania się w długotrwały konflikt ze Związkiem Sowieckim53. Druga
również dotyczyła Sowietów, gdzie w 1941 r. utworzono Komitet Wszechsłowiański54, co w SN odczytano jako działanie zmierzające do wprzęgnięcia
idei współpracy Słowian w tryby polityki i propagandy Moskwy. Pozostałe
ugrupowania obozu narodowo-katolickiego albo nie podzielały tych obaw,
albo też starały się je minimalizować.
Nie wchodząc w szczegóły, należy jednak wskazać, że choć budując swoje
programy współpracy Słowian w powojennej Europie, poszczególne ugrupowania i środowiska różniły się w wielu punktach, to zarazem można wymienić
dwie cechy wspólne tym koncepcjom, z zastrzeżeniem jednak, że nie dotyczy
to – co oczywiste – komunistów55. Pierwszą z nich jest ich antyniemieckość
i antyrosyjskość. Drugą – uznanie, że główną rolę w procesie jednoczenia Słowian musi odegrać Polska ze względu na jej potrzeby geopolityczne oraz fakt,
że za przyczyną specyficznych przymiotów duchowych narodu polskiego jest
50

Tamże.
Tamże, s. 368, 381.
52
Zob. np. „Hasła i rzeczywistość”, Walka, nr 42 (1941); „Polska Trzech Mórz”, tamże,
nr 37 (1941).
53
Zob. np. „Korektura granicy wschodniej”, tamże, nr 42 (1941); „Polityka federacyjna
zbrodnią wobec Kraju”, Narodowa Agencja Prasowa, nr 5 (1944).
54
Szerzej na jego temat zob. S. Fertacz, Komitet Wszechsłowiański w Moskwie. 1941–1947
(Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991).
55
Zob. tamże, s. 40, 90–91, 96 i in.; B. Pasierb, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej
wobec Niemiec (Poznań: Instytut Zachodni, 1990): s. 378 i nast.
51
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do tej roli najbardziej predestynowana. W przypadku większości tych projektów można także stwierdzić, że nie zakładały one jakiegoś „zlania się narodów
słowiańskich w całość biologiczno-duchową”. Postulowano jedynie stworzenie
związku państw lub – już nieco odważniej – państwa związkowego56. Nie
dotyczyło to jednak – jak to już zostało wspomniane – programu Konfederacji Narodu. Jej publicyści wyraziście podkreślali antyniemiecki i antyrosyjski
wymiar Imperium Słowiańskiego57; wskazywali na Polskę („Matkę Narodów”58)
i Polaków („sumienie Europy”59) jako najbardziej predestynowanych do jego
stworzenia60, ale zarazem stanowczo odcinali się od idei budowy środkowoeuropejskiego związku państw, a nawet państwa związkowego, podkreślając, że
ich zasadniczym celem jest budowa jedności słowiańskiej w ramach organizmu
skonsolidowanego o charakterze imperialnym. Fakt ten to nie jedyny wyróżnik
koncepcji konfederackiej. Kolejnym jest dosyć wyjątkowa dla sceny politycznej
Polski Podziemnej koncepcja organizacji Wielkiej Jugosławii przez Serbów61.
Podobnie ma się sprawa z uznaniem Ukraińców za w pełni ukształtowany
naród, który – przy pomocy Polaków – zdolny jest utworzyć i utrzymać własne,
niepodległe państwo62.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że przodownictwo Polski w Imperium miało
– zdaniem konfederatów – przyczynić się do odnowienia oblicza moralnego
narodów wchodzących w jego skład. Podobną rolę Polska miała odegrać także
56

Zob. S. Fertacz, „Polskie koncepcje…”, s. 382.
Zob. np. Życie i śmierć..., s. 4; Henryk z Kijowa [pseud.], „Założenia naczelne stosunków
polsko-słowiańskich”; „Stany zjednoczone...”; „Tylko Polska może pokonać Niemcy”, Nowa
Polska, nr 3(19) (1942).
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Witold Bukowski [pseud.], „Kultura i granice”, Sztuka i Naród, nr 3–4 (1942).
59
Henryk z Kijowa [pseud.], „Założenia naczelne stosunków polsko-słowiańskich”.
60
Por. Książeczka Iskrowego ([Warszawa]: K.N. Młodzież Nowej Polski, b.d.w.): s. 96–97;
Imperium znaczy…; „Wielka Polska – to Imperium…!!!”; Jan ze Szczecina [pseud.], „Realizacja
Imperium…”; Zbigniew z Białogrodu [pseud.], „Program słowiański”, Nowa Polska, nr 48
(1943); Jan z Tęczyna [pseud.], „Polskie credo”, tamże, nr 61 (1943); Wojciech z Białogrodu
[pseud.], „Problem Europy Środkowej”, tamże, nr 63 (1943); tegoż, „Dlaczego Wielka Jugosławia”, Biuletyn Słowiański, nr 3 (1943); „Nasze ideały”, Orzeł Biały, nr 1 (1943); „Polska
i Węgry w nowym ładzie Europy”, tamże, nr 1 (1943); Jan ze Smoleńska, „Czy Polska może
być niepodległa?”, Fakty na Tle Idei, nr z 22 XII 1941 r. Przy czym, jak pisał sam Piasecki,
„Treścią imperializmu polskiego jest służba dobru świata. Mocą jego jest oparcie się na niewzruszonej pewności własnych pobudek moralnych” (Leon Całka [wł. B. Piasecki], Wielka
ideologia Narodu Polskiego, s. 14–15).
61
Por. S. Fertacz, „Koncepcje słowiańskie...”, s. 239.
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Leon Całka [wł. B. Piasecki], Wielka ideologia Narodu Polskiego, s. 18; Życie i śmierć…,
s. 4; Szymon z Opola [pseud.], „Niepopularne, lecz istotne”; Jan z Chociebuża [pseud.],
„Humań…”; Jan z Kijowa [pseud.], „Ukraina częścią Imperium Słowiańskiego”. Por. też:
S. Fertacz, Polska myśl słowiańska w okresie II wojny światowej (Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2000): s. 122–124. W tym zakresie, zbliżone do KN poglądy głosiła
także organizacja Miecz i Pług (zob. tamże, s. 125).
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w stosunku do pozostałej części Europy, która pod jej duchowym przewodnictwem wejść miała w nową, „prawdziwie łacińską i chrześcijańską”, epokę. Była
to więc misja dziejowa, nazwana przez ideologów KN „ideałem zewnętrznym”63.
Jak z powyższego pośrednio wynika, konfederaci argumentowali swoje koncepcje imperialne także czynnikami natury religijnej. Planowane dzieło porównywali do misji cywilizacyjnej, tj. niesienia narodom słowiańskim, a później
całej Europie prawdziwej, tj. katolickiej, cywilizacji, prawdziwie chrześcijańskiej
kultury. Oczywiście, zadawali sobie także pytanie, czy tego typu postępowanie
jest zgodne z ogólną linią katolicyzmu. Dylemat ten rozwiązano, rzecz jasna,
na korzyść idei imperialnej, stwierdzając wprost, że
Imperializm nie jest sprzeczny z katolicyzmem. Imperializm
da się pogodzić z pojęciem katolika i jego tezy mogą stanowić
wytyczne jego życia politycznego. A to dlatego, ponieważ pomiędzy
katolicyzmem a […] współczynnikami imperializmu […] nie ma
najmniejszej sprzeczności. Raczej przeciwnie. Katolicyzm bowiem
uznaje władzę i władztwo64.

Zarazem jednak zastrzegali: „Potępieniu przez Kościół może ulec tylko to,
co jest złe, co paczy dobro, co jest zaprzeczeniem, nadużyciem, omamianiem.
Jeżeli coś znaleźć można w orzeczeniach Kościoła, to jedynie piętnowanie
złego imperializmu, źle pojętego lub nadużytego. O tak, tak samo, jak się
znajduje w jego bullach piętnowanie i potępianie religii u katolików, ale źle
użytej, względnie nadużytej”65. A wszak słowiański „blok szczepowo-geopolityczny” miał stanowić zupełnie nowy typ imperium. Miał być zaprzeczeniem
imperializmu rosyjskiego i niemieckiego. Co więcej, dzięki kreacji całkiem
nowych podstaw funkcjonowania jednostki, społeczeństwa i państwa miał
stanowić zaprzeczenie także każdego innego ze współczesnych konfederatom
imperializmów. Miał być imperializmem katolickim.
I jeszcze jedna uwaga na koniec: niezależnie od tego, na ile poważnie tego
rodzaju imperialne enuncjacje i rozważania traktowano w środowisku KN, to
oprócz wymiaru polityczno-ideologicznego miały one jeszcze jeden istotny
walor – terapeutyczny. Pomagały znieść psychicznie traumę klęski z 1939 r.,
upadek państwa i upokorzenie obcej okupacji. Dla ludzi doświadczanych
codziennie niemieckimi represjami i szykanami myśl o tym, że ich cierpienia
nie idą na marne, ale przybliżają spełnienie się wizji polskiego imperium,
umożliwią w przyszłości rewanż na znienawidzonym wrogu. Było to swoiste
panaceum, pozwalające przeżyć i nie załamać się w najtrudniejszym dla Polaków
okresie niemieckich zwycięstw na zachodzie i wschodzie latach 1940–1942.
63
64
65

Leon Całka [wł. B. Piasecki], Wielka ideologia Narodu Polskiego, s. 16.
Warcisław znad Łaby, „Imperializm – katolicyzm”, Nowa Polska, nr 19(36) (1942).
Tamże.
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An earthly empire from our steps and God’s Empire in our hearts:
The Confederation of the Nation’s vision of a Slavic Empire
The map of the Slavic Empire reproduced in this issue of Glaukopis is
a fascinating document from the Second-World-War era. Drafted in 1941, the
map was published by one of the independentist underground organizations
active in Poland at the time, the Confederation of the Nation, and aimed to
illustrate a geopolitical conception of a Polish-led Central European confederation streching from the Elbe to the Don Rivers and from the Gulf of Finland
to the Aegean Sea. The confederation’s center was to be a Poland enlarged to
include not only the lands of the Second Republic but also lands recovered
from the Germans, i.e. territories to the Odra River, or perhaps even the
Elbe, in addition to East Prussia, Lithuania, the lands of present-day Belarus,
Bessarabia, and Bukovina. This powerful Polish state was to forge a union, or
some other kind of close political relationship, with Ukraine, Slovakia, Czechia,
Latvia, and Estonia. The Central European geopolitical bloc was to be joined
with “Greater Yugoslavia,” which was to include the nations of the Balkan
Peninsula – Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, and Bulgaria – and form
the southern tier of the envisioned Slavic Empire. The northern and southern
tiers were to be connected via Hungary and Romania, which were to function
as a de facto “land bridge.” The Slavic Empire was not envisioned as a mere
union of states, or even as a federation, but as a consolidated empire in the
strict sense of the term, i.e. a power possessing a unitary leadership, army, and
economy. Such was the only kind of geopolitical arrangement, the authors of
the conception reasoned, capable of guaranteeing the security and stability
of Poland and Central Europe while enabling the fulfillment of a so-called
external ideal: the promotion of a “truly Latin and Christian” civilization in
Europe and throughout the world.

Wstęp i opracowanie Grzegorz Berendt, Wojciech J. Muszyński

Pięć miesięcy pod sztandarem
ze swastyką
Wprowadzenie
Publikowany tekst to nie jest fragment taniej literatury czy kiepskiego apokryfu
w stylu powieści Jonathana Littella. To prawdziwa relacja zbrodniarza, który opisał
swój współudział w ludobójstwie Żydów na Białorusi w 1941 r. Nie wiemy, jak się
nazywał; nie wiemy, jakie były jego dalsze losy, ani też jak relacja ta trafiła do Biblioteki Narodowej. Wiadomo natomiast, że był z pochodzenia Rosjaninem z guberni
połtawskiej, a przez pewien czas mieszkał na Grodzieńszczyźnie. Po rewolucji bolszewickiej, gdzie jako dziecko stracił część rodziny (jak pisze – zamordowanej przez
żydowskich komisarzy), znalazł się w Polsce. Tu skończył szkoły i nauczył się języka
na tyle dobrze, że pracował jako dziennikarz w poczytnym wówczas Ilustrowanym
Kurierze Codziennym. Towarzysko obracał się w kręgach rosyjskiej emigracji, był
czynny w Lidze Antybolszewickiej, wspierał Towarzystwo Opieki nad Uchodźcami
z Sowieckiej Rosji. Wydaje się, że po polsku pisał lepiej niż po rosyjsku, co wyjaśniałoby, dlatego jego zapiski pamiętnikarskie powstały właśnie w tym języku.
W 1941 r. zapisał się jako ochotnik do grupy tłumaczy, mających towarzyszyć oddziałom niemieckim na froncie wschodnim. Na pierwszą linię jednak
nie dotarł – miał trochę szczęścia, pomógł mu też bałagan na niemieckich
tyłach. Wymigał się od wojska i trafił do Mińska, gdzie pełnił funkcję niemieckiego powiernika w drukarni zarządzanej przez Luftwaffe. Ciekawy przerywnik w nudnej pracy stanowiło wyszukiwanie dawnych komunistów wśród
osób zatrudnionych w drukarni. Z czasem, korzystając ze swych niemieckich
koneksji, wziął pod swoją kuratelę tworzącą się kolaboracyjną policję białoruską. Rozwinął swe śledcze hobby, tropiąc nielegalny handel i ze szczególnym
upodobaniem nękając mieszkańców mińskiego getta. Rezultaty tych działań
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zwróciły na jego osobę uwagę lokalnych szefów Służby Bezpieczeństwa (SD
– Sicherheitsdienst), którzy postanowili wykorzystać autora pamiętnika i białoruskich policjantów podczas eksterminacji gett wokół Mińska. W tej roli
autor także się sprawdził, wykazując sporo inwencji.
To, co jest w tych zapiskach najbardziej wstrząsające, to opisy zbrodni, do
których autor odnosi się w sposób dość beznamiętny. W tekście poznajemy
okoliczności kilku masowych egzekucji przeprowadzanych przez tzw. komanda
operacyjne Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa SS (Einsatzkommandos), wchodzących w okolicach Mińska białoruskiego w skład Grupy Operacyjnej
B (Einsatzgruppe B). Bezpośrednią eksterminacją zajmowali się funkcjonariusze
– obywatele Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Niekiedy na terenie BSRS już latem 1941 r.
egzekucje wykonywali też funkcjonariusze niemieckich batalionów policyjnych
(np. w Brześciu nad Bugiem). Na ogół Niemców było stosunkowo niewielu,
dlatego do chwytania, wyszukiwania i konwojowania ofiar na miejsce zbrodni
wykorzystywano członków tymczasowych policji pomocniczych, powołanych
przez wojskowych komendantów miejsca (Ortskommandant) już w pierwszych dniach okupacji niemieckiej. Ci ludzie pilnowali także miejsc egzekucji
i współodpowiadali za to, aby żadnej ofierze nie udało się uniknąć kaźni. Fakty
przywołane w tekście dotyczą pierwszej fazy masowej eksterminacji Żydów
– przedwojennych obywateli polskich i sowieckich na terenie BSRS z lata–jesieni
1941 r. Druga i ostateczna zarazem faza rozegrała się zasadniczo latem i jesienią
1942 r., kiedy komanda eksterminacyjne wymordowały ludzi wykorzystywanych
przez rok do pracy na rzecz niemieckich potrzeb wojennych.
Udział w masowych egzekucjach Żydów był dla autora publikowanego
tekstu może niezbyt komfortowy – jak twierdził, nie lubił widoku krwi – ale
rozumiał przecież „konieczność” i „doniosłość” akcji tego rodzaju. Zgadzał
się też, że nowoczesna wojna wymaga „radykalnych i skutecznych rozwiązań”.
Dlaczego uczestniczył w zbrodniach? Nie miał specjalnych wyrzutów sumienia,
był typowym oportunistą, prawdopodobnie także ateistą, bo w całym tekście
nie ma słowa na temat jego stosunku do wiary. Chciał być ważny i lubił władzę,
imponowały mu niemieckie towarzystwo oraz pozycja asystenta lokalnych
esesmanów – panów życia i śmierci miejscowej ludności. A przy okazji był
też skrajnym antysemitą. Całe wspomnienia to zapis stopniowego wsiąkania w kolaborację i oswajania się ze zbrodniami, które uznał za coś zupełnie
naturalnego. I jak sam starał się racjonalizować, jego postępowanie nie było
złe – ofiary to przecież „tylko Żydy”. Nawet egzekucje małych dzieci (które
przecież nie mogły „popierać komunistów”) nie zrobiły na nim wrażenia: może
trochę im współczuł, ale nie na tyle, żeby wyrzuty sumienia stłumiły apetyt
na wiktuały i trunki, którymi jego komando raczyło się po „ciężkiej pracy”.
Kariera pamiętnikarza w niemieckiej służbie skończyła się tak szybko, jak
się zaczęła. W grudniu 1941 r. – zmęczony i trochę rozgoryczony – wrócił
do Warszawy. Wówczas właśnie spisał pamiętniki z pobytu na okupowanej
Białorusi, noszącej wówczas oficjalną nazwę Generalny Komisariat Ostland.
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Wspomnienia składają się z trzech części: w pierwszej autor opisuje, jak przemieszczał się na tyłach armii niemieckiej jako tłumacz wojskowy, w drugiej przybliża swoją
pracę w drukarni w Mińsku, a w ostatniej – swoją działalność jako nieformalnego
nadzorcy białoruskiej policji i uczestnika masowych egzekucji Żydów w okolicach
Mińska. Relacja trafiła do Biblioteki Narodowej (sygn. III 567.685), gdzie odnalazł
ją niedawno pisarz – śp. Grzegorz Eberhardt i przekazał redakcji Glaukopisu.
Grzegorz Berendt, Wojciech J. Muszyński
*
Zamiast przedmowy
Jako dziennikarz pracowałem przez sporo lat w prasie polskiej. Kwestia
mego pochodzenia znikła w przeszłości, stałem się nie tylko obywatelem polskim, jako szlachcic z Grodzieńszczyzny, lecz i nabyłem język polski jako ten,
w którym pisałem i za którego pomocą zarabiałem sobie na chleb.
Jednak urodziłem się w Rosji, otrzymałem wychowanie i wykształcenie
rosyjskie i nie mogłem zapomnieć tego wielkiego kraju, jęczącego pod jarzmem
żydowsko-bolszewickim. Dla mnie słowo „bolszewik” oznaczało zawsze – i nadal
oznacza – niemożliwość przystosowania się do sowieckich warunków bytu;
walka z bolszewizmem, w której brałem czynnie udział m.in. w Lidze Antybolszewickiej, jak i w innych organizacjach, była dla mnie idée fixe. Wszystkie
inne zagadnienia polityczne przestawały dla mnie być zagadnieniami z chwilą,
w której istniało niebezpieczeństwo bolszewickie, i to dotyczy również sprawy
propagandowej obecnie nowej Polski, idącej za wyzwolicielką jej – sowiecką
Rosją. Nie uwierzę nigdy, by Sowiety miały kiedykolwiek odstąpić od swych
komunistycznych ideałów i zrezygnować z rewolucji światowej na terytorium
przyszłej Polski na wypadek klęski narodowosocjalistycznej Rzeszy. Wydaje
mi się raczej, że w tym wypadku nastąpiłaby katastrofa w postaci Polskiej
Sowieckiej Republiki z parszywymi Żydami z getta i nie z getta na czele. A ta
ewentualność stanowi dla mnie coś znacznie gorszego od śmierci.
Tak więc się stało, że zapisałem się do Komitetu Rosyjskiego w Warszawie,
pomimo że wiele z działalności tego komitetu mi nie odpowiadało. W celu
osiągnięcia wielkiego dla mnie celu – wzięcia czynnego udziału w walce z żydo-komunizmem. Jak doszło do tego udziału i co widziałem na terytoriach
sowieckich, okupowanych przez armię niemiecką – stanowić ma treść tej
książki. Zaznaczam przy tym, iż dzięki ironii losu zostałem doświadczony w swej
wędrówce w sposób bardzo ciężki, że kosztowało mnie to wiele nerwów, że
widziałem rzeczy, z których powodu niemieccy żołnierze tracili przytomność.
Jestem z pewnością jedyną osobą, która tyle widziała i słyszała w tym pierwszym, a więc i najostrzejszym okresie wojny nowej, nieznanego typu wojnie:
wojny na śmierć i życie o panowanie ideologiczne.
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Część pierwsza
Flota powietrzna marszałka polnego Kesselringa
Moje zgłoszenie gotowości czynnego udziału w przewidywanym od dawna
konflikcie zbrojnym niemiecko-bolszewickim, które złożyłem na ręce pułkownika Daragana i później pełnomocnika do spraw rosyjskich w Generalnym
Gubernatorstwie Wojciechowskiego, odniosło swój skutek niemal od razu
po rozpoczęciu działań wojennych; zostałem bowiem wezwany do komitetu
i zmobilizowany jako tłumacz wojenny, gdyż władałem doskonale językiem
niemieckim. Odbyło się to w sposób dość niespodziewany i szybki: otóż
zostałem zaproszony telefonicznie na ulicę Wiejską, gdzie dowiedziałem się,
iż nazajutrz mam zgłosić się bez rzeczy do komitetu i razem z grupą innych
tłumaczów udać się następnie do wyższego instytutu wychowania fizycznego
na Bielanach, gdzie nastąpić ma przyjęcie nas w szeregi armii niemieckiej. Nie
wysuwałem zastrzeżeń z tego powodu, gdyż pomimo konieczności włożenia
uniformu, nie stawaliśmy się bynajmniej żołnierzami niemieckimi, poza
tym z uniformu naszego – szaroniebieskiego munduru wojsk lotniczych
– miały być zdjęte zawczasu wszelkie odznaki narodu niemieckiego, czyli tzw.
Hoheitsabzeichen1. W ten sposób, należąc pozornie do armii niemieckiej,
nie mieliśmy obowiązków żołnierskich, nie składaliśmy żadnej przysięgi
i mieliśmy podlegać jedynie kierownikom i dowódcom grup czy formacji
wojskowych. W praktyce wszystkie te, pozornie proste, sprawy okazały się
nader skomplikowane; wielu z moich kolegów po fachu miało ostre starcia
z korpusem podoficerskim i wszyscy niemal wrócili z uczuciem jakiegoś
popełnionego błędu, nie zdając sobie zresztą sprawy, na czym w rzeczywistości błąd ów polegał.
W mojej grupie było około piętnastu osób, wśród których spotkałem, ku
swemu zdumieniu, swego dawnego kolegę z Zarządu Zjednoczenia Młodzieży
Rosyjskiej w Polsce – Mikołaja Grunerwalda; pozostali wszyscy byli dla mnie
obcy.
Władze wojskowe reprezentował przemiły, jak się potem okazało, wiedeńczyk – major Karol Sponner, szef tłumaczów przy sztabie floty. W nieco
zabawnym języku rosyjskim przywitał on nas jako forpocztę bojowników
przeciwkomunistycznych z szeregów Rosji nacjonalistycznej i wytłumaczył
nam, jakie mamy mieć obowiązki. Przed jednym z baraków, gdzie mieliśmy chwilowo zamieszkać, nastąpiło podpisanie przez nas koniecznych
dokumentów, major wydał nam poświadczenie naszych zarobków (600
złotych miesięcznie), które miały przede wszystkim zabezpieczyć byt naszych
rodzin, i staliśmy się Wehrmachtsverpflichtet2, jak brzmiała oficjalna nazwa.
1

Hoheitsabzeichen (niem.) – naszywka z orłem Luftwaffe i swastyką, noszona nad prawą
kieszenią munduru i na furażerce.
2
Wehrmachtsverpflichtet (niem.) – zatrudnieni przez Wehrmacht.
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W rzeczywistości sprawa wyglądała prawnie nieco inaczej, lecz ani my, ani
reprezentujący przy uroczystości komitet rosyjski pan Polański nie zdawaliśmy [sobie] z tego sprawy.
Jeden z nas, były oficer cesarski, zapytał majora o szczegóły uniformu, co
nam wydawało się głupim i śmiesznym. W następstwie okazało się, że jego
doświadczenie bojowe dyktowało mu słuszną uwagę, że niepozorność naszego
uniformu będzie nas kosztowała dużo nieprzyjemności.
Po przyjęciu nas do floty sekretarz majora, gefreiter Jakob, rozdał nam
po dwie kołdry, bieliznę pościelową i bileciki do kantyny. Ponieważ od rana
nic nie jedliśmy, pośpieszyliśmy się na obiad. Przy tej okazji po raz pierwszy
mieliśmy okazję stwierdzenia pieczołowitości, z którą traktowany jest przez
przełożonych żołnierz niemiecki: jedzenie było doskonałe, porcje bodajże
nieograniczone (był to tzw. Eintopfgericht – gęsta, jednogarnkowa zupa).
Jednocześnie miałem możliwość zajrzenia w duszę swych nowych kolegów
i poznania ich pobudek.
Zaledwie trzech czy czterech spośród nas opuściło dla wyjazdu na wschód
dobre stanowiska. Reszta pozostawała bez pracy i wyraziła chęć wyjazdu
pomimo braku dostatecznych wiadomości z języka niemieckiego. Dodam
nawiasem, że przytrafiło mi się później, już w polu, iż kolega Ozierowski,
z zawodu aktor teatru „Studio” w Warszawie, poprosił mnie, abym był jego
tłumaczem w rozmowie z niejakim porucznikiem Richterem. Sam on nie był
w stanie porozumieć się z nikim dostatecznie!
Pamiętam więc następujących tłumaczów wojskowych: Mikołaja Grunerwalda, byłego prezesa ORM (Zjednoczenie Młodzieży Rosyjskiej w Warszawie),
zacnego człowieka, który jednak lubił zbyt często zaglądać do kieliszka i dlatego nie doszedł w życiu do niczego poza jakąś podrzędną posadą buchaltera.
Dla niego posada we flocie pomimo ryzyka życia, jak przypuszczaliśmy dosyć
wielkiego, stanowiła jednak polepszenie warunków bytu.
Piotr Lissowski był to 45-letni rosyjski oficer, który służył następnie
i w wojsku polskim, i był przez pewien czas adiutantem generała Rozwadowskiego. Mówił on lepiej po polsku niż po rosyjsku i posiadał jakieś większe, jak
by się zdawać mogło, fundusze. Po niemiecku mówił zabawnym wolapikiem,
lecz lepiej niż większość pozostałych dolmetscherów3.
Jerzy Plescow, dwudziestoletni syn rosyjskiego pułkownika4, młodzieniec
rozpieszczony przez rodziców i ogromnie zarozumiały. Pod tymi dość niesympatycznymi dla współżycia pozorami schowana jednak była czysta i dobra

3

Dolmetscher (niem.) – tłumacz.
Lew Fiodorowicz Plescow, w czasie I wojny światowej rotmistrz 15 Pierejasławskiego Pułku
Dragonów, w 1918 r. służył w Armii Ochotniczej gen. Antona Denikina, gdzie awansował do
stopnia pułkownika. Na emigracji zamieszkał w Polsce, pracując jako dyrektor warszawskiego
gimnazjum rosyjskiego. Pod koniec lat 20. stał na czele skautów rosyjskich w Polsce.
4
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dusza, którą on od czasu do czasu zaprawiał większą porcją wyborowej, zresztą
zazwyczaj do spółki z ojcem.
Mikołaj Ozierowski, aktor, który m.in. brał udział obok Polaka Samborskiego5 w hakatycznym filmie Der Heimkehr z okresu wojny polsko-niemieckiej.
Syn warszawskiego popa – nie pamiętam jego nazwiska – okropnie wychowany młody człowiek, który stale się chwalił, że pochodzi z „kołokolnawo”
stanu, tzn. z duchowieństwa prawosławnego, i który myślał jedynie o cerkwi.
Uważał się on za wielce nieszczęśliwego z powodu wyjazdu i prosił, aby go
zwolniono ze służby.
Niejaki Olszewski, urzędnik urzędu pracy, mało inteligentny, lecz niezły
człowiek; jak mi się wydaje, raczej Polak niż Rosjanin, który wyróżniał się
rzadko spotykaną skromnością i nieśmiałością.
Mikołaj Kurdiumow, stary oficer cesarskiej armii, dekorator firmy „Bracia
Jabłońscy”6 w Warszawie, który zarabiał około 1000 złotych i poszedł na front ze
względów ideowych. Niestety, był on kontuzjowany jeszcze podczas poprzedniej
wojny, co się ciężko odbiło na jego zdolności koncentrowania myśli.
Poza tym pamiętam jeszcze niejakiego Żukowa, który był właściwie zupełnie
prostym człowiekiem, całkowicie nienadającym się na stanowisko tłumacza.
„Oficera” Afanasjewa, niby to oficera kadry rosyjskiej, lecz był zapewne czymś
w rodzaju feldfebla, gdyż jego sposób bycia nosił cechy charakterystyczne
cesarskiego „służaki” – służbisty-podoficera. Był jeszcze, ku memu wielkiemu
zdumieniu, Włodzimierz Nowicki, niewątpliwie Polak, któremu nieraz pomagałem podczas mojej pracy w zarządzie Polskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa
Opieki nad Uchodźcami z Radzieckiej Rosji. Nowicki był zawsze falangistą7, po
wojnie wstąpił do rosyjskiej partii narodowo-socjalistycznej8, zorganizowanej
przez syna znanego ongi kupca Szelechowa, i z przyjemnością szedł na przygodę.
Niestety, on został jedynym z grupy zabity pod dalekim Rosławem. Doniesienie o nim było krótkie: „Der Dolmetscher Wladimir Nowicki, gefallen…”9,
a jego młoda żona, oczekująca dziecka, przez czas dłuższy nie otrzymywała,
należnej jej w myśl warunków przyjęcia do floty, pensji wdowiej. Nie wiem,
czy otrzymała ją później.
5

Bogusław Samborski (1897–1971), aktor teatrów warszawskich. Do występu w filmie
Heimkehr przekonał go prawdopodobnie Igo Sym – miało to ochronić żonę Samborskiego,
która była pochodzenia żydowskiego. Po wojnie na emigracji w Niemczech i Argentynie.
W 1948 r. w kraju zaocznie skazany na dożywocie za współpracę z okupantem.
6
Właściwa nazwa tej firmy to Bracia Jabłkowscy.
7
Przenośnia autora: nie chodzi tu o „Falangę” Bolesława Piaseckiego, ale o żywą aktywność
w organizacjach społeczno-politycznych.
8
Zapewne chodzi o jedną z wielu tworzonych przez emigrantów rosyjskich partii narodowosocjalistycznych partii, działających także w Polsce w latach 30. Brak szczegółów uniemożliwia
jednak próby identyfikacji tej organizacji.
9
Der Dolmetscher Wladimir Nowicki, gefallen… (niem.) – Tłumacz Władimir Nowicki
poległ…
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Pierwsze dni na Bielanach nie wyróżniały się niczym specjalnym. Siedzieliśmy przy swoim baraku w swych cywilnych ubraniach i czekaliśmy u morza
pogodya. Jedynym, co pozostawiło na nas większe wrażenie, była… ubikacja,
albowiem wisiała w niej tabliczka, zredagowana po polsku, treści dosłownie
następującej: „Polakom wstęp do ubikacji wzbroniony pod karą śmierci”.
Jedliśmy doskonale, otrzymywaliśmy codziennie pół chleba, znacznie
lepszego niż na mieście, po pięć deka tłuszczu, ponad sto gramów wędliny,
obfite mięsne obiady. Ci z nas, którzy nie głodowali w cywilu, nie mogli
patrzeć bez uśmiechu na takiego Żukowa, który pracował jako robotnik na
szosie sochaczewskiej i wyglądał raczej jak cyrkowy głodomór. Żukow zjadł
zaraz pierwszego dnia osiem talerzy zupy – dobrej, tłustej zupy z mięsem,
kartoflami itp. – i oczywiście rozchorował się na żołądek. Oprócz niego
jadł bardzo wiele jakiś kapitan. Był to właściwie 90% inwalida b, bo chodził
z trudnością, opierając się o laskę. Dotychczas nie mogę zrozumieć, jak
komitet mógł go wprowadzić do „wyróżnionego grona” tłumaczów, gdyż
nie wytrzymałby on stu kilometrów jazdy samochodowej. Zauważył to
w następstwie major Sponner i zwolnił nieszczęśliwca jeszcze przed wyjazdem na wschód. Było to dla niego ciężkim ciosem, lecz inaczej naprawdę
nie można było postąpić.
Rozkaz wyjazdu przyszedł nagle, w porze przedobiadowej. Otrzymał go
major Sponner w swym biurze i przysłał do nas Jakuba z rozkazem natychmiastowego przydziału mundurów i wyjazdu. W izbie mundurowej otrzymaliśmy po mundurze, buty, bieliznę, o jakiej nawet ja, stosunkowo nieźle
sytuowany w cywilu, nie mógłbym nawet marzyć, kanister, przybory do
jedzenia (Kochgeschirr10) itd. W kantynie wydano nam suche porcje dzienne:
po trzysta pięćdziesiąt gramów konserw mięsnych, po kilogramie chleba,
marmelady, tłuszczu. Byliśmy zaopatrzeni i gotowi do wyjazdu. W szybkości
nie pozwolono nam zjeść obiadu, ku wielkiej rozpaczy Żukowa, i… czekaliśmy do godziny trzeciej, kiedy wreszcie zajechała ciężarówka, by odwieźć
nas do kolumny marszowej, gdzieś na zakazaną ulicę Hajoty. Tam znowu
czekaliśmy do wieczora.
Dopiero około ósmej wieczorem nastąpił wyjazd. Warunki jazdy były bardzo
niewygodne. Byliśmy skupieni w około 20 ludzi na wolnej przestrzeni ciężarówki, stłoczeni bez oparcia pomiędzy różnymi maszynami, przeznaczonymi
dla jakiegoś lotniska polowego, podrzucani na niezliczonych dziurach w szosie.
Przed nami jechali: Kradfahrer – motocyklista, spełniający funkcję policjanta
a

Tak w oryginale.
Tak w oryginale.
10
Kochgeschirr (niem.) – menażka.
b
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drogowego, za nim samochód osobowy z dowódcą kolumny oraz inspektorem
intendentury, następnie około dziesięciu ciężarówek, w ostatniej siedzieliśmy,
nie jako dolmetschery, lecz raczej jak śledzie w beczce.
Pierwszy etap tej jazdy był bardzo krótki i zaprowadził nas do Siedlec, gdzie
około godziny 1 w nocy otrzymaliśmy kilka sienników i miejsce na strychu.
Położyliśmy się spać obok siebie po uwiadomieniu, iż dalsza jazda nastąpi
o godzinie 4 z rana.
Ta dalsza jazda była w dalszym ciągu wysoce niewygodna. Od Siedlec zostaliśmy co prawda sami, gdyż żołnierze niemieccy zostali przerzuceni do innego
wozu, lecz dokuczał nam straszliwie kurz i upał. Nie byłem zwłaszcza przyzwyczajony do noszenia ciężkiego wełnianego ubrania w lecie i pociłem się bez
przerwy. W Międzyrzecu otrzymaliśmy kawę (bez cukru) i mieliśmy okazję
umyć się przy wielkiej studni na placu targowym. Przy studni ustawiliśmy
przy tej okazji przygodnie złapanego Żydka. Następnie przejechaliśmy bez
zatrzymania Białą Podlaską, dokąd los rzucił mnie na dni kilka w pamiętnym
roku pańskim 1939. Przegoniliśmy wracającą z jakichś robót wielotysięczną
kolumnę jeńców wojennych, wziętych do niewoli w Brześciu, pozostawiliśmy
po prawej stronie lotnisko, zapełnione samolotami bombowymi i leżącymi
daleko jedna od drugiej bombami, z szacunkiem spojrzeliśmy na liczne zapatrzone w niebo działa przeciwlotnicze, przejechaliśmy w tempie około 30 km
na godzinę Terespol, zatrzęśliśmy się na bocznej, zamaskowanej sztucznym
lasem, drodze i nagle znaleźliśmy się na moście przez Bug. Byliśmy nareszcie
na „ziemi nieprzyjacielskiej”.
Pierwszym wrażeniem było, że jest to przecież ta sama ziemia, którą znaliśmy
doskonale z czasów sprzed 1939 roku. Niestety, nie bez zdumienia zauważyliśmy, iż większość gapiów dokoła naszej kolumny, gdy stanęliśmy na chwilę
w Brześciu, mówiła po rosyjsku. Było to o tyle zabawne, że przed wojną nikt
tu w ogóle nie chciał rozumieć po rosyjsku, bolszewicy zaś ustanowili tu republikę… białoruską.
Poza tym byliśmy w wybitnie rozmarzonym nastroju i co chwila oczy nasze
zwracały się ku… niebu. Były to smutne reminiscencje z wojny polsko-niemieckiej, kiedy co chwila groziło skrzydlate niebezpieczeństwo. Obecnie jednak
widzieliśmy jedynie ciężkie transportowce niemieckie – „swoje” – nisko lecące
nad szosą w kierunku wschodnim.
Pędziliśmy więc naprzód, zatrzymaliśmy się na dwie godziny na obiad gdzieś
około Kobrynia, potem przejechaliśmy Kobryń i skręciliśmy na najgorszą szosę,
jaką kiedykolwiek widziałem. Po obydwóch stronach tej szosy leżały i stały niezliczone rozbite działa i czołgi, wszystkie bladoniebieskiego koloru, sowieckie.
Dokoła widać było również sporo mogił żołnierskich, bez krzyżów, z wetkniętą
w nie laską, na której wisiał przeważnie ciężki sowiecki hełm obronny.

Glaukopis nr 31 | 29

Pierwsze zniszczenia wojenne zauważyliśmy w słynnej Berezie Kartuskiej,
gdzie całe dzielnice miasteczka znikły z ziemi11. Jednak czerwone koszary, które
gościły nie tak dawno redaktora Słowa [Stanisława Cata] Mackiewicza, za to,
że przestrzegał przed wojną z Niemcami, ocalały całkowicie i tam mieściły się
już jakieś oddziały wojskowe.
Już kończył się dzień, a nie zauważyliśmy ani śladu lotnictwa sowieckiego.
Było to dla nas wielką niespodzianką, gdyż byliśmy przygotowani do wielokrotnych codziennych ucieczek w krzaki, vide anno domini 1939.
Za Berezą wjechaliśmy do gęstych lasów, w których już bolszewicy wybudowali liczne koszary, doskonale zamaskowane przed wrogim lotnictwem. Obok
nas biegły tory kolei baranowickiej, po których szedł pociąg normalnotorowy.
Mogliśmy się jedynie zdumieć, że w pięć dni po zdobyciu terenu pionierzy
niemieccy zdołali zwęzić szerokie tory bolszewickie! Wreszcie znaleźliśmy się
w pobliżu miasteczka Iwaszkiewicze12.
Tu przeżyliśmy pierwsze niebezpieczeństwo: patrolujący samolot niemiecki
zniżył się nad naszą kolumną z zamiarem zrzucenia na nas bomby. Okazało
się bowiem, iż kierownik kolumny zapomniał nałożyć na czołowy samochód
niemieckiego sztandaru i lotnicy wzięli nas za zawieruszonych bolszewików!
Sytuacja była naprawdę groźna i mogła się zakończyć tragedią. Dowódca
kolumny wlazł na dach swego samochodu i dawał stamtąd rozpaczliwe znaki.
Być może właśnie to poskutkowało, w każdym razie jednak byliśmy już w zonie
działań wojennych.
W Iwaszkiewiczach zatrzymaliśmy się na noc; byłem niezwykle zmęczony
i czułem się obco w domu miejscowych Polaków, którzy dziwnym zbiegiem
okoliczności nie zostali jeszcze wywiezieni przez bolszewików. Dałem naszym
gospodarzom kawałek warszawskiej gazety, co zrobiło im, odciętym od dziesięciu dni od świata, wiele przyjemności. Wczesnym rankiem kolumna wyruszyła
dalej.
Rzecz ciekawa: nie wiedzieliśmy nic o celu naszej jazdy, nie wiedzieliśmy
nawet o tym, że zostaliśmy przydzieleni do 1 Korpusu Artylerii Przeciwlotniczej.
Nie umieliśmy zresztą rozpoznać stopni wojskowych – z wyjątkiem Lissowskiego, który miał sporo znajomości niemieckich w Warszawie. Niestety, jednak
właśnie Lissowski pozostawiony został w Warszawie jako tłumacz nadworny
generała intendenta doktora Klagemana.
Jechaliśmy w nieznane, bez rzeczy i bez broni, bo wydanych nam karabinów
nie mogliśmy przecież używać, nie mając do nich nabojów.
11

Zniszczenia w Berezie Kartuskiej wynikały w dużej mierze z podpalenia przez wkraczające
oddziały niemieckie wielu budynków należących do Żydów. Takie działanie na tym terenie
było nietypowe.
12
Autor ma przypuszczalnie na myśli wieś Iwacewicze w dawnym powiecie Kosów Poleski.
Ta wieś leży kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Berezy Kartuskiej. Na Polesiu
nie było miejscowości o nazwie Iwaszkiewicze (por. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej
Polskiej, t. 7: Województwo poleskie [Warszawa 1924]).

30 | Pięć miesięcy pod sztandarem ze swastyką

Do Iwaszkiewiczów droga była stosunkowo wolna, za Iwaszkiewiczami
jednak wjechaliśmy w niekończące się kolumny samochodowe, po obu zaś
stronach szosy szły gęsiego oddziały przeciwlotnicze i w ogóle sytuacja wygląda
tak, jak gdyby w pobliżu znajdować się mieli bolszewicy. Ostatecznie nie po
to wyjechaliśmy na front, aby unikać spotkania z czerwoną armią.
Skorzystałem z chwilowego zatkania drogi, zwróciłem się do naszego inspektora z zapytaniem, gdzie są bolszewicy i dokąd właściwie jedziemy. W ten
sposób dowiedziałem się wreszcie, iż bolszewicy są gdzieś pod bokiem, niby
to w Baranowiczach i Stołpcach, podczas gdy droga nasza prowadzi okrężną
szosą poprzez Słuck do Mińska.
Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie pozostawiła na mnie chwila przejazdu
pod drewnianą arką triumfalną, ustawioną na byłej polsko-sowieckiej granicy:
przecież w ten sposób po raz pierwszy od roku 1918 znalazłem się znowu na
ziemi rosyjskiej! Jednocześnie zepsuł się nam motor. Staliśmy więc przy drodze
coś około pięciu godzin. Obok nas przejeżdżały niezliczone kolumny transportowe, obozowe, setki czołgów, artyleria… Szofer biedził się nad reperacją,
lecz nie mógł nic pomóc. Groziło nam zatrzymanie się na noc na drodze, bez
broni, daleko od wszelkiego zaludnionego punktu. Tak dziwacznie przyjęła
nas ziemia sowiecka.
Istnieje niepisane prawo kolumn samochodowych: pomaga się jedynie
sobie samemu lub autom o tym samym znaku rozpoznawczym. Toteż tęsknie
szukaliśmy naszej liczby 16G wśród przejeżdżających obok aut. Nasza kolumna
dawno zniknęła gdzieś w kierunku wschodnim i nie mieliśmy żadnych szans.
W międzyczasie przytrafiła się nieprzyjemna historia: jednemu z nas ktoś
zjadł duży kawałek suchej kiełbasy! W warunkach polowych, zdaniem moim,
nie może być nic bardziej karygodnego.
Szofer nasz szperał i szperał, aż wreszcie, po wielu godzinach, udało mu się
naprawić opornego opla. Ruszyliśmy dalej i oto stanęliśmy po kilku kilometrach
w pierwszej wsi rosyjskiej, nietkniętej jeszcze europejską kulturą. We wsi tej
miałem okazję poznać charaktery przede wszystkim kolegów.
Niektórzy z nich – z Afanasiewymc na czele – okazali się z natury włóczęgami, rozleźli się po domkach chłopskich, nie dlatego, żeby się specjalnie
interesowali otoczeniem, lecz celem upieczenia sobie gęsi. Pod tym względem
mieli oni jednakowe upodobania z naszym szoferem, który oderwawszy się
od kolumny, nie spieszył się z jej złapaniem i „organizował”, co w języku
przyfrontowym oznacza – kradł, u chłopów jedzenie.
Było mi dziwnie nieswojo, gdy po raz pierwszy w życiu zacząłem mówić
z rosyjskimi chłopami po rosyjsku. O ile ja byłem ciekaw ich życia, to oni byli
przede wszystkim ciekawi mego. Uważali mnie oczywiście za Niemca, ja zaś
bynajmniej nie wyprowadzałem ich z błędu. Byli to przeważnie ciemni, mało
nawet piśmienni chłopi, lecz pomiędzy nimi okazała się dziewczyna, lat około
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dwudziestu, studentka medycyny jednego z prowincjonalnych WUZ-ów13.
Była ona, rzecz jasna, komsomołką, co ukrywała bardzo niezręcznie. Pomimo
to nie odnosiła się do nas zdecydowanie wrogo.
W rozmowie z nią po raz pierwszy miałem okazję poznania całej bezczelności
wewnętrznej propagandy komunistycznej.
– Przecież u was lekarz nie może się wcale utrzymać – oświadczyła rezolutna osóbka. – Wiem na pewno, że tylko ci, którzy mają bogatych pacjentów,
mogą się utrzymać. U was nie ma zresztą nic. Robotnicy nie otrzymują żadnej
pomocy lekarskiej, a jeżeli idą do lekarza, to muszą drogo płacić. U nas jest
lepiej, jest ubezpieczenie chorobowe, domy zdrowia…
Miałem wiele trudności, aby przekonać młodą adeptkę komunizmu, że
Żydki-komisarze odpowiednio ją okłamali. Przy tej okazji zainteresowałem
się zagadnieniem żydowskim. Nawet moja komsomołka nie była dla nich
przychylnie usposobiona:
– Oni są wstrętni, chcą tylko handlować jak czastniki14, robią spekulację,
lecz bez nich trudno, bo jak moglibyśmy inaczej nabywać na wsi materiały
włókiennicze czy towary żelazne?
Mój towarzysz, syn popa, latał po całej wsi i szukał cerkwi.
– Gdzież u was cerkiew? – pytał.
Cerkiew była kiedyś, bardzo dawno, obecnie jednak mieścił się w niej klub
komunistyczny. Rzecz jasna, że komuniści i miejscowi Żydzi zdążyli zawczasu
uciec15.
Pytania o cerkwie były zresztą o tyle skuteczne, iż dowiedzieliśmy się, że
większość dzieci nie wie w ogóle, co to jest Wielkanoc! W tym sensie bolszewizm zrobił w Rosji postępy, których już, jak się wydaje, nic nigdy nie odrobi.
Jeżeli cerkiew w Rosji kiedykolwiek powstanie, będzie to już jedynie sprawa
prywatna wiernych i kler nie będzie już mógł wtrącać się do życia społecznego.
Moim zdaniem – ze względu na zachowanie się kleru prawosławnego w okresie
rewolucyjnym – zjawisko to nie wywoła jednak ujemnych skutków dla ogółu
społeczeństwa rosyjskiego.
Po pewnym czasie okazało się, że nasz szofer, jak i niektórzy młodsi koledzy,
ukończyli swoje zajęcie: zjedli swoją gęś i wypili mleko, tak że można już było
jechać dalej.

c

Tak w oryginale.
WUZ, skrót od Wyzsze Uczebnoje Zawiedziennie – lokalna uczelnia wyższa.
14
Czastniki (ros.) – prywaciarze.
15
Pomyłka autora. Z powodu dużego tempa niemieckiej ofensywy tylko znikoma część
ludności cywilnej, w tym Żydów, zdołała ewakuować się na przełomie czerwca i lipca ze
wschodnich obwodów BSRS. Aczkolwiek pierwszeństwo w dostępie do środków transportu
mieli funkcjonariusze sowieckiego aparatu władzy i ich rodziny.
12
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Szosa sowiecka była nie gorsza i nie lepsza niż była polska, toteż podskakiwaliśmy wspaniale na dziurach. Niespodziewanie przed miastem Słuckiem
zaczęła się szosa… asfaltowa, która miała podobno ciągnąć się aż do Moskwy.
Słuck był pierwszym miastem czysto sowieckim, które widziałem, toteż
byłem ogromnie zainteresowany. Niestety, na miejscu miasta znaleźliśmy same
spalone ściany, bez śladu jednak bomb czy w ogóle walki. Gdzieniegdzie stały
statuy różnego rodzaju, przeważnie chłopcy i dziewczęta, zwrócone do góry, jak
gdyby ku słońcu, poza tym na placu leżał, uśmiechając się, sam ojciec narodu
– Stalin. Domy okoliczne były to te same domki, jakie pamiętałem z dzieciństwa, z dalekiej, dalekiej połtawskiej guberni – miasta Łochwicy czy Romny.
Od Słucka droga zaczęła się doskonała, choć nie asfaltowana. Jechaliśmy
sowiecką autostradą do Mińska. W międzyczasie zrobiło się ciemno. Nie wiedzieliśmy, gdzie właściwie znajduje się nasza kolumna, gdy nagle przegoniła
nas jedna z naszych ciężarówek. Szoferzy szybko się porozumieli. Okazało
się: kolumna zatrzymała się w pewnej wiosce, tuż przy bagnach, w odległości
dwudziestu kilku kilometrów od Słucka. Było jednak już zupełnie ciemno,
gdy przyjechaliśmy na miejsce.
Wioska ta – nie pamiętam jej nazwy – zamieszkiwana była przez kilkasetd
chłopów oraz miliardy komarów. Nigdy w życiu nie widziałem nic podobnego!
W mgnieniu oka nie mieliśmy na sobie zdrowego kawałka skóry. O spaniu
nie mogło być oczywiście mowy, gdyż w stodołach, gdzie dostaliśmy trochę
suchego siana, były tych komarów całe chmury. Zresztą i tak nie mielibyśmy
pociechy ze snu z powodu nieprzyjemnej wieści, którą nam przyniósł miejscowy wójt („starosta”).
W pobliskich bagnach znajdować się miała większa grupa rozproszonych
bolszewików, którzy mieli napaść na wioskę właśnie tej nocy. Ich delegat zjawić
się miał przed kilku godzinami i zażądać przygotowania dla wszystkich obiadu
i zimnej strawy. Ponieważ jednak gromada odmówiła tej pomocy, bolszewicy
obiecali spalić w nocy wieś.
Wobec tej sytuacji rozstawiono wszędzie straże, nawet niektórzy tłumacze
musieli znaleźć się na posterunku. Dwa karabiny maszynowe lekkiego typu były
w stanie pogotowia wojennego, lecz noc minęła spokojnie. Z rana komendant
kolumny zebrał wszystkich i zapytał „starszego” dolmeczera Kurdiumowa,
kto stał na warcie o godzinie pierwszej w nocy. Okazało się, że był to „oficer”
Afanasjew.
– Was fällt Ihnen ein!16 – zaczął na niego krzyczeć Niemiec. – Jak pan
śmie palić podczas stania na warcie! I dlaczego nie stał pan tam, gdzie panu
kazano, a rozmawiał z chłopami. Jeżeli to się jeszcze raz powtórzy, to każę
pana rozstrzelać!
d
15

Tak w oryginale.
Was fällt Ihnen ein! (niem.) – Jak pan śmie!
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Afanasjew, który miał być oficerem, nie mógł oczywiście nie znać przepisów dyscyplinarnych i zbladł. Nam wszystkim było bardzo nieprzyjemnie, bo
przecież Niemcy wiedzieli, że Afanasjew miał być rosyjskim oficerem.
Wyjechaliśmy z komarowej wioski wczesnym rankiem i wpadliśmy od razu
w niekończącą się kolumnę samochodową. Co chwila stawaliśmy obok uszkodzonych mostów, odbudowanych chwilowo jednostronnie. Jazda taka nużyła
i złościła. Siedemdziesiąt kilometrów do Mińska dla współczesnej ciężarówki
to niewiele, lecz jechaliśmy w rezultacie, z powodu większych postojów, aż do
godziny 12. W pewnej chwili przejechaliśmy obok rozbitej, zapewne przez
atak lotniczy, kolumny sowieckiej. Obok szosy leżały stosy aut pomieszane
z ciałami w żółto-zielonych mundurach. Wszystko to cuchnęło niemożliwie.
Potem, gdy przejechaliśmy to straszne miejsce, okazało się nagle, że wcale
nie jedziemy do Mińska, lecz na lotnisko znajdujące się w odległości około
15 kilometrów od Mińska na bocznej drodze. Przejechaliśmy przez to lotnisko
na ukos, przy czym zauważaliśmy na nim kilkanaście sowieckich samolotów,
stojących w kącie, lecz zupełnie nieuszkodzonych. Jeszcze kilka kilometrów
i znaleźliśmy się w lesie, gdzie bolszewicy pobudowali koszary lotnicze. Kolumna
wysadziła nas, tu kazano nam czekać. Auta umknęły i pozostaliśmy sami.
Nie mieliśmy jedzenia, głód zaczął nam dokuczać, a tuż obok stała kuchnia polowa stacjonującego tutaj oddziału i w niej gotowała się pyszna, tłusta
grochówka!
– Nikołaju Iwanowiczu! – zwróciłem się do Kurdiumowa. – Skoro jest pan
tu najstarszy wiekiem, to niech pan spróbuje zaaranżować nam obiad.
– Nie, jakże to można – powiedział Kurdiumow. – Kazano nam czekać,
więc z pewnością i o obiedzie ktoś pomyśli.
W ten sposób czekaliśmy jeszcze około godziny, kiedy wreszcie postanowiłem nie czekać na dyspozycje Kurdiumowa i poszedłem do kuchni. Po
krótkich pertraktacjach okazało się, że przypuszczalnie jedzenia starczy i dla
nas! Chwyciłem swój Kochgeschirr i szybko wróciłem do kuchni. Otrzymałem
ze dwa litry zupy i – przyznaję szczerze – że dawno mi żadne jedzenie tak nie
smakowało! Koledzy moi pośpieszyli oczywiście za mną, przy czym nie zabrakło
pomiędzy nimi i Kurdiumowa.
Tymczasem czas mijał, lecz nikt się nie zjawił po odbiór naszej paczki
kilkunastu dolmeczerów. My zaś pojęcia nie mieliśmy, do których oddziałów
zostaliśmy przydzieleni!
– Musimy czekać! Jeszcze czekać! – powiedział Kurdiumow.
W międzyczasie wrócił dowódca kolumny, z którą jeździliśmy.
– Nie wiem, gdzie są stacjonowane oddziały, do których jesteście przydzieleni! – powiedział w odpowiedzi na moje pytanie.
W ten sposób okazało się, że będziemy siedzieli obok koszar aż do skutku.
– Tak zawsze na wojnie – powiedział Kurdiumow, były oficer, który przerobił
całą wojnę 1914 roku i znał się na rzeczach.
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Ja jednak nie byłem jeszcze nigdy na wojnie i postanowiłem działać. Ponieważ „starszy” Kurdiumow nic nie robił celem wyjaśnienia naszego położenia,
postanowiłem wyruszyć sam na zwiady. Dostałem się szybko do miejscowej
kancelarii. Okazało się, że kancelaria ma list urzędowy o naszym losie. Jedynie
dzięki mojej samorzutnej interwencji maszyna biurokratyczna ruszyła z miejsca
i zaczęto wydzwaniać wszędzie, by odnaleźć 1 Korpus Artylerii Przeciwlotniczej,
dokładniej sztafetę jego kwatermistrza.
Lecz znowu nadszedł wieczór. Nie chciało mi się spać pod gołym niebem.
Poszedłem do kancelarii i po krótkich pertraktacjach uzyskałem dla nas
oddzielny pokój w jednej z koszare.
Usnęliśmy prawie od razu, oczywiście nie rozbierając się. Około północy
obudzono nas, gdyż przyjechała ciężarówka, by nas zabrać do korpusu. Tym
razem ciężarówka była pusta i mieliśmy dosyć miejsca dla wszystkich. Po
półgodzinie znaleźliśmy się wśród bagnistych krzaczków, gdzie stała sztafeta
kwatermistrza.
Tutaj nie otrzymaliśmy żadnych kwater, było jedynie trochę wilgotnego
siana, na które położyłem swój kawałek brezentu – namiotu. Okręciłem się,
jak mogłem, kołdrą i usnąłem po raz pierwszy w życiu dosłownie pod gołym
niebem. Byłem zapewne bardzo zmęczony, gdyż nie słyszałem, jak w nocy
krążył nad naszym obozowiskiem samolot sowiecki. Bomb co prawda zrzuconych nie było.
Nad ranem obóz został zwinięty. Było tu około czterdziestu ciężarówek. Nie
wiedzieliśmy, gdzie się podziać, gdy zwrócił się nas feldwebel Tiele.
– Auftreten! 17 – ryknął na naszą z lekka zbaraniałą grupę.
Staliśmy przed nim bynajmniej nie jako żołnierze, lecz jak stado kurcząt
i z pewnością nie wyglądaliśmy lepiej z jego pruskiego punktu widzenia.
– Od kiedy jesteście, do licha, żołnierzami? – zapytał Tiele.
Spojrzałem na Kurdiumowa. Stał na baczność! Z takim „starszym” daleko
nie dojedziemy, pomyślałem. Dobry, kochany człowiek, lecz… nie chcę się
zdawać na jego opiekę! Toteż, nie zmieniając pozycji, rzekłem:
– Jesteśmy tylko tłumaczami, lecz nie jesteśmy żołnierzami!
Od tej chwili miałem w Tielem, oczywiście, wroga. Lecz na szczęście nasza
znajomość trwała bardzo krótko! W każdym razie odpowiedź moja poskutkowała i pan feldwebel nie narzucał nam więcej swej władzy.
Tym razem podzielono nas na różne ciężarówki. Wyruszyliśmy w kierunku
Mińska i przejechaliśmy główną ulicą, kiedyś Zacharjewską, obecnie Sowiecką.
Wrażenie było bardzo przygnębiające: na całej ulicy nie było, z wyjątkiem bodaj
olbrzymiego gmachu rządu, dziewięciopiętrowego olbrzyma ze statuą Lenina
i Stalina przed nim, ani jednego ocalałego domu! Wszystko było spalone,
jedynie w dwóch czy trzech miejscach zauważyliśmy ślady bomb. Pomnik
e
17

Tak w oryginale.
Auftreten! (niem.) – Wystąpić!
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Lenina leżał przed postumentem i do ust wielkiego nieboszczyka ktoś włożył
złamaną kierownicę samochodową zamiast papierosa.
Przejechaliśmy, nie zatrzymując się, Mińsk i po chwili znaleźliśmy się na
szerokiej pięknej autostradzie Mińsk–Moskwa, wykończonej podobno przed
samą wojną. Autostradę tę budowali jeńcy polityczni, jak mówili okoliczni
mieszkańcy.
Jazda tą autostradą była bardzo przyjemna. Bolszewicy na dłuższej przestrzeni
nie zdołali nawet zniszczyć mostów, toteż w tempie około 50 kilometrów na
godzinę przejechaliśmy do Borysowa, przejechaliśmy przez Berezynę i popędziliśmy dalej na wschód. Przez cały czas, ku memu wielkiemu zdumieniu,
nie widzieliśmy zupełnie bolszewickich samolotów! Tymczasem zarówno od
północy, jak i z południa słyszeliśmy dalekie odgłosy kanonady. Byliśmy więc
w tzw. przesmyku, po bokach zaś znajdowały się ze wszystkich stron rozproszone wskutek bystrego i niespodziewanego uderzenia oddziały bolszewickie.
Za Borysowem musieliśmy jednak dość często się zatrzymywać przy zniszczonych mostach, odbudowanych jeszcze tylko częściowo przez pionierów.
Koło godziny czwartej po południu skręciliśmy z autostrady do lasu koło
miasteczka Krupka.
Tutaj nie było komarów, ładna rzeczka łagodnie uwijała się pośród pokrytych kwiatami łąk. Była zupełna cisza. Tutaj po raz pierwszy od chwili wyjazdu
z Warszawy mieliśmy okazję rozebrać się i porządnie umyć. Od tej chwili
zaczęliśmy również prowadzić nowy dla nas tryb życia: w dzień chodziliśmy
nago, na noc zaś ubieraliśmy się w mundur i chowaliśmy się do namiotu.
W Krupce podzielono nas na dwie grupy. Pierwszą zabrano natychmiast
naprzód do działających na froncie oddziałów. Kurdiumow został przydzielony bezpośrednio do sztafety kwatermistrzowskiej, pozostali zaś, w tym
również ja, mieliśmy czekać, aż będziemy mogli się dostać do innych formacji,
znajdujących się na drodze Bobrujskiej, co nie było łatwo, gdyż pomiędzy
nami leżało około 70 kilometrów kraju, znajdującego się nadal w rękach
bolszewickich.
Kurdiumow miał właściwie zarazem najwygodniejszą oraz najgłupszą funkcję: jeździł z intendentem i konfiskował bydło dla sztafety. Wszelkie marzenia
o przesłuchiwaniu jeńców wojennych itp. okazały się dla niego mrzonkami.
Natomiast miał zawsze najlepsze jedzenie oraz, oczywiście, wiele spokoju.
My, czekając na pomyślny wiatr, nie robiliśmy nic lub prawie nic. Tak minęło
kilka dni, podczas których wstawaliśmy, jedliśmy, kąpaliśmy się w rzeczce,
ubieraliśmy się i szliśmy spać.
Wreszcie znowu wsiedliśmy do ciężarówek, by wyjechać dalej w kierunku
wschodnim. Przez cały poprzedni czas bolszewicy w żaden sposób nas nie
niepokoili, jeżeli nie liczyć ataku kawalerii od strony południowej, zatrzymanego dość daleko od nas ogniem artylerii. W każdym razie w naszym obozie
alarmu nie było.
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Tym razem autostradą jechaliśmy krótko: tu były znaczne zniszczenia
mostów, toteż skręciliśmy szybko na drogi boczne i znowu znaleźliśmy się we
władzy dziur i kurzu. Po kilku godzinach wysoce nieprzyjemnej jazdy przejechaliśmy dużą wieś Kochanowo i zatrzymaliśmy się przy brzegu jeziora. Tutaj
mieliśmy czekać ponownie.
W owej chwili pozostało nas jedynie czterech: Ozierowski, syn duchownego
z Warszawy, niejaki Olszewski i ja. Spaliśmy we czterech w jednym malusieńkim namiocie, obok siebie, tak że nie mogliśmy się bodaj poruszać. Poza tym
tryb naszego życia w niczym się nie zmienił, czekaliśmy i czekaliśmy. Wreszcie
wysłano nas dalej. Tym razem była to jedna ciężarówka, do której załadowano
mleko konserwowane, kakao holenderskie, trzech artylerzystów oraz nas. Broni
nie mieliśmy, jeżeli nie liczyć karabinu należącego do szofera.
Tej drogi nie zapomnę nigdy! Już po pierwszych kilku kilometrach mieliśmy rozbite całe ciało. Po długich cierpieniach przejechaliśmy wreszcie jakąś
wioskę, pełną wojska, przy czym po raz pierwszy zobaczyliśmy tu lazaret polowy
i kilku rannych, zaopatrzonych w specjalne, zawieszone na pięści papiery rozpoznawcze. Przejechaliśmy kilka kilometrów i nagle tuż przy nas usłyszeliśmy
huk strzałów ciężkiej artylerii i wybuchy pocisków sowieckich. Okazało się, że
znajdujemy się w pobliżu Orszy, ponownie zajętej przez bolszewików, którzy
usiłowali teraz przebić się w kierunku południowym. W odległości około dwóch
kilometrów od nas stała artyleria niemiecka, strzelając z rzadka. Bolszewicy zaś
ostrzeliwali szosę, którą właśnie jechaliśmy.
Do naszego szofera podszedł szofer innej ciężarówki, która właśnie zatrzymała się [za] nami, i powiedział mu, że ma właśnie amunicję na wozie, lecz że
nie może jej podwieźć do artylerii, bo szosa jest pod obstrzałem. Istotnie – po
chwili w odległości kilkudziesięciu metrów zaryły się w ziemię i wybudzały
pociski bolszewickie.
Wyskoczyłem z wozu i zwiałem do rowu w odległości kilkudziesięciu metrów
od ciężarówki z amunicją.
– Feigling! – krzyknęli do mnie Niemcy. – Tchórz!
Bynajmniej nie obraziłem się, lecz krzyknąłem do nich, pokazując na nią:
– Amunicja!
Miałem wówczas przyjemność widzieć, że moi towarzysze niedoli również
potrafią biegać, i to szybko biegać. Nasz szofer okazał się jednak kompletnym
idiotą i chciał przeczekać obstrzał tutaj, pośrodku szosy. Lecz myśmy wszyscy
odmówili czekać tutaj na dalsze wypadki. Dopiero po dłuższych perswazjach
udało się nam skłonić szofera, by wrócił z nami do Kochanowa.
W Kochanowie okazało się, że Tiele omylił się i dał szoferowi mylną trasę.
Gdyby bolszewicy nie ostrzelali szosy, to my byśmy przejechali dalej i trafilibyśmy bezpośrednio w ramiona oddziałów bolszewickich. Pomyłka ta była
dla mnie pierwszym chrztem bojowym.
W Kochanowie dostaliśmy obiad i nową trasę. Tym razem mieliśmy przed
sobą motocykl i jechaliśmy jako poczta urzędowa, toteż mieliśmy prawo
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przeganiać kolumny. Niestety, nasz szofer pozwalał wszystkim przeganiać
nasz wóz, tak że drogę kilkudziesięciu kilometrów długości jechaliśmy dobrych
kilka godzin.
Po pewnym czasie przejechaliśmy przez Dniepr i znaleźliśmy się na słynnej
linii Stalina, sforsowanej dopiero przed dwoma dniami przez Niemców. Trupy
leżały tu wszędzie – przy drodze, w polu. W pewnym miejscu zatrzymaliśmy
się na czas dłuższy z powodu zerwanego mostu i mogliśmy obejrzeć około
dwudziestu trupów krasnoarmiejców widocznie rozstrzelanych przez komisarzy, albowiem mieli wszyscy małe ranki z tyłu głowy. Upał był w dalszym
ciągu znaczny, toteż wszystko to cuchnęło straszliwie. Tragiczne to widowisko
rozciągało się na kilka kilometrów.
I znowu nadchodził wieczór, gdy dojechaliśmy do całkowicie zniszczonego
miasteczka Gorki, leżącego na pograniczu sowieckiej Białorusi i właściwej Rosji.
Z wielkim trudem znaleźliśmy tu tzw. Führungsstaffel, czyli sztab generała
dowodzącego korpusem. Ponieważ jednak była już noc, my zaś byliśmy rozbici
tą ogromnie ciężką drogą, położyliśmy się spać. Nie miałem na nic ochoty,
toteż tak jak byłem, położyłem się na ziemi pod gołym niebem i usnąłem.
Nazajutrz obudziły mnie oddźwięki dalekiej kanonady. Były one jednak
bardzo dalekie, gdyż spokój panował tu całkowity.
Generał otrzymał nasze papiery, połączył się ze sztafetą kwatermistrzowską
i rozniósł dowodzącego nią oficera, niejakiego majora Laurentza.
– Jak ja tych tłumaczy przeniosę od oddziałów! – krzyczał generał. – Przecież wszędzie są na drodze Sowiety! Ostatnio zestrzelili mi storcha. (Storch
to typ lekkiego samolotu, służącego do celów komunikacyjnych w pasie
przyfrontowym).
W ten sposób okazało się, że przyjechaliśmy całkiem niepotrzebnie. Spotkaliśmy jednak tu Jerzego Plescowa. Chłopak przeżył w ciągu tych kilku dni,
gdy nic nie robiliśmy, bardzo wiele. Jeszcze w Warszawie do majora Sponnera
przychodził kilkakrotnie jego ojciec, pułkownik Plescow, i prosił go, aby syn nie
dostał się bezpośrednio na front, bo jest bardzo nerwowy. Tymczasem, jak na
złość, właśnie Jerzy przeżył pierwszy wiele ciekawych rzeczy. Koło miasteczka
Krasne został on obrzucony w nocy ciężkimi bombami, jego oddział został zaatakowany wręcz przez cały batalion bolszewików itp. Chłopak był zupełnie rozbity,
nerwowy i został przeto zwolniony od służby frontowej i jechał z powrotem, do
Warszawy, jak on sam mówił. W ten sposób kolega Olszewski wyjechał dalej, na
miejsce Plescowa, my zaś we trzech pozostaliśmy nadal przy rozbitym korycie.
W tym sztabie miałem przyjemność zapoznać się z kapitanem Pridikiem,
Niemcem z Rosji, mówiącym po rosyjsku z czystym moskiewskim akcentem.
Pridik podszedł do mnie sam. Przedstawiłem mu się i rozmawialiśmy ze sobą
przez parę godzin. Wypowiedziałem mu swój żal, że władze niemieckie nie
spełniły niczego, co było przyobiecane, że jesteśmy ciągle narażeni na konflikty
z podoficerami, że od dwóch tygodni nie możemy się dostać do wyznaczonych
nam oddziałów. Pridik przyjął to wszystko bardzo blisko serca; dzięki jego
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interwencji sztab korpusu wydał rozporządzenie, że my, tłumacze, jesteśmy jedynie urzędnikami i nie podlegamy nikomu, z wyjątkiem dowódców oddziałów,
do których jesteśmy przydzieleni. Dokument ten, którego odpis otrzymałem,
oznaczał w każdym razie bardzo wiele. Na jego podstawie porucznik Laurien
skrzyczał zaraz potem jednego feldfebla, któremu zachciało się, żebym spełnił
dla niego jakąś osobistą przysługę, nie pamiętam już, o co szło!
Lecz nie byliśmy potrzebni w sztabie, z drugiej zaś strony nie mieliśmy
okazji powrotu do sztafety kwatermistrzowskiej. Generał zdecydował sprawę
w sposób bardzo prosty. Pozostawił nas wraz z rozbitym autobusem i kilkoma
żołnierzami w wąskiej dolinie, gdzie stał przed tym sztab, a którą miał zająć
w czasie najbliższym kwatermistrz.
Lecz minął jeden dzień i minął dzień drugi, a żadna kolumna nie przybyła.
Natomiast przyjechał czołg pomocniczy, który miał wziąć rozbity autobus
i wywieźć go w niewiadomym jeszcze kierunku. Żołnierze nie śpieszyli się
i całe ich zainteresowanie polegało na tym, skąd zdobyć – i to jak najwięcej
– jedzenia. Po raz pierwszy i ja zająłem się w Gorkach poszukiwaniem strawy,
albowiem sztab nie pozostawił nam żadnych zapasów, uważając, że sztafeta
kwatermistrzowska nadejdzie lada chwila.
Gorki były właściwie całkowicie zniszczone, lecz dokoła miasteczka pozostały jeszcze drewniane domki i tam udaliśmy się w poszukiwaniu jedzenia.
Okoliczni mieszkańcy byli raczej ubodzy, z trudem dostaliśmy u nich trochę
mleka i jarzyn. Natomiast miejscowi Żydzi mieli wszystko. Nawet nie uciekli!18
Jako porównanie dodać mogę, że jedynie u Żydów znaleźliśmy kilka sztuk
świń, krów, moc ptactwa.
Mieszkańcy ocalałych domków przyjęli nas bardzo gościnnie, lecz dosyć
zimno. Jedynie w jednym domu gospodarz płakał z radości, że nie ma więcej
komunistów. W tym domu wisiały jeszcze ikony.
Ogółem zebraliśmy odpowiednią ilość jajek, kur, mleka itp. Obarczyliśmy
niesieniem tych zapasów dwóch Żydów i wróciliśmy do naszej dolinki. Po
drodze poznaliśmy się z dwiema kobietami, inteligentkami sowieckiego chowu,
bo pracowały one w biurach w Mińsku, skąd zwiały na rozkaz rządu. Jeden
z żołnierzy wymienił za kilo chleba kociołek kuchenny, tak że byliśmy wreszcie
w stanie przygotować gorące jedzenie.
W nocy staliśmy ponownie po kolei na warcie, wreszcie następnego ranka
wyjechaliśmy w kierunku Krasnego. Sztafeta kwatermistrzowska zawiodła,
linia telefoniczna była przerwana. Byliśmy odcięci od oddziału i nie mieliśmy
żadnych dokumentów ze sobą!

18

Oddziały Wehrmachtu dotarły pod Mińsk białoruski już w pierwszym tygodniu wojny
niemiecko-sowieckiej. To uniemożliwiło ucieczkę dużej części białoruskich Żydów. Poza tym
zachowanie Żydów na wschodniej Białorusi determinowało kilka innych czynników, m.in.
pamięć względnie normalnej koegzystencji z armią niemiecką w latach 1918–1919.
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Była to sytuacja dość tragiczna, bo w dalszym ciągu bolszewicy byli tuż-tuż
i zwłaszcza nam grozić mogło bardzo wiele. Jednak moi obaj koledzy nie
zdawali sobie sprawy z sytuacji. Dziwiło mnie to zwłaszcza u Ozierowskiego,
niewątpliwie inteligentnego człowieka. Obaj okazali się jednak elementem
całkowicie pasywnym i czuli się dobrze jedynie wówczas, gdy dostawali się do
jakiegoś domku, w którym ich częstowano mlekiem i jajecznicą.
Jazda w kierunku Krasnego nie różniła się w niczym od jazdy poprzednich
dni. Tyle że siedzieliśmy w autobusie i nie jedliśmy z tego powodu kurzu, jak
zwłaszcza w okolicach Kochanowa. Miałem mapę sztabową okolicy, którą
dostałem od porucznika Lauriena, i nie byłem obecnie w głupiej sytuacji ślepca.
Po drodze zobaczyliśmy po raz pierwszy zestrzelony niemiecki samolot bojowy.
Katastrofa musiała być straszna, bo jeden z motorów leżał rozbity w odległości
ponad stu metrów od kadłuba. Mimo to samolot nie spłonął.
Przed samym Krasnym znajdował się punkt zborny jeńców. Miasteczko
było stosunkowo mało naruszone. Pośrodku znajdował się cmentarz wojskowy
z około 100 mogiłami poległych niemieckich żołnierzy. Napisy na krzyżach
mówiły wyraźnie, że polegli oni dnia poprzedniego; byliśmy więc niemal na
samym froncie.
Charakterystyczne dla tej wojny było jedno, że w międzyczasie odległy
o około 50 km Smoleńsk był już zajęty i w kierunku wschodnim bolszewicy
cofnęli się o ponad 100 km. Na północ natomiast kilka dywizji Timoszenki
broniło się zawzięcie w odległości niewielu kilometrów na linii toru kolejowego
Orsza–Smoleńsk!
W Krasnym dotarliśmy do rozrzuconych budynków szpitala i nagle zauważyliśmy napis: zarezerwowano dla placówki (Dienststelle) L. 19134 od dnia 20 lipca!
Przecież był to numer poczty polowej naszej, jak ja ją już nazywałem, sztafety:
mogliśmy tutaj zaczekać dwa dni i złapalibyśmy wreszcie nieuchwytną kolumnę.
Spróbowaliśmy wejść do baraków szpitalnych. Wewnątrz panowały nędza
i rozpacz. Wszystko, co można było zniszczyć czy rozkraść, zostało przez kogoś
uczynione. Kilka łóżek, rozbite aparaty rentgenologiczne, brudne, jakby latami
całymi niebielone ściany, moc propagandowych książek o komunizmie oraz
kilku ciężko chorych – oto było wszystko, co zastaliśmy w szpitalu. Nieszczęśni
chorzy leżeli od czterech dni sami, porzuceni, nie będąc w stanie ani wstać, ani
nic przybraćf. Nikt do nich nie zaglądał, nikt im nie dał jeść!
Nie mieliśmy chwilowo sami nic do jedzenia, lecz chciałem pomóc chorym
przynajmniej tym, żeby doprowadzić jako tako do porządku ich pomieszczenie. W tym celu poszedłem do miasteczka szukać jakiegoś fachowca. Szybko
znalazłem Żyda felczera z tegoż szpitala, który nie raczył przez tych kilka dni
bynajmniej zajrzeć do chorych. Kazałem mu natychmiast iść do chorych.
– Nie chcę iść, bo się boję! – oświadczył Żyd.

f

Tak w oryginale.
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Wziąłem więc Żyda za kołnierz i wyrzuciłem na ulicę. Tę mowę Żyd zrozumiał najlepiej i poszedł, wciąż jednak ociągając się, naprzód. Po drodze
znalazłem jeszcze dwie Żydówki, które zabrałem celem doprowadzenia pomieszczenia do porządku.
Ponieważ w pobliżu szpitala zatrzymała się kuchnia polowa jakiegoś oddziału
piechoty, zwróciłem się do kucharza z prośbą o wydzielenie trochę zupy dla
nieszczęsnych chorych.
– Te bolszewiki mogą zdychać! Nic to mnie nie obchodzi! – odpowiedział
kucharz.
Chorzy być może istotnie zdechliby z głodu, gdyby nie lekarz wojskowy,
który przyjechał, aby urządzić w szpitalu lazaret wojskowy. Zapoznałem się z nim
w chwili, gdy zamierzał w baraku z napisem „zakaźny”, który najmniej był splądrowany, urządzić swoją kwaterę. Zwróciłem mu uwagę na to, że jest to miejsce
przynajmniej niebezpieczne. Był mi bardzo wdzięczny i zapewne z tego powodu
łagodnie się obszedł z chorymi. Stwierdził przede wszystkim, że pomiędzy nimi
nie było chorych na choroby zakaźne, po czym nakazał, by chorych nakarmiono.
W tym czasie znalazłem w jednym z baraków czworo małych dzieci, w wieku
od sześciu do dziewięciu lat, ubranych jedynie w brudne koszulki, stojących
na tak niskim poziomie umysłowym, że żadne z nich nie wiedziało, jak ma
nawet na imię. Siedzieli oni skurczeni wśród kurzu i podartych materaców
wraz z kilkoma kociętami i kwilili. Oddałem te dzieci razem z chorymi pod
opiekę Żyda felczera.
Z tym felczerem tegoż dnia przytrafiła się cała historia. Gdy po raz drugi
wyszedłem do miasteczka, Żyd wyobraził sobie, że w ogóle poszedłem sobie
precz i zwiał natychmiast, porzucając chorych ponownie na łaskę losu. Dopiero
następnego ranka dowiedziałem się, że chorzy i dzieci znów pozostali bez opieki.
Wziąłem ze sobą karabin jednego z żołnierzy, stacjonowanych w pobliżu
szpitala, i odnalazłem wkrótce Żyda, który schował się przede mną na piecu
swego domu. Tym razem Żyd dostał porządnie kolbą i rozbeczał się. Tłumaczył się gęsto, że zrozumiał mnie tak, że ma dopilnować, aż wszystko będzie
doprowadzone do porządku! W każdym razie udało mi się tym razem o tyle
przemówić mu do rozumu, że pozostał przy dzieciach i chorych.
Tegoż ranka był w Krasnym okropny alarm lotniczy. Poprzedniego wieczora
przybył do miasteczka transport amunicji i benzyny i zatrzymał się wzdłuż
jednej z ulic. Z rana, około godziny w pół do piątej, kilka bolszewickich
samolotów nadleciało na wysokości może 15–20 metrów i, pomimo ogieńg
artylerii przeciwlotniczej, zrzucili bomby dokładnie w tym miejscu, gdzie jeszcze
przed godziną znajdowała się amunicja! Z powodu tego jednak, iż transport
wyruszył już w dalszą drogę, ograniczyło się na kilku jedynie zabitychh oraz
kilku mniejszych pożarach.
g
h
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Wracając z bombardowania, samoloty przeleciały nad naszymi głowami,
ostrzeliwując nas gęsto z karabinów maszynowych. Mnie udało się szczęśliwie
ukryć się w dziurę pozostałą po wybuchu większej bomby lotniczej; mniej
szczęśliwy był nam „Popek”, który ukłonił się bolszewikom w ten sposób, iż
położył się jak długi do brudnego cuchnącego rowu i wylazł potem oblepiony
cały gliną i… nie tylko gliną! Byliśmy wszyscy bardzo przerażeni, lecz mimo
to śmieliśmy się bardzo z jego niefortunnej przygody.
W ciągu tych dni rozwiązaliśmy nasze zmartwienie – brak prowiantu – w ten
prosty sposób, że jeździliśmy naszym czołgiem pomocniczym do okolicznych
wiosek i konfiskowaliśmy to wszystko, co było nam natychmiast potrzebne. Trzeba
tu przyznać, iż żołnierze wcale nie usiłowali rabować. Braliśmy więc przeważnie
jakąś świnię, jajka, kury, gotowaliśmy z tego strawę podobną do gulaszu i zajadaliśmy ją z apetytem. Przy tym jednak wybuchł konflikt pomiędzy nami a jednym
obecnym podoficerem, który chciał koniecznie, abyśmy czyścili kartofle. Pomimo
to, że właściwie należałoby może czyścić te kartofle ze względów koleżeńskich,
odmówiłem kategorycznie wzięcia się do tej pracy, tłumacząc, że ja spełniam
swoją część pracy, wydobywając produkty od wieśniaków, gdyż beze mnie – poza
świniami – nic nie znaleźliby! Niemcy po krótszej debacie zgodzili się z moim
punktem widzenia, lecz zażądali kategorycznie, aby moi obaj towarzysze mimo to
czyścili kartofle. Obydwaj istotnie trzymali się wyłącznie w swoim towarzystwie
i w ogóle stanowili materiał całkowicie inertny19 i obojętny.
Szoferem autobusu był niejaki berlińczyk Horalla, który okazał się wybitnym inżynierem i mówcą narodowosocjalistycznym. Wieczorami propagował
on mi narodowy socjalizm na poziomie przeznaczonym z pewnością dla mas
robotniczych, gdyż robił to w sposób raczej naiwny. A jednak muszę przyznać,
że cieszyłem się z poznania tego niewątpliwie szczerego ideowca, który porzucił
swoje stanowisko w partii i wysokie zarobki w Berlinie i dobrowolnie zgłosił
się na front w charakterze zwyczajnego kanoniera!
Poza sprawami partyjnymi opowiedział mi on, że jest bohaterem dużego
procesu z roku 1934, kiedy własnoręcznie zastrzelił 16 polskich Żydów, którzy
właśnie mieli przejść granicę niemiecko-polską po wysłaniu ich z Rzeszy20.
Rząd polski złożył wówczas protest i Horalla został aresztowany. Proces odbył
się w Lipsku w obecności przedstawicieli dyplomacji i prasy zagranicznej.
Horalla został skazany na utratę wszystkich stopni partyjnych oraz dwadzieścia
lat więzienia. Na sali sądowej zerwano z niego jego czarną koszulę, po czym
wyprowadzono do więzienia. Dyplomaci rozjechali się zadowoleni z wyroku,
19

Prawdopodobnie zapożyczenie z języka rosyjskiego – bezwolny, dający sobą kierować.
Nie udało się zweryfikować tego zdarzenia ani w kontekście 1934 r., ani wydalenia
kilkunastu tysięcy Żydów, obywateli RP, z granic Trzeciej Rzeszy w 1938 r. Liczniejsze
przypadki pojedynczych morderstw wystąpiły dopiero podczas tzw. nocy kryształowej
w listopadzie 1938 r. Por. J. Tomaszewski, Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich
z Niemiec w 1938 r. (Warszawa: PWN, 1998).
20
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podczas gdy w rzeczywistości w pokoju obok sali sądowej Horalla otrzymał
nowy mundur partyjny i… poczęstunek z winem, po czym spokojnie – jako
wolny obywatel – wrócił do Berlina.
Pobyt w Krasnym trwał trzy dni, aż zobaczyliśmy przejeżdżające obok nas
ciężarówki sztafety kwatermistrzowskiej. Żadna z nich nie raczyła się zatrzymać,
tak że po chwili okazało się, że nie mamy znów na kogo czekać. Żołnierze
klęli bez przerwy, ja zaś zaproponowałem, że ponieważ sztafeta nie chciała nas
zabrać ze sobą, musimy udać się w ślad za sztafetą. Znalezienie jej nie powinno
było stanowić trudności, albowiem znakowanie dróg za pomocą specjalnych
znaków stoi u Niemców na najwyższym poziomie!
Przejechaliśmy w ten sposób w ślad za sztafetą dwadzieścia parę kilometrów, po czym znaleźliśmy znak sztafety i po kilku minutach znaleźliśmy
się, zmęczeni, lecz szczęśliwi, na miejscu. Było to koło wsi Tofinow, tuż pod
Smoleńskiem, w małym lasku, w miejscu tym razem pozbawionym, niestety,
niemal całkowicie wody. Woda była tu tak droga, że w ogóle nie było mowy
o możliwości mycia się, nawet do ogolenia się zmuszony byłem użyć Wehrmachtmocca – tzn. kawę wojskową!
Pobyt w Tofinowie nie pozostawił na mnie dodatniego wrażenia, gdyż już
pierwszej nocy zostaliśmy obrzuceni licznymi bombami i sowieckie samoloty
godzinami krążyły nad obozem. Tym razem nawet „Popek” zrozumiał niebezpieczeństwo i własnoręcznie wykopał rowek ochronny, by w czasie alarmu
mieć schronienie przed odłamkami bomb. On wraz z Ozierowskim mieli przez
cały czas doskonały apetyt, podczas gdy ja chorowałem jeszcze w Krasnym
na żołądek, tak że gdy otrzymaliśmy zaległe prowianty, oddałem im swoją
porcję chleba, sera i czegoś tam jeszcze. Wszystko to zostało szybko i dokładnie
spałaszowane.
W Tofinowie postanowiłem udać się do majora Laurentza celem wyjaśnienia
sytuacji, albowiem dotychczasowa jazda tam i z powrotem wydawała mi się
bezcelowa i bynajmniej nie stanowiła spełnienia mego zamiaru walki z bolszewizmem. Jeśli nie liczyć rozmowy ze złapanym w Kochanowie komsomolcem,
u którego znaleziony został rewolwer i który z tego powodu został rozstrzelany,
nie miałem żadnej styczności z właściwą walką.
– Proszę nie iść do majora! – prosił Ozierowski. – Nas chwilowo nie ruszają,
tak jest najlepiej!
Była to typowa psychologia żołnierska. Z drugiej strony jednak przypuszczam,
że Ozierowski wstydził się swej niemieckiej mowy i dlatego wolał siedzieć cicho.
Major przyjął mnie bardzo uprzejmie.
– Nie mam pojęcia, co mam z panami zrobić, powiedzieć: jesteśmy w dalszym ciągu odcięci od pańskiego pułku i nie wiem, kiedy uda się panów
wyekspediować!
Czułem się wówczas zupełnie wyczerpany fizycznie. Od przeszło trzech tygodni nie spałem inaczej jak na ziemi lub skulony w niemożliwości w autobusie.
Poszedłem więc do lekarza sztabowego. Wizyta ta okazała się w ogóle ogromnie
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ciekawa, bo w dłuższej rozmowie zrozumiałem, że nawet bardzo inteligentni
Niemcy nie mają pojęcia o Rosji i obyczajach rosyjskich. Lekarz znalazł u mnie
ogólne wyczerpanie i orzekł, że powinienem znaleźć zastosowanie dla mego
fachu wojskowego tłumacza na tyłach, bo tutaj nie będzie ze mnie pożytku,
bo nie wytrzymam trudów „pochodu wschodniego”.
Zgłosiłem się więc ponownie do majora i poprosiłem go o odesłanie mnie
z powrotem do dyspozycji majora Sponnera. Major Laurenty zgodził się natychmiast, albowiem byłem mu najzupełniej niepotrzebny i powiadomił mnie, że
odeśle mnie do Mińska, dokąd w międzyczasie przeniósł się major Sponner
i sztab floty.
Niestety jednak pomiędzy chwilą tą a pierwszą okazją wyjazdu z powrotem
znajdował się właśnie całkowity brak tej okazji. Toteż dalsze dni w Tofinowie
podobne były do poprzednich. Jedynym urozmaiceniem była bitwa lotnicza,
rozegrana właśnie nad naszym obozem pomiędzy ciężkim bolszewickim obozem
a dwoma niemieckimi bombowcami. Bolszewik był znacznie powolniejszy,
tak że Niemcy uwijali się koło niego tak, jak gdyby w ogóle stał na miejscu.
Tym niemniej pierwszy sukces odnieśli bolszewicy, trafiając jeden z motorów
niemieckich, jak o tym świadczyła biała smuga dymu. Uszkodzenie to nie było
zbyt poważne, lecz samolot niemiecki zaprzestał dalszej walki. Drugi samolot
niemiecki zestrzelił po krótkiej walce bolszewika. Po godzinie miałem okazję
obejrzenia pilotów, którzy wylądowali na spadochronach. Byli to, jak się okazało, dwaj komuniści. Byli oni przerażeni, że dostali się do niewoli, albowiem
również bolszewicka propaganda głosiła, że wróg nikogo nie bierze do niewoli.
W swym przerażeniu wyrazili oni gotowość mówienia i szybko wytłumaczyli,
że na takim i takim lotnisku stoi eskadra dwudziestu czterech transportowców
z amunicją, przeznaczoną dla zamkniętych w kotle mohylewskim oddziałów
sowieckich. Obu lotników zabrano w niedługim czasie do Orszy.
W tym okresie bolszewicy ostrzeliwali jeszcze z dalekonośnych dział Smoleńsk, tak że miasto miejscami płonęło, bo wodociągi od chwili zajęcia miasta
przez Niemców nie były czynne. Muszę tu jednak zaznaczyć, że bolszewicy
ani razu Smoleńska z powrotem nie odbili, mimo plotek na ten temat, które
kursowały w Polsce.
Tegoż wieczora uraczono nas czterogodzinnymi nalotami nocnymi,
moi koledzy chrapali w najlepsze, szczęśliwi ludzie, co mają tak dobry sen
– i wszystko przespali. Ja jednak szybko się obudziłem i, przyznaję ze skruchą,
poddałem się panice. Uciekłem więc z namiotu, wyskoczyłem z lasku, w którym
był nasz obóz, na pobliskie pole i tam położyłem się na ziemi, wpatrzony
w czarne niebo. Oczywiście nic nie zobaczyłem, lecz słyszałem nade mną wciąż
szum bolszewickich motorów. Gdzieś koło mnie wybuchały bomby (jak się
potem dowiedziałem, było to w odległości co najmniej dwóch kilometrów)
i wydawało się, że następna padnie na to pole, na którym leżałem. Skończyło
się jednak na strachu. Miałem już wówczas nerwy nie w porządku i nie mam
powodu być specjalnie dumnym ze swego zachowania, jak i ze swych myśli.
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Na domiar złego ledwie mogłem chodzić; buty wojskowe, które otrzymałem,
nie pasowały mnie, toteż miałem bardzo startą lewą nogę. W miarę możliwości
paradowałem boso lub w specjalnych skarpetkach.
Kurdiumow, który znajdował się przy sztafecie już w stanie czynnym, miał
okazję dobrać sobie pasujące rzeczy, lecz mimo to nie otrzymał ani broni, ani
maski przeciwgazowej, ani hełmu. Tymczasem nawet jego niewinne funkcje,
polegające na dostarczaniu sztafecie cielaków i świń, nie były tak bezpieczne,
jak by to się zdawać mogło. Pewnego dnia miał on przykrą przygodę, która
mogła łatwo skończyć się nader tragicznie: w pobliżu Smoleńska na ciężarówkę
jego, załadowaną dwoma cielakami, napadła grupa bolszewików, pochodząca
zapewne z rozproszonych oddziałów. Z linii zarośli przydrożnych ciężarówka
została ostrzelana karabinem maszynowym!
– Znalazłem się sam w wozie! – opowiedział mi Kurdiumow. – Podoficer i obaj
żołnierze znikli nagle. Ponieważ strzały wciąż jeszcze padały, schowałem się do
przydrożnego rowu. O towarzyszach moich nie było słuchu ni duchu. Czułem się
bardzo głupio, bo pozbawiony byłem broni i nie miałem nawet hełmu, podczas
gdy bolszewicy rzucili właśnie granat ręczny! Uratowała sytuację kolumna, która
pojawiła się na drodze. Bolszewicy cofnęli się głębiej w zarośla. Po kilku dalszych
minutach z pobliskiego pola pszenicy wrócili jeden po drugim moi towarzysze.
Miny mieli bardzo niewyraźne. Zdziwieni byli moją odwagą, że pozostałem
przy aucie. Gdy wróciliśmy do obozu, podoficer zameldował majorowi, jak nas
napadli bolszewicy i jak on wraz ze mną stawiał bohatersko czoła, podczas gdy
żołnierze uciekli w żyto! Podobno za to obaj zostali odpowiednio ukarani!
Wreszcie przytrafiła się okazja powrotu do Mińska. Pusta ciężarówka jechać
miała po nowy transport towarów do kantyn wojskowych i mogłem wraz z nią
udać się w poszukiwanie Sponnera.
Droga przez Krasne na Orszę była okropna. Posuwaliśmy się bez przerwy
na drugim biegu, z szybkością około 10 km na godzinę; w okolicznych wsiach
leżeli liczni ranni bolszewicy, którymi nikt się nie opiekował. Wzięliśmy ze
sobą kilkunastu ciężej rannych i zawieźliśmy ich do Orszy. Spotkało mnie tu
rozczarowanie i, do pewnego stopnia, rozpacz: dotychczas nie widziałem właściwie ani jednego miasta sowieckiego. W Orszy zaś miałem okazję przejechać
przez całe miasto lub raczej przez tę przestrzeń, na której przed kilku dniami
było miasto, obecnie zaś stały gdzieniegdzie rozbite resztki ścian.
W Orszy nikt nie chciał się zająć naszymi rannymi. Szpital polowy odmówił
kategorycznie przyjęcia ich, toteż po dłuższym szukaniu pozostawiliśmy ich
przy punkcie zbornym dla jeńców wojennych i pojechaliśmy dalej drogą prowadzącą do autostrady, dopiero co uwolnionej od bolszewików. Na tej drodze
miałem okazję stwierdzenia fenomenalnej motoryzacji armii niemieckiej: na
przestrzeni około dziesięciu kilometrów stała kolumna aut, tzw. Nachschubu21
– tysiące i tysiące ciężarówek o pełnym ładunku!
21

Nachschub (niem.) – zaopatrzenie.
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Przebrnęliśmy z trudem przez wąski odcinek drogi i znaleźliśmy się wreszcie
na autostradzie, tej samej, którą przyjechaliśmy od Mińska do Krupki. Od tej
chwili ustały wstrząsy i dalsza droga była raczej przyjemna. Jechaliśmy z przeciętną szybkością do 60 km po asfaltowej powierzchni. Czas mijał szybko,
zrobiło się ciemno, gdy wreszcie dobrnęliśmy do Borysowa.
W egipskich ciemnościach nie byliśmy w stanie odnaleźć placówki urzędowej, gdzie moglibyśmy przenocować. Szofer-kanonier pozostał więc w aucie,
ja zaś wszedłem do jakiegoś gmachu i położyłem się spać na podłodze na
korytarzu. Nad ranem, około godziny szóstej, poszedłem na pobliski dworzec,
wyżebrałem w jednej z kuchni polowych trochę kawy, wsiadłem do towarowego
składu szerokotorowego i ponieważ miałem szczęście, wkrótce wyruszyłem
w kierunku Mińska.
W pociągu rozmawiałem z kierownikiem jego, kolejarzem z Rzeszy. Pocieszył
on mnie, że przestrzeń 70 km do Mińska pociągi przechodzą nieraz w dwadzieścia cztery godziny, że niektóre pociągi stoją po dziesięć godzin na stacjach.
Na szczęście jednak jechaliśmy tylko około sześciu godzin.
Z dworca towarowego w Mińsku poszedłem na miasto szukać floty. Poruszałem się w swych butach z trudnością i miałem zupełnie starte nogi, gdy
przyszedłem do budynku rządowego na ulicy Sowieckiej. Tutaj polecono mi
szukać szczęścia w Luftwaffepostvermittlung22. Poprzez całe miasto, z ciężarem
swoich rzeczy, przeszedłem jako tako i poprosiłem o adres placówki urzędowej
L.lo428.
– Oni wczoraj przenieśli się do Borysowa! – oświadczył mi dyżurny oficer.
– Niech się pan zamelduje w gmachu rządowym, a tam może znajdzie pan
jakiś środek lokomocji, by pojechać do Borysowa!
Znowu przeszedłem, raczej przykuśtykałem, kilka kilometrów, aż znalazłem
się w biurze informacyjnym.
– Kto pana skierował do Postvermittlungu? – zapytał mnie tutaj kapitan
wojsk lotniczych. – Placówka pana leży w porcie lotniczym pod Mińskiem,
oto tu.
I kapitan pokazał mi na mapie dokładną drogę.
Nie wiem już, jak udało mi się przejść do tego portu! Nogi miałem skrwawione, uginałem się pod ciężarem bagaży. Nigdy przedtem nie byłem w podobnej sytuacji i stanowczo nie byłem przygotowany do takich wysiłków fizycznych.
Jak można było wysyłać ludzi na front bez badania lekarskiego! Jest to dla
mnie niezrozumiałe.
Do portu lotniczego przybyłem około godziny szóstej wieczór po zrobieniu
piechotą do dwudziestu kilometrów. Byłem całkowicie wyczerpany. Musiałem
jeszcze nachodzić się po różnych gmachach, aż wreszcie znalazłem swoją kancelarię. Tutaj dopiero dyżurny podoficer zauważył, że słaniam się na nogach,
22

Luftwaffepostvermittlung – poczta wojskowa Luftwaffe.
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wezwał auto i odwiózł mnie do kwatery majora Sponnera, położonej o jakieś
dwa kilometry.
Sponnera nie było, lecz spotkałem Jakuba, który powiadomił mnie, że
w porcie lotniczym znajduje się m.in. również Lissowski. Ogromnie się ucieszyłem, że spotkam nareszcie znajomych. Umyłem się i ogoliłem, a wyglądałem
wspaniale po wielodziennym braku wody i wszelkich wygód.
Zgłosiłem się do Sponnera, który z kolei dał mi dwa dni wypoczynku i polecił znaleźć sobie kwaterę w obozie. Nie było to już zbyt trudne, bo wszędzie
stały dobrze urządzone baraki, lecz nadchodził wieczór i nie mógłbym nikogo
znaleźć. Tylko przypadkiem trafiłem na Lissowskiego i tłumacząc się swoim
straszliwym zmęczeniem, poprosiłem go dać mi jakikolwiek kąt do spania.
Lissowski poleciał natychmiast szukać, lecz w ciemnościach też nie wiele mógł
wykombinować, tak że w końcu przyniósł mi tylko swój worek do spania,
położył go na ziemi w jakimś korytarzyku; dostałem do tego jedną kołdrę,
drugą kołdrą owinąłem się i usnąłem natychmiast. Nigdy tak wspaniale nie
spałem jak tej nocy, prawie że na gołych deskach podłogi!
Nazajutrz obudziłem się wciąż jeszcze zmęczony, lecz przynajmniej wyspany,
po nocy spędzonej bez alarmu lotniczego. Lissowski przyszedł do mnie i pomógł
mi urządzić się ze śniadaniem, które zjedliśmy na ganeczku baraku. Potem
musiałem zająć się najważniejszymi sprawami – uzyskaniem prawa obywatelstwa
w obozie – tj. markami aprowizacyjnymi, pomieszczeniem itp., nie mówiąc
już o zamianie butów, co było zagadnieniem dosłownie „palącym”.
Przede wszystkim posłano mnie z kancelarii do biura kompanii sztabowej.
– Pan nas nic obchodzi! – oświadczył feldfebel. – Jest pan urzędnikiem,
a nie żołnierzem. My możemy wydawać marki tylko żołnierzom! Proszę pójść
z powrotem do kancelarii.
W kancelarii zapanowała konsternacja. Zadudniły telefony i dopiero po
dobrej pół godzinie udało się dowiedzieć, że inspektor taki a taki wyda mi
specjalne zaświadczenie, na którego podstawie będę mógł otrzymywać jedzenie.
Gorzej było z butami. Podoficer Wolff, zawiadujący kamerą odzieżową,
w ogóle nie raczył rozmawiać. Musiałem pójść do Sponnera, który sam zatelefonował do jakiegoś asesora, który z kolei polecił Wolffowi wydać mi nowe
buty. Wolff jednak oświadczył, że butów nie ma. Powiedział mu, że idę więc
do lekarza, bo mam nogi chore i będę musiał się położyć. Otrzymałem na
takie dictum wygodne pantofle sportowe, włożyłem je natychmiast i odżyłem! Szczerze powiem, że wówczas nie zamieniłbym tych pantofli na miłość
najpiękniejszej kobiety!
Z pomieszczeniem miałem również pewne trudności, bo Lissowski mieszkał
w jednym pokoju z tuzinem szoferów, nigdzie zaś nie chcieli przyjąć tłumacza.
Szczęśliwym trafem znalazłem jednak barak z napisem „kwatera tłumaczy”.
Wszedłem tam i znalazłem idyllę, gdyż w dwóch obszernych pokojach mieszkało
tu trzech Niemców tłumaczy. Jeden z nich był malarzem, istotnym artystą,
i nic innego nie robił, jak malował i malował. Postanowiłem wprowadzić się
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do niego. Malarz, Fritz Schroeder, stawił początkowo opór, lecz powiadomiłem go, że po pierwsze, jako literat, jestem również artystą, a po drugie jego
protesty i tak nie pomogą, gdyż wprowadzić się muszę. Schroeder zrezygnował
więc z oporu i nawet dopomógł mi sprowadzić do pokoju żelazne łóżko i nieco
przytwardy materac, lecz – materac!
Z okazji mego przybycia Lissowski za swoje i moje pieniądze zakupił w kantynie wódki, koniaku, szampana i czerwonego wina i spędziliśmy wieczór bardzo
wesoło. Cena tych przysmaków była bardzo niska: za butelkę doskonałego
francuskiego szampana płaciliśmy 3 marki, za doskonały koniak Martella trzy
gwiazdki 9 4 marki!!23
Tymczasem Sponner wyjechał na dwa dni do Smoleńska, gdy zaś powrócił,
to szybko znalazł synekurę dla mnie: otrzymałem rozkaz przeniesienia się do
miasta do drukarni imienia Stalina w charakterze tłumacza przy piśmie frontowych Der Adler im Osten.
Przy tej okazji zauważyłem, że sympatyczny i nieco trywialny Sponner, wiedeńczyk i typowy mieszczuch, nie był w specjalnym faworze u swych kolegów
majorów Kohla i Ditricha. Pomimo równego stopnia wojskowego Kohl mógł
bardzo wiele zrobić, Ditrich nieco mniej, a biedny Sponner nie miał żadnego
znaczenia. Trzymano go przy sztabie nie jako majora, lecz jako jedynego oficera
mówiącego po rosyjsku!
Major Kohl, naczelny redaktor Adlera, zabrał mnie swoim autem do olbrzymiego koszarowego gmachu drukarni. Tutaj otrzymałem pokój do dyspozycji,
pełen rupieci, o suficie obficie zapryskanym atramentem oraz o całym legionie
szczurów gnieżdżących się pod podłogą. Mimo to jednak znalazłem się wśród
niezwykłych luksusów.
Ale ten mały światek miał swoich wielkich – cały szereg podoficerów zawodowych, specjalistów, którzy kierowali ruchem w tej wielkiej, bądź co bądź,
drukarni.
Od chwili mego przybycia do drukarni imienia Stalina zaczyna się drugi
rozdział mego pobytu w Rosji, okres w każdym razie znacznie ciekawszy od
poprzedniego, gdyż zetknąłem się nareszcie blisko z życiem Rosjan sowieckich.
W każdym razie jednak nie miałem wówczas jeszcze pojęcia, że czeka mnie
rozdział trzeci, pełny tragizmu.

23

Tak w oryginale. Prawdopodobnie to pomyłka przy pisaniu na maszynie; butelka Martella
mogła kosztować 4 marki.
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Część druga
W drukarni im. towarzysza Stalina
Dnia 1 sierpnia 1942 roku zostałem więc tłumaczem przy redakcji niemieckiego pisma frontowego [Der] Adler im Osten. Stanowisko to miało dla mnie
wiele uroku, bo – po pierwsze – mogłem się zapoznać z organizacją niemieckiej
propagandy wojskowej, po drugie – zaś zetknąć się bezpośrednio z tłumem
robotników rosyjskich, których pracowało w drukarni do stu pięćdziesięciu.
Od razu okazało się, że roboty właściwie nie będzie żadnej. Pierwsze dni
spędziłem więc przeważnie na mieście, i to pomimo zakazu majora Sponnera,
który zabronił mi utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu z miejscową ludnością. Powody tego zakazu są mi niezrozumiałe. Później Sponner tłumaczył,
że dlatego chciał uniknąć kontaktu tłumaczy z ludnością, by tłumaczom nie
przytrafiło się czego złego! Nie jestem zresztą zbyt towarzyski, tak że moje
„kontakty” z miejscową ludnością ograniczyły się do jednej polsko-białoruskiej
rodziny, gdzie mogłem zamieniać papierosy na doskonałe mleko.
Była to rodzina Czerników, rozkułaczonych chłopów spod Mińska, których
drewniany domek na peryferii ocalał przy bolszewikach i przy Niemcach.
Składała się ona z ojca, byłego pracownika mińskich tramwajów, matki, zapracowanej w domu i w otaczającym domek ogrodzie warzywnym, z córki – dość
ładnej panienki, studentki wydziału fizycznego WUZ-u, [w wieku] dwudziestu
lat, oraz bratanicy Weroniki, również dwudziestoletniej dziewczyny, specjalistki od pieczenia chleba (to jest specjalność w Sowietach – tytuł naukowy!).
Weronika była dość gruba, niezgrabna, lecz miała olbrzymie i piękne, czarne
oczy. Po kilku wizytach moich w związku z wymianą papierosów na mleko
zaprzyjaźniłem się zarówno z Weroniką, jak i z Lionią i opowiedziały one mi
wiele ciekawych rzeczy o życiu w Sowietach.
Ponieważ Weronika była bez pracy, poprosiłem chorążego Purschela, kierownika administracji gazety, o przyjęcie jej do drukarni. Weronika została przyjęta
i przynosiła mi codziennie mleko do drukarni. Dostawałem od niej poza tym
również jajka, raz nawet konfitury. Postarałem się odwdzięczyć papierosami,
kakao i różnym produktami, które mogłem nabyć w sklepiku przy flocie.
Powoli zapoznałem się bliżej z tą rodziną. Trudno mi dotychczas zdać sobie
dokładnie sprawę z jej oblicza moralnego. Ojciec, lat około pięćdziesięciu,
szczupły i wysoki, o patriarchalnych, siwych wąsach opuszczonych w dół,
stanowił typ sienkiewiczowskiego szlachcica, mimo że był zwykłym chłopem.
Bolszewicy rozkułaczyli go, odebrali ziemię, lecz on wciąż dawał sobie radę, jak
to rosyjski chłop potrafi. Ciekawym szczegółem było, że w „czystym”24 pokoju
jego domku wisiały w kącie obrazy święte z Matką Boską Ostrobramską, córka
jego zaś, jak się później dowiedziałem, była komsomołką!
24

Tak zwany czysty pokój w domu to pomieszczenie, którego starano się na co dzień nie używać.
Było ozdobione obrazami o treści religijnej i wyposażone w lepsze sprzęty. Tam lokowano gości.
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Matka była typową chłopką. Wiecznie uśmiechnięta do mnie, stale myślała
o tym, jak dobrze zarobić na tej wymianie papierosów na mleko i jajka. Któregoś
dnia jej chłopska myśl wykombinowała, że byłbym doskonałym mężem dla
jednej z jej dziewcząt. Toteż pewnego dnia powiedziała mi to otwarcie. Lionia
i Weronika opuściły skromnie oczy i wyraźnie czekały na moją odpowiedź.
Dziwnym zbiegiem okoliczności pomyślałem sobie, że Lionia jest zupełnie do
rzeczy! Wyplątałem się z sytuacji w ten sposób, że zaznaczyłem, że teraz jest
wojna, dziś jestem tu, jutro tam itp.
Tu trzeba zauważyć, że Czerniki nie uznawali innego ślubu niż kościelny.
Natomiast większość obywateli sowieckich przyjęła jako rzecz normalną znacznie prostszą formę ślubu, mianowicie narzeczona wprowadza się zwyczajnie do
mieszkania męża z rzeczami. Może ona w tym przypadku porzucić męża już
następnego dnia, lecz pozostaje w oczach innych obywateli uczciwą kobietą.
Jeżeli jednak kobieta zwyczajnie się puści – bez rzeczy, będzie napiętnowana
jako lekkomyślna istota! Moralność to nieco dziwaczna jak na europejskie
stosunki, lecz zaznaczyć trzeba, że kobiety sowieckie bynajmniej nie są bardziej
niemoralne od Europejek.
Pobyt mój w drukarni miał pewną bardzo nieprzyjemną stronę: dawano
nam obrzydliwe jedzenie. Rzecz w tym, że była tu tylko jedna kuchnia polowa,
więc tylko jeden kocioł. Tymczasem trzeba było karmić około stu pięćdziesięciu
robotników, którzy dostawali z zapasów samorządu miejskiego jedynie perłową
kaszę i kapustę. W rezultacie jedzenie (obiady) okazało się pozbawione wszelkiej wartości odżywczej. Nawet robotnicy nie chcieli jeść tej obrzydliwej zupy,
cóż dopiero mówić o nas, którzy przyzwyczaili się do dobrego wojskowego
jedzenia. Na domiar złego zapanowała powszechnie dyzenteria. Biegaliśmy
jak opętani po dwadzieścia razy przez długi korytarz do niemożliwie brudnej
toalety. Z trudem wydobyłem z obozu, odległego o około sześciu kilometrów,
tubkę tabletek tannalbiny i jedynie w ten sposób jako tako przetrzymałem
impas żywnościowy.
Major Sponner przypomniał sobie pewnego dnia, że jestem w drukarni
i przysłał auto z podoficerem. Na jego życzenie miałem w tej asyście pojechać do miasta i… określić nastroje ludności! Miły, lecz naiwny major myślał
widocznie, że można osądzić nastroje ludzkie na podstawie krótkich rozmów
ulicznych wśród na wpół dymiących ruin miasta. Musiałem jednak spełnić
rozkaz, pojechałem i trafiłem na człowieka z pewnością jednego z ostatnich
w swym rodzaju: na typowego rosyjskiego jurodiwego25.
Był to były rosyjski pułkownik, jeszcze carskiego chowu, który od czasu
rewolucji bolszewickiej zwariował na tle religijnym. Pod każdym innym względem był on normalny i dokładnie opisał mi, że jest szlachcicem, że dwaj
synowie jego pracują jako inżynierowie w większych przedsiębiorstwach i zarabiają od 800 do 1000 rubli miesięcznie, mniej niż komuniści na podobnych
25

Jurodiwy (ros.) – święty, nawiedzony.
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stanowiskach, lecz jako tako wystarczająco. Opowiedział mi również stary, jak
jego sądził sąd bolszewicki, lecz on miał im powiedzieć, że wszystko, co oni
robią, jest od Boga i że zamiast mowy obronnej odczytał wiersz religijny, po
czym został zwolniony. Istotnie pokazał on mi ten wiersz i chciał go koniecznie przeczytać. Były to oczywiście wynurzenia człowieka chorego psychicznie.
Żydów uważał on zwyczajnie za diabłów i mówił przy tym ludowe zaklęcie:
– Czur – czur mnie!26
Z jego opowiadania po raz pierwszy zauważyłem, że nie wszystko w Sowietach było tak złe, jak to przypuszczaliśmy w Polsce. Jak na przykład wytłumaczyć sobie fakt zatrudnienia obu tych inżynierów, pomimo że należeli do
typu tzw. liszeńców?27
Domek u pułkownika był schludny, cały w kwiatach. W oborze kwiczała
świnia, stała krowa, konik. Mnóstwo ptactwa domowego pętało się po małym
ogródku.
Moja praca w drukarni szła tymczasem swoim porządkiem. Zacząłem przyglądać się robotnikom. Przed wojną wszystkie lepsze stanowiska i lepiej płatne
rodzaje pracy okupowali Żydzi, oni też zarabiali najlepiej. Nawet obecnie
przy Niemcach nie można było uruchomić zakładu bez Żydów. W tym celu
przywołany został niejaki Kapłan, który szybko doprowadził do drukarni
liczną żydowską ekipę, złożoną głównie z członków swej rodziny, i rozpanoszył się, jak to jedynie Żydzi potrafią. Do drukarni zgłaszali się tymczasem
bardzo licznie robotnicy i robotnice, którzy pozostawali od wybuchu wojny
bez pracy. W miarę możności zwalniano więc Żydów i przyjmowano na ich
miejsca Rosjan. Płace były śmiesznie niskie.
Niemcy przyrównywali rubla do 10 fenigów, podczas gdy istotna wartość
rubla była z pewnością około 2028. Szło im przede wszystkim o to, aby stworzyć
tanie warunki eksploatacji kraju za pomocą Ostmarek. Podczas gdy najniższy urzędnik narodowości niemieckiej zarabia tu obecnie około 250 marek,
czyli 2500 rubli, najwyższa płaca robotnika miejscowego wynosi 40 fenigów
za godzinę brutto, czyli na przykład majster drukarski, maszynista rotajcy
itp. zarabia dziennie 3,20 marek lub 6,40 zł! Na ruble wysokość zarobków
pozostała jak gdyby bez zmiany, lecz ludność szybko się zorientowała, że rubel
stracił całą wartość i w rezultacie ceny podskoczyły strasznie w górę. Zresztą
w ogóle sytuacja aprowizacyjna miast okazała się szybko w stanie tragicznym.
Jakkolwiek koleje zostały wszystkie naprawione i przeszyte na tor normalny,
26

Czur – czur mnie (ros.) – od czasownika „czuratsa” – zaklinać, zamawiać.
Liszeńcy (ros.) – w ZSRS kategoria tzw. byłych ludzi, rodzin przedrewolucyjnej elity, bez
obywatelstwa i praw publicznych.
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Niemieckie władze okupacyjne przez rok utrzymały w obiegu sowiecką walutę, przyjmując
przelicznik: 1 RM = 10 rubli. Dopiero po roku zaczęto na terenach okupowanych wprowadzać nowe waluty. Ten zabieg pozwolił Niemcom finansować część wydatków pieniędzmi
pozostawionymi przez Sowietów.
27
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kursowały po nich prawie wyłącznie pociągi wojskowe. Żadne lub prawie
żadne transporty cywilne nie były przepuszczane. W rezultacie ustał wszelki
dowóz i już wtedy – w sierpniu 1941 roku – miastom okupowanym groził
prawdziwy głód, tym bardziej, że kartki żywnościowe zaprowadzone zostały
jedynie dla czynnie pracujących i ich rodzin!
Powstał niezwykły stan rzeczy, że w stołówce dla pracowników można było
otrzymać bardzo dobry obiad za 8 rubli, podczas gdy w jedynej w Mińsku
„prywatnej” knajpie taki sam obiad kosztował do 40 rubli. Stan rzeczy, który
zaistniał więc na Białorusi, przypominał do złudzenia stosunki warszawskie,
z tą jedynie różnicą, że z obiadów uprzywilejowanych korzystać mogli nie tylko
obywatele niemieccy, lecz również urzędnicy miejscowi.
W tym czasie nie było ani jednego nalotu na Mińsk. Jeden tylko raz kilka
samolotów sowieckich zrzuciło bomby na lotnisko południowe, nie przyczyniając zresztą większych szkód.
Tymczasem sytuacja na froncie była dla nas wielką niewiadomą. Ofensywa
w kierunku wschodnim została przez bolszewików wstrzymana, wiedzieliśmy
poza tym, że walki odbywają się gdzieś w okolicach Bobrujska. Nastroje były
nieszczególne, jak o tym świadczyć może fakt następujący. Na samym początku
sierpnia przyszła do Mińska wiadomość, że dwie sowieckie dywizje pancerne
przerwały się właśnie około Bobrujska i po przełamaniu czterech linii obrony
pędzą w kierunku Mińska. Podano nawet ich szybkość na około 20 km na
godzinę. Powstał straszliwy popłoch. Sztaby otrzymały rozkaz trzymania się
w gotowości odjazdu (czytaj: ucieczki), wszystkie rezerwowe oddziały stacjonujące w Mińsku zostały szybko zmobilizowane i rzucone w kierunku
południowym. Potem okazało się, że przerwały się nie dwie dywizje pancerne,
lecz dwa pułki jazdy zmotoryzowanej, i nie od Bobrujska, lecz od Słucka, na
zupełnie innej szosie. Słuck był jednak od dłuższego czasu twardo w niemieckich
rękach, nie można było więc zrozumieć, jak ten cud się stał. Minęło jeszcze
kilka godzin, minęła noc i okazało się, że około dwóch kompanii bolszewickich
wyszło z lasów na szosę Słuck–Mińsk i napadło na kolumnę samochodową,
którą zresztą zniszczono. Oddziały te były od dwóch tygodni ukryte w lasach
po rozproszeniu ich przez Niemców. Na widok kilku czołgów niemieckich
cała grupa się poddała. Tyle fakty, tymczasem major Sponner zdążył spalić
wszystkie swe archiwa!
Pewnego dnia w drukarni zjawili się funkcjonariusze SS, którzy mieli na
rękawie w czarnym trójkącie litery SD29. Nie wiedziałem wówczas, że są to
przedstawiciele gestapo; myślałem raczej, że to rodzaj policji wojskowej. Zostałem wezwany do kancelarii, gdyż miałem być tłumaczem przesłuchiwania
robotników podejrzanych o komunizm.
Przede wszystkim zbadany został jeden z robotników – M., który uznany
został mężem zaufania już nie wiem, z jakiego powodu, i który znał większość
29

Siecherheitsdienst – Służba Bezpieczeństwa Rzeszy.
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pracowników drukarni jeszcze przed wojną. Na podstawie jego zeznań można
było się zorientować, który z robotników obecnie pracujących był zamieszany w działalności komunistycznej. Przede wszystkim okazało się, że wspomniany już przeze mnie Kapłan wraz z familią był zawsze w wielkim faworze
u komunistów.
Badanie odbyło się mniej więcej w następujący sposób:
– Słuchaj, Żydzie – mówił Feldwebel Friedrich – mamy wszystko o tobie,
wiemy, masz więc szczerze i otwarcie powiedzieć, od kiedy jesteś w partii
komunistycznej?
– Kiedy ja wcale nie jestem komunistą! – odpowiadał z reguły badany.
– Komunistą jest – i tu następowały nazwiska.
Friedrich podchodził do Żyda i trząsł go za kołnierz. Żydowi zginały się ze
strachu kolana i sypał coraz więcej. W ten sposób wyszło ze szczegółami na
jaw, że prawie wszyscy Żydzi byli członkami partii komunistycznej, i to nie
tylko członkami pasywnymi, lecz że brali stale udział w pracach i zebraniach
partii i pełnili nadzór nad pozostałym personelem drukarni!30
Spośród innych robotników nie-Żydów było również kilku komunistów,
których przywołano na badanie. Ich wszystkich pozostawiono przy pracy,
mówiąc im, że Niemcy nie wojują z ludem rosyjskim, lecz jedynie z czynnymi
bolszewikami i Żydami. Że przyjdzie czas i oni będą mogli pojechać do Rzeszy
i tam zobaczyć, jak dobrze jest tam żyć.
W sprawie przedmiotu badania nakazane było zupełne milczenie. Większość
Żydków zabrano do więzienia i trzeba było przyjmować nowych pracowników
i na tym tle wynikł pierwszy mój konflikt z kierownikiem drukarni, kapitanem
Finkiem.
Był to typowy Niemiec. Dyscyplinowany do niemożliwości, doskonały
pracownik, wykonawca, lecz nie twórca. Toteż gdy dostałem polecenie przyjmowania robotników i starałem się uzyskać najlepszy zespół, nie zawsze chciałem
przyjąć do pracy tzw. Wolgadeutschów31, Niemców pochodzących z nadwołżańskich kolonistów, którzy przeważnie byli najmniej inteligenckim elementem,
byli jednak rasowo uprzywilejowani. Poza tym przytrafił mi się wypadek, że
30

W styczniu 1939 r. przeprowadzono w ZSRS powszechny spis ludności. Zarejestrowano
170,467 mln osób. Na podstawie deklaracji obywateli odnotowano, że 3,02 mln spośród
nich jest narodowości żydowskiej (por. L. Singer, Dos banajte folk (Moskwa 1941): s. 35).
Zdecydowana większość Żydów nie należała do partii komunistycznych funkcjonujących
w poszczególnych republikach. W miarę rekrutacji kolejnych dziesiątków tysięcy nowych
członków do partii komunistycznych w ZSRS malał odsetek Żydów w ich szeregach. To
nie oznacza rzecz jasna, że malała ich liczba. W placówkach takich jak drukarnia mogły
obowiązywać odrębne wymagania, aby zminimalizować zagrożenie opublikowania materiałów o treści uznanej za wrogą dla reżimu. To oznacza, że przyjmowano tam nie tylko ludzi
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, lecz również szczególnie dokładnie zweryfikowanych
pod względem politycznym.
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Wolgadeutsche – Niemcy Nadwołżańscy, potomkowie osadników niemieckich z XVIII w.
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niektórzy z nowo przyjętych pracowników nie odpowiadali swymi kwalifikacjami pracy, jakiej od nich wymagano.
Było istotnie bardzo trudno znaleźć odpowiednich robotników przy absolutnym braku jakichkolwiek danych o nich, prócz ustnej krótkiej rozmowy!
Kapitan Fink nie znał nic lepszego, jak powiadomić majora Kohla, że ja przy
powierzonej mi pracy sabotuję drukarnię, która pracuje nie tylko dla gazety,
lecz również wypuszcza miliony ulotek przeciwkomunistycznych. W ten sposób
zostałem podejrzany o komunizm! Ostatecznie byłem już w roku 1939 przez
całe dziesięć dni urzędnikiem bolszewickiego zarządu miasta Łucka, ale o tym
sztabowi floty Kesselringa, oczywiście, nic wiadomo nie było.
Chwilowo oskarżenie kapitana Finka nie odniosło żadnych skutków i w dalszym ciągu pozostawałem przy drukarni, aż do chwili przyjazdu z Warszawy
młodego Plescowa. Młody ten człowiek, odesłany z Gorek do floty, zamiast
tego, aby pozostawać przy flocie w Mińsku, pojechał spokojnie do Warszawy
i tu paradował w mundurze, jednocześnie zaś powiadomił flotę, a raczej [zrobiła
to] sekretarka majora Kohla, która pozostawała w Warszawie, że jest chory
i leczy się. Udało mu się również przez cały ten czas otrzymywać pensję, lecz
nie domyślił się on, że w czasie swego pobytu w Warszawie miał prawo do
kartek aprowizacyjnych wojskowych.
Zaraz po powrocie do Mińska zaczął on za moimi plecami starać się, aby
uzyskać moje miejsce w drukarni. Nie miałem już wtedy nic naprzeciwko, albowiem pomijając nieprzyjemne stosunki, jakie się wytworzyły, byłem w drukarni
ogromnie osamotniony i nie wiedziałem, co mam zrobić z czasem. Nawet sam
postarałem się o to, by w rozmowie z Kohlem wspomnieć o tym, że właśnie
Plescow nadawałby się do drukarni.
Przy okazji chcę opowiedzieć, jak Plescow prosił Kohla o udzielenie mu
rocznego urlopu (oczywiście płatnego) w celu nauczenia się języka niemieckiego,
by móc poważnie podjąć pracę tłumacza wojskowego. List ten otrzymał w rezultacie Sponner, który wezwał mnie i przez godzinę oburzał się na Plescowa.
– Czy my jesteśmy szkołą, czy co? – krzyczał major.
Pewnego dnia major Kohl urządził ogólne zebranie dla pracowników drukarni niemieckich i nieniemieckich. Byłem obecny na obydwóch. Major Kohl
okazał się na tych zebraniach typem fanfarona, zakochanego we własnych
mowach, lecz który gubi się we własnych wynurzeniach. Mówił bardzo głośno
i żądał powszechnego uznania.
Po przybyciu majora do kancelarii, drzwi zostały zamknięte dla wszystkich
nie-Niemców i major zaczął swoją dwugodzinną mowę na temat przyczyn
wojny i obowiązków żołnierzy niemieckich. Nie powiedział przy tym nic
nowego. Dla mnie jednak wysoce interesującym był ustęp jego przemówienia,
dotyczący stosunku Niemców do narodu rosyjskiego.
– Ludzie ci powinni być zadowoleni, że w ogóle pozostawiliśmy ich przy
życiu! Z chwilą, gdy Armia Czerwona nie przeszła na naszą stronę, mieliśmy
pełne prawo uważać ich za naszych wrogów. To zresztą nie są ludzie, to bydło!
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Spójrzcie na nich: nie mają pojęcia o naszej prawdziwej kulturze. Te terytoria będą w przyszłości doskonałym terenem dla naszej ekspansji kolonialnej.
Powinniśmy się przyzwyczaić i nauczyć być panami świata!
Po tej wstrząsającej mowie, która nie wymaga żadnych komentarzy, major
Kohl zeszedł na dół do hali, w której zebrani byli pracownicy rosyjscy. Tutaj
musiałem przetłumaczyć jego mowę o zupełnie innej już treści:
– Pracownicy drukarni! – oświadczył Kohl. – Teraz jest wojna i jest źle,
wiemy o tym. Lecz musicie tymczasem zacisnąć pasa. Potem będzie lepiej.
Chcemy jednak lepiej z wami się zapoznać, toteż w najbliższym czasie zaproszę was na dobrą koleżeńską kolację z wódką! Ale proszę pamiętać o tym, że
wymagamy od was pracy i to poważnej, uczciwej pracy. Kto z nami tutaj dobrze
pracuje, o tego będziemy dbali, lecz nie zniesiemy niesubordynacji i lenistwa!
Mój pobyt w drukarni zakończył się jeszcze jednym incydentem, tym razem
poważniejszym. Było to tak. Po donosie kapitana Finka przestałem się interesować drukarnią i spełniałem tylko to, co spełnić koniecznie musiałem.
Wówczas Fink rozmówił się z majorem Ditrichem, który zresztą nie był moim
bezpośrednim przełożonym. Rozmowa ta odbyła się w obozie i słyszał ją mój
przyjaciel Schroeder, malarz.
– On nie wygląda na aryjczyka! – powiedział w pewnej chwili Ditrich.
– Powiem Kohlowi, aby wszczął w tym względzie dochodzenie.
Schroeder natychmiast powtórzył mi, co słyszał. W naszym pojęciu nie
ma w tym braku aryjskości nic obraźliwego, lecz będąc choćby chwilowo
w środowisku niemieckim, musiałem odpowiednio zareagować. Pojechałem
więc przygodnym autem do obozu, zgłosiłem się u Sponnera i zażądałem
natychmiastowego zwolnienia.
– Natychmiast po uzyskaniu tego zwolnienia żądam pojedynku z Ditrichem!
– oświadczyłem. – On ośmielił się mnie obrazić w sposób niegodny, nie widzę
innej możliwości!
Biedny Sponner przeraził się nie na żarty i powiedział, abym się nie denerwował, bo on wszystko szybko wyjaśni. Po kilku godzinach zostałem istotnie
wezwany do majora Ditricha, który powiedział mi, że bardzo ceni moje pojęcie
honoru, lecz że mi nieściśle zapodano jego słowa, że on nie miał zamiaru mnie
obrażać itp. Że więc ma nadzieję, iż w ten sposób sprawa jest załatwiona. Nie
potrzebowałem więcej.
Ponieważ jednak do tej sprawy był ponownie zamieszany Fink, do drukarni
wysłano Plescowa, który dotąd nie robił literalnie nic, mnie zaś ściągnięto
z powrotem do sztabu, który w międzyczasie znacznie się zmniejszył, ponieważ
marszałek polny wyjechał do Smoleńska i w Mińsku pozostały tylko te działy,
które nie były koniecznie potrzebne bezpośrednio przy kwaterze głównej.
Tym razem zamieszkałem w swym dawnym pokoju, z którego wyemigrował Schroeder, lecz który zajął Lissowski. Nie mieliśmy przez kilka lub raczej
kilkanaście dni literalnie nic do roboty, toteż leżeliśmy przeważnie przez długie
godziny w pozycji horyzontalnej…
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Z drukarnią miałem w dalszym ciągu do czynienia, gdyż Sponner dowiedział się, że jestem dziennikarzem i oddał mi tłumaczenie wszystkich ulotek,
rozrzucanych z samolotów poza bolszewickim frontem. Przyznać trzeba, że
o ile strona bojowa armii niemieckiej postawiona jest, sądząc z tego, co widziałem, doskonale, o tyle sprawy propagandowe są pod psem. Bardzo wątpię, by
treść tych ulotek, które tłumaczyłem, trafić mogła do przekonania nie tylko
Rosjanom spod znaku Sowietów, lecz i Hotentotom. Była nudna, naiwna
i nieprzekonywająca.
Tryb naszego życia w obozie ustalił się dość nieciekawy. Byliśmy sytymi bezrobotnymi, bo wstawaliśmy z Lissowskim około dziewiątej rano i meldowaliśmy
się: ja u Sponnera, Lissowski u generała Plagemana. Otrzymywaliśmy stereotypową odpowiedź, że jak będziemy potrzebni, zostaniemy wezwani. Wracaliśmy
więc do swego pokoju, jedliśmy śniadanie, siadaliśmy przy stole i zaczynaliśmy
niekończące się partie w pikieta lub – o ile Schroder był wolny – w skata. Po
skacie jedliśmy obiad, po obiedzie rżnęliśmy ponownie w karty, potem szliśmy
na nowy program do kina obozowego, jedliśmy kolację i zasypialiśmy!
Od czasu do czasu szliśmy również do miasta, gdzie Lissowski zdążył porobić znajomości kobiece, choć – o ile mi wiadomo – nie miał żadnej przygody.
Między innymi poznałem więc przez niego pewną młodą Tatareczkę, która nie
będąc jednak komunistką, okazała się szczerą rosyjską patriotką, nie ukrywała
bynajmniej swego zdania, iż wojna ta jest drugą wojną o ojczyznę i uważała, że
bolszewicy walczą o całość Rosji. Muszę w tym miejscu uszanować jej szczere
i bezinteresowne poglądy, których słuszność czy niesłuszność nie jestem jeszcze
w stanie osądzić.
Lissowski i Plescow byli tymi tłumaczami, z którymi najwięcej się stykałem.
Poza nimi trafiliśmy któregoś dnia na niejakiego Kossowskiego, zwolnionego
z jednej z eskadr bojowych. Był to zupełnie dorosły idiota. Nie mam – niestety
– innego słowa, by określić jego umysłowość. Skarżył się on, iż w jego eskadrze
wszyscy jego właśnie tak nazywali, kazali mu czyścić kartofle i uczynili z niego
popychadło. Byliśmy z Lissowskim pod tym względem jednakowego zdania,
że mieli słuszność.
Lissowski, jak już wspomniałem, były oficer rosyjski i następnie polski,
pojechał na wschód [z powodów] osobiście mnie niezrozumiałych. Zarabiał
on doskonale w Warszawie, miał moc znajomych Niemców, od których zależy
w Generalnej Guberni [sic!] możliwość urządzenia sobie dostatniego życia, miał
rodzinę, interesował się on bardzo… składami futrzarskimi w Petersburgu,
których wartość miała podobno wynosić trzydzieści milionów dolarów i, jak
się wydaje, miał nadzieję otrzymania tych składów po zajęciu tego miasta.
Plescow, dobry i w gruncie rzeczy przyzwoity chłopak, okazał się typem
niezdyscyplinowanym i fanfaronem. Interesowały go przede wszystkim szlify
i naszywki, chciało mu się koniecznie, by żołnierze niemieccy go salutowali.
Toteż gdy dostał od Wojciechowskiego odpis dokumentu, który otrzymałem
w sztabie korpusu artylerii przeciwlotniczej, znając zbyt słabo język niemiecki,
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wyobraził sobie, że jest to nominacja na Sonderführera32 i po powrocie do
Warszawy przybrał się w… niemiecki mundur oficerski, co prawda bez orłów
i t[ym] p[odobnych] insygniów. Chcąc jak najdłużej nosić ten mundur, pozostał w Warszawie ponad określony czas i wywołał wiele nieprzyjemności we
flocie, gdzie miałem, jako Bogu ducha winny jego kolega, wysłuchiwać wiele
nieprzyjemnych rzeczy na temat dolmetscherów. Plescowa major Kohl chciał
w ogóle posadzić do więzienia wojskowego w Mińsku i tylko z trudnością
udało mi się namówić Sponnera, by zaniechano tej ceremonii. Zresztą Plescow
napisał w pewnej chwili podanie z prośbą o roczny płatny urlop, by dać mu czas
nauczyć się dostatecznie języka niemieckiego. Gremium majorów przeczytało
list, roześmiało się i zwolniło nieboraka. Tak się kończą „kariery”.
Wracając do ludzi zatrudnionych w drukarni, powiedzieć mogę niewiele.
W drukarni imienia Stalina, którą Niemcy przemianowali na drukarnię Puszkina, spotkałem m.in. kilku zecerów z Warszawy, Polaków pracujących w tzw.
Nowym Kurierze Warszawskim. Trzymali się oni z osobna, nie utrzymywali
żadnego kontaktu z Rosjanami ani z Niemcami.
Rosjanie lub Białorusini, jak ich tutaj uporczywie nazywano, również poza
koniecznym powierzchownym kontaktem nie mieli z Niemcami nic wspólnego
i naprawdę trudno mi jest określić ich dokładny stosunek do władz okupacyjnych. Wydaje mi się, że dobre wrażenie i nadzieje, wzbudzone wśród ludności
Białorusi przez niemieckie władze wojskowe zostały zniweczone przez władze
cywilne, które przyszły po nich. Cały szereg zarządzeń spowodował, że stosunek ludności, początkowo życzliwy, zmienił się następnie nie do poznania.
Nie moją rzeczą jest krytykować tu zarządzeń niemieckich ani linii politycznej ministerstwa Ost33. Lecz nie mogę nie przytoczyć jako kuriozum sprawę
ogłoszeń urzędowych.
Początkowo drukowano je w językach niemieckim i białoruskim, przy czym
białoruski ten język był dziełem emigrantów Białorusów. W rezultacie nikt
nie mógł dobrze odczytać tych ogłoszeń. Niemcy musieli więc wprowadzić
dodatkowo język rosyjski. Aby jednak nie dać poznać, że Białoruś stanowi twór
raczej sztuczny, dodano jeszcze tekst… polski. Jeszcze do Mińska są ludzie
rozumiejący jako tako język polski, lecz dalej na wschód staje się on oczywiście
językiem obcym i nawet najbardziej nacjonalistycznie usposobiony Polak nie
będzie rościł pretensji o polskość na przykład Orszy!
Robotnicy Rosjanie pracowali w drukarni na ogół dobrze i nie było tam
przypadków sabotażu, do którego w owym czasie wzywało rozpaczliwie radio
moskiewskie. W ogóle, w ciągu mego tam pobytu zdarzyły się dwa wypadki,
które od biedy można byłoby nazwać sabotażem, o ile władze niemieckie
32

Sonderführer – specjalista zatrudniony przez wojsko na kierowniczym stanowisku.
Ministerstwo dla Okupowanych Terenów Wschodnich (Ministerium für das besetzte
Ostgebiete) zostało utworzone w 1941 r. w związku z atakiem Niemiec na ZSRS. Kierował
nim Alfred Rosenberg, znany działacz i propagandysta NSDAP.
33
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zwróciłyby na nie uwagę. Więc na sali maszyn znaleziono części rewolweru,
przy czym moje podejrzenie padło na niejakiego Czerepanowa, który agitował
jeszcze przedtem wśród robotników, że pensje są za małe i że trzeba wystąpić
o ich podniesienie. Drugi wypadek zdarzył się z Kaganem Mojszą, maszynistą
rotacyjnym, który zepsuł maszynę, i z tego powodu Adler tego dnia ukazał się
z dwunastogodzinnym opóźnieniem.
W czasie mojej pracy w drukarni byłem zawsze pod nadzorem ustanowionym przez Finka i gdziekolwiek się znalazłem, już sterczał mi pod nosem
jeden z podoficerów. Gdy zaś zaczynałem rozmawiać po rosyjsku z robotnikami, miałem przynajmniej przyjemność widzieć wściekłe miny Niemców,
nierozumiejących ani słowa.
Pomijając jednak te drobne nieprzyjemności, muszę przyznać, że nie znałem
nigdy ludzi bardziej koleżeńskich niż żołnierze niemieccy. Być może w Polsce
dlatego nie widziałem tej koleżeńskości, bo dziennikarstwo, w którym pracowałem, znajdowało się pod przemożnym wpływem żydostwa? Nie jestem
w stanie odpowiedzieć i na to pytanie, stwierdzam tylko suchy fakt.
Po pewnym czasie przestałem w ogóle przychodzić do drukarni, bo Sponner
zaczął sam się zajmować sprawami technicznymi. Lissowski zaczął się szykować do wielkiego interesu: dostawy zimowych futer dla personelu latającego,
uzyskał pozwolenia korzystania z bezpośredniego połączenia telefonem polowym z Warszawą i prowadził niekończące się rozmowy z niejaką panią Sławą
Mirowską34, którą nazywał swoją towarzyszką („podruga”), i o której twierdził,
że ona wszystko „może”, bo posiada tak olbrzymie stosunki i ma znać osobiście nawet Himmlera, szefa wszystkich SS-ów. Pani Sława, która – jak później
miałem okazję stwierdzić osobiście – mówiła bardzo słabo po niemiecku, była
byłą modelką w żydowskim domu handlowym Apfelbaumów – futra en gros
– i była Volksdeutsch.
W kilka dni przed wyjazdem Lissowskiego do Warszawy wydarzył się na
mieście incydent, który spowodował, że nagle dostałem tyle roboty, iż nie
byłem już w stanie podołać jej i że mój pobyt w Rosji nabrał nagle tragicznego
posmaku. Od tej chwili miałem okazję czynnie brać udział w walce z bolszewizmem i przez następne miesiące widziałem i słyszałem bardzo wiele…

34

Sława Mirowska, żona oficera SS Alberta Fassenbendera, zwerbowana do współpracy przez
wywiad ZWZ/AK. Dzięki swoim kontaktom w niemieckich sferach rządowych dostarczyła
szczegółowy raport na temat kwatery Hitlera Wilczy Szaniec w Prusach Wschodnich.
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Część trzecia
Pomiędzy NKWD i gestapo
Pewnego wrześniowego poranka wyszedłem w towarzystwie Lissowskiego
na miasto; była piękna pogoda, toteż przeszliśmy w dobrych humorach pięć
kilometrów dzielących nasz Obóz Antonowo do centrum miasta. Centrum to
było, co prawda, centrum jedynie na papierze: nie było tu ani jednego całego
domu. Lecz jedna z okolicznych ulic – Komsomolska – częściowo ocalała
i tam mieściła się „Stołówka No. 8”, przeznaczona przeważnie dla robotników
zarządu miasta.
Znajdowaliśmy się właśnie przed wejściem do stołówki, gdy Lissowski
zwrócił moją uwagę na młodzieńca, który rozdawał kartki obiadowe osobom
o wybitnie semickich rysach. Byli to stanowczo Żydzi, którzy nielegalnie
powychodzili z getta35. Nie namyślałem się wiele i chwyciłem młodzieńca
za kołnierz. Zbladł, lecz nie stawił oporu. Zaprowadziłem go do pobliskiego
zarządu miasta i tam, w pokoju białoruskiej policji pomocniczej, stwierdziłem
ku swemu zdumieniu, że zatrzymany jest pracownikiem tegoż zarządu miasta.
Przy rewizji osobistej znaleziono przy nim kilkanaście kartek obiadowych,
których pochodzenia nie umiał wytłumaczyć. Poszedłem więc szukać miejscowych władz. Burmistrz komisaryczny dr Tumasz (z Łodzi!!) był nieobecny,
znalazłem jednak jego zastępcę, w którym ze zdumieniem poznałem byłego
dyrektora funduszu pracy w Nowogródku – Domideckiego. Znałem go z pracy
dziennikarskiej, gdy mnie obwoził po podległym sobie terenie. Obecnie jednak
Domidecki nie poznał mnie i skierował do kierownika aprowizacji miasta,
niejakiego Goeringa. Był to człowiek przyzwoicie ubrany, mówiący z silnym
polskim akcentem, który wysłuchał mnie, oburzył się i po zejściu do pokoju
warty, zwrócił się do zatrzymanego:
– Więc cóż! Złapali cię nareszcie! – zaczął krzyczeć. – Już dawno zauważyłem, że jest z tymi kartkami coś nie w porządku!
Pozostawiłem więc aresztowanego pod jego opieką wraz z kartkami i notatkami, których było co nie miara, i wróciłem z Lissowskim do obozu. Opowiedziałem Sponnerowi o zajściu i major polecił mi zaraportować o tym
35

Niemcy zajęli Mińsk 28 VI 1941 r. Od razu na początku wymordowali 2–3 tys. Żydów
pod pretekstem eliminacji funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Krótko po tym zdarzeniu
powołano Radę Żydowską (Judenrat) oraz żydowską Służbę Porządkową (Ordnungsdienst),
których zadaniem było egzekwowanie od Żydów kontrybucji nałożonych przez Niemców
oraz organizowanie kolumn robotników przymusowych, kierowanych do pracy w miejscach
wskazanych przez lokalne władze cywilne i niemieckie wojsko. Rejestracja przeprowadzona
w dniach 9–15 VII 1941 r. wykazała, że w Mińsku jest około 55 tys. Żydów (w styczniu 1939 r.
było ich 71 tys.). 19 lipca wydano rozkaz o organizacji getta. Skoncentrowano w nim 75–85 tys.
ludzi, dołączając do mińszczan także mieszkańców okolicznych miejscowości. Ostateczna akcja
likwidacyjna w getcie została przeprowadzona w październiku 1943 r. (por. The Yad Vashem
Encyclopedia of the Ghettos during the Holocaust, t. 1, (red.) G. Miron, S. Shulhani (Jerusalem:
b.w., 2009): s. 475–482).
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piśmiennie. Jak się następnie dowiedziałem, raport mój został dostarczony
komendantowi Sicherheitsdienstu w Mińsku.
Na tym sprawa, zdawałoby się, mogła [się] skończyć. Niestety, pewnego
dnia spotkałem aresztowanego przeze mnie młodzieńca w trakcie urzędowania w tymże zarządzie miasta Mińska. Wydało mi się przynajmniej dziwne,
że człowiek, który wyraźnie sabotuje podstawowe rozporządzenia, w dalszym
ciągu jest zatrudniony w biurze. Po nitce do kłębka trafiłem do sędziego śledczego policji białoruskiej Piotrowskiego, który powiedział mi, jak i dlaczego
młodzieniec został przez niego zwolniony.
Otóż Goering przysłał do niego młodzieńca, sam zaś powiadomił go telefonicznie, że został on zatrzymany przez niemieckiego oficera (!), lecz że sprawa
z pewnością polega na nieporozumieniu, że on inaczej nie może postąpić i musi
oddać go do dyspozycji sędziego śledczego wraz z kartkami obiadowymi, lecz
sprawa z pewnością polega na niezrozumieniu intencji młodzieńca, który
pożyczył jedynie znajomemu kartę obiadową. Piotrowski znalazł u niego sześć
kartek obiadowych, młodzieniec tłumaczył się gęsto i w rezultacie został po
dwóch dniach zwolniony z braku dowodów.
Fakt, że Goering tak przedstawił zajście wydał mi się podejrzany i zaraz
pomyślałem, czy aby Goering nie był bolszewickim agentem, który zdobył
w nacjonalistycznym zarządzie miasta wysokie, bądź co bądź, stanowisko.
Znowu porozmawiałem o tym ze Sponnerem i pewnego dnia Sponner zawiózł
mnie osobiście do SD, gdzie zapoznał z porucznikiem Kochem. Przedstawiłem
Kochowi całą sprawę i między innymi powiedziałem, że po mieście chodzą
całe stada Żydów bez opasek i przypuszczalnie zajmują się komunistyczną
propagandą.
– Nigdy w to nie uwierzę! – powiedział Koch.
– Podejmuję się znaleźć dla pana w ciągu godziny piętnastu Żydów na
jednej ulicy Komsomolskiej! – oświadczyłem.
– Doskonale! – rzekł Koch. – Proszę wziąć do swej dyspozycji tylu ludzi
z policji białoruskiej, ile pan potrzebuje, i dostarczyć mi owych Żydów!
– Pozostawiłem mego tłumacza do pańskiej dyspozycji! – dodał Sponner.
– Przyda się on tutaj znacznie bardziej, niż u mnie w obozie.
W ten sposób zmuszony byłem pójść do komendanta głównego białoruskiej policji i zażądać od niego ludzi. Otrzymałem 7 milicjantów do pomocy
i poszedłem przed kuchnię No. 8. Istotnie w ciągu dwudziestu minut znaleźliśmy około dwudziestu Żydów, którzy usiłowali udać Rosjan. Udawało się im
to o tyle z trudnością, że Żydzi w Mińsku bardzo słabo mówią po… rosyjsku.
Dla mnie rzeczą jasną było, że kierownik kuchni, niejaki Matuszewski, Polak
z pochodzenia, brał udział w kombinacji wydawania obiadów przeznaczonych
dla Rosjan, a przygotowanych w ilości ograniczonej, Żydom.
Białoruscy milicjanci przywlekli złapanych Żydów na podwórko kuchni.
Zebrał się szybko tłum żołnierzy niemieckich i miejscowych obywateli, którzy
entuzjastycznie powitali tę akcję.
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– Nareszcie i was – parchy – trochę poskrobią! – mówili mińszczanie.
W pewnej chwili dwaj Żydzi usiłowali uciec i wówczas milicjanci pokazali,
co potrafią. Znalazły się u nich pałki gumowe. Żydów potłuczono w sposób
bardzo dotkliwy przy coraz żywszym aplauzie tłumu.
Następnego dnia zostałem wezwany do SD. Okazało się jednak, że Koch
wyjeżdża. Zawołał on do siebie porucznika Schonfluga36 i opowiedział mu
o aferze Goeringa oraz o złapanych Żydach.
Otrzymałem służbowo poruczenie wyjaśnienia personaliów Goeringa. Stanąłem przed zadaniem dla mnie całkowicie nowym i nie bardzo wiedziałem,
jak się do tego wziąć. Przede wszystkim jednak skontrolowałem sam siebie:
czy mam moralne prawo zajmować się taką robotą? Powiedziałem sobie, że
walka z bolszewizmem jest możliwa na każdym odcinku; przypomniałem,
jak bolszewicy ograbili nas – moją rodzinę – ze wszystkiego, jak na rozkaz
Żyda-komisarza memu wujkowi Rusinowowi odpiłowany został żywcem garb
– i przestałem się wahać.
Lecz do wykonania zadania nie miałem żadnych lub prawie żadnych znajomości. Znałem jedynie pewnego duchownego prawosławnego, przysłanego
tutaj z okolic Brześcia (własnych duchownych w Mińsku nie było), oraz lekarza Białorusa Michała Antonowicza z Warszawy. Zwróciłem się kolejno do
pierwszego i drugiego.
Przemiły duchowny był właśnie przy śniadaniu, gdy wpadłem do niego.
Nie zdążyłem jednak rozwieść się o Goeringu, gdy zjawił się do niego niejaki Matusznik, który przedstawił się jako naczelnik tajnej policji i zażądał
wyjazdu duchownego do jakiejś wsi. Ton „pana naczelnika” był wybitnie
niewersalski, gdy zaś wymienił on dumnie, iż był oficerem pułku gwardii
cesarskiej, byłem już pewien, że mam do czynienia z oszustem. Poprosiłem
go, niby z ciekawości, o dowód policyjny. Miał on jakiś dokument, wystawiony przez władze wojskowe niemieckie, opiewający na wszystko, lecz nie
żadną tajną policję.
Wówczas powiedziałem mu, że właśnie mnie interesuje pewne zagadnienie
i poprosiłem go pójść ze mną do biura SD. Matusznik przeraził się straszliwie,
zaczął opowiadać, że w armii cesarskiej był właściwie jedynie podczas wojny,
że może nawet był nie tyle oficerem, co podpraporszczykiem37. I w rezultacie
wyjaśnił, że był podoficerem i to nie gwardii, lecz jakiegoś tam pułku piechoty
stacjonującego w Mińsku. Widać było wyraźnie, że człowiek ten nie ma nic
wspólnego z polityką ani komunizmem, chce zaś jedynie wyzyskać w miarę
możności koniunkturę anarchii wojennej i odpowiednio pożywić się. Dla
36

Chodzi o Egona Schoenpfluga (1913–?), SS-Hauptsturmfűhrera, oficera Einsatzkommando 8,
funkcjonariusza Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA, sądzonego w Austrii w 1961
r. za udział w masowych zbrodniach na Żydach i partyzantach w Polsce i na Białorusi, skazanego na 9 lat więzienia.
37
Podpraporszczyk (ros.) – stopień podoficerski w armii rosyjskiej.
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próby powiedziałem, że zatrzymam chwilowo jego Ausweis38 i że on ma się
zgłosić po odbiór do Piotrowskiego. Oczywiście Matuszkin nie zgłosił się do
biura śledczego. Byłem potem zadowolony, że tak postąpiłem, bo okazało się,
gdyż nieraz spotykałem Matuszkina na ulicy. Mieszkał on z żoną i dziećmi
i uważany był przez sąsiadów za nieszkodliwego maniaka. Gdybym pokazał
jego dowód Niemcom, nie uniknąłby on z pewnością więzienia.
Ponieważ duchowny Frankowski nie znał Goeringa i nic o nim nie wiedział,
zwróciłem się do prezesa białoruskiego czerwonego krzyża, doktora Antonowicza. Doktor Antonowicz był lekarzem rosyjskim, oficerem armii rosyjskiej
i następnie kapitanem w służbie polskiej. Lissowski brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, Antonowicz – nie. Przysłany przez komitet białoruski do
Mińska, zajął się on organizacją Czerwonego Krzyża, otrzymał pożydowskie
mieszkanie na rogu ulicy Komsomolskiej i Internacjonalnej, urządził całkiem
przyjemnie i zaczął pracować. Usposobienie jego było jak najmilsze. Szczerze polubiłem tego człowieka i sądzę, że sympatia ta była wzajemna. Doktor
Antonowicz był przede wszystkim człowiekiem bardzo dobrym i takim samym
wrogiem bolszewizmu jak ja. Dla niego również sprawa bolszewizmu była
sprawą główną, przed którą znikały wszystkie inne zagadnienia. Był on raczej
Rosjaninem lub Polakiem.
Antonowicz miał sekretarkę, córkę popa, zamęczonego przez bolszewików.
Nina Antonowna stała się dla mnie prawdziwym skarbem, bo mając wielu
znajomych w Mińsku, mogła o wszystkim się dowiedzieć. Zaraz następnego
dnia uzyskałem wiadomości o Goeringu. Były one istną rewelacją. Goering
był – ni mniej, ni więcej – tylko prezesem mińskiego oddziału MOPR-u39,
człowiekiem komitetu wykonawczego w Baranowiczach, był żonaty z Żydówką,
którą Sowiety wymienili za dwóch księży, gdy władze polskie aresztowały ją
w Słonimie za propagandę komunistyczną! Były jeszcze i inne dane dotyczące
nadużyć Goeringa, który na przykład otrzymywane masło dostarczał zamiast
do szpitali – swym znajomy w getcie.
Otrzymane wiadomości zakomunikowałem Schonflugowi i byłem przekonany, że wyciągnie on z nich odnośne konsekwencje. Tymczasem nie uczynił
on nic! Sprawa Goeringa pozostała w zawieszeniu przez całe dwa miesiące,
nie mam pojęcia z jakiego powodu. Jestem przekonany, że człowiek ten wiele
zdziałał w międzyczasie na korzyść rozbudowy akcji i agentury komunistycznej
w Mińsku.
W tych dniach byłem (jak zresztą aż do końca mego pobytu w Mińsku)
w bardzo niedogodnej sytuacji. Mieszkałem w pięciu kilometrach od miasta
i musiałem przebyć codziennie tę przestrzeń piechotą. Męczyło to mnie bardzo,
toteż powiedziałem Schonflugowi, że chętnie służę współpracą w sprawach
komunistycznych, lecz nie jestem w stanie tyle chodzić. Dał on mi wówczas
38
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Ausweis (niem.) – dokument tożsamości.
MOPR – Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, agenda Kominternu.
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do dyspozycji rower. Było to już łatwiej przebywać tę przestrzeń, lecz nie
wolno zapominać, że Mińsk leży na pagórkach i rower nie należy tam do zbyt
wygodnych środków lokomocji!
Pewnego dnia Nina Antonowna powiadomiła mnie, że w domu przy
ul. Moskiewskiej 3 mieszka ktoś, do kogo przychodzą młodzi komuniści.
Miał to być niejaki Roździk, żonaty z Żydówką, która pomimo założenia getta
pozostała przy mężu. Schonflug, któremu opowiedziałem ten wypadek, polecił
mi wziąć ze sobą milicjantów białoruskich i zrobić rewizję.
Przez Piotrowskiego zapoznałem się z jednym z milicjantów aktywistów
– tych, którzy przerobili szkołę policyjną niemiecką. Był to niejaki Alachnowicz, robotnik jednej z fabryk warszawskich. Z nim razem poszliśmy na
rewizję. Mieliśmy dwa mieszkania do zrewidowania i w pierwszym z nich
wykryliśmy zaraz cały sklep. Były to towary włókiennicze, pochodzące z rozkradzionych składów miejskich, tzw. bazy tekstylnej. Towary te zostały przez
nas skonfiskowane i oddane do dyspozycji Schonfluga, który oddał je dalej
do dyspozycji milicji białoruskiej. W drugim mieszkaniu, poza „nielegalną”
Żydówką, znaleźliśmy również sporo towarów włókienniczych; poza tym zaś
złapaliśmy kołchoźnika, który przywiózł właśnie mąkę i inne produkty celem
zamiany ich na towary miejskie. W myśl instrukcji Alachnowicz skonfiskował
wszystko. Kołchoźnik, pogrążony w rozpaczy, poszedł do swego wozu, my zaś
mieliśmy już wyjść, gdy zauważyłem, że Poździk jest wyraźnie zadowolony.
Zrozumiałem, oczywiście, że jest tu coś, czegośmy jeszcze nie znaleźli. Poleciłem Alachnowiczowi szukać dalej i moje przypuszczenie okazało się słuszne,
bo po chwili znaleźliśmy wbudowaną do pieca pokojowego instalację radiową!
Poździk był blady jak płótno. Miał przecież powody się obawiać, bo za tego
rodzaju wykroczenie była tylko jedna kara – śmierć.
Wraz z żoną został on z podniesionymi do góry rękami odprowadzony do
więzienia. W SD sprawa odnalezienia tej radiostacji wywołała sensację, wyciągnął aparaturę własnoręcznie Schonflug. Musiano ją zresztą jeszcze w piecu
rozmontować, bo była większa od otworu piecowego.
Jak się skończyła sprawa Poździka, nie jest mi dokładnie wiadome. Byłem
obecny jedynie przy jego pierwszym przesłuchaniu w charakterze tłumacza.
Przyznał się on wówczas do tego, że zmuszony został przez młodych komunistów, pozostających w stosunkach z NKWD, do zmontowania tej radiostacji,
że przychodzili do niego „Kolia” i „Wania”, których nazwisk on nie znał, którzy
składali radia z ramienia NKWD.
Ponieważ kilka tygodni później, przy sprawdzaniu więzienia NKWD, zamienionego w ogólne więzienie miasta Mińska, ani Poździka, ani jego żony w nim
już nie było, należy przypuścić, że zostali oni w międzyczasie rozstrzelani…
Ten wypadek oraz kilka innych, o których poniżej opowiem, spowodowały, że SD zwróciło się do floty lotniczej o odstąpienie mnie dla roboty
przeciwkomunistycznej w Mińsku. Flota jednak odpowiedziała, że muszę
pozostać przy flocie, bo może się przytrafić, że będę potrzebny. Że jednak
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zostaję przykomenderowany do SD w charakterze tłumacza, jak też z powodu
sukcesów, jakie odniosłem w walce z bolszewizmem w Mińsku.
– Wyjeżdżamy w tych dniach na większą akcję! – powiedział mi Schonflug.
– I będzie mi pan przy tej akcji potrzebny.
Chętnie się zgodziłem na wyjazd, bo chciałem poznać kraj, a nie miałem
pojęcia, o jaką właściwie akcję chodziło.
Tymczasem otrzymywałem jednak rozmaite zadania, które wymagały bliższej
współpracy z milicją białoruską, toteż po krótkim czasie poznałem ją doskonale. Komendant milicji był nominalnym szefem Goeringa. Nie pamiętam
jego nazwiska40. Został on sprowadzony przez niemieckie władze wojskowe
z Pragi czeskiej i był mężem zaufania Niemców. Nie znam jego przeszłości.
Mówił on zawsze i wyłącznie po białorusku, nie chciał rozmawiać ani po
rosyjsku, ani po polsku, ze mną – nie znając niemieckiego – mówił złym francuskim. Jego pomocnikiem był niejaki Wituszko41, również z Pragi, człowiek
młody, lecz ogromnie zarozumiały. Obaj nie mieli żadnego przygotowania
fachowego i właściwie niczym nie interesowali się. Po ich nagłym wyjeździe
do Smoleńska mówił mi porucznik policji Schleg, że pozostawili oni wiele
spraw niewyraźnych.
Trzecim „oficerem” miejscowej milicji był 22-letni Wasiliew, uczeń konserwatorium, skrzypek. Poza srebrnymi naszywkami na mundurze nie miał on
nic policyjnego w sobie. Jego obowiązkiem było załatwianie wszelkich spraw
bieżących. Załatwiał on je w ten sposób, że w chwili wyrzucenia go z posady
za współżycie z Żydówką i ukrywanie Żydów okazało się do tysiąca spraw
niezałatwionych.
Milicja była uzbrojona w sowieckie karabiny i pistolety. Na polecenie porucznika Schonfluga otrzymałem duży sowiecki pistolet ze składu milicji. Poza tym,
na mocy porozumienia z komendantem milicji, ukryłem przed SD kilkadziesiąt
metrów materiału czarnego na mundury policyjne. Materiał ten znaleziony
został u pewnego Żyda, schowany w tajnym pokoju, o czym opowiem później.
W podzięce milicja zafundowała mi czarny garnitur z tegoż materiału, co mi się
bardzo przydało, ponieważ nie miałem możności po wojnie nic sobie sprawić.
40

W tym wypadku może chodzić o jedną z dwóch osób: Iwana Jermaczenkę (1894–1970),
oficera armii gen. Denikina, emigranta w Czechosłowacji. W latach 1941–1943 – dowódcę
paramilitarnych kolaboracyjnych formacji białoruskich – Białoruskiej Samopomocy Ludowej (de facto policji pomocniczej), a od 1943 r. Białoruskiej Samoobrony Krajowej; albo
o Dźmitryja Kasmowicza ps. „Karszun” (1909–1991), w 1941 r. kierownika Departamentu
Policji Pomocniczej Schutzmannschaft w Mińsku, następnie oficera Batalionu Desantowego
„Dalwitz” oraz inspektora kolaboracyjnej Białoruskiej Samoobrony Krajowej.
41
Michał Wituszka (1907–2006), jeden z liderów Białoruskiej Partii Niepodległościowej,
studiował na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 1941–1944 w Mińsku organizował
kolaboracyjną policję białoruską, następnie w stopniu majora w Białoruskiej Samoobronie.
W 1945 r. zrzucony przez Niemców na spadochronie na Nowogródczyźnie, gdzie miał organizować podziemie antysowieckie. Udało mu się zbiec na Zachód.
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Również w tym pierwszym okresie otrzymałem z zapasów białoruskiej milicji,
za pokwitowaniem w książce magazynowej, trochę bielizny. Były to również
rzeczy skonfiskowane u Żydów.
Sprawa tajnego pokoju wyglądała w sposób następujący. Czernikowie, o których już pisałem, donieśli mi, że w getcie u niejakiej Żydówki Ajzenburg jest
tajny pokój, znajdujący się za wielkim kredensem. Drzwi do tego pokoju nie
widać i mieszkanie od wewnątrz wygląda tak, jak gdyby tego pokoju w domu
w ogóle nie było. Poszliśmy tam we trzech. W domu Ajzenburgowej nie było,
natomiast zastaliśmy całą jej rodzinę.
– U nas nic nie ma! – zaczęły wyć Żydówki.
Jedyny obecny Żyd stał w kącie i z nienawiścią spoglądał na nas. Miał on,
oczywiście, pełne prawo nienawidzić nas, tj. mnie – „Niemca” – i milicjantów.
Po pobieżnym obejrzeniu otwartych pokojów, zamknęliśmy Żydówki na klucz
w jednym z nich i zabraliśmy się do Żyda.
– Więc, Żydzie, nic nie ma u was?
– Nic nie ma, przecież panowie sami widzieli.
Bezczelność Żyda była niezwykła. Jeden z milicjantów dał mu kilka
szturchańców.
– Pokazuj, Żydzie, gdzie jest u was skradziony towar!
– Nie mam żadnego towaru!
Tym razem Żyd dostał jeszcze parę razy po mordzie.
– Nic nie wiem! Nie mamy towaru!
Była to wybitnie wytrzymała bestia, zwłaszcza, że pamiętać należy, iż szło
o towary skradzione na sowieckich państwowych punktach sprzedaży; mieliśmy
do czynienia właściwie z bandą złodziejów.
W tym momencie zjawiło się w mieszkaniu dwóch Żydów z gminy
żydowskiej.
– Prosimy o pozwolenie na rewizję…
Wściekłem się. Zawsze miałem takie napady wściekłości, dziedziczne niestety, bo mój dziadek, ojciec mojej matki, profesor Kłossowski, był niepohamowany. Wyrżnąłem jednego i drugiego w mordę.
– Przed tobą, Żydzie, mam się tłumaczyć, sukinsynie? Dość napsuliście
ludziom krwi! Won!
Proszę sobie wyobrazić, Żydki jeszcze się stawiali. Wówczas spuściliśmy
ich ze schodów, za co otrzymałem następnie surową naganę od Schonfluga:
należało ich zabrać do więzienia celem rozstrzelania w najbliższym czasie! Lecz
myśmy byli bardzo niedoświadczeni w metodach policyjnego postępowania
względem Żydów i wypuściliśmy ich.
Nasz Żydek zaś w dalszym ciągu o niczym nie wiedział. Wówczas dostał
jeszcze lanie i kazałem mu odsunąć kredens. Dopiero teraz Żydek struchlał
i zaczął śmierdzieć: narobił w spodnie. Za kredensem okazał się cały pokój
z zamurowanym oknem, tak że i od zewnątrz nie było widać z tej strony pokoju.
Znaleźliśmy w nim – poza wieloma kawałkami materiałów włókienniczych
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– coś około dziesięciu worków mąki, kilkadziesiąt kilogramów tłuszczów,
cukru itd. Razem było tego tyle, że nie mogliśmy dać sobie inaczej rady, jak
za pomocą ciężarówki policyjnej. Materiały otrzymała milicja, produkty zaś
doktor Antonowicz dla Białoruskiego Czerwonego Krzyża.
Stawiający się Żydek powędrował z nami i umieszczony został w więzieniu. Niestety, nie wiedziałem wówczas, co się w tym więzieniu dzieje. Nadzór
nad więzieniem mieli Wolgadeutsche, przeważnie niepiśmienni, którzy tak
dobrze prowadzili akta, że nikt nigdy nie wiedział, za co został aresztowany,
w książkach nie można było się połapać, zdarzały się zaś wypadki, że ludzie
zwyczajnie znikali na przeciąg kilku tygodni po to, by nagle się okazało, że taki
a taki więzień, nie wiadomo za co siedzi w celi numer taki i taki! Obok tego
bałaganu były jeszcze i gorsze wypadki, gdy na przykład taki Ils Wolgadeutsch,
analfabeta, wypuścił Żydka Lewa, który miał drugi paszport umiejętnie podrobiony przez NKWD. W tym wypadku szło oczywiście o agenta NKWD, jak
o tym mieliśmy dane i zeznania świadków, lecz SD również i tu przeszło do
porządku dziennego i Ils jeszcze przez dłuższy czas, przynajmniej aż do mego
wyjazdu z Mińska, pełnił funkcję zawiadowcy więzienia!
Wskutek tych ciągłych rewizji milicjanci nauczyli się chodzić samodzielnie
po różnych domach i „rekwirować” pro domo sua rzeczy potrzebne i niepotrzebne. Dopiero po przybyciu do Mińska oddziałów Schutzpolizei (zielony
uniform, znany również i w Warszawie) temu stanowi rzeczy położony został
kres i przed frontem milicji ogłoszono, że winny takiego rabunku zostanie
natychmiast rozstrzelany. W ten sposób ukrócono bezprawie, lecz rozporządzenie to nie działało wstecz, albowiem groziłoby w tym wypadku rozstrzelaniem całej milicji. Muszę jednak zaznaczyć, że milicjanci mińscy rekrutowali
się przeważnie z liszeńców i istotnie nic nie posiadali. Dobre czasy dla milicji
skończyły się więc z chwilą przybycia do Mińska policji porządkowej niemieckiej oraz zakazu przechodzenia przez getto.
Nie będę opisywał wszystkich spraw kryminalnych, w których brałem
w Mińsku udział. Są to przeważnie rzeczy powtarzające się, których tło jest
to samo: rabunek podczas działań wojennych i bezkrólewie – rewizja i konfiskata zrabowanych rzeczy. Wspomnę jednak pewną większą akcję na ulicy
Moskiewskiej, gdy cały blok domów został otoczony i przeszukany.
Był to olbrzymi blok domów o około 120 mieszkaniach i ludności do 1000
osób. Po otoczeniu bloku przez milicję białoruską, polecono ludności opuścić
mieszkania i zebrać się z dokumentami na podwórzu. Następnie funkcjonariusze SD przeszukali szybko mieszkania. W kilkunastu znaleziono całe składy
materiałów pochodzących z kradzieży, w jednym z mieszkań zaś radioaparat
ukryty w sofie. Poza tym doszło do zabawnego incydentu, gdy w mieszkaniu
sekretarza milicji, nieobecnego przy rewizji – nie mieliśmy pojęcia, że mieszkanie to do niego należy! – znaleźliśmy maszyny do pisania i inne instrumenty
pochodzące z niewiadomego źródła. Rzeczy te uległy konfiskacie, Schonflug
zaś oddał sekretarza do dyspozycji szefa milicji, który obecny był przy rewizji.
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Jako rzecz charakterystyczną podaję, iż sekretarz ów otrzymał w następstwie
odpowiedzialne stanowisko urzędnika przyjmującego aresztowanych do aresztu
milicyjnego, i że – jak mi jest wiadome – wyspecjalizował się w przemycaniu
listów i poleceń. Zarabiał przy tym niezgorzej.
Wreszcie, któregoś dnia października, wezwał mnie do siebie Sponner
i oświadczył, iż nie potrzebuję się meldować w obozie przez trzy dni, bo na
ten czas będę potrzebny Schonflugowi. Miała się właśnie odbyć akcja, o której
on mówił.
O godzinie piątej rano przyjechało po mnie auto Schonfluga i wyruszyliśmy
szosą bobrujską; była to droga asfaltowa, toteż pędziliśmy z szybkością dziewięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Schonflug wytłumaczył mi w drodze,
o co właściwie idzie.
– Są tu w miasteczku Talka około trzystu Żydów, którzy mi nie dogadzają!
– powiedział do mnie. – Trzeba ich zlikwidować42. Lecz taką akcję trzeba
w sposób właściwy przygotować. Dziś jedziemy tylko do Marijno Gorki, gdzie
czeka na nas milicja białoruska, z tą milicją pojedziemy do Talki i najpierw
rozejrzymy się. Następnie przenocuje pan w Marijno Gorce, a potem obejmie
komendę nad milicją. Widział pan już egzekucję?
Zapewniłem porucznika, że nie widziałem. Byłem w tym momencie w wielkiej rozterce umysłowej. Nie mogłem zazwyczaj w ogóle znieść widoku krwi.
A przecież miało tu być wiele krwi, co prawda żydowskiej, ale jednak.
Tymczasem przyjechaliśmy do Marijno Gorki. Był tu komendant powiatowy milicji, młody człowiek lat około 28, pochodzący z Polski. Mówił nieźle
po białorusku, lecz zupełnie nie mówił po rosyjsku, natomiast doskonale po
polsku. Moim szczerym zdaniem, był on Polakiem. Do jego dyspozycji stało
około dwudziestu chłopa – przeraźliwie wyglądających indywiduów, którzy
uzbrojeni w karabiny i łopaty mieli jechać z nami na dwóch ciężarówkach.
Łopaty były potrzebne, jak się później okazało, do wyrycia olbrzymiej mogiły
na trzysta trupów.
W Talce zjawiliśmy się w urzędzie gminnym, gdzie zauważyliśmy Żyda – tłumacza, który nie ukłonił się naszemu porucznikowi. Za ten czyn został on zbity
gumową pałką po twarzy. Na zapytanie, jak on śmie chodzić po miasteczku,
okazał on dowód osobisty, na którym stało wyraźnie, że jakiś oddział wojskowy
udzielił mu i jego rodzinie pozwolenia mieszkać poza gettem, które urządzone
było z kolei w odległości dwóch kilometrów od miasteczka, na terenie byłego
obozu pionierów (skautów) w lesie. Z dowodu wynika, że był on nauczycielem
gimnazjalnym z Łodzi i uciekł przed Niemcami w 1939 roku. W Bolszewii
miał on stanowisko dyrektora szkoły drugiego stopnia (gimnazjum).
42

Niemcy wkroczyli do Talki na początku lipca 1941 r. Zastali tam – według różnych źródeł
– od 222 do około 300 Żydów, których wymordowano na przełomie września i października
1941 r. (por. The Encyclopedia of Jewish Life before and during Holocaust, t. 2, (red.) S. Spector
(Jerusalem–New York: b.w., 2001): s. 1284).
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Z miejscowego aresztu zabraliśmy troje aresztowanych Żydów. Pojechaliśmy
szukać wygodnej polanki dla przyszłej egzekucji, przy czym ci troje Żydów
mieli natychmiast być rozstrzelani.
– Łazili poza gettem, niech wiedzą, że nie wolno! – powiedział Schonflug.
W pewnym miejscu, niedaleko od drogi, odbyła się ta egzekucja. Porucznik
zabrał ze sobą Żydów, eskortę i poszedł do lasku. Po chwili rozległ się jego głos:
– Gdzie jest tłumacz?
Szczerze mówiąc, pozostałem w aucie, przerażony ewentualnością asystowania przy egzekucji.
– Należy się przyzwyczaić do tego widoku! – oświadczył Schonflug. – Ja też
nie lubię tego, ale cóż, każdy ma swój obowiązek. Zresztą to nie ludzie – to Żydy!
Musiałem więc pójść obok niego. Żydów postawiono na kolana obok siebie.
Schonflug podszedł do nich od tyłu, wyjął mauzer i szybko, raz po raz, wystrzelił
w potylicę. Padli jak worki naprzód i wcale nie widziałem krwi.
– Strzelać należy trochę do góry! – powiedział Schonflug. – W ten sposób
egzekuowany umiera natychmiast i kula przebija głowę na wylot, krew zaś
wylewa się na przód.
Milicjanci szybko wykopali niegłęboki rów, w który wrzucono ciała rozstrzelanych po zabraniu im wszelkich dokumentów osobistych, które zostały
natychmiast spalone.
W Talce na dworcu znaleźliśmy trzech krasnoarmiejców, którzy przebrali się
w cywilne ubrania i usiłowali dostać się do domu, gdzieś do guberni Czernihowskiej. W myśl ostatniego rozporządzenia uważani oni byli za partyzantów
i podlegali również rozstrzelaniu.
Rozmawiałem z nimi. Nie zdawali sobie zupełnie sprawy ze swej sytuacji.
Twierdzili, że schowali się w lesie, gdzie siedzieli przez trzy tygodnie, po czym
przebrali się i oto znajdują się w drodze.
– Dlaczego nie zgłosiliście się do władz? – zapytałem.
– A bo zawsze bez władzy – to lepiej! – powiedział jeden z nich.
Stanowczo nie byli to bolszewicy. Poszedłem więc do Schonfluga i powiedziałem mu, że są to zwykli, na wpół piśmienni żołnierze – „bojcy” – którzy
idą do chałup. Poprosiłem go pozostawić ich przy życiu. W pierwszej chwili
gotów był spełnić moją prośbę.
U kierownika ruchu – Niemca – zjedliśmy obiad, po obiedzie wyszedłem na chwilę, gdy zaś wróciłem, zastałem Schonfluga w zgoła odmiennym
nastroju.
– Zmieniłem zdanie! – powiedział. – Sicher ist sicher. Ale dlaczego panu
tak zależało na tych ludziach.
– Bo to nie są Żydzi! – powiedziałem śmiało.
Porucznik uważnie spojrzał na mnie, po czym uśmiechnął się ze smutkiem.
– Trzeba wszystko umieć! – rzekł. – Ta walka jest walką nie z Rosją, lecz
z ludźmi, którzy jeżeli ich oszczędzimy, nie oszczędzą nas. Musi pan również
mieć silne nerwy, bo kto wie, co człowieka oczekiwać może.

68 | Pięć miesięcy pod sztandarem ze swastyką

W kilka godzin później znaleźliśmy się na polance, gdzie milicja zaczęła ryć
jamę dla trzystu nieboszczyków in spe. Obok trzej krasnoarmiejcy rozstrzelani
zostali tak, jak poprzednio Żydzi. O ile jednak Żydzi przyjęli egzekucję ze stoickim spokojem, o tyle jeden z nieszczęsnych „bojców” zapytał ze zdumieniem,
patrząc na zimne październikowe słońce:
– Jakże to? Za co?
Porucznik i jego ludzie odjechali z powrotem do Mińska, ja zaś wraz
z komendantem milicji wróciłem do Marijnej Gorki. Pomimo wstrząsu, który
przeżyłem, patrząc na sześć trupów ludzi zmarłych w mojej obecności, byłem
bardzo głodny i z apetytem zjadłem obiad w miejscowej stołówce. Na noc
komendant odstąpił mi własne łóżko. Spałem jednak bardzo źle i w pewnej
chwili przyśniło mi się, że do pokoju dostał się partyzant i zabrał mój pistolet.
Obudziłem się w zimnych potach. Wstawał dzień, była godzina czwarta. Za
godzinę mieliśmy wyruszyć na wielką akcję, niemiecka policja miała przybyć
na miejsce dopiero koło godziny ósmej.
Mała uwaga: porucznik Schonflug, Obersturmführer, był to przystojny,
bardzo sympatyczny Niemiec, wykształcony i dobrze wychowany. Miał on
lat 29. Jego drużyna Einsatzkommando składała się z zaledwie ośmiu ludzi.
Z tego powodu brał on zawsze do pomocy milicję białoruską. W liczbie jego
ludzi znajdował się feldfebel Friedrich, którego poznałem jeszcze w drukarni
imienia towarzysza Stalina. Był to również człowiek bardzo miły w obejściu,
w wieku lat 27, lecz był on, tak jak i jego szef, człowiekiem, dla którego
otrzymany rozkaz był wszystkim. Zdawałem sobie wyraźnie sprawę, jeżelibym
popełnił obecnie jakąkolwiek nielojalność, ten sam Schonflug czy Friedrich
z takim samym spokojem, jak przy rozstrzeliwaniu Żydów, zlikwidowaliby
moje życie.
Dla wojsk SS i SD nie ma innej prawdy życiowej, jak:
– Befehl ist Befehl – rozkaz jest rozkazem!
Trzeba przy tym zauważyć, że twierdzenie, jakoby SS-mani – i ogólnie narodowi socjaliści – byli ateuszami, nie odpowiada prawdzie. Żelaźni ci ludzie nie
są, co prawda, chrześcijanami, gdyż podpisują nawet zobowiązanie nienależenia
do żadnej gminy religijnej, lecz nazywają sami siebie dumnie:
– Gottglaubiger – wierzący w Boga.
O piątej godzinie byliśmy już ubrani i przyszliśmy do budynku, w którym
mieściła się milicja, a przed którym mieli już czekać milicjanci. Ku memu zdumieniu nie było tu jednak ani jednego milicjanta z tych, co mieli towarzyszyć
nam w drodze do Talki.
– Co to ma znaczyć? – spytałem – jak mogłem najgroźniej – dyżurnego.
– To widocznie zaspali… – powiedział on obojętnie.
Nie umiem – niestety – wymyślać. Więc stałem przez chwilę bezradny, po
czym nagle zrozumiałem, co mam zrobić.
– Jeżeli za kwadrans milicjanci i auta nie będą na miejscu – rzekłem – to
pójdziesz do aresztu na dwa tygodnie!
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Dyżurny przybladł i posłał, kogo mógł, po milicjantów. W ten sposób około
godziny szóstej udało się zebrać ich przy budynku. Komendant uszeregował
ich, ja zaś zwróciłem się do nich z mową, w której uprzedziłem, że jeżeli z nimi
jeszcze raz coś podobnego się zdarzy, to dostaną po mordzie, po czym pójdą
do aresztu, po odsiedzeniu zaś kary zostaną zwolnieni ze służby w milicji. Ze
wszystkich tych argumentów trafił im do przekonania jedynie ten trzeci i draby
obiecali na przyszłość poprawę.
Po przybyciu do Talki dołączył się do nas patrol straży kolejowej niemieckiej, po czym przeszliśmy torem kolejowym i otoczyliśmy obóz czerwonych
pionierów. Po drodze zatrzymaliśmy kilku Żydów, którzy dążyli do miejsc
pracy położonych poza gettem. Po otoczeniu getta miałem rozkaz nic nie robić
i czekać. Jedyne, co było do zrobienia, to zebranie skóry do butów, której miało
być u Żydów sporo, sądząc z danych dostarczonych przez wójta.
Stanąłem więc pośrodku obozu i przywołałem do siebie starszego. Wyjaśniłem mu, że przyszliśmy po skóry. Starszy widocznie odsapnął i posłał innych
Żydów do poszczególnych domków po towar. Niestety, Żydzi skóry schowali
– zakopali ją w lesie, toteż dopiero później okazało się, że podzielili się nią
wójt i gmina Talki.
Żydzi mieszkali w tym swoim getcie w wielkim tłoku. W małym pokoiku
było po dziesięć–piętnaście łóżek. Tym niemniej dobrze byłoby, gdyby chłopi
rosyjscy posiadali tyle. Na około, jak się okołoi 240 Żydów było tu 53 krowy,
moc ptactwa domowego, świnie (tak, świnie). Każda rodzina miała duże zapasy:
po kilkanaście kilogramów sadła, również gęsiego, mąki, cukru itp. Tych wszystkich wiktuałów miejscowa ludność prawie że nie miała do dyspozycji. Żydzi,
przerażeni naszą obecnością, nie ośmielali się wychodzić z domków, tak że
stałem sam jeden pośrodku placu obozowego.
Schonflug i policja przyjechali dopiero koło godziny dziesiątej. Po bliższym
obejrzeniu terenu postanowione zostało, że wczorajsza dziura pozostanie bez
nadzienia, tuż obok zaś sami Żydzi wyryją nową.
– Dać tu trzydziestu Żydów, samych młodych! – rozkazał Schonflug.
– Macie zrobić tu bunkier dla działa przeciwlotniczego! – kazał dalej i Żydzi
wzięli się ze strachem do pracy.
W międzyczasie wydany został rozkaz, by wszyscy Żydzi zebrali się przed
swymi domami. Z domów powyłaziły więc straszne typy. Dopiero w tym
uświadomiłem sobie, jaka przepaść dzieli Słowian od Żydów: te brudne, nigdy
nie myte, nie ludzie raczej, a małpy, które jednak znacznie bogatsze były od
miejscowej ludności, wzbudzić mogły tylko czysto fizyczny wstręt! Lecz tym
niemniej wiedziałem, że mam przed sobą „śmiertników” i było mi ich żal…
Tymczasem mężczyźni kopali w dalszym ciągu rów, przynaglani do pracy
przez trzech białoruskich milicjantów, którzy pomagali im przy pomocy pałek
gumowych. Schonflug przyglądał się temu z zainteresowaniem, lecz nie brał
i
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udziału w katowaniu Żydów. Patrzyłem również na to nowe dla mnie widowisko
i wydawało mi się, że serce we mnie umarło, tak jak za kilka godzin umarli
będą ci wszyscy Żydzi i ich rodziny, zgromadzone w odległości pół kilometra,
pośrodku placu obozowego.
Tymczasem w obozie przeprowadzana była ogólna rewizja pomieszczeń,
w której wyniku znalezione zostały nie tylko wielkie zapasy żywności, lecz
również podwójne ściany, a w nich schowane stare srebra, złote starożydowskie lichtarze itp. Co cenniejsze rzeczy przeniesione zostały na plac i zwalone
w jednym miejscu, biżuteria oddzielnie – została ona następnie schowana
i zamknięta na klucz przez skarbnika SD.
W pewnej chwili rozległ się dziki krzyk: to znaleziony został Żyd, który się
schował pod łóżkiem w jednym z domków. Dostał on niezliczoną liczbę uderzeń kolbą, po czym zaprowadzono go do Schonfluga, jako kierownika akcji.
– Na kolana! – wrzasnął porucznik.
Żyd stanął, drżąc, na kolana.
– Przestać kopać! – Żydzi zatrzymali się z robotą. – Patrzcie, Żydy, ten oto
chciał nas oszukać i schował się przed nami. Za karę zostanie ukarany. I jeżeli
będziecie nieposłuszni, spotka was taka sama kara!
Mówiąc to, porucznik wyjął z futerału mały – jakby damski – pistolet
i podszedł do klęczącego Żyda.
– Oto macie naukę!
Krótki strzał i Żyd powalił się naprzód. I znowu nie widziałem krwi. Porucznik obojętnie odszedł od trupa. Żydzi zaczęli znowu pracować. Ten epizod jest
o tyle charakterystyczny, że stanowi jakby swoisty sadyzm: przecież wszyscy ci
Żydzi byli już skazani na śmierć!
Wkrótce znaleziono w innym jeszcze domu dwóch Żydów ukrywających się
na strychu. Ponieważ Żydzi ci odmówili zejść na dół, zostali zabici na górze,
przy czym w ciemnościach nie można było od razu dobrze trafić i Żydzi zostali
najpierw ranni, jeden z nich bardzo boleśnie – w brzuch.
Nareszcie jednak wszystkie przygotowania zostały ukończone.
– Żydzi, kłaść się na brzuch. Jeden obok drugiego! – rozkazał Schonflug,
biorąc do ręki pistolet maszynowy, rodzaj krótkiego karabinku na trzydzieści
dwa strzały. – O tutaj, obok siebie, przy tej ścianie.
Muszę tu na chwilę przerwać opowiadanie. Nie jest moim celem pisanie
utworu literackiego, piszę tylko absolutną prawdę. Ta prawda nie daje jednak
możności odtworzyć ściślej tej przeraźliwej pustki, którą odczułem, gdy padły
pierwsze strzały i pierwsze ciała Żydów, podskoczywszy w ostatniej drgawce,
w chwili, gdy kule przebijały mlecz pacierzowy, nieruchomiały na zawsze.
Człowiek czytający te słowa może mieć do mnie pretensje o zbyt patetyczne
słowa. Nie odczuwałem jednak tego. Nie odczuwałem w ogóle nic, stałem
się automatem. Byłem martwy. Zdawało mi się, że te kule trafiają do mojej
głowy. I zarazem nic nie czułem. Stałem się od tej chwili kawałkiem drewna,
całkowicie obojętnym dla życia!
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Padł rozkaz sprowadzać Żydów po dwadzieścia [osób]. Najpierw mężczyzn,
następnie razem kobiety i dzieci. Mężczyźni szli na śmierć ze ściśniętymi zębami.
Ani jedno słowo nie padło z ich ust. Przed wskoczeniem do jamy, gdzie – jak
bożek śmierci – chodził po ciepłych jeszcze trupach Schonflug, oddawali oni
wszystkie dokumenty, które milicjanci spalali na ognisku.
Kładli się na szeregach trupów nowymi szeregami i do każdego z nich
podchodził porucznik, przykładał do karku pistolet i dawał pojedynczy strzał.
Czasem źle trafiał i wówczas drobne krople czerwonej, gęstej krwi skakały
wesoło dokoła, pozostawiając jak gdyby wysypkę na twarzy jego oraz małe
okrągłe ślady na szarym mundurze.
I tu pełnił Schonflug nie funkcję kata, lecz swój obowiązek, bo był narodowym socjalistą, bo zwalczał w tych Żydach najgorszych wrogów swego
narodu. Bo był fanatykiem, tak jak bolszewicy byli fanatykami, zabijając kwiat
narodu rosyjskiego, jak fanatykami byli średniowieczni mnisi, palący na stosach
czarowników…
W pewnej chwili odzyskałem świadomość tego, co się przede mną działo.
Cierpki zapach prochu strzelniczego, zmieszany z zapachem krwi, doleciał do
mnie, przyniesiony porywem wiatru. Zaszeleściły wierzchołki sosen. Jeden
z Żydów, doprowadzanych właśnie do rowu, skoczył nagle w bok i rzucił się
do ucieczki w las. Zagrały od razu dwa pistolety maszynowe. Żyd upadł, podniósł się jednak znowu, znowu zagrzmiały strzały i Żyd padł po raz drugi…
– Teraz pozostały tylko kobiety! – zameldował komendant milicji.
– Po dwadzieścia! – rozległa się odpowiedź, po czym Schonflug wylazł
z jamy, by odpocząć, jego miejsce zaś zajął Friedrich.
Minęło trzy minuty, zanim pierwsze kobiety pojawiły się na polance. Nie
krzyczały, lecz rzęziły.
– Y-y-y-y-y!... – słyszałem jakieś stłumione wycie, niezrozumiały bełkot.
– Tłumacz, liczyć, ile już ich było!
– Osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt!
– Zdejmować chustki z głowy! Wstrętne Żydówki, chustki z głowy!
Milicjanci spychają Żydówki do rowu.
– Ja chcę tutaj, to mój mąż…
– A-a-a-a-a! Mamusiu, ja się boję!...
Krótki strzał zabija skargę. Śmierć szybkim rozkazem zatrzymuje oczy
w unieruchomionym wyrazie, którego nie można odczytać. W rowie w dalszym ciągu słychać łupanie orzechów, a przy rowie szloch bez przerwy:
– Y-y-y-y-y!!!
Egzekucja trwała przeszło dwie godziny. Po oddaniu ostatniego strzału, rów
był zawalony kilkoma nasłojeniamij skrwawionych ciał. Milicjanci, chodząc
po trupach, porządkowali je, by wygodniej było rów zasypać. Potem wzięli
się do roboty.
j
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Tymczasem urzędnicy niemieccy wrócili do obozu. Przejrzano szybko rzeczy
pozostawione przez Żydów. Serwety na stoły i t[ym] p[odobne] przedmioty
zostały zabrane „dla biur”. Reszta pozostawiona na miejscu miała stać się łupem
milicjantów, nagrodą za ich pomoc.
Rów już był zasypany.
– Daję milicjantom pół godziny na zabranie z domów żydowskich tego, co
chcą! – oświadczył Schonflug.
Milicjanci wesołym stadem rzucili się na zdobycz. Pozostał jedynie komendant, jego pomocnik pobiegł niby, żeby śledzić za porządkiem.
Wiejski starosta przyniósł trochę czarnego chleba i masła. Schonflug napił
się koniaku i zaczął jeść. Potem wsiedliśmy do auta i opuściliśmy Talkę. Przed
odjazdem jednak zebrał Schonflug żołnierzy kolejowych i innych, którzy razem
z milicjantami pełnili straż dookoła obozu.
– Być może było to dla was straszne! – powiedział. – Lecz każdy z nas ma
swoje obowiązki. To, co się stało, musiało się stać. Nie należy tylko o tym
opowiadać nikomu, bo nie każdy obecnie to zrozumie.
Wójtowi zaś Schonflug powiedział:
– Bydło żydowskie ma pan przyjąć na własność gminy. Milicjantom ma
pan wydać jedną krowę.
Opuściliśmy Talkę i po godzinie jazdy znaleźliśmy się ponownie w Marijno
Gorce, gdzie w stołówce przygotowany był dla nas obiad. Mieliśmy szalony
apetyt. Zjedliśmy moc zimnych mięs, doskonałej zupy, kotletów i innego prostego, lecz pożywnego jedzenia. Zapijaliśmy to niezłym miejscowym winem
porzeczkowym. Schonflug był w doskonałym humorze, inni wesoło rozmawiali ze sobą. Rachunek opłacony został pieniędzmi pozostawionymi przez
rozstrzelanych Żydów!
Nadchodził wieczór, gdy wyruszyliśmy w powrotną drogę… Nic nie odczuwałem, byłem nieobecny duszą i myślałem o jednej Żydówce, którą przywieźliśmy do Talki z Marijno Gorki, a którą sam zatrzymałem za nienoszenie
przepisowych oznak żydowskich: żółtych zapłat z przodu i z tyłu. Dostała się
ona do aresztu milicji i stamtąd zabrali ją do Talki, by jako ostatnią zlikwidować w rowie. Chciała się ona jeszcze ratować, mówiła, że zna miejsce, gdzie
Żydzi w Marijno Gorce schowali złote monety. Lecz, oczywiście, nic istotnie
nie wiedziała.
Czułem się winny jej śmierci, choć – jak się w drodze powrotnej dowiedziałem – Żydzi w Marijno Gorce i w pobliskich Puchowiczach mieli ulec
zlikwidowaniu w dniach najbliższych.
– Oni mi zawadzają! – jak oświadczył Schonflug.
Po powrocie do obozu floty musiałem zdać relację nie tylko Sponnerowi,
lecz i Kohlowi. Sponner wykazał się w tym przypadku z najlepszej strony.
– Tak, to musiało się stać! – rzekł. – Oni pomagali partyzantom. Lecz nie
chciałbym widzieć tego…
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Kohl odwrotnie – postanowił koniecznie zobaczyć przyszłe egzekucje. Postawił mi kieliszek koniaku, co u niego było wielkim wyróżnieniem, zapisywał
szczegóły i w ogóle smakował sytuację. Polecił mi powiedzieć w SD, że chciałby
wziąć czynny udział w następnej akcji. Spełniłem polecenie, lecz major Kohl
pożądanego zaproszenia nie otrzymał…
Tymczasem we flocie stała się rzecz dosyć interesująca. Lissowski pojechał do
Warszawy niby po ciepłe kombinezony dla personelu latającego. Z Warszawy
pojechał on autem wojskowym do Wilna, gdzie znalazł skład futer. Razem
z panią Sławą Mirowską nabył tam jakąś partię i przyjechał z powrotem do
floty. Tu, w Mińsku, ulokował swoją towarzyszkę w domu oficerskim. Poznałem się z nią.
Była to kobieta już niemłoda, dość korpulentna, z oczami bez wyrazu, na pół
przymrużonymi, pozująca wyraźnie na Marlenę Dietrich. Nie mogę zrozumieć,
jak w tym typie starzejącej się kokoty mógł się zakochać Lissowski! A zakochał
się on jak prawdziwy sztubak, tak że w kilka tygodni potem porzucił dla niej
żonę i dziecko, przy czym nie mógł z nią nawet zamieszkać, bo była dla niego
zbyt droga i dlatego utrzymywał ją major wojsk broni SS niejaki Fassbander,
którego nigdy zresztą nie miałem okazji poznać!
Pobyt jej w obozie miał dla Lissowskiego skutki fatalne: uznano go bodaj
za szpiega! Kobieta w domu oficerskim wydała się naiwnym Niemcom rzeczą
wysoce podejrzaną. Wobec tego stracił Lissowski od razu niemal wszelki respekt
i naraził się następnie na bardzo ostrą rozmowę z niejakim Oberinspektorem,
który najostrzej go obraził. Lissowski nie miał możności postawić się tak, jak
ja to zrobiłem i musiał przeto sprawę częściowo przemilczeć, ograniczając się
do słownych żalów u poszczególnych oficerów intendentury.
W tym czasie udało mi się przechwycić pewnego emisariusza NKWD,
który przybył do Mińska i został zadenuncjowany przez jednego z urzędników
miejskich. Był to, jak się okazało później, Żyd, nawet rytualnie operowany,
który miał jednak fałszywy paszport rosyjski i nawet Ausweiss komendantury
w Smoleńsku. Między innymi znaleziono u niego ciekawy dokument w postaci
jednej ulotki w języku polskim. Był to rysunek przedstawiający bolszewika
i Polaka, podających sobie ręce. W uścisku tym wił się maleńki Hitlerek. Tekst
propagował współpracę pomiędzy bolszewikami i Polakami i był podpisany
z jednej strony przez Woroszyłowa, z drugiej zaś przez polskiego generała
Januszajtisa43.
43

Marian Żegota-Januszajtis (1889–1973), gen. WP, działacz Polskich Drużyn Strzeleckich,
oficer Legionów Polskich, wojewoda nowogródzki (1924–1926). Od 1929 r. w stanie spoczynku, działacz Stronnictwa Narodowego, członek Komitetu Głównego i Zarządu Okręgowego SN we Lwowie (1936–1939). W październiku 1939 r. przewidywany na wojskowego
komendanta konspiracji SN, wówczas też aresztowany przez NKWD, więziony we Lwowie
i moskiewskiej Łubiance. Rozmawiał wówczas m.in. z Ławrientijem Berią i Wsiewołodem
Mierkułowem o ewentualnej polsko-sowieckiej współpracy wojskowej, gdyby doszło do wojny
niemiecko-sowieckiej. Domagał się złagodzenia represji sowieckich wobec Polaków. Zwolniony
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Ulotka ta dała mi wiele do myślenia. Nie chciało mi się wierzyć, by polskie
koła narodowe zgodziły się dobrowolnie na współpracę z żydowskim komunizmem. Z drugiej jednak strony musiałem zanotować ciekawe zjawisko, że
Polacy, zamieszkali po wschodniej stronie byłej polsko-sowieckiej granicy, byli
przeważnie nie tylko bolszewikami, lecz – co gorsza – aktywnymi współpracownikami GPU i później NKWD.
Przykład tego stanowiła rodzina niejakich Sierpniów. Na Sierpniów wpłynęło doniesienie, że przechowują oni skradzione w bazie futrzarskiej kołnierze
i cenne futra. Nie było początkowo mowy o jakiejkolwiek stronie politycznej
zagadnienia. U Sierpniów przeprowadzona została rewizja, w której wyniku
znaleziono istotnie sporo futer. Jednocześnie jednak znaleziono dwa worki ryżu,
który otrzymywali jedynie współpracownicy NKWD. Dało to do myślenia.
U córki Sierpniów znaleziono fotografie kilku oficerów niemieckich, dwie
butelki szampana, czekoladę berlińską. Wszystko wskazywało na to, że zajmuje się ona potajemnie prostytucją. Poza tym znaleziono fotografie starego
Sierpnia, wzięte z archiwów NKWD przez jego syna inżyniera, pracującego
w urzędzie namiestnikowskim. Według jego tłumaczenia, został stary Sierpień
za działalność kontrrewolucyjną skazany na deportację do Syberii. Matka, stara,
mało inteligentna kobieta, zwymyślała rewidujących milicjantów w sposób
mało podejrzany:
– Bolszewicy nas okradli, a teraz i wy okradacie!
W rezultacie matkę zabrali do milicji, lecz szybko wypuścili. Córkę zaś
posłano na badanie lekarskie do Antonowicza.
Zdawałoby się, że na tym sprawa się skończyła. Tymczasem dowiedziałem się, że inżynier Sierpień był przed wojną komunistą. Poszedłem więc do
namiestnika Ostrowskiego44, by zaciągnąć jego opinii w sprawie Sierpnia.
Ostrowski – był to polski renegat z Wilna, który uważał siebie za Białorusa,
lecz przed wojną pracował w środowisku nacjonalistów białoruskich jako agent
polskiego drugiego wydziału, tak mnie przynajmniej poinformował doktor
Antonowicz. Do Mińska przybył on już jako agent niemieckiego kontrwywiadu
i zajął odpowiedzialne stanowisko szefa miejscowej administracji. Ostrowski,
gdy się dowiedział, o co mi idzie, z miejsca oświadczył, że nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za Sierpnia.
na mocy układu Sikorski–Majski, wówczas też z inicjatywy sowieckiej podpisał odezwę do
Polaków, nawołującą do walki z Niemcami, o której pisze autor. Ewakuowany do Londynu
na polecenie gen. Sikorskiego, po wojnie pozostał na emigracji.
44
Radosław Ostrowski (1887–1976), działacz białoruski, publicysta, dyrektor gimnazjum
białoruskiego w Wilnie. Od września 1941 r. w Mińsku, organizator administracji białoruskiej,
stanął na czele tzw. Nebenbureau – odpowiednika generalnego komisariatu. Zdymisjonowany
przez Gauleitera Wilhelma Kube pełnił funkcję burmistrza Briańska, Smoleńska i Mohylewa.
Od grudnia 1943 r. przewodniczący Białoruskiej Centralnej Rady. Po wojnie na emigracji
w Niemczech i USA.
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– Jestem tu człowiekiem nowym! – powiedział namiestnik. – I nie mogę
ponosić odpowiedzialności za tych ludzi, którzy tu pracują…
Ostrowski w ogóle starał się – w miarę możności – nie angażować się. Kto
wie, czy nie był on w owej chwili agentem na dwa fronty: polski i niemiecki.
Zresztą nie znam bliżej tego człowieka, wiem jedynie, że w roku 1918 był on
również komisarzem bolszewickim w Słucku!
Jeden z urzędników wydziału, w którym pracował Sierpień, powiedział
przypadkiem, że ojciec Sierpnia był sędzią śledczym dla spraw szczególnej
wagi przy Czeka i GPU. Wiadomość ta spowodowała, że wszczęte zostało
szczegółowe śledztwo, które dało rewelacyjne wyniki. Okazało się mianowicie,
że ojciec Sierpnia był istotnie komunistą i sędzią śledczym, po czystce w GPU
został z powodu „ukłonu trockistowskiego” wysłany na Syberię, że matka jego
była sekretarką Dzierżyńskiego.
W tych warunkach wydało się podejrzane, że córka utrzymuje stosunki
z niemieckimi oficerami oraz że do rodziny Sierpniów przychodzą stale różni
ludzie ze wsi oraz Żydzi z getta. Otrzymałem rozkaz zaaresztowania Sierpniów.
Jak zawsze wykonanie rozkazu polecone zostało milicji.
Sierpniów zatrzymano, gdy siedzieli przy obiedzie. Zabrali oni ze sobą
trochę rzeczy, po czym odprowadzono ich bezpośrednio do więzienia. Było
to więzienie NKWD, to samo, gdzie siedzieli ludzie zaaresztowani na skutek
polecenia ich nieobecnego ojca. Cele tu są po większej części zupełnie ciemne,
wentylacji również prawie nie ma.
Na badaniu matka nie chciała się do niczego przyznać i mówiła tylko, że
milicja skradła podczas rewizji 40 marek niemieckich. Wobec niemożliwości
dojścia ze starą do porozumienia zbadano inżyniera, któremu wyraźnie powiedziano, że jest komunistą i że cała jego rodzina jest komunistyczna. Wówczas
inżynier oświadczył, że to wszystko jest prawdą z jednym wyjątkiem: mianowicie on sam nie jest komunistą. Córka – która zdradzała objawy słabości
umysłowej – wysypała i matkę, i brata, lecz utrzymywała, że nie zajmuje się
prostytucją. Wszystko razem dało obraz raczej smutny.
Sierpniów odprowadzono z powrotem do więzienia. Sprawę ich prowadzili
kolejno trzech szefów SDk: Schonflug, Scheffer i Schlegel. Co się ostatecznie
z Sierpniami stało – nie wiem. Mam wrażenie, że nie udało się im uniknąć
jednej z czystek miejsca w więzieniu. W każdym razie już ich więcej w Mińsku
nie spotykałem.
Pewnego dnia zostałem ponownie wezwany do wielkiej akcji. Znowu wyjechaliśmy do Marjino Gorki. Pozostałem tu przez kilka godzin sam z komendantem milicji, którego już znałem z poprzedniej akcji. Tym razem przekonałem
się, że był on Polakiem, bo przez pomyłkę nieraz zaczynał mówić zamiast po
białorusku – po polsku. W czasie oglądania getta wydarzyło się zajście z miejscowymi Żydami. Pewien Żyd nie chciał pokazać swej stodoły, gdzie był schowany
k

Tak w oryginale.
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aparat radiowy, i rzucił się na mnie z podniesioną laską, chcąc mnie uderzyć
w głowę. Zasłoniłem się ręką i po chwili wiłem się z bólu, dostałem bowiem
porządnie po palcach. Trzeba wiedzieć, jaki to jest ból! Wówczas komendant
zmuszony był zabić Żyda, który uciekał wzdłuż pola kartoflanego.
Żyd został zastrzelony i komendant chciał go tam też kazać zakopać, lecz
cała delegacja ludności zwróciła się do nas z prośbą, by tego nie robić, bo
„Żyd będzie straszył”. Wówczas postanowiłem oddać Żyda do dyspozycji jego
ziomków. Czterech Żydów przyniosło trupa i położyło go na stopniach domu
zarządu gminy żydowskiej. Okazało [się to] tragedią rytualną, bo dom i okolica
strefniły i mieszkańcy przez kilka godzin odprawiali egzorcyzmy.
Nazajutrz wyjaśniło się poza tym, że starosta żydowski przeraził się zajścia i uciekł, zabierając ze sobą swoje skarby. Za pomocą kilku drobnych
razów gumową pałką komendant szybko wyjaśnił, że starosta uciekł do krewnych w pobliskim miasteczku Rudzieńsku. Wysłane auto przywiozło starostę
z powrotem wraz z gotówką, która wynosiła 150 amerykańskich dolarów oraz
około 15 000 rubli. Wszystko to zostało skonfiskowane.
Tym razem dla akcji przysposobiono nieczynną od dłuższego czasu rzeźnię,
znajdującą się w odległości pół kilometra od szosy Mińsk–Puchowicze. Za
gmachem rzeźni – tak, aby nie było widać od szosy – wykopany został wielki
rów, który okazał się jednak za mały. Przygotowania trwały tym razem krótko.
Następnego ranka getta w Marjino Gorce i Puchowiczach otoczone zostały
przez znaczne oddziały Schupo, która nadciągnęła z Mińska45. W Puchowiczach
okazało się około 450 Żydów, w Marjino Gorce – 550. Wraz z setką Żydów
z okolicy straconych miało być tym razem około 1100 Żydów.
Miałem rozkaz oczyszczenia getta w Puchowiczach. Był to tzw. dom
zdrowia, w którym – według pojęć europejskich – w sam raz można
byłoby urządzić chlew, lecz w żadnym przypadku mieszkania dla ludzi!
Brud i nędza, które tu panowały, są nie do opisania. Pomimo skrupulatnej
rewizji w Puchowiczach nie znaleziono nic wartościowego. Żydzi tutejsi
byli naprawdę biedni. Stawili oni jednak z miejsca opór, co się wydaje nieprawdopodobne. Dopiero gdy zastrzelono kilku, pogodzili się oni z losem
i stanęli w szeregach na dziedzińcu.
– Mein lieber Herr! – piszczały Żydówki, gdy im kazano stanąć w szeregach. W żaden sposób nie można było wymóc na nich posłuszeństwa.
W rezultacie milicjanci zastosowali ponownie pałki gumowe – argument,
który poskutkował.
45

W miejscowości Marijno Gorka (rejon Puchowicze) getto zostało utworzone na początku
września 1941 r. Skoncentrowano w nim Żydów z wymienionego rejonu. Około 1000 osób
z tego getta zostało wymordowanych 28 IX 1941 r. w miejscu nazwanym Popowa Gorka,
koło Marijno Gorki. Zginęło tam m.in. około 500 Żydów z Puchowicz (por. The Yad Vashem
Encyclopedia of the Ghettos during the Holocaust, t. 1, (red.) G. Miron, S. Shulhani, s. 457; The
Encyclopedia of Jewish Life before and during Holocaust, t. 2, (red.) S. Spector (Jerusalem–New
York: b.w., 2001): s. 1038).
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Po dokładnej rewizji domów i wyciągnięciu na światło dzienne wszystkich
schowanych tam Żydów, ich kolumna – dobrze strzeżona przy pomocy pistoletów maszynowych – ruszyła na rzeź do rzeźni!
Koło rzeźni kolumna żydowska zetknęła się z Żydami z Marjino Gorki.
Wewnątrz gmachu znajdowały się przegródki, do których zaganiano kiedyś
bydło. Obecnie umieszczono tam Żydów, tak że ledwie mogli oni się poruszyć. Następnie w pomieszczeniu, gdzie była kamienna podłoga ze zlewem dla
ściekającej krwi, postawiony został stolik i tu kazano Żydom rozbierać się do
koszuli przed wkroczeniem do rowu śmierci.
Ponieważ akcja była tym razem na wielką miarę, przybył m.in. szef SS
w Białorusi, generał Zollner46. Oprócz niego było obecnych kilku wyższych
oficerów. Około pięćdziesięciu niemieckich żołnierzy piechoty i lotnictwa
niosło ochronę placu. Na czas akcji ruch na szosie dla pojazdów prywatnych
został zamknięty.
Tym razem nie oddzielano mężczyzn od kobiet. Dorośli i dzieci, wszyscy
wspólnie, szli na likwidację. Na dole rowu zabierano dzieci matkom i rzucano
je oddzielnie w kącie, strzelając im w kark w locie, tak że ich płacz zamierał
od razu, jak gdyby ucięty. A w drugim rogu rowu rosły znowu szeregi trupów,
szedł ku górze zapach prochu i krwi.
Żołnierze nie wszyscy, pomimo faktu, że byli na wojnie, zdołali znieść
widok egzekucji. Dwóch straciło przytomność. Zamienili ich przyzwyczajeni
do różnych okropności jeszcze z czasów bolszewickich milicjanci.
Podwinąłem się niepotrzebnie generałowi pod rękę.
– A kim pan jest? – zapytał Zollner.
– Tłumacz ze sztabu floty powietrznej, przydzielony tymczasowo do
komendy SD! – odpowiedziałem. Generał podał mi rękę i powiedział:
– Doskonale, to niech pan stanie tu i liczy.
Zmuszony byłem stanąć na dużej kupie ziemi z jamy i liczyć. Widziałem stąd
wszystko. Widziałem tu po raz pierwszy również twarze zabijanych. I znowu
czułem, nie – właściwie wiedziałem, że ja również nie żyję…
Oto starzec, lat około siedemdziesięciu. Spychają go do jamy, nic nie
mówi, posłusznie się kładzie na innych trupach. Strzał w kark i oto z wybitego oka – kula przebija zawsze głowę na wylot – pryska szeroki potok krwi.
Rozumiem obecnie dlaczego wówczas nie widziałem krwi: pryskała ona na
dół, tu zaś, z tego okropnego miejsca, będę wszystko widział. Krew leje się
bez przerwy minutę, potem przestaje. Trup nie ma więcej krwi. Trup wygląda
już jak biała, woskowa figura. Drgawki ustały, nie rusza się. Oto Żydówka
w białej koszuli.
46

Przypuszczalnie autor przekręcił nazwisko. Latem i jesienią 1941 r. szefem SS i Policji
w Generalnym Komisariacie Białoruś z siedzibą w Mińsku był SS-Brigadeführer Karl Zenner.
Zenner występował wówczas również jako generał-major policji (por. J. Turonek, Białoruś pod
okupacją niemiecką (Warszawa: Książka i Wiedza, 1993): s. 87, 93).
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– Aaaaaaa! – krzyczy w niebogłosy. Ręce spychają ją do rowu, inne ręce
milicjantów chwytają ją na dole.
– Kładź się ścierwo! – wrzeszczy milicjant.
Żydówka leży w rzędzie innych, chwyta się rękami za głowę, zatyka uszy
palcami. Zapewne chce, by ta męka szybciej się skończyła.
– Nowy magazyn! – rozlega się rozkaz.
Ostatni strzał zabił sąsiadkę tej Żydówki. Następny, z tego nowego magazynu, razi jej drugą sąsiadkę, Schonflug zapomniał o tej Żydówce.
– Schonflug! Tamtą! – krzyczy Zollner.
– Aaa! – krzyk Żydówki zamiera nagle.
Oto młody Żyd, który jest już w jamie.
– Kładź się! – wrzeszczy milicjant.
Żyd chce się położyć, lecz już w drodze trafia go nieunikniona kula. Twarz
zamiera nagle, krew leje się chwilę naprzód i pryska na milicjanta. Potem trup
pada. Na niego coraz to inne. Rośnie kupa śmierci. Brzmi w drzwiach rzeźni
stłumiony płacz.
– Miłe dziatki! Hodowała was mamusia, dbała o was! I po co! – zwraca się
do mnie młoda Żydówka z dzieckiem na ręku.
Lecz oto jest już w rowie. Jeden z milicjantów chwyta ją wpół i rzuca na
stos trupów; dziecko wyrwano z rąk, rzucone jest na inny mniejszy stosik. Są
to ciała dzieci, same małe trupki. Jest ich już około dwustu.
Tymczasem muszę spełniać swój makabryczny obowiązek.
– Dziewięćset osiemdziesiąt… tysiąc…
Schonflug wyłazi z jamy i klnie. Rzuca się na komendanta:
– Kazałem pańskim ludziom wykopać większą dziurę! Nie starczy miejsca
i niedobrze będzie zakopać trupy. Będzie śmierdziało!
Tego dnia milicjanci zakopali za rzeźnią tysiąc trzydzieści dziewięć trupów
żydowskich.
Nastąpiła jeszcze niespodzianka dla mnie – egzekucja złapanych z bronią
w ręku partyzantów, tym razem nie Żydów. Było ich jedynie około trzydziestu, lecz Niemcy bali się ich jak ognia. Daleko poza koszarami wojskowymi
w Marijno Gorce zaprowadzono partyzantów, przy czym każdego z nich trzymał
za kołnierz Niemiec. Na dany znak rozległy się strzały salwą. Trupy oglądano
bardzo dokładnie. W pewnej chwili Schonflug krzyknął zdumiony:
– Patrzcie! Nigdy jeszcze tego nie widziałem!
Istotnie – jeden z partyzantów miał niezwykle twardą czaszkę i kula nie
przebiła jej…
Po skończonych egzekucjach nastąpiły, jak i wówczas po Talce, „pominki”.
I znowu wszyscy mieliśmy doskonały apetyt! I znowu usłyszałem te same słowa:
– To jest może ciężkie, lecz jest to nasz obowiązek! Obowiązek narodowych
socjalistów, walczących z największym wrogiem naszej ojczyzny!
Tylko tym razem powiedział to już nie Schonflug, lecz Zollner.
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Nie mam sił pisać więcej o tych okropnościach, nie chcę nawet zabierać
głosu w tych sprawach. Być może są one okropne, być może mam nieludzkie
serce, że wytrzymałem i nie zwariowałem w tej atmosferze krwi i trzaskania
orzechów. Nie wiem. Moim zdaniem, Żyd jest wrogiem nie tylko Niemców.
Żydzi ograbili mnie, moją rodzinę, wpłynęli na załamanie się mego życia.
Może więc jestem stronniczy.
Lecz z drugiej strony – jest to wojna, wojna okrutna, bo ideologiczna
wojna, której koniec możliwy jest tylko z chwilą zniszczenia jednej ze stron
walczących. Z tego punktu widzenia – jest to wszystko usprawiedliwione. „Nie
sądźcie i nie będziecie sądzeni” – ja nie zamierzam sądzić!
Smolewicze: 2400 Żydów, Uzda: 2000 Żydów, Borysów: 7000 Żydów47,
całe miasto, dwa dni egzekucji, szaulisi48 – Niemcy nie chcieli już więcej pełnić
obowiązków katowskich! Wreszcie Mińsk, w którym mieszkało około 34 000
Żydów. Oczyszczanie ulic jedna po drugiej… Milicja białoruska jest tu zbyt
niepewna i dlatego straż pełnią dwie kompanie szaulisów.
Do SD przybywają nowe oddziały. Mają one pomocników umundurowanych jak Niemcy – w mundurach szarych z trupią czaszką. Są przeważnie
narodowości łotewskiej. Przynoszą ze sobą wieści: Wilno – 30 000 Żydów,
inne miasta, wsie, miasteczka… Lecz przeważnie znajduje się wszystko poza
byłymi granicami Polski. Czym tłumaczyć można tę politykę, zrozumieć
nie mogę.
Obok Żydów giną jeńcy cywilni, są pomiędzy nimi istotnie partyzanci, lecz
przeważnie są o to tylko podejrzani. Trupy, trupy i jeszcze raz trupy. A z drugiej
strony frontu, gdzie tylko Niemcy się posuną w tył, NKWD wkracza i likwiduje
całą ludność, która zarażona została duchem zachodu. Co ja mam do szukania
w tej walce? Dlaczego wziąłem w niej udział?
Flota Kesselringa ma opuścić front wschodni. Wobec tego okazuje się, że
tłumacze zostaną zwolnieni. Zakomunikował mi to Sponner, miły pogodny
Sponner, który pomimo to jest nadal Niemcem i jak Niemiec egoistą.
– Czy major wie – pytałem Sponnera – że większość pańskich tłumaczów
znajdzie się obecnie na ulicy? Że ci ludzie, którzy poszli tu przecie nie dla
kilkuset złotych, nie uzyskają z powrotem swych posad, bo władze cywilne
w Generalnym Gubernatorstwie nie uznają pańskich wojskowych poświadczeń?
47

Już w sierpniu 1941 r. Niemcy zamordowali ponad 900 Żydów w Borysowie; getto utworzono
27 VIII 1941 r. Jego więźniów (około 7 tys. osób) wymordowano w dniach 27–28 X 1941 r.
Getto w Smolewiczach utworzono w lipcu 1941 r., a jego więźniów wymordowano według
jednej wersji 28 VIII 1941 r., a według drugiej – 14 X 1941 r. (1388 osób). Więźniowie getta
w miejscowości Uzda, utworzonego na przełomie lipca i sierpnia 1941 r., zostali wymordowani
17 X 1941 r. Zginęło wtedy 1740 osób. Wszystkie wymienione miejscowości znajdują się na
terenie obwodu mińskiego (por. odpowiednio: The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos…,
s. 68, 729, 865; The Encyclopedia of Jewish Life before and during Holocaust, t. 1, 2, (red.)
S. Spector (Jerusalem–New York: b.w., 2001): s. 172, 1203–1204, 1368).
48
Popularna nazwa litewskich ochotniczych batalionów policyjnych w służbie niemieckiej.
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– Oni muszą się zwrócić do władz i z pewnością nimi się zaopiekują
– oświadczył pewny swej sprawy Sponner.
Tymczasem sprawa przedstawiała się bardzo nieróżowo: nawet wojsko nie
spełniło swych zobowiązań. Na przykład moja żona nie otrzymywała przez dwa
miesiące ani grosza, bo władze lotnicze w Warszawie zapomniały zapłacić we
właściwym czasie pieniądze. Żona straciła w ten sposób – wskutek przymusowej
kuracji głodowej – około 8 kilogramów na wadze, i to w ciągu jednego miesiąca.
Poprawiła się jedynie po tym, jak przysłałem jej po uzyskaniu protekcji majora
Kohla, z pocztą kurierską lotniczą kilkukilogramowej paczki żywnościowej.
Również komitet nie stał na właściwej wysokości zadania, bo pomimo, że
żona moja interweniowała tam, nie uzyskała właściwej pomocy, owszem dano
jej dwa razy tytułem pożyczki po 100 złotych. Musiała więc sprzedać mój
garnitur, którego oczywiście przy wojennych stosunkach w Warszawie nigdzie
nie mogłem odkupić! Jedynie Woyciechowski, gdy wrócił do Warszawy, posłał
kogoś do władz lotniczych z interwencją. Wszyscy pozostali w komitecie,
niestety, mają widocznie inne zainteresowania, niż opieka nad ludźmi, którzy
jej potrzebują.
Lissowski zwolnił się samorzutnie od pracy we flocie i wrócił do Warszawy
głęboko rozgoryczony. Interesy jego nie udały się i, jak się okazało, jego pozycja
materialna była znacznie bardziej krucha, niż ja to sobie wyobrażałem.
Deszcz padał obecnie codziennie i nie mogłem jeździć do miasta. Włóczyłem się jak potępieniec, nie miałem nic do czytania. Jedyną rozrywką były
naloty bolszewickie, których przytrafiło się trzy. Za pierwszym razem rzucone
zostały jedynie bomby świetlne, które spadły w pobliżu domu oficerskiego.
Huk motorów samolotowych był tak silny, że myślałem, iż zaraz zrzucą bomby
burzące. Za drugim razem obudziłem się w nocy wskutek huku wybuchów,
elektryczność zgasła. Lecz na tym się skończyło.
Przyszedłem jeszcze do biura SD, by oddać im rower. Ponieważ jednak
nikogo nie zastałem, wziąłem ze sobą rower i nalepkę „skonfiskowane przez
policję”. Rower pozostawiłem w swoim pokoiku w obozie, powiadamiając
o tym porucznika Schlegela, który zajął miejsce Schonfluga.
Celem powrotu do Warszawy usiłowałem otrzymać miejsce na Ju 52, spokojnych trzymotorowych samolotach transportowych. Lot takim samolotem
z Mińska do Warszawy trwa nieco więcej niż dwie godziny. Niestety, tym razem
nie udało mi się zdobyć miejsca i musiałem jechać koleją. Podróż ta trwała
około 50 godzin. Jechałem w nieopalonym wagonie towarowym i zmarzłem
na śmierć. O spaniu nie było, oczywiście, mowy.
Mundur i wszystkie rzeczy wojskowe pozostawiłem w Mińsku u Wolffa,
o którym już pisałem. Ten feldfebel stanowi typ człowieka bardzo charakterystyczny. To jest tępy zwierz, któremu nie wolno dawać władzy do rąk.
Kończę w tym miejscu moje chronologiczne wspomnienia z mej awanturniczej podróży na wschód, z pięciu miesięcy pod sztandarem ze swastyką
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– od lipca do grudnia 1941 roku. Przeżycia tego okresu opisałem prawdziwie
i możliwie obiektywnie.
Dalszy ciąg moich wspomnień poświęcony jest obserwacjom, ludziom
i wydarzeniom, które nie dotyczą bezpośrednio mojej osoby; chcę jednak
mieć nadzieję, że są one również ciekawe, gdyż materiał dla nich zaczerpnięty
jest u samego źródła, w czasie, gdy anarchia posowiecka w Rosji nie została
jeszcze zabita przez pięść niemiecką, pięść niemiecka zaś nie zaciążyła jeszcze
brutalnie na losie nieszczęsnego Ostlandu.
*
Five months under the banner of the Swastika
The following document is a true account written by a war criminal who
recounted his participation in the German-led extermination of the Jews in
White Ruthenia/Belarus in 1941. We know neither his name nor his subsequent fate. We do know, however, that he was a Russian by descent who
escaped to Poland as a child after the Bolshevik revolution, which killed a part
of his family. He thus received a Polish education and learned the language
sufficiently well that he became a journalist in the widely-read daily newspaper Ilustrowany Kurier Codzienny [Illustrated Daily Courier]. Writing in Polish
came easier to him than writing in his own native language, which no doubt
explains why his reminiscences were written in Polish. In 1941, he volunteered to serve in a translators’ unit accompanying the Wehrmacht on the
Eastern Front. He did not fight on the frontline, however, and soon became
a supervisor in a German-run printing shop in Minsk in Belarus. Eventually,
using his connections with the Germans, he took over the command of the
Belarusian collaborationist police being formed by the Nazis. He developed
his investigative hobby by combating the black market and by persecuting,
with a particular relish, the local Jews incarcerated in the Minsk Ghetto. These
results attracted the attention of the local chiefs of the German Security Office
[SD or Sicherheitsdienst], who decided to utilize the author of the following
diary and the Belarusian policemen in their extermination of the Jews in the
ghettos near Minsk. The author proved himself in this role, demonstrating
great ingenuity by both participating in and even organizing massacres.

Michał Wołłejko

Obóz zagłady Kołdyczewo
i antypolska działalność

białoruskich nacjonalistów na Nowogródczyźnie
w latach 1941–1944. rekonesans badawczy

Dzieje obozu zagłady w Kołdyczewie nieopodal Baranowicz, a także eksterminacji ludności polskiej Ziemi Nowogródzkiej w ramach tzw. Polenaktion są
właściwie nieobecne w świadomości znacznej części Polaków. Można zaryzykować stwierdzenie, że zagłada Polaków na Nowogródczyźnie w okresie okupacji
niemieckiej w latach 1941–1944, która – dodajmy – odbyła się przy czynnym
udziale przedstawicieli ludności białoruskiej, nie istnieje w tzw. przestrzeni
historycznej. Wiedzę o tragedii przede wszystkim polskiej inteligencji tego
obszaru Kresów Wschodnich posiada właściwie jedynie garstka historyków
z kraju, którzy zajmują się zawodowo badaniami nad dziejami ziem północno-wschodnich II RP w czasie II wojny światowej.
Do tej pory nie ukazało się obszerniejsze opracowanie na temat obozu w Kołdyczewie, brakuje szczegółowych imiennych list ofiar tego miejsca zagłady, nie
przeprowadzono również dokładnych badań dotyczących skali masakry nowogródzkich Polaków w ramach tzw. akcji polskiej latem 1942 r. Zagadnienia te
były dotychczas poruszane przez historyków epizodycznie1. Niniejszy szkic,
1

Należy wskazać następujące prace: A. Galiński, „Eksterminacja inteligencji polskiej latem
1942 r. w Nowogródzkiem”, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, t. 33 (Warszawa 1991); J. Grzybowski, Pogoń między
Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach
1939–1956 (Warszawa: Wydawnictwo Bel Studio, 2011); J. Turonek, Białoruś pod okupacją
niemiecką (Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1993). Bodajże najwięcej, poświęcając
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ograniczony w swej objętości, także nie wypełni luki. Zresztą nie taki cel przyświecał autorowi. Zasadniczym motywem, przemawiającym za poruszeniem
kwestii zagłady Polaków z Ziemi Nowogródzkiej, była chęć przedstawienia
czytelnikowi dramatycznych wydarzeń z lat 1941–1944, które rozegrały się na
oderwanej od macierzy Nowogródczyźnie. Być może tekst ten stanie się inspiracją dla historyków do podjęcia badań na rzecz gruntownego opracowania
dotyczącego ludobójstwa ludności polskiej w tym rejonie Kresów, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania obozu zagłady w Kołdyczewie.
Po ataku w czerwcu 1941 r. Niemiec na Związek Sowiecki przedwojenne
województwo nowogródzkie, z małymi wyjątkami, znalazło się administracyjnie
w Komisariacie Generalnym Białoruś (Generalbezirk Weisruthenien), będącym
– na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 17 lipca 1941 r. – częścią Komisariatu Rzeszy
Ostland, w którego skład wchodziły też obszary byłych państw bałtyckich. Na
stanowisko generalnego komisarza Białorusi powołano doświadczonego funkcjonariusza NSDAP, pochodzącego z Głogowa nad Odrą, Wilhelma Kubego2.
Wilhelm Kube od początku swego urzędowania w Mińsku postanowił
budować aparat administracyjny, wykorzystując do tego Białorusinów. Niemniej
– przynajmniej na omawianym obszarze byłego województwa nowogródzkiego
– działania takie napotykały w pierwszym okresie okupacji olbrzymie trudności.
Było to związane z brakiem wystarczającej liczby odpowiednio wykształconej
kadry białoruskiej. Z drugiej strony, w pierwszych tygodniach po ataku na
ZSRS niemiecki zarząd wojskowy na obszarach należących do Polski przed
1939 r. zatrudnił Polaków, którzy objęli wiele stanowisk w lokalnym aparacie
administracyjnym. Potwierdzeniem tego faktu mogą być słowa komendanta
Okręgu Nowogródzkiego ZWZ-AK, Janusza Szlaskiego „Prawdzica”:
Tysiące ludzi, a zwłaszcza ludność miast, pytała, czy iść na
stanowiska. Komendant Okręgu zdecydował, aby iść wszędzie, gdzie
tylko można, i na wszystkie stanowiska. Ta decyzja miała olbrzymi
wpływ na całe dzieje konspiracji w tym Okręgu. Tam, gdzie Obwody
były już dobrze zorganizowane, a więc Szczuczyn, Lida, Wołożyn
i Stołpce, urzędy w miastach przechodziły szybko w ręce Armii
Krajowej. Na południu spowodowana przez BNS masakra Polaków
opóźniła bardzo naszą pracę. W stolicy państwa, w Mińsku, dokąd
nie zdążyliśmy na czas dotrzeć, sprawa obsady przez naszych ludzi
wielu stanowisk dla nas potrzebnych przedstawiała się w ogóle źle.
Na prawym brzegu Niemna [obszary zamieszkałe w większości
przez Polaków – przyp. M.W.] w rękach członków Armii Krajowej
pełen rozdział swojej monumentalnej monografii Okręgu Nowogródzkiego ZWZ-AK, o tzw.
akcji polskiej w 1942 r. i obozie w Kołdyczewie pisał Kazimierz Krajewski: Na Ziemi Nowogródzkiej. „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej (Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1997).
2
Szerzej o strukturze administracyjnej i obsadzie personalnej stanowisk w Komisariacie
Generalnym Białoruś zob. J. Turonek, Białoruś pod okupacją…, s. 77–87.
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znalazły się następujące urzędy: Kolej, Zarząd Dróg, Zarząd Lasów,
Zentral Handelsgenossenschaft Ost, tak zwane ZHO, które zbierało
kontyngenty i prowadziło gospodarkę majątkami, młynami itp.,
Organizacja Todta, Zarządy Miejskie, Opieka Społeczna, drukarnie
i pracownie stempli oraz białoruska policja3.

W przywołanym wyżej fragmencie pojawił się skrót BNS, czyli Białoruska
Samopomoc Ludowa (Беларуская Народная Самапомач). Została ona
powołana do życia 22 października 1941 r. Początkowo jej zadania miały
sprowadzać się do pomocy ludności w zakresie ochrony zdrowia i warunków
bytowych, czyli działań stricte charytatywnych. Na kierownika BNS wyznaczono
dr. Iwana Jermaczenkę, przybyłego do Mińska z czeskiej Pragi, białoruskiego
emigranta i byłego oficera armii rosyjskiej4.
Z czasem rola samopomocy znacznie wzrosła. BNS rozpoczęła organizację
szkolnictwa białoruskiego i przejęła nadzór nad działalnością kulturalną. Zarazem Iwan Jermaczenka został (29 czerwca 1942 r.) „mężem zaufania narodu
białoruskiego, reprezentowanego przez BNS”, czyli, innymi słowy, doradcą
Wilhelma Kubego. Kilka tygodni później powołano kolejnych mężów zaufania
(doradców) z szeregów BNS przy każdym z komisariatów okręgowych Komisariatu Generalnego Białorusi. Wilhelm Kube zezwolił również na powołanie
dwunastoosobowej Rady Głównej oraz utworzenie rad okręgowych BNS.
Działacze samopomocy zaczęli przejmować funkcje urzędnicze w aparacie
administracyjnym białoruskiej części Ostlandu5.
Na Nowogródczyźnie odbywało się to kosztem rugowanych z pracy Polaków,
którzy niejednokrotnie padali ofiarami aresztowań jako podejrzani o udział
w podziemiu lub o związki z akowską konspiracją. Działo się tak m.in. z inspiracji lokalnych działaczy BNS i zbiegło się w czasie z rozpoczęciem operacji
eksterminacji inteligencji polskiej w Nowogródzkiem, tj. Polenaktion. W wielu
wypadkach pośredni lub nawet bezpośredni udział w tej operacji wzięli Białorusini z BNS oraz białoruscy funkcjonariusze Sicherheitsdienst (SD).
Należy w tym miejscu odnieść się do zarzutów strony białoruskiej, dotyczących denuncjowania przez Polaków na Kresach władzom niemieckim (w pierwszych tygodniach okupacji) Białorusinów jako komunistów. Odniósł się do tej
kwestii m.in., mieszkający w Polsce, białoruski historyk Jerzy Turonek.
Opanowanie terenowej administracji i powrót byłych właścicieli
ziemskich – pisał Jerzy Turonek – niemiecka służba bezpieczeństwa
oceniała jako środki planowego działania miejscowych Polaków
3

J. Prawdzic-Szlaski, Nowogródczyzna w walce 1940–1945 (Szczecin: Wydawnictwo Errata,
1989): s. 51.
4
J. Turonek, Białoruś pod okupacją…, s. 101–102, 146.
5
Tamże, s. 138, 143.
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zmierzających do restytucji polskości na Białorusi zachodniej
i przywrócenia przedwrześniowego status quo. Trzecim środkiem
działania było ich dążenie do wyeliminowania aktywniejszych
Białorusinów, których traktowano jako przeciwników politycznych.
Dążenia te wzmacniały nastroje odwetu za wydarzenia z lat 1939–
–1941, które uwarunkowały liczne porachunki osobiste. Wywołało
to już w pierwszych dniach okupacji przypadki denuncjowania ze
strony polskiej Białorusinów za ich rzeczywisty bądź domniemany
bolszewizm. Według źródeł białoruskich, wydarzenia te występowały
w dużej skali terytorialnej i spowodowały latem 1941 r. wiele
ofiar, zwłaszcza wśród inteligencji. Stwarzało to atmosferę polskiej
supremacji i antybiałoruskiego terroru. Charakteryzując ówczesną
sytuację w okręgu wilejskim, Aleksander Kałodka podaje, iż w tej
atmosferze „wielu spośród inteligencji opuściło okręg, nie widząc
żadnej możliwości działalności społecznej”6.

Nie podważając samego faktu denucjacji osób pochodzenia białoruskiego,
które rzeczywiście nie poszły na współpracę z okupantem sowieckim w latach
1939–1941, należy z żalem odnotować, że Jerzy Turonek, nie rozwinął tego
wątku. Autor, pisząc na podstawie źródeł białoruskich, że denucjacje miały
duży zasięg i spowodowały wiele ofiar, niestety nie podał nawet szacunkowej
liczby tychże ofiar i nie ustalił ich nazwisk.
Skądinąd w jednym z przypisów Jerzy Turonek zaznaczył, że „na podstawie
denuncjacji [ze strony polskiej – przyp. M.W.] Niemcy aresztowali w Stołpcach 19 białoruskich urzędników, w tym Jerzego Sobolewskiego i Wiktora
Czabatarewcza, a w Wołożynie 22 pracowników administracyjnych z kierownikiem zarządu rejonu Konstantym Kasiakiem na czele”7. Autor nie dodał
jednak, że przynajmniej dla Jerzego Sobolewskiego uwięzienie nie skończyło
się tragicznie i nie było długotrwałe, a także nie spowodowało antyniemieckiej
traumy, skoro już w drugiej połowie 1942 r. został on mężem zaufania BNS
przy jednym z komisariatów okręgowych Komisariatu Generalnego Białorusi.
W 1943 r. wszedł on w skład, powołanego przez Wilhelma Kubego, białoruskiego Komitetu Zaufania, który – jak zresztą pisał sam Jerzy Turonek – był
„integralną częścią urzędu generalnego komisarza […] swego rodzaju komisją
administracyjną, której jedynym zadaniem miało być opracowywanie wniosków i przekładanie władzom okupacyjnym dezyderatów i wniosków oraz
uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach generalnego komisariatu
pod przewodnictwem Kubego lub jego pełnomocnika”8.
6
7
8

Tamże, s. 73–74.
Miało to miejsce w 1941 r. (tamże, s. 251).
Tamże, s. 166.
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Abstrahując od tego, że donosy do władzy okupacyjnej należy uznać za
haniebne, warto postawić w tym miejscu postulat przeprowadzenia badań, jak
wielu z aktywistów BNS, funkcjonariuszy aparatu administracji czy funkcjonariuszy policji białoruskiej było za „pierwszego Sowieta” działaczami komunistycznymi lub pracowało dla NKWD.
Nie ulega wątpliwości, że nie można postawić znaku równości między polskimi donosami na działaczy białoruskich w pierwszych tygodniach okupacji
niemieckiej a zbrodniczą działalnością białoruskich funkcjonariuszy w przeprowadzeniu wraz z Niemcami „akcji polskiej” czy ludobójstwa w obozie śmierci
w Kołdyczewie. To w końcu nie Polacy z SD dokonali fizycznej eksterminacji
białoruskiej ludności na Nowogródczyźnie, a odwrotnie.

Polenaktion
W pierwszym okresie niemieckiej okupacji Nowogródczyzny, Ziemi Wileńskiej i północnego Polesia działania niemieckie, zmierzające do planowego wyniszczenia elit polskich zostały ograniczone. Najpierw, zgodnie z wytycznymi szefa
RSHA, Reinharda Heydricha, fizycznej eksterminacji miała podlegać ludność
żydowska oraz osoby, które w latach 1939–1941 wspierały władze sowieckie9.
Polenaktion rozpoczęła się latem 1942 r. Aresztowania przedstawicieli lokalnych
elit polskich objęły niemal całą Nowogródczyznę i miały miejsce m.in. w powiatach:
baranowickim, nieświeskim, nowogródzkim, słonimskim i stołpeckim. W Słonimiu
i w jego okolicach 29 czerwca 1942 r. aresztowano około 120 osób. Zatrzymania
przeprowadzono na podstawie specjalnych list imiennych, przygotowanych uprzednio przez działacza BNS – Grzegorza Zybajłę. Według ustaleń historyka Jerzego
Grzybowskiego, Zybajło brał osobiście udział w aresztowaniach. Na marginesie
należy dodać, że ów kierownik BNS na Słonimszczyźnie już w lutym 1942 r.
skierował list do słonimskiego gebietskomisarza, w którym stwierdzał m.in.:
Mniejszość polska za wszelką cenę usiłuje przeszkodzić zbliżeniu się
władzy niemieckiej i narodowi niemieckiemu z narodem białoruskim.
Opanowawszy wszystkie stanowiska w aparacie cywilnym i miejskim,
w zakładach pracy i przedsiębiorstwach rolniczych, Polacy prowadzą
sabotaż. […] Tylko zdecydowana czystka urzędników publicznych
z elementów polskich jest w stanie odebrać im poczucie bezkarności
i powstrzymać polską szowinistyczną propagandę wymierzoną
przeciwko narodowi niemieckiemu i białoruskiemu10.

9

A. Galiński, Eksterminacja inteligencji polskiej…, s. 187.
J. Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą…, s. 406–407.
Według ustaleń Grzybowskiego, Grzegorz Zybajło był w okresie okupacji sowieckiej (1939–
–1941) współpracownikiem NKWD (tamże, s. 409).
10
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Większość z aresztowanych w Słonimiu została następnie zamordowana.
Zginął m.in. ks. Kazimierz Grochowski, któremu w 1941 r. Niemcy powierzyli funkcję burmistrza miasta11, a także adwokaci Bogdan Szegiedewicz,
Włodzimierz Szeleszewski i Bronisław Ziemczonek – nauczyciel miejscowego
gimnazjum. Wśród ofiar były również dzieci12.
W powiecie baranowickim aresztowania Polaków trwały pomiędzy 26 a 30 czerwca
1941 r. Objęły one kilkadziesiąt osób, które zostały osadzone w więzieniu baranowickim i w większości rozstrzelane 13 lipca 1942 r. na terenie cmentarza prawosławnego.
Ogółem, jak wykazały powojenne ekshumacje, latem 1942 r. rozstrzelano tam 400
osób. Do tego grona należy zaliczyć także aresztowanych wcześniej Polaków z Klecka,
Nieświeża, Mira, wspomnianego już Słonimia i innych miasteczek oraz wiosek Ziemi
Nowogródzkiej. Ludzie ci byli przywożeni do więzienia w Baranowiczach i po krótkim śledztwie mordowani. Pośród ofiar było 17 księży katolickich, a także: Leonard
Turski – dyrektor muzeum w Baranowiczach, Józef Łosowski – oficer 78 p.p. WP,
Jan Ksieniewicz – kierownik szkoły z Liskowa nieopodal Klecka13.
W Nowogródku 31 lipca 1942 r. rozstrzelano 63 osoby. Według Antoniego
Galińskiego, pośród ofiar znajdowały się także osoby pochodzenia tatarskiego
i białoruskiego. Podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1945 r. udało się rozpoznać 27 zamordowanych14. Jak donosiło polskie podziemie, masakra Polaków z Nowogródka była skutkiem donosu miejscowego polityka białoruskiego
Bazylego Raguli, który w latach 1928–1930 piastował godność senatora RP15.
Aresztowania polskiej inteligencji w powiecie nieświeskim 28 czerwca 1942 r. również odbyły się na podstawie list proskrypcyjnych, uprzednio przygotowanych przez
miejscowych Białorusinów16. Zatrzymania objęły sto kilkadziesiąt osób, z których
11

Ks. T. Krahel, „Ksiądz Kazimierz Grochowski”, W Służbie Miłosierdzia, nr 2 (2009), http://
www.wsm.archibial.pl/wsm53/art.php?id_artykul=673 [dostęp 11 X 2014 r.].
12
A. Galiński, Eksterminacja inteligencji polskiej…, s. 188, 192–193.
13
Tamże, s. 189, 195.
14
Tamże, s. 187–188. Według Galińskiego, aresztowań dokonano na podstawie list przygotowanych przez białoruskich kolaborantów. Także Delegatura Rządu na Kraj zwracała uwagę
na fakt, że w wyniku donosów miejscowych działaczy białoruskich latem 1942 r. na Nowogródczyźnie aresztowano wielu Polaków. W Informacji Biura Wschodniego z 31 VIII 1942 r.
czytamy m.in.: „Stosunek nacjonalizmu białoruskiego do Polaków zdecydowanie wrogi.
Zachodzą liczne wypadki i aresztowań i rozstrzeliwań Polaków na skutek donosów miejscowych władz i policji białoruskiej. Ścisłości donosów przeważnie się nie sprawdza” (cyt. za:
K. Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej…, s. 41).
15
Tamże, 27. Więcej o Bazylim Raguli zob. Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, https://
www.senat.edu.pl/senat/senatorowie-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/bazyli-rogula,
[dostęp 13 X 2014 r.]. Na marginesie należy dodać, że mężem zaufania BNS w Komisariacie
Okręgowym Nowogródek był krewny białoruskiego senatora – Borys Ragula (zob. J. Turonek,
Białoruś pod okupacją…, s. 143; B. Ragula, Against the Current: The Memoirs of Boris Ragula
(Montreal & Kingston: McGill Queen’s University Press, 2005): s. 16.
16
Z relacji Józefa Podgórecznego wynika, że w przygotowaniu list Polaków z miasteczka
Zaostrowicze (pow. nieświeski) brali udział miejscowy bat’ka prawosławny Winczysław
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Ekshumacja masowych grobów ofiar Kołdyczewa w 1944 r.
(zbiory Kazimierza Krajewskiego)

część została rozstrzelana w lesie nieopodal majątku ziemskiego Malewo. W egzekucji nieświeskich Polaków brali udział funkcjonariusze białoruskiej policji. Znane są
personalia części oprawców. Byli to m.in.: Włodzimierz Sieńko (komendant policji
białoruskiej z powiatu nieświeskiego), Włodzimierz Amielczenko, Nikanor Cygan,
Józef Januszkiewicz, Kandybowicz, Mackało, Konstanty Szusta, Jan Tworowski17.
Polenaktion nie ominęła również inteligencji z powiatu stołpeckiego. Czterdziestoosobowa grupa Polaków została aresztowana w czerwcu 1942 r., a następnie przewieziona do więzienia w Baranowiczach, skąd w listopadzie osoby
te zostały przetransportowane do obozu zagłady w Kołdyczewie. Większość
z nich zagazowano w specjalnie do tego przystosowanych samochodach. Była
to zapewne pierwsza masowa egzekucja Polaków w obozie kołdyczewskim18.
Ogółem – według Antoniego Galińskiego – latem 1942 r. zostało zamordowanych kilkuset Polaków (nie mniej niż 680 osób)19.
Nikołajewicz Gachowicz oraz komendant policji białoruskiej Jan Naumczyk, przezywany
„Kosookim” (zob. M. Podgóreczny, „Boje o kościół”, http://kresy24.pl/30496/marian-podgoreczny-boje-o-kosciol/ [dostęp 16 X 2014 r.]; A. Galiński, Eksterminacja inteligencji polskiej…,
s. 188, 187).
17
Nazwiska te znane są dzięki badaniom Antoniego Galińskiego (tamże, s. 190).
18
Akta sprawy karnej przeciwko Sergiuszowi Bobko vel Stefanowi Bukowskiemu, Aleksandrowi
Weronikowi Aleksandrowi Leuszowi vel Józefowi Suchockiemu, Uzasadnienie do wyroku
sądu wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 1957 r., Sąd Wojewódzki we Wrocławiu,
sygn. akt IV.K.307/57 (dalej cyt. jako SWWr, sygn. akt. IV.K.307/57). Odpisy dokumentów
tej sprawy karnej udostępnione zostały autorowi przez dr. Kazimierza Krajewskiego. Według
Galińskiego, w Kołdyczewie zamordowano 33 Polaków z powiatu stołpeckiego.
19
A. Galiński, Eksterminacja inteligencji polskiej…, s. 190.
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Ciała ofiar obozu w Kołdyczewie w czasie ekshumacji w 1944 r.
(zbiory Kazimierza Krajewskiego)

Kołdyczewo
Wiosną 1942 r. na obszarze byłego majątku ziemskiego Kołdyczewo, należącego przed wojną do państwa Szalewiczów20, położonym pomiędzy Baranowiczami a Nowogródkiem utworzono obóz. Stał się on największym na
obszarze byłego województwa nowogródzkiego miejscem zagłady. Pierwszą
partię więźniów stanowili Żydzi z gett Nowogródczyzny. Jesienią 1942 r. – jak
wyżej wspomniano – dokonano w Kołdyczewie pierwszej masowej masakry
Polaków. Załogę obozu stanowili białoruscy funkcjonariusze SD, komendantem
był niemiecki oficer Fritz vel Franz Jörn, a szefem straży obozowej Białorusin
– Sergiusz Bobko, któremu w 1942 r. Waldemar Amelung, kierujący baranowickim SD, polecił zorganizowanie obozu21.
Według ustaleń sowieckich, w okresie od wiosny 1942 do końca czerwca
1944 r. białoruska załoga w Kołdyczewie (od 1943 r. formalnie należeli oni
do 4. kompanii 13. batalionu policji pomocniczej SD) wymordowała 22
tys. ludzi22. Byli to w większości obywatele RP: Żydzi, Polacy, Białorusini,
20

Zostali oni wywiezieni na Wschód podczas pierwszej okupacji sowieckiej (zob. W. Noskowski, Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942–1944), Ziemia Lidzka, http://pawet.net/zl/zl/1997_23/9.
html [dostęp 11 X 2014 r.]). Oryginał tego tekstu znajduje się w Dziale Rękopisów Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
21
Akta sprawy karnej przeciwko Sergiuszowi Bobko vel Stefanowi Bukowskiemu, Aleksandrowi
Weronikowi Aleksandrowi Leuszowi vel Józefowi Suchockiemu, Wyrok sądu wojewódzkiego
we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 1957 r., także Zeznanie J. Górniewicza, SWWr, sygn. akt
IV.K.307/57.
22
Powołując się na opracowania sowieckie, taką właśnie liczbę zabitych podaje W. Noskowski,
Obóz śmierci…
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a także jeńcy sowieccy i czerwoni partyzanci, których zgrupowania działały
na Nowogórdczyźnie.
Pośród Polaków liczną grupę stanowili aresztowani żołnierze Armii Krajowej
Obwodu-Ośrodka Baranowicze krypt. „Puszcza” oraz ich rodziny23. Kołdyczewo
stało się miejscem zagłady ludności pochodzącej głównie z południowej części
Nowogródczyzny, z powiatów baranowickiego i nowogródzkiego. Należy w tym
miejscu podkreślić, że z samej tylko gminy Horodyszcze, należącej przed 1939 r.
do powiatu Baranowicze, zgładzono w Kołdyczewie prawie 2 tysiące mieszkańców (dotyczy to przedstawicieli wszystkich narodowości). Gdy zestawi się
tę cyfrę z ogółem mieszkańców gminy w okresie międzywojennym (około
10 tys. ludzi), daje to ponury obraz istnej hekatomby24.
W wyniku prac ekshumacyjnych, prowadzonych jesienią 1944 r. przez
władze sowieckie w obozie i pobliskich lasach, odnaleziono 24 ogromne doły
wypełnione zwłokami pomordowanych. Okazało się jednak, że nie wszystkie
ofiary zostały przez białoruskich oprawców zastrzelone. Dowodzi tego m.in.
wstrząsająca relacja Marii Lichutowej z domu Oleńskiej.
Przez parę dni poszukiwałam moich najbliższych w rozkopanych,
wiejących trupią wonią, dołach mogilnych. W jednym z nich,
znajdującym się na terenie samego kołdyczewskiego, odnalazłam
i wydobyłam zwłoki moich rodziców, Adama i Anny Oleńskich,
siostry Wiktorii Łotyszonek z domu Oleńskiej z przyciśniętym do
piersi ciałkiem niemowlęcia płci żeńskiej, urodzonym w obozie
przed paru tygodniami, a także zwłoki wujostwa Mariana
i Hipolity Popkowskich z folwarku Poruczyn, które pogrzebałam
we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym w Horodyszczu. Na
wydobytych z mogiły zwłokach nagich i półnagich nie zauważyłam
śladów od kul z broni palnej, z wyjątkiem ciała wuja Mariana
Popkowskiego, który miał podziurawiony serią pocisków brzuch.
W grobie, z którego wydobyłam zwłoki rodziców, znajdowało się
mnóstwo drewnianych pałek, którymi, sądzę, ofiary były zabijane25.

23

Zob. K. Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej…, s. 39.
Lista mieszkańców rejonu Horodyszcze Obwodu Baranowickiego zamordowanych w obozie
w Kołdyczewie, zbiory Państwowego Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie (dokument
otrzymany dzięki uprzejmości dr. Kazimierza Krajewskiego, bez sygn.). Według spisu ludności
z 1919 r., w gminie Horodyszcze mieszkały 9822 osoby. Biorąc pod uwagę straty, które ludność
kresowa poniosła za pierwszego Sowieta, przede wszystkim w wyniku deportacji, jest mało
prawdopodobne, aby w 1942 r. mieszkało w gminie Horodyszcze więcej niż 10 tys. ludzi (zob.
Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień
1919), Zeszyt VII (Lwów, Warszawa: 1920): s. 39).
25
W. Noskowski, Obóz śmierci…
24
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Z relacją tą jest zgodna informacja byłego więźnia obozu, Mojsze Guttmana,
który – zeznając w Tel-Awiwie w 1952 r. – stwierdził, że „zabijał [Sergiusz
Bobko] ludzi za pomocą kijów, do których wbijane były gwoździe”26.
W ostatnich dniach czerwca 1944 r., tuż przed wkroczeniem nadciągającej
ze wschodu Armii Czerwonej, obóz został zlikwidowany, a jego załoga udała
się na zachód. Białoruscy funkcjonariusze SD dokonali wówczas ostatniej
masowej egzekucji więźniów, w trakcie której zgładzono od 400 do 500 osób.
Następnie podpalono zabudowania obozowe wraz z archiwum27. Ta ostatnia
zbrodnia na więźniach Kołdyczewa nie obciąża jednak Sergiusza Bobki, który
wcześniej został przeniesiony do Wilejki. Jego następcą został Mikołaj Kalko28.
Obóz w Kołdyczewie funkcjonował w sposób niczym niezakłócony przez
pełne dwa lata. Jego załoga nie była zbyt liczna – było to około 100 ludzi.
Nasuwa się w tym miejscu jedno pytanie: dlaczego na Nowogródczyźnie, na
obszarze nasiąkniętym licznymi, wielotysięcznymi oddziałami partyzantki
sowieckiej, a także polskiej, żadna ze stron nie zdecydowała się na akcję rozbicia
obozu i uwolnienia więzionych? Jeśli chodzi o AK, to wiosną 1944 r. czyniono
przygotowania do uderzenia na obóz siłami Zgrupowania Stołpeckiego AK.
Zostały one wstrzymane w związku z rozmowami ze stroną niemiecką, dotyczącymi zwolnienia uwięzionych w Kołdyczewie akowców i ich rodzin. Jednak
pertraktacje te skończyły się fiaskiem29.
Niemniej należy zdać sobie sprawę, że jakkolwiek akcja bojowa na obóz
kołdyczewski ze strony formacji akowskich – czy to sił Zgrupowania Stołpeckiego, czy też Zgrupowania Południe (działającego na południe od Lidy – na
prawym brzegu Niemna) – była ryzykowna i wiązała się – niemal na pewno
– ze starciem z silnymi oddziałami sowieckimi, i to zanim jednostki polskie
dotarłyby w okolice obozu. Należy pamiętać, że od 1943 r. na Nowogródczyźnie trwała regularna sowiecko-polska wojna partyzancka. Stroną silniejszą
były „czerwone otriady”, które zmierzały do unicestwienia sił AK oraz w ogóle
żywiołu polskiego. Ewentualne uderzenie Polaków na Kołdyczewo wiązało się
z koniecznością przejścia dziesiątków kilometrów w terenie opanowanym przez
wrogą partyzantkę sowiecką, stoczenia walk z tą partyzantką i w finale wcale
nie gwarantowało sukcesu, którym byłoby zdobycie obozu30.
26

Akta sprawy karnej przeciwko Sergiuszowi Bobko vel Stefanowi Bukowskiemu, Aleksandrowi Weronikowi, Aleksandrowi Leuszowi vel Józefowi Suchockiemu, Protokół przesłuchania
Mojsze Guttmana z dnia 16 czerwca 1952 r. oraz SWWr, sygn. akt IV.K.307/57, Wyrok sądu
wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 1957 r.
27
Tamże.
28
J. Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą…, s. 323.
29
Zob. więcej: K. Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej…, s. 340–342.
30
O skali potencjalnych trudności w zdobyciu Kołdyczewa przez AK, związanych z koniecznością wcześniejszych walk z Sowietami, mogą świadczyć wydarzenia z maja 1944 r., kiedy
dowódca Zgrupowania Południe Nowogródzkiego Okręgu AK, mjr/ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji zaczepnej wobec partyzantki
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Trudno natomiast zrozumieć bierność strony sowieckiej. W bezpośredniej
bliskości obozu czerwoni partyzanci dysponowali potężnymi siłami, które
zapewne bez większych problemów opanowałyby Kołdyczewo. Brak jakichkolwiek działań z ich strony jest tym dziwniejszy, że przecież w obozie mordowano
nie tylko Polaków, lecz także czerwonoarmistów i osoby związane z podziemiem
sowieckim. Sprawa pozostaje otwarta, choć nie sposób oprzeć się stwierdzeniu,
że od 1943 r. sowiecka partyzantka na Nowogródczyźnie była skupiona tylko
na jednym celu, którym było zniszczenie AK, temu celowi podporządkowała
dosłownie wszystko, a jej kierownictwo nie zamierzało się rozdrabniać i zużywać
środków na inne zadania. Choćby likwidację obozu zagłady w Kołdyczewie.

Sądowy epilog
Wymiarowi sprawiedliwości Polski „ludowej” udało się skazać niektórych
członków załogi obozu w Kołdyczewie. W 1957 r. sąd wojewódzki we Wrocławiu skazał Sergiusza Bobkę (używał po wojnie nazwiska Bukowski), Aleksandra
Weronika i Aleksandra Leusza na karę śmierci31. Wyroków tych jednak nigdy nie
wykonano. Władze PRL wykazały się wybitnie „humanitarnym” podejściem do
zbrodniarzy z białoruskiego SD. Ostatecznie Rada Państwa skorzystała z prawa
łaski32. Sergiusz Bobko otrzymał karę dożywotniego więzienia, zamienioną
następnie na 25 lat i z czasem opuścił więzienie.
*
The Kołdyczewo death camp and the anti-Polish actions of the
Belarusian nationalists in the Nowogródek region in 1941–1944:
A scholarly reconnaissance
The following article presents the shocking facts about the crimes committed by Belarusian nationalists who, from 1941–1945, collaborated with
Nazi Germany. The crimes were perpetrated particularly against Poles in the
Nowogródek region, a part of the Eastern borderlands of the Second Polish
Republic. Much of this is a history of the Kołdyczewo death camp, which is
almost completely missing from both Polish and European historiography.
bolszewickiej na południe od Niemna – na obszarze przez nią kontrolowanym. Według planu,
siły IV batalionu 77. pp AK miały przeprawić się za rzekę i rozbić Brygadę Kirowa. Akcja
zakończyła się fiaskiem i masakrą jednej z kompanii batalionu w bitwie pod Olchówką (zob.
M. Wołłejko, „Ragner postrach Sowietów”, Historia do Rzeczy, nr 5(15) (2014): s. 84–87).
31
SWWr, sygn. akt IV.K.307/57, Wyrok sądu wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia
2 grudnia 1957 r.
32
Zob. J. Grzybowski, Pogoń miedzy Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą…,
s. 564–565.
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The camp, which operated for over two years, consumed about 20,000 Polish,
Jewish, and Belarusian lives. It was manned by Belarusian chauvinists who
zealously collaborated with the Germans and, simultaneously, worked for the
German Sicherheitsdienst (SD). The Belarusian nationalists were also implicated in the so-called “Polish Operation” [Polenaktion], conducted in collaboration with the Germans in 1942. Based on the anti-Polish denunciations of
Belarusian nationalist activists, the “Polish Operation” resulted in the arrest
and subsequent murder of hundreds of members of the local Polish elite and
intelligentsia.

Osadzone w szerokim i skomplikowanym kontekście
społecznym, ekonomicznym, politycznym, militarnym
i kulturowym studium najazdu niepodległościowych
partyzantów z antykomunistycznej organizacji
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na zamieszkały
przez Żydów podlaski Parczew 5 lutego 1946 roku.
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Rafał Drabik

Żydzi, bandytyzm
a podziemie narodowe

O mordzie na Żydach w lasach zakrzowieckich
(pod Kraśnikiem)

17 grudnia 1942 r. pod Kraśnikiem zamordowano kilkudziesięciu żydowskich uciekinierów – jeńców wojennych z Wojska Polskiego. Nie wiadomo,
kim byli sprawcy mordu. Podejrzenie padło na ludzi, którzy wcześniej udzielili
im pomocy w ucieczce z obozu w Lublinie. Wiadomo, że sprawcy otrzymali
pieniądze, ale potem nie chcieli, nie potrafili bądź nie byli w stanie w dalszym
ciągu wspierać ukrywającym się. Po kilku tygodniach doszło do masowego
zabójstwa. Bezpośredni sprawcy zbrodni do dziś pozostają nieznani. Dysponujemy jednak przekonującymi poszlakami, wskazującymi, że zabójcy mogli
reprezentować lokalną, niezorganizowaną grupę, podającą się za formację podziemia narodowego. Za wielce prawdopodobne można uznać także przypuszczenie, że dokonawszy zbrodni, kilku sprawców faktycznie wstąpiło w szeregi
Narodowych Sił Zbrojnych.
Jest rzeczą oczywistą, że badania nad tą zbrodnią w czasach komunistycznej dyktatury nie były możliwe – bo nie było wówczas wolności dla badań
naukowych. Później zaś, po 1990 r., dojście do prawdy utrudniały ideologiczne
preferencje niektórych historyków, hołdujących antyendeckim stereotypom
i usiłujących za wszelką cenę udowodnić, że mordu dokonali konspiratorzy
podziemia narodowego i że miał on podłoże rasowe.
Na wstępie niniejszego artykułu należałoby odnieść się do stosunków
między ruchem narodowym a społecznością żydowską. Równie istotne wydaje
się przedstawienie sytuacji społeczno-politycznej w Kraśnickiem w latach
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1942–1943. W dalszej części pracy zostanie omówiona literatura przedmiotu
dotycząca zabójstwa pod Kraśnikiem, a także poglądy historyków zaangażowanych w badanie tej sprawy. Na zakończenie zostaną zestawione wstępne
wyniki badań.

Polacy i Żydzi — uwagi wstępne
Niewiele jest tematów w polskiej historiografii tak zmitologizowanych, jak
relacje między endecją a mniejszością żydowską w II Rzeczypospolitej. Co
prawda, pojawiły się już próby opisania tych zagadnień, jednakże dotychczas
nie powstała praca całościowo ujmująca temat1. Na palcach jednej ręki można
wymienić pozycje, które – przedstawiając zajścia między prawicą narodową
a społecznością żydowską – zachowują obiektywizm. Zagadnienie to o tyle
skomplikowane, że wymaga wielkiego spokoju, wyważenia i klarowności. Obóz
narodowy głosił postulaty antyżydowskie i kontrrewolucyjne, natomiast rozmaite ugrupowania i orientacje wśród Żydów głosiły hasła socjalistyczne i nawoływały do rewolucji. Dla strony polskiej (nie tylko narodowców) tego rodzaju
działania były równoznaczne z działalnością bolszewicką, a więc antypolską
i antypaństwową. Nazywano to „żydokomuną”. Ponadto endecy prowadzili
bojkot przedsiębiorstw żydowskich, dążąc do zmiany gospodarczej struktury
II RP, gdzie na prowincji (zwłaszcza na Kresach Wschodnich, ale i w innych
częściach kraju), dominowali kupcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy żydowscy.
Dominację mniejszości żydowskiej w handlu i usługach uznawano za szkodliwą
tamę, która blokowała drogi do emancypacji gospodarczej przedstawicielom
polskich nizin społecznych: chłopom i robotnikom. Bojkot stanowił zatem
sposób na pomaganie najsłabszym rodakom. Podobnie narodowcy działali
na uczelniach, wprowadzając tzw. pozytywną dyskryminację, jak określił to
Norman Davies2, a więc promocję osób deklarujących się jako Polacy i chrześcijanie kosztem liczebnego ograniczenia studentów żydowskich. Na poziomie
ulicy prowodyrów krwawych walk między młodymi działaczami spotykamy
po obu stronach barykady. W konflikcie tym wszędzie znajdziemy sprawców
i ofiary, napadniętych i atakowanych. Dopiero pełen obraz tych wydarzeń
pozwoli czytelnikowi samemu ocenić, jak skomplikowane były racje stron.
Podobnie ma się rzecz z relacjami między szeroko rozumianym obozem narodowym a Żydami w okresie po 1939 r. Co prawda, mamy tutaj do czynienia już
1

Warto tutaj wspomnieć takie pozycje, jak: M. Domagalska, Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej”
(1921–1934) i „Prosto z Mostu” (1935–1939) na tle porównawczym (Warszawa: ŻIH, 2004);
P. Jastrzębski, Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1921–1926 (Toruń:
Centrum Edukacji Europejskiej, 2005); O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918–1929 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998).
2
N. Davies, Rising ’44: The Battle for Warsaw (New York: Viking, 2004): s. 82.
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z liczniejszymi publikacjami, jednakże wartość większości z nich jest niewielka.
Przedwojenne propagandowe resentymenty wobec endecji dały o sobie znać
w całej okazałości. Gdy do tego dodać również wizerunek narodowców w propagandzie komunistycznej3, trudno uznać dotychczasowe zabiegi historyków za
zadowalające. Informacje o licznych mordach na Żydach, dokonywanych przez
narodowców, często nie odwołują się do żadnych faktów. Trzeba też uczciwie przyznać, że samo zadanie jest bardzo skomplikowane. Okres okupacji niemieckiej,
a następnie sowieckiej, spowodował niespotykany dotychczas chaos organizacyjny
i społeczny. Stosunkowo często znane dokumenty (raporty, sprawozdania, meldunki, wspomnienia) przekazują nam sprzeczne informacje. Gdy do tego dodać
niemal jednolite, negatywne stanowisko sądownictwa oraz komunistycznego
aparatu terroru wobec narodowców po 1944 r., często ustalenie nawet prostych
faktów staje się sporym wyzwaniem. Trudno wówczas ustrzec się błędów czy nawet
nie pominąć wydarzeń, które mogą zasadniczo zmienić wyłaniający się obraz.
Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do problematyki wojennej i powojennej. Nawet jeśli pominiemy balast przedwojennego antysemityzmu, należy podkreślić mechanizm często spotykany w literaturze komunistycznej. Mianowicie
badania zastępowały linia partii i propaganda z niej wynikająca. Metodologia
taka pozwalała wierzyć, że oddziały Narodowych Sił Zbrojnych – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego miały rzekomo dokonywać „akcji pociągowych” (czyli likwidować osoby narodowości żydowskiej podróżujące w latach
1945–1946 pociągami), nawet na takim terenie, gdzie nigdy nie znajdowały
się oddziały narodowców. Przez kilkadziesiąt lat nikt nie chciał, a niejednokrotnie nawet nie mógł tego zweryfikować. Dzisiaj, gdy często brak już żyjących
świadków, a jedynymi dokumentami z opisywanych wydarzeń są raporty PPR
lub UB, prostowanie takich rewelacji propagandowych jest już bardzo trudne,
a chwilami wydaje się niemożliwe. Dlatego łatwiej znaleźć prace powtarzające
„mity o NSZ” niż je weryfikujące4. O tym, jak nieschematycznie wyglądał
stosunek narodowców do Żydów świadczą chociażby przypadki Feliksa Pisarewskiego-Parry oraz Stanisława Ostwind-Zuzgi5. Przypomnieć należy jedynie
fakt, że ten drugi był najwyższym rangą dowódcą w polskim podziemiu na
szczeblu regionu (Podlasie), choć sam był pochodzenia żydowskiego. Czy to
były wyjątki? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiemy jeszcze o innych
narodowcach o żydowskich korzeniach, ale w obozie narodowym przed wojną,
3

Wycinek takich zabiegów znajdziemy w skróconej wersji powstałej na KUL pracy magisterskiej Dariusza Małyszka (zob. D. Małyszek, „Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji
w latach 1945–1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu”, Pamięć
i Sprawiedliwość, nr 2 (2006): s. 245–292).
4
K. Kaczmarski, Pogrom którego nie było. Rzeszów, 11–12 czerwca 1945 r. (Rzeszów: IPN
2008); M. Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia WiN w Parczewie 5 lutego 1946 r.
(Poznań: Zysk i ska, 2014).
5
F. Pisarewski-Parry, Orły i reszki (Warszawa: Iskry, 1984). Ostwind-Zuzga po aresztowaniu
przez komunistów został skazany na śmierć i rozstrzelany w 1945 r.
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w czasie wojny i po niej nikt nie prowadził statystyk rasowych uczestników tej
formacji, a więc pozostają tylko szacunki. Ponieważ endecja była orientacją
głównie inteligencką, a to zwłaszcza wśród inteligencji znajdowaliśmy Polaków
wywodzących się ze społeczności żydowskiej, można przyjąć, że byli oni proporcjonalnie reprezentowani w szeregach narodowych, tak jak inni o obcym
rodowodzie: Tatarzy, Włosi, Niemcy, Rosjanie, Szkoci, Francuzi, Szwedzi i inni.
Ale szczegółowych danych nie ma, bo nie było na ten temat badań.
Do dnia dzisiejszego nie została też opublikowana pełna monografia relacji
między podziemiem narodowym (Narodową Organizacją Woskową, NSZ,
Obozem Narodowo-Radykalnym – Związkiem Jaszczurczym, Stronnictwem
Narodowym) a mniejszością żydowską. Dostępna literatura jedynie w niewielkim stopniu porusza tę tematykę. Warto wymienić tutaj publikacje Marka
Jana Chodakiewicza6, Jana Żaryna7, Wojciecha Muszyńskiego8 czy Leszka
Żebrowskiego9. Zupełnie wycinkowo potraktowali interesujące nas zagadnienia
Barbara Engelking oraz Dariusz Libionka10. To i tak postęp metodologiczny,
uprzednio bowiem słyszało się od ludzi z tytułami naukowymi jedynie niczym
niepoparte opinie na te tematy. Ich autorzy nie prowadzili bowiem badań
naukowych w tym kierunku11.

Kontekst wydarzeń i charakterystyka źródeł
Zdawało się, że przełom nastąpił w 2011 r., gdy Dariusz Libionka opublikował artykuł na temat wydarzeń w okolicach Kraśnika pod koniec 1942 r.,
które uznał za zbrodnię na Żydach popełnioną przez konspirację narodową12.
6

M.J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne „Ząb” przeciw dwu wrogom (Warszawa: Fronda,
1999); tegoż, Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie – zagłada – komunizm (Warszawa:
Fronda, 2011); Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów,
(red.) M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński (Warszawa: The Facto, 2011).
7
J. Żaryn, „Elity obozu narodowego wobec zagłady Żydów” [w:] Kościół, naród, człowiek czyli
opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku (Warszawa: IPN-Neriton, 2012): s. 361–406.
8
W.J. Muszyński, Duch młodych – Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach
1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej (Warszawa: IPN, 2011);
tegoż, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych
(1939–1945) (Biała Podlaska: Rekonkwista, 2000).
9
Narodowe Siły Zbrojne: dokumenty, struktury, personalia, (oprac.) L. Żebrowski, t. 1–3
(Warszawa: Burchard Edition, 1994–1996).
10
B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie (Warszawa: Stowarzyszenie
Centrum nad Zagładą Żydów, 2009).
11
Warto tu wymienić m.in. Krystynę Kersten, Stefana Krakowskiego, Stanisława Korbońskiego i Krzysztofa Komorowskiego.
12
Autor poruszył problem przynajmniej kilku morderstw popełnionych na Żydach, w jego
opinii, przez członków NOW i NSZ. Z uwagi na obszerność zagadnienia poniżej zostanie
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Jest to już druga publikacja tego autora, przypisująca żołnierzom NSZ mordowanie ukrywających się Żydów. Kilka lat wcześniej, wraz z Pawłem Reszką,
zadowolił się wydaniem wyciągów z protokołów śledztwa prowadzonego przez
UB, dotyczącego wydarzeń z Rechty z jesieni 1943 r.13. Podobną metodę
zastosował w przypadku sprawy kraśnickiej. Celem Libionki jest rzekomo ustalenie podstawowych faktów dotyczących, nagłośnionego kilka lat temu, przypadku wymordowania grupy żydowskich uciekinierów z obozu w Lublinie na
ul. Lipowej14. Naukowiec ten zrezygnował jednak z opisania kontekstu sprawy,
jak również ze szczegółowego odtworzenia zbrodni; ograniczył się do raczej
wąskiej bazy źródłowej, a charakter stosowanej przez niego narracji jest polemiczny w stosunku do wcześniejszych ustaleń badawczych. Jednak odtworzenie
wydarzeń z jesieni 1942 r. wymaga przynajmniej pobieżnego przedstawienia
ówczesnej sytuacji w powiecie kraśnickim, jak również szczegółowych badań nad
zbrodnią i osobami w niej zamieszanymi jako ofiary, sprawcy czy obserwatorzy.
Jesień 1942 r. to początek konfliktu między podziemiem niepodległościowym a rosnącym w siłę ruchem komunistycznym. Armia Krajowa i NOW
przeżywały okres scalenia obydwu organizacji. W powiecie kraśnickim do AK
przeszła jedynie część działaczy, pozostając jednocześnie autonomicznie związanymi z obozem narodowym. Pozostali ich koledzy zaprotestowali na próbę
połączenia ich z sanacją i utworzyli secesyjną Armię Narodową15. Członkowie
AN z czasem zasilili szeregi NSZ, jednakże w południowej Lubelszczyźnie proces
ten trwał stosunkowo długo, bo do wczesnej wiosny 1943 r.
Równolegle zręby swojej konspiracji tworzyli komuniści. Kilkumiesięczny
okres, zakończony na przełomie 1942 i 1943 r. krwawymi walkami o przywództwo, doprowadził do powstania jednej z najsilniejszych struktur Polskiej
Partii Robotniczej oraz Gwardii Ludowej – Armii Ludowej w Polsce. Udało
się to dzięki wcieleniu w szeregi GL-PPR rozmaitych uciekinierów, a przede
wszystkim rabunkowych grup polskich, sowieckich i żydowskich, oraz przejęciu niektórych ludowców, zwabionych „ludowymi” i patriotycznymi sloganami. Chociaż w polu mogli w pewnym okresie rywalizować z oddziałami
omówione jedynie jedno z nich (zob. D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu”, Zagłada Żydów. Studia
i Materiały, nr 7 (2011): s. 23–62).
13
D. Libionka, P. Reszka, „Święto zmarłych w Rechcie”, Karta, t. 46 (2005): s. 122–136.
Sprawę Rechty pierwszy w powojennej historiografii polskiej przytoczył Marek Jan Chodakiewicz, czego autorzy nie odnotowali.
14
Zastrzeżenia i błędy autora opisującego wydarzenia z końca 1942 r. zostaną omówione
w końcowej części niniejszego artykułu (por. D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa
i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 23–62).
15
Zdaniem Marcina Zaborskiego, AN stanowili członkowie NOW, sprzeciwiający się scaleniu
z AK. Nazwą tą posługiwano się jedynie przez krótki czas do momentu utworzenia struktur
NSZ (zob. M. Zaborski, „Recenzja: M. Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie
1944–1947”, Studia Prawnicze KUL, nr 1 (2011): s. 207).
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niepodległościowymi liczbą uzbrojonych gwardzistów, ich garnizony podziemne pozostawały nieliczne. Nie mieli znacznego poparcia, nie dysponowali
kwatermistrzowstwem ani – ogólnie – solidniejszym zapleczem logistycznym.
Tymczasem toczyła się codzienna walka mieszkańców wsi i miasteczek
o przeżycie. Zagrożeni z jednej strony represjami okupanta, z drugiej – licznymi
napadami rabunkowymi, byli często wręcz zmuszani do opowiedzenia się po
którejś ze stron. Z różnych względów zdecydowana większość społeczeństwa
stanęła po stronie organizacji niepodległościowych. Ale ciągły strach, rabunki
i gwałty powodowały gwałtowne reakcje wobec każdego obcego, każdego
podejrzanego o tworzenie zagrożenia życia i mienia. Pogłoski o masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjmowano z przerażeniem, zdając sobie
sprawę, że los Polaków będzie podobny.
Ukrywające się grupy Żydów często otrzymywały żywność, ubrania czy
nawet „aryjskie papiery”, by móc znaleźć schronienie się w większych miastach.
Z drugiej strony własne, niejednokrotnie przykre wspomnienia z jesieni 1939 r.
i wkroczenia Armii Czerwonej do Polski odbiły się negatywnie na postrzeganiu
ukrywających się grup żydowskich. Utrwalił się stereotyp żydokomuny i mocno
zniechęcił do utrzymywania kontaktów między Polakami a Żydami. Do tego
dochodziła również nieznajomość poprawnego języka polskiego przez dużą
część Żydów oraz ich odmienna kultura.
Za swoisty paradoks można uznać fakt, że jesienią 1942 r. w Kraśnickiem
największym zagrożeniem dla Żydów stali się komuniści. Żydzi padali ofiarami walk między dwiema rywalizującymi frakcjami komunistycznymi. Do
początku 1943 r. w powiecie kraśnickim z rąk bojówek PPR i GL zginęło
ponad stu Żydów16.
„Wyjęci spod prawa” Żydzi byli dogodnym celem zarówno dla Niemców,
jak i pospolitych bandytów, szukających łatwego zarobku. Towarzyszył temu
strach społeczeństwa przed karą śmierci za przechowywanie Żydów. Dochodzące zewsząd, prawdziwe czy też nie, informacje o mordowaniu Polaków za
ukrywanie ludności żydowskiej, stanowiły przeszkodę w niesieniu pomocy.
Korzystali z tego rodzimi szmalcownicy, wydający ukrywających się. Tragicznego
obrazu dopełniała chęć przeżycia ukrywających się Żydów za wszelką cenę. To,
co dla jednych było walką o życie, dla drugich często oznaczało jego utratę.
Południowa Lubelszczyzna, z uwagi na swoje dogodne warunki konspiracyjne, stała się w tym okresie areną krwawych zajść, często nie w pełni
16

Temat ten, choć ciekawy, nie doczekał się większego opracowania. Na uwagę zasługują
fragmenty poświęcone tym wypadkom w: Tajne oblicze GL-AL i PPR, (oprac.) M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. Żebrowski, Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, t. 2 (Warszawa:
Burchard Edition, 1997), a także w monografiach Marka Jana Chodakiewicza, Narodowe
Siły Zbrojne – „Ząb” przeciw dwu wrogom (Warszawa: Fronda, 1999); oraz dużo bardziej
szczegółowo Piotra Gontarczyka PPR: Droga do władzy (Warszawa: Fronda, 2003). Ponadto
L. Żebrowski i P. Gontarczyk opublikowali na ten temat co najmniej kilka artykułów publicystycznych i naukowych.
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wyjaśnionych do dnia dzisiejszego. Przedstawiając i opisując wydarzenia z tego
okresu, nie sposób nie zauważyć i nie uwzględnić istnej mieszanki wybuchowej, która miała niebagatelny wpływ na wydarzenia z lasów zakrzowieckich.
Informacje z mordzie na jeńcach żydowskich nieopodal Kraśnika pod
koniec 1942 r. czerpiemy prawie wyłącznie z przekazów pośrednich. Znane
są relacje oraz zeznania Jana Szelubskiego, jednego z ukrywających się; nie
był on jednak naocznym świadkiem zdarzeń, które opisywał. Podstawę jego
świadectwa stanowiła relacja jednej z osób, która miała ocalić życie i uciekła.
Wraz z nią uniknęła wówczas śmierci przynajmniej jeszcze jedna osoba. Jej
los pozostał nieznany17. Wspomniany świadek opowiedział Szelubskiemu, co
widział i słyszał. Na tej podstawie Szelubski sporządził krótki raport, który
później w różnych sytuacjach modyfikowano18.
Ze świadkiem rozmawiali także Roman Fiszer i Mieczysław Gruber. Dysponujemy również ich relacjami, w których lakonicznie wspominają o morderstwie19. Inną wersję wydarzeń spod Zakrzówka Gruber opublikował w latach
70.20. Niestety, wszystkie zawarte w nich informacje są wtórne i opierają się
jedynie na opowieści jednej osoby. Tej samej, której świadectwo stanowiło
podstawę relacji Szelubskiego. Prawdopodobnie z tego samego źródła pochodzi
pierwsza wzmianka o tym wydarzeniu – dokument powstał jeszcze podczas
wojny21.
Niezależnie od tego dysponujemy również materiałami dotyczącymi ekshumacji zabitych Żydów z 1950 r.22. Nie wnoszą one niczego, co pomogłoby
objaśnić okoliczności tego wydarzenia. Ponadto w 2011 r. Alicja Podbielska
i Jacek Małczyński w ramach badań naukowych zebrali ponad dwadzieścia relacji mieszkańców Zakrzówka, dotyczących tamtejszej społeczności żydowskiej.
Małczyński opublikował wyniki swoich badań w 2012 r.23. Ostatnią grupę
materiałów na temat mordu na Żydach stanowią pochodzące z początku lat
50. zeznania żołnierzy NSZ, wymuszone przez funkcjonariuszy UB podczas
17

Kilka informacji na temat tej osoby podaje w swoim artykule D. Libionka, „Narodowa
Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 23–62.
18
AAN, CK PZPR, XX/3796, Akta osobowe Jana Szelubskiego; tamże, 8942, Akta osobowe
Jana Szelubskiego; AŻIH, 301/4857, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia 1950 r.; AIPN,
00945/665, Akta dotyczące Jana Szelubskiego. Według Libionki, relacja Szelubskiego została
spisana około 1950 r. Nie wiemy jednak, czy była to pierwsza wersja tego wydarzenia.
19
AŻIH, 301/114, Relacja Mieczysława Grubera; tamże, 301/2808, Zeznania Romana
Fiszera z września 1947 r.
20
Por. S. Gruber, I Chose Life – As told to Gertrude Hirschler (New York: Shengold Publishers,
1978): s. 41.
21
AAN, 191/XII-3, Wymordowanie grupy Gleichera – relacja NN, k. 333–334. Por.
M.J. Chodakiewicz, „Historia pewnego mordu”, Glaukopis, nr 29 (2013): s. 111–129.
22
AŻIH, 301/6448, Protokół Komisji Ekshumacyjnej z 20 stycznia 1951 r.
23
J. Małczyński, „«To było miasteczko żydowskie». Pamięć o Żydach w świetle wywiadów
z mieszkańcami gminy Zakrzówek”, Przegląd Kulturoznawczy, nr 1 (2012): s. 89–92.
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śledztw24. Ich wartość jest jednak niewielka. Wiarygodność zeznań składanych
pod przymusem, często podpisywanych przez skatowanych więźniów czy
sporządzanych pod dyktando (za obietnicę zmniejszenia wyroku), jest znikoma. Trudno zatem traktować te zeznania jako rzetelny materiał dowodowy.
Wszystkie pozostałe informacje pochodzą już z opracowań25.

Przebieg zdarzeń
Nie ulega wątpliwości, że jesienią 1942 r. z obozu dla Żydów przy
ul. Lipowej 7 uciekło kilkadziesiąt osób; zbiegły one w kilku grupach i udały się
w różne miejsca. Część skierowała się w okolice Kraśnika. Według wspomnień
dawnych więźniów tego obozu, w bliżej nieokreślonym czasie (prawdopodobnie
późnym latem 1942 r.) jeńcy nawiązali kontakt z tajemniczą POW26. Niestety,
rozbieżności w tych świadectwach utrudniają jednoznaczne zidentyfikowanie
tej organizacji27. Niektórzy badacze uznali automatycznie, że mogło chodzić
o Narodową Organizację Wojskową (NOW). Teza ta jest jednak wątpliwa. Ze
zrozumiałych względów Żydzi mieliby bowiem naturalną awersję do wszelkich
„narodowych” organizacji. Kontakty polskie albo zmieniły nazwę na POW, aby
nie odstraszyć potencjalnych kontrahentów (bo – jak zobaczymy – chodziło
24

Materiały, głównie śledcze, zawierające zapisy protokołów przesłuchań, znajdują się w zasobie
IPN w Lublinie (zob. AIPN Lu, 003/2331, Teczka personalna informatora „Rak”; AIPN Lu,
06/655, Akta dotyczące Stanisława Michałowicza i innych; AIPN Lu, 011/181, Akta dotyczące
Władysława Stańczaka i innych; AIPN Lu, 011/867, Materiały dotyczące Adama Sobonia;
AIPN Lu, 011/971, Materiały dotyczące Stanisława Kucharskiego; AIPN Lu, 0220/69,
Materiały dotyczące Wojciecha Flisa; AIPN Lu, 326/201, Materiały dotyczące Adama Sobonia. Ponadto w Archiwum Państwowym w Lublinie znajdują się materiały sądowe dotyczące
Kazimierza Wybranowskiego i innych).
25
R. Einstein, Jewish Resistance in Nazi-occupied Eastern Europe with a Historical Survey of the
Jew as Fighter and Soldier in the Diaspora (London: Paul Elek, 1974): s. 420; S. Krakowski, The
War of the Doomed: Jewish Armed Resistance in Poland, 1942–1944 (New York and London:
Holmes & Meier Publishers, 1984): s. 84, 266; tegoż, “Who Murdered the Survivors of Yanishov
and Their Partisan Rescuers?” [w:] Pirkei Edut Ve-Zikaron (Rachov-Annopol: Testimony and
Remembrance), (red.) S. Nitzan (Tel Aviv: b.w., 1978), http://jewishgen.org/yizkor/Annopol/
Annopol.html#TOC. Pod hasłem „Lublin” w Encyclopedia of Jewish Communities in Poland,
t. 7, s. 13–38, tłumaczenie rozdziału z Pinkas Hakehillot Polin, http://www.jewishgen.org/
yizkor/pinkas_poland/pol7_000013.html.
26
AŻIH, 301/114, Relacja Mieczysława Grubera, k. 3.
27
Jedynie w zeznaniach Romana Fiszera została wymieniona organizacja NSZ. Autor myli
się jednak, gdyż w podanym przez niego okresie (lipiec–sierpień 1942) NSZ jeszcze nie
istniało. Fiszer miał się opiekować w szpitalu jedynym ocalałym świadkiem, który ostrzegł
Szelubskiego, opowiadając mu o zaistniałych wydarzeniach. Nie ma jednak dowodu, że ów
świadek tak określił sprawców (zob. AAN, 8942, Akta osobowe Jana Szelubskiego, k. 24;
AŻIH, 301/2808, Zeznania Romana Fiszera z września 1947 r., k. 6).

Glaukopis nr 31 | 103

o transakcję handlową: pieniądze za pomoc), albo wymyśliły sobie tę nazwę,
aby dodać prestiż swemu przedsięwzięciu.
Drugie z tych przypuszczeń wydaje się najbardziej prawdopodobne. Zwłaszcza, gdy zrozumiemy, że mieliśmy do czynienia z niezorganizowanymi osobami,
które chciały sobie dodać ważności kontaktami z jeńcami żydowskimi z Lipowej. Mogły więc podać pierwszą lepszą nazwę, o której właściwie każdy w RP
słyszał, np. słynną Polską Organizację Wojskową z I wojny światowej i wojny
z bolszewikami. Jednak podczas nawiązywania stosunków z Żydami, a potem
wyciągając od nich znaczne sumy pieniędzy za obietnicę pomocy, kontakty
po stronie polskiej zidentyfikowały się jako „polska organizacja wojskowa”.
Byli bezsprzecznie Polakami, tworzyli nieformalną grupę, utrzymywali, że ma
ona charakter zbrojny (jak zobaczymy, zupełnie nieprzygotowaną w wojskowy
i logistyczny sposób do zajęcia się uciekinierami). Za nazwą „POW” stał prestiż
historyczny i rzekomo oficjalna sankcja mitycznego podziemia polskiego.
Według Mieczysława Grubera, jednocześnie nawiązano kontakt z dwoma
grupami spoza obozu: „POW” oraz z socjalistą Pawłem Dąbkiem28. Jak czytamy dalej, Dąbek „wysłał Stefana, który wyprowadził ich w lasy kozłowieckie.
Grupa 40, która uciekła w kontakcie z POW, znikła w Lasy Janowskie. Po
jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że zginęli oni z rąk POW”29. Nieco bardziej
precyzyjne są wspomnienia Jana Szelubskiego30. Podkreślając kontakty z grupami komunistycznymi, przyznał też, że „grupa jeńców, na czele z komunistą
Wolfem Glajcherem31, w poszukiwaniu broni wpadła na nieszczęśliwy kontakt
z bandą faszystowską32, która maskowała się patriotycznymi frazesami. Na czele
tej bandy stał niejaki «Czarny»”33. Kim był ów „Czarny”? Nie pada ani jego
imię, ani nazwisko. Informacja o „Czarnym” pojawia się jedynie w przekazach
i zeznaniach. Nie wiemy zatem, czy był zaangażowany w konspirację, czy też
28

Paweł Dąbek był wówczas jednym z prominentnych członków PPR, a następnie PZPR.
AŻIH, 301/114, Relacja Mieczysława Grubera, k. 3.
30
Najwcześniejsza wersja wydarzeń spod Kraśnika, autorstwa bliżej nieznanej osoby, pochodzi
najprawdopodobniej z 1943 r. Trzystronicowa notatka opisuje przebieg wydarzeń bez skonkretyzowania, kim byli sprawcy – określani jako „POW”. Dokument ten pierwszy opublikował i dokonał
krytyki źródła Marek J. Chodakiewicz (zob. tegoż, „Historia pewnego mordu”…, s. 111–128).
31
Był on byłym przedwojennym działaczem komunistycznym (KPP bądź KPZU) z okolic
Lwowa (zob. AIPN Lu, 326/201, Protokół przesłuchania Adlera Maszko, 8 IX 1952 r., k. 13–15).
32
Wspomnienia zostały spisane w 1950 r. Obowiązujące wówczas podejście do podziemia
niepodległościowego nakazywało wręcz przedstawianie go jako „faszystowskie”. Słowo to było na
tyle pojemne, że obejmowało członków AK, WiN, sympatyków PSL i podziemia narodowego.
Nie bez wpływu na dobór słów pozostała także kilkuletnia już wówczas służba Szelubskiego dla
komunistycznego rządu (najpierw jako funkcjonariusza MO, a następnie pracownika MSZ).
Należy także dodać, że od 1947 r. Szelubski był informatorem UB pod pseudonimem „Leszek”,
a następnie „Jan”. Współpracował także z oddziałem II Sztabu Generalnego WP (zob. AIPN,
00945/665, Akta dotyczące Jana Szelubskiego, Deklaracja [współpracy], k. 13–18, 212).
33
AŻIH, 301/4857, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia 1950 r., k. 2.
29
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nie. W jednym przypadku „Czarny” jest identyfikowany z osobą o nazwisku
Sprawka, która zginęła wiosną 1943 r., walcząc jako szeregowy żołnierz NSZ.
W każdym razie w nieznanym bliżej czasie (być może w lipcu bądź listopadzie
1942 r.) ktoś związany z „Czarnym”34 nawiązał kontakt z obozem przy ul. Lipowej
w Lublinie. Można nawet stwierdzić, że było to przynajmniej kilkanaście dni
przed ucieczką Szelubskiego i innych. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób do
tego doszło. Czy inicjatywa leżała po stronie polskiej czy żydowskiej?35 Wiemy,
że delegaci jeńców, którzy wymknęli się z obozu, spotykali się w mieszkaniu
znajomego „Czarnego” w Lublinie, aby omówić sprawę ucieczki. Następnym
razem delegaci kontynuowali negocjacje w Leśniczówce pod Kraśnikiem, gdzie
zawarto umowę o pomocy. Szelubski wskazuje na zaangażowanie „Czarnego”
jako łącznika i animatora ucieczki36. Zastanawiające jest, że dowódca osobiście
zajmował się tymi wszystkimi szczegółami. Zwykle w organizacji typu wojskowego
dowódca wyznacza cel strategiczny, sposób jego osiągnięcia, następnie rozdziela
zadania wśród podwładnych i koordynuje operacje. W tym wypadku rzekomy
„Czarny” nie zachował ani podstawowych zasad konspiracji, ani sztuki wojennej.
Działania te można wręcz uznać za amatorskie.
Według zeznań Adama Sobonia „Wiśni”, sklepikarza z Leśniczówki, który
jako jedyny ze skazanych za mord na jeńcach pod Kraśnikiem w 1943 r. znajdzie
się w szeregach NSZ, całością operacji przerzutu Żydów z Lublina do okolic
Wilkołaza kierowali „Placek” oraz „Czarny”. Nasuwa się zatem pytanie o tożsamość owego „Placka”. Chodzi zapewne o osobę, która nie przeżyła wojny,
więc nie mogła później się bronić. Nie jest też wcale pewne, że był on w sprawę
jeńców z Lipowej w ogóle zaangażowany. Natomiast wygodnie było zrzucić
odpowiedzialność za zbrodnię na osobę zmarłą. Ponadto był to ponętny dla
ubeków ideologiczny cel, ponieważ osoba o pseudonimie „Placek” rzeczywiście pełniła w tym czasie funkcję komendanta AN w Kraśniku. Interesujące,
że żydowscy świadkowie nie wymienili tak charakterystycznego pseudonimu.
34

Nie jest możliwe, że była to grupa Egzekutywy Powiatowej NSZ czy też AN. Tak zwana
„Aleksandrówka” – narodowy oddział partyzancki z powiatu kraśnickiego pod dowództwem
por. Jerzego Niewiadomskiego „Lecha,” „Grota” – została wytropiona w ich bunkrze w Lasach
Janowskich i rozproszona przez Niemców na początku grudnia 1942 r. Partyzanci powrócili
do domów (zob. M.J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb”…, s. 104, 327 przypis
18, 339 przypis 109–110, 340 przypis 121). W tym czasie podziemie narodowe przechodziło
etap rozdzielenia i tworzenia nowych struktur. Nie ma także żadnego rozkazu, który potwierdzałby nakaz czy nawet samo nawiązanie kontaktu z Żydami z ul. Lipowej przez „Czarnego”
lub innego członka AN.
35
Na te pytania nikt wówczas nie odpowiedział. Żadne sugestie nie pojawiają się ani w relacjach, ani zeznaniach Szelubskiego, ani żołnierzy AN i NSZ. Jedynie „Zagłoba” zeznał usłyszaną
wersję, jakoby to cała grupa Sprawki zaplanowała sprowadzenie Żydów do lasów kraśnickich.
Brak w tym momencie jest jednak jakichkolwiek innych źródeł potwierdzających ten fakt
(zob. AIPN Lu, 011/188, t. 6, Protokół przesłuchania Ryszarda Ławruszczuka, 10 V 1952 r.,
k. 11–12).
36
AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–209.
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W każdym razie, według „Wiśni”, „Czarny” i „Placek” mieli wiedzieć, kiedy
i jakim środkiem transportu uciekinierzy dotrą do sklepu „Wiśni” w Leśniczówce. Po przybyciu na miejsce rzekomy „Placek” przekazał im żywność,
a następnie Żydzi udali się w okolice Wilkołaza. „Wiśnia” zeznał także, że
po kilkunastu dniach był świadkiem przybycia do tego obozu dwóch kobiet.
Miały one być żonami dwóch ukrywających się Żydów. Według niego, zostały
one37 (wraz z jeszcze jedną osobą) pojmane przez Niemców i wywiezione do
Lublina. Chociaż osoby te nie miały nic wspólnego z komunistami, Szelubski
jeszcze przez kilka lat po wojnie podkreślał, że całą ucieczkę planowano w celu
dołączenia do działających w Lasach Janowskich oddziałów GL i Robotniczej
Partii Polskich Socjalistów38.
Zgodnie z pierwotną wersją zeznań Szelubskiego, już w połowie listopada
z obozu wyjechała w okolice Leśniczówki czteroosobowa grupa, która dokonała
obserwacji tych terenów39. Z uwagi na inną, konkurencyjną ucieczkę części
więźniów z obozu przy Lipowej40 i wynikłe z tego reperkusje, grupa współpracująca z POW41 (z Glajcherem na czele) wydostała się z obozu wcześniej, niż
zakładały to plany i przedostała do Leśniczówki, położonej kilka kilometrów
od Kraśnika. Co ciekawe, mieli im towarzyszyć rzekomo „czerwoni harcerze
z Lublina”42. W ciągu kilku kolejnych dni do grupy mieli dołączać kolejni
37

Trudno obecnie rozstrzygnąć, czy były to kobiety odnalezione w obozie w wyniku ekshumacji, czy też jeszcze dwie inne osoby. Gdyby były to te same osoby, wówczas świadczyłoby
to o nieprawdziwości historii o ich aresztowaniu. Natomiast gdyby faktycznie te dwie kobiety
były zatrzymane przez Niemców, wówczas rzucałoby to nowe światło na całą sprawę. Osoby,
które pomogły przechowywać Żydów, mogły poczuć się zagrożone przedostaniem się tej
informacji do Niemców. To mogło następnie wywołać kolejne konsekwencje. Czy w związku
z tym postanowiono zlikwidować grupę Żydów i uprzedzić działania Niemców? Te rozważania
są niestety w tej chwili czysto hipotetyczne.
38
Była to nieprawda. Jesienią 1942 r. na obszarze Lasów Janowskich nie stacjonowały żadne
spośród wymienionych oddziałów. Działalność GL w tym okresie była we wczesnej fazie
początkowej. RPPS jeszcze nie funkcjonowało. Trudno bowiem uznać pojedyncze osoby, ukrywające się przed Niemcami, za oddziały partyzanckie. Co najwyżej przewijały się w tamtych
okolicach od czasu do czasu grupki GL Grzegorza Korczyńskiego i zbiegłych Sowietów. Być
może Szelubski dopisywał komunistyczny charakter tej eskapady, aby wpisać się w szeroko
lansowany wtedy mit o potędze czerwonego podziemia (zob. AIPN, 00945/665, Akta dotyczące Jana Szelubskiego, Życiorys J. Szelubskiego, 8 VII 1947 r., k. 15).
39
Było to już po rozmowach z POW. Świadek zanotował, że wbrew wcześniejszym rozmowom obóz nie jest jeszcze przygotowany i ucieczkę z obozu należy wstrzymać (zob. AAN,
191/XII-3, k. 333).
40
Była to współpracująca z komunistami grupa pod dowództwem Kaganowicza.
41
Według zeznań Chila Grynszpana i Józefa Birgera, była to grupa AK (zob. AŻIH, 301/4858,
Zeznania Chila Grynszpana i Józefa Birgera z kwietnia 1947 r., k. 1).
42
AŻIH, 301/4857, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia 1950 r., k. 3–4. To zakrawa na
kolejne ideowe przekoloryzowanie, aby pochwalić się prężnością podziemia komunistycznego.
O żadnych „czerwonych harcerzach” nie mówi żadne z dostępnych źródeł.

106 | Żydzi, bandytyzm a podziemie narodowe

uciekinierzy, aby w końcu osiągnęła ona stan 42 (45) osób43. Szelubski, wbrew
zeznaniom Sobonia „Wiśni”, wspomina, że jeńcy uciekli z obozu w kilku
mniejszych grupkach44.
Trudno precyzyjnie określić, kiedy miały miejsce opisywane wydarzenia.
Prawdopodobnie była to połowa listopada45 1942 r.46. Początkowo nic nie zapowiadało tragedii. Współpraca układała się dobrze. Bez większych przeszkód uciekinierzy otrzymywali pomoc przynajmniej od kilku osób z Leśniczówki. Podczas
przemarszu w stronę Kraśnika mieli natknąć się na oddział policji granatowej47.
Strzelanina nie przyniosła żadnych strat i wszyscy przedostali się do „kraśnickiego
zagajnika”48. Były to okolice wsi Rudki niedaleko Zakrzówka. Tam wybudowali
dwie ziemianki i w porozumieniu z grupą, której miał przewodzić „Czarny”,
czekali na dalszy rozwój wypadków. Miejscowi przez pewien czas dostarczali im
żywności, nie zanotowano także żadnych spięć między Żydami a okolicznymi
mieszkańcami49. Nie wiemy dokładnie jednak, w jaki sposób uciekinierom
udało się przeżyć przez kilka tygodni. Istnieją, co prawda, poszlaki wskazujące,
że dokarmiali ich ludzie z okolic; były to jednak sporadyczne przypadki50.
43

Oprócz wspomnianego Glajchera i Szelubskiego mieli tam również przebywać: Danek
Bursztyn („działacz podziemny”), Henoch Krupski z Lidy, Mundek Piper Gros, Różański z Lidy,
Jankiel, Wilek ze Stanisławowa oraz dwie kobiety: Żydówka i Polka, narzeczone dwóch jeńców.
Według Szelubskiego, zdecydowana większość pochodziła z Kresów Wschodnich. Różnice
w liczbie ukrywających się Żydów pochodzą głównie od samego Szelubskiego (zob. AAN, 191/
XII-3, k. 333–334; AŻIH, 301/4857, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia 1950 r., k. 5–7).
44
AAN, 191/XII-3, k. 333–334; AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia
26 października 1954 r., k. 203–206.
45
Raczej mało prawdopodobny wydaje się termin wcześniejszy, czyli październik, wynikający
z korespondencji między ŻIH a Wydziałem Historii Partii KC PZPR ze stycznia 1951 r. (zob.
AŻIH, 301/6448, Protokół Komisji Ekshumacyjnej z 20 stycznia 1951 r., k. 1). Pierwsza
delegacja miała się udać do Leśniczówki 14 listopada. Po rozmowach z tamtejszymi działaczami
„POW” miano ustalić szczegóły współpracy. Według dalszej relacji – pomimo niewywiązania się ze wspólnych ustaleń – 21 listopada do Leśniczówki udało się pierwszych dziesięciu
uciekinierów. W następnym tygodniu do grupy dołączali kolejni tak, że mieli osiągnąć stan
około 45 ukrywających się osób (zob. AAN, 191/XII-3, k. 333–334).
46
Trzeba przyznać, że pogoda w listopadzie i grudniu 1942 r. była w miarę sprzyjająca ukrywaniu się w schronach. Nie licząc kilkudniowego chłodu na przełomie listopada i grudnia,
temperatura przekraczała 10 stopni w dzień. Informacje na podstawie danych meteo z: www.
ogimet.com oraz http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html.
47
Według innej relacji, potyczkę miała jedynie część grupy, która została w jej wyniku rozbita
i wróciła do Leśniczówki (zob. AAN, 191/XII-3, k. 333a).
48
W innej wersji grupa pozostała bez strat, jednakże była rozbita na kilka podgrup (zob. tamże).
49
Żadne źródło nie wspomina o jakimkolwiek konflikcie między ukrywającymi się a okolicznymi mieszkańcami.
50
Według wspomnień, Polacy przekazywali ukrywającym się Żydom wodę. Ponadto Żydzi
przekazywali Polakom pieniądze na zakup jedzenia. Mieszkańcy Zakrzówka kupowali chleb,
a następnie Żydzi wieczorem go odbierali (zob. J. Małczyński, „«To było miasteczko żydowskie»”…, s. 89–92).
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Nie wiadomo też, czy oddział żydowski w okresie ukrywania się w lesie
dopuszczał się rabunków (lub przymusowych akcji aprowizacyjnych), co
mogłoby uzasadniać likwidację całej grupy, zanim zrobili to okoliczni mieszkańcy. Zeznania większości polskich świadków nie pozwalają rozstrzygnąć
tej kwestii. „Wiśnia” twierdzi, że dochodziło do rabunków, a anonimowy
jeniec żydowski mówi o przymusowych konfiskatach51. Natomiast Szelubski
wspomina jedynie, że przez pierwszych kilka dni kupowali jedzenie w sklepie
u „Wiśni”52. Należy jednak założyć, że skromne zapasy, które żydowscy uciekinierzy przynieśli ze sobą z obozu, wyczerpały się niemal natychmiast. Pozostaje
zatem pytanie, w jaki sposób zaopatrywali się w żywność?
Bez względu na okoliczności należy sobie uzmysłowić, że kilkadziesiąt osób
znalazło jakiś sposób na przetrwanie. Jaki? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie
jest dziś niemożliwe. Nie znamy niemal żadnych szczegółów życia uciekinierów
w ziemiankach. Nie wiemy, kto dostarczał im pożywienia oraz ubrań, w jaki
sposób zbudowano bunkier koło Zakrzówka.
Kilkudziesięcioosobowa grupa osób ukrywających się przez kilka tygodni
nie mogła pozostać niezauważona. Plotka o jeńcach zapewne szybko rozniosła
się po okolicy. Rzekomo nikt się nimi nie zainteresował, choć wszystko to
działo się kilka kilometrów od Kraśnika, w którym stacjonowały silne jednostki
niemieckie. Dlaczego okoliczni mieszkańcy ryzykowali przez ten czas życie
swoich rodzin? Niemcy na pewno nie byliby pobłażliwi wobec ukrywania
uciekinierów z Lublina. Jeśli zatem od początku Polacy mieli za cel zrabowanie
pieniędzy i zabicie Żydów, dlaczego zwlekali? Na to podstawowe pytanie nie
udzielono jeszcze odpowiedzi.
Według Szelubskiego, już po kilku dniach Żydzi postanowili podjąć współpracę z komunistami z GL. Wysłali nawet delegację (w składzie Szelubski
i Bursztyn53), która jednak nie nawiązała kontaktu. To również budzi wątpliwości – dlaczego misja ta nie powiodła się, skoro w okolicy Zakrzówka
znajdowało się kilka komórek PPR-GL, a jeszcze podczas pobytu w obozie
Żydzi utrzymywali kontakt z PPR. Nie ulega zatem wątpliwości, że miejscowi
komuniści wiedzieli o grupie żydowskich uciekinierów.
Dlaczego uciekinierzy postanowili opuścić kryjówkę i wymaszerować spod
Zakrzówka? Można domniemywać, że jedną z przyczyn tego wyjazdu był
brak perspektyw do dalszego ukrywania się w tej okolicy, a przede wszystkim
– bardzo niepewny kontakt z przedstawicielami rzekomego „POW”. Wysłana
51

Wspominają o tym anonimowy jeniec żydowski, który ocalał z masakry (opisując to
jako akcję aprowizacyjną na rozkaz), i „Wiśnia” podczas posiedzenia sądu (zob. AAN,
191/XII-3, k. 333–334; AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 20 lipca
1953 r., k. 73).
52
AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–206.
53
Danek Bursztyn miał zginąć w Warszawie w 1944 r. Okupację przeżyła jego siostra (zob.
AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–207).
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została przynajmniej jedna delegacja, aby nawiązać inne kontakty. Podczas
powrotu54 do grupy jenieckiej Szelubski miał spotkać jednego z kolegów Żydów,
który opowiedział o wymordowaniu prawie wszystkich przez „bandę Czarnego”55. Według jego relacji, w nocy grupa „Czarnego”, po zabiciu wartowników
podeszła do schronów, a następnie – wrzucając gaz łzawiący oraz granaty – zabiła
większą część Żydów56. Na jej czele miał stać „komendant POW”57. Uratować
się miało jedynie kilka osób (prawdopodobnie dwie lub cztery), którym po
pewnym czasie udało się wydostać ze zniszczonego schronu i uciec do Lublina.
Jedna z tych osób została ciężko ranna58. Drugą, która odniosła lekkie obrażenia,
Szelubski umieścił w szpitalu. To dzięki niej znany jest przebieg wypadków59.
Nasuwa się kilka pytań. Przede wszystkim, w jaki sposób ocalony jeniec
rozpoznał sprawców, skoro tej nocy przebywał w bunkrze? W jaki sposób
dowiedział się o przebiegu wypadków poza bunkrem? Nawet przyjście kilka
godzin wcześniej znanej mu grupy z POW nie oznacza, że to ona popełniła
morderstwo. W raporcie anonimowego ocalonego jeńca zostały także dopisane
osoby, które wcześniej pomagały Żydom, jednakże na jakiej podstawie mamy
ich uznać za winne morderstwa? Przez znajomość z podejrzanym „Czarnym”?
Być może zostały dopisane przez kogoś innego60. Możliwe, że ich nazwiska
pro forma wpisano w celu odnotowania wszystkich osób mających jakikolwiek związek z tą tragiczną sprawą. Ocaleni jeńcy po tak traumatycznych
54

Według relacji, miało to miejsce 18 XII 1942 r. (zob. AAN, 191/XII-3, k. 333a).
W innym miejscu Szelubski podaje, że ów mężczyzna nie widział sprawców. Jedynie na
podstawie tego, że osoby te znały hasło do obozu i wiedziały, jakie jest położenie grupy, stwierdził, że mogła tego dokonać „grupa Sprawki” (zob. AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy
głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–207).
56
Żydów, w trzech grobach, pochowali na polecenie wójta Zakrzówka członkowie tamtejszej
straży pożarnej. W 1950 i 1951 r. ekshumowano łącznie 49 ciał zabitych i pochowanych
w okolicy zniszczonego schronu (zob. AŻIH, 301/6448, Protokół Komisji Ekshumacyjnej,
20 I 1951 r., k. 1). Przed ekshumacją doszło do małego zgrzytu, ponieważ Wydział Historii Partii przy KW PZPR w Lublinie sugerował „ciche uroczystości”. Według pracowników wydziału, byli to „jedynie” zabici cywile, a nie partyzanci. Uroczysty pogrzeb odbył się
10 II 1951 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej (zob. AIPN Lu, 011/867, Protokół przesłuchania
Wacława Cieśli z 6 września 1952 r., k. 24–25; D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 30–31).
57
Autor, nie powołując się na źródło swojej wiedzy, podaje następujące informacje: zastępcą
komendanta POW miał być „Zuch” z Kolonii Leśniczówki, natomiast przewodnikami byli:
Bartkiewicz (Kolonia Leśniczówka), Soboń (czasem błędnie zapisany jako Sobol, Leśniczówka),
Sprawka „Czarny” (Borkowizna) (zob. AAN, 191/XII-3, k. 334).
58
Jego los pozostaje nieznany i urywa się po wydostaniu się ze schronu (zob. AIPN Lu,
326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–207).
59
Jego tożsamość pozostaje nieznana, zginął po 1944 r. (zob. AAN, 191/XII-3, k. 333–334;
AŻIH, 301/4857, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia 1950 r., k. 3–7; AIPN Lu, 326/201,
Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–208).
60
Świadczy o tym inny charakter pisma i sam dopisek, niemający logicznego związku z tekstem.
55
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wydarzeniach mieli przecież prawo podejrzewać o najgorsze każdego poznanego
w Leśniczówce i okolicach.
Oprócz świadków żydowskich w ubeckim śledztwie nazwiska prawdziwych
czy rzekomych podejrzanych podały jeszcze dwie osoby. Pierwsza to Ryszard
Ławruszczuk „Zagłoba”61. Podczas wielogodzinnych brutalnych przesłuchań
zeznał, że zabójstwa dokonali: Władysław Strzemieszny „Zuch”-„Wołodia”,
„Tyrała”-„Placek”62, Leon Bartkiewicz „Marynarz”63, Władysław Sprawka
„Czarny”, NN „Jacek” oraz „Wiśnia”64. Trudno nie zauważyć, że nie będąc
świadkiem, wskazał on kilka osób nieżyjących oraz ludzi, z którymi miał dawne
porachunki. Drugim źródłem nazwisk był „Wiśnia”, który stwierdził, że w celu
dokonania mordu do jego grupy dołączyła również „grupa ludzi z Zakrzówka,
dowodzona przez Znicza, oraz grupa ludzi z Wilkołaza, dowodzona przez jakiegoś Jakuba”. W tym gronie miał się także znaleźć Jan Wtykło „Wojna”. Tym
sposobem torturowany „Wiśnia” – pod dyktando ubeckie – z prywatnej akcji
niezorganizowanych osób zrobił koncentrację sił organizacji narodowej, wymieniając istniejące wtedy rzeczywiście grupy bojowe z Zakrzówka i Wilkołazu65.
61

Do jego zeznań należy podchodzić bardzo ostrożnie. Przekonał się o tym ks. Władysław
Stańczak. Pod koniec prowadzonego śledztwa był obserwowany przez agenturę celną. Według
jednego z doniesień informatora „Brzozy”, ksiądz twierdził, że „Zagłoba” przypisał mu wiele
zdarzeń, z którymi nigdy nie miał nic wspólnego. Intrygujące, że większość informacji podawanych przez Ławruszczuka o poszczególnych członkach NSZ dotyczy „mordowania przez
nich osób narodowości żydowskiej oraz członków PPR i GL-AL”. Można założyć, że zeznawał
pod dyktando (zob. AIPN, Lu 011/188, t. 1, Doniesienie z dnia 16 października 1953 r.,
k. 204; AIPN Lu, 003/2450, Akta informatora „Wilk”, Protokół przesłuchania świadka
Ryszarda Ławruszczuka, 28 VI 1952 r., k. 208 i nast.).
62
Jego tożsamość pozostaje nieznana. Według niektórych przekazów, nazywał się Paweł
Szaruda (zob. APL, Protokół przesłuchania Stanisława Kucharskiego, 11 I 1945 r., k. 35).
W pewnym momencie Libionka traktuje Pawła Szarudę, jako faktycznego „Tyrałę”-„Placka”.
Niestety, nie mamy żadnego potwierdzenia prawdziwości powyższej tezy (zob. D. Libionka,
„Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 44). Marek Jan Chodakiewicz podaje, że komendant AN „Placek” nosił nazwisko (być może fałszywe) Jacek Tański
(zob. M.J. Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets: Occupation Politics in Poland, 1939–1947
(Lanham, MD: Lexington Books, 2004): s. 417).
63
Warto dodać, że w literaturze komunistycznej akcje zbrojne „Marynarza” z 1944 r. opisywano
bez podania jego przynależności organizacyjnej, z sugestią jego współpracy z AL (por. Z.J. Hirsz,
Miejsca Walki i Męczeństwa w powiecie lubelskim 1939–1944 (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie,
1974): s. 188.
64
Akt oskarżenia Adama Sobonia zawierał jedynie zarzut wymordowania grupy Żydów
w lasach zakrzowieckich (zob. AIPN Lu, 011/867, k. 66–69).
65
Należy podkreślić, że udział „Znicza” i grupy jego ludzi w opisywanym wydarzeniu nie miał
w tym przypadku miejsca. Trudno stwierdzić, dlaczego w tych jedynych zeznaniach pojawia
się informacja o udziale w zabójstwie zarówno „Znicza”, jak i „Wojny”. „Wiśnia” raz pisze,
że „Znicz” był obecny, a innym razem, że „Znicz” był na miejscu kilka dni po dokonanym
morderstwie w celu dokonania oględzin. O udziale „Znicza” nie wspomina poza tym nikt
inny. Z rozmów z mieszkańcami Zakrzówka również wynika, że „Znicz” i jego ludzie nie brali
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Te wymuszone torturami zeznania stanowiły podstawę oskarżeń Dariusza
Libionki. Według tego badacza, „cała operacja została przygotowana i zrealizowana siłami struktur kraśnickich”. Nie dysponujemy jednak żadnymi dowodami
na poparcie tej tezy – żadnymi rozkazami bądź innymi poszlakami, nie licząc
wymuszonych przez UB świadectw „Wiśni” i „Zagłoby”66. W innym miejscu
Libionka dopowiada, że odpowiedzialność ponoszą członkowie Egzekutywy
Powiatowej NOW-AN. Stwierdzenie to opiera się na bardzo słabej przesłance:
jeśli istniała organizacja konspiracyjna i miała egzekutywę, to egzekutywa ponosiła odpowiedzialność za mord na jeńcach. Nie ma na to naturalnie żadnych
dowodów. Co więcej, o działalności Egzekutywy Powiatowej NOW prawie nic
nie wiadomo. Nie mamy nawet pewności, czy faktycznie istniała. Taka formacja funkcjonowała dopiero w 1943 r., już w NSZ67. Z kolei „Aleksandrówkę”,
czyli namiastkę późniejszej kraśnickiej Akcji Specjalnej NSZ, rozbili Niemcy
w Lasach Janowskich 12 grudnia 1942 r.68.
Nie ma możliwości jakiejkolwiek weryfikacji wielu oskarżeń. Nie wiemy
nawet naprawdę, kto w zbrodni brał bezpośredni udział. Domniemania
Libionki, jakoby istniały mocne przesłanki „współuczestnictwa innych członków w AN, w tym «Znicza»”, wydają się mocno hipotetyczne. Co prawda,
powołuje się on na niektóre zeznania Sobonia, jednakże należy stwierdzić, że
nikt inny nie wskazał „Znicza”69 jako uczestnika tamtych zajść. Sam Soboń
również myli dwa wydarzenia: zabicie ukrywających się jednego dnia i przeszukiwanie bunkrów dnia drugiego. Napotkany po drodze „Znicz” oraz jego
znajomi również zamierzali obejrzeć miejsce dramatycznych wydarzeń. Nie
są to jednak dowody, które upoważniałyby historyka do poszerzenia grupy
uczestników o kolejną osobę znaną z imienia i nazwiska70.
Należy podkreślić, że inni członkowie AN (także „Znicz”), a także okoliczna ludność dowiedzieli się o zaistniałym wydarzeniu następnego dnia71.
udziału w morderstwie. Prawdopodobnie wynikało to z przygotowania ich procesu. Nie ma
bowiem jakiegokolwiek dowodu obecności tego pierwszego na miejscu opisywanych wydarzeń.
Niemal pewne jest, że nie było tam także „Wojny”.
66
Zaskakujące, że dla Libionki brak dokumentacji to argument świadczący za wykonaniem
zadania „siłami struktur kraśnickich”. Trudno się z tym zgodzić, choćby w kontekście innych
przytoczonych tutaj faktów i materiałów.
67
D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 47–49.
68
Zob. M.J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb”…, s. 104, 327 przypis 18, 339
przypis 109–110, 340 przypis 121.
69
Trudno w tym przypadku uznać za choćby minimalnie wiarygodne zeznania funkcjonariusza UB Henryka Gryty (por. AIPN Lu, 011/188, t. 2, Protokół przesłuchania Henryka
Gryty, 9 II 1952 r., k 73 i nast.).
70
Część z nich miała uczestniczyć w pochowaniu zabitych Żydów.
71
AIPN Lu, 011/188, t. 1, Oświadczenie z dnia 12 grudnia 1951 r., k. 184; tamże, t. 5,
Protokół przesłuchania Leona Cybulskiego, 15 XII 1951 r., k. 17–18; AIPN Lu, 326/201,
Protokół przesłuchania Leona Cybulskiego, 13 IV 1953 r., k. 32–34.
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Zeznanie Sobonia uzupełnia inny, przesłuchiwany członek NSZ – Wacław
Cieśla. Opowiada on: „Na drugi lub trzeci dzień po morderstwie ja, jako członek
placówki podziemnej organizacji NSZ72, wraz z Cybulskim «Znicz» z NSZ-u,
Pożniak Stanisław zam. Zakrzówek, czł[onek] NSZ-u, i inni, których nazwisk
nie pamiętam, udaliśmy się do tego lasu w miejscu morderstwa, celem zobaczenia pomordowane osoby. […] Po czym wróciliśmy do swoich domów”73.
Wspomniał on, że zbrodni tej dokonała nieznana mu banda74.
Warto dodać, że nawet okoliczni mieszkańcy nie wiedzą, kto dokonał zabójstwa. Według jednych, zrobili to komuniści, według innych – endecy. Ci
pierwsi mieli podpatrzyć Żydów, jak wynoszą do lasu wodę z jednego z polskich
gospodarstw75. Przez kilka lat po wojnie nikt nie podał informacji, mogącej
ułatwić zidentyfikowanie sprawców76. Dopiero podczas posiedzenia Komisji
Ekshumacyjnej w styczniu 1951 r., powołanej przez Zarząd Oddziału ZBoWiD
w Lublinie, padło stwierdzenie, że czynu tego dokonały NSZ77. Skąd taka wiedza
pochodziła, oczywiście nie napisano. Można jednak założyć, że źródłem tej
informacji byli funkcjonariusze UB, zasiadający w komisji: Stanisław Wtykło
i Jan Kaliszczuk. Ten pierwszy, nie tylko przebywał w okolicy Zakrzówka, ale
miał być również świadkiem podczas śledztwa przeciwko członkom NSZ78. Stanisława Wtykłę, jako źródło informacji, podaje również Adler Maszko, ówczesny
przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie. To
jego działania doprowadziły do ekshumacji zwłok79. Dlaczego Wtykło czekał
do 1951 r. z ujawnieniem tej informacji?
Wtykło podczas wojny pełnił funkcję komendanta placówki GL
w Zakrzówku. Zatem siłą rzeczy dowiedział się (wcześniej lub później), że
w bliskiej okolicy ukrywa się spora liczba Żydów. Jeśli założymy, że mordu
72

W tym okresie nie było jeszcze NSZ, chodzi o Armię Narodową.
Prawdopodobnie przeszukali wówczas obydwie ziemianki i zabrali kilka rzeczy (por. AIPN
Lu, 011/188, t. 5, Protokół przesłuchania Leona Cybulskiego, 15 XII 1951 r., k. 17–18; AIPN
Lu, 011/867, Protokół przesłuchania Wacława Cieśli, 6 IX 1952 r., k. 24–25).
74
„Znicz” i Cieśla, choć zakonspirowani, nie byli członkami Egzekutywy Powiatowej. Nie
zmienia to faktu, że jako członkowie AN, a następnie NSZ wiedzieliby („Znicz” dowiedział
się stosunkowo szybko) o tym, kto tego dokonał. Samo słowo „banda” podkreśla brak zaangażowania organizacji w te działania.
75
J. Małczyński, „«To było miasteczko żydowskie»…”, s. 89–92.
76
Dziwnym trafem, jedynie zeznania Romana Fiszera zawierają informację, że morderstwa
dokonali członkowie NSZ. Zważywszy, że stwierdził to w 1947 r., trudno dzisiaj uzasadnić,
skąd pochodziła ta informacja. Takiej wiedzy nie posiadał Szelubski ani żadna z osób, która
ocalała. Można założyć, że nawet sprawcy nie wiedzieli, że w najbliższej przyszłości wstąpią
w szeregi NSZ (zob. AŻIH, 301/2808, Zeznania Romana Fiszera z września 1947 r., k. 8).
77
W swoim życiorysie (pisanym między 1946 a 1951 r.) Jan Szelubski również przypisuje to
zdarzenie NSZ (por. AAN, CK PZPR, XX/3796, Akta osobowe Jana Szelubskiego).
78
AŻIH, 301/6448, Protokół Komisji Ekshumacyjnej z 20 stycznia 1951 r., k. 3.
79
AIPN Lu, 326/201, Protokół przesłuchania Adlera Maszko, 8 IX 1952 r., k. 13–15.
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dokonali członkowie GL, to w ich interesie leżało nie tylko odsunięcie podejrzeń, lecz też znalezienie winnych. Wtykło, jako funkcjonariusz UB, doskonale nadawał się do nakierowania swoich kolegów z urzędu na odpowiedni
„trop”. Nie tylko oczyściłby kolegów (i siebie?) z podejrzeń, ale również
pozbyłby się „przeciwników ustroju” z rodzinnej osady. Z przeciwnikami,
z którymi spotykał się niejednokrotnie, toczył spory i z pewnością ich zwalczał. Nie ma bowiem w aktach UB informacji, kto zapoczątkował wątek
endecki w śledztwie. Same zeznania w tej sprawie przedstawiły jedynie zarys
całego wydarzenia.
Nie wiemy dlaczego Szelubskiego wezwano dopiero na rozprawę sądową,
gdy był już gotowy cały plan oskarżenia, przygotowani świadkowie, a on musiał
jedynie potwierdzić, że oskarżony Soboń to człowiek, którego widział wcześniej
w Leśniczówce. Szelubski był przecież związany z komunistycznym aparatem terroru. Co ukrywano przed nim? Dlaczego wykluczono go ze śledztwa?
Przecież ta sprawa dotyczyła go bezpośrednio? Dlaczego funkcjonariusze UB
nie włączyli do akt relacji Szelubskiego oraz Fiszera, które już istniały? Dlaczego nie przesłuchano Fiszera? Inny żydowski świadek, Adler Maszko, mógł
bowiem opowiedzieć jedynie to, co zobaczył podczas ekshumacji. Może nie
zarzucano innym członkom NSZ mordu w lasach zakrzowieckich z uwagi
na brak jakichkolwiek przesłanek? Jeden winny i ostatecznie skazany Soboń
wystarczył, by na NSZ odcisnęło się piętno morderców Żydów. A prawdziwi
sprawcy do dzisiaj pozostają nieznani. I śledztwo bowiem, i proces nie miały
nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, a za to wszystko wspólne z eksterminacją wrogów komunizmu i z propagandą reżimu PRL.
Inne ważne kwestie, który mogłyby rzucić światło na sprawę, ofiary i sprawców również pozostały zaniedbane. Niewyjaśnione pozostaje np. przekazanie
przez Żydów grupie „Czarnego” pieniędzy na zakup broni. Według niemal
wszystkich relacji, Żydzi oddali nieznaną bliżej kwotę na zakup broni oraz
żywności. Nikt, niestety, nie podał ani dokładnej sumy, ani – co równie ważne
– w jaki sposób tak znaczna suma znalazła się w rękach grupy Szelubskiego.
Ostatecznie broń nigdy do ukrywających się nie trafiła. Szelubski80 stwierdził,
że najpierw przekazano 40 tys. zł, a następnie na ręce komendanta POW trafiło
60 tys. zł. Pieniądze miały zostać przekazane Soboniowi oraz Bartkiewiczowi81,
czyli późniejszym członkom szeregowym NSZ. „Wiśnia” potwierdza fakt przekazania pieniędzy, ale twierdzi, że dostali je bezpośrednio jego przełożeni.
Według niego, dwa tygodnie po ucieczce Żydów przybyło od nich dwóch
wysłanników od jeńców, którzy szukali „Placka” i „Czarnego”. Wspomnieli mu,
że przekazali im pieniądze na zakup broni, a mimo upływu kilkunastu dni jej
80

Jego relacje różnią się w szczegółach: raz wymienia konkretne sumy, raz wspomina, że były
to „złoto i kosztowności” (zob. AAN, 191/XII-3, Relacja Jana Szelubskiego, k. 333–334;
AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 26 października 1954 r., k. 203–206).
81
AAN, 191/XII-3, Relacja Jana Szelubskiego, k. 333–334.
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nie otrzymali82. Nie znamy jednak żadnych szczegółów tego wydarzenia, ani
tego, kto faktycznie odebrał pieniądze, ani jak się to odbyło. Ze źródeł żydowskich wynika, że fundusze dostali do rąk Soboń i Bortkiewicz. Soboń z kolei
twierdzi, że „Placek” i „Czarny”. Opowieść żydowska brzmi wiarogodniej, bo
została zapisana bez przymusu i bezpośrednio po wydarzeniach.
Nieprzekonująco brzmią również wymysły „Zagłoby”. Według jego
wymuszonej podczas śledztwa wersji, pieniądze oraz złoto pochodzące od
pomordowanych osób narodowości żydowskiej miały zasilać budżet AN i były
przechowywane przez „Czarnego”83. Oznaczałoby to, że narodowcy mordowali
Żydów, aby zasilić kasę partyjną. Pieniądze zostałyby przekazane wyżej i pozostałby po nich jakiś ślad – tak jak w wypadku mordów na Żydach dokonywanych przez komunistów. Należy jednak założyć, że gdyby faktycznie pieniądze te
stanowiły własność organizacji, nie byłyby one w rękach szeregowego członka,
którym co najwyżej mógł być „Czarny”. Ponadto jeśli rzeczywiście byłaby to
akcja podziemia narodowego w Kraśnickiem, przecież w trakcie reorganizacji
struktur i zamieszania wewnętrznego nie podjęto by się wykonania karkołomnego wydostania licznej grupy Żydów z obozu i uzbrojenia ich – nawet kosztem
sporej sumy pieniędzy. Plan od początku był niemożliwy do zrealizowania
w takich warunkach, w jakich funkcjonowało podziemie narodowe w Kraśnickiem w tym czasie. Chyba, że było to przedsięwzięcie prywatne, robione
przez ludzi bez wyobraźni i sumienia, na niskim poziomie intelektualnym.
Dochodzimy zatem do najważniejszego pytania: kto przeprowadził całą
akcję? Czy stali za tym ludzie niezorganizowani, którymi dowodził „Czarny”?
Budżet każdej organizacji zasilały tzw. eksy, czyli pieniądze pochodzące z napadów zbrojnych. Trudno sobie jednak wyobrazić sytuację, w której dużą kwotę,
pochodzącą od zabitych Żydów, dało się ukryć przed władzami komendy
powiatu oraz okręgu. Taka sprawa wyszłaby na jaw i jej pomysłodawcy oraz
wykonawcy zostaliby szybko ukarani. Należy podkreślić, że władze powiatowe
NSZ84 prawdopodobnie już w 1943 r. prowadziły postępowanie wyjaśniające
w sprawie przywłaszczenia sobie i nierozliczenia się z pieniędzy85. Według zeznań
Józefa Jagielskiego „Niebieskiego”, pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła
przechowywał rzucający oskarżeniami „Zagłoba”. Stanowiły one punkt zapalny
pomiędzy nim a komendantem powiatu „Krzemieniem”. Ławruszczuk miał je
trzymać na własny użytek i nie chciał przekazać na konto organizacji, wówczas
82

AIPN Lu, 06/655, Protokół przesłuchania Adama Sobonia, 12 I 1953 r., k. 39–41.
AIPN Lu, 011/867, Protokół przesłuchania Ryszarda Ławruszczuka, 13 II 1953 r., k. 60–61v.
84
Mieli je prowadzić Kazimierz Pidek „Gruby” i S. Kucharski „Krzemień” (zob. AIPN Lu,
003/2450, Akta informatora „Wilk”, Protokół przesłuchania świadka Ryszarda Ławruszczuka,
28 I 1953 r., k. 214; tamże, Protokół przesłuchania Józefa Jagielskiego, 27 I 1953 r., k. 218).
85
AIPN Lu, 011/867, Protokół przesłuchania Ryszarda Ławruszczuka, 13 II 1953 r.,
k. 56–59; AIPN Lu, 011/971, t. 1, Protokół przesłuchania Ryszarda Ławruszczuka, 28 I 1953 r.,
k. 70–73.
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już NSZ86. Zresztą sam „Krzemień” miał mieć z tego powodu postępowanie
wyjaśniające, prowadzone przez Komendę Okręgu Lubelskiego NSZ87. Brak
informacji, kto je prowadził i jak się ono zakończyło. Co ciekawe, zwierzchnik „Krzemienia” – mjr „Rola” nie pamiętał takiego faktu. Nie ma też żadnej
pewności, że sprawa dotyczyła pieniędzy pożydowskich, pochodzących od
grupy Szelubskiego.
Brak jakichkolwiek oryginalnych dokumentów (dysponujemy odpisami,
z których niewiele wynika dla sprawy) oraz sprzeczne zeznania nie dają możliwości potwierdzenia tezy o mordowaniu Żydów przez członków NSZ. Być może
problemy z rozliczeniem finansowym poszczególnych członków był przyczyną
rozwiązania tzw. Egzekutywy Powiatowej jako osobnej jednostki, co nastąpiło
w 1943 r.88. Ale kwestie finansowe to jednak nie to samo, co mordowanie
ludności cywilnej dla zysku organizacji. Dariusz Libionka nie powinien mylić
narodowców z komunistami89. Z pewnością pieniądze, wbrew twierdzeniom
Libionki90, nie trafiły do kasy organizacyjnej AN, a następnie NSZ91.

Inne zabójstwa na Żydach
Warto też naświetlić inne wątki poboczne, których Libionka nie rozumie,
ale niezrażony tym formułuje daleko idące i nieuprawnione wnioski w sprawie
mordu na jeńcach. Chodzi o rozmaite przypadki zabójstw, których ofiarami
86

AIPN Lu, 011/971, t. 1, Protokół przesłuchania Józefa Jagielskiego, 27 I 1953 r., k. 66–69.
AP w Lublinie, zespół 1074, Narodowe Siły Zbrojne, Rozkazy Komendy Okręgu III Lublin
NSZ, Wyciąg z odpisu Raportu inspektora Dowódcy NSZ z dn. 11 października 1943 r., k. 3.
88
AIPN Lu, 326/201, Protokół przesłuchania Ryszarda Ławruszczuka, 13 II 1953 r.,
k. 25–28v; tamże, Protokół rozprawy głównej z dn. 20 lipca 1953 r., k. 77.
89
To zostało udokumentowane szczegółowo w pracach Marka Jana Chodakiewicza, Piotra
Gontarczyka, Leszka Żebrowskiego, Mirosława Suleja i innych.
90
Autor pisze: „Po przejęciu oddziału przez NSZ wiosną 1943 r. kasa [po zamordowanych
Żydach – przyp. R.D] zasiliła konto tej organizacji” (zob. D. Libionka, „Narodowa Organizacja
Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 42).
91
Należy tu wspomnieć, że w dokumentach organizacyjnych NSZ czytamy: „W terminie do
13 b.m. złożenie komendantowi Okręgu finansowego sprawozdania z całej gospodarki pieniężnej dawnego NOW, na terenie Okręgu, wychodząc z założenia, iż organizacja ta włączywszy
się do NSZ winna rozliczyć się przed NSZ finansowo. Komendant Okręgu Lublin melduje,
że Krzemień – powiat Janowski posiada 50 000 zł w dolarach i złocie, o czym mi osobiście
meldował, a których nie przekazał, z 18 000 zł w bonach nie wyliczył się”. Stwierdzone jest
jednoznacznie, że nawet gdyby przyjąć, iż pieniądze te pochodziły od Żydów, nie trafiły one
do organizacji, lecz w ręce prywatne. Należy jednak podkreślić, że nie ma żadnych bezpośrednich dowodów i mowy o pieniądzach pożydowskich. Dochody organizacji podziemnych to
sfera do dzisiaj zbadana bardzo pobieżnie (zob. AP w Lublinie, zespół 1074, Narodowe Siły
Zbrojne, Rozkazy Komendy Okręgu III Lublin NSZ, Wyciąg z odpisu Raportu inspektora
Dowódcy NSZ z dnia 11 października 1943 r., k. 3).
87
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padali Żydzi. Przypadki te do niedawna pozostawały nieznane, prawie zawsze
niezbadane oraz rutynowo przypisane NSZ. I część z tych przypadków była
związana z jeńcami z Lipowej, ale wywodzącymi się zwykle (choć nie zawsze)
z innych grup niż ta zniszczona pod Kraśnikiem. Sam Szelubski niemal rok
później ponownie doświadczył cudownego ocalenia. Jak już wspomniano,
jeszcze w 1942 r. próbował on szukać kontaktów z GL i polskimi socjalistami92.
Jego próby zakończyły się powodzeniem dopiero po katastrofie grupy w lasach
zakrzowieckich. W 1943 r. Szelubski znalazł się w oddziale Milicji Ludowej
Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Jesienią tego roku członkowie tego
zgrupowania wymordowali swoich żydowskich kolegów z oddziału. On sam
przeżył, gdyż w tym czasie przebywał poza oddziałem93.
Te dwa przypadki związane z Szelubskim, ukrywającymi się Żydami oraz
osobą o pseudonimie „Czarny”, przyczyniły się do pomyłki popełnionej kilkanaście lat temu przez Marka Jana Chodakiewicza. Stwierdził on, że „pod
koniec listopada w lasach pod Kraśnikiem prawdopodobnie odział socjalistów
(RPPS) Bronisława Baranowskiego «Czarny» – granatami zniszczył w ziemiankach zaprzyjaźniony czterdziestoosobowy oddział partyzantów żydowskich pod komendą Jana Szelubskiego i Wolfa Glajchera”94. Jak wspomniano
powyżej, oddział RPPS, dowodzony przez pewien czas zarówno przez Szelubskiego, jak i Baranowskiego, zamordował kilkunastu Żydów. Miało to jednak
miejsce w październiku 1943 r., czyli niemal rok po wydarzeniach z okolic
Zakrzówka95. Informację tę powtarza Chodakiewicz także w innej publikacji96.
Pseudonim „Czarny” nosiło dwóch różnych ludzi97, zarówno Baranowski, jak
i osoba spod Zakrzówka. W dalszej części monografii Chodakiewicz przyznaje, że w 1953 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie uwolnił zarówno Cybulskiego,
Ławruszczuka, jak i Wtykłę od zarzutu zabójstwa grupy Żydów w 1942 r.98.
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Nie licząc wcześniejszych luźnych kontaktów jeszcze w obozie przy ul. Lipowej.
M. Sulej, Zdrada i zbrodnia. Studium przypadku. Komuniści na terenie Podobwodu Dęblin-Ryki Armii Krajowej podczas II wojny światowej i później (Warszawa: Volumen Oficyna Wydawnicza, 2012): s. 281–288.
94
Autor, cytując książkę Dunin-Wąsowicza, niepotrzebnie poprawia datę wydarzenia.
Z kolei Dunin-Wąsowicz opisuje drugi mord na Żydach z oddziału Szelubskiego (z 1943 r),
jednakże błędnie określa sprawców, którymi oczywiście nie byli członkowie NSZ, lecz RPPS
(zob. M.J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne „Ząb”…, s. 97).
95
Więcej na temat tego wydarzenia zob. M. Sulej, Zdrada i zbrodnia…, s. 281–288.
96
M.J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1955…, s. 172–173.
97
Aby się tego dowiedzieć, należało przejrzeć akta procesowe i śledcze kilku osób (Adama
Sobonia, Ryszarda Ławruszczuka i innych, Stanisława Kucharskiego, Stanisława Michałowicza
i innych). Nie miał do nich dostępu w momencie pisania pracy Chodakiewicz, natomiast
korzystał z nich podczas pisania artykułu Dariusz Libionka.
98
W tym przypadku autor prawidłowo datuje wydarzenie z 1942 r. (zob. M.J. Chodakiewicz,
Narodowe Siły Zbrojne „Ząb”…, s. 350).
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W świetle zgromadzonych materiałów należy uznać to za fakt rzeczywisty.
Wymienieni członkowie NSZ nie mieli z tym nic wspólnego.
O ile jednak Chodakiewicz popełnił błąd99, o tyle wydarzenie to zmanipulował wręcz Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Publikując monografię ruchu socjalistycznego (siłą rzeczy na podstawie źródeł jego dotyczących100), oskarżył on
NSZ o popełnienie zbrodni na oddziale socjalistów: „W październiku 1943 r.
większość oddziału została wymordowana przez NSZ”101. Autor, choć dobrze
datował wydarzenie, to bezzasadnie przypisał trzykrotnie to morderstwo NSZ.
Uzasadnił to, co prawda, pracą Mulaka, jednakże w niej samej nie ma o tym
wydarzeniu ani słowa!102 Bezsprzeczne jest, że w październiku 1943 r. Żydów
w oddziale RPPS zabili sami jego członkowie.
Zdecydowanie dużo więcej uwagi wydarzeniom z końca 1942 r. poświęcił
Dariusz Libionka103. Ten znany i mocno zaangażowany historyk Holokaustu
i spraw związanych ze społecznością żydowską w Polsce, próbował gruntownie odtworzyć i opisać sprawę zamordowania byłych jeńców z obozu przy
ul. Lipowej104. Autor nie ukrywał swoich lewicowych poglądów ani niechęci
wobec tych historyków, którzy przychylnie pisali o ruchu narodowym. Rzuca
się, niestety, w oczy nie tylko chęć odtworzenia faktów, lecz także, jeśli nie
przede wszystkim, chęć „dołożenia” historykom „prawicowym”105. Autor,
99

Por. M.J. Chodakiewicz, „Historia pewnego mordu”…, s. 111–129.
Sprawę wydarzeń z października 1943 r. wielokrotnie poruszano w materiałach PPS.
Tutaj znów, by nie powielić informacji opublikowanych przez Mirosława Suleja, odeślę do
jego publikacji (zob. M. Sulej, Zdrada i zbrodnia… s. 281–288).
101
Trudno dzisiaj określić, czy informacja w książce wynikała z niewiedzy, czy też autor
świadomie wprowadził w błąd czytelnika (zob. K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny
1939–1945 (Warszawa: IH PAN, 1993): s. 164–165, 238, 302; tegoż, „Socjaliści polscy wobec
walki i zagłady Żydów”, Dzieje Najnowsze, R. XXV, z. 1 (1993): s. 57).
102
Por. J. Mulak, Polska lewica socjalistyczna 1939–1944 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1990).
103
D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 23–62.
104
Autor opisał kilkanaście przypadków zabójstw osób pochodzenia żydowskiego. Według
poszlak, które przytoczył, członkowie NOW/AN/NSZ mieli z tym większy lub mniejszy
związek. Z uwagi na rozległość materiału oraz charakter spraw niżej podpisany skupił się
jedynie na sprawie byłych jeńców z ul. Lipowej.
105
Można odnieść wrażenie, że najważniejszym zarzutem jest to, że historycy do dnia dzisiejszego nie opisali wszystkich form działalności środowiska narodowców podczas wojny na
terenie województwa lubelskiego. Dariusz Libionka nie zauważył przy tym, że do dziś nie
ukazała się monografia: SN, NOW, NSZ w latach 1939–1944, NSZ/NZW po 1947 r., czyli
prace – wydawałoby się – podstawowe. Z publikacji można jedynie wymienić biografię „Zęba”
autorstwa Marka Jana Chodakiewicza, która choć opisuje wiele pobocznych wątków, nie
wypełnia wielkiej luki w tej tematyce. Trudno z tego powodu czynić zarzut autorowi. Ponadto
ukazały się artykuły przyczynkarskie, omawiające jedynie skrawki działalności narodowców
autorstwa Rafała Drabika, Mirosława Piotrowskiego i Marcina Zaborskiego. Z wiadomych
powodów autorzy skupili się na opisywaniu różnych form działalności podziemia. Nie wiem,
czy ktokolwiek ze wspomnianych historyków unikał tematyki żydowskiej. Należy jednak
100
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dążąc do obalenia mitów i stereotypów, sam okazuje się nimi spętany. Nie
potrafi przeprowadzić przekonującej analizy. Powierzchowność wiedzy na
temat funkcjonowania NSZ stała kilkakrotnie za błędną interpretacją faktów
i nieprawdziwymi sformułowaniami. Nie jest np. prawdą, jakoby materiały
NSZ były rozproszone i trudno dostępne. Dokumenty na ten temat można
odnaleźć głównie w archiwach IPN i archiwach państwowych. Jedynie skromna
część materiałów znajduje się w rękach osób prywatnych (m.in. dotycząca
Białostocczyzny). Spore archiwum posiada także Leszek Żebrowski, a nigdy
nie słyszałem, aby któremukolwiek z historyków odmówił do nich dostępu.
Warto także wspomnieć o materiałach własnych Związku Żołnierzy NSZ. Tutaj
również nie spotkałem się z odmową ich udostępnienia.

Kwestie do wyjaśnienia
Kilka innych nieprawdziwych stwierdzeń Libionki należy omówić bardziej
szczegółowo. Opisując dwa przypadki rozbicia grup żydowskich, historyk ten
wielokrotnie podkreśla błąd, który popełnił Chodakiewicz, nie wspomina
jednak o oczywistej „pomyłce” Dunin-Wąsowicza106. Potrzeba było odczekać kilka lat, aby fakt popełnienia mordu na Żydach z 1943 r. „przepisano”
z narodowców na oddział RPPS107. Czy ten ustalony fakt nie dotarł jeszcze do
Dariusza Libionki? Zdumiewa to choćby z tego powodu, że powierzchownie
przynajmniej wydawał się wykazywać znajomością materiałów dotyczących
tej sprawy. Wielokrotnie pisał przecież o tym Szelubski, na którego Libionka
często się powołuje108. Może ten drugi ma awersję do doczytywania się tego,
czego nie lubi? Dwuznacznie to wygląda, choćby w kontekście nawoływania
do pojęcia „trudu systematycznego opracowania” tematyki „udziału członków
NSZ w mordach na ukrywających się Żydach”. A wystarczyło dopisać jedno
zauważyć, że choćby cytowana praca magisterska dotycząca wydarzeń spod Borowa (z sierpnia
1943 r.) oraz powstały na jej podstawie artykuł wymieniły wśród ofiar pośród komunistów
osoby narodowości żydowskiej. Wielokrotnie sprawy żydowskie omawia także wspominana
biografia „Zęba”. Trudno zatem stwierdzić, jak to się ma do sugestii o „kanoniczności” (w tym
przypadku jednego konkretnego opisu). Historia narodowców jest na tyle obszerna i skomplikowana, że na wyjaśnienie czeka wiele spraw związanych nie tylko z Żydami, lecz także
działalnością wojskową, strukturą polityczną i cywilną, działalnością wydawniczą, zbrojną,
walką z bezpieką czy choćby współpracą z komunistami. W przeciwieństwie do historii Holokaustu, opisywanie dziejów podziemia niepodległościowego, a szczególnie ruchu narodowego,
nie cieszy się popularnością wśród większości historyków.
106
Nie omieszkał przy tym wytknąć pomyłki Marka J. Chodakiewicza, dotyczącej daty
powstania RPPS. Choć ta została popełniona jedynie w kontekście morderstwa z 1942 r.
(zob. D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 27).
107
M. Sulej, Zdrada i zbrodnia…, s. 281–288.
108
AAN, Akta osobowe Jana Szelubskiego, 8142, Zeznanie Jana Szelubskiego z grudnia
1950 r., k. 17–29.
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zdanie w przypisie. I zbadać inne archiwalia, niezależnie od tych o proweniencji
ubeckiej i żydowskiej109.
Choć przyczyny nawiązania kontaktów między POW a Żydami z obozu
przy ul. Lipowej wydają się istotne, nie tylko ze względu na pytanie, dlaczego
związał się z nimi Szelubski i inni Żydzi (w tym mocno komunizujący), to
dla Dariusza Libionki był to problem o drugorzędnym znaczeniu. Dziwne to
jest tym bardziej dlatego, że w dalszej części artykułu stawia hipotezę, jakoby
od samego początku grupa „Czarnego” miała zamiar wyciągnąć i zlikwidować
ukrywających się Żydów110. Hipotezę pozbawioną jakichkolwiek wiarygodnych
źródeł. Co więcej, dynamika rozwoju sytuacji, którą przedstawiłem powyżej,
sugeruje, że mieliśmy do czynienia z improwizacją, a nie z premedytacją.
Najpierw wielkie obietnice, niesamowite nadzieje, potem kłopoty w praktyce, konflikt, strach, nieporozumienia, mord. To są elementarne podstawy
dedukcji i analizy krytycznej w kontekście ograniczonego materiału, którym
dysponujemy.
Nie zastanawia jednak Libionki, dlaczego jeńcy z ul. Lipowej nie skorzystali z kontaktów z komunistami, sami mając podobne poglądy? Historyk
nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Trudno jednak nie stawiać tak kwestii
w kontekście wydarzeń z 1942 r. oraz informacji o rzekomych „czerwonych
harcerzach”, sprowadzających Żydów do punktu kontaktowego związanego
z narodowcami. To ostatecznie komuniści byli tam, czy też nie byli?
Zdumienie budzi także fakt bezkrytycznego przyjęcia przez Libionkę wersji
o wcześniejszym ustaleniu „punktu, w którym uciekinierzy mieli się spotkać”111.
Bardziej prawdopodobne wydaje się, że pierwsi uciekinierzy dotarli do sklepu
Sobonia już w większej grupie, prowadzeni przez polskiego przewodnika, być
może „Czarnego”. Jak inaczej do małej wsi mogła trafić grupa Żydów pochodzących spoza Lubelszczyzny, głównie z Kresów Wschodnich?112 Leśniczówka
była co prawda stacją kolejową, ale osada właściwa oddalona była od stacji.
Co zrobili żydowscy uciekinierzy? Wysiedli z pociągu nierozpoznani? Czy szli
z Lublina?
Autor nie zastanawia się także, skąd w zeznaniach Fiszera pojawiła się
nazwa NSZ, które w tym czasie (jesień 1942 r.) jeszcze nie funkcjonowało
w tamtej okolicy (a skąd pochodzili prawdziwi czy rzekomi sprawcy). O ile
Libionki to nie zaintrygowało, o tyle pytanie o identyfikację sprawców wydaje
109

Libionka nie tylko nie zdejmuje piętna zabicia członków oddziału RPPS z NSZ, ale
nawet nie pisze wprost, że było to dzieło samych socjalistów (zob. D. Libionka, „Narodowa
Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 29).
110
Co prawda, stawia zarzut, „że cała [operacja] została przygotowana i zrealizowana siłami
struktur kraśnickich”, jednakże wnioski płynące z akt temu przeczą (zob. tamże, s. 49).
111
Tamże, s. 30.
112
Nawet przyjmując wersję o wcześniejszej wizji lokalnej kilkuosobowej grupy Żydów
z obozu.
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się zasadnicze. Należy bowiem podkreślić, że te materiały, powstałe w 1947
r., jako pierwsze rzucają cień podejrzeń na NSZ. Fiszer nie wiedział i nie mógł
tego wiedzieć ani od Szelubskiego113, ani od ocalałego świadka, ani tym bardziej
z własnych wspomnień. Skąd zatem posiadał taką informację? Pominąwszy
nawet fakt, że w tym okresie i na tym terenie struktur NSZ po prostu nie było.
Trudno przejść obojętnie obok informacji, jakoby napastnicy mieli użyć broni
chemicznej (granatów gazowych, gazu łzawiącego). Skąd na dalekiej prowincji,
mogła znaleźć się taka broń, nie wiemy. Nie znane są inne przypadki jej użycia
przez podziemie niepodległościowe w tym okresie.
O tym, jak trudne jest odtworzenie wszystkich wątków, świadczy chociażby sprawa domniemanego zaangażowania w mordy na Żydach oddziału
GL Grzegorza Korczyńskiego. Chodakiewicz zasugerował możliwość odpowiedzialności gwardzistów za wydarzenia z 1942 r.114. W tym właśnie czasie
Korczyński z towarzyszami dopuścił się masowych mordów na Żydach w Kraśnickiem. Prawdopodobnie jednak w wypadku zabójstwa jeńców nie jest to
trafna hipoteza. Libionka zdezawuował to w kuriozalny sposób. Mianowicie
autorytatywnie stwierdził, że Szelubski o oskarżeniu Korczyńskiego dowiedział się dopiero z Radia Wolna Europa w 1969 r.115. Dotarcie do materiałów
źródłowych pozwala usunąć spore nieścisłości. Szelubski oskarżał (publicznie)
Korczyńskiego o mordowanie osób narodowości żydowskiej, chcących walczyć
z Niemcami, a nie o sprawę lasów zakrzowickich116. I wbrew twierdzeniom
Libionki miało to miejsce dużo wcześniej niż po wyjeździe Szelubskiego z Polski.
Pierwszy znany taki dokument pochodzi jeszcze z okresu jego pracy jako radcy
ambasady w Wiedniu, tzn. z 1964 r.117. Aby dokończyć wątek, trzeba dodać,
że Szelubski nigdy (a przynajmniej nie ma na to dowodów na piśmie) nie
winił Korczyńskiego za lasy zakrzowieckie, ale za morderstwa rzeczywiście
popełnione przez jego oddział.
Libionka sklecił swoją wizję mordu na jeńcach na podstawie fragmentów
wspomnień Szelubskiego i innych uciekinierów z obozu, nanosząc na nie
zeznania śledcze, wymuszone przez UB. Jest to metodologia afirmacyjna,
znana ze sprawy Jedwabnego. Głównie były to zeznania „Zagłoby”. W swych
zeznaniach oskarżał on niemal wszystkie znane mu osoby o wszystko. Nie
przeszkadzało mu również to, że wiele wydarzeń znał jedynie z opowieści,
często nawet nie ich uczestników. Miał również po temu osobiste powody.
113

Jak już było opisane, Szelubski wymienia NSZ dopiero na przełomie 1949 i 1950 r.
Był to okres wymordowania ponad stu osób narodowości żydowskiej, ukrywających się
w powiecie kraśnickim.
115
D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne…”, s. 32.
116
Ponadto wypomniał Korczyńskiemu kontakty z gestapo.
117
Pochodzi z raportu jednego z pracowników ambasady polskiej w Wiedniu z 20 V 1964 r.
(zob. AIPN, 00945/665, Informacja dotycząca Jana Szelubskiego, 21 XII 1968 r., k. 177
i nast.; tamże, Notatka rezydenta „Wars”, 20 V 1964 r., k. 423–424).
114
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Został wyrzucony z NSZ i przez jakiś czas ukrywał się przed sądem polowym.
Ignorując to, Libionka zastanawia się nad jego prawdomównością jedynie
w kontekście opisu cech charakteru niektórych NSZ-owców. Nie wiedzieć
czemu, nie konfrontuje fantazji „Zagłoby” ze śledztwa z dokumentem (relacją
ocalonego) ostatnio opublikowanym przez Chodakiewicza.
Wykorzystując przede wszystkim zeznania złożone podczas śledztw, Libionka
wiele ryzykował. Historykom wiadome jest, że korzystanie ze źródeł ubeckich
jest zawsze obarczone bardzo dużym ryzykiem. Wielokrotnie wspominał o tym
choćby Marcin Zaborski118. Powszechnie wiadomo, że rtm. Pileckiego skazano
za zdradę stanu i narodu, podobnież jak płk. Cieplińskiego. Obaj się przyznali,
prawda? Nikt dziś jednak nie traktuje tych zarzutów poważnie. Były to śledztwa
i procesy polityczne par excellance. To samo sprawy przeciwko NSZ, a do tego
zaliczał się przecież proces Adama Sobonia. Zbrodnie osób indywidualnych,
których dopuszczały się one na własną rękę, miały raz na zawsze zohydzić
całą organizację narodową. I to działało, czego najlepszym przykładem jest
pisarstwo Libionki – historyk ten wydaje się bowiem albo bezwiedną ofiarą
komunistycznej propagandy i dezinformacji, albo też jest kontynuatorem
i spadkobiercą jej tradycji. Tertium non datur.
Choć Libionka powinien zdawać sobie sprawę z ułomności komunistycznego
materiału śledczego i procesowego, to nie przeszkadza mu to ułożyć niemal
całego schematu rozumowania na jego podstawie. Co więcej, sam wspomina
o sterowaniu przez mjr. UB Adama Humera procesem Adama Sobonia. To
na jego wniosek dobierano odpowiednich świadków. Śledztwa, a zatem także
i przesłuchania prowadzono w tamtych czasach zazwyczaj pod konkretnym
kątem119, skupiając się na z góry założonych tezach120. Ich treść zależała bardzo
często od odporności psychicznej poszczególnych więźniów na terror psychiczny
oraz fizyczny, stosowany przez przesłuchujących121. Wiadomo, że przynajmniej
kilku więźniów przygotowywanych do tzw. procesu borowskiego było bitych
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M. Zaborski, M. Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944–1947 (Lublin:
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II, 2009): s. 399 [recenzja], Studia
Prawnicze KUL, nr 1 (2011): s. 203–215.
119
W trakcie prowadzenia śledztwa pojawiają się różne kierunki prowadzenia sprawy, m.in.
w notatce urzędowej z 4 I 1952 r. czyny w niej opisane zostały przyporządkowane „Zniczowi” i Stanisławowi Kucharskiemu „Krzemieniowi”. Z pewnością ten ostatni nigdy nie
kierował jakąkolwiek grupą wypadową. Również „Znicz” w tym okresie (1942) nie prowadził
samodzielnych akcji zbrojnych. Ukrywał się po dezercji z policji granatowej (zob. AIPN Lu,
011/181, t. 1, k. 145 i nast.).
120
Niemal każda sprawa prowadzona przeciwko członkom NSZ skupiała się m.in. na „ujawnianiu całokształtu bandyckiej działalności NSZ, współpracy NSZ z Niemcami oraz ujawnieniu
mordów popełnianych na działaczach lewicowych oraz osobach mniejszości żydowskiej”.
121
Tematyka metod śledczych była już wielokrotnie omawiana oraz opisywana, nie ma
potrzeby zatem przypominania wachlarza tortur stosowanych przez UB.
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i maltretowanych122. Za komentarz niech posłuży fragment wspomnień Kazimierza Poray-Wybranowskiego „Kreta”:
Tak że, proszę ciebie, wracałem często pobity po takim
przesłuchaniu. Żeby tylko bili... Potrafił, proszę ciebie, wziąć
[cię], jak ręce miałeś z tyłu skute, powiesił cię, wyłamywały się
te [ręce], a on cię wziął, a miał taką linkę z hakiem, i założył ci
tu, i podciąga, pyta i chwyta cię, podciąga i ci coraz bardziej
wyłamuje ręce, bo przecież gdzie jesteś w stanie utrzymać się. No
i, człowieku, to w pewnych momentach człowiek właściwie by
był się do wszystkiego przyznał. Jakby mi powiedzieli, że Lenina
zamordowałem, to bym też powiedział123.

Jeden z żołnierzy NSZ, Stanisław Skowroński „Knoll”, zmarł w wyniku
„intensywności” przesłuchań jeszcze przed procesem124. Również „Wiśnia” kilkakrotnie przed sądem odwoływał swoje zeznania, opisując, jakimi metodami
je od niego wydobywano, a nawet pisano z góry ustaloną tezę, zmuszając go
jedynie do złożenia podpisu125.
Niestety, po kilkudziesięciu latach trudno zawyrokować, ile w tych zeznaniach było prawdy, a ile chęci odwetu za wcześniejsze urazy czy skrywane
wzajemne żale. W dużej mierze można to potraktować jako metodę obrony
przesłuchiwanych i przekazywanie gotowej odpowiedzi na przygotowane już
zarzuty dotyczące organizacji. Symptomatyczne, że w wielu materiałach na
temat NSZ już we wstępie można odnaleźć informacje (a właściwie inwokację),
że dany członek NSZ brał udział w morderstwach na członkach PPR, GL-AL
oraz osobach narodowości żydowskiej. Oczywiście, w samej dokumentacji nie
ma często o tym ani słowa. Brak jest nie tylko powtórzenia tej informacji, ale
wszelkich poszlak wskazujących na to, że ta osoba miała cokolwiek wspólnego
z mordowaniem Żydów126. Była to taka klasyczna mantra ubecka, aby zrównać
żołnierzy niepodległościowego podziemia (AK i NSZ) z Niemcami z NSDAP.
Podobną tendencję można zaobserwować w materiałach opisowych dotyczących poszczególnych żołnierzy NSZ. Przykładowo w charakterystyce Franciszka
Kloca z czerwca 1953 r. można przeczytać, że należał do oddziału NSZ pod
122

O biciu wspominają przed sądem Kazimierz Wybranowski, Ryszard Ławruszczuk, Leon
Cybulski „Znicz”. Nie wspomnę już o zakatowanym w śledztwie Stanisławie Skowrońskim.
123
„Rozmowa Kazimierza Poray-Wybranowskiego («Kreta») z Leonardem Zub-Zdanowiczem
(«Zębem»)”, Szczerbiec, nr 11 (2002): s. 71–120, wersja internetowa: http://nsz.com.pl/index.
php/wspomnienia/193-kazimierz-poray-wybranowski-qkretq-wspomnienia-z-ub.
124
Tamże.
125
AIPN Lu, 326/201, Protokół rozprawy głównej z dnia 16 września 1954 r., k. 184–188.
126
AIPN Lu, 003/2331, Teczka personalna informatora „Rak”, Plan opracowania kandydata
na werbunek, Kraśnik, 2 III 1951 r., k. 8.
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dowództwem „Znicza”. Miał m.in. „dokonywać morderstw obywateli polskich
narodowości żydowskiej”. Jakich konkretnie, tego już dalej nie napisano127. Ale
automatycznie to zakładano. Ciekawy jest również fakt, że od końca lat 50.
w materiałach na temat NSZ (doniesieniach, raportach) informacje dotyczące
mordów na Żydach niemal nie występują. Pokazuje to doskonale tendencje
w zmianach nacisku na poszczególne „winy”128 członków podziemia narodowego. Pokusa korzystania z takich, zazwyczaj gotowych opisów wydarzeń jest
spora. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że uległ jej także Dariusz Libionka.
Jego cały artykuł robi wrażenie pisania pod ustaloną tezę. Autor wielokrotnie i rutynowo dwuznaczność czy niedopowiedzenie w źródłach interpretuje
na niekorzyść narodowców129. Podkreśla wątki antyżydowskie pojawiające się
podczas zeznań. Z zadowoleniem cytuje fragmenty zeznań o nich mówiące,
nie prostując ich, nawet ich nie weryfikując. Wychowany na stereotypach
komunistycznej dezinformacji i propagandy, hołduje im nadal i nie potrafi
wyemancypować się z totalitarnej pułapki swego procesu myślowego. Nie jest
bowiem w stanie w stanie udowodnić właściwie żadnego z zarzutów, choćby
cytując jakikolwiek dokument Okręgu III NSZ. Na potwierdzenie skrajnie
antyżydowskiej atmosfery w NSZ służą tylko dokumenty pochodzące z aresztów
UB. Trudno jednak uznać je za wiarygodne.
Sytuacja na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej była szczególna.
Mieszanina różnych organizacji, band rabunkowych i ukrywających się osób
prowadziła do wielu czasem nieszczęśliwych wypadków. Pewne jest, że Żydzi
ginęli z rąk narodowców, jak i to, że narodowcy ginęli z rąk żydowskich.
Warto tu przywołać mało znaną akcję „Wrzód”, gdy zarówno AK, Bataliony
Chłopskie i NSZ, jak i komuniści szukali wypuszczonych przez Niemców
– na przeszpiegi – Żydów. Trzeba jednak bardzo złej woli, aby takie wypadki
traktować jako przejaw „nastrojów antysemickich”. Niestety, bez odpowiedzi na wiele pojawiających się tutaj pytań, artykuł Libionki nie może być
potraktowany jako próba odtworzenia faktów. Zacytowane już zadowolenie
127

AIPN Lu, 003/2450, Akta informatora „Wilk”, Charakterystyka Franciszka Kloca
z 15 czerwca 1953 r., k. 76.
128
Na marginesie niniejszej sprawy można dodać, że jednym z celów aresztowania i zatrzymywania członków NSZ w tzw. sprawie borowskiej było: „Przez ww. starać ustalić się udokumentowania dowódcy oddziałów, jak «Znicza», «Zagłoby», «Knolla» i «Kreta» o współpracy
z gestapo” (zob. AIPN Lu, 0220/69, Wniosek o zezwolenie na areszt Flisa Wojciecha, k. 14
i nast.).
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Zła wola Libionki jest widoczna np. wobec rodziny Poray-Wybranowskich. Kwestionuje
ich rolę w pomaganiu rodzinie żydowskiej Zielonka-Majeri. Notabene historyk ten odmawia
nawet przyjęcia do wiadomości, że takie właśnie nosili nazwisko, co jasno wynika z przedwojennych spisów ziemian. Widocznie jak nie ma tego w ubeckich kwitach, to nie można
afirmować (zob. T. Epsztein, S. Górzyński (red.), Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku
1930: Województwo lubelskie i województwo lwowskie (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Blitz-Print, 1990): s. 26).
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autora z obalenia dotychczasowych „prób negowania udziału członków NSZ
w mordach na ukrywających się Żydach” tylko wzmacnia takie odczucia.
Dowiadujemy się od niego, kto zeznawał, ale nie dowiadujemy się, kto zabił
Żydów pod Zakrzówkiem. Trudno zatem traktować poważnie inne, podane
przez Libionkę, informacje o mordowaniu Żydów przez członków NSZ na
terenie Lubelszczyzny. Materiałem dowodowym nie mogą być bowiem jedynie
zeznania pochodzące od osób aresztowanych i przesłuchiwanych w systemie
totalitarnym.

Podsumowanie
Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że późną jesienią 1942 r.
bliżej nieznana grupa dokonała morderstwa około czterdziestoosobowej grupie
Żydów, zbiegłych z obozu przy ul. Lipowej 7 w Lublinie, a ukrywających się
w lasach zakrzowieckich. W początkowej fazie ucieczki zaangażowanych w nią
było kilka osób, które pół roku po tych wypadkach wstąpiły do NSZ130. Niestety, sprzeczności między dostępnymi źródłami nie pozwalają ustalić, czy mieli
oni cokolwiek wspólnego z samym morderstwem. Trudno się zatem zgodzić
z tezą Dariusza Libionki, że „materiały archiwalne w sposób jednoznaczny
rozstrzygają interesującą nas kwestię”. Sprzeczności i okoliczności powstania
dostępnych materiałów nie pozwalają na postawienie zarzutów wobec żadnej
z opisywanych osób. Co prawda, poszlaki wskazują, że niektóre z nich mogły
mieć wiele wspólnego z dokonanym zabójstwem, jednakże bezsprzecznych
dowodów nie mamy. Trudno w takim przypadku rzucić oskarżenie na osoby
już nieżyjące.
Czy zabicie około 40 Żydów obciąża AN czy NSZ? Odpowiedź brzmi: oczywiście, nie. Bandytyzm, który w ówczesnych czasach był zjawiskiem nagminnym, nie mógł ominąć organizacji podziemnych. Słusznie pisze Chodakiewicz,
że „prawdopodobnie we wszystkich grupach partyzanckich byli obok żarliwych patriotów też i ludzie moralnie skarłowaciali”131. O bandytyzmie części
130

Mimo szerokiej kwerendy archiwalnej nie znalazłem żadnych informacji dotyczących
dalszych losów „Wiśni” i „Groźnego” w szeregach NSZ. Sam „Wiśnia” twierdził, że w połowie
1943 r. odszedł z organizacji. „Wołodia”-„Zuch” i „Marynarz” zostali bardzo szybko „zwolnieni” z oddziału NSZ „Stepa”. Sam „Marynarz” był jednak w NSZ do 1945 r. Również
„Zagłoba” został z NSZ wyrzucony za „rabunek na własną rękę”. „Placek” zaginął (zginął?)
na początku 1943 r. Rozpad grupy i przejście części jej członków do AK potwierdza również
Marcin Zaborski, nie podając jednak, z wyjątkiem „Zagłoby”, kto jeszcze wówczas odszedł
z organizacji (zob. B. Szucki „Artur”, Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu (Lublin: Wydawnictwo Związek Żołnierzy NSZ, 2013): s. 158; M. Zaborski, „Okręg lubelski Narodowych
Sił Zbrojnych 1942–1944” [w:] Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej
historii Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa 25 października 1992 roku, (red.) P. Szucki
(Warszawa: Wydawnictwo Związek Żołnierzy NSZ, 1994): s. 224).
131
M.J. Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne „Ząb”…, s. 139.
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członków organizacji podziemnych wiadomo od dawna. Nie było to zjawisko
powszechne i zmagały się z tym wszystkie organizacje. Należy tu powtórzyć
za Leonem Kieresem, byłym prezesem IPN: „To były jedynie pojedyncze
przypadki patologii w organizacjach niepodległościowych. […] Można mówić
o zbandyceniu pojedynczych osób czy grup, ale nie przenosić tego na całą
formację. To jest zbyt daleko idące uproszczenie”132.
Zebrane materiały śledcze jednoznacznie pokazują, że większość informacji przekazywanych przez niektórych przesłuchiwanych (Wybranowskiego,
Cybulskiego) obwiniała osoby zmarłe bądź przebywające za granicą. Niejako
dodatkiem do tych informacji było oskarżanie organizacji (NOW, NSZ) jako
tych, które programowo zajmowały się mordowaniem Żydów. Słusznie zauważa
Dariusz Libionka, że było to robione pod dyktando funkcjonariuszy UB.
Szkoda, że nie wyciągnął z tego głębszych wniosków. Można założyć, że była
to cena za zmniejszenie wyroku, czy też uniknięcie kary śmierci133. W końcu
komunistom nie chodziło o prawdę, ale zwycięstwo – propagandowe i fizyczne.
Po „rozmowach” w katowniach UB rozumieli to chyba wszyscy przesłuchiwani. Niestety, po kilkudziesięciu latach historykom przyszło oddzielać ziarno
od plew. Gdy do tego dodamy częsty brak innych źródeł, sytuacja skazanych
wówczas żołnierzy wyklętych staje się nie do pozazdroszczenia. W takiej sytuacji
przepisywanie jedynie zeznań przesłuchiwanych i wyciąganie z nich daleko
idących wniosków jest błędne i bardzo ryzykowne.
Trudno mówić o jakiejkolwiek „korekcie obrazu” dzięki wyżej ustalonym
szczegółom. I choćby z tego powodu nie należy oceniać (by nie wspomnieć
o obwinianiu) całego podziemia narodowego w powiecie kraśnickim przez
pryzmat samego podejrzenia o takie bandyckie postępowanie kilku, kilkunastu osób. Nie znamy zbyt wielu odpowiedzi na narzucające się pytania. Nie
możemy także odtworzyć przebiegu wypadków. Nie wiemy, kto uczestniczył
w morderstwie. Nie wiemy, w jaki sposób zginęli Żydzi. Upływ czasu i brak
świadków utrudniają dokładne opisanie tej zbrodni. Nie zmienia to faktu, że
w poszukiwaniu prawdy nie można pójść drogą na skróty.
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Słowa te dotyczą okresu po 1944 r., jednakże są również aktualne na określenie wcześniejszych postaw społecznych (zob. „Nie unikamy żadnych trudnych spraw. Rozmowa z prezesem
IPN Leonem Kieresem”, Polsce Wierni, nr 12 (2002), wersja internetowa: http://www.kombatantpolski.pl/2002_12_art1.html [dostęp: 1 III 2014 r.].
133
Niestety, wszyscy uczestnicy opisywanych wydarzeń nie żyją.
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*
Jews, banditry, and the nationalist underground: The massacre
of Jews in the Zakrzówek Forest near Kraśnik
On 17 December 1942, several dozen Jewish escapees, who also happened
to be POWs from the Polish Army, were murdered near Kraśnik. The identity
of the perpetrators remains unknown. The individuals who fell under suspicion
had earlier helped the murdered Jews break out of the German concentration
camp in Lublin. All we know is that the perpetrators were remunerated for
their assistance but were later either unable or unwilling to continue helping
the Jewish group. After a few weeks, a mass murder took place. Although the
perpetrators have not been identified, there is strong evidence that the culprits
were a local gang of unorganized criminals who falsely passed themselves off
as the nationalist underground, although it is also possible that a few of the
members later did in fact end up in the ranks of the National Armed Forces.
Research on this crime was hampered by the communist dictatorship in Poland
and by the ideological preferences of some of the researchers, particularly
those on the left, who – unable to free themselves from anti-Endek stereotypes
– wished to prove, at any price, that the massacre was racially-motivated and
perpetrated by the nationalist underground.

Niniejszy tom jest początkiem nowej
wielotomowej edycji materiałów archiwalnych
Narodowych Sił Zbrojnych opracowanej przez
zespół historyków: prof. Marek J. Chodakiewicz,
dr Wojciech J. Muszyński i Leszek Żebrowski.

Wydawcą serii jest Fundacja Kazimierza
Wielkiego w Lublinie:
ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
e-mail: fundacja.fkw@gmail.com
tel.: 691-018-871

Artur Brożyniak

Rasowa czystość
po banderowsku – zbrodnie
OUN-UPA na rodzinach
mieszanych
Jednymi z najdramatyczniejszych wydarzeń podczas szeroko rozumianej rzezi
wołyńsko-małopolskiej były mordy dokonywane na rodzinach mieszanych,
wynikające z chęci oczyszczenia narodu ukraińskiego z elementów obcych
etnicznie. Zbrodnie te zostały utrwalone zarówno w dokumentach, jak i we
wspomnieniach świadków. Artykuł ten przedstawia w zarysie tamte tragiczne
zdarzenia.
Przez wieki na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej współżyły ze sobą
społeczności polska i ruska. Czynnikiem, który decydował o narodowości
danej osoby, była wyznawana religia. Rzymskich katolików identyfikowano
z Polakami, grekokatolików i prawosławnych uważano za Rusinów, później
za Ukraińców. W rodzinach mieszanych wyznanie i narodowość dziedziczono
razem z płcią. Jeżeli ojciec w mieszanym związku był katolikiem rzymskim,
to synów uważano za katolików rzymskich i Polaków. Natomiast zrodzone
w tym małżeństwie dziewczynki były po matce wyznania prawosławnego (lub
grekokatolickiego) i uważano je za Rusinki – Ukrainki. Dzieci wychowywano
zgodnie z odziedziczoną narodowością i wyznaniem, ale w tolerancji dla innych.
W okresie I Rzeczypospolitej niekiedy dochodziło do krwawych konfliktów
polityczno-klasowo-wyznaniowych. Dopiero jednak w XX w. szalejący masowy
nacjonalizm doprowadził do zniszczenia dawnych więzi Polaków i Ukraińców.
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W okresie międzywojennym w Małopolsce Wschodniej małżeństwa mieszane stanowiły średnio 30 proc. związków. W niektórych miejscowościach
odsetek ten sięgał nawet 50 proc. Skutkowało to rozległością więzów pokrewieństwa i powinowactwa między Polakami i Ukraińcami. Nieco inna sytuacja
wytworzyła się na Wołyniu. Tutaj małżeństwa mieszane można szacować na
mniej niż 1 proc. Wydaje się, że dla wchodzących w związki małżeńskie rzymskich katolików z Małopolski Wschodniej różnice w przynależności wyznaniowej współmałżonka (zazwyczaj grekokatolika) nie były przeszkodą. Na Wołyniu
natomiast katolicy stykali się z Cerkwią prawosławną, całkowicie odrębnym
wyznaniem, co utrudniało zawieranie małżeństw mieszanych. Niechętni temu
byli niektórzy duchowni zarówno Cerkwi prawosławnej, jak i i Kościoła katolickiego. Ponadto ludność polska na Wołyniu stanowiła mniejszy procent niż
w Małopolsce Wschodniej1.
Rodzący się ma przełomie XIX i XX w. nacjonalizm ukraiński postrzegał
małżeństwa mieszane jako zagrożenie dla spójności narodu. Etos narodu ukraińskiego wywodził się z dawnych tradycji kozackich i hajdamackich. Kozacy byli
ludźmi niepoddającymi się ówczesnym normom życia społecznego. Na Dzikich
Polach – pograniczu Rzeczypospolitej, Chanatu Krymskiego i Państwa Moskiewskiego – żyli z grabieży i prymitywnej gospodarki stepowej poza prawami
ówczesnych państw. Do tej społeczności przyłączali się nawet magnaci i czynili
grabież ziem tureckich zyskownym interesem. Pierwotnie społeczność kozacka
była wielokulturowa i wieloetniczna. Dopiero od przełomu XVI i XVII w.
nastąpiła identyfikacja kozactwa z prawosławiem. Z czasem Kozacy wykształcili organizację wojskową zdolną do wywołania buntów i wojen domowych.
Hajdamacy byli grupami rozbójniczymi działającymi w XVIII w. na pograniczu Rzeczypospolitej i Rosji. Podobne grupy opryszków i zbójów działały
w Karpatach na pograniczu polsko-węgierskim. Hajdamacy nie wykształcili
scentralizowanej organizacji.
Kozacy i hajdamacy wielokrotnie wszczynali rewolty o podłożu ekonomicznym, klasowym i wyznaniowym. Niekiedy dochodziło do walk i rzezi.
Szczególnie boleśnie zapisała się w dziejach tzw. koliszczyzna, czyli wystąpienie
prawosławnego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i Kozaków – przybyłych z podległej Imperium Rosyjskiemu Siczy Zaporoskiej – przeciw szlachcie
polskiej, ludności żydowskiej, Kościołowi unickiemu i rzymskokatolickiemu.
Jednym z głównych przywódców rebelii był Kozak – Maksym Żelaźniak, poddany carycy Katarzyny II. Głównym sukcesem rebeliantów było opanowanie
24 czerwca 1768 r. Humania. Miasto zdobyto w wyniku zdrady kozackiej
milicji dworskiej, dowodzonej przez Iwana Gontę. Ten ostatni przyłączył się
do koliszczyzny z powodu poczucia osobistej krzywdy. W Humaniu rebelianci urządzili rzeź mieszkańców, w której zginęło 5–20 tys. Polaków, Żydów
1

G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu
w latach 1931–1948 (Toruń: Adam Marszałek, 2005): s. 258–259.
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i duchownych unickich, w tym bazylianie z miejscowego klasztoru2. W trakcie
mordów jeden z jezuitów oświadczył, że dzieci Iwana Gonty były po kryjomu
wychowywane przez matkę Polkę na katolików i Polaków. Wobec tego Gonta
kazał wezwać kilkuletnich synów i zapytał ich publicznie czy są katolikami.
Dzieci odpowiedziały twierdząco. Gonta, obawiając się posądzenia o zdradę,
publicznie poderżnął synom gardła nożem. Rebelianci ogłosili Iwana Gontę
pułkownikiem pułku humańskiego. Dzieciobójstwo doprowadziło podobno
Gontę do obłędu.
Sukcesy koliszczyzny zaniepokoiły carycę Katarzynę II. Rosyjskie oddziały
przystąpiły do pacyfikacji pogranicza, w czym pomogły im polskie wojska
koronne. Gontę i innych przywódców powstania podstępem ujęli Kozacy
dońscy w służbie rosyjskiej. Gontę przekazano polskim władzom wojskowym
i po torturach stracono. Postać Gonty i jego „poświęcenie dla sprawy ukraińskiej” – mord na własnych dzieciach – spopularyzował ukraiński wieszcz
narodowy, Taras Szewczenko, w wydanym w 1841 r. poemacie Hajdamacy3.
Dzieło poety wywoływało przerażenie u części współczesnych mu Polaków,
którzy uważali, że pisarz nie powinien propagować tak niechrześcijańskich
i niehumanitarnych wzorców.
Postać Iwana Gonty stanowiła niewątpliwie wzór dla wielu członków OUN-UPA. Jego czyn uważano za akt najwyższego poświęcenia dla narodu; jego
nazwisko było jednym z częściej obieranych pseudonimów. W zbiorczym
indeksie do kilkunastu tomów Litopysu UPA znajduje się jedenastu „Gontów”,
w tym dowódca kurenia (batalionu), czoty (plutonu) i roju (drużyny)4.
Otwartą walkę z praktyką zawierania małżeństw mieszanych podjął nacjonalizm ukraiński na początku XX w. W 1903 r. Mykoła Michnowski opublikował 10 przykazań Ukraińskiej Partii Ludowej. W dziesiątym przykazaniu
zakazywano małżeństw mieszanych: „Nie bierz sobie żony z obcych, gdyż twoje
dzieci będą twoimi wrogami; nie przyjaźń się z wrogami naszego narodu, bo
tym dodajesz im siły i odwagi; nie zadawaj się z gnębicielami naszymi, bo
zostaniesz zdrajcą”. Wszystkich pozostających w małżeńskich związkach mieszanych i osoby utrzymujące z nimi stosunki towarzyskie określono zdrajcami
narodu. Dekalog Michnowskiego został sformułowany jako zalecenia dla
mężczyzn, ponieważ kobiet w tamtym czasie ukraiński ruch nacjonalistyczny
nie uważał za pełnoprawnych członków społeczności narodowej. Na uwagę
zasługuje również przykazanie czwarte, pośrednio odnoszące się do rodzin
2

L. Podhorodecki, Kozacy Zaporoscy. Czy polska stworzyła Ukrainę? (Warszawa: Bellona,
2014): s. 9 i nast.; W. Serczyk, Hajdamacy (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972):
s. 325–326; N. Połonśka-Wasyłenko, Istorija Ukrajiny, t. 2: Wid seredyny XVII stolittia do
1923 roku (Kyjiw: b.w., 2002): s. 148–151.
3
L. Sowiński, Taras Szewczenko. Studium, z dołączeniem przekładu Hajdamaków (Wilno:
nakładem Michała Gałkowskiego, 1861): s. 111–113.
4
Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 35: Pokażczyk do Litopysa UPA, (red.) S. Szpak
(Toronto–Lwiw: b.w., 2001): s. 328–341.
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mieszanych: „Zawsze i wszędzie używaj ukraińskiego języka. Niech ani twoja
żona, ani twoje dzieci nie kalają twojego domu mową obcych – gnębicieli”.
Ponadto należy przytoczyć przykazania drugie i trzecie, które definiowały
wrogów i nakazywały pozbycie się ich z terenu Ukrainy: „Wszyscy ludzie są
twoimi braćmi, ale Moskale, Lachy, Węgrzy, Rumuni i Żydzi – to wrogowie
naszego narodu, dopóki oni panują nad nami i wyzyskują nas”; „Ukraina dla
Ukraińców! Wygoń więc zewsząd z Ukrainy obcych – gnębicieli”5.
Podstawy ideologiczne nacjonalizmu ukraińskiego ukształtowały się w okresie międzywojennym. Z niemieckiego narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera
przyjęto m.in. ideę walki ras w ujęciu wulgarnego darwinizmu, utożsamianą
z zaciekłą walką narodów o byt biologiczny, oraz kult przemocy. Dekalog
ukraińskiego nacjonalisty autorstwa Stepana Łenkawskiego, w wersji pierwotnej przyjętej w 1929 r., jako oficjalny wyznacznik postępowania członków
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, w przykazaniu siódmym nawołuje
otwarcie do popełniania zbrodni w imię „wyższych celów”: „Nie zawahasz się
spełnić największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy”6.
W preambule dekalogu znalazło się odwołanie się do „odwiecznego Ducha
żywiołu” – demona, który nakazywał czynić zło w imię szczęścia i rozwoju
własnej nacji. Owego demona należy utożsamiać z szatanem, zatem w ideologii ukraińskiego nacjonalizmu mamy elementy satanizmu. Trzeba dodać,
że dekalogu Łenkawskiego członkowie OUN musieli się nauczyć na pamięć,
a z jego znajomości byli odpytywani przez przełożonych.
W 1930 r. pismo Rozbudowa Naciji zachęcało do zbrodni na członkach
własnej rodziny: „Kiedy nadejdzie ten nowy, wielki dzień, będziemy bez litości.
[…] Nie będzie miłosierdzia ani dla wielkiego, ani dla małego, a poeta zaśpiewa:
«I zarżnął ojciec syna»”7. Fragment ten nawiązuje do czynu Iwana Gonty. Pismo
pouczało, że pokrewieństwo nie może hamować działań służących osiągnięciu
celu, którym jest Ukraina bez mniejszości narodowych. Nacjonaliści uważali,
że szczęście i dobrobyt można osiągnąć tylko w państwie jednolitym narodowo,
a inne nacje należy wyeliminować.
W 1932 r. w nacjonalistycznym piśmie Surma zamieszczono wiersz „Na zew
rewolucyjnych fanfar”, emanujący nienawiścią do przeciwników: „Natychmiast
stańmy do boju, / Załóżmy oddział, partyzantkę! […] / Wyrżniemy dzikie
nasienie aż do korzenia. / Wypalimy gadom wnętrzności”8. Autor polecał
wyplewienie obcych, w tym Ukraińców z polskimi korzeniami.
5

L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich
w Polsce w latach 1922–1939 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009): s. 51.
6
Tamże, s. 56–57.
7
C. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny
światowej (Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej, 2004): s. 85.
8
Tamże, s. 84.
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W okresie II wojny światowej nacjonaliści przystąpili do budowy faszystowskiego państwa ukraińskiego. Jednolitość etniczną przyszłego państwa
zamierzano osiągnąć przez wymordowanie większości ludności polskiej i innych
obcych narodowo mieszkańców tzw. prastarych ziem ukraińskich, w tym
Ormian i Żydów. Asymilacji ludności obcej etnicznie nie rozważano. Możliwość tę odrzucono z przyczyn ideologicznych.
W 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) z rozkazu kierownictwa
cywilnego banderowskiej frakcji OUN rozpoczęła ludobójstwo Polaków na
Wołyniu. W następnych tygodniach rozszerzono zbrodniczą działalność na
pozostałe województwa Kresów południowo-wschodnich. W początkowym
okresie unicestwieniu podlegali wszyscy Polacy, w tym starcy, kobiety i dzieci.
Liczbę zamordowanych przez OUN-UPA w okresie ludobójstwa należy szacować na co najmniej 100 tys.9. Zbrodnię tę poświadczają wspomnienia setek
świadków i tysiące dokumentów.
Już na początku wojny rozpoczęto towarzyską izolację rodzin mieszanych
od reszty społeczności ukraińskiej. Przy tym ukraińskim członkom rodzin
mieszanych dawano do zrozumienia, że hańbią własną nację, dochodziło również do pojedynczych mordów10. W okresie ludobójstwa Polaków ukraińscy
nacjonaliści przystąpili do oczyszczenia narodu z małżeństw mieszanych.
Na podstawie licznych relacji świadków odtworzono modelowy proces
przeprowadzenia zbrodni na rodzinie mieszanej. Zazwyczaj na początku członkowie OUN żądali zamordowania najbliższych, np. żony oraz dzieci przez
mężów, mężów przez żony, matki przez synów lub części rodzeństwa przez
pozostałych itp. Wydaje się że dokonanie zabójstwa na najbliższych członkach
rodziny stanowiło formę zadośćuczynienia za winy „zanieczyszczenia krwi”.
Niestety, przypadki rodzinnych zbrodni się zdarzały. W Kobyłowłokach (pow. trembowelski) mąż Ukrainiec, Tomczuk, odciął żonie Polce
głowę i zaniósł ją do lokalnego kierownictwa banderowskiego jako dowód
wierności sprawie walki o niepodległą i czystą etnicznie Ukrainę11. Wielu
zbrodni dokonali mężowie na żonach i innych członkach rodziny m.in.: na
Wołyniu – w mieście Kowlu, miasteczku Kołki, wsi Turyczany i na terenie
gminy Werba; w woj. tarnopolskim – we wsiach Teofipólka, Chlebowice
9

T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę (Kraków:
Znak, 2008): s. 248–250; W. Filar, Wołyń 1939–1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie
(Toruń: Adam Marszałek, 2003): s. 92 i nast.; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1 (Warszawa:
b.w., 2000): s. 53 i nast.; P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935–1945 (Warszawa:
Książka i Wiedza, 2005): s. 301.
10
E. Siemaszko, „Zbrodnie OUN-UPA na Kresach Wschodnich a sytuacja rodzin polsko-ukraińskich”, http://www.zbrodniawolynska.pl [dostęp: 1 VIII 2014 r.], s. 7–9.
11
H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946 (Wrocław: Nortom, 2006): s. 402–402.
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Świrskie i Kobyłowłoki12. Szczególnie wstrząsająca jest zbrodnia rodzinna
w Teofipólce (pow. brzeżański). Zięć Ukrainiec zamordował, żonę i teściów
o nazwisku Dereń. Obłąkańcze okrucieństwo wykazał wobec swojej półtorarocznej córeczki, którą przywiązał sznurem do sań i ciągnął dopóki dziecko
zaprzestało dawać oznaki życia13.
Odnotowano również morderstwa dokonane przez innych członków
rodziny. W Kolonii Liski (pow. włodzimierski) żona zamordowała motyką
męża – Polaka Jana Krzeczunowicza14. W Poczapach (pow. złoczowski) Włodzimierz Kilarski, syn Polaka i członek UPA, wbrew zwyczajowi przejmowania
przez syna narodowości ojca wychowany przez matkę na Ukraińca w duchu
nacjonalistycznym, na polecenie swego dowództwa zamordował ojca, Józefa
Kilarskiego, byłego legionistę15. We wsi Dominopol (pow. włodzimierski)
synowie Ukraińcy chcieli zamordować matkę Polkę. W jej obronie stanął ojciec
Ukrainiec, który zastrzelił jednego z nich. Drugi uciekł, ale potem powrócił
z bojówką banderowską i zastrzelił ojca. Mordu na matce nie dokonał, bo
dowódca bojówki nakazał okazanie jej litości. W Dubnikach (pow. włodzimierski) w 1943 r. syn, ukraiński policjant, zastrzelił matkę Polkę16. We wsi Borki
(pow. krzemieniecki) syn z córką zamordowali ojca i pozostałe rodzeństwo,
określające się jako Polacy17.
Mimo terroru i propagandy wielu Ukraińców odmawiało mordowania
najbliższych członków rodziny. Wydaje się, że w takich przypadkach mord
zlecano członkom dalszej rodziny. Mimo to niektórzy Ukraińcy stawali do
czynnej obrony polskiej części rodziny. We wsi Stechnikowce (pow. tarnopolski) w grudniu 1943 r. Ukrainiec, Danyło Chemij, otrzymał trzy listy
od terenowego prowidnyka OUN z żądaniem zamordowania żony i córek
Polek – pod groźbą utraty życia. Chemij przygotował dom do obrony. Nocą
nastąpiło włamanie, gospodarz zaatakował napastników siekierą i uniemożliwił im dokonanie zbrodni. Po walce w ciemności okazało się, że na jego dom
napadli własny ojciec i brat18. We wsi Rybne (pow. leski) nauczyciel ukraińskiej szkoły powszechnej z polecenia OUN w 1944 r. nakazał Ukraińcowi,
Michałowi Tymejczukowi, zamordować żonę Polkę. Ten odmówił, mimo że
grożono mu śmiercią. Przy tym oświadczył, że żony będzie bronił nawet za
12

E. Siemaszko, „Zbrodnie OUN-UPA na Kresach Wschodnich…”, s. 9.
H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich…, s. 130.
14
E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej…, s. 923
15
H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich…,
s. 506–507.
16
E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej…, s. 916–917.
17
Tamże, s. 417.
18
H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich…, s. 383.
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cenę własnego życia. Przez następne miesiące spał z siekierą pod poduszką,
w ten sposób przygotowany do obrony przed napadem banderowców, lecz
do napadu ostatecznie nie doszło19.
Mordowano również Ukraińców chcących opuścić tereny objęte działalnością banderowców, aby połączyć się z polską częścią rodziny. W Mytnicy (pow.
trembowelski) banderowiec, Michał Hormacij, zamordował siostrę, Adelajdę
Krzyżanowską – żonę Polaka, która próbowała wyjechać do Polski, gdzie czekał
na nią mąż – intencją było niedopuszczenie do odnowienia związku z osobą
narodowości polskiej20.
W wielu przypadkach mordów na rodzinach mieszanych sprawcy wywodzili
się spoza rodziny lub nie potrafimy ich określić. Polskim członkom rodzin
pomagano przez umożliwienie im ucieczki lub ukrycia się, lecz i za to groziła
śmierć. We wsi Czechów (pow. buczacki) w lipcu 1941 r. zamordowano Płomińską, Ukrainkę – żonę Polaka i ich dziecko za to, że nie zdradziła, gdzie
ukrył się mąż. W tej samej wiosce zamordowano rodzinę mieszaną o nazwisku
Bojko: zginęli mąż Ukrainiec, żona Polka i ich dzieci21. Na uwagę zasługuje
również los młodej Polki, Heleny Głuczkowskiej ze Strzemienia (pow. żółkiewski). Wiosną 1945 r. jej rodzina z powodu zagrożenia ze strony banderowców
opuściła miejscowość. Ona jednak – mimo terroru nacjonalistów i wbrew
woli rodziców – pozostała, aby zawrzeć związek małżeński z miejscowym
Ukraińcem. Przy tym ukraińska rodzina narzeczonego gwarantowała jej bezpieczeństwo. Jednak oboje narzeczeni zostali z końcem 1946 r. zamordowani
w makabryczny sposób: związano ich razem i utopiono w stawie22. W 1945 r.
w miejscowości Futory (pow. lubaczowski) bojówka OUN uprowadziła, torturowała i zgładziła mieszaną rodzinę, Ukrainki – Katarzyny Hanasiewicz, której
mąż Polak – Józef, od 1937 r. przebywał na emigracji zarobkowej we Francji.
Zamordowano dzieci: Zbigniewa, Jana, Paraskewię; rodziców kobiety – Jana
i Paraskewię Lichaczów oraz siostrę Marię Ogryzło23.
Przedstawione powyżej przykłady oczywiście nie wyczerpują całości
zagadnienia. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na rodzinach mieszanych
19

Zbiory Artura Brożyniaka [dalej: ZAB], Relacja Piotra Tymejczuka, 11 III 2011 r.
H. Komański, S. Siekierka, H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich…, s. 409.
21
Tamże, s. 149.
22
ZAB, Relacja Jana Głuczkowskiego, 26 IX 2010 r.
23
AIPN Rz, 052/620, Akta sprawy operacyjno-śledczej: Kiszka Andrzej i inni, t. 3, Protokół
przesłuchania Józefa Hanasiewicza z 26 X 1973 r., k. 8–11; tamże, Zaświadczenie przewodniczącego GRN w Futorach z 27 VIII 194 r., k. 12; tamże, Protokół przesłuchania Jana Mydla
z 14 XI 1973 r., k. 25–26; S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939–1947 (Wrocław:
Wydawnictwo „Atla 2” – Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 2008): s. 479; H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich…, s. 479.
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z pobudek ideologicznych zdarzały się na całym obszarze działalności banderowców w latach 1939–1947. W wielu przypadkach ofiary przed śmiercią były
torturowane i okaleczane. Świadczy to o wyjątkowym okrucieństwie sprawców
i dehumanizacji ich ideologii. Obecnie jednak nie możemy w pełni ogarnąć tego
zjawiska. W wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie wymienić nazwisk ofiar
ani morderców. Również ocaleni członkowie rodzin mieszanych w większości
wypadków – ze zrozumiałych względów – nie podają nazwisk krewnych lub
powinowatych sprawców zbrodni.
Nacjonaliści ukraińscy, stosując metody zbrodnicze, w latach 1943–1945
oczyścili Kresy południowo-wschodnie z polskiej ludności, lecz państwa faszystowskiego nie zbudowali. Przy tym szczególnie ucierpiały rodzinny mieszane.
Ideologia nacjonalizmu zniewoliła wiele umysłów i zatarła granice zdrowego
rozsądku. Przelano morze krwi polskiej i ukraińskiej, wykopano przepaść nienawiści między obydwoma bratnimi społecznościami, której nawet dzisiaj, po
upływie siedemdziesięciu lat, nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć.
*
Racial purity Bandera-style: OUN-UPA crimes against mixed
Polish-Ukrainian families
The following article discusses the crimes committed by Ukrainian nationalists against mixed Polish-Ukrainian families during the Second World
War. Invoking the slogan of cleansing the Ukrainian nation of ethnically alien
elements, the Organization of Ukrainian Nationalists murdered Poles belonging to mixed families en masse. They did not even consider the alternative of
assimilation. The author analyzes the origins and course of the mass murders
then occurring in southeastern Poland under the German occupation. This
modus operandi was already hinted at by the Ukrainian national poet, Taras
Shevchenko, who described (in one of his works) the murder by Ivan Gonta,
a Ukrainian, of his own sons, whom he viewed as Poles. For the Ukrainian
nationalists of the OUN-UPA variety, this served as an example of the greatest
sacrifice on behalf of the nation.

Stanisław Skrzypek

Ukraiński program państwowy

na tle rzeczywistości (1967)

Wprowadzenie
Wobec emocji, które budzi współcześnie temat wojny na wschodniej
Ukrainie i towarzyszącego mu renesansu ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych, zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym numerze fragmenty
mało znanej dziś publikacji, stanowiącej
zapomniany już dorobek polskiej emigracji
wojennej. Ukraiński program państwowy
na tle rzeczywistości był jednym z elementów koncepcji udziału Polski w tworzeniu
nowego ładu europejskiego na wypadek
upadku porządku jałtańskiego. Miała to
być alternatywa wobec lansowanej przez
polskich federalistów doktryny połączenia w jeden blok polityczny, a nawet organizm państwowy, Polski, Ukrainy, Białorusi
i Litwy. Plany te, które z czasem przyjęło
się nazywać doktryną Giedroycia, budziły
gwałtowny sprzeciw środowisk kresowych
i narodowych. Polemizowano z tezą Jerzego
Giedroycia jakoby obowiązkiem Polski była
rola adwokata i państwa czynnie wspierającego niepodległość Ukrainy, Białorusi
i Litwy. Poddawano w wątpliwość jego Stanisław Skrzypek
twierdzenie, że niezależność wschodnich – zdjęcie z końca lat 30.
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sąsiadów Polski jest czynnikiem warunkującym jej niepodległość. I nie były
to puste publicystyczne rozważania politycznych dyletantów, ale fachowe,
naukowe publikacje, odnoszące się zarówno do programu restytucji niepodległej Ukrainy, jak i usiłujące pogodzić polski program niepodległościowy
z aspiracjami patriotów ukraińskich.
Jednym z tych, którzy zabrali głos w tej dyspucie i próbowali działać na
rzecz znalezienia przyszłego modus vivendi narodów Polski i Ukrainy, gdy oba
kraje pozbędą się sowieckiej dominacji, był Stanisław Skrzypek. Pochodził on
ze Świlczy pod Rzeszowem, gdzie urodził się w 1911 r. w rodzinie chłopskiej.
Przed wojną ukończył studia i był asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. W 1935 r. obronił doktorat z ekonomii. W czasie
studiów zaangażował się w działalność lwowskiej Młodzieży Wszechpolskiej,
w latach 1932–1933 kierował placówką Ruchu Młodych Obozu Wielkiej
Polski. Od 1933 r. był członkiem Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego,
działaczem zarządu Okręgu Lwowskiego Stronnictwa Narodowego. W czasie
kampanii wrześniowej walczył w Armii „Małopolska” gen. Kazimierza Sosnkowskiego, wraz z którą przedostał się na przedpola rodzinnego Lwowa.
Uczestniczył w tworzeniu zrębów konspiracji Stronnictwa Narodowego pod
okupacją sowiecką. Aresztowany 19 listopada 1939 r., był początkowo więziony we Lwowie, a następnie na moskiewskiej Łubiance; został skazany na
dziesięć lat obozu pracy. Przebywał w obozie Wiatłag w obwodzie kirowskim.
Po aresztowaniu został uznany za zaginionego i prawdopodobnie zmarłego
w sowieckich łagrach – jego nazwisko figuruje na kilku listach ofiar zsyłek na
nieludzką ziemię. W rzeczywistości jednak udało mu się przeżyć i odzyskał
wolność we wrześniu 1941 r. w związku z amnestią dla Polaków po podpisaniu
układu Sikorski–Majski. W latach 1942–1945 służył w stopniu podporucznika
w Armii Polskiej w ZSRS i w 2. Korpusie Polskim1.
Po wojnie pozostał na emigracji i w 1951 r. osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Obronił doktorat z historii na Fordham University w Nowym Yorku
w 1955 r. pod kierunkiem prof. Oskara Haleckiego. W latach 1951–1956
pracował jako analityk w Komitecie Wolnej Europy (Free Europe Committee) w Nowym Yorku, a w latach 1956–1981 w United States Information Agency (USIA) w Waszyngtonie. Był członkiem Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku (w latach 1953–1955 pełnił funkcję sekretarza
generalnego), stowarzyszenia Polish Veterans of World War II (prezes 1970–
1972). Był pierwszym redaktorem The Polish Review. Działał w emigracyjnym
Stronnictwie Narodowym oraz stowarzyszeniach kresowych: Związku Ziem
1

R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji (Warszawa: ISP PAN–Biblioteka Więzi,
1999); Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939–1941), (red.) T. Bereza (Rzeszów: IPN, 2006);
S. Kalbarczyk, Polscy pracownicy nauki ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej
(Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2001); A. Redzik, „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1945”, Rocznik Lwowski (2004).
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Południowo-Wschodnich i Kole Lwowian. Był autorem wielu opracowań
naukowych i wspomnień: The Problem of Eastern Galicia (London: Polish
Association for the South-Eastern Provinces, 1948); Rosja, jaką widziałem.
Wspomnienia z lat 1939–1942 (Newtown: Montgomeryshire 1949); Sprawa
ukraińska (Londyn: nakładem Stronnictwa Narodowego, 1953); The Soviet
elections in Eastern Poland, October 1939 (New York 1955).
Ukraiński program państwowy… autorstwa Stanisława Skrzypka miał dwa
wydania – pierwsze ukazało się w Londynie w 1948 r. nakładem Związku
Ziem Południowo-Wschodnich RP, kolejne – bez specjalnych poprawek i uzupełnień dwadzieścia lat później – w 1967 r., sfinansowane przez londyńskie
Koło Lwowian. We wstępie autor stwierdził, że celem jego publikacji jest
przybliżenie Polakom problematyki ukraińskiej: „Zupełnie nowe, nieobciążone
emocjonalnym balastem ani przedwojennymi koncepcjami, podejście do tego
problemu z naszej strony”.
Mimo upływu ponad pół wieku od napisania tej pracy, a także biorąc pod
uwagę fakt, że miała ona charakter jedynie doraźnej prognozy politycznej
– trzeba przyznać, że pod wieloma względami pozostaje ona nadal aktualna
i zadziwia czytelników trafnością ocen. I to mimo fundamentalnej (w porównaniu do lat 60. XX w.) zmiany sytuacji geopolitycznej Ukrainy i Polski.
Dotyczy to na przykład samych planów organizacji niepodległego państwa
ukraińskiego, które snuły emigracyjne elity ukraińskie w okresie zimnej wojny.
Program ten, zwłaszcza zaś kwestia granic „Wielkiej Ukrainy”, pozostaje zagadnieniem budzącym wiele emocji, zarówno na samej Ukrainie, jak i w krajach
ościennych, w tym w Polsce. Mimo bowiem upływu tak wielu lat zmieniło
się bardzo niewiele. Większość, jeżeli nie wszystkie, wysuwane kiedyś przez
ukraińską emigrację roszczenia terytorialne, o których pisze Skrzypek (w tym
także te skierowane przeciwko Polsce), można usłyszeć obecnie w wypowiedziach polityków i znaleźć w programach ukraińskich partii. Hasło „Wielkiej
Ukrainy” jest pielęgnowane i uważane za probierz patriotyzmu i wykładnię
programu politycznego przez wiele środowisk politycznych na Ukrainie, zwłaszcza wśród rosnących w siłę nacjonalistów. Należy zdawać sobie sprawę z tego
faktu i właśnie dlatego warto przypomnieć pracę Skrzypka, która była jedną
z najlepszych analiz i zarazem recenzji programu ukraińskich nacjonalistów
oraz jego implikacji dla Polski.
Przy okazji rozpatrywania planów „Wielkiej Ukrainy” Skrzypek rozprawił
się również z mitami pokutującymi wśród Polaków (zarówno wówczas, jak
i obecnie stanowiącymi rodzaj patriotycznego folkloru), czyli wysuwanymi
tu i ówdzie hasłami restytucji Polski w granicach z 1772 r. Podkreślił on, że te
szkodliwe mrzonki i fantazje we współczesnych realiach nie mają nawet cienia
szans – nie tylko na realizację, ale nawet na poważne potraktowanie.
Praca Skrzypka jest więc apelem o polityczny realizm i polemiką z papierowymi, wielkomocarstwowymi postulatami ukraińskich środowisk niepodległościowych z ich programem „Wielkiej Ukrainy” od Lublina po Kaukaz.
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Autor metodycznie zbija argumenty natury historycznej, etnograficznej,
gospodarczej i politycznej, mające uzasadniać imperialne aspiracje nacjonalistów ukraińskich, nie negując wszakże prawa tego narodu do samodzielnego
bytu państwowego. Niektóre zaś z tych argumentów wyraźnie popiera – jak
np. przyłączenie Krymu, a także całości okręgu przemysłowego w Donbasie,
bez których strategiczna pozycja tego kraju byłaby znacznie osłabiona i – co
stwierdza expressis verbis – groziłoby to utratą suwerenności i popadnięciem
w zależność od Rosji. Autor uważa wręcz, że Ukraina zbyt duża, rozciągnięta
od Bugu po Don, będzie państwem słabym i nie poradzi sobie z naporem
Rosji od wschodu. Jak trafne były to przewidywania, świadczą tegoroczne
wydarzenia na Krymie i w Donbasie.
Mimo że Skrzypek – jako polski narodowiec i lwowianin – miał prawo
akcentować swe jednoznacznie negatywne stanowisko wobec Ukraińców, to
w swej pracy zachował naukowy obiektywizm i fachowość. Ustrzegł się też od
popadnięcia w ideowy dogmatyzm, nakazujący traktowanie wizji niepodległej
Ukrainy jako jednoznacznego zagrożenia dla Polski (co wcześniej było charakterystycznym elementem publicystyki Stronnictwa Narodowego). Widział
w tym obiektywny czynnik zmieniających się realiów polityki międzynarodowej w Europie. Wybicie się Ukrainy na niepodległość uważał za możliwe,
choć skłaniał się raczej do przekonania, że nastąpi to w wyniku zwycięskiej
wojny świata zachodniego ze Związkiem Sowieckim, w wyniku której państwo moskiewskie samoistnie podzieli się na mniejsze twory. Tylko w takich
okolicznościach, jak przewidywał, będzie można myśleć o realizacji programu
niepodległej Ukrainy. I w tym przypadku nie był daleki od prawdy. Narzucony
bowiem Sowietom przez Ronalda Reagana wyścig zbrojeń stanowił właśnie
rodzaj nowoczesnej wojny gospodarczej, którą ZSRS przegrał po niespełna
dekadzie i uległ rozpadowi.
Zdaniem współczesnego badacza, Rafała Habielskiego, praca Skrzypka była
próbą koncyliacyjnego sposobu myślenia o stosunkach polsko-ukraińskich2.
I to mimo, że autor w sposób jednoznaczny postawił kwestię nienaruszalności
granicy wschodniej Polski z 1921 r., a co za tym idzie – nie brał pod uwagę
możliwości dyskusji co do zrzeczenia się przez Polskę praw do Małopolski
Wschodniej i Wołynia. Jego zdaniem, nie było ku temu żadnych powodów
– granica przedwojenna już sama w sobie stanowiła wyraz zgody strony polskiej na kompromis, nie należało więc w tej sprawie iść na kolejne ustępstwa.
Tym bardziej, że jak Skrzypek zaznaczył w swojej publikacji, na granicę ryską
przystał zarówno Związek Sowiecki (podpisując pokój z Polską w 1921 r.),
jak i – rok wcześniej – ówczesny przywódca ukraiński, ataman Semen Petlura,
zawierając sojusz z Piłsudskim. Pacta sunt servanda – co warto przypomnieć
także współczesnym politykom polskim, którzy lekką ręką podpisują się pod
wypowiedziami o „ukraińskim Lwowie”. Jak twierdzi Skrzypek, czy to się
2

R. Habielski, Życie społeczne…, s. 246.
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komuś podoba, czy nie, kresy południowo-wschodnie pozostaną problemem,
który będzie dzielił oba kraje. Dlatego też to Ukrainie, zagrożonej bezpośrednio
przez Rosję i poszukującej wsparcia u zachodnich sąsiadów, powinno zależeć
na zniesieniu tego podziału i rozwiązaniu drażliwej kwestii.
Ukraiński program państwowy… został napisany w głównej mierze na
podstawie ukraińskich źródeł i opracowań – w tym zarówno przedwojennej, jak
emigracyjnej oraz sowieckiej proweniencji. Niektóre zagadnienia uzupełniono
wiedzą zaczerpniętą z literatury polskiej i zachodniej. Autor opatrzył tekst
szczegółowymi przypisami bibliograficznymi i kontekstowymi, w których
merytoryczną treść redakcja nie ingerowała. Przygotowując pracę Skrzypka do
druku, z uwagi na jej objętość blisko 100 stron, zdecydowaliśmy się wybrać
tylko te zagadnienia, które aktualnie mogą zainteresować polskiego czytelnika.
Zrezygnowaliśmy z publikacji fragmentów o charakterze drugorzędnym oraz
tych, które na skutek upływu czasu zdezaktualizowały się (np. z rozważań
statystycznych). Opuszczenia zostały zaznaczone i objaśnione w przypisach.
Obecny przedruk powstał na podstawie wydania drugiego z 1967 r. Uzupełnieniem tekstu jest reprodukcja mapy Ukrainy, ukazującej kilka wariantów
granic proponowanych przez ukraińskie środowiska emigracyjne (stanowiła
ona aneks w broszurze Stanisława Skrzypka).
Wojciech J. Muszyński
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I.
Ukraińskie postulaty terytorialne
Biorąc za podstawę ukraińskie źródła *, znajdujemy, że cały ukraiński ruch niepodległościowy stoi na stanowisku zjednoczenia „wszystkich
ziem ukraińskich” w jedno wielkie państwo ukraińskie. Obok ziem, które
– według Ukraińców – należą do etnograficznego obszaru ukraińskiego,
ukraińscy niepodległościowcy domagają się wcielenia do Ukrainy także
szeregu innych – głównie rosyjskich – obszarów, których wcielenie uważają
za konieczny warunek bezpieczeństwa i zdrowego rozwoju gospodarczego
Wielkiej Ukrainy.
Za części składowe Wielkiej Ukrainy, oprócz Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Sowieckiej (451,584 km2)1, ukraiński obóz niepodległościowy uważa
duże obszary wchodzące w skład Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Sowieckiej,
Polski, Rumunii i Czechosłowacji**.
W szczególności z obszarów RFSRS miałyby wejść w skład Ukrainy:
1) północna część dawnej guberni czernichowskiej (powiaty: Starodub,
Suraż, Nowozybków, Mchlin) – około 14,500 km2;
2) południowa część dawnej guberni kurskiej (całe lub części powiatów:
Biłgoród, Bohutczar, Waliuki, Ostrohożsk, Rosocz, Nowo-Kopersk,
Pawłowsk) – od 27,500 do 31,000 km2;
3) części dawnej guberni woroneskiej (całe lub części pow[iatów]: Birucz,
Hajworon, Korocza, Nowy i Stary Oskol, Putywl, Rylsk, Sudia) – od
11,500 do 16,000 km2;
4) cały prawie (z wyjątkiem podgórskich nacjonalnych okręgów i niektórych części północnych) Północnokaukaski Kraj*** – od 214,000 do
230,[000] km2;
5) zachodnia część Kałmyckiej ASSR – około 20,000 km2;
6) cały Krym – około 26,000 km2.
Razem obszar ukraińskich roszczeń do Rosyjskiej Federacyjnej Republiki
Sowieckiej waha się między 313 a 336 tys. km2.
*

Ukraińska Zahalna Encyklopedia, 3 tomy (Lwów 1935); W. Kubijowicz, Atlas Ukrainy
i Sumeżnych Krain (Lwów 1937); dr M. Korduba, Le territoire et la population de l’Ukraine
(Paryż 1918); Mémoire sur l’independence de l’Ukraine présenté à la Conférence de la Prix par la
delegation de la République Ukrainienne (Paryż 1919); Dnistrański, L’Ukraine et la Conférence
de la Prix (Berne 1919); R. Dymiński, Z. Kuzela, Handbuch der Ukraine (Berlin 1941);
M. Ściborski, Die Ukraine in Zahlen. Land Bevölkerung und Volkswirtshaft (Berlin 1941).
** Za podstawę bierzemy stan z roku 1939.
***
Obszar Północnokaukaskiego Kraju wynosi 293,000 km2.
1
Powierzchnia współczesnej Ukrainy (z Krymem i objętymi wojną obszarami Donbasu
i Ługańszczyzny to 603,700 km2. Wydaje się, że autor podaje powierzchnię USSR z 1938 r.,
tj. bez polskich województw południowo-wschodnich (wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego), bez Rusi Zakarpackiej i wschodniej Bukowiny (Czerniowce), a także
bez przyłączonego do USSR w 1954 r. Półwyspu Krymskiego (przyp. red.).

144 | Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości (1967)

Z obszaru Białoruskiej SRS miałby wejść w skład Ukrainy obszar graniczący
od zachodu z Polską, od południa z Ukraińską SRS, od północy zaś z rzeką
Prypeć, razem około 6500 km2.
Z obszarów polskich Ukraińcy chcą wcielić do Wielkiej Ukrainy:
1) Łemkowszczyznę (części powiatów woj[ewództwa] krakowskiego: Nowy
Sącz, Grybów, Gorlice, Jasło) – około 1300 km2;
2) większą część woj[ewództwa] lwowskiego (mniej więcej po linię San,
Radymno, Leżajsk) – około 21,000 km2;
3) całe województwa tarnopolskie, stanisławowskie i wołyńskie – około
65,000 km2;
4) południową i środkową część Polesia (powiaty: Brześć, Drohiczyn,
Kobryń, Kamień Koszyrski, Pińsk i część powiatu Prużana) – około
28,000 km2;
5) Chełmszczyznę i część Podlasia (powiaty: Hrubieszów, Chełm, Tomaszów,
Włodawa, Janów, Biłgoraj, części powiatów Zamość i Biała Podlaska)
– od 12,000 do 18,000 km2;
Razem z obszarów polskich miałoby przypaść Ukrainie od 132,000 do
138,000 km2.
Z obszarów rumuńskich ukraińscy niepodległościowcy żądają wcielenia
do Ukrainy:
1) części Bukowiny (powiaty: Czerniowce, Storożyniec i części powiatów:
Kotzman Kimpolung, Suczawa) – od 5000 do 6000 km2;
2) części Besarabii, powiaty: Chocim, Akerman, Izmail) – około 12,000 km2;
3) części Marmaroszczyzny – około 700 km2.
Razem z obszarów rumuńskich miałoby przypaść Ukrainie od 18 do
19 tys. km2.
Z obszarów Czechosłowacji – względnie Węgier – do Ukrainy miałyby
odejść:
1) cała prawie Ruś Zakarpacka – od 12,000 km2 do 14,000 km2;
2) wschodnia część Słowacji (Preszów) – około 3500 km2.
Razem z obszarów czechosłowackich miałoby być oddane Ukrainie od 15
do 17 tys. km2.
Sumując wszystkie te obszary razem, otrzymujemy cyfrę, wahającą się pomiędzy 936 a 968 tys. km2. Średnia z tych dwóch cyfr wynosi około 950,000 km2,
i tę właśnie cyfrę można uważać za wyraz najpowszechniej wśród Ukraińców
przyjętego średniego programu terytorialnego Wielkiej Ukrainy.
W nowoczesnych publikacjach ukraińskich trudno jest napotkać niższy
szacunek państwowego obszaru przyszłej Ukrainy. Istnieją natomiast
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kierunki domagające się powiększenia tego obszaru. Ukraińscy maksymaliści – obok wymienionych już obszarów – chcą włączyć do Ukrainy całą
Besarabię, całą Bukowinę czy Północnokaukaski Kraj, całą Kałmycką ASSR
i całe Powołże aż po Saratów. Są również i tacy, którzy pragnęliby widzieć
w ramach Ukrainy – jeśli nie w formie bezpośredniej przynależności, to
przynajmniej w formie federacji, tzw. Szarą Ukrainę, obejmującą znaczne
obszary Kazachstanu, oraz tzw. Zieloną Ukrainę na Dalekim Wschodzie.
W tej koncepcji Ukraina rozciągałaby się od Tatr do Astrachania, opierając
się na południu o Karpaty, Prut, Dunaj, Morze Czarne i Azowskie, grzbiet
Kaukazu, Morze Kaspijskie i dolną Wołgę. Ten tak obszernie zakreślony
program terytorialny oraz jego dalsze poszerzenie w kierunku Kazachstanu
nie jest jednak powszechnie wśród Ukraińców przyjęty i nie będziemy się
nim bliżej zajmować.
Wobec tego, że ukraińskie postulaty terytorialne wykazują pewne wahania co do rozmiaru wcielić się mających do Wielkiej Ukrainy obszarów,
przebieg ukraińskich granic w terenie nie może być dokładnie określony.
Najbardziej jednolicie traktowana jest granica zachodnia z Polską * i pewne
części granicy północnej (odcinek granicy z Białorusią i odcinek woroneski) oraz granica południowa z Rumunią i Czechosłowacją. Najmniej
jednolicie są traktowane granice Ukrainy na wschodzie i na Kaukazie.
Jedni posuwają granice Ukrainy bardziej na wschód i południe, inni znowu

*

Granica Polski z Ukrainą miałaby biec od Lipnik (w Beskidach Zachodnich) w kierunku na Stary Sącz, Grybów, Gorlice, Żmigród, Duklę, Rymanów, Sanok, Dubiecko,
następnie zaś wzdłuż zachodnich granic powiatu przemyskiego w kierunku na Radymno,
gdzie miałaby dochodzić do Sanu. Od tego miejsca biegłaby ona Sanem do Leżańska, skąd
skręcałaby na wschód, biegnąc przez Tarnogród w kierunku źródeł rzeki Tanew. Następnie szłaby ku północy między Zamościem a Tomaszowem w kierunku na Krasnystaw do
rzeki Wieprz. Następnie biegłaby ona Wieprzem na północ w kierunku Białej Podlaskiej
i dochodziłaby w okolicy Mielnika do Bugu, stąd zaś biegłaby Bugiem aż do ujścia rzeki
Nurec, dalej zaś Nurcem przez miejscowość Bożki na Suraż do Narwi. Od tego miejsca
szłaby ona Narwią, w kierunku na Prużanę i Wygonowskie Jezioro, dalej zaś wzdłuż linii
kolejowej Białystok–Baranowicze do rzeki Jasiołdy, a następnie Jasiołdą i Prypecią do
punktu, gdzie granica Polski styka się z granicą Związku Sowieckiego. Ponieważ Ukraińcy
popierają niepodległościowe dążenia Białorusi, przeto opisana powyżej granica byłaby
tylko w części granicą polsko-ukraińską (mniej więcej do punktu, gdzie Nurec wpada
do Bugu), zaś północno-wschodni jej odcinek byłby granicą ukraińsko-białoruską. Są
pewne dane po temu, by przypuszczać, że w wypadku dobrowolnego zrzeczenia się przez
Polskę na rzecz Ukrainy Małopolski Wschodniej i Wołynia, Ukraińcy poszliby na pewne
„ustępstwa” ze swych żądań terytorialnych wobec Polski i zgodziliby się na granicę Sanu,
Bugu i Prypeci, pozostawiając po stronie Polski Łemkowszczyznę, Zasanie, Chełmszczyznę
i Podlasie. Ponieważ jednak Polacy nie wykazali żadnych skłonności do „pertraktacji” na
ten temat – Ukraińcy podtrzymują swoje żądania do całego opisanego wyżej obszaru ich
aspiracji terytorialnych.
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odwrotnie – zacieśniają je, pozostawiając niektóre obszary na wschód od
proponowanych granic*.
Najczęściej spotykanym wśród Ukraińców jest jednak pogląd, że całe Zagłębie Donieckie, cały okręg Doński z Rostowem i Taganrogiem, cały Kubań,
cały okręg Czarnomorski oraz części okręgów: Stawropolskiego, Skalskiego,
Armawirskiego, Terskiego i niektóre części narodowych okręgów górali kaukaskich powinny pozostać wewnątrz granic Ukrainy.
Uzasadnienie ukraińskiego programu terytorialnego
Na czym Ukraińcy opierają swoje roszczenia do tego ogromnego, rozmiarami
swymi przekraczającego największe państwa w Europie, obszaru?
Na zewnątrz Ukraińcy twierdzą, że domagają się tych ziem na zasadzie
narodowościowej. Dopiero tam, gdzie argumenty narodowościowe są niedostateczne lub mało przekonywające, sięgają do argumentów geopolitycznych,
gospodarczych i historycznych. O ile możności jednak całą swoją argumentację starają się budować na przesłankach narodowościowych. Stosownie do tej
argumentacji całość obszarów ukraińskich dzielą Ukraińcy na obszary zwartego
ukraińskiego osiedlenia, na których Ukraińcy stanowią większość absolutną
lub względną, oraz obszary mieszane, gdzie Ukraińcy są w mniejszości.
Za obszary zwartego osiedlenia ukraińskie źródła uważają całą Ukraińską SRS,
ukraińską część Białoruskiej SRS, ukraińską część byłej guberni kurskiej i woroneskiej, z obszaru Północnego Kaukazu okręgi: Doniecki, Doński i Kubań**
oraz wszystkie wymienione wyżej obszary w Polsce***, Rumunii i Czechosłowacji.
Do obszarów mieszanych zaliczają Ukraińcy resztę Północnokaukaskiego
Kraju, północną część byłej guberni Czernichowskiej, zachodnią część Kałmyckiej ASSR i Krym.
Włączenia obszarów pierwszej grupy do Ukrainy domagają się oni na podstawie przesłanek narodowościowych, co zaś tyczy się postulatu włączenia do
Ukrainy obszarów grupy drugiej – to argumentacja ukraińska opiera się w części

*

Według mapy Ukraina Soborna nr 12 (1946), wyd. pod redakcją T. Ołesewicza przez
„Ukraiński Suchodolnyj Instytut”, wschodnia granica przyszłej Ukrainy biegnie wzdłuż linii
Starobielsk–Ługańsk–Taganrog. Granica ta została ostro zaatakowana przez ukraińskich
nacjonalistów spod znaku OUN-B. Bojarski, Ukraińska Wnutriszna Polityka Ukraińskich
Nacjonalistiw (Genewa 1947).
**
Ze względu na częste zmiany administracyjne granic na Północnym Kaukazie, Kubań,
o którym mowa, nie pokrywa się pod względem obszaru z dzisiejszym Okręgiem Kubańskim
i obejmuje znacznie większy obszar. Należą tu prawie wszystkie obszary dawniejszego Kraju
Krasnodarskiego.
***
Kubijowicz zaliczał wprawdzie kiedyś część Chełmszczyzny (8000 km2) do obszaru mieszanego, później jednakże przechylił się do przeważającej wśród Ukraińców opinii, że cała
Chełmszczyzna jest częścią zwartego ukraińskiego obszaru osiedlenia.
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tylko na momentach narodowościowych, na czoło zaś wysuwane są przesłanki
geopolityczne, posiłkowane argumentami gospodarczymi i historycznymi.
[…]a
Ukraińskie argumenty geopolityczne i gospodarcze
Jak to wynika z cyfr podawanych przez samych Ukraińców w odniesieniu
do obszarów mieszanych, trudno jest domagać się ich włączenia do Ukrainy wyłącznie tylko na postawie przesłanek narodowościowych. Przesłanki
te zdają się raczej przemawiać za pozostawieniem tych ziem w ramach Rosji.
Rosjanie bowiem stanowią – zarówno na obszarach północnego Kaukazu, jak
i na Krymie oraz północnej części guberni Czernichowskiej – absolutną lub
względną większość. Niemniej jednak Ukraińcy twardo obstają przy włączeniu
tych ziem do Ukrainy i teza ich opiera się tu nie tyle na argumentacji opartej
o układ narodowościowy, ile na drugiej kategorii ukraińskich argumentów,
mianowicie na argumentach geopolitycznych i gospodarczych.
Uważają oni mianowicie, że bezpieczeństwo Ukrainy wymaga włączenia do
Ukrainy całego niemal obszaru północnego Kaukazu, ścięcia – wysuwającego
się ku zachodowi i wciskającego się pomiędzy zwarte obszary ukraińskiego
osiedlenia na Kubaniu i Ukrainie właściwej – klina rosyjskiego nad dolnym
brzegiem rzek Dońca i Donu, ścięcia podobnego klina kałmycko-rosyjskiego,
wciskającego się w obszar Pólnocnokaukaskiego Kraju, oraz włączenia do Ukrainy całego Krymu, który stanowi naturalne przedłużenie obszaru ukraińskiego2.
Pozostawienie Północnokaukaskiego Kraju i Krymu w rękach Rosji – argumentują Ukraińcy – byłoby jednoznaczne z całkowitym niemal okrążeniem
ziem ukraińskich przez Rosję od południowego wschodu i południa i wcześniej
czy później musiałoby doprowadzić do utraty przez Ukrainę niepodległości
lub co najmniej Kubania. Takie załatwienie [sprawy] miałoby również katastrofalne skutki dla gospodarki ukraińskiej. Ukraina, nie posiadając dostatecznych dla rozwoju swej gospodarki źródeł energii, musi walczyć o przyznanie
jej naftowych obszarów Północnego Kaukazu (Kubań i Groznyj). To samo
dotyczy wschodniej części Donbasu, która leży w etnograficznie mieszanym
obszarze Wielkiej Ukrainy. Donbas – najważniejsze zagłębie węglowe w Europie wschodniej – stanowi jedną całość gospodarczą i administracyjną. Na
a

Opuszczono podrozdział dotyczący ukraińskich argumentów narodowościowych, zawierający
nieaktualne obecnie statystyki dotyczące liczebności społeczności ukraińskiej i jej pochodzenia
etnicznego oraz mniejszości narodowych na obszarach USRS, BSRS oraz innych obszarach,
które – jak planowali ukraińscy nacjonaliści – miały wejść w skład tzw. Wielkiej Ukrainy
(przyp. red.).
2
Krym został włączony w skład USRS w 1954 r. decyzją ówczesnego I Sekretarza KPZS
Nikity Chruszczowa, jak głosiła plotka dla uczczenia trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej (przyp. red.).
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jego surowcach opiera się cały ciężki przemysł Krzywego Rogu, Charkowa
i innych ośrodków przemysłowych Ukrainy. Rozbicie jedności Donbasu przez
jego podział pomiędzy Ukrainę i Rosję podzieliłoby go na dwie – niezdolne
do samodzielnej produkcji – części i uzależniłoby Ukrainę od rosyjskich baz
zaopatrzenia w surowce, co w rezultacie doprowadzić by mogło do politycznego
uzależnienia Ukrainy od Rosji.
W tym aspekcie, twierdzą Ukraińcy, posiadanie całego Zagłębia Donieckiego
jest dla Ukrainy nieodzowne, podczas gdy Rosja, posiadając szereg innych
zagłębi węglowych w europejskiej części swego obszaru i na Syberii, bez zagłębia
tego może się doskonale obejść.
Przyznanie Północnego Kaukazu i Krymu Ukrainie, rozumieją Ukraińcy,
automatycznie spowoduje duże zmiany w układzie narodowościowym tych
obszarów. Spodziewają się oni, że ludność rosyjska, na którą składają się głównie
robotnicy, personel instytucji rządowych i różni pensjonariusze, mieszkający
stale w licznych miejscowościach letniskowych Krymu i Północnego Kaukazu,
zechcą niewątpliwie wyjechać do Rosji; równocześnie zaś wielomilionowa rzesza
Ukraińców, zamieszkująca różne rosyjskie obszary nad Wołgą, w Kazachstanie,
na Syberii i Dalekim Wschodzie, zechce wrócić do ojczyzny. Ponieważ Północny
Kaukaz i Krym są ze wszystkich ukraińskich obszarów najbardziej zaludnione,
przeto umieszczenie tam 2 do 3 milionów ukraińskiej ludności nie będzie rzeczą
trudną. Repatriacja Ukraińców i osadzenie ich na ziemiach Północnego Kaukazu
i Krymu spowoduje w rezultacie tak korzystne dla Ukrainy zmiany struktury
narodowościowej tych obszarów, że po paru latach, a przy zastosowaniu polityki
przesiedleń nawet i wcześniej, Ukraińcy będą mieli tam absolutną większość*. […]b
Analiza ukraińskich argumentów historycznych**
Ukraińcy, jak każdy młody naród, stając w rzędzie ze starszymi od siebie
i szczęśliwszymi zapewne narodami, starają się wykazać, że nie spadli z nieba,
że i oni też mają swoich przodków i że są historycznym i pełnowartościowym
narodem. Ich podręczniki historii, zwłaszcza jeśli są pisane dla cudzoziemców,
*

Niektóre koła nie popierają programu repatriacji Ukraińców z obszaru diaspory ukraińskiej
w Związku Sowieckim. W oparciu o tę emigrację chcą oni utworzyć Państwo Kozackie między
Donem i Wołgą, tzw. Szarą Ukrainę w Kazachstanie oraz tzw. Zieloną Ukrainę na Dalekim
Wschodzie. Państwa te miałyby być związane ścisłą unią z Ukrainą, tak by w oparciu o nie
Ukraina mogła odgrywać kierowniczą rolę wśród wszystkich państw, jakie na gruzach Rosji
miałyby powstać we wschodniej Europie i Azji.
**
W rozdziale niniejszym ograniczamy się tylko do przedstawienia tych momentów z historii Ukrainy, które posiadają bezpośredni związek z zagadnieniem zasięgu ukraińskich granic. Omówienie tła
historycznego i najważniejszych bodaj wydarzeń z historii Ukrainy przerasta ramy niniejszej pracy.
b
Pominięto tutaj ostatni rozdział części pierwszej, omawiający ukraińskie argumenty historyczne, a także pierwsze rozdziały części drugiej, poświęcone strukturze narodowościowej ziem,
do których aspirowały środowiska ukraińskie w latach 1918–1944 (przyp. red.).
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starają się przedstawić przeszłość Ukrainy od możliwie najlepszej dla Ukraińców
strony, co uważać należy za rzecz zrozumiałą.
Historia Ukrainy – jeśli idzie o szukanie oparcia dla postulatu niepodległości
i uzasadnienia zasięgu ukraińskich postulatów terytorialnych – jest bezsprzecznie uboższa od naszej. Toteż nie można się dziwić, że Ukraińcy, chcąc znaleźć
w niej pewne oparcie dla dzisiejszych swych aspiracji, przedstawiają swą przeszłość w najbardziej dla ich politycznych celów dogodny sposób. Przychodzi im
to tym łatwiej, że bodaj żaden europejski naród nie posiada w swej przeszłości
tylu niejasnych, dopuszczających możliwość najrozmaitszych interpretacji
okresów, jak historia narodu ukraińskiego i Ukrainy w ogóle.
Nie mam zamiaru wdawać się w tym miejscu w dociekania historyczne, bo
to wymagałoby osobnej obszernej pracy; pragnę tylko stwierdzić, że dla Ukraińców historia jest nie tylko nauką, mającą na celu możliwie dokładne i zgodne
z rzeczywistością przedstawienie przeszłości, ale i narzędziem walki politycznej,
czymś, co stara się uchodzić za historię, a nie przestało być jeszcze propagandą.
Nie chcemy i choćbyśmy chcieli nie możemy zabronić Ukraińcom uznawania tradycji historycznej Rusi Kijowskiej za najlepszy i najpełniejszy przejaw ich
historycznej wielkości, z drugiej jednak strony trudno jest na serio traktować
twierdzenie, że historia Rusi Kijowskiej jest wyłącznym dziedzictwem narodu
ukraińskiego i że żaden inny poza Ukraińcami wschodniosłowiański naród
nie ma tytułu do uważania jej na równi z Ukraińcami za część swojej własnej
przeszłości historycznej.
Nie negując słuszności twierdzenia, że jądrem Rusi Kijowskiej były ziemie
ukraińskie nad Dnieprem, nie możemy zamykać oczu na fakt, że państwo to
było czymś w rodzaju Rzeszy książąt ruskich i że politycznie jego kierownictwo
w różnych okresach jego istnienia znajdowało się raczej na północy (tj. na
ziemiach dzisiejszej Rosji), a nie w Kijowie. Mając te fakty na uwadze, zgodzić się trzeba, że tradycja Rusi Kijowskiej jest wspólną własnością wszystkich
wschodnich Słowian i do spuścizny historycznej Kijowa Rosjanie i Białorusini
posiadają takie samo prawo, jak Ukraińcy*.
Wątpliwe jest również twierdzenie ukraińskich historyków, jakoby Ruś
Kijowska w wiekach od IX do XIII obejmowała wszystkie obszary dzisiejszych
ukraińskich aspiracji terytorialnych. Nikt dokładnie dziś nie wie, kto w X wieku
był panem dzisiejszej Besarabii, Bukowiny i Rusi Zakarpackiej**; wiadomo nam
*

Ukraińcy twierdzą, że w X–XII [w.] Rosji jeszcze nie było i że państwo moskiewskie powstało
znacznie później. Argument ten jednakże posiada b[ardzo] względną wartość, gdyż nie da się
zaprzeczyć, że książęta moskiewscy byli potomkami ruskich książąt, którzy należeli w swoim
czasie do Rzeszy książąt ruskich i wraz z innymi książętami brali udział w walkach o tron
kijowski. To, że z czasem, już w okresie rozkładu Rusi Kijowskiej, zaczęli się usamodzielniać
i w końcu doszło do zupełnego wyodrębnienia ośrodka moskiewskiego, wokół którego wyrosła
dzisiejsza Rosja, wcale nie odbiera Rosjanom tytułu do współdziedzictwa na Rusi Kijowskiej.
**
Według źródeł rumuńskich, obszary te były pierwotnie zamieszkałe przez pasterskie plemiona
wołoskie. Teza o wołoskim pochodzeniu dzisiejszej ludności Podkarpacia i Łemkowszczyzny
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jest natomiast, że rzeczywistymi panami wschodnich i południowych obszarów
dzisiejszej Ukrainy nie byli Ukraińcy, czy – ściślej mówiąc – Rusini, ale różne
niesłowiańskie ludy stepowe, jak Chazarowie, Pieczyngowie, Torki, Połowcy
i inni, z którymi książęta kijowscy stale prowadzili wojny i nie czuli się przed
ich najazdami bezpieczni w samym Kijowie nawet.
W gruncie rzeczy władza książąt kijowskich sporadycznie tylko i na przestrzeni krótkich okresów czasu rozciągała się na te obszary; główny zaś wysiłek
książąt kijowskich polegał na utrzymaniu wąskiego szlaku wodnego Dnieprem
do Morza Czarnego i Bizancjum, z którym Ruś Kijowska utrzymywała żywe
gospodarcze apolityczne stosunki. Co się tyczy zachodnich obszarów ukraińskich aspiracji terytorialnych, a więc Rusi Halickiej, Wołynia i Polesia, to
obszary te istotnie przez pewien okres czasu złączone były z Rusią Kijowską, były
jednak dłuższe lub krótsze okresy, kiedy obszary te odrywały się od kijowskiej
wspólnoty państwowej albo – jak w wypadku Rusi Halickiej i części Wołynia
– zanim jeszcze weszły w orbitę wpływów Kijowa stanowiły część Polski*.
opiera się na istnieniu elementów wołoskich w języku górali karpackich, na elementach
wołoskich w sztuce ludowej Podkarpacia, na wołoskim pochodzeniu niektórych starych
nazw miejscowości na Podkarpaciu oraz na pomnikach prawa pasterskiego ludności Karpat.
*
O pierwotnej polskości Rusi Halickiej – lub przynajmniej znacznej jej części – świadczy
nie tylko znany zapis Nestora, w którym jest mowa o tym, że w r[oku] 981 „Włodzimierz
poszedł na Lachów i zajął Przemyśl, Czerwień i inne ich grody, które są do dziś dnia pod
Rusią”, ale także cały szereg innych źródeł. Według tego samego Nestora, najdalej wysunięte
na zachód obszary osiedlenia Słowian wschodnich sięgały rzeki Styru i górnego biegu rzeki
Bohu. Świadectwo to zbiega się z zapiskami cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenity
(X w.), według których szczepy Słowian zachodnich docierały do Seretu, z czego by wynikało,
że przed podbojem Rusi Halickiej przez Włodzimierza obszary na zachód od Seretu należały
do Polski. Świadectwa te znajdują także oparcie w dokumencie pochodzącym od biskupa
praskiego Wojciecha, z którego wynika, że biskupstwo krakowskie w X w. sięgało rzeki Seret,
oraz że w początku wieku X i na początku wieku XI do rzeki tej sięgała kasztelania czerwieńska, która znikła dopiero po usadowieniu się Rurykowiczów. Na pierwotnie polskie osiedlenie
tych obszarów wskazują również najstarsze nazwy topograficzne, onomastyka osadnicza oraz
ślady działalności katolickich zakonów misyjnych. W świetle tych dokumentów jasne staje
się, dlaczego pierwsi Piastowie (Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Kazimierz Sprawiedliwy,
Leszek Biały) wytrwale dążyli do odzyskania tych ziem i restytucji wpływów polskich. Wbrew
temu, co twierdzą ukraińscy historycy, dążenia te nie były podyktowane chęcią jakiejś imperialistycznej ekspansji Polski na wschód, ale chęcią odzyskania tego, co pierwotnie było polskie.
Historycy ukraińscy częściowo zdają sobie sprawę, że ich teza o „odwiecznie ukraińskim”
charakterze ziem południowo-wschodnich Polski ma słabe uzasadnienie, toteż w pracach
swoich koncentrują się raczej na późniejszym okresie historii Rusi Halickiej (XII i XIII w.),
mało zaś albo wcale nie piszą o tym, do kogo ziemie te należały wcześniej i kto je w wiekach
od IX–XI zamieszkiwał. (Hruszewski, omawiając powrót Rusi Halickiej do Polski za czasów
Bolesława Chrobrego, wspomina jednak o tym, że ziemie te były już wówczas zamieszkane
przez ludność polsko-ukraińską; nie przeszkadza mu to jednak nazywać powrotu tych ziem do
Polski podbojem. – zob. The History of Ukraine, rozdział IV). Polacy ze swej strony, pomimo
zachowania się licznych materiałów, świadczących o pierwotnej polskości tych ziem, mało
poświęcili starań wyjaśnieniu ich historii w okresie wieków IX–XI, co przyczyniło się do
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Mając te fakty na uwadze, nie możemy przyjąć za ścisłe stanowiska ukraińskich historyków, że ziemie dzisiejszych ukraińskich aspiracji państwowych od
najwcześniejszych czasów aż do końca wieku XII należały do Ukrainy. Gdyby
zresztą nawet tak było, to okres Rusi Kijowskiej, od którego dzieli nas blisko
800 lat, jest historycznie zbyt odległy, by w oparciu o istniejący wówczas układ
granic pomiędzy Rusią Kijowską a sąsiadującymi z nią państwami budować
dzisiaj argumenty za wcieleniem tych ziem do Ukrainy.
Przyjąwszy tę zasadę, konsekwentnie postępując, musielibyśmy przewrócić
cały dzisiejszy układ granic w Europie. Nie ma bowiem prawie państwa, którego
granice byłyby takie same dziś jak 800 czy 1000 lat temu.
Twierdzenie ukraińskich historyków, że państwo litewsko-ruskie było na
drodze do przekształcenia się w państwo ukraińskie, jest również zupełnie
dowolne. W rzeczywistości wpływy elementu ukraińskiego w tym państwie
były znacznie słabsze od wpływów elementów białoruskich (krywickich) i jeśli
może być w ogóle mowa o ewolucyjnym przekształceniu się państwa litewskiego,
to przekształcało się ono raczej w państwo białorusko-litewskie niż w państwo
ukraińsko-litewskie. Państwo litewsko-ruskie nigdy zresztą nie objęło swym zasięgiem południowo-wschodnich części Ukrainy i nie sięgało swymi wpływami ani
na Krym, ani na Kaukaz. Nie obejmowało ono również Rusi Halickiej, która już
wcześniej przeszła pod zwierzchnictwo węgierskie, a następnie polskie. W świetle
obiektywnej rzeczywistości historycznej, twierdzenie ukraińskich historyków,
jakoby państwo litewsko-ruskie było kontynuacją Ukrainy jest bardziej jeszcze
nieścisłe niż twierdzenie, że Ruś Kijowska a Ukraina to jedno i to samo.
Nie rozchodząc się z faktami historycznymi, nie można również twierdzić,
że po Unii [Lubelskiej] polsko-litewskiej nastąpił podbój Ukrainy przez Polskę.
W rzeczywistości żadnego podboju nie było i ziemie ukraińskie przeszły pod
zwierzchnictwo Korony Polskiej za zgodą i przy współudziale ruskich bojarów
i szlachty, która – jak wszędzie zresztą, tak i na Ukrainie – była wówczas niesporną wyrazicielką politycznych aspiracji kraju.
Nieścisłe jest również twierdzenie Ukraińców, jakoby walka ich o niepodległe,
obejmujące wszystkie obszary dzisiejszych aspiracji państwowych ukraińskiego
ruchu niepodległościowego państwo, nigdy nie wygasła. Przez cały okres panowania Jagiellonów i później nie znajdujemy żadnych dowodów na to, by istniały
na Ukrainie jakieś dążenia do oderwania tych obszarów od państwa polsko-litewskiego i utworzenia z nich niepodległej Rusi czy Ukrainy. Ziemie dzisiejszych
ukraińskich aspiracji państwowych przez blisko trzy wieki znajdowały się bądź
w niekwestionowanym przez nikogo władaniu Litwy, Polski, Moskwy, Tatarów,
utrwalenia się nie tylko w opinii obcych, ale nawet wśród niektórych Polaków tezy rosyjskich
i ukraińskich historyków, jakoby okres przynależności Rusi Halickiej do Polski zaczynał się
dopiero od Kazimierza Wielkiego, wcześniej zaś ziemie te były ziemiami ruskimi. Zaniedbanie
to jest jednym z grzechów głównych historiografii polskiej XIX w. i początku XX w., który
powinien był być już dawno przez historiografię Polski niepodległej odrobiony.
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Turków, Wołochów, Węgrów, bądź też były bezludnym i bezpańskim stepem,
znajdującym się pod nominalnym zwierzchnictwem Polski i Tatarów krymskich*.
O wytworzeniu się aspiracji państwowych wśród mieszkańców Ukrainy
można na serio mówić dopiero od czasów Chmielnickiego, który rzeczywiście
w miarę swych powodzeń w wojnach z Polską, a później w czasie najazdu
szwedzkiego na Polskę, myślał o scaleniu ziem ukraińskich pod własnym berłem.
W dążeniach tych jednakowoż trzeba odróżnić niepodległościowe aspiracje
od rzeczywiście zamierzonych i osiągniętych celów. W gruncie rzeczy plany
Chmielnickiego dotyczyły obszaru znacznie mniejszego od dzisiejszych terytorialnych postulatów ukraińskich i Chmielnicki prawdopodobnie nigdy nie
myślał o panowaniu na tzw. Zachodniej Ukrainie** ani też nie zamierzał włączać
do państwa, o którym marzył, dzisiejszych wschodnich obszarów ukraińskich,
które wówczas znajdowały się pod panowaniem Moskwy. I Mazepa w ciekawej
pracy pt. Pidstawy naszoho widrodżennia (Niemcy, 1946) w następujący sposób
pisze o „sobornych” dążeniach Chmielnickiego: „Nie jest przypadkiem, że
Bohdan Chmielnicki, ogłosiwszy pod wpływem pierwszego entuzjazmu dla
idei tworzenia własnego państwa program wyzwolenia «całego ukraińskiego
narodu», potem ani razu nie wspomina o tym programie i nie podejmuje
żadnych kroków dla jego realizacji”.
Wiemy z historii, że ambitne cele Chmielnickiego nie zostały osiągnięte
i Ukraina nigdy de iure nie była uważana za państwo niepodległe przez żadne
z sąsiadujących z nią państw. Aż do pokoju andruszowskiego Polska uważała się
za suwerena wszystkich znajdujących się przed wybuchem wojen kozackich w jej
władaniu ziem, później zaś suwerenne prawa do obszarów dzisiejszej Ukrainy
należały bądź do Polski, bądź do Moskwy, bądź do Turcji. Ukraina Hetmańska
była w rzeczywistości czymś w rodzaju autonomicznej prowincji moskiewskiej
i pełnej suwerenności nigdy nie posiadała. Prawdą jest, że ukraińscy hetmani
i różni przywódcy kozaccy aż do czasów Mazepy próbowali kilkakrotnie zrzucić
jarzmo moskiewskie i doprowadzić do zjednoczenia ziem prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Ukrainy; próby te jednak ograniczały się do basenu środkowego biegu
Dniepru i zmierzały nie tyle do utworzenia niepodległej Ukrainy, ile do zmiany
zwierzchnictwa moskiewskiego na zwierzchnictwo polskie, względnie tureckie.
Pozostaje jeszcze do rozpatrzenia, czy roszczenia Ukraińców do obszaru
ich obecnych aspiracji terytorialnych znajdują swe uzasadnienie w dziejach
*

Hruszewski stara się wykazać, że w okresie tym były podejmowane różne próby usamodzielnienia się Ukrainy (Swidrygiełło, Michał Olelkowicz, Michał Gliński); fakty jednak, na które
się powołuje, i argumenty, które z nich wyciąga, są nieprzekonywające. Wypadki, o których
Hruszewski mówi jako o wyzwoleńczej walce narodu ukraińskiego, należą do wydarzeń
wewnętrznej polityki ówczesnego państwa litewskiego i ludzie biorący w nich udział mieli na
celu nie „wyzwolenie” Ukrainy, ale wzmocnienie osobistej pozycji w ramach Litwy.
**
Że Chmielnicki nie myślał na serio o włączeniu dzisiejszej Małopolski Wschodniej do
Ukrainy, wynika choćby z faktu, iż w swoim pochodzie na Lwów nie starał się miasta tego
zdobyć, ale poprzestał na pieniężnym okupie.
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Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie i Zachodnioukraińskiej Republiki
z lat 1917–1920.
Każda z tych republik, jak wiemy, na własną rękę walczyła o byt: pierwsza
przeciwko Rosji Sowieckiej, druga w przymierzu z kliką wojskową Austrii i Niemiec
– przeciwko Polsce. Dopiero pod koniec ich istnienia, niemal w przededniu zupełnego
ich upadku, doszło do formalnej unii w Kijowie (styczeń 1919 r.)*. Obszar aspiracji terytorialnych tych republik był wprawdzie większy niż obszar jakiejkolwiek ukraińskiej formacji w przeszłości**, ale pomimo to nie obejmował swym
zasięgiem wszystkich ziem dzisiejszych ukraińskich aspiracji terytorialnych.
W memoriale, złożonym przez delegację Ukraińskiej Republiki Ludowej na
konferencję pokojową w Paryżu, Ukraina domagała się przyznania jej obszaru
850,000 km2, a więc o blisko 100,000 km2 mniej niż wynoszą obecne ukraińskie roszczenia terytorialne***. Dla oceny, czy ukraińskie aspiracje terytorialne
posiadają uzasadnienie historyczne, ważne jest jednak nie to, czego się Ukraińcy
domagali, ale to, czy Ukraińska Republika Ludowa rzeczywiście na obszarach, do których zgłaszała pretensje, sprawowała władzę. Ukraińska Republika
Ludowa, utworzona w r[oku] 1918 w Kijowie, nie obejmowała zasięgiem swej
władzy ani Kubania, ani obszarów Północnokaukaskiego Kraju, ani Krymu,
ani południowych części guberni kurskiej i woroneskiej, ani Wołynia, ani
Besarabii, ani nawet wszystkich obszarów późniejszej Ukraińskiej Republiki
Sowieckiej. Zachodnioukraińska Republika Ludowa, która w tym samym mniej
więcej czasie próbowała zjednoczyć wszystkie ukraińskie obszary na zachodzie,
nie posiadała we faktycznym władaniu Bukowiny i Rusi Zakarpackiej, a co
więcej, nie panowała nawet na obszarze dzisiejszej Małopolski Wschodniej,
która stanowić miała trzon zachodnioukraińskiego państwa.
Z prawno-państwowego punktu widzenia ważny jest również fakt, że przez
umowę zawartą w kwietniu 1920 r. pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową
a Polską Ukraina wyrzekła się wszelkich roszczeń do Małopolski Wschodniej
i Wołynia na rzecz Polski. W świetle tej umowy późniejszy traktat pokojowy
w Rydze, zawarty pomiędzy Polską z jednej strony, a Rosją Sowiecką i Ukrainą
Sowiecką z drugiej, nie stanowił żadnego pogwałcenia praw terytorialnych
Ukraińskiej Republiki Ludowej, gdyż ustalona w tym traktacie granica pomiędzy Ukrainą a Polską odpowiadała uznanej poprzednio przez rząd Petlury
granicy pomiędzy Polską a Ukraińską Republiką Ludową.
*

W praktyce akt unii nigdy nie został wcielony w życie
W zasięgu Rusi Kijowskiej znajdował się wprawdzie większy obszar, obejmował jednakże
ziemie, do których dziś Ukraińcy nie roszczą sobie pretensji (Białoruś i znaczną część europejskiej Rosji). W skład Ukrainy Hetmańskiej wchodziły tylko skrawki Ukrainy w jej granicach
z 1939 r. – po Ugodzie Zborowskiej (1649) woj. kijowskie, bracławskie, czernichowskie, po
Ugodzie Białocerkiewskiej (1652) tylko woj. kijowskie; po Układzie Perejasławskim (1654)
Ukraina Hetmańska obejmowała zaledwie część lewobrzeżnej Ukrainy, przy czym nie należały
do niej ani ziemie Kozaków Siczowych, ani tzw. Słobodska Ukraina.
***
Memoire sur l’indépendence de l’Ukraine présenté à la Conférence de la Prix etc., j.w.
**
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Jak z tego krótkiego przeglądu historii rozmaitych ukraińskich formacji
politycznych w przeszłości wynika, teza ukraińskich niepodległościowców,
jakoby Ukraina posiadała historyczne prawa do wszystkich ziem ukraińskich
aspiracji państwowych, nie znajduje potwierdzenia w historii.
Pomijając nawet ważny skądinąd fakt, że Ukraińcy nigdy nie posiadali
w pełni suwerennego państwa i że wszystkie ukraińskie próby, zmierzające do
utworzenia takiego państwa, kończyły się niepowodzeniem, dzisiejszy ukraiński
program terytorialny zasięgiem swym przekracza wszystko, co kiedykolwiek
w historii istniało pod nazwą: Ruś Kijowska, państwo litewsko-ruskie, Ukraina
Hetmańska czy Ukraińska Republika Ludowa.
Analiza ukraińskich argumentów gospodarczych i geopolitycznych
Jak już powiedzieliśmy w rozdziale I niniejszej pracy, obok argumentów
ludnościowych i historycznych Ukraińcy w odniesieniu do niektórych obszarów odwołują się do konieczności gospodarczych i geopolityki. Argumenty te
mają niejako wzmacniać, słabe skądinąd, argumenty historyczno-etnograficzne
w stosunku do obszarów Północnego Kaukazu i Krymu.
Jeśli idzie o Krym, to argumenty te istotnie posiadają dużą siłę. Krym jest
rzeczywiście naturalnym przedłużeniem Ukrainy i pozostawienie go w rękach
Rosji byłoby dla przyszłości Ukrainy bardzo niebezpieczne. Krym w rękach
Rosji mutatis mutandis odegrałby tę samą rolę wobec Ukrainy, jaką odgrywały
Prusy Wschodnie w rękach Niemiec wobec Polski – rolę bazy wypadowej
przeciwko Ukrainie. Rosja, tracąc Ukrainę, powinna utracić także i Krym.
O wiele słabiej natomiast przedstawiają się ukraińskie argumenty geopolityczne w stosunku do Północnego Kaukazu. W istocie rzeczy podstawą ukraińskich argumentów geopolitycznych są tu nie tyle względy bezpieczeństwa,
ile chęć utrzymania w ukraińskich rękach kubańskiego przyczółka na Kaukazie
oraz chęć zabezpieczenia dla Ukrainy wschodniej części Donbasu, która znajduje się w rosyjskim obszarze etnograficznym. Ukraińskie żądania obcięcia
rosyjskich klinów, wrzynających się w obszar ukraiński wzdłuż dolnego biegu
Donu i Dońca, używając znowu zaczerpniętego ze stosunków polsko-niemieckich przykładu, przypominają bardzo niemieckie dążenie do likwidacji tzw.
korytarza, który oddzielał Prusy Wschodnie od właściwych Niemiec, oraz
niemieckie żądanie wcielenia do Rzeszy całego Górnego Śląska, który stanowił
naturalną jedność geograficzno-gospodarczą z całą resztą Śląska.
Kubań jest obszarem późnej kolonizacji ukraińskiej i Ukraińcy posiadają
tam niewielką, dziś już bardzo wątpliwą większość*. Jest on czymś w rodzaju
*

Według statystyki z r[oku] 1926, w okręgu Kubańskim tylko 49 proc. ludności mówiło
językiem ukraińskim jako ojczystym. Od tego czasu proces rusyfikacji postąpił naprzód, kolektywizacja i antysowieckie nastawienie Ukraińców w czasie obecnej wojny spowodowały silne
represje, co w rezultacie musiało spowodować dalsze zmniejszenie się siły elementu ukraińskiego.
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przyczółka ukraińskiego na Kaukazie, otoczonego zewsząd ziemiami o przewadze rosyjskiej. W oparciu o taki przyczółek silne państwo mogłoby ewentualnie pokusić się o rozszerzenie swego panowania na resztę Północnego
Kaukazu, Ukraina jednakże nawet w wypadku klęski Rosji i długotrwałego
osłabienia będzie słabszym od Rosji państwem i z trudnością będzie się mogła
oprzeć parciu Rosji na południe. Jeśli wreszcie Ukraińcy – nie bez słuszności
– wskazują na geopolityczną konieczność przekazania wolnej Ukrainie Krymu,
to trudno nie przyznać, że posiadanie części wybrzeża Morza Czarnego jest
nie mniejszą koniecznością geopolityczną dla Rosji, która potrzebuje również
jakiegoś wyjścia na ciepłe morza.
Inaczej nieco przedstawia się sprawa wschodniej części Donbasu oraz niektórych mniejszych poprawek granicznych na wschodzie. Donbas jest rzeczywiście
geograficzno-gospodarczą jednością i tak go dzisiejsza Rosja, która wyłączyła
całość spraw administracyjno-gospodarczych Donbasu spod kompetencji władz
Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, traktuje. Ze względu na liczne wewnętrzne
powiązania tego obszaru i współzależność jego części między sobą, Zagłębie
Donieckie powinno w całości należeć do Ukrainy lub do Rosji. Ponieważ
Zagłębie Donieckie jest jedynym źródłem węgla dla całego przemysłu Ukrainy,
Rosja zaś poza Donbasem posiada wiele innych zagłębi węglowych, przeto
w wypadku rozkładu imperium rosyjskiego i powstania niepodległej Ukrainy,
większy sens gospodarczy posiadałoby przyznanie całego Zagłębia Donieckiego
Ukrainie niż pozostawienie go przy Rosji.
Zamykając analizę ukraińskich argumentów gospodarczych i geopolitycznych, nie możemy się powstrzymać od uwagi, że Ukraińcy doskonale rozumieją
znaczenie gospodarczo-politycznych momentów w polityce, ale tylko wówczas,
gdy wychodzą one na ich korzyść. Argumenty, które Ukraińcy wysuwają za
przyłączeniem do Ukrainy Krymu i wschodniej części Donbasu, zyskałyby
wiele na swej sile przekonywającej, gdyby Ukraińcy dostrzegali wagę czynników geopolityczno-gospodarczych także i wówczas, gdy są one dla nich mniej
wygodne, lub – jak to ma miejsce w wypadku ich roszczeń do Południowo-Wschodnich Ziem Polski, Besarabii, Bukowiny i Rusi Zakarpackiej, gdzie te
same argumenty, jak o tym będzie mowa w następnych rozdziałach – obracają
się przeciwko ich roszczeniom.
[…]*c
Doświadczenia z przeszłości
Jeśli w latach 1917–1920 Ukraina nie utrzymała swojej niepodległości,
którą już formalnie miała, to stało się to nie tyle na skutek siły bolszewickiej
c

Pominięto dwa podrozdziały dotyczące projektów realizacji programu niepodległościowego
w kontekście politycznych i gospodarczych możliwości Ukrainy oraz rozwoju świadomości
ukraińskiej ludności Ukrainy (przyp. red.).
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Rosji, ile na skutek słabości instynktu państwowego mas ukraińskich. W tym
samym mniej więcej czasie skutecznie obronili przed zakusami Rosji swą niepodległość Estończycy, Łotysze – narody o wiele słabsze od Rosji – nieco
później zwycięsko oparła się nawale bolszewickiej również o wiele od Rosji
mniejsza i słabsza Polska, natomiast Ukraina, która zarówno pod względem
liczby ludności, jak i obszaru była o wiele większa od Polski i przez dwa lata
prawie posiadała już formalną, uznaną nawet przez Sowiety niepodległość,
stała się łatwym łupem walczącej na kilku frontach i poważnie przez wojska
rosyjskich białych generałów zagrożonej Rosji Sowieckiej. Nawet ukraińskie
źródła nie zaprzeczają, że w r[oku] 1919 Kijów dla Rosji zdobywały nie rosyjskie, ale ukraińskie wojska, że kośćcem armii Denikina, który nie chciał słyszeć
nawet o niepodległości Ukrainy, byli ukraińscy Kozacy znad Kubania i że
Petlura, który w grudniu 1918 r. wkraczał do Kijowa na czele 200-tysięcznej
armii, w dwa miesiące później uciekał z Kijowa na czele kilkuset ukraińskich
Kozaków. Nie trzeba również zapominać, że nawet w samej Ukraińskiej Centralnej Radzie w Kijowie stanowisko niepodległościowe było chwiejne i sam
jej przewodniczący, prof. Hruszewski, autor cieszącej się wśród ukraińskich
niepodległościowców uznaniem wielotomowej historii Ukrainy, w czasie sprawowania funkcji przewodniczącego Centralnej Ukraińskiej Rady stał nie na
stanowisku niepodległości, ale na stanowisku federacji z Rosją, i że późniejszy
hetman Ukrainy – Skoropadzki, choć był głową państwa ukraińskiego, zajmował prorosyjskie stanowisko, a że ostatnim aktem jego urzędowania była
deklaracja o włączeniu Ukrainy do Rosji.
O okresie tym J.W. Wheeler-Bennett w książce Brest-Litowsk – the Forgotten
Peace, wydanej w 1939 r. w Londynie, pisał: „The separatist movement had
no roots in the country and the people as a whole were completely indifferent
to national self-determination; this had been thrust upon them by a group of
political dreamers whose power derived from the presence of German bayonets”.
Niemiecki generał Hoffmann w książce War Diaries and Other Papers
(Londyn 1929) wyraża podobną opinię w słowach: „The difficulty with the
Ukraine is simply that the Central Rada has only our rifles behind it. The
moment we withdraw our troops their authority will collapse at once”.
O stanie ukraińskiej świadomości narodowej w owych czasach pisał
B. Dniprański w Nowym Szlachu (nr 65 z 28 września 1946), co następuje: „Po
przegranej rosyjskiej w czasie pierwszej wojny światowej wiele narodów w Rosji,
korzystając z zamieszania, odzyskało niepodległość… Zdawało się, że przyszedł
czas wyzwolenia naszego narodu. Jednak polityczne i kulturowe moskalofilstwo
było tak głęboko zakorzenione w naszych kierowniczych warstwach i w naszych
masach, które w czasie rewolucji wystąpiły na arenę polityczną, że świadomość
narodowa i patriotyzm były czymś prymitywnym. Problem stworzenia swojego własnego niepodległego państwa powstał w skutek niespodziewanego
splotu wypadków i dlatego nie miał kto odpowiednio rozbudować i bronić
nowo proklamowanej organizacji państwowej”. Podobne opinie znacznie

Glaukopis nr 31 | 157

wcześniej – bo niedługo po pierwszej wojnie światowej – wypowiadali różni
wybitni przedstawiciele Ukraińskiej Rady w Kijowie tymi słowy: „Wszystko,
co ukraińskie, było wyśmiewane: pieśni, szkoły, gazety, książki. Syn cynicznie
i bezwstydnie śmiał się ze swej matki”*.
Aktualny stan uświadomienia narodowego Ukraińców
Jaki jest stan uświadomienia narodowego Ukraińców obecnie i na kogo
w narodzie ukraińskim mogą liczyć ukraińscy niepodległościowcy?
W okresie pomiędzy dwiema wojnami, poza obszarami wchodzącymi
w skład państwa polskiego oraz Czechosłowacji, gdzie wpływy ukraińskiego
obozu niepodległościowego pomimo licznych skarg i zażaleń ze strony Ukraińców wzrosły, na wszystkich innych ukraińskich obszarach, w szczególności
zaś na Ukrainie Naddnieprzańskiej, która stanowi trzon ziem ukraińskich,
wpływy ukraińskiego ruchu niepodległościowego były bardzo słabe.
W Besarabii i na Bukowinie znacznie posunął się naprzód proces asymilacji. Ukraiński ruch niepodległościowy na ziemiach tych nigdy nie zapuścił
głębszych korzeni. W okresie między dwiema wojnami Ukraińcy w Rumunii
nie wykazali żadnej większej aktywności i ukraiński obóz niepodległościowy
na obszarach tych nie posiadał żadnej niemal sieci organizacyjnej. Problem
ukraiński w Rumunii tracił na znaczeniu i gdyby nie to, że Rosja nie chciała
zaakceptować granicy na Dniestrze i dla dodania większej wagi swojemu stanowisku stale podnosiła zagadnienie ukraińskie, problem ukraiński w Rumunii
można by uważać za nieistniejący.
Na Rusi Zakarpackiej wpływy ukraińskiego obozu niepodległościowego
napotykały na znaczny opór wśród miejscowej ludności i gdyby nie zdecydowane
poparcie Niemiec, nigdy nie uzyskałyby przewagi. Pomimo że Czesi w obawie
przed rusofilstwem popierali ukrainizm, w referendum językowym (1937 r.)
tylko 12 proc. ludności opowiedziało się za językiem ukraińskim. Kiedy w r[oku]
1938 rząd czeski powołał do życia rząd Rusi Zakarpackiej, okazało się, że Ruska
Partia Agrarna uzyskała przy wyborach trzy razy więcej głosów od partii ukraińskiej, skutkiem czego na szefa rządu został powołany nie ksiądz Wołoszyn,
przywódca ukraińskich niepodległościowców, ale rusofil Brody. Dopiero później
powołano do gabinetu dwóch ukraińskich ministrów, a następnie – już po Monachium – na skutek nacisku Niemiec oddano rządy partii księdza Wołoszyna.
Rząd ks[iędza] Wołoszyna – pomimo poparcia Niemiec – był wciąż w dużych
trudnościach i bez pomocy ukraińskich elementów emigracyjnych i Ukraińców
galicyjskich nie mógłby opanować sytuacji. Oceniając trzeźwo krótkotrwałe
dzieje Ukrainy Zakarpackiej, trzeba stwierdzić, że powstała ona nie dzięki sile
miejscowych Ukraińców, bo ci wśród ludności posiadali zdecydowanie mniejsze
wpływy od miejscowych Starorusinów, ale dzięki intrydze niemieckiej i pomocy
*

W. Winniczenko, Wydrodżennie nacji, t. 1–3 (Wiedeń 1920).
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zagranicznych Ukraińców. Ta krótkotrwała efemeryda ukraińskiej państwowości
przyczyniła się trochę do rozbudzenia ukraińskiej świadomości narodowej wśród
ludności Rusi Zakarpackiej, istniała ona jednak zbyt krótko, by ukraiński ruch
niepodległościowy mógł tam na dobre zapuścić korzenie.
Na Ukrainie Sowieckiej, po rozgromieniu Ukraińskiej Republiki Ludowej,
zwyciężyła idea federalistyczna. Chłop ukraiński w okresie tzw. NEP-u miał się
dobrze i był na ogół z sowieckich rządów zadowolony. Inteligencja ukraińska,
przed którą otwarły się perspektywy zarówno na polu kultury, jak i w służbie publicznej, porzuciła koncepcje separatystyczne i stanęła na stanowisku
utrzymania związku państwowego Ukrainy z Rosją Sowiecką. W okresie tzw.
ukrainizacji, a nawet i wcześniej, wracają na Ukrainę i godzą się z koncepcją
ukraińsko-rosyjskiej jedności państwowej wybitni przywódcy ukraińskiego
ruchu niepodległościowego. M[iędzy] in[nymi] wrócili na Ukrainę: M. Hruszewski, przewodniczący Ukraińskiej Rady Centralnej; Mikołaj Czeczel,
wybitny działacz Ukraińskiej Partii Social-Rewolucyjnej; Wł. Winniczenko,
wybitny pisarz i pierwszy premier Ukraińskiej Republiki Ludowej; Hołubowicz, premier Ukraińskiej Republiki Ludowej z okresu pokoju brzeskiego.
Wyjeżdżają również na Ukrainę liczni Ukraińcy z Polski*.
Około r[oku] 1930 zaczyna się stawać jasne, że ukraińsko-sowiecka sielanka
ma się ku końcowi. Moskale zaczęli się obawiać, że ukrainizm jest groźnym
niebezpieczeństwem dla jedności państwowej Związku Sowieckiego. Ukraińcy
zaś zorientowali się, że ukrainizacja jest czymś w rodzaju sideł czy przynęty,
obliczonej na uśpienie ich czujności i pozbawienie narodu ukraińskiego jego
osobowości i odrębności. Zrozumieli oni, że bolszewicy chcą z języka ukraińskiego uczynić formę, pod osłoną której będzie można Ukraińców preparować
na mówiących po ukraińsku Moskali. Zrozumieli oni również, że oprócz pęt
kulturalnych Rosja wprowadza system cięższej jeszcze niewoli ekonomicznej
i że rzeczywistym celem polityki sowieckiej wobec Ukrainy nie jest uszanowanie jej odrębności i praw, zastrzeżonych zawartymi układami, ale zupełne
podporządkowanie jej centrali moskiewskiej.
Prawem reakcji te zakusy rosyjskich komunistów musiały wywołać wzrost
antagonizmu ukraińsko-rosyjskiego. Powstawać zaczęły najpierw wśród kół
naukowo-literackich, później zaś wśród studentów i biurokracji państwowej,
a nawet i wewnątrz partii samej, tajne grupy narodowe, które zaczęły na nowo
myśleć o zrzuceniu jarzma sowieckiego. Grupy te jednak były nieliczne i ograniczały się swoim zasięgiem do warstwy naukowców i inteligencji zawodowej.
Proces Związku Wyzwolenia Ukrainy**, jak i liczne późniejsze procesy różnych
grup, oskarżonych o ukraińsko-nacjonalistyczny „ukłon”, wykazują, że ruch
*

Więcej szczegółów na ten temat znajdzie czytelnik w pracy P. Bojarskiego Ukraińska
wnutriszna polityka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistiw (Genewa 1947).
**
Historię tego procesu szczegółowo przedstawia Mikołaj Kowalewski w książce Na Ukrainie
Sowieckiej (1917–1937) (Warszawa 1938).
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niepodległościowy wśród Ukraińców szerzył się głównie wśród ludności miejskiej i że obejmował wyłącznie prawie inteligencję.
Ukraińscy niepodległościowcy skłonni są mierzyć rozmiary swych wpływów
na Sowieckiej Ukrainie ilością ofiar sowieckiego terroru. Miara ta jednak jest
niesłuszna. Z tego, że chłop ukraiński opierał się kolektywizacji i był przeciwnikiem systemu kołchoźnej gospodarki, wcale jeszcze nie wynika, iż chłop ten
myśli kategoriami niepodległościowymi. Nie można również mierzyć wielkości
wpływów ukraińskiego ruchu niepodległościowego na Ukrainie ilością osób
oskarżonych o ukraiński nacjonalizm i udział w spiskach, mających na celu
oderwanie Ukrainy od Związku Sowieckiego. Podobnie jak w wielu sowieckich
procesach politycznych, tak i tu oskarżenia te często bardzo nie posiadały żadnego oparcia w rzeczywistości. Gdyby rzeczywiście na Ukrainie i w Związku
Sowieckim było tyle spisków i różnych organizacji wywrotowych, ile wykrywało
NKWD, to system sowiecki dawno by runął*.
Zaliczanie do panteonu ukraińskich męczenników narodowych ludzi, którzy
zostali przez Sowiety oskarżeni o nacjonalizm i separatyzm, prowadzi do tego, że
do grona tych męczenników zakradają się postacie, które przez całe życie wrogo
ustosunkowywały się do idei niepodległości Ukrainy i całą swą działalnością ideę tę
zwalczały. Klasycznym przykładem jest tu postać komisarza M. Skrypnyka, którego
dziś niektóre niepodległościowe koła ukraińskie stawiają obok największych postaci
swego ruchu, a przecież M. Skrypnyk w czasie rewolucji był zaciętym wrogiem
Ukrainy, brał wybitny udział po stronie Czerwonej Armii w walkach przeciwko
Ukraińskiej Republice Ludowej, był później kierownikiem wszechukrańskiej Czeki
i jednym z twórców konstytucji ZSRS z r[oku] 1923, mocą której Ukraina Sowiecka
zrzekła się swojej suwerenności na rzecz nowo powstałego związku federacyjnego.
To samo można powiedzieć o W. Zatońskim, który był jednym z organizatorów
sowieckiego przewrotu na Ukrainie i po samobójstwie Skrypnyka, jako człowiek
zaufania Kremla, został mianowany komisarzem oświaty na Ukrainę; Panasie
Lubczence, przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, który był przecież
prokuratorem w procesie przeciwko Związkowi Wyzwolenia Ukrainy; M. Chwylowym, który pomimo swej orientacji na kulturę europejską, był zdecydowanym
komunistą, przeciwnikiem odrębnej ukraińskiej państwowości; następcy Lubczenki
M. Bondarence, J. Kociubińskim, A. Szumskim i wielu innych.
Nie negując, że ukraińska myśl niepodległościowa przejawiała się w różnych
postaciach działalności ukraińskiej inteligencji, ukraińskiej młodzieży i różnych
ukraińskich instytucji z Akademią Nauk w Kijowie na czele, musimy powiedzieć sobie, że zasięg i rozmiary tego ruchu były w rzeczywistości niewielkie
i ukraińskiemu ruchowi niepodległościowemu daleko jest do tego, by mógł
*

Tło i przebieg tych procesów na Ukrainie barwnie opisuje W. Krawczenko w swojej głośnej książce I choose Freedom (New York 1946). Z przedstawienia Krawczenki wynika, że za
ukraiński nacjonalizm sądzono ludzi, którym ani się nie śniło o jakimś związku z ukraińskim
ruchem niepodległościowym.
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– nie popadając w sprzeczność z rzeczywistością – twierdzić, że ma za sobą
masy ukraińskie na Ukrainie Sowieckiej.
Wpływy ukraińskich niepodległościowców wśród inteligencji i biurokracji
są bardziej niż zrównoważone przez wpływy zwolenników jedności Ukrainy
z Rosją, których na Ukrainie nigdy nie brakło. Że komuniści, najwięksi i istotni
wrogowie Ukrainy, mają duże wpływy wśród Ukraińców, nie da się zaprzeczyć.
Występują one nie tylko na Ukrainie Sowieckiej, ale były też bardzo silne na
Rusi Zakarpackiej i pod różnymi postaciami istnieją nadal wśród ukraińskich
emigrantów w Europie, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.
Dlaczegóż by zresztą, skoro – jak to widzimy – komuniści mają ogromne
wpływy wśród różnych narodów świata, Ukraińcy, którzy żyją w orbicie władzy
Kremla i którzy w ciągu całej historii wykazali słabą wobec Rosji odporność*,
*
Na ten temat można by wiele powiedzieć. Ograniczymy się tu jednak do wskazania na parę
tylko faktów. Już za czasów Katarzyny wśród Ukraińców istniały silne sympatie do „prawosławnej” Moskwy, czego rezultatem było poddanie Ukrainy przez Chmielnickiego pod protekcję
cara Aleksieja. Później, kiedy hetmani Wychowski, Doroszenko i Mazepa chcieli Ukrainę spod
„protekcji” tej wyzwolić, znajdowali się zawsze wśród Ukraińców tacy, którzy próby te udaremniali. W XVIII i XIX w. cała góra ukraińska uległa tak kompletnej rusyfikacji (mam na myśli
Ukraińców naddnieprzańskich), że nawet w okresie budzenia się nowoczesnego ukraińskiego
ruchu narodowego – oprócz jednego bodaj Szewczenki – ukraińscy przywódcy nie umieli
otrząsnąć się z rusofilstwa. Wymownym tego przykładem jest chociażby działalność Kostomarowa i Dragomanowa, którzy uważani są za ojców dzisiejszego ruchu ukraińskiego, a którzy
nie wyobrażali sobie inaczej przyszłości Ukrainy, jak tylko w związku z Rosją. Rusofilizm ten
przetrwał do pierwszej wojny światowej i w dużej mierze przyczynił się do upadku Ukraińskiej
Republiki Ludowej. Rusofilski prąd był bardzo silny także wśród naddnieprzańskiej emigracji
lat 1920–1939, czego dowodem jest choćby fakt, że w latach 1920–1930 wyraźnie prorosyjskie
stanowisko zajmowali Szapowałow, Skoropadzki i wielu innych wybitnych polityków ukraińskich,
wśród których nie brak było b[yłych] ministrów rządu URL i rządu hetmana Skoropadzkiego.
Trzeba było dopiero kolektywizacji i ostrego kursu polityki sowieckiej, aby położyć tamę szerzącemu się wśród emigracji ukraińskiej „smienowiechostwu” (tak nazywano przechodzenie
ukraińskich działaczy z obozu niepodległościowego do rusofilskiego). Nie brak było i nie brak
jest nadal rusofilskich, względnie sowietofilskich, tendencji wśród ukraińskiej emigracji w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie (Margolin, M. Siczyński, „Związek Obrony Ukrainy”, Ukraińskie
Szczodenni Wisty (największy ukraiński dziennik w St[anach] Zjedn[oczonych]), Ukraińskie
Słowo, Ukraińskie Zytia i tzw. Zjednoczenie Ukraińskich Kanadyjczyków (TOUK) (Kanada).
Prosowieckie stanowisko zajmowała w czasie wojny grupa skupiająca się koło „Narodnej Woli”
i skrajnie lewicowa frakcja socjalistów (Hromadskij Hołos). Emigracja ukraińska w Europie jak
dotychczas nie zdradza sowietofilskich tendencji, ale i wśród niej istnieją grupy, które zajmują
niejasne stanowisko wobec Rosji (Związek Ziem Zjednoczonej Ukrainy, pewne odłamy kleru
ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej i „nowonawróceni” komuniści z Ukrainy),
i nie wiadomo jeszcze, co w przyszłości wykluć się z nich może. W świetle tych przykładowo
tylko podanych informacji o słabej odporności środowisk ukraińskich wobec Rosji, twierdzenia niektórych znawców problemu ukraińskiego o rozdarciu ideowym narodu ukraińskiego
i niezdecydowanej postawie jego mas wobec Rosji nie są zupełnie pozbawione podstaw. Dla
bardziej szczegółowego zapoznania się z omawianym zagadnieniem zobacz: Wasilewski Leon,
Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe (Warszawa 1934); Bojarski N., Ukraińska
wnutriszna polityka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistiw (Genewa 1947).
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mieliby – jak to sugerować usiłują ukraińscy niepodległościowcy – być wolni
od infekcji komunistycznej?
Znając system sowiecki, trudno nie przyznać, że nie stwarza on dogodnych
warunków dla rozwoju innych, poza rosyjskim, nacjonalizmów. Jeśli – jak piszą
sami Ukraińcy – reżym carski był jedną z głównych przyczyn zahamowania
rozwoju uświadomienia narodowego mas ukraińskich, to śmiało możemy
powiedzieć, że ustrój sowiecki pod tym względem pozostawił daleko w tyle
prymitywne metody carskie i w wysokim stopniu udoskonalił technikę tzw.
inżynierii społecznej, która – jak to wykazuje dotychczasowa praktyka – skutecznie niweluje wszystko, co zdradza choćby cień nielojalności wobec Moskwy.
Potwierdzenie naszej tezy, że ukraiński ruch niepodległościowy nie ma oparcia
wśród mas ludowych na Ukrainie Sowieckiej, znajdujemy w różnych ukraińskich
źródłach, pochodzących z czasów ostatniej wojny. Tak np. kierownik ukraińskiej
propagandy wśród Ukraińców kijowskich w okresie okupacji niemieckiej, Kandyba, w wywiadzie ogłoszonym w Krakiwskich Wistiach (1942 r.) stwierdza, że
masy Ukraińców naddnieprzańskich nie posiadają „sformowanej świadomości
narodowej” i że w psychice ich istnieje „cały splot szkodliwych dla ukraińskiej
ideologii paradoksów”. Również „prowidnyk” Ukraińskiego Centralnego Komitetu, dr W. Kubijowicz, po powrocie z Kijowa w publicznym odczycie, wygłoszonym w r[oku] 1942 w Krakowie, mówił o tym, że włościanie na Ukrainie
Naddnieprzańskiej są dla ideologii ukraińskiej nieprzystępni i że dla rozbudzenia
ukraińskiego życia narodowego na obszarach posowieckich trzeba będzie wysyłać
ludzi z Galicji, bo na miejscu działaczy ukraińskich brak*. O małym zasięgu
wpływów ukraińskiego ruchu niepodległościowego na Ukrainie Sowieckiej
świadczy również fakt, że działalność „Ukraińskiej Armii Powstańczej” (UPA)
sporadycznie tylko wykraczała poza Polesie, Wołyń i Małopolskę Wschodnią**,
i że OUN na Ukrainie Sowieckiej nie wyszła poza pewne koła inteligencji i nie
zapuściła wśród ludności wiejskiej głębszych korzeni***.
W tych warunkach twierdzenie, jakoby świadomość ukraińskich mas na Ukrainie Sowieckiej w ostatnim 25-leciu znacznie wzrosła, wydaje się dość wątpliwe.
Biorąc ludność ukraińską na Ukrainie Sowieckiej jako całość, możemy stwierdzić, że ogromną większość tej ludności stanowi bierna politycznie masa chłopska,
drugą z kolei siłę stanowi obóz ruso-, względnie sowietofilski, na który składają się
dawne elementy rusofilskie oraz nowe, wychowane w komunistycznych ideałach
pokolenia. Obóz ten popiera zdecydowanie koncepcję federalistyczną i stanowi
*

Obydwie informacje zaczerpnięte ze Sprawozdań Krajowych, wyd. MSW, r. 1942–[19]43.
Zobacz mapę dołączoną do książki Mikołaja Łebedia, UPA Ukraińska Armia Powstańcza
(wyd. OUN Bandery) 1946.
***
W książce pt. OUN w wijni 1939–1945, wydanej w r[oku] 1946 przez Oddział Informacyjny
OUN (grupa Melnyka), autor żali się, że organizowanie ukraińskiego ruchu powstańczego na
Ukrainie Naddnieprzańskiej natrafiało na duże trudności i że niepodległościowe organizacje
ukraińskie na tym obszarze miały charakter organizacji inteligenckich.
**
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w społeczeństwie ukraińskim najpoważniejszą i politycznie aktywną siłę. W razie
zaistnienia sprzyjających okoliczności ukraińscy niepodległościowcy mogą zyskać
na wpływach, przewagi jednak bez poparcia owej najszerszej, politycznie biernej
masy chłopskiej nie osiągną. Za kim się ten bierny element wiejski opowie i czy
w ogóle zajmie jakieś zdecydowane w sprawie przyszłości Ukrainy stanowisko,
trudno dziś jest przewidzieć. Być może, że sprawdzą się oczekiwania ukraińskich
niepodległościowców i że masy te udzielą poparcia koncepcji niepodległości Ukrainy; nie można jednak z góry wykluczyć, że masy te opowiedzą się za utrzymaniem
jakiegoś związku pomiędzy nową Rosją, jaka powstanie, a Ukrainą, lub że podobnie,
jak ta miało miejsce w latach 1917–1920, zachowają się podejrzliwie i biernie.
Świadomość narodowa Ukraińców w Polsce była o wiele silniej rozwinięta
niż gdziekolwiek indziej. Wprawdzie i tu istniały jeszcze obszary, do których
ukrainizm nie doszedł, i jak świadczą statystyki wyborów sejmowych
i samorządowych – wiele bardzo osób narodowości rusko-ukraińskiej głosowało
zawsze na nieukraińskie listy, mimo to jednakże nacjonalizm ukraiński był
w pełnej ofensywie. Rusofilizm i komunizm (rusofilizm przed pierwszą wojną
światową, komunizm w latach 1920–1930 w postaci KPZU, Seliańsko-Robotniczej Partii (Selrob) i Ukraińskiej Partii Pracy (UPP), na całym froncie
ustępował ukraińskiemu nacjonalizmowi. Pomimo ukraińskich żalów na polski
ucisk i prześladowania, Ukraińcy mieli więcej swobody politycznego działania
na różnych odcinkach własnego życia niż gdziekolwiek indziej.
Patriotyzm Ukraińców w Polsce ma jednakowoż pewien prowincjonalny charakter. Dla nich Ukraina to przede wszystkim Galicja Wschodnia i Wołyń, reszta
to jakiś dość mglisty ideał. Wyznają go wprawdzie, ale nie są zdolni do żadnych na
jego rzecz poświęceń. W latach 1918–1919 Ukraińcy galicyjscy uważali za ważniejsze walczyć z Polską o niepodległość Zachodniej Ukrainy niż iść z pomocą ginącej
pod ciosami bolszewickimi Ukrainie Kijowskiej. Dla nich Zachodnia Ukraina była
ważniejsza od wielkiej Naddnieprzańskiej Ukrainy, toteż zamiast skupić wszystkie
swe siły do walki z głównym przeciwnikiem, który godził w główny zrąb ukraińskiej
państwowości – Ukrainę Kijowską, pozostawili swych braci znad Dniepru swemu
losowi. Gdyby wówczas Ukraińcy galicyjscy, zamiast marnować swe siły na wojnę
z Polską, rzuciliby je do walki z bolszewikami, wojna bolszewicko-ukraińska miałaby
inny przebieg i prawdopodobnie Ukraina ostałaby się jako państwo niepodległe.
Brak zrozumienia ogólnonarodowego interesu wśród Ukraińców i ciasny prowincjonalizm Ukraińców galicyjskich doprowadził właściwą Ukrainę do katastrofy*.
*

W książce P.K. Bojarskiego Ukrainska wnutriszna polityka Genewa, 1947 (wyd. grupy
Melnyka) znajdujemy następujący ustęp: „Już w listopadzie 1919, w najbardziej krytycznym
dla ukraińskiego narodu i państwa momencie, kiedy trzeba było jednomyślnie, razem, wspólnymi siłami, solidarnie wystąpić przeciwko wrogom, albo w najgorszym wypadku pogodzić
się z jednym (z Polską – przyp. autora), aby przeciwko drugiemu prowadzić dalszą, rokującą
powodzenie walkę, w tym – jak mówimy – krytycznym i tragicznym momencie «dwie Ukrainy», «dwa rządy», «dwie-armie» pomimo aktu unii – nie mogły się pogodzić, w następstwie
czego jedni poszli na ugodę z jednym wrogiem, a drudzy z drugim”.
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Niewiele więcej niż w latach 1918–1919 rozumu politycznego wykazali
galicyjscy Ukraińcy w okresie ostatniej wojny. Pomimo że już po doświadczeniach z Rusią Zakarpacką było zupełnie widoczne, iż Niemcy nie mają
zamiaru tworzyć państwa ukraińskiego, duża część Ukraińców poszła na współpracę z Niemcami*. Załamanie się tej orientacji przyszło dopiero później, na
skutek likwidacji „rządu” Jarosława Stećki, włączenia Małopolski Wschodniej
do Generalnej Guberni i zupełnego upadku nadziei na utworzenie Ukrainy
na okupowanych obszarach naddnieprzańskich. Rezultatem tych rozczarowań było rozbicie się Ukraińców na dwa obozy. Jedni (Ukraiński Centralny
Komitet i hetmańcy) brnęli dalej po linii współpracy z Niemcami** i cały swój
wysiłek skierowali na walkę z polskością i umacnianie ukraińskich pozycji na
ziemiach polskich, drudzy zaś (OUN) porzucili obóz proniemiecki i rozpoczęli
beznadziejną walkę przeciwko wszystkim (Niemcom, Rosji, Polsce i swoim
przeciwnikom w ukraińskim społeczeństwie równocześnie***).
Kiedy Niemcy zdradzili sprawę ukraińską**** i kiedy nie było absolutnie żadnej
nadziei na to, że ktokolwiek inny podejmie i poprze sprawę niepodległości
Ukrainy i że ta niekorzystna dla ukraińskich ambicji koniunktura ulegnie
zmianie na lepsze, żaden z tych wzajemnie wyłączających się kierunków ukraińskiej polityki w czasie wojny nie miał, z punktu widzenia ukraińskich aspiracji
niepodległościowych, jakiegokolwiek sensu. To, że Ukraińcy, z wyjątkiem kilku
ostrożniejszych polityków, którzy cały czas trzymali się z daleka zarówno od
współpracy z Niemcami, jak i od działalności wzajemnie zwalczających się
frakcji OUN (frakcji tych było trzy: OUN Melnyka, OUN Bandery, OUN
„Derżawników”, tj. państwowców), beznadziejnie brnęli po linii wysługiwania
się Niemcom lub wojny „z całym światem”, nie świadczy dobrze o talentach
politycznych przywódców ukraińskich. Skutki tej beznadziejnej i bezcelowej
polityki ukraińskiej z okresu wojny są widoczne dopiero dzisiaj. Współpraca
z Niemcami zdyskredytowała sprawę ukraińską w opinii mocarstw zachodnich,
*

Dowodem tego jest fakt utworzenia pod niemieckimi auspicjami Ukraińskiego Centralnego
Komitetu z „prowidnykiem” dr. Kubijowiczem na czele oraz Ukraińskiej Rady Zaufania na
Wołyniu. Na Niemcy również orientowali się hetmańcy oraz OUN, które rozeszło się z Niemcami (nie w całości jednakże) dopiero na przełomie 1941/[19]42 r.
**
Obok licznych odezw i publicznych oświadczeń dowodem tego jest fakt, że w r[oku] 1943/
[19]44, kiedy klęska Niemiec była już zupełnie jasna, UCK przystąpił do organizowania dywizji
ukraińskiej „SS-Schützendivision Galizien”, która walczyła później na froncie wschodnim
i została rozbita pod Brodami. W organizowaniu tej dywizji pewną rolę odgrywał również
i Melnyk, „prowidnyk” OUN, który przez całą wojnę nie potrafił czy nie chciał wybrać między
współpracą z Niemcami a własną niezależną polityką.
***
W walce tej szczególnie „odznaczyli się” banderowcy, którzy nie cofali się przed używaniem
skrytobójczych mordów jako narzędzia walki politycznej ze swymi przeciwnikami.
****
Szczegółowe studium niemieckiej polityki wobec Ukraińców w czasie wojny skreślił
dr Józef Rudnicki, Ukraińska polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych na
terenach okupowanych, zamieszkałych przez ludność ukraińską (Londyn 1945).
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zaś działalność UPA (Ukraińskiej Armii Powstańczej) i różnych oddziałów
partyzanckich OUN, z której Ukraińcy są tak dumni, niczego – prócz przemijających, skwapliwie przez prasę ukraińską wyłapywanych notatek w prasie
Zachodu – nie dała i dać nie mogła. Przeciwnie, akcja OUN i UPA spowodowała ogromne wyniszczenie kraju i dała pretekst do brutalnej i nieprzebierającej
w środkach „pacyfikacji” ludności ukraińskiej przez Sowiety.
Politycy ukraińscy na emigracji zdają się jeszcze nie dostrzegać skutków
swojej polityki w czasie wojny, a co więcej, wydaje się im nawet, że ostatnia
wojna przez fakt zjednoczenia wszystkich ziem ich aspiracji państwowych
przybliżyła niepodległościowe rozwiązanie sprawy ukraińskiej.
W miarę upływu czasu coraz jaśniejsze się jednak staje, że ukraiński dorobek
wielu dziesięcioleci na ziemiach polskich został w ostatniej wojnie całkowicie
zniszczony, że owo „zjednoczenie”, z którego Ukraińcy tak się cieszą, ułatwia
tylko wytępienie resztek ukraińskich patriotów, którzy tam jeszcze zostali,
i sprawie niepodległości Ukrainy wcale nie pomaga, ale szkodzi – i że klęski,
które na naród ukraiński w tej wojnie spadły, mogły być znacznie mniejsze,
gdyby prowadzili bardziej sensowną i odpowiedzialną politykę.
Ów zadziwiający brak zmysłu politycznego i nieumiejętność dostosowania
polityki do okoliczności i sił, którymi się dysponuje, nie jest zjawiskiem
odosobnionym. W historii Ukrainy można znaleźć wiele takich przykładów.
Duży temperament polityczny, którym się Ukraińcy odznaczają, jak się okazuje
nie zawsze idzie w parze z mądrością, potrzebną do budowy i utrzymania
państwa. Jak na to wskazuje historia ukraińskich prób budowania własnej
państwowości, jedną z głównych przyczyn ich niepowodzenia była przewaga
destrukcyjnych, wyrosłych na sąsiedztwie ze stepem*, skłonności do anarchii,
które w momentach krytycznych brały zawsze górę nad czynnikami konstruktywnymi i udaremniały ich wysiłki.
*
Niedostatecznie rozwinięta świadomość narodowa ukraińskich mas
powiększa dysproporcję między ukraińskimi apetytami a rzeczywistą siłą
narodu ukraińskiego. Dodając do słabości narodu ukraińskiego jego polityczne niewyrobienie i brak realizmu politycznego u przywódców, dochodzimy do wniosku, że ukraiński program terytorialny jest bardziej jeszcze
fantastyczny i odległy od rzeczywistych możliwości realizacji, niż by to z samej
analizy układu narodowościowego na ziemiach ukraińskich aspiracji państwowych wynikało.

*

Wiele ciekawych uwag na ten temat można znaleźć u [Feliksa] Konecznego Dzieje Rosji od
najdawniejszych do najnowszych czasów (Warszawa 1921) oraz w książce I. Mazepy Pidstawy
naszoho widrożdżenia (Niemcy 1947).
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Gospodarcza strona problemu ukraińskiego
Z rozdziału o strukturze ludnościowej ziem ukraińskich wiemy, że Ukraińcy są
narodem wybitnie rolniczym i że z przemysłu, górnictwa, handlu i komunikacji
żyje mniej niż 10 proc. ogółu ludności ukraińskiej. Wśród ludności miejskiej,
a więc ludności pracującej w przemyśle, handlu i komunikacji, przeważają inne
narodowości, z Rosjanami na czele. Z ogólnej ilości 11,2 miliona ludności miejskiej, wykazanej spisem z r[oku] 1939, na Ukraińców przypadało nie więcej jak
3,5 miliona, a więc mniej jak 30 proc., przy czym wśród personelu fachowego,
tj. inżynierów, majstrów fabrycznych i wykwalifikowanych robotników, procent
Ukraińców był jeszcze mniejszy. Ten stan rzeczy – jak to wykazaliśmy – nie
uległ w czasie wojny żadnej zmianie na korzyść Ukraińców; przeciwnie, różne
okoliczności zdają się świadczyć, że nastąpiło pogorszenie. Wśród 7 milionów
nowo przybyłej w latach 1945–1947 na Ukrainę ludności, która została zatrudniona głównie przy odbudowie wojennych zniszczeń i uruchomieniu ostatniego
pięcioletniego planu, Ukraińcy stanowili nie więcej jak półtora miliona.
Mając ten stan rzeczy na uwadze, trzeba stwierdzić, że Ukraińcy, otrzymawszy takie państwo, o jakim marzą, nie byliby w stanie własnymi siłami utrzymać
gospodarstwa ukraińskiego na odpowiednim do zasobów Ukrainy poziomie;
brak im bowiem do tego specjalistów, wykwalifikowanych robotników, a nawet
i surowej siły roboczej. Wobec tego Ukraina stanęłaby przed koniecznością
wyboru pomiędzy pozostawieniem obcych elementów w kopalnictwie, przemyśle i handlu, które dotychczas te gałęzie życia gospodarczego obsługiwały,
a dopuszczeniem do kompletnego rozprzężenia i ruiny najważniejszych gałęzi
ukraińskiej gospodarki w wypadku ich wysiedlenia.
Pozostawienie potrzebnej do normalnego funkcjonowania ukraińskiej
gospodarki ludności obcej, która stanowi na ziemiach ukraińskich aspiracji
państwowych blisko 50 proc. ogółu ludności, byłoby bardzo niebezpieczne.
Mniejszości te bowiem, zajmując kluczowe ośrodki kraju, uniemożliwiłyby
zadanie budowy ukraińskiego państwa narodowego i wcześniej czy później
rozsadziłoby je od wewnątrz. Usunięcie zaś tych mniejszości spowoduje zupełny
zastój i chaos w gospodarce ukraińskiej, do czego znowu ze względu na zależność gospodarki sąsiadujących z Ukrainą obszarów od surowców ukraińskich
i chęć uniknięcia ogólnego chaosu gospodarczego w Europie Wschodniej,
alianci zapewne nie zechcą dopuścić.
Wbrew rzeczywistości Ukraińcy pocieszają się, że sprawa ta nie przedstawia
się tragicznie i że usunięcie napływowych elementów z gospodarstwa ukraińskiego nie spowoduje żadnych poważniejszych wstrząsów. Spodziewają się
oni, że w niedługim czasie, po usunięciu obcych narodowości, potrafią oni
przeszkolić ukraińskie kadry przemysłowe i że gospodarka ukraińska wróci
wkrótce do normalnego stanu. Rozumowanie to jest jednak typowym, nacechowanym lekkomyślnym podchodzeniem do zagadnienia, optymizmem. Na
to, by przejąć w ukraińskie ręce gospodarkę Ukrainy trzeba nie tylko czasu
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i dobrej organizacji, ale także i ludzi, a tych Ukraińcy nie posiadają. Jak to
wykazaliśmy w poprzednich rozdziałach, przy założeniu cieplarnianych wprost
dla Ukraińców warunków, Ukraińcy mogą zebrać najwyżej 32 miliony ludzi.
W rzeczywistości ludzi tych będzie znacznie mniej, gdyż nie wszyscy Ukraińcy, żyjący dziś poza obszarem ukraińskich aspiracji terytorialnych, wrócą na
Ukrainę i trudno przypuścić, by uzyskanie niepodległości Ukrainy odbyło się
bez dalszego wyniszczenia ludności ukraińskiej w trzeciej wojnie światowej,
bez której o niepodległości Ukrainy nie może być mowy. Trzydzieści dwa
miliony Ukraińców to stanowczo za mało, by nawet przy najracjonalniejszym
wyzyskaniu elementu ludzkiego i najszybszym przygotowaniu kadr inżynierów,
techników, robotników itp. można było realnie myśleć o zagospodarowaniu
obszaru, który w normalnych warunkach liczył 55 milionów mieszkańców
i przy tym zaludnieniu nie tylko, że nie był ludnościowo nasycony, ale na
wielkich obszarach czarnomorskich, na Północnym Kaukazie oraz w ośrodkach
przemysłowych posiadał duże niedobory ludnościowe.
Wymienione wyżej momenty nie wyczerpują wszystkich trudności gospodarczych, jakie po uzyskaniu niepodległości staną przed młodym ukraińskim
państwem.
Jak wiemy, Ukraina nie stanowi dzisiaj żadnej odrębnej całości gospodarczej, ale stanowi komplementarną część całokształtu sowieckiego systemu
gospodarczego.
W czasie trzech kolejnych piatiletek zaniedbane zostały na Ukrainie te
działy przemysłu, które służą potrzebom wewnętrznej konsumpcji Ukrainy;
zostały natomiast ogromnie rozbudowane rozmaite gałęzie przemysłu ciężkiego
(kopalnictwo, przemysł maszynowy i przemysł chemiczny), które pracują na
potrzeby nieukraińskich obszarów Związku Sowieckiego.
W ciągu blisko trzydziestu lat sowieckich rządów na Ukrainie Moskwa
planowo i konsekwentnie dążyła do całkowitego dostosowania ukraińskiego
życia gospodarczego do swoich potrzeb i prócz niewoli politycznej zdążyła
narzucić Ukrainie cięższą, choć może na pierwszy rzut oka niewidoczną, ale za
to na pewno trudniejszą do zerwania pętlę niewoli ekonomicznej. Mając taki
stan rzeczy na uwadze, trzeba się liczyć z tym, że gospodarcze uniezależnienie
się Ukrainy od Rosji nie będzie rzeczą prostą ani łatwą. Można wprawdzie
powiedzieć, że w wypadku takim niektóre nadmiernie rozbudowane gałęzie
ukraińskiego przemysłu mogą być zredukowane do potrzeb Ukrainy, inne zaś
przestawią się na produkcję dla rynków europejskich, które znowu w zamian za
ukraińskie surowce (zboże, węgiel, ruda żelazna) i produkty przemysłowe będą
dostarczać Ukrainie tych artykułów, których do czasu rozbudowy celowo przez
Sowiety zaniedbanych działów przemysłu Ukraina będzie potrzebowała. Jeśli
się jednak bliżej przyjrzymy konstrukcji gospodarki Ukrainy, to przekonamy
się, że łatwo jest powiedzieć, iż Ukraina, uniezależniwszy się politycznie, po
pewnym czasie stanie na własnych nogach także i gospodarczo – przeprowadzić
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to jednak w praktyce bez gruntownej przebudowy całokształtu ukraińskiej
gospodarki się nie da.
Kto śledzi mechanikę gospodarki sowieckiej, ten wie, że ukraińskie zakłady
przemysłowe, podobnie zresztą jak analogiczne zakłady przemysłowe innych
republik sowieckich, są częściami olbrzymich ogólnozwiązkowych kombinatów,
które planując całość produkcji poszczególnych działów przemysłu, przydzielają wykonanie pewnych części cyklu produkcyjnego – względnie wykonanie
poszczególnych części składających się na dany produkt – poszczególnym,
wchodzącym w skład tych kombinatów zakładom, skutkiem czego żaden
niemal ważniejszy produkt przemysłu ukraińskiego nie jest od początku do
końca wykorzystywany na Ukrainie.
Mając to na uwadze, jasno widzieć musimy, że zerwanie gospodarczych
więzi z Rosją spowodować musi ogólny zamęt i zastój w przemyśle ukraińskim,
którego nie będzie można inaczej usunąć, jak przez daleko idącą przebudowę
całości życia gospodarczego Ukrainy.
Liczenie na rynki europejskie również może okazać się zawodne, gdyż poza
zbożem, którego zresztą Ukraina sama nie będzie miała w pierwszych latach
za wiele, Ukraina nie może zaofiarować zachodniej Europie niczego, czego by
ona potrzebowała. Rudy żelazne i węgiel są w 70 proc. konsumowane przez
istniejący już przemysł ukraiński, maszyn zaś i produktów chemicznych, których Ukraina mogłaby dostarczać, Europa nie będzie potrzebować, gdyż ma
ich pod dostatkiem i sama poszukiwać będzie na nie rynków zbytu.
Jak z tego krótkiego przeglądu sytuacji gospodarczej, która w chwili oderwania Ukrainy od Rosji zarysować się może, widać, z faktu, że Ukraina była
„spichlerzem” Europy, że znajdują się tam ogromne bogactwa kopalniane
i że jest ona najbogatszą bazą przemysłu sowieckiego, wcale nie wynika, że
w wypadku uzyskania niepodległości naród ukraiński będzie zdolny bogactwa te eksploatować i utrzymać poziom ukraińskiej gospodarki na wysokości,
odpowiadającej potrzebom samej Ukrainy, jak i gospodarczo z Ukrainą związanych i od jej surowców uzależnionych nieukraińskich obszarów. Problem
ten posiada kapitalne znacznie nie tylko dla sąsiadujących z Ukrainą krajów,
ale także dla całej gospodarki Europy, która nie może być obojętna na to, czy
Ukraina będzie czynnikiem konsolidacji gospodarczej naszego kontynentu,
czy też ośrodkiem rozprzężenia i chaosu.
*
Słuszne jest zdanie Ukraińców, że Ukraina ściągała na siebie uwagę innych
narodów swoim bogactwem. Gdyby nie przyrodzone bogactwa Ukrainy, historia jej zapewne byłaby uboższa w wojny, ludność ją zamieszkująca rosłaby
wprawdzie wolniej, ale za to obyłoby się może bez gwałtownych wstrząsów,
które – jak wiemy z historii – z wieku na wiek niemal zmieniały oblicze Ukrainy. Bogactwa Ukrainy były z jednej strony przyczyną jej bujnego rozwoju
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ludnościowego, który w pewnych okresach przekraczał swym tempem rozwój
ludnościowy Ameryki Północnej*, z drugiej zaś strony ściągały one liczne klęski
i katastrofy w postaci wojen i interwencji sąsiadujących z Ukrainą potęg.
Bogactwo i geograficzne położenie Ukrainy w dużym stopniu wpływały na ustalenie się eksterminacyjnej, antyukraińskiej polityki rosyjskiej, zmierzającej do
przekształcenia Ukrainy w prowincję imperium rosyjskiego. Ten sam moment
dwukrotnie już za naszej pamięci był głównym motywem zainteresowania się
Niemiec sprawą ukraińską. Zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny
światowej Niemcy myśleli o gospodarczej eksploatacji Ukrainy i osłabieniu
Rosji. Te właśnie przesłanki, a nie inne, były przyczyną niemieckiej interwencji na Ukrainie w latach 1917–1918 oraz ich polityki ukraińskiej w ostatniej
wojnie.
Mając te doświadczenia na uwadze, dochodzimy do stwierdzenia, że bogactwa Ukrainy nie pomagały koncepcji niepodległej Ukrainy, ale raczej realizację
jej utrudniały. Podobnie jak w przeszłości, tak i obecnie gospodarczy aspekt
problemu ukraińskiego jest i będzie nadal ważnym, jeśli nawet nie najważniejszym, motywem rozstrzygania kwestii przyszłości Ukrainy.
Wnioski wypływające z analizy ukraińskiego
programu niepodległościowego
Zamykając nasze rozważania nad wielorakimi aspektami ukraińskich roszczeń terytorialnych, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że samo zrealizowanie
postulatu niepodległości Ukrainy będzie rzeczą trudną do osiągnięcia. Przed
zagadnieniem tym piętrzą się ogromne trudności, których źródłem jest nie tylko
niekorzystna dla Ukrainy koniunktura międzynarodowa, ale także ogromne
luki w przygotowaniu mas ukraińskich do samodzielnego życia państwowego
i brak odpowiedniego kierownictwa politycznego, które mogłoby wyprowadzić
sprawę ukraińską ze ślepych uliczek na szerszą i jasną drogę. Nadrobienie tych
braków i przełamanie trudności, jakie przed sprawą niepodległości Ukrainy
stoją, wymagać będzie ogromnego wysiłku zarówno ze strony samych Ukraińców, jak i tych narodów i państw, które zechcą im w tej walce pomagać.
Nie przesądzając różnych możliwości, jakie w przyszłości dla sprawy ukraińskiej zarysować się mogą, w oparciu o naszą analizę ukraińskiego programu
niepodległościowego możemy śmiało powiedzieć, że ukraiński program terytorialny w jego dzisiejszej postaci stoi w rażącej dysproporcji do sił i możliwości
narodu ukraińskiego i nie posiada żadnych szans realizacji.
Nie jest moim zadaniem doradzać Ukraińcom, jaki powinien być ich program; sądzę jednak, że wyszłoby na dobre ukraińskiej sprawie, gdyby Ukraińcy dostosowali swój program terytorialny do sił, jakimi rozporządzają. Jeśli
*

Dużo materiału na ten temat można znaleźć w pracach prof. A. Jabłonowskiego, Pisma, t. I–IV
(Warszawa 1911) i Historia Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej (Kraków 1912).
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Ukraińcy nie potrafią się zdobyć na dostosowanie swych ambicji do sił, którymi
dysponują, i nie zrewidują swego fantastycznego, na miarę olbrzyma zakrojonego programu „Wielkiej Ukrainy”, to uporem swoim i nieliczeniem się
z rzeczywistością przekreślić mogą szansę uzyskania niepodległości w ogóle.
W swoim czasie ks. biskup Chomyszyn w jednym ze swych listów pasterskich porównał polityków ukraińskich do gospodyni, która niosła do miasta
na sprzedaż dzban mleka i po drodze fantazjowała, jak to ona z pieniędzy,
uzyskanych ze sprzedaży mleka, kupi wielkie gospodarstwo i widząc się w swej
wyobraźni zasobną gospodynią, podskoczyła z radości i rozlała mleko, na
którym cała jej wizja się opierała. Porównanie to jest i dziś aktualne. Marzenia
ukraińskich niepodległościowców o utworzeniu Wielkiej Ukrainy, od Lublina
i Beskidów do Kaukazu, są w istocie swojej bardzo podobne do fantazji owej
gospodyni z listu pasterskiego ks. Chomyszyna i łatwo się mogą w podobnie
żałosny sposób skończyć.
[…]d
Możliwy terytorialny zasięg niepodległej Ukrainy
Za rzecz niesporną możemy przyjąć, że osią przyszłego państwa ukraińskiego, o ile oczywiście zaistnieją warunki konieczne do jego powstania, musi
być środkowy i dolny bieg Dniepru, frontem zaś Morze Czarne.
Centralny basen Dniepru był i jest nadal główną ukraińską bazą ludnościową. Tam też leży historyczna kolebka narodu ukraińskiego. Wybrzeża
Morza Czarnego nigdy wprawdzie w przeszłości nie były ukraińskie, ukraińska
kolonizacja tych obszarów datuje się dopiero od końca XVIII wieku i lwia część
dzisiejszego dorobku tych ziem jest wynikiem inicjatywy rosyjskiej, niemniej
jednak obszary te są naturalną częścią ukraińskiego obszaru geopolitycznego
i bez ich posiadania Ukraina nie miałaby żadnych warunków samodzielnej
egzystencji państwowej.
Zachodzi pytanie, jak daleko na wschód i zachód od osi Dniepru może
państwo to sięgać?
Ukraiński ruch niepodległościowy posiada – jak wiemy – daleko idące
ambicje terytorialne. Zasięg obszaru państwowego przyszłej Ukrainy zależał
jednak będzie nie od tego, jak silnie i głośno Ukraińcy będą akcentować swoje
żądania, ale od tego, na co naród ukraiński w rzeczywistości stać.
Z poprzednich naszych rozważań wiemy, że Ukraińców na całym świecie
jest obecnie nie więcej niż 32 miliony i że pod względem przygotowania do
życia państwowego, zarówno jak i pod względem struktury socjalnej naród
ukraiński pozostaje daleko w tyle za innymi narodami europejskimi.
d

Opuszczono dwa rozdziały części trzeciej, zawierające rozważania autora o potencjalnych
możliwościach uzyskania przez Ukrainę niepodległego bytu państwowego (przyp. red.).
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Wiemy również, że obszary ukraińskie po obu brzegach Dniepru należą
do najbogatszych we wszelkie surowce ziem w Europie i że znajduje się tam
jedna z największych baz przemysłowych świata. Żyzne ziemie i wielki przemysł
stwarzają warunki, a zarazem i konieczność gęstego zaludnienia.
W r[oku] 1939, przy istnieniu dużych niedoborów ludnościowych na obszarach czarnomorskich oraz w przemyśle, na samej Ukrainie Sowieckiej tylko
żyły 32 miliony ludności, a więc dokładnie tyle, ile jest wszystkich Ukraińców
na całym świecie, a może nawet, jeśli przeceniliśmy ukraiński potencjał ludnościowy, czego wcale nie wykluczam, nieco więcej.
Gdyby zatem przy zaistnieniu sprzyjającej powstaniu niepodległej Ukrainy
koniunktury międzynarodowej, owe 32 miliony Ukraińców zebrać razem i równomiernie rozsiedlić wzdłuż lewego i prawego brzegu Dniepru, to okazałoby
się, że wystarczyłoby ich zaledwie do zaludnienia obszaru Ukrainy Sowieckiej
w jej granicach z r[oku] 1939; na osiedlenie zaś innych – poza Ukrainą Sowiecką
– obszarów ukraińskich aspiracji terytorialnych Ukraińców by zabrakło.
Twierdzenie powyższe opiera się oczywiście na założeniu, że wszyscy
Ukraińcy w świecie zostaliby osiedleni na obszarze Ukrainy Sowieckiej i że
zamieszkujące jej obszary mniejszości narodowe byłyby wysiedlone. Obydwa
te założenia są nierealne, gdyż możliwość osiedlenia wszystkich żyjących dziś
poza obszarem Ukrainy Sowieckiej Ukraińców na tym obszarze tak samo jest
mało prawdopodobna, jak możliwość wysiedlenia wszystkich zamieszkujących
Ukrainę Sowiecką mniejszości.
W rzeczywistości znaczny odsetek Ukraińców, zamieszkujących różne inne
obszary Związku Sowieckiego, zarówno jak duży procent Ukraińców zamieszkujących w Polsce, Rumunii i Czechosłowacji oraz Ukraińcy zza Oceanu nie
chcieliby opuścić dzisiejszych swych siedzib, na skutek czego na Ukrainie
znalazłoby się o wiele mniej niż 32 miliony Ukraińców.
Co się tyczy mniejszości, to jakkolwiek w interesie Ukrainy leżałoby pozbycie się możliwie największej ich ilości, wysiedlenie wszystkich mniejszości jest
niemożliwe. Pewien procent tych mniejszości stanowi ludność autochtoniczna,
której nie można wysiedlić, a poza tym ze względu na brak potrzebnego do
utrzymania w ruchu kopalń i przemysłu ukraińskiego personelu technicznego
Ukraina musiałaby zatrzymać dużą ilość obecnej ludności przemysłowej.
Korygując więc zbyt daleko idące założenie, że wszyscy Ukraińcy z całego
świata zostaną osiedleni na obszarze Ukrainy Sowieckiej w jej granicach z r[oku]
1939 i że wszystkie mniejszości zostaną wysiedlone, bez większego błędu
możemy przyjąć, że przy 32 milionach potrzebnej do normalnego zaludnienia i zagospodarowania tego obszaru ludności, przy wydatnej nawet imigracji
Ukraińców z zewnątrz, Ukraińcy stanowiliby w najlepszym razie nie więcej jak
27–28 milionów, na resztę zaś złożyłyby się inne narodowości, które w sumie
stanowiłyby około 20 proc. ogółu ludności.
Gdyby zatem Ukraina powstała tylko na obszarze Ukraińskiej SRS w jej
granicach z r[oku] 1939, to obszar jej wcale nie byłby za mały w stosunku do
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populacyjnych i gospodarczych możliwości narodu ukraińskiego. Dwadzieścia
procent mniejszości narodowych, na które składałaby się głównie ludność
miast i ośrodków przemysłowych, to wcale pokaźna liczba. Powiększanie tej
liczby na drodze dalszych nabytków terytorialnych mogłoby być dla młodego
państwa ukraińskiego zjawiskiem niebezpiecznym.
Rozpatrując zagadnienie możliwego zasięgu terytorialnego przyszłej Ukrainy,
nie chcemy oczywiście twierdzić, że granica ukraińskiego obszaru państwowego
musi się sztywno trzymać administracyjnych granic Ukrainy Sowieckiej. Granice te w niektórych swych odcinkach były sztuczne i nie posiadały żadnego
gospodarczego ani narodowościowego uzasadnienia. Taki np. Krym, który jest
naturalnym przedłużeniem obszaru Ukrainy, z większą racją mógł stanowić
autonomiczną republikę w ramach Ukraińskiej SRS niż – jak to ma miejsce – administracyjną częścią Rosyjskiej FSRS3. To samo można powiedzieć
o wschodniej części Donbasu, która leży poza granicami Ukraińskiej SRS,
a w rzeczywistości stanowi jedną organizacyjną i ekonomiczną całość z zachodnią, ukraińską częścią Donbasu. Również na wielu odcinkach północno-wschodnia granica między Ukrainą a Rosją Sowiecką jest sztuczna i zbyt zagmatwana.
Jakkolwiek obszar Ukrainy Sowieckiej w zasadzie wyczerpuje wszystkie możliwości biologiczne narodu ukraińskiego, nie można tedy wykluczać, że obszar
ten mógłby w pewnych warunkach być powiększony o Krym i wschodnią część
Donbasu, oraz że byłyby możliwe pewne korektury północnej i wschodniej
granicy z Rosją na korzyść Ukrainy.
Osiągnąwszy wszystkie te cele, Ukraina powiększyłaby się o kilkadziesiąt
tysięcy kilometrów kwadratowych, a co zatem idzie ludnościowa chłonność
tego obszaru znacznie by wzrosła. Aby nabytki te należycie umocnić i związać
z Ukrainą, musiałby być wzmożony wysiłek zachęcania niechętnych wyjazdowi na Ukrainę Ukraińców, zamieszkałych na obszarach Polski, Rumunii,
Węgier i w różnych innych krajach. Bez dodatkowych 2–3 milionów Ukraińców – Ukraina taka nie byłaby w stanie zaludnić i zagospodarować tych
nowych nabytków ukraińskim elementem, tolerowanie zaś na granicznych
i politycznie ważnych obszarach wrogiej Ukrainie mniejszości rosyjskiej byłoby
niebezpieczne.
Ukonstytuowana w ten sposób Ukraina stanowiłaby jeden zwarty obszar
geopolityczny, pod względem gospodarczym byłaby państwem o zdrowej strukturze rolniczo-przemysłowej, politycznie zaś stanowiłaby jedno z większych
państw Europy.
Przedstawiony przez nas wyżej zarys możliwego zasięgu terytorialnego przyszłej Ukrainy sprowadza się do stwierdzenia, że Ukraina, na jaką Ukraińców
3

Krym stanowił część RFSRS do 1954 r., kiedy to został przekazany w skład USRS jako
republika autonomiczna (z wyłączeniem miasta Sewastopol, mającego status miasta specjalnego
z uwagi na bazę marynarki wojennej). W warunkach ZSRS zmiana ta miała znaczenie czysto
formalne – i tak o wszystkim decydowały władze w Moskwie (przyp. red.).
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stać (o ile oczywiście wykażą oni dostateczną dynamikę i przygotowanie do
wykorzystania nadarzyć się mogącej koniunktury), może obejmować tylko
obszar Ukraińskiej SRS w jej granicach z r[oku] 1939, powiększony o Krym
i pewne obszary na wschodzie.
Na to, by do Ukrainy należał także cały niemal Północny Kaukaz, Besarabia, Bukowina, Ruś Zakarpacka oraz południowo-wschodnie obszary Polski
– Ukraińców nie stać. Przesunięcie granicy przyszłego państwa ukraińskiego
dalej na wschód i Kaukaz musiałoby spowodować kurczenie się Ukrainy na
zachodzie, przesunięcie zaś Ukrainy na zachód przez włączenie do niej obszarów polskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich byłoby równoznaczne
z kurczeniem się Ukrainy na ważnych i bardzo istotnych dla jej niepodległego
bytu obszarach wschodnich.
Dla Ukraińców stwierdzenie to nie może być przyjemne ani łatwe do przyjęcia, przechodząc jednak do porządku nad sentymentami i sprowadzając całość
zagadnienia na grunt rzeczywistości, muszą oni zrozumieć, że Ukraina, o jakiej
marzą, jest poza zasięgiem praktycznej polityki.
Gdyby Ukraińców było na świecie nie 32 miliony, ale – jak sądzą Ukraińcy – 45 milionów, to dzisiejsze ich aspiracje terytorialne, chociaż i tak zbyt
obszerne, miałyby większy sens. Skoro jednak istnienie 45-milionowego
narodu ukraińskiego jest zupełną legendą, zdrowy rozsądek i konieczności
polityczno-gospodarcze winny nakazywać zejście z koturnów wielkomocarstwowych i zredukowanie aspiracji terytorialnych do sensownych, leżących
w skali praktycznych możliwości, rozmiarów.
Czy możliwe jest przesunięcie Ukrainy na zachód?
Wobec tego, że niemal wszystkie ukraińskie koła uporczywie trwają przy
postulacie włączenia do Ukrainy południowo-wschodnich obszarów polskich
oraz Besarabii, Bukowiny i Rusi Zakarpackiej, zastanówmy się przez chwilę
nad tym, jak by wyglądało to przesunięte ku zachodowi państwo ukraińskie.
Ukraina, w ramach której znalazłyby się ziemie ukraińskich aspiracji terytorialnych w Polsce, w Rumunii i w Czechosłowacji, wobec braku dostatecznych
sił dla utrzymania i zagospodarowania obszarów wschodnich, nie mogłaby
utrzymać głównej swej bazy przemysłowej – Zagłębia Donieckiego oraz szeregu
ważnych ośrodków przemysłowych na wschodzie. Pozostały jej przemysł byłby
uzależniony od donieckiego węgla, który pozostałby przy Rosji. Zależność ta
w dalszej konsekwencji prowadzić musiałaby oczywiście również do zależności
politycznej od Rosji i wcześniej czy później Ukraina znaleźć by się musiała
ponownie pod jej zwierzchnictwem.
Ukraina, wykrojona z dotychczasowych ziem Związku Sowieckiego, Polski,
Rumunii, Czechosłowacji i Węgier, nie stanowiłaby żadnej jedności geopolitycznej. Posiadając Besarabię, Bukowinę i Ruś Zakarpacką, należałaby ona
nie tylko do czarnomorskiego systemu geopolitycznego, ale także do zupełnie
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innego systemu geopolitycznego państw naddunajskich. Posiadanie Małopolski Wschodniej, Wołynia, Chełmszczyzny, Łemkowszczyzny i Podlasia
włączałoby ją również w geopolityczny system państw Europy środkowej,
do którego kluczem jest Małopolska Wschodnia i łuk Karpat. Przynależność
do kilku systemów politycznych równocześnie wciągnęłaby Ukrainę w obce
i nieistotne dla jej bytu sprawy polityki państw bałkańskich oraz w stosunki
polsko-rumuńskie, polsko-węgierskie i polsko-czechosłowackie, odrywając tym
samym jej uwagę od głównego i najważniejszego dla jej przyszłości problemu
rosyjskiego.
Obok względów gospodarczych i geopolitycznych rozwiązanie takie posiadałoby także doniosły aspekt polityczny. Ukraina, w skład której weszłyby
południowo-wschodnie ziemie Polski, Bukowina, Besarabia i Ruś Zakarpacka,
miałaby przeciwko sobie nie tylko Rosję, ale także Polskę, Rumunię, Czechosłowację i Węgry, które to państwa z natury rzeczy dążyłyby do odzyskania
utraconych na rzecz Ukrainy obszarów.
Zarówno Rumunia, jak i Węgry nie mogą oczywiście czuć się bezpieczne,
jeśli u ujścia Dunaju i na zboczach Karpat usadowiłoby się państwo ukraińskie;
państwa te bowiem posiadają żywotny interes w tym, by obszar naddunajski
i południowe zbocza łuku Karpat były poza zasięgiem jakiegokolwiek państwa
wschodnioeuropejskiego, bez względu na to, czy państwem tym byłaby Rosja,
czy Ukraina.
Podobnie przedstawia się sprawa południowo-wschodnich ziem Polski.
Polska – jeśli ma się utrzymać pomiędzy Rosją i Niemcami – musi mieć szerokie
oparcie o system państw naddunajskich i bałkańskich, a co zatem idzie – nie
może nigdy pogodzić się z utratą ziem południowo-wschodnich ani dopuścić
do tego, by jakiekolwiek wschodnioeuropejskie mocarstwo odcinało ją od jej
naturalnych południowych sojuszników.
Sąsiadując na ogromnej, otwartej przestrzeni* z wrogą i niedającą się żadnymi koncesjami zjednać Rosją, Ukraina nie może pozwolić sobie na luksus
chronicznego zatargu ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Chcąc się utrzymać
przeciwko naporowi silniejszej, ludniejszej i bogatszej w doświadczenie polityczne Rosji, musiałaby ona szukać oparcia u innych swych sąsiadów, w Polsce
przede wszystkim. Uzyskanie tego poparcia bez rezygnacji z wszelkich pretensji do Małopolski Wschodniej, Wołynia, Besarabii i Rusi Zakarpackiej jest
wykluczone.
Zestawiwszy wszystko, co powiedzieliśmy wyżej, razem, dochodzimy do
wniosku, że Ukraina z ziemiami polskimi, rumuńskimi i węgierskimi byłaby
państwem o wiele słabszym od Ukrainy bez ziem polskich, węgierskich, rumuńskich i słowackich, ale za to z Krymem, Donbasem i wschodnimi obszarami
lewobrzeżnej Ukrainy i szanse utrzymania się jej niezależnego bytu byłyby co
najmniej problematyczne.
*

Długość granicy ukraińsko-rosyjskiej wynosiłaby przeszło 2000 km.
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Fundamenty rzeczywiście niepodległej Ukrainy nie leżą zatem nad Sanem,
Bugiem, Dniestrem czy też w Karpatach, ale nad Dnieprem i Morzem Czarnym. Jeśli powstaną omówione na wstępie niniejszego rozdziału warunki
powstania Ukrainy do niepodległego bytu, dobrze pojęta racja stanu winna
nakazywać utworzenie Ukrainy na ukraińskich obszarach w Rosji; Małopolska
Wschodnia zaś, Wołyń, Besarabia, Bukowina i Ruś Zakarpacka winny być
pozostawione w składzie tych państw, do których należały przed wybuchem
ostatniej wojny światowej. Takie rozwiązanie nie tylko że jest dla Ukrainy
samej korzystniejsze i ze wszystkich innych możliwych rozwiązań najbardziej
odpowiada dobrze pojętym interesom samej Ukrainy, ale otwiera przed
Ukraińcami możliwość uzyskania poparcia koncepcji niepodległości Ukrainy
także przez Polskę i państwa sąsiednie, co dla jej przyszłości posiada niemałe
znaczenie.
Z góry można przewidzieć, że uwagi powyższe nie wpłyną na zmianę stanowiska ukraińskich kół politycznych w sprawie ukraińskich aspiracji terytorialnych w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Czechosłowacji. Ukraińscy politycy
emigracyjni nadal odwoływać się będą do etnografii jako podstawowej zasady
rozstrzygnięcia kwestii zasięgu granic Ukrainy na południowym zachodzie,
choćby, jak to wykazaliśmy w jednym z rozdziałów niniejszej pracy, etnografia
nie potwierdzała słuszności ich postulatów.
Zasada etnograficzna, przy której się Ukraińcy upierają, nie była jednakże
nigdy głównym kryterium rozstrzygania sporów granicznych. Daleko większą
rolę przy ustalaniu granic pomiędzy państwami odgrywały momenty geopolityczne, gospodarcze i historyczne, które w danym wypadku całkowicie przemawiają przeciwko ukraińskiej tezie o włączeniu Małopolski Wschodniej,
Wołynia, Besarabii, Bukowiny i Rusi Zakarpackiej w skład przyszłego państwa
ukraińskiego. Ukraińcy sami zresztą, domagając się – wbrew zasadzie etnograficznej – wcielenia do Ukrainy Krymu i wielkich obszarów Północnego
Kaukazu wraz z Donbasem, podważają słuszność tezy o ustalaniu granic na
zasadzie etnograficznej. Operowanie argumentami etnograficznymi tam, gdzie
są one dogodniejsze, geopolityczno-gospodarczymi i politycznymi tam, gdzie
z etnografią jest słabo, jest dobre w propagandzie, ale nie ma nic wspólnego
z obiektywnym, uwzględniającym wielorakie aspekty zagadnienia podejściem
do rozpatrywanego przez nas zagadnienia.
Kurczowe trzymanie się zasady granic etnograficznych ma również tę słabą
stronę, że wychodząc z tych samych przesłanek, przeciwnicy niepodległości
Ukrainy mogą argument ten obrócić przeciwko – skądinąd dobrze uzasadnionym – ukraińskim aspiracjom terytorialnym w pasie czarnomorsko-azowskim
i w Donbasie, gdzie Ukraińcy nie stanowią większości, a co więcej nawet,
powołując się na zmiany struktury narodowościowej na Ukrainie, dokonane
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w okresie rządów sowieckich, zakwestionować prawo Ukrainy do niepodległości
w ogóle*. Ostrożnie zatem z etnografią, bo to narzędzie obosieczne!
*
Kończąc nasze rozważania nad możliwościami odzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz miejscem, jakie niepodległa Ukraina, o ile powstanie, mogłaby ewentualnie zająć w przyszłym układzie politycznym Europy
wschodniej – nasuwa się pytanie, czy rozwiązanie, o jakim wyżej była mowa,
jest dla Ukraińców krzywdzące? Uważam, że nie. Ukraina w nakreślonych
wyżej granicach obejmowałaby obszar przeszło 500,000 km2, ludnościowy
jej potencjał wyrażałby się cyfrą przeszło 35 milionów ludności. Ukraina taka
byłaby zatem wciąż jeszcze większym i ludniejszym od wszystkich poza Rosją
sąsiadów państwem i obszarem swoim przekraczałaby wszystko, co kiedykolwiek
istniało pod nazwą Rusi Kijowskiej, Ukrainy Hetmańskiej czy też Ukraińskiej
Republiki Ludowej.
Jeśli Ukraińcy nie potrafią skupić swej uwagi na tych obszarach i z uporem
będą starać się o uzyskanie ziem, które nie posiadają istotnego znaczenia dla
sprawy niepodległości Ukrainy i na utrzymanie których ich nie stać, łatwo
mogą się znaleźć w zupełnym odosobnieniu wśród narodów Europy środkowo-wschodniej i podobnie jak w latach 1917–1919 – raz jeszcze własnymi
rękoma zmarnują okazję uzyskania niepodległości, jaka w wypadku rozbicia
i rozczłonkowania Rosji może się im nadarzyć.
*

Ukraińcy zdają się sądzić, że zmiany w układzie etnograficznym na płd.-zachodnich obszarach
ich aspiracji państwowych, wywołane sowiecką polityką przesiedleń, są nieodwołalne i dość
często na nie się powołują – jako na argument przeciwko polskim aspiracjom powrotu tych
ziem do Polski. Zważywszy, że Ukraińcy sami nie uznają zmian w układzie narodowościowym Ukrainy właściwej, dokonanych w czasie dwudziestokilkuletnich rządów bolszewickich
na Ukrainie – stanowisko to jest co najmniej dziwne. Dowodzi ono wyraźnie, że Ukraińcy
posiadają rozdwojone pojęcie sprawiedliwości i słuszności w stosunkach międzynarodowych. Naród, który walczy o wynagrodzenie własnych krzywd, nie może odwoływać się do
krzywdy wyrządzonej innemu narodowi jako argumentu na rzecz swojej sprawy. Łudzą się
również Ukraińcy, jeżeli przypuszczają, że wysiedlenie ludności polskiej z polskich ziem płd.-wschodnich spowodowało trwałe przeobrażenie się tych ziem w obszar zwartego ukraińskiego
osiedlenia. Przypuszczenie, że bolszewicy nie wykorzystają nadarzającej się koniunktury dla
złamania ukraińskiej przewagi na tych ziemiach (która się w wyniku przesiedlania Polaków
chwilowo wytworzyła), jest dowodem naiwności politycznej. Płd.-wschodnie ziemie Polski są
dziś odcięte od świata. Trudno jest więc silić się na jakieś liczbowe czy procentowe ustalenie
obecnego układu narodowościowego na tych ziemiach; śmiało jednak można powiedzieć, że
w miejsce usuniętej ludności polskiej wlewa się na te ziemie ludność inna, głównie rosyjska,
i że w rezultacie układ narodowościowy w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu nie zmienił
się dla Ukraińców na lepsze. Mogły oczywiście nastąpić pewne lokalne przesunięcia, w całości
jednak wygląda na to, że kosztem Polaków usuniętych z tych obszarów, a częściowo nawet
kosztem samych Ukraińców, rozrasta się żywioł rosyjski oraz sprzymierzone z nim rozmaite
inne mniejszości, którymi Sowiety kolonizują opuszczone przez dawną ludność obszary.
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IV.
Polska i Ukraina
Poprzednie części niniejszej pracy miały na celu zbadanie różnorodnych elementów, składających się na problem ukraiński, ocenę ukraińskiego programu
niepodległościowego oraz przedstawienie warunków powstania niepodległego
państwa ukraińskiego i możliwego jego zasięgu terytorialnego. Kwestia naszego
ustosunkowania się do zagadnienia ukraińskiego wymagałaby osobnej wyczerpującej pracy. Ponieważ jednak z przedstawionego w poprzednich rozdziałach
materiału wypływają pewne wnioski także w sprawie stosunku Polski do zagadnienia ukraińskiego, trudno jest oprzeć się chęci poddania ocenie pojawiających
się dziś w środowisku polskim kierunków myślenia o kwestii ukraińskiej.
Zdaję sobie sprawę, że pogląd, który postaram się wyłożyć, nie zadowoli
większości polskich polityków interesujących się tym zagadnieniem i że niektóre
ujęcia mogą wywołać protesty. Nie angażując nikogo, postaram się w oparciu
o elementy wyłożone w rozdziałach poprzednich przedstawić czytelnikowi mój
własny pogląd na istniejące wśród Polaków tendencje oraz przedstawić pewne
tezy dla naszej polityki w sprawie ukraińskiej.
Polskie poglądy na sprawę ukraińską
Rozpatrzmy najpierw istniejące wśród Polaków poglądy na sprawę ukraińską.
Na samym wstępie musimy stwierdzić, że po stronie polskiej panuje wielka
rozbieżność w poglądach na to ważne dla nas zagadnienie i uzgodnienie różnych punktów widzenia na sprawę ukraińską pomiędzy Polakami, wobec dużej
domieszki momentów emocjonalnych w podchodzeniu do tego zagadnienia,
napotyka na wiele trudności.
W grubszych zarysach możemy Polaków interesujących się sprawą ukraińską
podzielić na dwie zasadnicze grupy: na takich, którzy upatrują w Ukraińcach
partnera politycznego w walce z Rosją, z którym należałoby nawiązać ściślejszą
współpracę, przy czym znaczny ich odłam dąży do włączenia Ukrainy – jako
równorzędnego z Polską członka – w skład federacji środkowo-wschodniej
Europy (Międzymorze); oraz takich, którzy widzą w Ukrainie potencjalnego
przeciwnika i przeszkodę na drodze do osiągnięcia celów Polski na wschodzie.
Ci drudzy nie wierzą w możliwość współpracy polsko-ukraińskiej i do wszelkich
projektów angażowania się Polski na rzecz niepodległej Ukrainy oraz wiązania
się z nią unią czy federacją odnoszą się nieufnie lub wręcz sceptycznie i negatywnie. Linia podziału pomiędzy tymi grupami nie da się ustalić według żadnego
klucza podziału politycznej opinii polskiej, gdyż biegnie ona nie pomiędzy
polskimi ugrupowaniami politycznymi, ale poprzez te ugrupowania.
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*
Rozpatrzmy po kolei obydwie te przeciwstawne opinie polskich kół politycznych i zastanówmy się, które z przedstawionych wyżej stanowisk jest bardziej
uzasadnione.
Zacznijmy od grupy zwolenników współpracy polsko-ukraińskiej, która
w środowisku naszym jest dość głośna. W grupie tej na pierwszy plan wysuwa
się kierunek federalistyczny i nim się tutaj głównie zajmiemy. Zwolennicy tego
kierunku uważają, że po rozbiciu Rosji Ukraina powinna uzyskać całkowitą
niepodległość, że w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy leży, by oba te
państwa związały się unią czy federacją, i że Polska powinna dołożyć wszelkich
starań, by dla koncepcji tej pozyskać Ukraińców. Zwolennicy tego rozwiązania
uważają, że w wypadku dojścia do skutku federacji polsko-ukraińskiej sprawa
przynależności ziem południowo-wschodnich straciłaby na ostrości i znaczeniu,
i że dałoby się ją jakoś polubownie załatwić*.
Jakkolwiek koncepcja ta wydaje się dla wielu na pierwszy rzut oka słuszna,
przy gruntowniejszym jej rozbiorze budzi ona wiele zastrzeżeń i wątpliwości,
nad którymi nie można, nie rozchodząc się z rzeczywistością otaczających nas
stosunków, przejść do porządku.
Po pierwsze, koncepcja ta jest przedwczesna. Unie czy federacje zawierają
ze sobą państwa, my zaś nie wiemy jeszcze, czy Ukraina w ogóle uzyska niepodległość. Zamiast układać już teraz projekty konstytucji przyszłej federacji
z Ukrainą, o wiele rozsądniej byłoby doczekać momentu powstania Ukrainy
i dopiero potem, stosownie do okoliczności i interesów obu stron, zacząć
myśleć o ewentualnym związku obu państw.
Po drugie, zaangażowanie się Polski już teraz na rzecz programu federacji
z Ukrainą zobowiązywałoby nas do wysunięcia programu rozczłonkowania
Rosji, którego sami nie jesteśmy w stanie ani zrealizować, ani w jakikolwiek
poważny sposób do realizacji jego się przyczynić. Żadna, choćby najbardziej
druzgocąca, klęska Rosji nie spowoduje zniszczenia kilkakrotnie liczniejszego od nas narodu rosyjskiego, który pomimo klęski stanowić będzie we
wschodniej Europie najpoważniejszą i najlepiej zorganizowaną siłę, z jaką
będą się musieli liczyć nie tylko jej sąsiedzi, ale i zwycięzcy. Skoro nie jesteśmy w stanie zagadnienia przyszłości Rosji rozwiązać sami i nie wiemy, czy
mocarstwa zachodnie po pobiciu Rosji będą miały dość siły i woli, by przyszłość obszaru rosyjskiego rozwiązać po myśli zwolenników parcelacji Rosji
na szereg mniejszych tworów państwowych (doświadczenie z Niemcami,
wskazuje raczej na to, że Zachód nie chce, względnie nie umie, tego rodzaju
*

Polscy federaliści unikają postawienia sprawy przyszłych granic Polski i Ukrainy na porządku
dyskusji. Chcieliby sprawę tę zostawić „na potem”. Taktyka ta nie rokuje dobrych nadziei na
przyszłość i budzić musi podejrzenia zarówno po stronie Ukraińców, którzy widzą w niej jakąś
polską „chytrość” i podstęp, jak i tych wszystkich Polaków, którzy pryncypialnie są przeciwni
robieniu Ukraińcom złudzeń, że w przyszłości sprawa rozgraniczenia Polski i Ukrainy będzie
załatwiona „polubownie”, tj. kosztem suwerenności Polski na części jej ziem.
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polityki realizować), powinniśmy słuchać głosu rozsądku i pozostawić rolę
rzecznika tej koncepcji komu innemu.
Osłabienie Rosji leży, co prawda, w naszym interesie, toteż nie możemy mieć
żadnego powodu ku temu, by bronić zasady niepodzielności Rosji. Z drugiej
jednak strony, nie widząc żadnych leżących w zasięgu naszych możliwości
środków realizacji rozczłonkowania Rosji, nie powinniśmy nieostrożnie i przedwcześnie angażować się na rzecz koncepcji, która może okazać się całkowicie
niewykonalna.
Załóżmy jednak, że przeszkody, jakie leżą przed sprawą niepodległości
Ukrainy, zostaną przełamane i zastanówmy się nad pytaniem, czy w wypadku
takim federacja Polski z Ukrainą byłaby dla nas pożądana i korzystna.
Historia Polski przedrozbiorowej wykazała, że unia Polski i Litwy (obejmująca także Białoruś) dawała obopólne korzyści i była źródłem siły państwa
polsko-litewskiego, podczas gdy unia z Rusią, w skład której wchodziły
wszystkie niemal ziemie dzisiejszego zwartego ukraińskiego osiedlenia, była
dla starej Rzeczypospolitej źródłem jej słabości. Kolonizacja stepów ukraińskich osłabiła Polskę biologiczne, nie przynosząc w zamian żadnych widocznych korzyści w postaci przyswojenia tych obszarów dla Polski. Kwestia
kozacka wplątała nas w chroniczny konflikt najpierw z Krymem i Turcją,
a potem z Moskwą. Nie umieliśmy również rozwiązać kwestii socjalno-gospodarczych tego obszaru, w rezultacie czego nastąpił wybuch wojen kozackich,
które datują początek upadku dawnej Rzeczypospolitej. Krótko mówiąc,
unia polsko-ukraińska była, w przeciwieństwie do unii z Litwą i Białorusią,
eksperymentem nieudanym.
Pomimo zmiany warunków, doświadczenia te mają swoje znaczenie i dzisiaj,
i byłoby rzeczą nierozsądną, byśmy powodując się wizją jakiegoś polsko-ukraińskiego bloku państwowego, zapomnieli o tym, ile nas kosztowała i jakie plony
wydała polsko-ukraińska symbioza w przeszłości.
Zwolennicy federacji Polski z Ukrainą zdają się wierzyć, że federacja
ta umocni międzynarodowe stanowisko Polski i przyniesie ogromne jej
wzmocnienie zarówno wobec Rosji, jak i Niemiec. Twierdzenie to nasuwa
jednakże poważne wątpliwości, nad którymi nie można łatwo przejść do
porządku.
Mając do czynienia z niedającym się niczym zażegnać niebezpieczeństwem
niemieckim, nie możemy pozwolić sobie na to, by przez sfederowanie się
z Ukrainą otwierać najzupełniej dla nas niepotrzebny konflikt z Rosją, którego
– nie angażując się zbytnio na wschodzie – możemy uniknąć albo przynajmniej
na dłuższy okres czasu go odroczyć.
Federacja z Ukrainą mogłaby również z łatwością przyczynić się do tego,
że Polska znalazłaby się raz jeszcze w obliczu katastrofalnej dla nas w skutkach koalicji niemiecko-rosyjskiej. Potencjalnie niebezpieczeństwo to będzie
wprawdzie wciąż nad nami wisieć, po co jednak – skoro da się ono odroczyć
– mamy je prowokować?
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Uzyskanie przez nas możliwie długiego okresu bezpieczeństwa na wschodzie
da nam możność wewnętrznie okrzepnąć i na tyle wzmocnić naszą pozycję
międzynarodową, by zarówno Rosja, jak i Niemcy wiedziały, że likwidacja
Polski jest ryzykownym i niebezpiecznym przedsięwzięciem.
W tym aspekcie twierdzenie zwolenników federacji z Ukrainą, jakoby federacja ta przyczynić się miała do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski
jest co najmniej nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie, federacja ta otworzyłaby
ostry konflikt polsko-rosyjski, którego powinniśmy unikać i stworzyłaby platformę rosyjsko-niemieckiego porozumienia przeciwko Polsce. Wbrew temu, co
twierdzą nasi federaliści, wydaje mi się, że federacja Polski z Ukrainą dawałaby
korzyści Ukrainie tylko, stwarzając po stronie Polski niczym niezrównoważone
(bo chyba nie można brać poważnie przypuszczenia, że Ukraina zagrożona
przez Rosję będzie mogła w jakikolwiek sposób pomagać Polsce na wypadek
jej konfliktu z Niemcami) zobowiązania.
Nieuzasadnione jest również twierdzenie zwolenników federacji z Ukrainą,
jakoby bez niepodległej i związanej politycznie z nami Ukrainy Polska nie mogła
istnieć jako niepodległe państwo. Przez tysiąc blisko lat mieliśmy niepodległość
bez istnienia niepodległego państwa ukraińskiego i jakoś dawaliśmy sobie radę,
dlaczego byśmy więc, jeśli Ukrainie nie uda się uzyskać niepodległości, mieli
stracić podstawy niepodległego bytu? Teza o zależności wolności narodów sąsiadujących z nami od wschodu od wolności i niepodległości Polski ma głębokie
uzasadnienie, odwracanie jednak tego i uzależnianie niepodległości Polski od
powstania Ukrainy – jak to czynią niektórzy nasi „federaliści” – uzasadnienia
tego nie posiada i zamazuje obraz działających w tej części kontynentu europejskiego sił politycznych.
Skoro federacja z Ukrainą leży raczej w interesie Ukrainy, a nie Polski, nie
widzę żadnego powodu, byśmy mieli zabiegać o zgodę Ukraińców na federację
z nami, a już za zupełny absurd uważam, byśmy za zgodę – jak zdają się sądzić
niektórzy nasi federaliści – mieli Ukraińcom jeszcze płacić jakimiś ustępstwami
z naszych praw do ziem południowo-wschodnich.
Do powyższych argumentów dorzucić należy także i to, że federacja z Ukrainą skomplikowałaby w wysokim stopniu możliwość wejścia Polski do jakiegoś
szerszego związku państw Europy Środkowej, gdyż wbrew nadziejom polskich
federalistów niektóre z tych państw miałyby słuszne obiekcje przeciwko wiązaniu się z Polską, obciążoną potencjalnym konfliktem nie tylko z Niemcami,
ale i z Rosją.
Dla oceny koncepcji federacji z Ukrainą ważny jest również nieporuszony
dotychczas przez nas moment braku koniecznego dla realizacji tej koncepcji
klimatu moralnego, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Nie potrzebuję chyba dowodzić, że pomiędzy narodem polskim a ukraińskim istnieją
głębokie uprzedzenia i niechęci. Jeśli zajrzymy do historii polsko-ukraińskich
stosunków w przeszłości, to bez trudności znajdziemy, że wszystkie próby
ułożenia przyjaznych stosunków pomiędzy obu tymi narodami kończyły się
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niepowodzeniem i każda ugoda polsko-ukraińska, a ugód takich w historii było
wiele*, nie tylko kończyła się bankructwem, ale powodowała nowe zadrażnienia i wzrost wzajemnego antagonizmu. W świetle tych doświadczeń nadzieje
polskich federalistów, że polsko-ukraiński akord w płaszczyźnie rozwiązania
federacyjnego położy kres łańcuchowi wzajemnych niechęci i kontrowersji, są
mało prawdopodobne.
Wypadki z ostatniej wojny, w czasie której Ukraińcy odnosili się do Polski
i Polaków bardziej może nawet wrogo od okupantów, i w czasie której z rąk różnych dywersyjnych band ukraińskich, grasujących na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej, zginęły w bestialski sposób pomordowane dziesiątki tysięcy Polaków**,
wytworzyły w masach społeczeństwa polskiego zrozumiały uraz do Ukraińców,
z którego istnieniem polityk polski, jeśli nie chce się znaleźć w próżni politycznej ze
swoim programem, musi się liczyć. Kompleks niechęci, a w wielu wypadkach nawet
nienawiści, nie jest zresztą jednostronny tylko. Z różnych oświadczeń ukraińskich
wiemy, że Ukraińcy również mają antypolski uraz. W tym klimacie wzajemnych
uczuć zbliżenie polsko-ukraińskie, jakkolwiek uważać je należy za pożądane, a nawet
potrzebne, nie ma poważnych szans urzeczywistnienia.
Jeśli dalej przyjrzymy się dokładnie wypowiedziom przedstawicieli różnych
kierunków ukraińskiej myśli politycznej na temat lansowanej przez polski ruch
*

Do najważniejszych tych ugód w historycznym porządku należą: Ugoda Zborowska
z 1649 r., Ugoda Hadziacka z 1658 r., Ugoda Czudnowska z 1660 r., Ugoda Podhajecka
z 1667 r. oraz ugoda z 1913 r. (w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego
we Lwowie), umowa z Petlurą w r[oku] 1920 i ostatnia wreszcie ugoda z 1935 r., znana
pod nazwą „normalizacji”. Obok ugód, które doszły do skutku, podejmowane były w ciągu
historii Polski przedrozbiorowej, jak i później na terenie zaboru austriackiego, liczne próby
rozwikłania polsko-ukraińskich sporów; żadna z nich nie przyniosła jednak pożądanych
rezultatów.
**
Ukraińcy w rozmaitych publikacjach, wydawanych w Niemczech, cynicznie wypierają się
udziału w tych mordach, względnie starają się je przedstawić jako akt samoobrony społeczeństwa ukraińskiego, sprowokowany „terrorem” polskim wobec ludności i wysługiwaniem się
niektórych polskich czynników Niemcom, z którymi oni – Ukraińcy, byli w walce (!) – zobacz
odezwę wołyńskiego „prowidnyka” OUN z maja 1943 [r.], oraz pracę Łebedia UPA Ukraińska
Armia Powstańcza. Odpowiedzialność ukraińskich kół nacjonalistycznych za mordy, o których
mowa, wyraźnie jednak ustalona jest przez bogate materiały, jakie w latach 1943–[19]44
napływały do Londynu, oraz przez różne dokumenty i oświadczenia, pochodzące z ukraińskich środowisk, np. oświadczenie Wołyńskiego Komitetu Ukraińskiego z lipca 1943 [r.],
oświadczenie metropolity Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Damaskina (czerwiec 1943 r.),
list pasterski metropolity A. Szeptyckiego z 10 sierpnia 1943 [r.], oraz oświadczenie frakcji
OUN „Samostijnykiw Derźawnikow”, ogłoszone w Wilnej Ukrainie w lipcu 1943 [r.], w którym
OUN przyznaje, że mordy dokonywane na ludności polskiej były dziełem Ukraińców i za
rzezie te – nie bez pewnego samochwalstwa nawet – bierze całkowitą odpowiedzialność.
Wobec tego, że Ukraińcy starają się oczyścić z zarzutu masowych morderstw, dokonywanych
na ludności polskiej, przez przerzucanie odpowiedzialności na Polaków i w tym duchu opisują
te wypadki w prasie i w różnych publikacjach drukowanych zarówno w języku ukraińskim,
jak i w językach obcych, dobrze by się stało, gdyby źródłowe materiały dotyczące zachowania
się Ukraińców na ziemiach polskich podczas ostatniej wojny zostały opracowane i ogłoszone.
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federacyjny koncepcji „Międzymorza”, to znajdziemy, że ogromna większość
ukraińskich niepodległościowców nie chce słyszeć o federacji z Polską, a te
nieliczne głosy, które za koncepcją tą padają, są bądź mało reprezentatywne,
bądź w treści swej wymijające i uwarunkowane uprzednim wydaniem oficjalnej
polskiej deklaracji, że Polska nie tylko zrzeka się wszystkich ziem na wschód
od tzw. linii Curzona, ale że odda Ukrainie także i te ziemie, które pozostały
przy dzisiejszej Polsce, a do których Ukraińcy roszczą sobie pretensje*.
Wobec takiego stanu rzeczy Polska, założywszy nawet, że federacja z Ukrainą
byłaby dla niej pożądana, a sądzę, że tak nie jest, nie może brać pod uwagę możliwości federacji z partnerem, który warunkuje rozpoczęcie jakichkolwiek rozmów
na ten temat rezygnacją Polski z ziem, które od wieków należały do Polski i bez
których – jak to wykazaliśmy w poprzednim rozdziale – samo istnienie Polski
jako państwa stałoby się wręcz niemożliwe lub co najmniej problematyczne.
Niebezpieczną i wręcz szkodliwą cechą charakterystyczną niektórych odcieni
polskiego ruchu federacyjnego jest to, że przygotowują one grunt psychologiczny do ustępstw terytorialnych na rzecz Ukrainy, a nawet w pewnych
wypadkach dopuszczają oddanie części przynajmniej Małopolski Wschodniej
i Wołynia Ukrainie**.
*

Już po oddaniu niniejszej pracy do druku w stanowisku tym zaszła zmiana. Jak wynika z oświadczeń rozmaitych ukraińskich ugrupowań politycznych i poszczególnych poważnych działaczy
z ostatnich paru miesięcy, Ukraińcy zaczynają doceniać konieczność porozumienia polsko-ukraińskiego, a wielu z nich zaczyna się nawet deklarować na rzecz koncepcji „Międzymorza”. Za
wcześnie jest jeszcze sądzić, co skłoniło Ukraińców do zmiany dotychczasowego stanowiska; za
pewnik jednak można uważać, że ta zmiana wcale nie oznacza jakiejś rewizji ukraińskiego postulatu
wcielenia naszych ziem południowo-wschodnich do Ukrainy. Gruntowne studium oświadczeń
ukraińskich wyraźnie wskazuje na to, że współpraca ich z Polską miałaby polegać na tym, iż za
cenę niewiążącej zgody na wejście do planowanego przez koła polskich federalistów związku
państw „Międzymorza” (niewiążącej, bo uwarunkowanej zgodą ukraińskiej konstytuanty, która
zostanie zwołana po uzyskaniu niepodległości) i papierowego poparcia naszych granic zachodnich,
Polska miałaby czynnie zaangażować się na rzecz niepodległości Ukrainy i oddać jej swe ziemie
południowo-wschodnie, co najmniej po tzw. linię Curzona. Przyrzeczenie wspólnego z nami
frontu w walce o wolność przeciwko Rosji, którym również Ukraińcy operują, nie jest oczywiście
żadnym ukraińskim wkładem, gdyż powstanie tego frontu leży nie tylko w naszym, ale także
i w ich (i kto wie, czy nie bardziej w ich niż naszym) interesie. Nie potrzebuję chyba dowodzić,
że takie „porozumienie”, w którym Polska miałaby być w gruncie rzeczy stroną dającą, Ukraina
zaś stroną biorącą, jest dla nas nie do przyjęcia. Jeśli Ukraińcy naprawdę chcą porozumienia
z Polską i zależy im na uzyskaniu naszego poparcia, to droga do tego celu prowadzi nie przez
oświadczenia unieważniające układ pomiędzy Polską a Ukraińską Republiką Ludową z r[oku]
1920 i ataki na nasze stanowisko w sprawie integralności Polski na wschodzie, ale przez uznanie
naszych praw do Małopolski Wschodniej i Wołynia.
**
Jak dotychczas stanowisko to nie zostało wyraźnie ujawnione i występuje pod zakamuflowaną
formułą, wyrażającą się w twierdzeniu, że w wypadku dojścia do skutku federacji polsko-ukraińskiej sprawa granic stanie się „drugorzędną” i „otwartą”. W przekładzie na język praktyczny stanowisko to nie może oznaczać nic innego, jak tylko gotowość do jakichś przetargów
z Ukraińcami o podział ziem południowo-wschodnich.
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Takie stawianie sprawy godzi w najistotniejsze interesy Polski. Bez ziem
południowo-wschodnich Polska nie tylko stałaby się kulturalnie i gospodarczo
uboższą, ale także straciłaby warunki do niepodległego istnienia. Z geopolitycznego położenia Polski wynika, że chcąc się utrzymać pomiędzy Rosją
i Niemcami, musi się oglądać na swych naturalnych sprzymierzeńców po
drugiej stronie Karpat i nad Dunajem, i dlatego nie może dopuścić do tego,
by jakiekolwiek wschodnioeuropejskie państwo, bez względu na to, czy państwem tym będzie Rosja, czy Ukraina, kontrolowało łuk Karpat i odcinało ją
od Rumunii, Węgier i Słowacji.
Zagadnienie to posiada dla Polski równie ważne znaczenie, jak utrzymanie
się Polski na Bałtyku i niedopuszczenie Rosji do przewagi w tym rejonie przez
zabór ziem północno-wschodnich Polski, Prus Wschodnich i państw bałtyckich. Utrzymanie łuku Karpat oraz obszarów stanowiących pomost pomiędzy
północno-wschodnim bastionem niepodległości Polski – Wileńszczyzną,
musi być imperatywnym nakazem naszej polityki i pod tym względem Polska
nie może pójść na żadne ustępstwa i koncesje. W roku 1920 zrzekliśmy się
traktatem ryskim4 połaci dawnego naszego obszaru państwowego, zachowując minimum tego, co jest konieczne dla naszego niepodległego bytu,
i jeśli nie chcemy podkopać fundamentów naszej niepodległości, nie wolno
nam pod żadnym warunkiem niczego się wyrzekać na rzecz któregokolwiek
z naszych sąsiadów.
Jeśli Polska za cenę różnych pomysłów federacyjnych z Litwą, Białorusią,
Ukrainą, Czechosłowacją, na zachodzie zaś za cenę uregulowania stosunków
z Niemcami miałaby, jak to pewne czynniki doradzają, rezygnować z rozmaitych części swego obszaru, to okazałoby się, że po zawarciu wszystkich unii
i nawiązaniu przyjaznych stosunków z Niemcami niewiele z Polski by pozostało.
Zamykając uwagi na temat koncepcji federacji z Ukrainą, pragnę zaznaczyć,
iż nie chciałbym być zrozumiany, że chcę ją traktować jako błędną i niepraktyczną w każdych warunkach i w każdym czasie. Bez popadania w dogmatyzm
w polityce nie można stawiać tego rodzaju tezy. W perspektywie istniejącej
obecnie i zarysowującej się w przyszłości sytuacji wydaje mi się jednakże, że
koncepcja ta jest praktycznie nierealna i grubo przedwczesna.
W dalszej przyszłości, kiedy Ukraińcy przekonają się, że bez Polski istnienie
niepodległej Ukrainy będzie trudno zachować, wcale nie jest wykluczone, że
oni sami będą zabiegać o ściślejszy związek z Polską i wtedy – o ile sytuacja
międzynarodowa, w jakiej wówczas będziemy, pozwoli – będzie właściwy czas
na zastanowienie się nad celowością i potrzebą polsko-ukraińskiej unii czy
federacji. Zanim to jednak nastąpi, dużo musi jeszcze upłynąć wody w Wiśle
i Dnieprze.

4

Informacja błędna. Traktat w Rydze podpisano w 1921 r. (przyp. red.).
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*
Z kolei przystępujemy do omówienia poglądów grupy przeciwników współpracy polsko-ukraińskiej.
Zwolennicy tego kierunku upatrują w sprawie ukraińskiej narzędzie
obcych agentur wymierzone przeciwko Polsce. Według ich opinii, Ukraińcy
w gruncie rzeczy są „ruskim ludem”, któremu daleko jeszcze do miana prawdziwego narodu, a co za tym idzie – nie posiadają obiektywnych warunków
potrzebnych do samodzielnego bytu państwowego. Koła te niechętnie
odnoszą się do terminów: „ukraiński”, „Ukrainiec”, nazwę „Ukraina” zaś
skłonne są traktować jako pojęcie geograficzne*. Wychodząc z tych przesłanek, uważają one, że sprawa ukraińska jest wewnętrzną sprawą państw, do
których obszary zamieszkałe przez „Rusinów” należą, i że problem ukraiński
powinien być rozwiązywany w drodze asymilacji „ruskiej” – względnie
„rusińskiej” – ludności.
Uważają oni dalej, że dla Polski problem ukraiński sprowadza do zagadnienia ziem południowo-wschodnich i że może on interesować Polskę o tyle
tylko, o ile wiąże się on z kwestią odzyskania tych ziem dla Polski. Kierunek
ten stoi zatem na stanowisku regionalnego traktowania problemu ukraińskiego
i sprowadza całe zagadnienie na płaszczyznę jakiegoś układu pomiędzy Polską
a przyszłą Rosją.
Inny nieco, jakkolwiek bardzo zbliżony do przedstawionego wyżej poglądu,
kierunek reprezentują ci, którzy uważają, że Polska nie może ograniczyć się
*

Nowsze badania historyczne wykazały, co prawda, że do nazwy „Ruś”, „ruski” Ukraińcy
mają więcej praw historycznych niż Rosjanie i Białorusini, gdyż – jak świadczą najstarsze
kroniki (m.in. kronika Nestora i kronika Nowogrodzka) – nazwy te były używane tylko
w odniesieniu do kijowskiej, czernichowskiej i perejasławskiej części dzisiejszej Ukrainy, zaś
ziemie dzisiejszej Rosji i Białorusi ani ich ludność na przestrzeni wieków IX–XIII nigdy nie
były w etnicznym słowa tego znaczeniu nazywane Rusią. Skoro jednak Rusini sami wyrzekli
się swego dobrego prawa do tych nazw i nazwali się „Ukraińcami”, nie możemy mieć nic
przeciwko używaniu przez nich na określenie ich narodowości takiej nazwy, jaką sobie
sami wybrali. Zmiany w nazwach różnych narodów zdarzały się w historii często. Skoro
nie mamy pretensji do Gallów, że nazwali się później Francuzami, ani do Germanów, że
nazwali się Niemcami, skoro wreszcie i my sami nie zawsze nazywaliśmy się Polakami – nie
powinniśmy mieć żadnej pretensji, że Rusini przestali nazywać się Rusinami i przybrali
nazwę „Ukraińców”. Zamiana nazw „Rusini”, „ruski” wywołana została chęcią zaznaczenia
odrębności Rusinów (czy Małorusów, jak ich do niedawna nazywano) od Rosjan i w dużym
stopniu przyczyniła się do usunięcia konfuzji, z szeroko rozpowszechnionej rosyjskiej teorii
o jedności narodu ruskiego, według której Ukraińcy byli tylko lokalną gałęzią jednego
wielkiego narodu ruskiego. Uporczywe trzymanie się terminów „Rusini”, „ruski” – względnie „rusiński” – drażni tylko Ukraińców i wprowadza do istniejącej już mieszaniny pojęć
terminologicznych jeszcze jeden termin, który może wywołać wśród obcych wrażenie, że
Ukraińcy są bliskimi krewniakami Rosjan. Powyższych uwag nie należy oczywiście rozumieć
w ten sposób, że chcemy – jak to czynią Ukraińcy – narzucać nowo powstałą terminologię
„Ukraińcy”, „ukraiński” tym odłamom ludności, które zgodnie z tradycją wolą używać
nazw „Ruś”, „Rusini”, „ruski”.
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tylko do odzyskania ziem południowo-wschodnich po linię traktatu ryskiego
i zajmować się zagadnieniem ukraińskim o tyle tylko, o ile wiąże się ono ze
sprawą ukraińskiej mniejszości w Polsce, ale że dążeniem Polski powinno być
przesunięcie zasięgu państwowości polskiej dalej na wschód; zwolennicy tej
koncepcji uważają, że Polska powinna wrócić do stanu posiadania z r[oku]
1772; innymi słowy, że na odcinku południowo-wschodnim granicą Polski
powinien być nie Zbrucz, ale Dniepr. Polacy ci sądzą, że Ukraińcy, nie mając
warunków do stworzenia niepodległego państwa, staną przed alternatywą:
z Polską lub z Rosją, i nauczeni smutnymi wynikami państwowego współżycia z Rosją będą woleli wybrać Polskę. Aby osiągnąć sprzyjające tej koncepcji
nastawienie Ukraińców, proponują oni zagwarantowanie im prawa do wolności rozwijania ich odrębności etnicznej, kulturalnej, religijnej i gospodarczej,
z szeroko pomyślaną autonomią terytorialną włącznie. Wspólnota interesów,
pełne równouprawnienie Polaków – wyrównają istniejące dziś różnice i zadrażnienia pomiędzy obu narodami i po upływie pewnego czasu doprowadzą do
zrośnięcia się ich w jeden naród.
Każdy z przedstawionych przez nas wyżej poglądów – przy założeniu, że
przesłanki, z jakich się on wywodzi, odpowiadają rzeczywistości – byłby po
swojemu słuszny.
Jeśli przyjmiemy za fakt, że kwestia ukraińska jest tworem agenturowym
i że Ukraińcy nie są zdolni do samodzielnego życia państwowego, bo narodu
ukraińskiego nie ma lub jest dopiero w stanie powstawania i to, co potocznie
nazywa się narodem ukraińskim, jest tylko jakąś nieuformowaną jeszcze masą
ludową, to poglądy przeciwników niepodległości Ukrainy byłyby słuszne.
Wychodząc z takich przesłanek, można by uważać, że sprawa ukraińska istotnie
może być załatwiona na drodze asymilacji narodowej lub państwowej oraz że
problem naszych Ziem Południowo-Wschodnich w rzeczywistości jest problemem naszej granicy z Rosją.
Gdyby dalej przyjąć, że Polskę stać na to, by przesunąć naszą granicę wschodnią po Dniepr i że Ukraińcy rzeczywiście pogodzą się z faktem przynależności
tych ziem do Polski i zadowolą się jakimiś gwarancjami, względnie autonomią
terytorialną, koncepcja rozwiązania problemu ukraińskiego przez inkorporację
możliwie wielkiej części Ukrainy Naddnieprzańskiej do Polski miałaby duże
uzasadnienie.
Wszystkie pokrótce omówione wyżej przesłanki, na których bazuje się
omawiana przez nas koncepcja, budzą jednak wiele zastrzeżeń, a co więcej,
niektóre z nich są tylko wynikiem życzeń ich zwolenników, bądź też wywodzą
się z pewnych stanów emocjonalnych, które ciążą nad całym zagadnieniem
stosunków polsko-ukraińskich.
Typowym przykładem nieliczenia się z otaczającą nas rzeczywistością jest
twierdzenie, jakoby naród ukraiński nie istniał i że masa ludowa, potocznie
dziś nazywana Ukraińcami, jest tylko jakąś „ruską” – względnie „rusińską”
– masą ludową.
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Można wprawdzie twierdzić, że powstanie ukraińskiego ruchu narodowego
datuje się dopiero od połowy XIX wieku*, można także – nie bez pewnej
racji – dowodzić, że pomiędzy Rusią Kijowską a ukraińskim nowoczesnym
ruchem nie ma żadnej realnej tradycyjnej więzi; jeśli zaś chodzi o Ukraińców
galicyjskich, można twierdzić, że nie mają oni tytułu powoływania się nawet
na tradycję Ukrainy Hetmańskiej, bo ziemie ich nigdy nie stanowiły części
Ukrainy. Twierdzenia te jednak, choćby bardzo uczone i bogato wyposażone
w argumenty, w niczym nie zmienią faktu, że wielka masa ludzi uważa się za
Ukraińców, działa, ma swoje aspiracje państwowe i uważa się za taki sam naród,
jak Polacy, Czesi czy Francuzi. Przyjmując, że twierdzenie, jakoby naród ukraiński zaczął się formować dopiero w połowie XIX wieku, ma pełne uzasadnienie
w historii, nie można przejść do porządku nad faktem, że Ukraińcy poczuwają się do spadku historycznego po Rusi Kijowskiej i Ukrainie Hetmańskiej.
Sytuacja ta nie jest bez precedensu. Wiemy przecież, że między współczesnymi
Grekami a starożytnymi Ateńczykami istnieje podobnie wielka, a może nawet
większa luka niż pomiędzy dzisiejszymi Ukraińcami a Rusinami z czasów Rusi
Kijowskiej; wiemy także, że współcześni Włosi również nie są w prostej linii
potomkami Rzymian, a jednak nikomu nie przychodzi na myśl zaprzeczać
dzisiejszej Grecji czy Italii praw do historycznej tradycji starożytnej Grecji czy
Rzymu. Skoro takie są fakty, dlaczegóż byśmy mieli Ukraińcom odmawiać
prawa do powoływania się na tradycje Rusi Kijowskiej, choćby prawo to nie
było dostatecznie uzasadnione?
W życiu narodu liczą się nie tylko obiektywnie dające się sprawdzić fakty
historyczne, ale także zakorzenione w sercach i umysłach, choć niemające oparcia w historii, wierzenia i ambicje. Przykłady na to można znaleźć w każdym
narodzie i Ukraińcy nie stanowią pod tym względem wyjątku.
W tych warunkach zaprzeczanie faktu istnienia narodu ukraińskiego jest
nie tylko nieuzasadnione w otaczającej nas rzeczywistości, ale również jałowe,
niczego nie daje i nie jest w stanie nikogo przekonać.
Rzeczywistość zaprzecza również twierdzeniu, jakoby kwestia ukraińska była
nie zjawiskiem samorodnym, ale sztucznym tworem antypolskich machinacji
Austrii czy Niemiec. Stanowisko to przypomina twierdzenie rosyjskich kół
sprzed pierwszej wojny światowej, które dla odmiany uważały kwestię ukraińską za twór polskiej intrygi, wymierzonej przeciwko Rosji. Masowe ruchy
narodowe można wykorzystywać, nie można ich jednak sztucznie stworzyć.
Z tego, że Ukraińcy w różnych czasach szukali oparcia u innych narodów, wcale
nie wynika, by byli oni zwyczajną agenturą tych narodów. Każdy słabszy ogląda
*

Geneza narodowości ukraińskiej była przedmiotem ożywionej polemiki naukowej wśród
samych Ukraińców. Prof. Miron Korduba dowodzi, że powstanie narodowości ukraińskiej
przypada na okres zajęcia ziem Ukrainy przez Litwę, a więc na drugą połowę XIV w. Jego
adwersariusz, prof. Czubaty, cofa tę genezę wstecz do wieków XII i XIII; prof. Hruszewski
doszukuje się powstania narodowości ukraińskiej jeszcze we wcześniejszym okresie, bo wywodzi ją od Antów, którzy żyli na obszarze dzisiejszej Ukrainy gdzieś około V w. po Chrystusie.
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się za silniejszymi sprzymierzeńcami i swoją sprawę wiąże do pewnego stopnia
ze sprawą tych sprzymierzeńców. Kwestia ukraińska powstała samorodnie, zaś
Austria, Niemcy czy wreszcie i my sami swoją postawą przyśpieszyliśmy tylko
jej rozwój.
Gdyby sprawa ukraińska była tylko agenturowym tworem, to rozwiązanie
jej nie powinno nastręczać większych trudności. Upadek czy klęska państw,
których agenturę ruch ukraiński ma stanowić, winna pociągać za sobą także
upadek sprawy ukraińskiej. Wiemy jednak, że tak nie było i nie jest. Dziś
sprawa ukraińska nie ma oparcia ani w Niemczech, ani w Czechosłowacji, ani
we Włoszech, ani w żadnym innym państwie Europy; nie uzyskała poparcia
także i w Anglii ani w Stanach Zjednoczonych, a jednak istnieje i zmusza do
liczenia się z jej istnieniem nawet i tych, którzy dopatrują się w niej tylko
narzędzia obcych agentur.
Nie wydaje mi się również słusznym stanowisko regionalnego traktowania kwestii ukraińskiej i interesowania się nią o tyle tylko, o ile dotyczy ona
zagadnienia naszych ziem południowo-wschodnich. Stanowisko to było uzasadnione w okresie pomiędzy dwiema wojnami, kiedy istniejący wówczas
układ polityczny stwarzał odrębne warunki na obszarze Polski, odrębne zaś
na obszarach Rosji, Rumunii i Czechosłowacji. Nie chcąc naruszać istniejącego wówczas układu granic na naszym południowym wschodzie, polityka
polska musiała skupiać swoje wysiłki na rozwiązywaniu sprawy ukraińskiej na
naszym własnym, polskim odcinku. Ostatnia wojna przyniosła w rezultacie
skomasowanie całego tego obszaru w Europie w ramach Związku Sowieckiego
i sprawa ukraińska stała się przez to jednym zagadnieniem i nie można już
rozwiązywać jej kawałkami – osobno w Polsce, osobno w Rosji, osobno zaś
w Rumunii i Czechosłowacji.
Obawa, że powstanie Ukrainy skomplikuje problem odzyskania ziem południowo-wschodnich dla Polski jest niepozbawiona pewnej słuszności. Czyż
jednak można, nie rozchodząc się z zasadą, na której bazujemy walkę o własne
państwo, odmawiać naturalnego prawa do państwowości drugiemu narodowi?
Postępując w ten sposób, szkodzilibyśmy własnej sprawie, a ponieważ – jak
to wykazałem w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy – od tego, czego
my chcemy w sprawie przyszłości Rosji, nie będzie dużo zależało i co za tym
idzie, takie czy inne nasze stanowisko wobec problemu niepodległości Ukrainy
niczego nie przesądzi; deklarowanie się Polski przeciwko zasadzie niepodległości
Ukrainy byłoby nie tylko niestosowne, ale i nierozsądne.
Osobnego omówienia wymaga koncepcja ewentualnego przesunięcia naszej
granicy na wschodzie do Dniepru.
Pogląd ten datuje się jeszcze z czasów poprzedzających wybuch pierwszej
wojny światowej i korzeniami swymi tkwi w tradycji XIX wieku. Społeczeństwo
polskie stało wówczas na gruncie Polski historycznej, uznawało integralność
ziem dawnej Rzeczypospolitej i dążyło do odbudowania państwa polskiego
w dawnych granicach przedrozbiorowych.
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Wśród Polaków, wychowanych w tradycji Polski jagiellońskiej, pogląd ten
znajdować może łatwy poklask, w obecnych jednak warunkach koncepcja
Polski z granicą na Dnieprze jest zupełnie nierealna.
Nie można zapominać o tym, że w czasach jagiellońskich, a później w okresie królów elekcyjnych, Polska była krajem o wielkiej dynamice ludnościowej i miała za sobą całą szlachecką warstwę ludności ziem ukraińskich, która
w owych czasach stanowiła o politycznych aspiracjach kraju. J. Rutkowski
w swoim Zarysie gospodarczych dziejów Polski podaje, że w drugiej połowie
XVI wieku ludność Korony, bez Prus, Spisza, Księstwa Siewierskiego i Dzikich
Pól, wynosiła 3,8 miliona, z czego na Wołyń, Podole i Ukrainę, które razem
obejmowały więcej niż połowę obszaru ówczesnej Polski, przypadało zaledwie
950,000 ludności, a więc blisko trzy razy mniej niż na resztę ówczesnego obszaru
Polski. Według obliczeń Korzona – Polska przed pierwszym rozbiorem liczyła
11,4 miliona ludności, z czego na unitów i prawosławnych (Białorusinów
i Rusinów razem) przypadało około 34 proc., czyli nie więcej jak 4 miliony.
Ponieważ w owych czasach szlachta polska niewiele przywiązywała uwagi do
opieki kościelnej nad ludnością polską, sprowadzaną na kresy w charakterze
pańszczyźnianych osadników, są wszelkie dane ku temu, by przypuszczać, że
w liczbie tej znajdował się także dość duży odsetek ludności polskiej, która
później, w następstwie małżeństw mieszanych i współżycia z liczniejszą ludnością ruską, uległa rutenizacji.
Z danych tych wynika, że za czasów jagiellońskich, zarówno jak i później,
aż do samego końca dawnej Rzeczypospolitej, centralne i zachodnie ziemie
dawnego państwa polskiego posiadały kilkakrotnie większy potencjał ludnościowy niż ziemie ruskie i ukraińskie.
Sytuacja dzisiejsza jest inna. Prawobrzeżna Ukraina posiada dzisiaj znacznie
większy potencjał ludnościowy niż posiadała w granicach dawnej Rzeczypospolitej i nie mamy tam dziś żadnego odpowiednika dawnej szlachty, na którym
moglibyśmy się oprzeć. Poza tym w czasach przedrozbiorowych o politycznych
aspiracjach ludu wiejskiego, zamieszkującego te ziemie, z trudnością można
w ogóle mówić; dziś zaś mamy tam do czynienia z bardziej lub mniej narodowo
rozbudzoną masą ludową, bez poparcia której trudno jest na serio myśleć
o rządzeniu tym krajem. Liczenie na to, że ludność ukraińska sama zechce
przyłączenia do Polski jest zupełną fantazją i w istniejącej rzeczywistości nie
można dopatrzeć się żadnych, małych nawet, dowodów na to, by rozwiązanie
to pokrywało się z życzeniami ukraińskiej ludności ziemie te zamieszkującej.
Oprócz wskazanych wyżej okoliczności trzeba pamiętać o tym, że takie załatwienie sprawy ukraińskiej oznaczałoby w praktyce podział Ukrainy pomiędzy
Polskę i Rosję i musiałoby doprowadzić do wznowienia polsko-rosyjskiej rywalizacji o panowanie na całym obszarze Ukrainy. Walkę tę już raz w historii – przy
korzystniejszym dla nas układzie sił – przegraliśmy i jest rzeczą co najmniej
wątpliwą, czy walkę taką – wobec wielkiej dysproporcji sił, jaka się w międzyczasie pomiędzy Polską a Rosją wytworzyła – wygralibyśmy w przyszłości.
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Poza tym, co powiedzieliśmy wyżej o koncepcji przesunięcia granicy polskiej
na wschodzie do Dniepru, zagadnienie to posiada jeszcze inny aspekt. Polska
przez cały okres Jagiellonów i większą część okresu królów elekcyjnych miała
na zachodzie mało aktywnego sąsiada niemieckiego, co dawało jej możność
rozwinięcia inicjatywy na wschodzie. Obecna sytuacja jest zupełnie inna.
Niemcy, chociaż pobite, wciąż są jeszcze wielką potencjalną siłą i liczyć się
trzeba z tym, że wcześniej czy później wznowią swoje parcie na wschód. Polska,
postawiona wobec trudnego zadania utrzymania swych pozycji na zachodzie,
nie może myśleć równocześnie o ekspansji na wschód, bo na to ją nie stać.
Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy tylko 25-milionowym narodem i nie
możemy sobie pozwolić na ambicje przekraczające nasze siły.
Jeśli nie chcemy dać się zepchnąć z naszych pozycji na zachodzie, nie powinniśmy ulegać żadnym sugestiom jakiegoś marszu na wschód, choćby nawet
sugestie te były wysuwane nie tylko przez różne, jagiellońską ideą zapłodnione
polskie środowiska, ale nawet przez pewne czynniki obce, które mogą nas
kusić perspektywą uzyskania ziem ukraińskich dla Polski po to, by zepchnąć
nas z naszych pozycji na zachodzie.
Nie leży też w naszym interesie, by Polska – przez włączenie kilkunastu
milionów niechętnych, a być może i wrogich Ukraińców – stała się państwem
mniejszościowym o niewielkiej przewadze Polaków, bo przez to mimo rozległości swych ziem byłaby państwem wewnętrznie słabym i wrogowie nasi,
eksploatując sprawę ukraińską w Polsce, mieliby możność rozbijania nas od
wewnątrz. Wysuwanie w obecnej sytuacji jakichś planów ekspansji na wschód
jest zatem nie tylko nierealne, ale może okazać się także i szkodliwe.
Wnioski i sugestie
Poddawszy analizie zaznaczające się w opinii polskiej koncepcje rozwiązania
sprawy ukraińskiej, przystępujemy do wniosków, jakie z niej wynikają.
Przede wszystkim z analizy tej wynika, że rozpatrzone przez nas koncepcje
po największej części nie posiadają gruntownych podstaw w otaczającej nas
rzeczywistości i w znacznej mierze są wyrazem bądź emocjonalnego podejścia
do problemu, bądź też odzwierciadlaniem życzeń ich zwolenników.
Zważywszy wszystkie za i przeciw, uważam, że zasada, iż naród ukraiński
ma takie same prawo do własnego państwa jak każdy inny naród, nie powinna
być przez Polaków w żadnym razie kwestionowana.
Nie sądzę jednak, byśmy uznając tę podstawową tezę, mieli wyciągać z niej
wniosek, że z uznania jej wynika po stronie polskiej jakiś obowiązek do walki
o jej realizację. Polska ma i będzie miała wiele własnych trudności, jakie staną
przed nią w chwili odzyskania prawdziwej niepodległości. Pochłoną one wszystkie nasze siły i nie będzie nas stać na to, byśmy mogli pozwolić sobie na jakieś
czynne, zobowiązujące nas do ofiar, angażowanie się w walce o niepodległość
skłóconego z nami i sięgającego po nasze ziemie południowo-wschodnie
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sąsiedniego narodu. Raz już w naszej najnowszej historii próbowaliśmy interwencji na rzecz Ukrainy w r[oku] 1920 i wiemy, jak interwencja ta się skończyła.
Piłsudski, powodowany wzniosłą skądinąd ideą wyzwolenia naszych wschodnich sąsiadów spod jarzma rosyjskiego, wystawił niezorganizowane jeszcze
państwo polskie na ciężką próbę, której omal nie przypłaciliśmy utratą dopiero
co odzyskanej niepodległości. Wyprawa kijowska dowiodła, że nie mieliśmy
sił na to, by sprostać zadaniom, których się podjęliśmy, i za nasz romantyzm
drogo zapłaciliśmy. Gdyby nie nasza interwencja na rzecz Ukrainy, nie byłoby
prawdopodobnie wojny polsko-bolszewickiej i wiele wskazuje na to, że bez
tej wojny mogliśmy uzyskać znacznie lepsze warunki pokoju z Rosją od tych,
które uzyskaliśmy w traktacie ryskim. Najprawdopodobniej nie przegralibyśmy również sprawy Śląska Cieszyńskiego i plebiscytu na Mazurach, który, jak
wiemy, odbywał się w czasie naszych klęsk na froncie wschodnim i pełnego
odwrotu naszych wojsk na zachód. Warto, byśmy o doświadczeniach tych
pamiętali i kiedy znowu staniemy przed zadaniem zorganizowania państwa
od nowa, zbyt pochopnie nie angażowali się na rzecz cudzej sprawy.
Stanowisko to wcale nie oznacza, byśmy Ukraińców pozostawić chcieli na
łup Rosji. O niepodległość Ukrainy winni starać się sami Ukraińcy, my zaś ze
swej strony w staraniach tych, o ile wyraźnie nie będą one kolidować z naszymi
interesami, nie powinniśmy im przeszkadzać. Jeśli Ukraina w wyniku nowego
konfliktu światowego zdoła uzyskać niepodległość, powstanie jej powitamy
życzliwie. Niepodległości jej nie możemy jednak budować naszymi siłami, bo
nie mówiąc już o tym, że w zaangażowaniu się na rzecz niepodległej Ukrainy
trudno dopatrzeć się jakichś wyraźnych dla Polski korzyści, sił tych nie mamy
za wiele.
Podchodząc do sprawy ukraińskiej, musimy dalej pamiętać, że problem
ten posiada wiele punktów stycznych z całym szeregiem zagadnień międzynarodowych. Chcąc go należycie zrozumieć i ocenić, a nade wszystko chcąc
udostępnić jego zrozumienie dla opinii tych narodów i państw, które po rozbiciu Rosji będą miały w sprawie przyszłego układu politycznego w Europie
Środkowo-Wschodniej wiele do powiedzenia, musimy odrzucić na bok wszelkie uprzedzenia i kompleksy, jakie w podejściu do problemu ukraińskiego na
nas ciążą, i stawiać go na szerszej, europejskiej płaszczyźnie politycznej, a nie
zacieśniać go do wąskich, dla umysłowości społeczeństw zachodnich często
niezrozumiałych ram jakiegoś prowincjonalnego polsko-ukraińskiego sporu.
Takie podejście do problemu ma swoje uzasadnienie nie tylko w jego naturze,
ale także i w tym, że ułatwia ono zrozumienie naszego stanowiska w sprawie
ziem południowo-wschodnich przez te narody i państwa, które w polityce
swojej będą kierować się nie tylko żądaniami Ukraińców i naszymi kontrargumentami, ale oceną, czy Ukraina jest potrzebna w Europie, a jeśli tak, to
jaka Ukraina może powstać, aby nowy układ polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej był lepszy, trwalszy i korzystniejszy zarówno od układu, jaki istniał
do wybuchu ostatniej wojny światowej, jak i od układu, jaki istnieje obecnie.
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Ograniczanie się do traktowania zagadnienia ukraińskiego w płaszczyźnie
kwestii ziem południowo-wschodnich tylko i dyskusji polsko-ukraińskich na
łamach prasy polskiej daleko nas nie zaprowadzi.
Gdyby Polacy, zamiast spierać się o to, jakie rozwiązanie kwestii ukraińskiej
byłoby dla Polski najkorzystniejsze, gruntowniej przyjrzeli się rzeczywistości ukraińskiej i własnej oraz zajęli się zapoznaniem pozostawionej przez nas
odłogiem opinii świata zachodniego z różnorodnymi aspektami całokształtu
zagadnienia ukraińskiego, to okazałoby się, że o porozumienie się między nami
co do naszej postawy wobec tego problemu byłoby łatwiej, a równocześnie
sprawie naszej walki o ziemie południowo-wschodnie oddalibyśmy rzetelną
przysługę.
*
Ukrainian statehood against the background of reality (1967)
“Ukrainian statehood against the background of reality” [Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości] is an archival document written by
Dr. Stanisław Skrzypek, a Polish independentist activist residing in London
and associated with the Polish nationalist right. The piece was first published
in 1948, and subsequently republished in 1967. The paper discussed the issue
of independent Ukrainian statehood in the wake of the potential disintegration
of the Soviet Union. This document was one of many voices in the Polish
émigré debate regarding Poland’s role in the creation of a new European order
following an expected future unraveling of the Yalta system. Skrzypek offered
an alternative vision to the one proposed by Polish federalists which stipulated
the integration of Poland, Ukraine, Belarus, and Lithuania within one political
bloc or even a unified state organism. Such plans, which came to be known as
the doctrine of Jerzy Giedroyć, were firmly opposed by Polish nationalists and
organizations grouping Poles from the Second Republic’s Eastern Borderlands.
These circles argued against Giedroyć’s thesis that Poland’s duty was to actively
support the independence of the Soviet republics of Ukraine, Belarus, and
Lithuania, questioning the merits of the theory that Poland’s independence was
dependent on the independence of her eastern neighbors. One of Skrzypek’s
main arguments was that the condition of any Polish-Ukrainian cooperation
should be the relinquishing by Ukraine of her western territories, which had
been incorporated into the Soviet Ukrainian Socialist Republic by Stalin in
1939.

Patryk Pleskot

Sztuka dezinformacji

Eksperckie projekty działań propagandowych
w związku ze śledztwem w sprawie śmierci
Grzegorza Przemyka (czerwiec 1983 r.)
Obecny stan wiedzy historycznej – a nawet prawnej – nie pozostawia wątpliwości, że przyczyną tragicznej śmierci dziewiętnastoletniego maturzysty Grzegorza Przemyka, do której doszło 14 maja 1983 r. w Szpitalu Śródmiejskim przy
ul. Solec w Warszawie, było wcześniejsze o dwa dni brutalne pobicie chłopca, którego
dopuścili się trzej funkcjonariusze MO na XVIII Komisariacie przy ul. Jezuickiej 1.
Szczegółowy opis tych dramatycznych dni znajdziemy zarówno w literaturze wspomnieniowej1, publicystyce2, jak i np. w aktach śledztw prowadzonych przez Instytut
Pamięci Narodowej3 oraz w częściowo dostępnych materiałach źródłowych4.
1

Zob. np. W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika (Warszawa: BGW, 1992); B. Makowska-Witkowska, Wezwanie (Warszawa: b.w., 1998); „Pamiętam ten dzień godzina po godzinie.
Z Zofią Rutkiewicz rozmawiał Wojciech Karpieszuk”, Gazeta Wyborcza: Magazyn Stołeczny,
10 V 2013 r., s. 6; M. Wysocki, Osaczony złem (Warszawa: nakładem własnym autora, 2010).
2
Można doliczyć się co najmniej kilkuset artykułów prasowych, które powstały po 1989 r.
i dotyczyły sprawy Grzegorza Przemyka. Zob. np. artykuły Bogdana Wróblewskiego („Gen.
Kiszczak ma zarzuty za krycie winnych śmierci Przemyka”, http://wyborcza.pl/1,76842,7377252.
html; „Prawda po 22 latach?”, Gazeta Wyborcza, 21 IV 2005 r.; „Tak, żeby nie było śladu”, tamże,
20 VI 2000 r.; „Zbrodnia MO. Ćwiczenia z bicia Grzesia Przemyka”, tamże, 9 XI 2006 r.).
3
Zob. przede wszystkim: AIPN, Akta Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Warszawie w sprawie S 51/01/Zk, Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutu z dnia 18 maja 2009 r., 30 XII 2009 r., k. 1–4; AIPN, Akta Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w sprawie S 51/01/Zk,
Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa, 27 VII 2012 r., k. 28–189.
4
Zob. np. AIPN, 1585/1044; AIPN, 1585/1045. W związku z działalnością sądów zdecydowana większość materiałów źródłowych znajduje się w wykorzystaniu procesowym i nie
jest obecnie (w 2014 r.) dostępna dla badaczy.
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Równie oczywisty jest fakt mataczenia w śledztwie, uprawianego przez MSW,
MO i SB z inspiracji kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, Komendy
Głównej MO, przy przyzwoleniu członków Biura Politycznego KC PZPR
z gen. Wojciechem Jaruzelskim włącznie5. Wywieranie nieustannych nacisków
na Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie (formalnie prowadzącą śledztwo
w sprawie śmierci Przemyka), szykanowanie i wszechstronna, głęboka inwigilacja
najważniejszych świadków, zastraszanie pełnomocników matki Grzegorza, poetki
Barbary Sadowskiej, nagonka na lekarzy, faktyczne dublowanie śledztwa przez
SB, a także szeroko zakrojona kampania propagandowo-medialna służyły odwróceniu uwagi od faktycznych morderców – funkcjonariuszy MO – i zrzuceniu
winy za śmierć maturzysty na sanitariuszy, którzy zabrali chłopca z komisariatu,
a także na personel Pogotowia Ratunkowego przy ul. Hożej, do którego pobity
trafił najpierw. Na skutek tych wieloaspektowych działań Wydział IV Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie wydał ostatecznie 16 lipca 1984 r. wyrok uniewinniający funkcjonariuszy, a skazujący dwóch pracowników pogotowia – Michała
Wysockiego i Jacka Szyzdka6. Anestezjolog pogotowia, Barbara Makowska-Witkowska, przesiedziała trzynaście miesięcy w areszcie pod fałszywymi zarzutami7.
Chociaż w końcu 2012 r. jedno ze śledztw Oddziałowej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie, dotyczące utrudniania śledztwa wyjaśniającego okoliczności zgonu syna Barbary Sadowskiej
przez funkcjonariuszy i kierownictwo MSW, zostało umorzone z racji przedawnienia czynów, w uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono dobitnie:
Była to najważniejsza w owym czasie sprawa toczona przed organami
wymiaru sprawiedliwości. Zanim jeszcze w sprawie zapadły czynności
procesowe, już formułowano wnioski co do konsekwencji w wymiarze
ogólnopaństwowym. Skonstruowanie aktu oskarżenia przeciwko
funkcjonariuszom MO gen. Czesław Kiszczak i Józef Beim [Komendant
Główny MO – P.P.] traktowali jako działanie wrogie, wymierzone
przeciwko całemu aparatowi spraw wewnętrznych, wręcz godzące
w podwaliny państwa socjalistycznego. Z tej przyczyny ustalenie
rzeczywistych sprawców pobicia Grzegorza Przemyka zeszło na drugi
plan. Dla podkreślenia supremacji organów spraw wewnętrznych
najistotniejszym była obrona własnych ludzi, nawet jeśli wiązało się
to z zafałszowaniem rzeczywistości8.

5

Por. S. Cenckiewicz, G. Majchrzak, „Wielka manipulacja”, Biuletyn IPN, nr 5 (2004): s. 90–95.
AIPN, Akta Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
w sprawie S 51/01/Zk, Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa, 27 VII 2012 r., k. 71, 89.
7
M. Wysocki, Osaczony złem, s. 70 i nast.
8
AIPN, Akta Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
w sprawie S 51/01/Zk, Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa, 27 VII 2012 r., k. 158–159.
6
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Nie wszystkie aspekty tej wielkiej kampanii dezinformacyjnej, przypominającej pod pewnymi względami procesy stalinowskie, są jeszcze w pełni znane.
Mało kto wie, że działania propagandowe, inicjowane w kręgach decyzyjnych
aparatu partyjno-państwowego, były wspierane przez „ekspertów” z tytułami naukowymi, którzy radzili kierownictwu resortu spraw wewnętrznych,
jak należało kierować kampanią medialną w sprawie Grzegorza Przemyka.
Poniżej publikujemy źródłowy przykład takiej ekspertyzy. Autorem jednego
z dokumentów jest prof. Włodzimierz Szewczuk (1913–2002) – psycholog
pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Instytutu Psychologii UJ
w latach 1968–1981. Jego propozycje miały dość klasyczną dla propagandy
formę i ograniczały się w zasadzie do ogranych chwytów.
Szczegółowsza była opinia zespołu ekspertów z Wojskowej Akademii Politycznej (WAP) im. Feliksa Dzierżyńskiego, kierowanego przez prof. Józefa
Borgosza (1928–2009) – filozofa, swego czasu kierownika Katedry Filozofii
i Socjologii WAP, specjalisty m.in. w zakresie filozofii św. Tomasza z Akwinu,
Herberta Marcusego i egzystencjalizmu. Ekspertyza zespołu świetnie ukazuje
cynizm, z jakim podchodzono do sprawy śmierci Przemyka. Świadectwo to
jest tym cenniejsze, że ukazuje, że ów cynizm panował nie tylko w kręgach
kierowniczych PZPR i MSW.
W dokumentach zaznaczono tylko te miejsca, w których autorzy w najjaskrawszy sposób mijali się z prawdą. Chęć zwrócenia uwagi na każde przeinaczenie, nadintepretację, niedomówienie i zwykłe kłamstwa wymuszałaby
dopisanie obszernych przypisów do niemal każdego zdania. Bulwersuje wiele
fragmentów tekstu, chociażby zachęta do zrzucenia współodpowiedzialności
za śmierć Grzegorza na matkę pogrążoną w żałobie i szoku. Czytelnicy, pragnący całościowo skonfrontować treść dokumentów z faktycznym przebiegiem
wydarzeń, mogą zajrzeć do wzmiankowanych powyżej publikacji i opracowań.
Edycja źródła została przeprowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi
w IPN.
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*
Warszawa, 15 czerwiec 1983 – Pismo gen. Czesława Kiszczaka, ministra
spraw wewnętrznych, do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, prezesa rady ministrów,
z załączonymi opiniami w sprawie Grzegorza Przemyka

Warszawa, dnia 15 czerwca 1983 r.
Polska Rzeczpospolita Ludowaa
Minister
Spraw Wewnętrznych
Nr AB-IX-01789/83b

Tajne
Egz. Nr 1c
Prezes Rady Ministrów
Towarzysz
Generał Armii Wojciech Jaruzelski

W załączeniu przedkładam z uprzejmą prośbą o zapoznanie się opinię prof. dr.
Włodzimierza Szewczuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zespołu naukowców z WAP
(prof. Borgosz, dr dr Michalczak1 i Książyński2) w sprawie Grzegorza Przemyka.
gen. dyw. Czesław Kiszczakd
Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. nr 2 a/a
Wyk. JM
Druk TK
Nr ks. masz. 080/83

a

Powyżej godło PRL.
Znak sprawy wpisany odręcznie. Poniżej nieczytelna adnotacja odręczna z datą 16 VI [19]83 [r.].
c
Cyfra wpisana odręcznie.
d
Powyżej odręczny podpis.
1
Janusz Michalczak – wykładowca WP, współautor opracowania Wybrane problemy dydaktyki
innowacyjnej szkoły wojskowej (Warszawa 1976).
2
Brak bliższych danych.
b
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Uwagi do sprawy warszawskiego chłopca…
W pierwszym etapie analizy sprawy widziałem możliwość zamknięcia jej
przed przyjazdem J[ana] P[awła] II3. Uwzględniając fakty 1) niezakończenia
postępowania dochodzeniowego, 2) spadku „zainteresowania” wolnoeuropejczyków wszelkiej maści4 tą sprawą, 3) czasowej bliskości wizyty, a także
pomniejsze czynniki, doszedłem do wniosku, że optymalne jest przesunięcie
sprawy na czas po wizycie. W przypadku gdyby wrogie ośrodki wracały w tym
czasie do sprawy, należałoby ograniczyć się do krótkich, suchych komunikatów
o dalszych pracach dochodzeniowych, naświetlających tło całego zdarzenia.
Po wizycie papieża, nawet gdyby sprawa w zachodnich polskojęzycznych
rozgłośniach znikła z porządku dziennego, należy w określonym czasie wrócić
do sprawy, ale co najmniej 2 tygodnie po wizycie, jednak w poszerzonym kontekście. Scenariusz wyobrażam sobie w następujący sposób. Najpierw ponownie,
ale krócej, w charakterze wstępu, wrócić do sprawy wrocławskiej znanego filmu
dokumentacyjnegoe o „zabitym” przez wóz MO młodym człowieku; filmu,
którego zafałszowany i odpowiednio spreparowany komentarz interpretacyjny
obiegł środki masowego przekazu na Zachodzie5. Wyeksponować szeroko cel
tej „informacyjnej” imprezy: skompromitowanie służb milicyjnych w oczach
społeczeństwa, a tym samym implantowanie wrogości w postawach. Nie troska
o los człowieka, nie humanitaryzm, a brudne zamierzenie polityczne. Podkreślić tchórzostwo i nieuczciwość owych specjalistów od prawdy informacyjnej,
którzy po udokumentowanych wyjaśnieniach polskich nie sprostowali swoich
doniesień. Przy okazji warto wrócić do rady, by zechcieli zainteresować się
bliżej dziesiątkami nieporównanie poważniejszych zdarzeń na swoim terenie,
które troskliwie, widocznie w interesie praw człowieka w ich rozumieniu,
przemilczają.
Bardzo mocno trzeba wyeksponować fakt, że w sprawie warszawskiego
chłopca poważniejsze dzienniki z nielicznymi wyjątkami ograniczyły się do
krótkiej informacji, natomiast polskojęzyczne ośrodki przez dwa tygodnie
uczyniły z tego sprawę nr 1. I refleksja: trzeba być wyjątkowo naiwnym, by
nie rozumieć tego kontrastu albo wyjątkowo zdeprawowanym politycznie
i moralnie, by udawać, że się go nie rozumie.
W tym kontekście należałoby przejść do sprawy właściwej, rozpoczynając
uwagą, że stanowi ona analogiczny przypadek próby wykorzystania określonego
e

Tak w oryginale.
Jan Paweł II gościł z drugą wizytą w Polsce między 16 a 23 VI 1983 r.
4
Chodzi o redakcję Radia Wolna Europa i o polskie środowiska opozycyjne.
5
Chodzi o sprawę Jarosława Hyka (ur. 1962 r.), działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
Solidarności Walczącej, Pomarańczowej Alternatywy. 31 VIII 1982 r., podczas demonstracji
we Wrocławiu, został przejechany przez ciężarówkę ZOMO, ale przeżył. Zdarzenie to zostało
przypadkowo sfilmowane. Fragmenty filmu, przemyconego na Zachód, ukazały się w zagranicznych serwisach informacyjnych. W komentarzach pojawiła się nieprawdziwa informacja
o śmierci Hyka.
3
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zdarzenia w celach kompromitowania MO, podjudzania społeczeństwa przeciw
MO, przeciw Resortowi, w ogóle przeciw Władzy.
Sama sprawa:
1. U
 dokumentowane przedstawienie samego przebiegu całej sprawy.
2. Udokumentowane przedstawienie środowiska chłopca, eksponujące
pijaństwo, narkomanię, stosunki z matką chłopca jego kolegi (nie wiem,
dlaczego nie brano w ogóle pod uwagę hipotezy, że właśnie na tym tle
mogło dojść do konfliktów między chłopcem i tym kolegą i przed, i po
pierwszym zatrzymaniu6) i wszystkie inne dane środowiskowe.
3. Silne podkreślenie tego, że wszelkie próby wiązania wydarzenia z działaniami antysolidarnościowymi są od początku do końca pozbawione sensu7.
4. Końcowe orzeczenie prokuratury kończące sprawę.
5. Ponowne wyeksponowanie sensu rzeczywistego zajmowania się tą sprawą
w tak „troskliwy” sposób przez wolnoeuropejczyków i ich krajowe odmiany.
Propozycje do działalności propagandowej na rzecz zmian
w świadomości społecznej w zakresie stosunku do MO i SB
I. Założenia taktyczne.
1. W żadnym razie krótkoterminowe, zmasowane akcje propagandowe,
lecz długofalowa, odpowiednio dawkowana i odpowiednio rozłożona
w czasie działalność propagandowa.
2. W szerokim zakresie wiązanie działań propagandowych na rzecz MO
i SB z tematyką działań wojska na rzecz społeczeństwa.
II. Propozycje programowe.
1. Wyjaśnianie podstawowych funkcji MO i SB:
a. ochrona obywateli na co dzień,
b. ochrona państwa wewnętrzna na co dzień, a szczególnie w sytuacjach
zagrożenia.
Zarówno przy a., jak i przy b. możliwości i zakres współdziałania z wojskiem.
Program ten powinien być realizowany:
1. poprzez prasę centralną i terenową,
6

Ten niejasny wątek nie jest poruszany nigdzie indziej w dostępnej dokumentacji resortowej.
Pisząc o pierwszym zatrzymaniu, autor może mieć na myśli krótkie aresztowanie Grzegorza
w ramach akcji prewencyjnych przed 1 V 1983 r. Zatrzymano wtedy również Barbarę Sadowską.
7
Barbara Sadowska podkreślała, że w czasie zatrzymań przez SB, których nie raz doświadczyła w latach 80. jako aktywna działaczka opozycyjna, grożono, że jej syna może spotkać
coś złego (zob. np. AIPN, 1585/1044, Pismo abp. Bronisława Dąbrowskiego do Czesława
Kiszczaka w sprawie naruszania zasad praworządności przez SB, 24 V 1983 r., k. 91–96. Ten
sam dokument zob. AIPN, 1585/1045, k. 24–29; S. Cenckiewicz, G. Majchrzak, „Wielka
manipulacja”, s. 90).
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2. pogadanki radiowe,
3. reportaże TV, np. na temat, czego obywatele oczekują od MO,
a do czego mają zastrzeżenia (ale tutaj reporter musi umiejętnie
operować materiałem, bo mógłby wyrządzić więcej zła niż pożytku
– a niektórzy potrafią to robić na naszych oczach).
2. Reportaże telewizyjne typu:
a. akcje antyspekulacyjne (kontynuacja dobrych reportaży z fwyraźniejszymf ukazaniem wieloaspektowej roli MO),
b. obszerne, ale filmowo dobre reportaże z poszukiwań zaginionych dzieci,
które przecież angażują niekiedy bardzo dużą ilość pracowników MO,
c. pomoc w klęskach żywiołowych (współpraca z wojskiem),
d. przeglądy historyczne osiągnięć (filmy i opracowania statystyczne
przy okazjach rocznicowych).
Wszystkie punkty od a. do d. dadzą się przełożyć na język radiowy. Tu można
włączyć cykl wspomnieniowy z ciężkiej i odpowiedzialnej pracy w walce z przestępczością. Szeroko powinny być wykorzystane dowodowe dane statystyczne skuteczności współdziałania społeczeństwa z MO, a także z SB (możliwość informacji
naprowadzających).
3. Naświetlenie z perspektywy minionego czasu przyczyn, dla których przeciwnik propagował wrogość do MO i SB z ukazaniem podatności społecznej
na takie działania w określonych sytuacjach i mechanizmów tej podatności.
4. Szersze kontakty z władzami oświatowymi na rzecz:
a. wyjaśniania w odpowiednich kontekstach funkcji ochronnych MO i SB,
b. wprowadzenie tych treści do programu wychowania obywatelskiego,
c. rozszerzenie repertuaru spotkań pracowników MO z młodzieżą,
szczególnie kończącą szkołę podstawową, nie tylko w zakresie:
1. ruchu drogowego,
ale również
2. przestępczości,
3. tworzenia się marginesu społecznego,
4. narkomanii.
Spotkania takie powinny być organizowane na zasadzie współwystępowania pracowników MO i pedagoga nie przypadkowego, symbolicznego, lecz dobrze znającego
problematykę. Szeroko przy tym powinien być wykorzystany materiał filmowy.
prof. dr Włodzimierz Szewczukg
f-f
g

Wpisano odręcznie.
Poniżej odręczny podpis.
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5. Jestem przekonany, że [wyraz nieczytelny] i po rozpoczęciu roku szkolnego
i akademickiego powinno się zorganizować centralnie większą konferencję na ogólny
temat w rodzaju „Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia normalnego społecznego
życia w kraju” z referatami i dyskusją, z której to konferencji fragmenty lub przeglądowy reportaż telewizyjny i radiowy mogłyby się przyczynić w istotny sposób
do osiągnięcia celów przyświecających wyżej proponowanemu [wyraz nieczytelny]h.
h

Rekomendacja co do sposobu wyjaśnienia zejścia śmiertelnego
Założenie: W dotychczasowych działaniach MO przyjęła błędną taktykę
defensywy, tym samym sugerując, iż ma nieczyste sumienie. Tak odbiera to opinia
publiczna. Tymczasem z zaprezentowanych materiałów śledztwa wynikać może
w pełni logicznie zupełnie inna hipoteza, która przerzuci ciężar dowodu na stronę
przeciwnąi. Proponujemy zajęcie takiego właśnie stanowiska. Prezentacja stanowiska właściwego winna przebiegać według następującego schematu myślowego:
A. Możliwe i prawdopodobne możliwości uszkodzenia ciała:

1. Uszkodzenie ciała mogło nastąpić znacznie wcześniej niż wydarzenia, jakie miały
miejsce na placu Zamkowym (czy trenował karate, kiedy, gdzie – istnieje sugestia,
że to baraszkowanie obserwowane przez funkcjonariuszy MO było właśnie takim
pseudotreningiem8; jak przedstawiała się czystość organizmu zmarłego od alkoholu
i narkotyków?9 Jakie mogło być dodatkowe upojenie alkoholowe, bezpośrednio
przed wydarzeniami?). Skoro tak, to odpowiedzialność spoczywa na kimś innym.
2. Zwrócić uwagę i wyeksponować „baraszkowanie” z wyraźnie zaznaczonymi elementami siłowymi przy wchodzeniu na plac Zamkowy.
3. Zdarzały się liczne upadki i przygniecenia przy „braniu na barana”. To
mogło wywołać ten efekt. Podkreślić, iż wkraczając na plac Zamkowy, bili
się fachowo, że kilkakrotnie wydarzyło się przygniecenie jprzyszłegoj denata
pośladkami przez niosącego, którego efekt mogło wzmocnić kamienne podłoże, na którym przygniecenie nastąpiło. To wysoce prawdopodobna wersja
pęknięcia krezki10, którą nie sposób obalić czy wykluczyć. Podakcentować, iż
alkohol spożyty przez uczestników zajścia przed tym powodował zakłócenie
h–h

Wpisano odręcznie; poniżej odręczny podpis innej osoby.
Tak w oryginale.
j-j
Wpisano odręcznie.
k–k
Fragment podkreślony odręcznie.
8
Chodzi o sytuację bezpośrednio przez zatrzymaniem Grzegorza na placu Zamkowym, kiedy
maturzysta wskoczył dla żartów na plecy swojego kolegi, Cezarego Filozofa, gubiąc przy tym
sandały. Przemyk nie uprawiał żadnych sztuk walki.
9
W organizmie Przemyka znaleziono ślady niewielkiego spożycia alkoholu; nie stwierdzono
obecności żadnych środków odurzających.
10
Jako przyczynę śmierci Przemyka lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej podali pęknięcie
ścian jelita grubego i kałowo-ropne zapalenie otrzewnej wraz pęknięciem krezki otrzewnej.
i
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koordynacji ich ruchówi. U zmarłego była zaburzona motoryka, u uczestników
niekontrolowana siła uderzenia. U zmarłego neutralizacja bólu przez alkohol.
Wszystko to uprawdopodabniają następujące okoliczności: znacznie wcześniej niż na placu Zamkowym piątka wydaje okrzyki w „stylu karate”. Tak samo
zachowuje się zatrzymany na Komisariacie11. Myśli, że to przedłużenie tamtej
akcji. Wśród wydawanych okrzyków jeden mógł być okrzykiem bólu – ten,
który nastąpił po uderzeniu przez kolegów lub przygnieceniu.
4. Na placu Zamkowym grupa bijących się zostaje zapytana o powód bójki.
Nietypowa odpowiedź skłoniła funkcjonariuszy MO do żądania dokumentów.
Zagadnięty o dowód jprzyszłyj denat mówi początkowo, że nie ma, potem
zaś, że nie pamięta – co dowodzi, że już coś się dzieje z jego zdrowiem. MO
zachowuje się wobec niego poprawnie, nawet go nie przeszukuje, do czego ma
prawo. Już od tego momentu zachowanie ich wydaje się funkcjonariuszom,
z punktu widzenia normy psychicznej, podejrzane12.
5. Dalsze wydarzenia były efektem tego, co było przedtem.
Uwaga: Część opisową, przed placem Zamkowym, kubrać w jak największąk
ilość szczegółów (co do minuty, osoby, miejsca pobytu i spożywania alkoholu,
przemarszu – ilości wypitego alkoholu, jakości spożytego narkotyku, długości
czasu „baraszkowania”, ćwiczeń karate, stopnia zaawansowania uczestników
w karate). Wyeksponować silnie, że cały czas MO była zaszokowana ich zachowaniem. kByła jedynie nierozsądna, że w ogóle interweniowała, nie wzywając
uprzednio lekarzak. Na tym zasadza się cały błąd MO. Na niczym więcej.
6. Ponieważ analogicznie nienormalne zachowanie ma miejsce także później,
na komisariacie, to cały personel tej placówki się dziwi, wszyscy wychodzą
oglądać człowieka nienormalnego. Po obejrzeniu dochodzą do wniosku, że coś
tu nie jest w porządku ze zdrowiem psychicznym zatrzymanego. Pada propozycja wezwania karetki psychiatrycznej (wariat oczywisty, „pozycja relaksowa”
w takiej sytuacji, nieartykułowane dźwięki)13.
7. Sytuacja uzasadniała założenie kaftana bezpieczeństwa. MO nie wie,
dlaczego służba zdrowia nie dopełniła tego obowiązku, stosując prawdopodobnie inne środki (jakie? – jeśli pierwsza wersja zostanie odrzucona, wówczas
w myśl tej konwencji można twierdzić, że uszkodzenie ciała nastąpiło w trakcie
szamotania się w karetce, w szpitalu, czy też u matki w domu, po odebraniu
ze szpitala – to wszystko są punkty, w które można bić).
k–k

Fragment podkreślony odręcznie.
W istocie na komisariacie Przemyk krzyczał z bólu. Krzyki było słychać na zewnątrz, pod
oknami komisariatu, gdzie znalazł się jeden z jego kolegów, Jakub Karpiński.
12
W rzeczywistości chłopcy się nie bili, byli ożywieni i weseli, ale zachowywali się normalnie. Patrol milicyjny nie dostrzegł żadnych oznak zaburzeń psychicznych. Przemyk odmówił
okazania dokumentów i dlatego został zaprowadzony do radiowozu. Przy pojeździe otrzymał
kilka ciosów pałką w plecy, ponieważ opierał się przed wejściem do samochodu.
13
W istocie karetkę wezwano po pobiciu. „Pozycja relaksowa” polegała na tym, że na wpół
przytomny maturzysta został po krótkim, acz gwałtownym biciu w brzuch posadzony na krześle.
11
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8. Na Pogotowiu zatrzymany zachowuje się nienormalnie, co powoduje
wysłanie go do Szpitala Psychiatrycznego. W Szpitalu awanturuje się, próbuje
ucieczki, krzyczy w stylu karate. Zgodnie z obrazem klinicznym, zaobserwowanym u zatrzymanego, lekarze kierują go na leczenie w oddziale zamkniętym14.
9. Kolejny etap stanowił nieprzemyślany krok matki (zabranie syna na
własną odpowiedzialność do domu, kąpiel – która musiała pogorszyć, bo
była gorąca, stan zdrowia denata). Istotne pytanie dla lekarzy – czy człowiek
z obrażeniami, w takim stanie bierze gorącą kąpiel? Czy też stosowniejsze są
tu zimne okłady? Chyba, że przed kąpielą było się zdrowym.
10. W związku z tym pytanie o współodpowiedzialność kolegów (którzy
go przedtem musieli uszkodzić), a później matki – za śmierć syna.
11. Czy bez względu na miejsce i czas uszkodzenia krezki denat był do
uratowania, gdyby była właściwa i pełna diagnoza (prześwietlenie?) Dlaczego
lekarze tego nie zrobili? Ponadto pytania szczegółowe:
– czy diagnoza była pełna?
– czy została ujawniona matce w całej powadze sytuacji?15
12. Pytania do lekarzy: zebrać opinie wybitnych lekarzy-chirurgów n[a]
t[emat] mechanizmów powstawania tego rodzaju uszkodzeń; tego, jakiego
rodzaju uderzenie mogło spowodować powstanie tego obrażenia?
– co wywołało śmierć: samo obrażenie, bez względu na swą nieodwracalność, niekompetencja służby zdrowia (kolejnych lekarzy), kunktatorstwo i zła
pielęgnacja ze strony matki, niewłaściwie przeprowadzony zabieg operacyjny?
– jak szybko posuwa się taka choroba, jakie są typowe i nietypowe jej objawy?
– od jakiego momentu poczyna się odczuwać ból, zwracający uwagę, że
coś się z brzuchem dzieje?
– jak często w praktyce chirurgicznej pojawiają się takie przypadki, w jakich
okolicznościach mają one miejsce i jakie są rokowania w zależności od momentu
rozpoznania choroby?
B. Postępowanie najbliższe:

– MO winna podać tę wersję, zdejmując tym samym z siebie ciężar udawadnianial własnej niewinności lub tłumaczenia się z prawidłowości zastosowanych środkówm;

l

Tak w oryginale.
Wzdłuż tego zdania na lewym marginesie odręczna pionowa linia.
14
W rzeczywistości lekarz dyżurny Pogotowia Ratunkowego przy ul. Hożej rzeczywiście
skierował na wpół przytomnego Przemyka do szpitala psychiatrycznego, chłopiec jednak po
interwencji matki tam nie trafił i wieczorem 12 V 1983 r. został zawieziony do domu.
15
Pozostaje faktem, że ani lekarz dyżurny pogotowia przy ul. Hożej, ani pierwszy z lekarzy,
który złożył wizytę domową u Sadowskiej 13 V 1983 r., nie rozpoznali obrażeń wewnętrznych
jamy brzusznej, niewidocznych gołym okiem.
m
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– silnie wyeksponować fakt, że dotychczasowe ekspertyzy lekarskie
pośmiertne miały to do siebie, że przedtem głosiły coś, zanim to zbadały
i udowodniły (aprioryczność i tendencyjność w naświetlaniu sprawy);
– dotychczasowy sposób informowania opinii publicznej o przypadku jest
jak na tym etapie ogólnie prawidłowy, z tym, że kolejne komunikaty winny
być ncałkowicie wypranen ze szczegółówm;
– główny problem polega obecnie na ekspertyzach lekarskich, ustalających
prawidłowość i nieprawidłowość postępowania przed zejściem śmiertelnym
i po nim (wyłapać wszystkie błędy);
– w zależności od postępów w śledztwie i analiz lekarskich, jeszcze przed
wizytą papieża dać kolejny komunikat z tylko jednym nowym elementemm;
– resztę ogłosić najlepiej w czasie wakacjim.
Konkluzje:

– działania pozostałych chłopców dowodzą, że coś mają oni na sumieniu,
są to działania typowo obronne (zwłaszcza Cejrowskiego16)m.
Najpierw nie uświadamiają sobie powagi sytuacji, potem usiłują zrzucić
winę na MO i wykorzystać dogodnie dla siebie sytuacjęl.
– fakt, że stało się to przez przypadek, jak wiele innych, w dodatku zawiniony przez kolegów, a nie przez MO, jest wykorzystywany przez siły wrogie.
Co więcej, tak szerokie zmasowane zaangażowanie dowodzi, jak z cudzego
nieszczęścia celowo robi się aferę polityczną.
– dalej działać zdecydowanie, by nie dawać do zrozumienia, że MO poczuwa się
do winym, ale jednocześnie na przyszłość bardzo ostrożnie postępować w podobnych sytuacjach. Gdy funkcjonariusz MO widzi pijanego, potłuczonego bądź
pokrwawionego, niech interwencję rozpoczyna od wezwania karetki Pogotowia.
– zamknąć akcentem, że ta nagonka przeciwko MO zmierza do wytworzenia
sytuacji sprzed 1981 roku, pod hasłem „i znowu biją”m.
Zespóło
Źródło: AIPN, 1585/1044, k. 52–61, mps.

n–n

Fragment podkreślony odręcznie.
Poniżej nieczytelne podpisy odręczne.
16
Wojciech Cejrowski (ur. 1964) – podróżnik, publicysta, pisarz, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Był
rówieśnikiem i kolegą szkolnym Grzegorza Przemyka. 23 maja został zatrzymany przez trzech mężczyzn
w cywilu. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu (pytano go o m.in. o reakcje na śmierć Przemyka) i biciu
(wyłamano mu palce u rąk) został wypuszczony. MSW nie wzięło odpowiedzialności za ten incydent,
a gen. Kiszczak przekonywał, że była to prowokacja ze strony środowisk opozycyjnych (zob. AIPN,
1585/1044, Pismo Czesława Kiszczaka do abp. Bronisława Dąbrowskiego, 18 VI 1983 r., k. 79–85).
o
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*
The art of disinformation: Expert proposals for a propaganda
campaign regarding the investigation into the death of Grzegorz
Przemyk (June 1983)
The investigation conducted by the communist regime in Poland, ostensibly
to determine the circumstances of the death of Grzegorz Przemyk, constitutes
one of the most glaring cases of deception and lawlessness in post-Stalinist
Poland. The propaganda campaign cooked up by the regime aimed to pin the
blame for the crime on the paramedics and to protect the real perpatrators,
the functionaries of the Militia [communist police]. Very few people realize,
however, that the propagandists in the Ministry of the Interior were advised
by academic “experts” on how to spin Przemyk’s death. The article cites a primary source, an expert opinion by Prof. Włodzimierz Szewczuk, a psychologist
employed at Jagiellonian University. A report of a group of experts, headed by
Prof. Józef Borgosz from the Feliks Dzierżyński Political Military Academy,
was even more detailed. The recommendation written by Borgosz’s team clearly demonstrates the cynicism with which the death of Grzegorz Przemyk
was approached. The value of this testimony is enhanced by the fact that it
proves that such a cynical attitude was not limited to the leadership strata of
the Communist Party and the secret police.

Stanisław Brochocki

Wojna polsko-litewska

w 1920 r. w relacji Stanisława Brochockiego

Wprowadzenie
Na mocy traktatu bolszewicko-litewskiego, zawartego 12 lipca 1920 r.,
Wilno i Wileńszczyzna miały przypaść Litwie. Ten dokument – niewiele znaczący z punktu widzenia prawa międzynarodowego (bolszewicy ustępowali
terytoria, do których formalnie nie rościli pretensji) – sprawił, że po przegranej
bitwie warszawskiej Armia Czerwona przekazała Wilno wojsku litewskiemu,
zabezpieczając sobie północną flankę. Ówczesne Wilno liczyło 2,2 proc. Litwinów, a w powiecie wileńskim było ich 7,5 proc., podczas gdy Polaków odpowiednio: 56,1 proc. w Wilnie i 87,3 proc. w powiecie wileńskim. Trudno więc
się dziwić, że zajęcie polskiego Wilna przez Litwinów spotkało się ze zdecydowaną niechęcią i wrogością ludności, również żydowskiej i białoruskiej, tym
bardziej, że okupant od razu zaczął prowadzić politykę prześladowań, szykan
i represji. Próbował m.in. narzucić Wilnu język litewski jako urzędowy, co
było o tyle niedorzeczne, że nikt nim nie władał. W rezultacie w kontaktach
z urzędnikami posługiwano się językiem rosyjskim.
Sytuację wokół Wilna komplikowały także błędy popełnione przez stronę
polską. Wobec nacisku armii bolszewickiej nasza pozycja polityczna w lipcu
1920 r. była bardzo słaba. Międzynarodowa nagonka na Polskę sprawiła, że
kraj nasz w oczach interesującej się polityką europejskiej opinii publicznej
wyglądał bardzo źle. Nalegania Francji i Wielkiej Brytanii, państw w małym
stopniu zorientowanych wówczas w skomplikowanej sytuacji Europy Środkowej
i Wschodniej, spowodowały, że podczas konferencji w Spa w lipcu 1920 r.
premier Władysław Grabski – w zamian za pomoc w wojnie z bolszewikami
– uległ presji i wyraził zgodę na postanowienia bardzo niekorzystne dla Polski.
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Wymuszono wówczas na Grabskim m.in. rezygnację z plebiscytu na Śląsku
Cieszyńskim, uznanie państwa litewskiego i ustne zrzeczenie się pretensji
polskich do Wilna. I choć nie miało to formalnego znaczenia, zwłaszcza że
strony francuska i brytyjska nie wypełniły swych zobowiązań wobec Polski,
to jednak krępowało to polską politykę.
Sytuację pogarszał fakt, że Naczelnik Państwa Józef Piłsudski działał w stosunkach z Litwą w rękawiczkach, tak aby nie potęgować konfliktu litewsko-polskiego, stale łudząc się mirażem federacji. Nie przyjmował do wiadomości
faktu, że dla Litwinów głównym wrogiem są Polacy i w tej sytuacji nie ma
mowy o odrodzeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (Na marginesie trzeba
dodać, że pryncypia tego narodu nie uległy zmianie i po stu latach, już w innej
konstelacji politycznej, nadal Polska, a przede wszystkim mniejszość polska na
Litwie, jest znienawidzona i postrzegana jako wróg nr 1).
W tej sytuacji wykluczono najprostsze rozwiązanie sprawy wileńskiej, czyli
wyrzucenie z miasta wojska litewskiego przez polskie. Stało się tak, chociaż
Litwa jawnie wspierała bolszewicką Rosję w wojnie z Polską, przepuszczając
wojska bolszewickie przez zajęte przez siebie terytoria, podczas gdy polskie
internowała. We wrześniu 1920 r. w okolicach Augustowa wojsko litewskie
zaatakowało polskie oddziały, rozpoczynając tym samym wojnę litewsko-polską, ale nawet to wydarzenie nie zmieniło niechęci Piłsudskiego do czynnego,
jawnego zaangażowania się militarnego w konflikt z Litwą.
Sprawę wileńską postanowiono rozwiązać w formie akcji nielegalnej, rzekomego buntu niezadowolonych żołnierzy kresowców, mieszkańców tych ziem,
których o zdanie dotyczące przynależności państwowej nie pytano. Oczywiście,
akcja taka zyskała pełne uznanie w oczach żołnierzy dywizji litewsko-białoruskiej przekształconej w Grupę Bieniakonie. Gorzej było z oficerami, którzy
początkowo myśleli, że jest to rzeczywiście bunt i wypowiedzenie posłuszeństwa
dowództwu Wojska Polskiego. Nie można było wyraźnie stwierdzić, że wszystko
to dzieje się z pełną aprobatą Piłsudskiego, a owo „samorzutne” wydzielenie
się z armii polskiej było dokładnie zaplanowane i omówione z Naczelnikiem
Państwa.
Generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu, któremu Piłsudski wyznaczył rolę
dowódcy „buntowników”, udało się przekonać oficerów i rano 8 października
1920 r. Grupa Bieniakonie pomaszerowała na Wilno zajęte przez Litwinów. Już
następnego dnia – prawie bez walki, pośród ogromnej radości mieszkańców
miasta – do Wilna wkroczyły „zbuntowane” oddziały. Do 15 października 1920 r.,
przy niewielkim oporze litewskim, zajęto obszar trzech powiatów: wileńskiego z częścią powiatu trockiego, święciańskiego i oszmiańskiego, o łącznej
powierzchni 13,490 km, z ludnością liczącą około 490 tys., wśród której było
70,6 proc. Polaków, a najliczniejszą mniejszością byli Żydzi. 12 października
1920 r. na zajętych terenach utworzono Litwę Środkową ze stolicą w Wilnie
– jako niezależny organizm państwowy z gen. Lucjanem Żeligowskim stojącym
na czele Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. Działania militarne
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o niewielkim zasięgu zakończył rozejm 29 listopada 1920 r., choć i po nim
dochodziło sporadycznie do wymiany ognia.
Litwa Środkowa tylko formalnie zachowała niezależność, faktycznie była
państwem całkowicie uzależnionym od Polski. Dla nikogo nie było to tajemnicą. Spór polsko-litewski o Litwę Środkową trafił do Ligi Narodów, która
zobowiązała się do pośrednictwa w jego rozwiązaniu. Postulat Ligi, aby problem
rozwiązać podczas plebiscytu ludności, nie uzyskał zgody strony litewskiej,
mającej świadomość znikomego poparcia autochtonów. Również inne kompromisowe projekty nie spotkały się z uznaniem w oczach delegacji litewskiej
i polskiej, które pod auspicjami Ligi Narodów prowadziły w 1921 r. rozmowy
w Brukseli. W tej sytuacji 13 stycznia 1922 r. Liga zrzekła się pośrednictwa,
tym bardziej, że 8 stycznia 1922 r. wybrano Sejm Wileński, który zdecydowaną
większością głosów opowiedział się za włączeniem terenu Litwy Środkowej do
Polski. Decyzję tę 14 marca 1922 r. zaakceptował Sejm RP, a Liga Narodów
zatwierdziła uchwałą z 9 lutego 1923 r.
Relacja Stanisława Brochockiego Trzy rajdy 13 P[ułku] Uł[anów] Wil[eńskich] na tyły litewskie powstała tuż po opisywanych wydarzeniach i została
opublikowana w Wilnie w 1921 r. w niewielkim nakładzie. Opowiada o bardzo
istotnych wydarzeniach z dziejów kampanii litewskiej, mianowicie o trzech
zagonach przeprowadzonych na tyły wojsk litewskich, głównie przez słynny
13 Pułk Ułanów Wileńskich. Pułk ten – sięgający swymi początkami końca
1918 r., kiedy to tworzył się w ramach powstającej polskiej Samoobrony Wileńskiej pod dowództwem braci Władysława i Jerzego Dąbrowskich – przeszedł
zaszczytnie liczne kampanie lat 1919–1920.
Zagony na tyły wojsk litewskich, na Szyrwinty, Pozelwę, a w szczególności
na Kiejdany, przeprowadzone przez 13 Pułk Ułanów Wileńskich i Pułk Ułanów
Grodzieńskich (oddział ten był jednym z kilku, z których utworzono 23 Pułk
Ułanów Grodzieńskich), były wydarzeniami, które znalazły odzwierciedlenie
w piśmiennictwie wojskowym. Na łamach miesięcznika wojskowego Bellona
(t. XIX, z. 1 z lipca 1925 r.) ówczesny rtm. Mikołaj Michniewicz-Hetman
analizował zagon wileńskiej brygady kawalerii pod Kiejdany. Zagon ten był
również rozpatrywany na łamach miesięcznika Przegląd Kawaleryjski w nr 1
z 1939 r. przez ppłk. dypl. Tadeusza Machalskiego i w nr 5 z 1939 r. przez
płk. dypl. Konstantego Druckiego-Lubeckiego. Na emigracji, w znakomitym
kwartalniku historycznym, wydawanym w Londynie, a zatytułowanym Przegląd
Kawalerii i Broni Pancernej, działania te wspominał oficer 13 Pułku Ułanów
Wileńskich – mjr Stanisław Alexandrowicz (w numerach 56 z 1969 r., 57, 58
i 60 z 1970 r.). Pierwszym jednak sprawozdaniem, poza wzmiankami prasowymi, opisującym owe rajdy po terenach pamiętnych z Potopu Henryka Sienkiewicza, była ta poniżej prezentowana relacja pióra Stanisława Brochockiego.
Rotmistrz Stanisław Brochocki (1892–1942) pochodził ze znanej i zasłużonej rodziny ziemiańskiej. W 13 Pułku Ułanów Wileńskich służył od samego
początku, do służby bowiem zgłosił się w trakcie formowania Samoobrony
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w Szczuczynie Nowogródzkim na przełomie 1918 i 1919 r. W pułku był
dowódcą plutonu, a później 2 szwadronu. Po zdemobilizowaniu osiadł w swoim
majątku Weresków, gmina Lubcz, powiat Nowogródek. Po wtargnięciu bolszewików do Polski w 1939 r. znalazł się w Litwie Kowieńskiej, a później w Warszawie, gdzie zmarł. W prezentowanej relacji zachowano styl autora, poprawiając
jedynie błędy, które powstały w wyniku literówek lub braku korekty.
Paweł Juzwa

Stanisław Brochocki

Trzy rajdy 13 P[ułku]
Uł[anów] Wil[eńskich] na tyły litewskie
5 października 1920 roku 13 Pułk Ułanów Wileńskich chlubnie jeszcze
walczył z bolszewikami pod Kojdanowem1.
9 [października] doszły do nas pierwsze wieści o patriotycznym czynie
gen. Żeligowskiego2 (list podch. Tyszkiewicza3), otrzymaliśmy jednak rozkaz
powrotu do 3 Dywizji Legionów i pomaszerowaliśmy na Oszmianę, zatrzymując się na parodniowy postój w rejonie Wornian.
Zazdrościliśmy wszyscy sukcesom Grodzieńskiego Pułku Ułanów, który
pierwszy wkroczył do Wilna, podczas gdy Wileński powtórnie został pominięty.
18 [października] powrócił z Wilna nasz dowódca, ppłk Mścisław Butkiewicz, który jeździł tam dla dania wyrazu nastrojowi panującemu w pułku4.
Przywiózł on zgodę gen. Żeligowskiego na przyjęcie nas pod jego rozkazy.
Ppłk Butkiewicz zebrał oficerów pułku, wyłuszczając raz jeszcze całą sprawę
oraz podkreślając konsekwencje naszego czynu. Odpowiedź była jednogłośna.
Wyraził chęć walczenia o Wilno również i jedyny wśród nas nie kresowiec
śp. ppor. Nostitz-Jackowski5. Nastrój panował poważny – zdawaliśmy sobie
dokładnie sprawę, że będziemy mieli do czynienia z nieprzyjacielem upartym
i fanatycznym. Nikomu nie mogła uśmiechać się perspektywa zimowej kampanii, zwłaszcza, że pułk od wiosny uczestnicząc w ciągłych walkach, nie zdążył
nic z intendentury otrzymać. Żołnierze byli formalnie bosi i w łachmanach;
nie wszyscy mieli nawet szynele. Na domiar złego w ów dzień naszego buntu
pogoda jakby się uwzięła: lodowaty wiatr, zmieszany z pierwszym śniegiem,

1

Kojdanów – miasteczko w powiecie mińskim na Białorusi, o które w dniach 3–5 X 1920 r.
prowadzono walki z bolszewikami. 13 Pułk Ułanów Wileńskich, który wchodził wówczas
w skład grupy pościgowej płk. Nieniewskiego, w nocy 5 października odszedł na linię Niemna
pod Stołpce. Następnie miał udać się do dyspozycji 3 Dywizji Legionów jako kawaleria dywizyjna, jednak wobec „buntu” gen. Żeligowskiego pułk oddał się do dyspozycji władz Litwy
Środkowej. Niestety, dotychczas 13 Pułk Ułanów Wileńskich, niezwykle zasłużony nie tylko
dla północnych ziem Polski, nie doczekał się swojej monografii. Przed wojną dzieje pułku
opisał w ramach serii Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920 ówczesny por. Stanisław Aleksandrowicz, a ostatnio przypomniano pułk w serii Wielka księga kawalerii polskiej
1918–1939 (Warszawa 2012).
2
Lucjan Żeligowski (1865–1947), gen. broni Wojska Polskiego.
3
Jan Michał Tyszkiewicz (1896–1939), por. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, na przełomie
1920 i 1921 r. – adiutant gen. Żeligowskiego, poseł na Sejm RP.
4
Mścisław Butkiewicz (1876), płk, od połowy 1920 do 1922 r. dowódca 13 Pułku Ułanów
Wileńskich.
5
Tadeusz Nostitz-Jackowski (zm. 1920), ppor. Pułku Ułanów Wileńskich.
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1. szwadron 13 Pułku Ułanów Wileńskich we wsi nad Berezyną.
Pośrodku siedzi ppor. J. Fiedorowicz.

W Podsrerzu.
Od lewej:
wachm. Andrzejewski,
ppor.piechoty Drzewicki,
podchor. Józef hr.Tyszkiewicz,
ppor. J. Fiederowicz.

Ostatnia bitwa z wojskami rosyjkimi pod Kojdanowem.W dali tyraliera pułku.
Stoją od prawej: ppłk M. Butkiewicz, ppor. J. Fiederowicz,
ppor. A. Brochocki. Łącznik przywozi rozkaz wycofania się.
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Zagon Wileńskiej Brygady Kawalerii na Kiejdany.
(przedruk z: Bellona t. XIX z. 1)
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niemiłosiernie dął nam w oczy. Ppor. Andrzej Brochocki6 pojechał do sztabu
3 Dywizji Legionów w Gierwiatach z zawiadomieniem o postanowieniu pułku,
który tymczasem, nie zwlekając, ruszył na Bystrzycę, Bujwidze.
Po drodze wyjaśniło się, że Litwini zdążyli spalić most w Niemenczynie;
z tego powodu zmuszeni byliśmy przechodzić Wilię po moście kolejowym,
Żejmianę zaś w bród, koło wsi Drużele.
Złamał się dyszel u jednego z jaszczyków, armata zaryła się w piasku pośrodku
Żejmiany – do 3 w nocy półbateria zatrzymywała marsz pułku, który na koniec,
zziębnięty i przemęczony, rozkwaterował się w rejonie Żukańców–Martyszun.
Byliśmy już w sferze nieprzyjacielskich podjazdów – ludność bardzo
przychylnie dla nas usposobiona nie umiała jednak wskazać, gdzie są większe skupienia Litwinów. Według wskazówek sztabu udzielonych w Wilnie
ppłk. Butkiewiczowi, na całym prawym brzegu Wilii miał się znajdować zaledwie jeden batalion litewski.
13 pułk miał iść prostą drogą przez Pikieliszki–Mejszagołę–Czabiszki w celu
demonstrowania na Koszedary i w ten sposób przeszkodzenia akcji zaczepnej
nieprzyjaciela na Rykonty–Troki.
19 [października] pułk ruszył na Podkrzyż–Mielany–Rezy, ja zaś uzyskałem
pozwolenie obejścia z północy ze swym 2 szwadronem Helenowa (na mapie
Alinowo), gdzie miał się znajdować pluton huzarów litewskich.
W Dejlidzianach fama do owego plutonu dodała jeszcze 30 piechoty, nie
bardzo wierząc jednak tym informacjom, ruszyłem dalej, zatrzymując się na
skraju lasu o pół wiorsty od Helenowa. Właśnie ze wsi wyjeżdżało nam na
spotkanie jakichś 5 konnych, jeden z nich na białym koniu – a więc to Litwin.
Chwila i podchorąży Wacław Rusiecki7 na czele 3 plutonu szarżował już
wieś, podchorąży Kamionko8 przecinał drogę z lewej strony, z resztą szwadronu kłusowałem w odwodzie. Piechoty we wsi nie było, huzarzy uciekli,
coraz to przyprowadzano nowego jeńca – pierwsze spotkanie z Litwinami
było zwycięskie.
Wzięliśmy 10 koni i 8 huzarów, okupując to jednak bolesną stratą plutonowego Szczemirskiego. Pędził on pierwszy za uciekającymi, gdy jeden z huzarów, widząc, że jest dopędzany, zaczął się z konia ostrzeliwać. Wypuścił on już
5 naboi, z nadzwyczajną przytomnością umysłu w cwale nabił ponownie karabin, 6 strzałem lekko raniąc konia swego prześladowcy. Ten rzucił się naprzód,
wyprzedzając uciekającego, ale zażarty Litwin zdążył dać 7 strzał, wpakowując
cały nabój w mózg Szczemirskiego. W tej chwili jednak ogłuszyło go cięcie
szabli podchor. Rusieckiego, a ułan Androsik lancą wysadził go z kulbaki.
6

Andrzej Brochocki (1895–1976), rtm. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, ziemianin, brat
Stanisława.
7
Wacław Rusiecki (1895–1929), 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
8
Wacław Kamionko (1901–1989), płk dypl., oficer 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
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Bohaterska obrona huzara Litwina jeszcze raz uprzytomniła nam, że mamy
przeciwnika o wartości bojowej znacznie przewyższającej bolszewicką.
Wiadomość o śmierci dzielnego plutonowego Szczemirskiego, nauczyciela
ludowego w Niemenczynie za okupacji niemieckiej i brata proboszcza z pobliskich Powiewiórek, szerokim echem rozeszła się po okolicy, wzmagając wśród
ludności nienawiść do Litwinów. Okazało się, że dowódcą niefortunnego plutonu 2 szwadronu huzarów był niejaki por. Kościałkowski, eksdezerter z wojska
polskiego. Na swe szczęście miał dobrego konia, który uratował życie zdrajcy.
Tymczasem pułk, płosząc placówkę litewską w Ożułówku, w nocy już
natknął się na większe siły Litwinów w Szołtoniszkach i Pikieliszkach. Zdecydowano atakować je nazajutrz o świcie.
W czasie marszu przyłączył się do pułku 1 Szwadron Ułanów Grodzieńskich
z por. Czuczełowiczem9 na czele. Kompania piechoty naszej stała pasywnie
w Rzeszy. Chcąc otworzyć sobie drogę do Koszedar, nazajutrz 20 [października]
– 2 i 1 szwadron otrzymały rozkaz posuwania się na Pikieliszki, 4 i Grodzieński na Purnuszki. Półbateria nasza platonicznie zaczęła wtórować karabinom
maszynowym.
Wszędzie jednak spotkaliśmy zdecydowany opór Litwinów, którzy
– zawczasu okopani – zaczęli celnym ogniem razić nasze tyraliery. Jako kawalerzyści, nie lubiąc bawić się z wszelkiego rodzaju okopami, porzuciliśmy zdobyte
już przez 4 szwadron Purnuszki, postanawiając obejść linie nieprzyjacielskie
od wschodu. Rachuba nie zawiodła, gdyż – jak się wyjaśniło – linii Pikieliszek
broniły dwa bataliony 9 pułku litewskiej piechoty, natomiast 4 i 2 szwadron
huzarów, ochraniający lewe skrzydło, nie potrafił zatrzymać naszego marszu
na Szyrwinty.
Po noclegu w gościnnym Bolesławowie p. Podolszyca, 21 października
2 szwadron ruszył naprzód przez Mitrofanówkę, Baranele, jako awangarda
pułku. Już zdążyliśmy przeciąć linię telefoniczną z Giedrojć do Podbrzezia,
gdy patrole litewskie, zauważywszy nasz niebezpieczny marsz, zaczęły ostrzeliwać moje lewe ubezpieczenie. Kolumna jednak posuwała się bez przeszkód
naprzód, zagarniając spotykane po drodze tabory litewskie i szpital polowy
w Gierwiatach. O godz. 14 padały już podcięte słupy telefoniczne na trakcie
z Mejszagoły (gdzie były większe siły litewskie – 7 pułk piechoty) do Szyrwint.
W mijanych wsiach ludność na wyścigi komunikowała nam, że we wsi
Jodele, leżącej o kilka wiorst od wytkniętej marszruty, mieści się główny sztab
litewski. Pokusa była zbyt wielka. Toteż pułkownik Butkiewicz, rezygnując
z marszu na przeprawę w Czabiszkach, ze wsi Pory skierował 4 szwadron
por. Jakowickiego10 i mój 2 szwadron w stronę Szyrwint. Podczas gdy 4 szwadron otoczył wieś Kiele, 2 ruszył na Jodele – główną siedzibę sztabu.
9

Stanisław Czuczełowicz (1881–1952), mjr, oficer 13 Pułku Ułanów Wileńskich i 23 Pułku
Ułanów Grodzieńskich.
10
Witold Wojciech Jakowicki (1894), rtm., oficer 10 i 13 pułku ułanów.
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Pierwszy do wsi wpadł por. Witold Stankiewicz11 na czele swego plutonu,
wprawiając w osłupienie spokojnie krzątających się koło kuchni Litwinów. Padły
pierwsze strzały. Pchor. Kamionko cwałem zaskoczył od lasu, por. Bohdanowicz12, pod strzałami rażących z okien Litwinów, przegalopował na przeciwległy
kraniec wsi, zajmując jej wylot.
Wszczęła się gęsta, bezładna strzelanina. Litwini, zaskoczeni zupełnie znienacka, bronili się w poszczególnych domach zażarcie. Tylko brawurze ataku
i przerażeniu napadniętych można przypisać, że zazwyczaj celne strzały Litwinów, pomimo bliskiej odległości, nie zwaliły z konia ani jednego z naszych
zuchów.
Ułani w obliczu nieprzyjaciela zeskakiwali z koni, w pieszym już szyku
zdobywali chaty. Widok nadzwyczaj obfitej zdobyczy chwilami absorbował
niestety moich chłopców, utrudniając ogólne kierownictwo akcją. Wkrótce
jednak już 70 rozbrojonych Litwinów z 7 oficerami było w naszych rękach.
Poszukiwania dowódcy dywizji trwały. Lecz i on się znalazł – wybladłego,
prawie nieprzytomnego wyciągnęli ułani z sieczki na strychu.
Generał-lejtnant Nastopka13, dowódca 1 dywizji litewskiej, dawniejszy
szef sztabu litewskiego, bełkocący niewyraźnie „poszczaditie”, został przyprowadzony do mnie przez uspokajającego go por. Stankiewicza. Za chwilę
pan generał we własnym powozie jechał już, by zameldować się u pułkownika Butkiewicza. Szefa sztabu i adiutanta dywizji nie udało się nam jednak
znaleźć – widocznie w wysokim stopniu posiadali dar maskowania się wobec
nieprzyjaciela.
Trofea nasze były imponujące: generał, 7 oficerów, 70 szeregowych, bezcenna
wprost dla nas radiostacja, automobil, motocykl, dwa powozy, konie wierzchowe, wyjazdowe i pociągowe, aparaty telefoniczne, duże zapasy velvetu14 oraz
cukru, konserw i mąki. Zdobycz ta pozwoliła być dumnym 2 szwadronowi.
4 szwadron w Kielach bez wystrzału „zafasował” litewskiego majora z 11 żołnierzami, również powóz, konie itd.
Było już ciemno, gdy ostatni wóz ładowny opuszczał Jodele. Od strony Szyrwint pikiety nasze meldowały zbliżanie się piechoty – pułk ruszył w powrotną
drogę. Od rana żołnierze i konie nie jedli, przeszliśmy tego dnia już 40 km,
jednak przezorność wymagała od nas i od biednych koni jeszcze kilku godzin
wysiłku.
W końcu koło godz. 1 pułk zatrzymał się w rejonie Baranele–Sprejmie
na nocleg. Litwini nie tylko że nie próbowali nas ścigać, ale – pozbawieni
11

Witold Stankiewicz (1896–1940), mjr dypl., oficer 13 Pułku Ułanów Wileńskich, później
broni pancernej.
12
Karol Bohdanowicz (1893–?), por., oficer 10, 13 i 25 pułku ułanów.
13
Stasys Nastopka (1881–1938), litewski gen. broni, w 1920 r. krótko dowódca armii
litewskiej, a następnie 1 dywizji.
14
Velvet – tytoń amerykański.
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dowództwa – w popłochu uciekli z Podbrzezia i Mejszagoły aż za Wilię. Niestety,
piechota nasza zachowywała się zupełnie pasywnie, nie wyzyskując naszego
wielkiego sukcesu.
Przytaczam tu urywek z pamiętnika dowódcy 1 kompanii 9 pułku piechoty
litewskiej, lejtenanta Pranasa Pučekasa. Pamiętnik ten, pisany po rosyjsku,
choć przez litewskiego patriotę, równo w miesiąc później został znaleziony
w zdobytej przez nas kancelarii 9 pułku we wsi Suginty. Lejtenant Pučekas
pod datą 22 października pisze:
„19 [października] – Polacy zaczęli okazywać wzmożoną działalność na
froncie II batalionu i 3 roty.
20 [października] – nieprzyjaciel zaczął atakować 3 kopę [po litewsku kopa
równa się naszej kompanii – przyp. autora] (Pikieliszki), lecz spotkawszy opór,
przenieśli swą akcję na front II batalionu (Purnuszki), gdzie zmusili nas do
częściowego cofnięcia się, w nocy jednak zajęliśmy poprzednie pozycje.
21 [października] o godz. 12 – otrzymaliśmy meldunek, że polska kawaleria
przerwała się przez rejon 4 szwadronu huzarów i zajęła Podbrzezie. Niezwłocznie
została tam skierowana moja kopa i kopa 7 pułku. Dochodząc do Kowszadoły,
spotkaliśmy 2 i 4 szwadron i postanowiliśmy atakować przeciwnika; jednak
po otrzymaniu meldunku, że Polacy posuwają się bardzo znacznymi siłami,
dążąc ku Szyrwintom z zamiarem przecięcia drogi na Wiłkomierz, wszystkie
nasze oddziały otrzymały rozkaz cofnięcia się na linię Skrudany–Barsukinie.
W Barsukiniach o godz. 18 skoncentrowały się cztery kopy, lecz otrzymano
nowy rozkaz obsadzenia linii Barsukinie–Jody, o godz. zaś 20 rozkaz cofnięcia się do Leoniszek, skąd po doczekaniu reszty oddziałów, wycofania się na
Gryciuny, Kiernów i przeciwległy brzeg Wilii.
W Leoniszkach nikogo nie zastałem, lecz po dwóch godzinach, ustępując
naleganiom kapitana Diechtierowa, ruszyliśmy dalej, zachowując absolutną
ciszę. W ciemności posuwaliśmy się jak cienie; tylko z rzadka słychać było
turkot taborów.
Po dojściu do traktu Szyrwinckiego dowiedzieliśmy się, że Polacy trakt ten
już przekroczyli i w taki sposób znajdowaliśmy się na tyłach Polaków. Minąwszy
szosę, zagłębiliśmy się do lasu Kiernowskiego i następnego dnia o godz. 8 rano,
zmęczeni i głodni, dociągnęliśmy się do Kiernowa, lecz dowiedzieliśmy się, że
mostu na Wilii nie ma, a przejść rzekę w bród niepodobna.
Zostawiając koło Kiernowa tyralierę jako zabezpieczenie, postanowiliśmy
przeprawić się łódkami, prowadząc konie wpław. Nasamprzód przeprawiliśmy
karabiny maszynowe, zabezpieczając w ten sposób przeprawę. Po dwóch godzinach wszyscyśmy się przeprawili i czekaliśmy na resztę kop, które przeprawiały
się w ten sam sposób. Pod wieczór ruszyliśmy w kierunku Żośle, zatrzymując
się na noc w Dajnowie, gdzie trochę pożywiliśmy się u włościan, gdyż nasze
kuchnie gdzieś się zawieruszyły”.

216 | Wojna polsko-litewska w 1920 r. w relacji Stanisława Brochockiego

Z przytoczonego opisu widać, że Litwini, nie wiedząc o losie sztabu dywizji,
znacznie przesadzili siły naszego pułku i rezygnując z pierwotnie zamierzonej przez nich akcji zaczepnej, na co zezwalała bezczynność naszej piechoty
i względnie znaczne ich siły (7 i 9 pułk piechoty oraz dwa szwadrony kawalerii),
umożliwili zuchwałą akcję naszych ułanów.
W każdym razie pierwszy wypad 13 Pułku Ułanów Wileńskich na tyły
litewskie, zakończony świetnie dla nas, hańbiąco dla Litwinów, oswobodził
od nieprzyjaciela cały rejon Podbrzezia i Mejszagoły, dokąd już nie udało się
powrócić wojskom Taryby15.
Przyjazd płk. Butkiewicza, wiozącego swego niezwykłego jeńca, do Wilna
– oprócz zrozumiałego zadowolenia w Naczelnym Dowództwie – wywołał
sensację w naszej stolicy. Dzienniki zamieściły wywiady z generałem Nastopką.
Wilno było dumne ze swych ułanów.
W ślad za generałem odprawiono do miasta i resztę jeńców, a także radiostację, która wkrótce zaczęła obsługiwać armię gen. Żeligowskiego. Pułk tymczasem odpoczywał, uprzyjemniając czas paleniem zdobytego na Litwinach
wybornego tytoniu.
Jednak już 26 [października] nowy rozkaz pchnął nas w rejon Wesołówki–
–Jakobańców, tej samej nocy piechota zdobyła Giedrojcie. Moment do akcji
zaczepnej, prowadzonej przez generała Baranowskiego16, był dobrze wybrany,
gdyż nieprzyjaciel nie zdążył jeszcze przegrupować swych sił po klęsce Nastopki.
Lejtenant Pučekas w swych pamiętnikach pisze, że zaledwie z rotą swoją,
przemokniętą do szpiku kości, przyszedł 26 [października] z Szyrwint pod
Giedrojcie, gdy już otrzymał wiadomość, iż II batalion ich 9 pułku jest rozproszony. Nazajutrz I batalion tegoż pułku próbował atakować Giedrojcie, lecz
został odrzucony, po czym Polacy przeszli do kontrakcji i zmusili 3 rotę do
cofnięcia się, wskutek czego i on z 1 rotą zmuszony był ze stratami się cofnąć.
Tymczasem ułani zagłębili się w państwo Taryby. Zaczynając od Papiszek,
zaczęliśmy spotykać wioski mówiące po litewsku; w nocy z 27 na 28 [października] nocowaliśmy w czysto litewskim rejonie Widzeniszek, gdzie ludność spoglądała na nas spode łba i gdzie czuło się, że mają nas za intruzów. 28 [października]
wchodziliśmy do Pozelwy, lecz dalszy nasz marsz został powstrzymany przez
raptowne mrozy. Zrobiła się taka ślizgawica, że konie na gładko kute jeździły jak
na łyżwach. Musieliśmy je prowadzić w cuglach, z ruchomej kawalerii staliśmy
się ociężalsi od piechoty. W takich warunkach iść dalej było zbyt ryzykowne –
widocznie nie sądzone było, aby Wiłkomierz oglądał nasze proporczyki. Pułk
zawrócił na południe, zatrzymując się na noc w rejonie Karoliszek.
Powróciły wysłane podjazdy – najlepiej spisał się plutonowy Stankiewicz,
który z 6 ułanami wpadł do miasteczka Szeszole, biorąc do niewoli trzech
15

Taryba – Litewska Rada Państwowa, działająca w latach 1917–1920.
Antoni Baranowski (1854–1922), gen. bryg., dowódca grupy operacyjnej i zastępca dowódcy
I Korpusu Wojsk Litwy Środkowej w 1920 r.
16
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huzarów. Mieli oni jako zadanie nawiązanie łączności między 7 i rozbitym
9 pułkiem piechoty, zamiast tego jednak zmuszeni byli wyśpiewać nam o dyslokacji sił litewskich.
Późno już w nocy dołączyły do pułku 3 i techniczny szwadron, które wracały
prosto ze zwycięskich potyczek z bolszewikami aż spod Mińska. Przemęczone,
a przyzwyczajone do małej w ostatnich czasach aktywności bolszewików, ograniczyły się do minimalnych środków ostrożności, wygodnie rozlokowując się
we wsi Bikańce. Jednak w ciągu nocy nadciągnął litewski batalion 7 pułku
piechoty i znienacka zaatakował Bikańce, zmuszając oba szwadrony do przyspieszonej rejterady. Niezwłoczna wszakże kontrakcja 2 i 1 szwadronu pod
osobistym kierownictwem płk. Butkiewicza, dokonana z brawurą z Karoliszek
i Dworaliszek, wyparły nieprzyjaciela aż za Pozelwę, nie dając mu wykorzystać
swego chwilowego powodzenia.
Koło południa nadjechał autem wolną już od Litwinów drogą z Giedrojć
kapitan Perkowicz17, oznajmiając, iż z niewiadomych mu przyczyn akcja podpułkownika Rybickiego18 na Szyrwinty została wstrzymana, wobec czego grupa
gen. Baranowskiego zatrzymała się na miejscu.
Dalsze trwanie naszego pułku w Pozelwie było już bezcelowe, nie chciało
się jednak wracać z niczym. Zatrzymano się na noc. 30 [października], wedle
świadectwa lejtenanta Pučekasa, nieprzyjaciel otrzymał posiłki i skoncentrował
naprzeciwko nas znaczne siły. 13 pułk wsparty 4 Szwadronem Grodzieńskim,
zbliżając się do swej piechoty, odszedł na linię Lelekańców–Bastun, lecz w nocy
został dopędzony przez nieprzyjaciela, który atakował Bastuny. Nad ranem na
całej już linii wrzała bitwa.
Litwini zdobyli Lelekańce, zagrażając z tyłu 1 szwadronowi, który wycofując
się pod krzyżowym ogniem z Bojciszek, poniósł dotkliwą stratę w śmiertelnie
ranionym ppor. Jackowskim i kilku ułanach. 2 i 3 szwadron w pieszym szyku
zasłaniały odwrót pułku.
Nacisk Litwinów był na tyle silny, że i piechota nasza nie zdołała go zatrzymać, ustępując z Sejrun i Józefowa. Wprawdzie nasz Kowieński pułk w kontrataku zadał poważne cięgi Kowieńskiemu pułkowi litewskiemu, biorąc kulomioty
i 70 jeńców, jednak wobec wiadomości, że Litwini od Szyrwint posuwają się
ku Podbrzeziowi, gen. Baranowski zarządził w nocy cofnięcie się całej grupy19.
17

Edward Perkowicz (1886–1964), gen. bryg., w 1920 r. szef sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, następnie w sztabie Obrony Krajowej Litwy Środkowej.
18
Kazimierz Jarosław Rybicki (1891), płk, w 1920 r. po zajęciu Wilna mianowany komendantem obozu warownego Wilno, później m.in. dowódca 45 pułku piechoty.
19
77 pułk piechoty, czyli Kowieński Pułk Strzelców, organizował się od grudnia 1918 r.,
rekrutując się z młodzieży polskiej, mieszkańców Kowieńszczyzny i Żmudzi. Pułk ten wszedł
w skład zorganizowanej w 1919 r. Dywizji Litewsko-Białoruskiej i wraz z nią dzielił trudy
kampanii 1919–1920. Warto pamiętać, że w owym czasie w Kownie było więcej Polaków
niż Litwinów, czego dowodem były choćby wybory do rady tego miasta w 1919 r., podczas
których Polacy w niesprzyjającej dla nich sytuacji uzyskali trzykrotnie więcej radnych niż
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Pułk nasz, który w ostatniej fazie bitwy miał za zadanie bronić przejście
między Giedrojckim i Dubińskim jeziorem, odwołany został za Podbrzezie,
a stamtąd pod Wilno dla przekuwania na ostro koni.
Z pamiętników Pučekasa wynika, że i przeciwna strona obawiała się
oskrzydlenia.
„31 [października] – pisze on – otrzymaliśmy rozkaz przejść wszystkimi
siłami do ofensywy i zająć Giedrojcie. W nocy, przegrupowawszy się odpowiednio, przeszliśmy nad ranem do ataku. Po ostrej walce zajęliśmy Bakupie
i poszliśmy dalej. Polacy jednak ściągnęli rezerwy, przeszli do kontrakcji i dzięki
opieszałości jednego z batalionów oraz spóźnionego przybycia Malackiej grupy,
zaczęli obchodzić lewem skrzydło, zmuszając nas do małego cofnięcia się; jednak
wobec poniesionych znacznych strat w nocy opuścili bez nacisku Giedrojcie,
dokąd weszliśmy nazajutrz”.
Drugi ten wypad kawaleryjski do Pozelwy należy uważać za mniej udany.
Przyczyną były zarówno niepodkute konie, które na strasznej ślizgawicy były
tylko kulą u nogi, jak i skrępowanie ruchów, wywołane wymaganym niewolniczo ścisłym zastosowaniem się do działań piechoty.
Zresztą nie może zawsze szczęście tak bezwzględnie sprzyjać, jak w czasie
„obławy” na sztab generała Nastopki lub podczas trzeciego, najrozgłośniejszego
rajdu brygady na Kiejdany.
Konie zdążyliśmy jako tako przekuć; odciągnięci za linię piechoty, mieliśmy
możność trochę odpocząć.
Zbliżał się ostatni akt dramatu litewskiego – chodziło o uzyskanie przez
nasze wojska granicy etnograficznej – płk Butkiewicz na czele swej brygady
otrzymał jako zadanie: głębokim wypadem na tyły nieprzyjacielskie ułatwić
akcję sił głównych.
14 listopada generał Żeligowski osobiście odwiedził sztab brygady, dając
ostatnie wskazówki i rozkazy. Uzyskaliśmy carte blanche działania.
15 [listopada] brygada zbliżyła się bezpośrednio do frontu, 16 [listopada]
skoncentrowała się koło wsi Wesołówki. Już drugi dzień armaty i kulomioty
grały bez ustanku – to piechota przygotowywała dla nas wyłom w liniach
nieprzyjacielskich. Koło południa brama była otwarta – ruszyliśmy.
Wkrótce wyjaśniło się, że góry i błoto nie zezwalają nadążyć półbaterii,
którą też wraz z wozami zostawiono koło Gudejków. Brygada w sile mniej
więcej 700 szabel oraz dwóch szwadronów karabinów maszynowych późno
już w nocy minęła ostatnią placówkę naszej piechoty w majątku Wielkim

Litwini. Dzieje zasłużonego i bitnego 77 pułku piechoty przed wojną w ramach „Zarysu
historii wojennej pułków polskich 1918–1920” odtworzył por. Szymon Baron i tam znajduje
się opis kampanii litewskiej z października–listopada 1920 r.
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Dworze. Bez przeszkód doszliśmy do znajomego już nam z drugiego wypadu
rejonu Widziniszek.
Podjazd litewski, który w sile 15 koni natknął się na nasze placówki w Dobuszach, zakłócił nam kilkugodzinny odpoczynek. Kilkanaście strzałów, tętent
uciekających, zgubione czapki z Pogonią – oto epizody nocnego alarmu, który
przecież postawił na nogi cały szwadron. Inny patrol przyprowadził dwóch
piechurów – dezerterów, którzy uciekali aż spod Szyrwint, opowiadając, że
wojska litewskie są tam rozbite, oni zaś dążyli do swych wiosek.
Nad ranem Grodzieńscy ułani mieli potyczkę, w której wzięli do niewoli
kilku jeńców, nasz jednak oficer został lekko draśnięty w twarz i rękę. O 11
cała brygada przeszła za rzeczkę Cesarkę, szybko posuwając się ku północy.
Opuściliśmy wkrótce pas przyfrontowy, mijając Punpucie, Perkale, Wielką
Wieś, Kurkle i o północy doszliśmy do brodów na rzece Świętej koło miasteczka Kowarska. Nigdzie ani jednego żołnierza litewskiego – ludność często
nie chciała wierzyć, że ma przed sobą „lankiszków” we własnych osobach.
Na szosie dźwińskiej, gdzie zostało przeciętych 16 drutów telegraficznych,
spotkaliśmy włościan, spokojnie wracających z jarmarku w Wiłkomierzu – tam
jeszcze nie wiedziano o bliskim niebezpieczeństwie.
Przeprawa przez Świętą poszła sprawnie – woda sięgała koniom zaledwie
do brzucha, wozy przeciągnięto na promie.
19 [listopada] od rana słychać było wyjątkowo silną kanonadę od strony
Wiłkomierza – widocznie bitwa koło Szyrwint trwała. Ponieważ nie wchodziło w plany brygady angażowanie się w walkach z przeważającymi siłami
nieprzyjaciela w czasie bytności daleko poza frontem – posuwaliśmy się dalej
na zachód. Mijaliśmy teraz burłackie wsie, zamieszkałe przez starowierców,
doskonale mówiących po polsku, którzy z przesadą wyrażali radość z widoku
wojska polskiego.
Na trakcie do Poniewieża w ręce nasze wpadło 3 partyzantów pochodzenia
izraelickiego, z których jeden był dezerterem z wojska polskiego, drugi ekskomisarczukiem z czasów okupacji bolszewickiej Wilna.
Podjazd wysłany pod dowództwem ppor. Makowieckiego20 do Towian
natknął się na oddział partyzancki, który celnymi strzałami zabił nam 3 konie
i 2 ułanów. Było to pierwsze krwawe spotkanie ze strzelcami, którzy świetnie
znając okolice, w zwykłych siermięgach, sfanatyzowani przez miejscowych
księży, odtąd stale starali się szarpać nas we dnie i w nocy.
Doszła nas wiadomość, że 8 pułk piechoty został pospiesznie przewieziony
z Janowa do Wiłkomierza – zjawienie się naszej brygady na tyłach nieprzyjacielskich zaczynało odnosić pożądany skutek.
Tymczasem zagłębiliśmy się w błotniste lasy księcia Radziwiłła z Towian,
poufale zwanego Totkiem, lasy nie ustępujące może nie starodrzewem, ale
20

Józef Makowiecki (1899–1939), mjr dypl., oficer 13 Pułku Ułanów Wileńskich i 1 pułku
szwoleżerów.
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ilością moczar sławnym borom Szepeckim z Sobola i panny21. W każdym razie
maskowały one nasze ruchy od aeroplanów, które donośnym burczeniem
motorów, od czasu do czasu zdradzały drapieżne względem nas zamiary.
Po całodziennym brodzeniu przez groble i grobliska dociągnęliśmy na nocleg
do leżących pośrodku bagien i lasów, nad szeroko rozlanym jeziorem, dużych
wsi Łany i Użułany. Nazajutrz mieliśmy z północy okrążać jezioro, lecz mróz,
który w ciągu nocy skuł mokradła, pozwolił skierować nasz marsz na Gruże
oraz Wojewodziszki, majątek hr. O. Rourkow.
Forsowny marsz, błoto, następnie gruda coraz to zwiększały ilość koni
niezdolnych do dalszej drogi. Musiano pozwolić ułanom na wymienianie
ich u ludności, co łącznie z koniecznością dorywczego rekwirowania furażu
i żywności, siłą rzeczy umożliwiało sporadyczne ekscesy, surowo zresztą prześladowane przez oficerów.
Brygada minęła już miasteczko Pogiry, gdy ukazał się na horyzoncie aeroplan, wyraźnie zmierzający w naszą stronę. Ponieważ możliwą była ewentualność, że jest to jeden z polskich płatowców, które miały nawiązywać z nami
łączność, zapalono kupy słomy, co miało służyć za umówiony sygnał.
Aeroplan, spostrzegłszy nas, zniżył nagle lot, zatoczył jedno koło, drugie
– już był nad nami. Widzieliśmy spadający przedmiot – a nuż to pakiet z rozkazami – lecz dwa następujące wybuchy rozwiały wszelkie iluzje. Pierwsza
bomba śmiertelnie ugodziła dzielnego kaprala 2 szwadronu Jana Hołownię;
koń pod nim cudownie ocalał. Zaczęła się bezładna strzelanina; 2 szwadron
idący w ariergardzie rozsypałem w ławę, chcąc w ten sposób odwrócić uwagę
lotnika od długiego węża brygady, który tymczasem zagłębił się w przydrożne
zarośla. Aeroplan zatoczył jeszcze dwa kręgi, bezskutecznie rzucając za każdym
razem po dwie bomby i szybko zaczął oddalać się w kierunku Janowa. Czy
zbrakło mu bomb lub benzyny, czy zląkł się naszych kulomiotów albo najprędzej zachodzącego słońca – trudno osądzić. W każdym razie odetchnęliśmy
spokojniej, gdyż dla większych mas kawalerii, znajdujących się o paręset wiorst
od swych baz operacyjnych, drapieżne te ptaki są najniebezpieczniejszym
przeciwnikiem. Gdyby lotnik, zamiast kręcić się nad ogonem brygady, poleciał
wzdłuż parowiorstowej naszej kolumny, rażąc ją oprócz bomb jeszcze z karabinu
maszynowego, straty nasze zapewne byłyby znacznie większe. W każdym razie to
niepożądane spotkanie nie pozostawiło dwóch wątpliwości – że odtąd będziemy
zmuszeni do uciążliwych marszów nocnych oraz że jesteśmy wyśledzeni, a więc
nie uda się nam znienacka opanować jeden z ewentualnie przeznaczonych
do wysadzenia mostów. Do mostu kolejowego na Wilii w Janowie mieliśmy
jeszcze koło 35 wiorst, na Niewiaży w Kiejdanach – koło 30. Aeroplan zdąży
niewątpliwie ostrzec o naszych zamiarach i Litwini będą mieli czas pancerkami
obronić oba tak ważne strategicznie punkty. A 13 pułk, który dobrze pamięta
21

Soból i panna – powieść Józefa Weyssenhoffa (1860–1932), dziejąca się na północnych
kresach Rzeczpospolitej.
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ze swej historii bojowej bolszewicką pancerkę, która w dniu 16 marca 1919
roku uniemożliwiła mu pomimo nocy wysadzenie mostu na Uszy za Baranowiczami, wie, że są to dla kawalerii twarde orzechy do zgryzienia.
Toteż szef sztabu brygady, pełen zawsze świetnych pomysłów rotmistrz Michniewicz-Hetman22, przedkłada płk. Butkiewiczowi plan nowy. Nie zważając na
zmęczenie ludzi i koni, jeszcze nocy dzisiejszej dopaść do toru kolejowego, ale
zniszczyć go w punkcie, gdzie się chyba napaści nawet ostrzeżeni Litwini nie
spodziewają, bo aż na północ od Kiejdan. Wprawdzie plan jest ryzykowny, bo
trzeba będzie przeprawiać się przez głęboką Niewiażę, co w razie niepowodzenia
groziłoby śmiałkom naszym niewątpliwym odcięciem, ale tylko ryzykowne
plany dają świetne rezultaty.
Brygada – niezrażona śmiercią biednego Hołowni, zmęczeniem, oczekującymi ją dalszymi niebezpieczeństwami – idzie ciągle naprzód, coraz bliżej
do zamierzonego celu, coraz dalej od pozostawionych het za sobą swych linii.
Kolumna w nocnym marszu się rozciąga, coraz to rwie, zatrzymuje, znowu
skurcza. Słychać głosy krytyki i zwątpienia słabszych, nawoływania wytrwalszych. Nie jadło się już całą dobę, nogi odmawiają posłuszeństwa, nie wystarcza
trzygodzinne wytchnienie we wsi Użwolki. Idziemy naprzód. Przecież się spóźniamy, bo docieramy do brzegów Niewiaży przed samym świtem – nie zdąży
więc ppor. Andrzej Brochocki ze swym technicznym szwadronem, jeszcze, gdy
ciemno, spreparować toru kolejowego. Bo od Ginejtów do kolei jest całych
6 kilometrów i szeroka rzeka do przebycia.
Brygada zatrzymała się na lewym brzegu Niewiaży, por. Zaremba23
z 3 szwadronem rusza dla demonstrowania na zajęte podobno przez kadrę
5 pułku piechoty litewskiej Kiejdany, ppor. A. Brochocki i Glinka24, w pieszym szyku, bo prom za długo by przewoził konie, przeprawili się przez rzekę
i skradają się do celu. W Ginejtach i we wsi Pejkswie, pomimo zmęczenia, nikt
nie śpi. Z natężeniem oczekujemy wybuchów. Wysadzenia mostów się nie spodziewamy – wprawdzie wachmistrz Egiert wziął ze sobą materiał wybuchowy,
ale tylko na wszelki wypadek, gdyż por. Zaremba nie ma rozkazu zaczynania
walki. W tej chwili powodzenie wyprawy jest w ręku dowódcy technicznego
szwadronu.
Już wschód słońca, już zupełnie jasno – należałoby myśleć o odwrocie, bo
lada chwila aeroplany zaczną nas dręczyć – gdy kolejne wybuchy wstrząsają
budzącym się dniem. Aeroplan przeleciał w górę Niewiaży, słychać strzały
– to pokazują się zza rzeki bohaterowie dnia – ułani technicznego i pierwszego szwadronu. „11 styków zerwanych, 40 drutów telegraficznych, łączących
22

Mikołaj Michniewicz-Hetman (1895), mjr, oficer m.in. 13 i 27 pułku ułanów.
Stanisław Zaremba (1893), mjr, oficer m.in. 13 Pułku Ułanów Wileńskich i 2 Pułku
Strzelców Konnych.
24
Mikołaj Józef Glinka (1896–1939), rtm., ziemianin, oficer 13 Pułku Ułanów Wileńskich
i 8 Pułku Strzelców Konnych.
23
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północną Żmudź z Kowieńską, przeciętych”, melduje ppor. Brochocki dowódcy
brygady, kładzie głowę na stole i już chrapie. Słusznie mu się choć 5 minut
snu należy, bo przemęczenie, napięcie nerwowe, duma z wykonanego chlubnie
zadania i młodość na koniec dopominają się też o swoje prawa. Możemy wracać,
a mamy do linii frontu drogę jeszcze bardzo daleką i zapewne urozmaiconą.
Trzeba przeczekać, aż wróci szpiegujący nas aeroplan – konie pochowane
pod strzechami, wsie jakby zamarły. Lecz płatowiec wrócił widocznie do swego
hangaru, zza Niewieży pokazali się konni partyzanci, brygada zawraca w kierunku wschodnim. Musimy iść we dnie, na szczęście miejscowość lesista, dwa
razy jeszcze widzimy szybujący aeroplan, ale szczęście nam sprzyja. Pomimo
zmęczenia żarty z gapiowatego lotnika, humory świetne, bądź co bądź zbliżamy
się w stronę domu. 2 szwadron w awangardzie, na samym przedzie chorąży
Kamionko.
Bez przeszkód koło godz. 15 wchodzimy do Truskowa. Nagle padają strzały.
Wydaje mi się, że strzelają gdzieś z okien. Spieszyłem szwadron, pluton przy
koniowodach, dwa do tyraliery. Wyjaśnia się, że to już za miasteczkiem walka.
Podchorąży Kamionko natknął się na jadących furmankami sześciu miejscowych strzelców. Pluton rzuca się na nich w konnym szyku, ci jednak, nie
tracąc się, wyskakują z wozów i zalegają za szerokim rowem grobelki, na którą
wpadają ułani. Celne z bliskiej mety strzały partyzantów zwalają dwa konie
i ranią dwu braci Nowickich. Pluton zawraca, spieszą się, zaczyna ostrzał,
ja nadciągam na pomoc z dziesięciu ułanami. Jest nas 20, ich tylko 6, ale
widocznie nie zdają sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa – zamiast
uciekać co kilka kroków kładą się na łące, próbując się bronić. Lecz strzały
nasze jednego z nich ranią, drugi podnosi ręce do góry, czterech dopada zarośli
i ucieka. Widzę, że ranny podnosi karabin – krzyczę do ułanów, żeby mieli się
na baczności. Partyzant jednak odwraca lufę i odbiera sobie życie. Drugi to
wypadek podobnego samobójstwa z mych wspomnień wojennych. W lutym
1919 roku w Juchnowiczach pod Pińskiem komisarz bolszewicki Gusiew
strzelił sobie w łeb, woląc śmierć od niewoli. Rzadkie to są jednak wypadki.
Ułanów moich ta zacięta obrona zamiast w podziw wprawia we wściekłość.
Z trudem udaje mi się obronić od ich kolb drugiego partyzanta – młodzik to
jeszcze 18-letni, mieszkaniec pobliskiej Remigoły. Nieubłagane dla nieregularnego żołnierza prawo wojny go nie minie, ale tymczasem chodzi o zasięgnięcie
języka.
Wiadomości są ważne: w Remigole i Rogówku koncentrują się zmobilizowani w całym powiecie strzelcy, dziś miało przybyć z Poniewieża 200 piechurów do Remigoły, 400 do miasteczka Użulawsze. On z kolegami wysłany
był na wywiad.
Nieprzyjaciel widocznie zaczyna formalną obławę na naszą brygadę – a tu
opór 6 strzelców zatrzymuje jej marsz na całą godzinę, przysparzając nam
3 rannych. Ruszamy dalej – droga niemożliwa, coraz to więcej podbitych
i kulawych koni.
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W Kurszach zatrzymujemy się tylko na 4 godziny – o 4 w nocy dalszy
marsz. Jest tak ciemno, że prowadzimy konie w ręku, a żeby nie rozrywać
kolumny – trzymamy je za ogony. Konie są tak przemęczone, że nie ma obawy
bryknięcia. O świcie mamy Wodakle za sobą; rozwidniło się, ale taka mgła,
że wzrok orła nie mógłby nas dostrzec, cóż dopiero oczy litewskiego, czy
też niemieckiego lotnika. Mijamy Szyły, Iwaniszki, gdzie przecinamy linię
telegraficzną. Dzielny wachmistrz Prosiński rozpędza kupę partyzantów koło
Rogowa, jednego bierze do niewoli. Od niego sztab się dowiaduje, że Święta
koło Kowarska, gdzieśmy się idąc w tę stronę przeprawili, obsadzona jest aż
przez dwa bataliony 8 i 9 pułku piechoty. W Rogowie i Traupiach większe
skupienia partyzantów – droga wolna tylko na północ. Zawracamy w tamtą
stronę, 3 szwadron zdobywa Traszkuny, rąbiąc 4 strzelców, 4 biorąc do niewoli.
Tutaj się nas nie spodziewano – świadczą o tym nieewakuowana kasa i urzędy.
I któż mógł się spodziewać, żeśmy prawie w przeciągu doby mogli przeciąć
pół Litwy nieledwie: wczoraj koło Kiejdan, dziś aż za Traszkunami. Porucznik
Jakowicki zajął stację podjazdówki, ja przeprowadzam w miasteczku rekwizycję
wszystkich palnych substancji – niezadługo kapral Paszkiewicz smaży, oblewając jeden, plutonowy Stankiewicz – drugi most kolejowy. Pułk Grodzieński,
przydługo trzymany u bram Traszkun, zaczyna się niecierpliwić, zżyma się
pułkownik Kaczkowski25, marszczy rotmistrz Łoziński26. Mosty tak powoli się
palą, że ppor. Ańdzio27 przychodzi im z pomocą potężnym ładunkiem tolu28.
Donośny wybuch sieje panikę w okolicy – ruszamy dalej, stajemy na noc
w rejonie Androniszek. Mała, zatracona w lasach, spalona w 1919 roku przez
bolszewików, mieścina ze zdziwieniem ogląda nieproszonych gości.
Lecz partyzanci i tu nie śpią. Śmiałek jakiś, korzystając z ciemności, gdzieś
zza kamienia szyje w naszą stronę strzał za strzałem, póki parę salw Grodzieńskich ułanów nie uspokoiło jego zbyt wielkiej aktywności. Takie ciągłe kąsanie
brygady w rezultacie wzmaga tylko rozgoryczenie zgłodniałych ułanów względem miejscowej ludności.
W Androniszkach czujemy się bezpiecznie – mamy całą noc odpoczywać.
W sztabie ścierają się dwa prądy: czy iść dalej na północny wschód i gdzieś koło
Łotwy połączyć się ze swoimi, czy też przeprawiając się przez Świętą, zawracać
na południe. Pułkownik Butkiewicz wybiera plan drugi, ryzykowniejszy, ale
zapewniający nam jeszcze większą chwałę.
Dla większej swobody ruchów puszczamy na wolność jeńców. Dziękują
nam ze łzami w oczach. Szczególnie cieszy się jeden – jest to przypadkowa
ofiara. Niemiec z Hamburga przyjechał do narzeczonej – za dwa dni miał
25

Franciszek Kaczkowski (1877–1962), płk, zastępca dowódcy 13 Pułku Ułanów Wileńskich,
dowódca Pułku Ułanów Grodzieńskich i dowódca 9 Pułku Strzelców Konnych.
26
Konrad Łoziński (1885–1936), mjr, oficer 23 i 27 pułku ułanów.
27
Ańdzio to ppor. Andrzej Brochocki.
28
Tol – trójnitrotoluol – materiał wybuchowy.
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być ślub. Przypadkowo trafił na ułanów, ze strachu schował się pod łóżko, co
posłużyło za powód do uwięzienia. Dzieląc niewygody marszu wśród innych
jeńców, zdarł swe eleganckie buciki, teraz wraca do narzeczonej – ale zaczął
się już adwent. Więc chyba będzie musiał brać indult? A może odechciało się
jemu miłosnych konkurów na Litwie?
23 [listopada] o świcie pierwszy święci swój pułk płk Kaczkowski, rotmistrz
Hrakało-Horawski29 prowadzi trzynastaków za Grodzieńczykami. Za Świętą
czujemy się coraz bliżej celu – linia tej rzeki, umiejętnie obsadzona przez
Litwinów, mogłaby nam sprawić dużo kłopotu; teraz zostaje do pokonania
ostatnia, największa przeszkoda – front litewski.
Na szczęście Litwa, niewycieńczona wojną, opływa wprost w owies i masło;
na postojach wierzchowce nasze, leżąc, już kończą wyjadać obrok, ułani bryłami
konsumują „swiestę”.
Początkowo idziemy lasami, przecinamy koło Onijun wąskotorówkę
święciańską, poimy konie w ogromnym jeziorze Rubiki, niszczymy słupy
telefoniczne na szosie Uciańskiej, o zmroku krótki postój w Łabejkach. Tam
wzięty do niewoli partyzant melduje, że w leżących nam po drodze Skuduciszkach stoi batalion litewski.
Wiadomość niepomyślna, gdyż zmuszałoby to nas do przebijania frontu
litewskiego w dwóch miejscach. Nie udało się za pomocą obiecywanych samolotów nawiązać łączności z naszą piechotą, więc na jej współdziałanie trudno
byłoby rachować; a bitwy z przeważającymi siłami przeciwnika, znajdując się
na jego tyłach, gdzie nie wiadomo, co robić z własnymi rannymi i ma się mały
zapas amunicji, są zawsze niepożądane.
Jednak zaczęliśmy nasz rajd widocznie pod szczęśliwą gwiazdą – batalion
9 pułku piechoty litewskiej opuścił Skuduciszki na dwie godziny przed naszym
przyjściem. Przerzucono go, jak się dowiedzieliśmy, z Owanty pod Ucianą,
co świadczyło, że litewskie dowództwo tam nas oczekiwało, będąc zupełnie
zdezorientowane szybkością naszego marszu. Teraz pierwszy raz zaczęliśmy
dowiadywać się od ludności, że wojska nasze utraciły linię osiągniętą w dniu
17 listopada. To jeszcze bardziej utrudniało naszą sytuację, szczególnie wobec
kompletnego znużenia ludzi i koni.
Sądzone nam jednak było zwycięsko iść naprzód. Maszerujący w awangardzie ułani grodzieńscy natknęli się w Sugintach na tabory 9 pułku, biorąc do
niewoli jeńców, wozy z umundurowaniem, konie i bydło. W moje ręce wpadła
kancelaria, a z nią ciekawe pamiętniki lejtenanta Pučekasa, którego kopa kilka
razy walczyła z naszym pułkiem. Urywki z owego pamiętnika przytaczałem
w niniejszym opisie, autor zaś ich, w ową niefortunną dla niego noc 23 listopada, zmuszony był salwować się ucieczką w jednej bieliźnie.
Z Sugint mieliśmy do wyboru dwie drogi: na Malaty lub na Łabonary.
Wybrano tę ostatnią. Po półtoragodzinnym odpoczynku 13 pułk ruszył
29

Kazimierz Hrakało-Horawski (1887–1965), ppłk, m.in. oficer 13 i 6 pułku ułanów.

Glaukopis nr 31 | 225

pierwszy, mój szwadron w awangardzie. Przechodziliśmy koło nadzwyczaj
malowniczych, tajemniczo wyglądających przy blasku księżyca, jezior.
Podobno Litwini mieli przed paru dniami wycofać swe wojska z tego rejonu
– miałem nadzieję, że bez walki uda się nam wynurzyć spoza litewskiego frontu.
Tak byliśmy zmęczeni, że każdy z nas szczerze tego pragnął. Było już nad ranem,
księżyc zaszedł, na szpicy szedł 3 pluton; właśnie myślałem, jaka siła ludzka mogłaby
zrobić, żeby się mniej oczy kleiły, gdy strzały nad samą głową od razu otrzeźwiły
cały szwadron. Ostrzelano nas ze stromej góry, u stóp której wiła się droga.
Zawrócić konie, przegalopować kilka stajań, spieszyć się i w tyralierze zająć
górę było kwestią trzech minut. Nerwy wzięły górę – zmęczenie pierzchło bez
śladu. Sądząc z niezbyt licznych strzałów, przypuszczałem, że mam do czynienia
z partyzantami, których na górze już nie znalazłem. O kilkaset kroków dalej
natknęliśmy się niespodziewanie na wioszczynę. Było tak ciemno, że szliśmy
formalnie po omacku. Kazałem rewidować chaty. Z plutonowym Trachimem
zbliżyliśmy się do ostatniej, gdy wyskoczyło z niej kilku ludzi. Strzał, wezwanie
do poddania się i już pięciu Litwinów trzymało ręce do góry, na wyścigi krzycząc, że są mobilizowani i bić się nie chcą i nie chcieli. Dwóch innych wziął do
niewoli ppor. Makowiecki, jeszcze inny dobrowolnie się poddał. Wyjaśniło się,
że mamy do czynienia z kompanią 9 pułku, która tej samej nocy, przywieziona
wąskotorówką z Uciany, zajęła Apolkę i inne wsie w zamiarze przecięcia nam
drogi. Nigdy nie spodziewali się, że tak prędko będą mieli zaszczyt nas spotkać.
Zastawa litewska, widocznie drzemiąc, bez wystrzału przepuściła maszerujący
w awangardzie 3 pluton, ostrzeliwując dopiero resztę szwadronu.
Niezwłoczne spieszenie się i szybki atak mej tyraliery nie dał opamiętać się
Litwinom, oficer ich pierwszy podobno uciekł, reszta się rozpierzchła, 8 wpadło
do niewoli. Tak więc bez wystrzału z naszej strony, w kilka minut, otwarliśmy
sobie drogę przez linię nieprzyjacielską. Za Apolką wchodziliśmy już w pas
neutralny, o 10 wiorst za Łabonarami były już placówki 3 dywizji legionowej.
Nad ranem brygada, przemęczona do niemożliwości, ale triumfująca i dumna
ze szczęśliwie zakończonego rajdu, wchodziła do Łabonar. Tam dowiedzieliśmy
się po raz pierwszy o zawartym już parę dni temu rozejmie. Nawet nie przypuszczaliśmy, że wobec zaprzestania działań wojennych na froncie, mieliśmy do
czynienia z tym większymi siłami litewskimi, przeznaczonymi do zniweczenia
naszej brygady. Po kilkugodzinnym wypoczynku, nie chcąc obecnością swą
w pasie neutralnym wywołać nowego nieporozumienia, jeszcze tego samego dnia
ruszyliśmy dalej. Sztab brygady, in gremio korzystając z kolei, zaraz pojechał do
Wilna, by swym zjawieniem się dać wymowny dowód, że przecież wróciliśmy
zwycięsko. Tą samą drogą odesłałem swoich rannych, którzy wiezieni dotychczas
na chłopskich wózkach, z zaparciem się siebie znosili niewygody marszu.
Zaraz za placówkami piechoty, w rejonie Antoweszy–Angerdyszek stanęliśmy
na noc. Mając możność pierwszy raz od ośmiu dni zdjąć buty, rozebrać się, choć
na ziemi, ale z gwarancją, że w nocy nikt nas nie zaatakuje, rozkoszowaliśmy
się snem sprawiedliwych.
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25 [listopada] pułk najspokojniej wracał do pierwotnych miejsc postoju.
W Ornianach spotkaliśmy podchorążego Jana Tyszkiewicza, adiutanta
gen. Żeligowskiego. On nam dopiero udzielił szczegółów o pertraktacjach co
do zawieszenia broni. Okazuje się, że Komisja Ligi Narodów, w myśl życzeń
rządu kowieńskiego, skazywała naszą brygadę jeżeli nie na zagładę, to w każdym
razie na kapitulację. Litwini nawet przechwalali się podobno, że kawalerię
swoją już wzbogacili ułańskimi końmi. Komunikat Sztabu Obrony Krajowej
Środkowej Litwy z dnia 23 XI pesymistycznie podawał:
„W chwili żądania natychmiastowego wstrzymania akcji zaczepnej nasza
dzielna brygada ułanów pod dowództwem ppłk. Butkiewicza już była na tyłach
nieprzyjacielskich w rejonie Wiłkomierza.
Komisja Kontrolująca Ligi Narodów nie zgodziła się zagwarantować jej
wolnego przemarszu na teren Litwy Środkowej oraz ułatwić nawiązanie z nią
łączności celem wydania jej odpowiednich rozkazów odwoławczych.
Wszelkie próby nawiązania łączności przez lotników okazały się bezskuteczne.
Obecnie losy Wileńskich i Grodzieńskich ułanów są całkowicie uzależnione
od Rządu Kowieńskiego, który wykorzystując zawieszenie broni, ma możność
skoncentrowania większych sił dla likwidacji dzielnej naszej jazdy”.
Komunikat zaś Litewskiego Sztabu Generalnego z tego samego dnia głosił:
„6 do 8 szwadronów brygady kawalerii, odciętych od wojsk polskich, dotychczas błąkają się z tyłu u nas, narażając spokojnych mieszkańców na straty. Po
starciach wczorajszych z naszymi oddziałami w okolicy Kiejdan i Rogówka
wspomniani kawalerzyści polscy usunęli się do rejonu Traszkuńskiego. W walkach tych oprócz wojska brali udział z naszej strony strzelcy miejscowi, których kilku padło trupem na polu walki, kilku Polacy rozstrzelali, wziąwszy do
niewoli. Kawalerzystów energicznie pędzimy”.
W rzeczywistości zaś nie czuliśmy się ani „na łasce” Kontrolującej Komisji
Ligi Narodów, ani też nie byliśmy „energicznie pędzeni” przez wojska litewskie. Odwrotnie – po wykonaniu śmiałej dywersji, która podobno posadziła
już do wagonów rząd kowieński i wywołała paniczną ewakuację powiatu
poniewieskiego, brygada pułkownika Butkiewicza zwycięsko szła obraną marszrutą, zawodząc wszystkie rachuby pana pułkownika Kleszczyńskasa. Nie
tylko nie wzbogaciła w konie kawalerii litewskiej, ale sama zdobyła kilkanaście
żmudzinków pod Sugintami.
W dniu 26 listopada Szef Sztabu Obrony Krajowej, płk Bobicki30, oficjalnie
komunikował: „Pozostawienie przez decyzję Komisji Ligi Narodów na łaskę
wojsk rządu kowieńskiego naszej dzielnej brygady jazdy pod dowództwem
30

Leon Bobicki (1887–?), płk, szef sztabu grupy gen. Żeligowskiego w akcji na Wilno
w 1920 r., a następnie członek Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej jako dyrektor
Departamentu Obrony Krajowej.
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podpułkownika Butkiewicza – nie udało się, ponieważ brygada ta, wykonująca
operacyjne zadanie, zauważyła ściąganie sił nieprzyjacielskich dla jej otoczenia.
Manewrując zaś, dzielni ułani przebili się przez linię oddziałów 8 i 9 pp wojsk
rządu kowieńskiego, połączywszy się z resztą wojsk. Podczas całego marszu
brygada nie miała ani jednego niepowodzenia. Straty brygady 7 zabitych
i 6 rannych ułanów oraz 11 zabitych koni. Zdobycz kilkunastu jeńców, tabory
i konie”.
Wilno z dumą witało swych prawie już opłakanych synów. Gazety, nie
tylko miejscowe, ale i warszawskie, podawały pełne zachwytu mniej lub więcej
fantastyczne opisy, w rodzaju felietonów: „Kmicicowym szlakiem”, „Nie ma
pana nad ułana”. Niepysznie musiała się czuć również – skądinąd wielce szanowna – Komisja Kontrolująca, której wyniosłe decyzje zostały pokrzyżowane
szablą ułańską.
Trzeci rajd na tyły litewskie brygady pułkownika Butkiewicza, mniej udany
może pod względem politycznym, przecież pod względem zasłużonego rozgłosu
niewątpliwie zajmuje pierwsze miejsce w nowożytnej historii bojów kawalerii polskiej. Tak głębokiego wypadu na tyły nieprzyjacielskie nie dokonał
dotychczas żaden z pułków jazdy naszej w ciągu dwu lat ubiegłych. Podczas
7 dni marszu za linię nieprzyjacielską, marszu powstrzymywanego przez rzeki,
błota i grudę na przemian partyzantów, swoich rannych i jeńców litewskich,
w końcu przez regularne pułki rządu Kowieńskiego, brygada przeszła 350
wiorst, z średnią szybkością 50, maksymalną 90 wiorst na dobę. Niszcząc tor
kolejowy koło Kiejdan, odległych zaledwie o 50 wiorst od Kowna, przecięła
jedyną arterię komunikacyjną między południową i północną Litwą.
13 pułk ułanów – podobnie jak pod Wilnem, Brześciem, Pińskiem, Baranowiczami, Berezyną, Janowem, Myszyńcem, Kojdanowem i w tej bratobójczej
walce, za pierwszym swym wypadem zmuszając do ucieczki całą dywizję litewską i uprowadzając jej sztab i wodza, za trzecim docierając do serca Żmudzi
– dał znowu wymowny dowód, że zasługuje na zaszczytne, a tak ukochane
przez nas miano pułku wileńskiego.
*
The Polish-Lithuanian war of 1920 in Stanisław Brochocki’s
testimony
Stanisław Brochocki’s account, The Three Raids of the 13th Regiment of
the Wilno Uhlans into the Lithuanian Rear, describes a little-known episode:
a two-month Polish-Lithuanian war for Wilno in 1920. The Polish units,
commanded by Gen. Lucjan Żeligowski, who had mutinied against the Polish
government in Warsaw, captured Wilno – which the Bolsheviks had occupied
several months before and handed over to the Lithuanians – without a fight but
continued to fight engagements with the Lithuanian forces in areas adjacent
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to the city. The testimony was published in 1921, i.e. shortly after the events
in question occurred, and recounts three daring raids conducted by the Polish
13th Wilno Ulhan Regiment against the Lithuanian rear. The cavalry unit was
formed in late 1918 by the famous Dąmbrowski brothers (Władysław and
Jerzy) as part of the Wilno Self-Defense force. The 13th Uhlans fought courageously in many campaigns of the Polish-Soviet War of 1919–1920. It was
also successful on the Lithuanian front, for its troops managed to capture the
commander-in-chief of the Lithuanian Army, along with his staff and large
amounts of war materiel, a victory which ultimately contributed to the swift
conclusion of the Polish-Lithuanian fighting.

Tytus Jaskułowski

Przyjaźń, która nie istniała

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD
wobec MSW 1974–1990*
I.
Kontakty między resortami bezpieczeństwa PRL i NRD należały do najmniej
znanych badaczom obszarów ówczesnej historii obu państw1. Co więcej, mimo
coraz lepszego dostępu do źródeł archiwalnych, w opublikowanych do 2014 r.
*

Niniejsze opracowanie jest dokonanym przez autora rozszerzonym tłumaczeniem własnego
tekstu, który ukazał się pierwotnie w półroczniku Totalitarismus und Demokratie, wydawanym
przez Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. H. Arendt na Uniwersytecie Technicznym
w Dreźnie (nr 11 (2014): s. 1–12).
1
Do najważniejszych prac na ten temat należały: W. Borodziej, J. Kochanowski, B. Schäfer,
Grenzen der Freundschaft. Zur Kooperation der Sicherheitsorgane der DDR und der Volksrepublik
Polen zwischen 1956 und 1989 (Dresden: Hannah-Arendt-Institut, 2000); M. Tantzscher, „«Wir
fangen an, neue gute Traditionen in der Zusammenarbeit zu schaffen» – Über die geheimdienstlichen Beziehungen der DDR zu Polen im Spiegel der MfS-Akten“ [w:] Zwangsverordnete Freundschaft? Die Beziehungen zwischen der DDR und Polen 1949–1990, (red.) B. Kerski,
A. Kotula, K. Wóycicki (Osnabrück: Fibre, 2003): s. 89–119; M. Tantzscher, „Die Stasi und
ihre geheimen Brüder. Die internationale geheimdienstliche Kooperation des MfS“ [w:] Diktaturen in Europa im 20. Jahrhundert – der Fall DDR, (red.) H. Timmermann (Berlin: Duncker
& Humblot, 1996): s. 595–621; M. Tantzscher, „«Die Feinde des Sozialismus haben alle auf
einem Sofa Platz». Die geheimdienstlichen Beziehungen der DDR zur Volksrepublik Polen“,
Deutschland Archiv, nr 2 (2001): s. 218–234; tegoż, „Grupy operacyjne Stasi w krajach bloku
wschodniego”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (2006): s. 43–61; P. Łysakowski, „Współpraca
Stasi i SB w latach 1950–1989. Wstęp do dyskusji nad problemem”, Rocznik Polsko-Niemiecki,
nr 20 (2012): s. 122–137; J. Kochanowski, „Die Beziehungen zwischen ostdeutscher Stasi
und polnischen Geheimdiensten“ [w:] Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende, (red.) W. Mueller,
M. Portmann (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007):
s. 341–348.
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opracowaniach na ten temat2 oraz – w o wiele większym stopniu – w publicystyce3
dominował jednostronny obraz owych relacji. Obraz ów determinowały trzy elementy. Po pierwsze, domniemanie o rzekomo nieograniczonych możliwościach
operacyjnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD4 w PRL, szczególnie po wprowadzeniu tam 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego5. Po drugie,
przekonanie o równie rzekomej słabości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
mającego nie być w stanie przeciwdziałać ofensywnej działalności Stasi. Po trzecie
wreszcie – uznanie, że pomimo pracy MfS przeciwko PRL oba resorty miały
dość intensywnie ze sobą kooperować6, i to zarówno na poziomie działań stricte
wywiadowczych/kontrwywiadowczych, jak i w dziedzinach odpowiadających
zadaniom policji politycznej w systemach totalitarnych7. Chodziło tu o zwalczanie
2

PRL w oczach STASI, t. 2, (red.) W. Borodziej, J. Kochanowski (Warszawa: Wydawnictwo
Fakt, 1996); K. Jagiełło, „Stasi a Solidarność między sierpniem 1980 a lipcem 1983 r.”,
[Wrocław], mps pracy magisterskiej, 2007.
3
„Uszy Honeckera. Polacy w Stasi”, Wprost, 8 II 1998 r.
4
Określanego mianem Stasi albo skrótem MfS.
5
Oprócz artykułów już przytoczonych warto zwrócić uwagę na publikacje prasowe
W. Sawickiego i J. Kochanowskiego: W. Sawicki, „Stawka większa niż PRL”, Gazeta Wrocławska,
10 XI 2000; tegoż, „Stawka większa niż PRL (2). Złośliwi Polacy”, tamże, 17 XI 2000 r.; tegoż,
„Stawka większa niż PRL (3). Krach «Sycylii»”, tamże, 24 XI 2000 r.; tegoż, „Stawka większa
niż PRL (4). Bratnia pomoc”, tamże, 1 XII 2000 r.; J. Kochanowski, „Groźba nad NRD”,
Karta, nr 28 (1999): s. 132–135; tegoż, „Groźny Papież”, Polityka, 14 X 2000 r.; tegoż, „Szarża
przyjaźni”, tamże, 12 I 2002 r.; tegoż, „Czujne bratnie ucho”, tamże, 20 IV 2002 r.; „Agenci
Stasi we wrocławskim ratuszu”, Gazeta Wyborcza Wrocław, 9 VIII 2005 r.
6
W. Borodziej, „Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa NRD wobec PRL. Wstępny zarys
problematyki” [w:] Polska–Niemcy–Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy
urodzin Profesora Jerzego Holzera (Warszawa: Rytm, 2000): s. 99–121, tu: 113.
7
J. Bańbor, „Zwalczanie Solidarności i opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych
XX wieku przez komunistyczne służby specjalne na przykładzie współpracy SB i wschodnioniemieckiej Stasi”[w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, (red.) W.J. Wysocki
(Warszawa: Rytm, 2004): s. 425–447; H. Labrenz-Weiß przy współpracy W. Sawickiego,
„Solidarność Walcząca w Poznaniu w świetle dokumentów Stasi” [w:] Organizacja Solidarność
Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990, (red.) K. Brzechczyn, P. Zwiernik (Poznań: IPN,
2009): s. 123–131; M. Tantzscher, „Was in Polen geschieht, ist für die DDR eine Lebensfrage!
– Das MfS und die polnische Krise 1980/1981“ [w:] Materialien der Enquete Kommission.
Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland, (wyd.) Deutscher
Bundestag (Baden-Baden: Nomos, 1995): s. 2601–2760; tegoż, Die verlängerte Mauer. Die
Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer Pakt Staaten bei der Verhinderung von
Republikflucht (Berlin: BStU, 1998), tegoż, „«Die Feinde des Sozialismus haben alle auf einem
Sofa Platz». Die geheimdienstlichen Beziehungen der DDR zur Volksrepublik Polen“, Deutschland Archiv, nr 2 (2001): s. 218–234; tegoż, „Grupy operacyjne Stasi w krajach bloku
wschodniego”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (2006): s. 43–61; A. Zechenter, „Zwyczajne życie
szpiega” [w:] Czerwone szwadrony postępu, (red.) F. Musiał, J. Szarek (Kraków: IPN, 2008):
s. 89–95; tegoż, „Kalesony, czyli braterska pomoc” [w:] W służbie komuny, (red.) F. Musiał,
J. Szarek (Kraków: IPN, 2008): s. 65–70.
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opozycji antysystemowej8, walkę z Kościołami, inwigilację własnych obywateli,
niezależnych środowisk twórczych itp.
Niewątpliwie wypowiedzi na ten temat, zwłaszcza publicystyczne, wywołują
co najmniej zastanowienie. I tak, przedstawiając dane dotyczące „agentury”,
bez jednoznacznego definiowania tego pojęcia, sugerowano, że w PRL wschodnioniemiecka Stasi miała posiadać od 5009 do nawet 1500 osobowych źródeł
informacji10. Co prawda, liczba domniemanych tajnych współpracowników
podawana w literaturze spadała i to wyraźnie: z 1500 w latach 90. XX w. do
200 w 2007 r.11. Gdyby jednak pierwsza z nich odpowiadała prawdzie, to
byłaby ona niemalże równa liczbie informatorów posiadanych przez Główny
Zarząd Wywiadu Stasi w RFN (HVA)12, gdzie nie istniała bariera językowa,
a miejscowy kontrwywiad nie mógł dorównywać kadrowo służbom specjalnym
państw socjalistycznych.
Nie jest dziwne zatem, że tego typu dane pobudzały niektórych publicystów
do formułowania na ich podstawie kasandrycznych wizji III RP, zdominowanej przez byłą i, w domyśle, obecną agenturę NRD. Twierdzono np., że „nie
sposób wymienić wszystkich obywateli PRL współpracujących z wywiadem
MfS”, a „wśród tajnych współpracowników MfS nie brakowało Polaków”13,
na których werbowanie miało się zgadzać MSW. Jednocześnie dopytywano
się, „kiedy przed polskimi sądami staną osoby pracujące dla Stasi”. W 2003 r.
pojawiły się doniesienia o „tysiącach nierozliczonych informatorów”14. Wschodnioniemieckie tajne służby miały mieć, zgodnie z enuncjacjami z tego okresu,
swoich agentów we wszystkich [sic!] środowiskach w Polsce. Ich działania, które
dotyczyły PZPR, wojska i aparatu przemocy, miały być – zdaniem dziennikarzy piszących w 2007 r. – „tajemnicą nawet dla służb bezpieczeństwa PRL”15.
Co więcej, „nie miały to być pojedyncze nazwiska”16. W 2013 r. pojawiła się
8

H. Labrenz-Weiß, „Zwalczanie Solidarności przez Stasi” [w:] Radio Solidarność. Podziemne
rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982–1990, (red.) B. Bakuła (Poznań:
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, 2008).
9
M. Tantzscher, „«Zaczynamy tworzyć nowe, dobre tradycje we współpracy». O kontaktach
tajnych służb PRL i NRD na podstawie akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa NRD” [w:]
B. Kerski, A. Kotula, K. Ruchniewicz, K. Wóycicki, Przyjaźń..., s. 114.
10
H. Piecuch, Imperium służb specjalnych (Warszawa: CB, 1997): s. 195.
11
„Pies króla królem psów”, Nowe Państwo, nr 16 (2007), http://www.panstwo.net/1131-pies
-krola-krolem-psow [dostęp: 15 XI 2014 r.].
12
H. Müller-Enbergs, Hauptverwaltung Aufklärung. Aufgaben – Strukturen – Quellen (Berlin:
BStU, 2011): s. 43.
13
„Polska teczka Stasi”, Newsweek Polska, 24 VI 2007 r.
14
„Polskie Uszy Honeckera”, Wprost 24, http://www.wprost.pl/ar/?O=48088 [dostęp:
15 XI 2014 r.].
15
Ł. Perzyna, „Niemiecki ślad”, Tygodnik Solidarność, 16 II 2007 r.
16
„Pies króla”.
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także ze strony jednego z publicystów, opierającego się na niemieckiej prasie
codziennej, sugestia, że zanim powstała „Solidarność”, jej przywódca był opleciony siecią „agentów Stasi”17 .
Krytycyzm dotyczący zachowań samego MSW wobec służb specjalnych
NRD dominował nie tylko w publicystyce, lecz także w pracach naukowych.
Wedle niektórych badaczy, funkcjonariusze z PRL mieli przekazywać służbom
NRD to, „czego nie mieli prawa dawać”18, otrzymując rzekomo za to gratyfikacje finansowe. Wskazywano zarazem na domniemany brak pracy operacyjnej
służb peerelowskich w NRD. Uznawano też za niewiarygodne świadectwa
byłych oficerów MSW, próbujących polemizować z przedstawianym opisem
resortu19. W 2000 r. w jednym z opracowań pojawiło się nawet stwierdzenie
wprost, że rezydentura Departamentu I MSW w Berlinie Wschodnim nie
zajmowała się sytuacją wewnętrzną w NRD20.
Zaprezentowane powyżej sądy, nie tylko te pochodzące z politycznie motywowanej publicystyki, wydawały się na tyle wyraziste, aby – korzystając z nowo
dostępnych zasobów IPN oraz urzędu Gaucka – dokonać krytyki dotychczasowego obrazu relacji między MSW PRL a wschodnioniemiecką Stasi. Punktem
wyjścia do niej stało się przypomnienie zarówno teoretycznych przesłanek
determinujących anglosaską teorię tajnych służb (wywiadu), jak i otoczenia
politycznego PRL i NRD, szczególnie w dwóch ostatnich dekadach istnienia
tychże państw. Przesłanki te ułatwiały sformułowanie pytań, które – zdaniem
autora niniejszego tekstu – winni stawiać badacze oraz publicyści – twórcy
cytowanych wcześniej prac.
Dlaczego zatem zapomniano w nich o stwierdzeniu, że na poziomie kontaktów partyjnych relacje między obydwoma państwami w latach 1970–1989 były
bez wątpienia jednymi z najgorszych w skali całego Układu Warszawskiego, co
nie mogło sprzyjać rozwojowi zaufania w kontaktach między tajnymi służbami?
Niewątpliwie w 1974 r. MSW i MfS zawarły porozumienie o współpracy.
Było ono zarazem pierwszym, ale i ostatnim dokumentem tego rodzaju na
poziomie międzyresortowym. Nie wpłynęło przy tym na poparcie NRD dla
modelu działania, który przywódca PZPR – gen. Wojciech Jaruzelski wraz ze
swoim najważniejszym współpracownikiem, szefem MSW – gen. Czesławem
Kiszczakiem, stosował od 1981 r. wobec konsolidacji opozycji demokratycznej
w Polsce. Kierownictwo partyjno-państwowe NRD odrzucało, poza samym
faktem wprowadzenia stanu wojennego, zbyt łagodną politykę PZPR wobec
„kontrrewolucji”, wspierając te środowiska w PRL, które domagały się działań
17

L. Pietrzak, „Powrót do przeszłości”, Gazeta Polska, 22 IX 2013 r.
W. Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli czego nie powiedział minister Widacki
(Kraków: Fundacja Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2002): s. 131.
19
PRL w oczach STASI, t. 2, s. 158.
20
W. Borodziej, Ministerstwo Bezpieczeństwa..., s. 113.
18
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zmierzających do fizycznej likwidacji „Solidarności”21. A to z kolei było krokiem
wymierzonym wprost w obu generałów, na co – przede wszystkim z uwagi na
ochronę własnej pozycji – zarówno oni, jak i podległe im służby, nie mogli
sobie pozwolić. I nie chodziło w tym przypadku tylko o wsparcie konserwatywnej opozycji partyjnej wobec Jaruzelskiego, lecz także o będące pochodną
rozbieżnych interesów ekonomicznych PRL i NRD konflikty graniczne, jak
ten dotyczący rozgraniczenia wód terytorialnych w Zatoce Pomorskiej.
Wywiady obu państw, mimo pozornie wspólnych wrogów, musiały konkurować przede wszystkim w RFN o zdobywanie informacji politycznych
i technologii. Agresywna działalność MfS w PRL, które z dość zrozumiałych
powodów chciało samodzielnie zdobywać informacje o „Solidarności”, nie
mogła także pozostać bez wpływu ani na pracę Departamentu II w PRL, ani
tym bardziej Departamentu I MSW w NRD. Interesował się on tam przede
wszystkim pytaniem o wewnętrzną stabilność drugiego państwa niemieckiego, ale też tym, na ile polityka NRD była skuteczna przede wszystkim
w naciskach na ZSRS, aby ten przystał na zastosowanie w 1980 r. w PRL
zewnętrznego i siłowego rozwiązania w walce z „Solidarnością”, a na ile
była jedynie wyrazem bezradności, którą próbowano sobie kompensować
w postaci pracy operacyjnej w PRL.
Wszystkie owe pytania kumulowały się w podstawowej zasadzie anglosaskiej teorii tajnych służb. Zasadzie, która wyklucza istnienie przyjaźni, a nawet
poprawnych relacji między sojuszniczymi służbami specjalnymi22. Czy zatem
– mając świadomość problemów w relacjach dwustronnych – można było
założyć, że tylko służby NRD były agresywne wobec PRL, a nie odwrotnie, i to
w sytuacji, w której na poziomie organów decyzyjnych PZPR dość wyraźnie
było widać nie tylko panującą tam antyniemieckość, lecz także „antywschodnioniemieckość”?23 To właśnie stało się asumptem do podjęcia przez autora
niniejszego tekstu badań na temat kompleksowych relacji między Stasi a MSW
w latach obowiązywania jedynej w historii ministerialnej umowy o współpracy.
Zostały one w 2014 r. ogłoszone drukiem24 i podsumowane jednoznacznym
brzmieniem tytułu stosownej monografii. Wykluczała ona istnienie przyjaźni
między zainteresowanymi służbami i wskazywała na dotychczas nieznane formy
działania MSW przeciwko NRD.
21

B. Olschowsky, Einvernehmen und Konflikt. Das Verhältnis zwischen der DDR und der
Volksrepublik Polen 1980–1989 (Osnabrück: Fibre, 2005): s. 153.
22
Knowing your Friends, Intelligence Inside the Alliances and Coalitions from 1914 to the Cold
War, (red.) M. Alexander (London: Routledge, 1998): s. 8.
23
M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1984–1986 (Warszawa: Iskry, 2005): s. 165. Por.
także: P. Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie patriotyczne Grundwald
1980–1990 (Warszawa: IPN, 2012): s. 39.
24
T. Jaskułowski, Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD
wobec MSW 1974–1990 (Warszawa: WUW, 2014).
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II.
Gdzie należało poszukiwać źródeł skrajnie złych relacji służb specjalnych
państw formalnie ze sobą zaprzyjaźnionych? Wydaje się, że były nimi dekady
poprzedzające zawarcie międzyministerialnej umowy o współpracy z 1974 r.
W nich to utrwalano problemy, stereotypy oraz formy zachowań, które zdeterminowały wzajemne stosunki po podpisaniu wspomnianego dokumentu.
Zarówno przed wspomnianą datą, jak i po niej wschodnioniemiecka Stasi
znajdowała się w fazie nieustannej rozbudowy: logistycznej, personalnej,
finansowej i ideologicznej25. Konsolidację kierownictwa, jego doktrynalną
pryncypialność oraz wyniesione przede wszystkim z doświadczeń wojennych
przekonanie tegoż o misji tajnej służby, którą miało być fizyczne zniszczenie
przeciwnika, uosabiał najdłużej, bo 34 lata kierujący swoim resortem Erich
Mielke. Gardzący pracą intelektualną26, nieprzyjmujący innych poglądów niż
własne, lubujący się w siedmiogodzinnych tyradach podczas narad27, znający
pracę tajnej służby jedynie z perspektywy oficera politycznego w czasie wojny
domowej w Hiszpanii28, stracił – w późniejszych ocenach formułowanych
przez jego przeciwników z BND – podstawową cechę oficera tajnych służb, tj.
zdolność rozumienia środowiska, w którym przyszło mu funkcjonować. Nie
mogło zatem dziwić, że np. wydarzenia w Trójmieście z 1980 r. interpretował
on nie jako nieunikniony, także w NRD, proces emancypacji wschodnioeuropejskich społeczeństw od narzuconego sztucznie systemu władzy, ale jako
kontrrewolucję, którą należało fizycznie unicestwić29.
Peerelowski odpowiednik Stasi nie dorównywał jej nawet w połowie
logistycznie i organizacyjnie. Każde przesilenie polityczne, poczynając od
wydarzeń poznańskiego czerwca 1956, przez protesty z lat 1968, 1970, 1976
i całej dekady lat 80., prowadziło do mniej lub bardziej głębokich (ale i tak
nie do pomyślenia w NRD) zmian strukturalnych i personalnych w resorcie
bezpieczeństwa. W NRD próżno szukać znanych w PRL, niezależnie od
stopnia zmanipulowania, czystek personalnych w MSW, procesów byłych
funkcjonariuszy, nieukrywanego zaangażowania ministrów i wiceministrów
spraw wewnętrznych w rozmaite gry personalne na szczytach władzy partii

25

Das MfS-Lexikon: Begriffe, Personen und Strukturen der Staatssicherheit der DDR, (red.)
R. Engelmann (Berlin: BStU, 2011): s. 138.
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R. Hoffmann, Stasi-Kinder. Aufwachsen im Überwachungsstaat (Berlin: Propyläen, 2012): s. 67.
27
N. Glocke, P.J. Winters, Im Geheimen Krieg der Spionage. Hans-Georg Wieck (BND) und
Markus Wolf (MfS). Zwei biografische Porträts (Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 2014): s. 413.
28
Konspiration als Beruf. Deutsche Geheimdienstchefs im Kalten Krieg, (red.) D. Krüger,
A. Wagner (Berlin: Links, 2003): s. 242.
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Implementację tego przekonania zawiera przytaczany w tekście rozkaz Mielkego o rozpoczęciu związanej z PRL operacją o kryptonimie „Opamiętanie”, cytowany za: BStU/ZA/MfS
HA II/Stab, nr 3191, s. 11 i nast.
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rządzącej30. Dla kontaktów zewnętrznych MSW z tzw. bratnimi organami
ważny stał się jednakże nie tylko wynikający z powyższego brak stabilizacji,
widoczny np. w czasie wydarzeń w 1970 r.31, ale przede wszystkim instrumentalne podchodzenie do tych kontaktów, będące funkcją bilateralnych
stosunków politycznych. Te zaś, wliczając w nie także kontakty między PRL
a wschodnioniemieckimi tymczasowymi władzami w sowieckiej strefie okupacyjnej, były od początku złe. Dominowały w nich osobiste uprzedzenia
– najlepiej widoczne między ówczesnymi I sekretarzami partii komunistycznych, Walterem Ulbrichtem i Władysławem Gomułką32. Gdy do tego dodało
się początkową ideologicznie motywowaną naiwność, nakazującą władzom
przyszłej NRD udzielać stronie polskiej wszelkiej możliwej pomocy, stało
się jasne, że zostanie ona bezwzględnie wykorzystana, co z kolei spowoduje
trwałą i niezmienną, także dzięki konsolidacji kierownictwa Stasi, nieufność
wobec PRL/MSW33.
Wspomniana sowiecka strefa okupacyjna stała się dla służb Polski „ludowej”
(o czym szerzej w dalszej części tekstu) miejscem przeprowadzania operacji
nieuzgadnianych z „gospodarzami”34. Bez oporów poświęcano delegowanych
do pomocy stronie polskiej obywateli tejże strefy35, prowadzono typowy wywiad
polityczny36, a oficjalne kontakty były podejmowane bez specjalnego zaangażowania. Przykładowo do drugiej połowy lat 60. do peerelowskiej rezydentury
w Berlinie Wschodnim Stasi kierowała skargi na organizację kontaktów między
służbami. Delegacje MfS posługiwały się np. nazwiskami legalizacyjnymi,
których nie znała straż graniczna PRL. Podawane numery kontaktowe nie
działały. O przybyciu zaś nie informowano centrali w Warszawie37.
Na postawę strony polskiej wpływały nie tylko stereotypy ugruntowane
w latach 1939–1945, lecz także strach, że ponad PRL dojdzie między NRD,
30

Afera „żelazo” w dokumentach MSW i PZPR, (oprac.) W. Bagieński, P. Gontarczyk (Warszawa: IPN, 2013): s. 20 i nast.
31
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32
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Centrum W. Brandta, 2003): s. 85 i nast.
33
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t. 5, k. 111).
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RFN a ZSRS do porozumienia w sprawie zjednoczenia Niemiec. W związku
z powyższym do 1974 r. relacje tajnych służb PRL i NRD były trafnie określane
jako „ograniczone”, ponieważ dotyczyły przede wszystkim problemów dnia
codziennego, związanych np. z zachowaniem się peerelowskich pracowników
kontraktowych w NRD. Brakowało wówczas oficjalnego przedstawicielstwa
Stasi w PRL oraz porozumienia o współpracy, które mniej lub bardziej nieudolnie zastępowano przez protokoły lub notatki z rozmów ministerialnych.
Znakiem tamtego czasu jest szyfrogram wysłany z rezydentury wywiadowczej
PRL z Berlina Wschodniego do warszawskiej centrali z 1958 r. Uznawano
w nim, że strona wschodnioniemiecka nie ma dobrych możliwości umieszczania
agentury w RFN; w związku z powyższym należało zrobić to samodzielnie38.
Sugerowano jednak, że stosowne opinie mogły wynikać albo z faktycznej niemożności działania, albo też z niewyjawiania przez oficerów Stasi prawdy, co
już samo świadczyło o poziomie wzajemnego zaufania. Podobnie wiele mówił,
łamany zresztą, zakaz werbowania obywateli PRL przez MfS. Oficjalnie jedynie
MSW – „za porozumieniem stron” – miało prawo werbować obywateli NRD39.
Przywoływane w literaturze wyjątki w rodzaju rzekomej pomocy HVA
w dostarczeniu stronie peerelowskiej dowodów na temat rozmów Aleksieja
Adżubeja prowadzonych z ówczesnym kanclerzem RFN, Ludwigiem Erhardem. Ten pierwszy miał sondować w 1964 r. możliwość zbliżenia ZSRS i RFN
kosztem NRD i PRL, także nie do końca mogły służyć za dowody poprawnej
współpracy. Niewątpliwie autonomiczne działania ZSRS wobec RFN z jednoczesnym ignorowaniem zainteresowanych sąsiadów, nie leżały w interesie MfS
i MSW. Nie zmieniło to jednak niczego w skrajnie negatywnej wobec PRL
memuarystyce byłych oficerów wywiadu MfS, zarzucających MSW sabotaż
w trakcie przygotowywania negocjacji niemiecko-niemieckich40.
Skoro do 1974 r. nie można mówić o poprawnych relacjach między służbami
bezpieczeństwa, skąd pomysł zawarcia umowy międzyresortowej? Odpowiedź
po części znajduje się w samym pytaniu. Przynajmniej po stronie PRL umowa
ta miała stwarzać wrażenie, że relacje te się poprawiają. Ponadto zmiany otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego dodatkowo uzasadniały jej podpisanie.
W PRL i NRD przywództwo partii komunistycznych obejmowali nowi pierwsi
sekretarze, Edward Gierek i Erich Honecker. Przynajmniej na początku swojego
urzędowania starali się oni utrzymać pozory liberalizacji istniejącego systemu
rządów. Wchodziła w to poprawa stosunków zewnętrznych, np. wprowadzono
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ułatwienia w ruchu granicznym między PRL a NRD41. Stworzyło to nową
sytuację operacyjną dla zainteresowanych służb bezpieczeństwa i konieczność
redefinicji warunków współdziałania. Identyczną konieczność wymuszała coraz
większa liczba polskich robotników kontraktowych w NRD, związane z nimi
wystąpienia polityczne, np. strajki, jak również zainicjowanie procesu KBWE.
Ponadto należy zwrócić uwagę na prowadzoną przez Gierka politykę
otwarcia na zachód Europy, przede wszystkim w kontekście gospodarczym.
Z uwagi na kluczową rolę RFN w tymże otwarciu, niezbędne były swego
rodzaju koncesje, które potwierdzały trwałą obecność PRL w systemie państw
socjalistycznych42. Tego typu koncesjami były zarówno dwustronne układy
polityczne o przyjaźni między PRL a innymi krajami socjalistycznymi, jak
i przyjmowane od początku lat 70. podobne układy o współpracy między
KGB a innymi służbami państw Układu Warszawskiego, a także wewnątrz
tych służb. Umowa z 1974 r. między Stasi a MSW była zatem niczym innym,
jak jednym z wielu niezbędnych koncesji wymuszonych dodatkowo brakiem
umowy o podobnej randze, poprzedzonych zresztą nową umową o współpracy
pomiędzy KGB a MfS.
Oficjalny cel zawarcia umowy był dość prosty, choć po raz kolejny stawał
się dowodem ideologicznej naiwności Stasi wobec peerelowskiego partnera.
Dokument ten miał bowiem dawać gwarancję, że MSW, tj. najważniejszy element systemu politycznego w każdym państwie socjalistycznym, pozostaje na
trwale wierny ideałom komunizmu. Jeżeli niewątpliwie wierna doktrynalnym
pryncypiom Stasi rzeczywiście uważała, że takiej umowy będzie przestrzegać
resort funkcjonujący bez ustawy, w którym pracownicy nie ukrywali, że służyli w nim z pobudek materialnych43, a odsetek członkostwa w partii potrafił
wynosić niecałe 65 proc.44, to wskazywało to nie tylko na wielką naiwność, lecz
także tłumaczyło ideologiczne zaangażowanie w pracę operacyjną w PRL, które
to jednak nie miało wiele wspólnego z zachowaniem zasad sztuki w podobnych
działaniach prowadzonych np. w RFN.
Z tych samych powodów przesilenie polityczne w PRL w 1980 r. nie zmieniło niczego w relacjach obu służb. Po pierwsze, MSW i MON dokonały tego,
co z punktu widzenia pragmatyki służbowej Stasi było konieczne od dawna,
tj. wprowadziły stan wojenny i na masową skalę stosowały przemoc, aby zniszczyć struktury „Solidarności”. Służby NRD udzielały przy tym władzom PRL
41
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olbrzymiej pomocy materiałowej i sprzętowej, niezbędnej przede wszystkim dla
wojska45. I to był rzeczywisty powód, dla którego od 1980 do 1985 r. doszło
do zauważalnej poprawy wzajemnych relacji. Bez wspomnianego zaopatrzenia
– paliwa, amunicji, elementów umundurowania – stan wojenny byłby o wiele
trudniejszy do wprowadzenia.
Pomoc z Niemiec Wschodnich miała i musiała mieć jednakże swoją cenę.
Było nią m.in. otwarcie przedstawicielstwa Stasi w Warszawie – 31 lat od
powstania NRD. Nadal jednak obie służby pozostawały konkurentami w walce
o informacje polityczne i technologie zdobywane na zachodzie Europy. Co
więcej, powstanie „Solidarności” i naturalne zainteresowanie się nią przez służby
specjalne innych państw, sprawiło, że we wzajemnych stosunkach otwierało się
nowe pole konfliktów – tych spowodowanych próbami infiltracji np. demokratycznej opozycji w PRL, gdzie nie mogło nie być m.in. informatorów MSW.
Nie mogło także nie być ofensywnej pracy Departamentu I MSW w NRD
oraz działań kierownictwa MSW/PZPR, które dla zachowania własnej pozycji
musiały eliminować wspieraną przez NRD opozycję partyjną.
Okres do 1985 r., konieczność uzyskiwania wsparcia gospodarczego oraz
neutralizowania agresywnej polityki NRD na poziomie oficjalnym wykluczał
prowadzenie otwartej walki między służbami specjalnymi. Nie wykluczało
to jednak reaktywności MSW. Ponadto akceptacja kierownictwa PZPR dla
koncepcji reform nowego sekretarza generalnego KPZS, Michaiła Gorbaczowa
i odrzucenie ich przez SED sprawiło, że NRD i jej przywództwo pozbawiło
się w praktyce instrumentów działania, popełniając zarazem polityczne samobójstwo. W tym sensie dla Departamentu I Wschodnie Niemcy stały się o tyle
krajem bez znaczenia, że nie był on już w stanie zagrozić wypracowywanym
ostatecznie w trakcie rozmów Okrągłego Stołu koncepcjom reform PRL.
Pochodną tego była coraz bardziej ograniczona liczba wspólnych operacji
wywiadowczych i kontrwywiadowczych przeciwko państwom trzecim i coraz
większa rezerwa w stosunkach między kierownictwami resortów bezpieczeństwa.
III.
Omawiając charakterystyczne cechy relacji między służbami specjalnymi
NRD i PRL, na wstępie należy przywołać najistotniejszą z nich, czyli nieufność. Bezpośrednio po powstaniu zalążków służby bezpieczeństwa NRD,
czyli pracujących na terenie sowieckiej strefy okupacyjnej tzw. wydziałów
K-5, wyrażały one gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia współpracy
z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego PRL46. Co więcej, współpraca
ze służbami państw socjalistycznych była jednym z najważniejszych celów
Stasi, zapisanych w formie osobnych paragrafów jej statutu. Zapisy te nie
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pozostawały martwymi przepisami. Co prawda, wydziały K-5 nie były uznawane – przynajmniej do czasu powstania NRD – przez służby peerelowskie za
równorzędnego partnera. Nie zmieniało to faktu, że wydziały te wykazywały się
znacznym zaangażowaniem i lojalnością wobec resortu bezpieczeństwa PRL.
Ten ostatni, określany w wewnętrznej nomenklaturze strefy nawet mianem
„polskich przyjaciół”, otrzymywał – bez zauważalnej zwłoki – oryginalną
dokumentację spraw operacyjnych, pomoc logistyczną, a także, o czym wspominano już wcześniej, pracowników delegowanych do zadań operacyjnych47.
Kierownictwo K-5 musiało jednakże już w 1947 r. zderzyć się z realiami
pracy wywiadowczej między sojusznikami. W tymże roku pracownik owych
wydziałów został aresztowany na gorącym uczynku w jednej z zachodnich stref
okupacyjnych, gdy przeprowadzał porwanie na zlecenie strony polskiej. Ta
zaś nie zamierzała udzielać mu jakiejkolwiek pomocy, zaprzeczając swojemu
udziałowi w tej akcji48. Gdy do tego doda się fakt, że terytorium strefy okupacyjnej – NRD, a także oficjalne kontakty z K-5 – Stasi było wykorzystywane do
realizowania własnych operacji bez nawet szczątkowego informowania o tym
gospodarzy, nie mogło dziwić, że relacje bilateralne musiały w konsekwencji
stawać się coraz gorsze i coraz bardziej nacechowane nieufnością. Przykładem
tego stała się nie tylko, wieloznacznie interpretowana, ucieczka na Zachód
płk. Józefa Światły, ale przede wszystkim wspólnie planowane przedsięwzięcia wywiadowcze, zwłaszcza te związane z tworzeniem sieci agenturalnych
w Europie Zachodniej.
Pierwsze rozmowy na temat wyszukiwania w Polsce „ludowej” perspektywicznych kandydatów na agentów i przerzucania ich do zachodnich stref okupacyjnych prowadzono już w 1946 r. Okoliczności ku temu były co najmniej
sprzyjające. Jeńcy wojenni oraz pozostała na ziemiach zachodnich ludność
niemiecka mogli być źródłem odpowiednich kandydatów, których – z uwagi
na planowane wysiedlenia – względnie łatwo można było przewieźć do Europy
Zachodniej. W tym momencie jednak doszło do pierwszego wyraźnego konfliktu interesów obu służb. Od rozmów do realizacji projektu minęło kilka lat.
Wydziały K-5 planowały, że selekcja, werbunek i szkolenie przyszłej agentury
miało potrwać co najmniej 24 miesiące. Strona polska tymczasem zgodziła się
tylko na pół roku. Specjalne grupy operacyjne, przysłane w celu selekcji do
PRL, mogły ponadto rozmawiać wyłącznie z osobami wskazanymi przez MBP.
Były to zaś osoby albo uznane za niepewne, albo też takie, których pozbycie
się z własnego terytorium uznano w PRL za celowe49.
Owocem współpracy było przygotowanie tylko dwudziestu osób. Z jednej
strony można uznać to za sukces. Tyle tylko, że obie służby miały w zachodnich
47
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strefach i późniejszej RFN dysponować własnymi grupami osób kontaktowych,
pomocników czy też tajnych współpracowników, które nawet o kilkaset razy
przewyższały ilościowo wspomnianą dwudziestkę. Ze strony peerelowskiej
mowa w tym przypadku o 600 takich osobach. Jeżeli zaś przyjąć źródła zachodnioniemieckie za wiarygodne, Stasi miała dysponować aż 12 tys. takich ludzi50.
Nawet jeżeli przytoczone liczby były zawyżone, rozdźwięk między wynikami
własnych i wspólnych operacji stawał się aż nadto widoczny.
Jakie inne problemy pojawiały się w związku ze wspomnianą już nieufnością?
Szczególnie w pierwszych dekadach powojennych wiązały się one z dostępem
do zachowanych akt instytucji III Rzeszy. Ponieważ tylko oryginalne materiały
dawały szansę na skuteczne szantażowanie osób, np. z powodu popełnionych
przez nie zbrodni wojennych, nie mogło dziwić, że strona polska nie zgadzała
się na przekazywanie dokumentów. Konflikty generowały także przypadki
werbowania obywateli sąsiedniego państwa bez zgody tamtejszych władz.
Mimo braku pozwolenia na werbunki Polaków i niezależnie od faktu, że ich
praca miała nie być skierowana przeciwko PRL, Stasi łamała zakaz, prowadząc
do stosownych reakcji strony polskiej.
Sytuacja tego typu była w 1954 r. omawiana nawet na szczeblu ministerialnym w MBP. Kierownictwo wywiadu składało przełożonym w resorcie formalną
skargę, co ciekawe, nie tylko w stosunku do służb NRD, lecz także ZSRS51.
Zwerbowany „przez przyjaciół” został w Polsce „ludowej” aresztowany i był
obserwowany także po wyjściu na wolność. Nie dziwiło zatem, że ambasada
PRL w NRD oficjalnie ostrzegała przybywające do Berlina Wschodniego
delegacje przed działalnością miejscowych służb bezpieczeństwa. W sprawach
obiektowych otwieranych przy okazji kontroli pierwszych polskich robotników
kontraktowych wysyłanych do NRD zapobieganie werbunkom tamtejszych
służb było tak samo istotne, jak przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym
czy politycznym52. Warto także dodać, że niektórzy z wysyłanych pracowników,
jadący do NRD zarazem w charakterze tajnych współpracowników MSW,
byli proszeni o zwracanie szczególnej uwagi np. na nowinki technologiczne
we wschodnioniemieckich zakładach53. Od 1970 r. głównym zadaniem TW
z PRL była kontrola uczciwości władz NRD w trakcie realizacji kontraktów54.
Stasi nie zachowywała się inaczej. W wytycznych dotyczących relacji na miejscu z oficerami MSW, nadzorującymi wspomnianych robotników, wprowadzono kategoryczny zakaz omawiania w trakcie spotkań własnych metod pracy
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operacyjnej. Niedozwolone były ponadto nawiązywanie przyjaźni, wspólne
picie alkoholu, korzystanie z ofert atrakcyjnego kupna towarów, składanych
przez oficerów MSW, do odmowy przyjmowania zaproszeń wszelkiego rodzaju
włącznie, chyba że wyrazi na to zgodę przełożony. Z drugiej strony, dozwolone
było wręczanie prezentów dla zabezpieczenia własnych interesów55.
Szczególnym, choć niewątpliwie najważniejszym przejawem nieufności, stały
się konkretne zapisy wspólnych porozumień, także tych przyjętych dekady przed
zawarciem umowy międzyresortowej z 1974 r. W pierwszym dokumencie regulującym kontakty, podpisanym w 1955 r., jak również w jego uzupełnieniach
z 1958 r., 1965 r. oraz, co zrozumiałe, w umowie z 1974 r. powtarzały się trzy
cechy. Dokumenty były sformułowane tak, że już z założenia uniemożliwiały
realizację powziętych w nich zobowiązań. Na przykład strony zobowiązały się
w 1965 r. do tego, że nie będą w RFN dublować własnej pracy. To, że takie
zobowiązanie nic nie znaczyło, pokazywały nie tylko liczby dotyczące własnych
sieci agenturalnych, lecz także prośby o pomoc kierowane w latach 80. przez
MSW do Stasi. Pomoc miała dotyczyć uwolnienia aresztowanych w RFN peerelowskich oficerów, pracujących pod zmienioną tożsamością56. Z formalnego
punktu widzenia projekty tego typu winny być koordynowane. Co więcej, Stasi
powinna informować MSW o stwierdzeniu zagrożenia dekonspiracją danego
agenta. Tego jednak także nie robiła, nie tylko z uwagi na ochronę własnych
źródeł w Federalnym Urzędzie Ochrony Konstytucji RFN57, lecz także dlatego,
że była to reakcja na brak szacunku dla sojusznika, niezależnie od tego, że takie
zachowanie uzasadniano rzemiosłem operacyjnym.
Drugim elementem był język dokumentów, pozwalający na dowolną interpretację zapisów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zastosowane tam zwroty
mogły przyczyniać się nie do poprawy współpracy, ale do jej maksymalnego
ograniczenia. I tak wymiana informacji miała odbywać się „periodycznie”, przy
czym nikt nie definiował, co to oznaczało. Prośby o pomoc miały być realizowane „w drodze wyjątku”, „tylko w ramach możliwości”, „ewentualnie” albo
„tylko w uzasadnionych przypadkach”58. Obie służby konsekwentnie łamały
przy okazji zakaz przekazywania stronie trzeciej informacji uzyskanych od partnera. To samo dotyczyło obowiązku proszenia partnera o zgodę na werbunek
obywatela państwa sojusznika. Złudzeń co do wagi tego typu dokumentów
nie pozostawiała notatka zastępcy naczelnika jednego z wydziałów w Departamencie II MSW. Twierdził w niej, że strona wschodnioniemiecka werbunki
takie będzie realizowała – ze zgodą MSW albo bez niej59.
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Równie istotne było umiejscowienie konieczności współpracy z „bratnimi
służbami” jako elementu pragmatyki operacyjnej w regulaminach wewnętrznych poszczególnych jednostek MSW. O tej współpracy nie mówiono albo
wcale, albo znajdowała się na ostatnim60 miejscu, wyprzedzona np. tylko przez
banalny zapis o regularnej konserwacji sprzętu.
Drugorzędne znaczenie współpracy nie przejawiało się wyłącznie w polskich
dokumentach. Także w konkretnych sprawach operacyjnego rozpoznania czy też
w teczkach pracy tajnych współpracowników Stasi, którzy rozpracowywali np.
środowiska polskiej opozycji demokratycznej w Berlinie Zachodnim, ewentualna
kooperacja z polskimi służbami była zawsze wymieniana na ostatnim miejscu.
Z drugiej jednak strony to samo Stasi domagała się, szczególnie w latach 80.,
zawarcia nowej umowy międzyresortowej, która – ze względu na formalne ocieplenie relacji po 1981 r. – miała rzekomo wyeliminować istniejące problemy
i zdynamizować współdziałanie. Czesław Kiszczak konsekwentnie odrzucał
jednak ten postulat, z dość osobliwym stwierdzeniem, że „wszystko zostało już
wystarczająco uregulowane”61. Za retoryką szefa MSW kryły się jednak racjonalne
argumenty. Nie można było oczekiwać, że ofensywna działalność Stasi w PRL
oraz informacje Departamentu I MSW o tejże wobec obywateli PRL62 spowoduje większą poprawę wzajemnych stosunków, niżby to wynikało z konieczności
zapewnienia pomocy logistycznej w walce z „Solidarnością”.
Stasi z zawodowego obowiązku interesowała się PRL. I wyraz tego, np.
specjalny rozkaz Mielkego o kryptonimie „Besinnung”, czyli „Opamiętanie”
bądź „Otrzeźwienie”63, pryncypialnie nie różnił się wiele od wytycznych otrzymywanych przez MSW w przededniu inwazji wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację w 1968 r.64. Ale nadal nie mogło to stać się asumptem do
nagłej poprawy relacji. Istotniejszy był ponadto fakt, że skala współdziałania
na poziomie ilościowym nie uzasadniała celowości zawierania kolejnych porozumień na najwyższym szczeblu.
IV.
Jak oceniać konkretne współdziałanie Stasi i MSW? Wydaje się, że niezbędne
do tego są dwa kryteria. Po pierwsze, liczba wspólnych projektów w najbardziej
60
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krytycznych dziedzinach pracy tajnej służby, a nie policji politycznej, tj. operacji
wywiadowczych i kontrwywiadowczych, a po drugie – stosunek tychże projektów do podobnych spraw prowadzonych samodzielnie przez każdy z resortów.
Przyjmując te kryteria za podstawę do ocen, można stwierdzić, że kooperacja obu
resortów była mniej niż znikoma i stanowiła ułamek samodzielnych operacji.
We wspomnianym obszarze problemowym, w ciągu dwóch lat, prowadzono od
10 do 13 spraw (Vorgänge). Przy czym liczby te należało podzielić przynajmniej
przez trzy, gdyż oznaczały one sumę operacji dotyczących poszczególnych służb specjalnych państw NATO, rozgraniczonych wedle linii, np. amerykańskiej, brytyjskiej,
zachodnioniemieckiej itd. W tym czasie prowadzono wobec danego przeciwnika,
np. CIA, BND albo brytyjskiej SIS, od jednej do trzech spraw przez 24 miesiące65.
Do tego dochodził ich zróżnicowany merytorycznie charakter. Czym bowiem
mogła być konkretna „sprawa”? Pojęcie to mogło oznaczać zarówno przygotowanie
oferenta, który miał zgłosić się do ambasady bądź rezydentury przeciwnika w celu
dezinformacji, ale także obserwację nowo przybyłych dyplomatów państw NATO
do Warszawy lub Berlina Wschodniego, kontrolę cudzoziemców podejrzewanych
o pracę dla obcych służb (sprawa o kryptonimie „Bankier”), infiltrację ekspozytur
BND, zajmujących się Europą Wschodnią (sprawa o kryptonimie „Most”), ale
także sprawdzenie podejrzeń o zdradę peerelowskich dyplomatów pracujących za
granicą (sprawa o kryptonimie „Radca”).
Dlaczego wspomniane liczby miały uzasadniać tezę o minimalnym charakterze
współpracy? Po pierwsze, do 1974 r. można było zarejestrować do pięciu spraw
rocznie, a już wtedy po stronie peerelowskiej i wschodnioniemieckiej mnożyły
się zarzuty dotyczące braku kompetencji partnera oraz odmowy dalszej pracy
z nim chociażby w miejscach grupujących dużą społeczność polskojęzyczną za
granicą, takich jak Francja. W połowie lat 60. odpowiedzialny za zwalczanie
wywiadu tego kraju Wydział IV Departamentu II MSW poinformował swoje
kierownictwo, że nie prowadzi żadnej sprawy z MfS i „nie widzi potrzeby”, aby
zmienić ten stan rzeczy66. Takie samo stanowisko przedstawił szef wschodnioniemieckiego kontrwywiadu (Hauptabteilung II – HA II) w piśmie z 20 lutego
1963 r. skierowanym do Mielkego. Uznawał on, że więcej dawał niż otrzymywał,
„współpraca” zabierała za dużo czasu i sił w porównaniu z efektami, dlatego
postanowiono ją ograniczać. Jednocześnie jednak przeciętny wydział w tymże HA
II otwierał rocznie ponad 250 nowych i, co najważniejsze, własnych spraw operacyjnego rozpoznania (operative Vorgänge)67. Rezydentury Departamentu I MSW
za granicą otwierały ponadto około 20 spraw operacyjnych rocznie.
Dla jednego dodatkowego projektu ze Stasi co dwa lata nie warto było zatem
zawierać nowej umowy resortowej, tym bardziej, że nie gwarantowała ona wzrostu
65
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zaufania. I tak we wspomnianych powyżej działaniach nie informowano się o rzeczywistej liczbie własnych TW w pobliżu figuranta. Informowanie MSW przez
Stasi o ekspozyturach BND następowało lata po ich odkryciu i wykorzystaniu
do własnych prac. Samo MSW nie podawało też rzeczywistego celu wspólnej
obserwacji cudzoziemców. Bywało jednak do tego zmuszone z powodu zdrady
własnego oficera i pretensje MfS, które obawiało się np. ujawnienia „przeciwnikowi” własnych metod obserwacji w Berlinie Zachodnim68.
W jaki sposób połączyć przekonanie o znikomym charakterze współpracy
z enuncjacjami niemieckich badaczy historii Stasi? W drugiej połowie lat 90.
XX w. sugerowali oni, że to MfS jeszcze w 1988 r. kierowało do MSW 40 proc.
wszystkich próśb o pomoc, wysyłanych do służb państw członkowskich Układu
Warszawskiego69. Mała nie wydaje się także liczba wymienianych przez zainteresowane wywiady, tj. Departament I MSW oraz HVA, analiz politycznych. Ta
dochodziła nawet do 200 rocznie70. Aby wyjaśnić ten dysonans, należy wspomnieć o kolejnych charakterystycznych cechach kontaktów obu ministerstw,
tj. roli danych statystycznych, pomocniczości oraz hipokryzji.
Przytoczona powyżej liczba odpowiada prawdzie. Nie mówi jednakże nic
o treści opracowań wysyłanych partnerowi. Przynajmniej 80 proc. z nich nie
miało nic wspólnego z kluczowymi polami zainteresowań służby-odbiorcy. Słowo
„analiza” nie gwarantowało ponadto tego, że dany zbiór opracowań dotyczył
zagadnień wywiadowczych. O wiele częściej znajdowały się tam wiadomości
pożyteczne z punktu widzenia policji politycznej, a i tak czas ich dostarczenia
mógł decydować o ich znikomym zastosowaniu. Mogło, ale nie musiało, tak być
w świetle danych o namierzonych radioamatorach albo faktów ułatwiających
kontrolę granicy. Ale informacje znaczące dla interesów gospodarczych państwa,
które przekładały się na konkretny zysk finansowy, stanowiły mniejszość. Większość to raporty o kongresie marksistów w Tiranie albo raport o amerykańskiej
fladze przypiętej do lusterka samochodowego obywatela PRL w NRD. Dokumenty Departamentu I MSW z lat 80., w tym spisy informacji dotyczących
nowoczesnych technologii, np. uzbrojenia przekazywanego „bratnim organom”,
pokazywały, że Stasi otrzymywała pięć cennych informacji miesięcznie. Tymczasem inne podmioty, pomijając już polskie ośrodki badawcze, dostawały czasami
dziesięć informacji tego typu tygodniowo71.
Polityka dawcy była klarowna. Im mniej wartościowych informacji otrzymywał, tym mniej podobnych przekazywał w zamian. Ponadto łączyła się
z drugim przywołanym pojęciem, mianowicie pomocniczością. Zwracano się
68
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do partnera o wsparcie tylko wtedy, kiedy nie było innego wyjścia. Ale nawet
wtedy najważniejsze z punktu widzenia obu zainteresowanych stawało się
pytanie, co można powiedzieć partnerowi i jaka pomoc może być udzielona.
O czym nie mówiono? Wyłączona była tematyka uplasowania najcenniejszej agentury, oficerów w kraju oraz za granicą, a także operacji w RFN, które
teoretycznie winny być koordynowane. W skrajnym przypadku Stasi czekała
dwa lata na pisemną odpowiedź od MSW, że zaobserwowane przez służby
NRD w Berlinie Zachodnim kontakty między oficerem MSW, pracującym
pod przykryciem dyplomatycznym, a dyplomatą z jednego z państw NATO
były realizowane za wiedzą i zgodą służb PRL72. Nie rozmawiano także, o ile
nie było innego wyjścia, o własnych możliwościach operacyjnych dotyczących
kontaktów z bliskowschodnimi ugrupowaniami terrorystycznymi. Zmiana tej
polityki wynikała jedynie albo ze wspomnianej już potrzeby wsparcia, albo też
ze względu na niepożądane ujawnienie faktów opinii publicznej. Za takowy
uchodziła strzelanina w hotelu Victoria w Warszawie w 1980 r., w wyniku której
ranny został Abu Daud, jeden z przywódców organizacji „Czarny Wrzesień”.
Nawet wtedy jednak MSW do końca zachowywało maksimum wstrzemięźliwości, mimo oficjalnych zapytań Stasi o szczegóły zdarzenia73.
Na skalę hipokryzji wpływały, co zrozumiałe, przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Braki w zaopatrzeniu, uzupełniane przez NRD,
spowodowały nieznany do tej pory wzrost sprawności w reakcji na korespondencję ze strony MfS. Co więcej, nagle w pismach strony peerelowskiej zaczął
pojawiać się, wyjątkowo dobrze odbierany przez Mielkego, zwrot „czekiści”.
I tak dzięki przesileniu politycznemu lat 1980–1981 MSW stało się gotowe
do błyskawicznego informowania Stasi o krytycznych – z jej punktu widzenia
– zdarzeniach. A za takie mogły uchodzić kierowane do MSW prośby zachodnioniemieckich organów ścigania, które chciały kontrolować przebywających
na terytorium PRL członków terrorystycznej grupy Frakcji Czerwonej Armii
(RAF)74. Prośba ta nie tylko została odrzucona, lecz także poinformowano
MfS niezwłocznie o jej otrzymaniu. Nie bez znaczenia był czas przekazywania
informacji. Typowy okres odpowiedzi na pisma Stasi, dochodzący do sześciu
miesięcy, na skutek potrzeb logistycznych MSW skrócił się do kilku godzin.
Tak jak wspomniano wcześniej, najważniejszy symbol nominalnej poprawy
relacji między Stasi a MSW stanowiło otwarcie pod przykryciem dyplomatycznym grupy operacyjnej MfS w Polsce. Tyle tylko, że właśnie działalność Grupy
Operacyjnej Warszawa w żadnym wypadku nie służyła wzrostowi zaufania, a co
najwyżej utrwaleniu hipokryzji jako podstawowej cechy wzajemnych kontaktów.
Formalnie była to placówka kontrwywiadowcza, mająca za zadanie kontrolować własnych obywateli i współpracować z MSW w walce przeciwko służbom
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specjalnym krajów NATO. Faktycznie jednak grupa ta, przynajmniej w zgodzie
z wytycznymi MfS, była ukierunkowana na szpiegowanie nominalnego sojusznika. Projekty umiejscowione w PRL i dotyczące klasycznej walki wywiadów były
niezwykle rzadkie i polegały raczej na zabezpieczeniu technicznym, w rodzaju
kontroli spotkań dyplomatów z NRD i RFN na terytorium PRL albo obserwacji
działań funkcjonariuszy BND, przyjeżdżających na rozmaite targi do Warszawy
bądź Poznania. W momencie zaś, gdy dochodziło do dużych operacji, nie miały
one wiele wspólnego z realizacją wspólnych interesów. Jako przykład niech posłuży
projekt pod kryptonimem „Lotos/Wolke” (chmura), którego celem było włamanie
się do systemów łączności ambasady USA w Warszawie oraz, co zrozumiałe, tamtejszej stacji CIA. Cóż z tego jednak, skoro wytyczne wiceministra bezpieczeństwa
państwowego NRD dla odpowiedzialnego za ten projekt III Wydziału Głównego
Stasi zabraniały udostępniania stronie peerelowskiej najnowszych rozwiązań technologicznych i przypominały o bezwzględnej ochronie tajemnicy właśnie wobec
sojuszników75. Zdobywane przez MfS informacje przekazywano najpierw do
wschodnioberlińskiej centrali, po czym, już spreparowane, otrzymywało je z powrotem MSW oraz, oczywiście bez informowania strony peerelowskiej, KGB76. Sam
niemiecki kryptonim, opatrzony rzymską numeracją, pochodził ponadto od innej
operacji o tej samej nazwie. Tyle, że jej celem było włamywanie się do sieci rządowych PRL77. I właśnie w niej oficerowie MfS, odpowiedzialni za bezpieczeństwo,
zaczęli się dopatrywać delikatnych przeciwdziałań peerelowskiego kontrwywiadu,
które można było zinterpretować jako wezwanie do zaprzestania działalności. Do
mieszkań, z których prowadzono nasłuch lub w których przechowywano nośniki
informacji, dokonywano nietypowych włamań. Miały one miejsce tylko wtedy, gdy
w pobliżu pojawiały się patrole MO. Z mieszkań nie ginęło nic (co w ówczesnych
realiach PRL było podstawowym łupem przestępców) z kosztowności, jedzenia
czy też paliwa. Poszukiwano zaś w nich tylko nośników informacji78. Był to dostateczny powód dla zakończenia operacji oraz do zadania pytań o skalę otwartej walki
między sojuszniczymi służbami.
V.
Najważniejszym instrumentem wzajemnej walki była, co zrozumiałe, agentura. Jej praca odzwierciedlała zaś fundamentalne różnice w działaniu zainteresowanych służb. Do 1980 r. MfS zachowywało jeszcze pryncypia operacyjnego
rzemiosła. Proces wyboru kandydatów na agentów trwał kilka lat. Generowano
w nim idealny portret kandydata. Większość z nich to dyplomaci posługujący
75
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się językiem polskim, spotykający się z oficerami prowadzącymi w lokalach
konspiracyjnych w NRD i tworzący już w latach 70. interesujące, choć nieakceptowalne przez kierownictwo polityczne resortu raporty o nieuchronnym
przesileniu politycznym w PRL i fikcji systemu komunistycznego79.
Zrozumienie tego, co działo się w sąsiednim państwie było ostatnią rzeczą,
o którą można było posądzać Mielkego. Ten oczekiwał nie tylko dowodów
potwierdzających z góry założoną tezę, tj. tę o konieczności siłowego zdławienia
kontrrewolucji i faktycznej konieczności wprowadzenia w PRL wschodnioniemieckiego modelu rządów. Oczekiwał także nieograniczonych informacji
o wszystkim, co się działo w PRL, zgodnie z jego ulubionym powiedzeniem,
tzn. pytanie: „Kto jest kim?”. Skutkiem tego stał się proces wysyłania do PRL
wszystkich osób, które miały cokolwiek wspólnego z tym państwem80, zbierania
każdej informacji z jednoczesnym pomijaniem elementarnych zasad sztuki oraz
bez koniecznej i wolnej od ideologii analizy zdobytego materiału. Nie przez
przypadek jedynie 13 proc. materiałów, które Stasi przekazywała KGB, było
informacjami analitycznymi81.
Podane we wstępie liczby domniemanych agentów mogły odpowiadać
biurokratycznemu samozadowoleniu MfS. Nie można jednak przyjmować,
że nominalnie zajmujący się PRL informator, który regularnie przesiadywał
w czytelni Centrum Promocji Kultury PRL w Lipsku i rejestrował mieszkańców
przeglądających tam przysyłane z Warszawy czasopisma, mógł dostarczyć takich
samych informacji, co osoba przebywająca np. w Gdańsku. Ponadto jako źródła
rejestrowano polskich rozmówców, bez zadawania elementarnego pytania, np.
tego, skąd wiadomo, czy ów polski rozmówca sam po danym spotkaniu nie
sporządzał notatek. Akta IPN pokazują, że tak właśnie było z rozmówcami
oficerów wywiadu NRD82. Dlatego też liczba rzeczywistych informatorów
bądź rozmówców Stasi oscylowała wokół 100. Dodatkowo musieli być oni
podzieleni na trzy grupy. Co ciekawe, im niższe miejsce w hierarchii, tym
ciekawsze informacje. Tyle tylko, że im ciekawsze analitycznie informacje, tym
79
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mniej pasowały do obrazu PRL w kierownictwie NRD, które oczekiwało od
Stasi dostarczania dowodów na poparcie z góry założonej tezy.
Jak można scharakteryzować wspomniane grupy? Największa to tzw. grupa
ad hoc. Należeli do niej zarejestrowani i prowadzeni według wszystkich reguł
sztuki TW (około 50 osób), którzy działali w NRD i np. raz do roku jeździli
do PRL na wakacje. Tyle że celem wyjazdu nie był wypoczynek, ale rozmowy
z miejscowymi znajomymi, najlepiej członkami „Solidarności”, zbieranie ulotek,
fotografowanie itp. Z punktu widzenia racjonalnie pracującej służby specjalnej
NATO takie osoby dostarczały niezwykle cennych informacji. W realiach NRD
oznaczało to tylko, że korzystano z nich do tworzenia dwudziestostronicowych
tygodniowych raportów o tym, w którym polskim mieście pojawiły się nowe
nielegalne znaczki z podobizną papieża. Czy była to najważniejsza informacja
dla decydentów politycznych w NRD? Raczej nie. Ale dla utrwalenia przekonania o kontrrewolucji w PRL niewątpliwie tak.
Druga grupa to tzw. rezydenci. Było to 30 podobnie prowadzonych agentów, którzy jednak przebywali na stale w Polsce jako dziennikarze, naukowcy,
studenci. Podejmowali takie same działania, jak ci z pierwszej grupy, ale dzięki
obecności na miejscu mogli dotrzeć do kręgów opozycyjnych i stać się członkami ostatniej, najważniejszej grupy, tj. operatorów. To oni byli usytuowani
najbliżej środowisk niezależnych83, czasami sami należeli do „Solidarności”.
Oprócz nich należeli do tejże grupy polscy oferenci, np. oficerowie MSW,
nigdy niezarejestrowani formalnie jako TW, którzy prowadzili na własną prośbę
regularne rozmowy z pracownikami enerdowskiej rezydentury, a także podwójni
agenci, np. polscy TW Stasi w NRD poproszeni, np. w czasie wizyty w konsulacie PRL w NRD, o pracę dla MSW.
Podstawowym błędem, który popełniła Stasi w 1980 r., było nie tyle dążenie do zdobywania informacji za wszelką cenę, ile brak świadomości, że PRL
była państwem policyjnym, w którym służby specjalne pracowały tak samo,
jak w NRD. Oznaczało to, że działania MfS nie mogły nie być zauważone
przez kontrwywiad MSW. Sygnałów ostrzegawczych nie brakowało. I tak
odpowiedzialny za wojsko I Zarząd Główny MfS przyjmował, że minimum
25 proc. rozmówców enerdowskich oficerów w PRL było zarazem informatorami peerelowskich służb84. Nadużyciem było ponadto wprowadzenie systemu
kryptonimów dla peerelowskich partnerów w trakcie oficjalnych rozmów
w MSW. Statystycznie rzecz ujmując, tworzono dla własnego kierownictwa
obraz rzekomo doskonałych źródeł. Ale ze strony polskiej także po takich
rozmowach powstawały notatki, w których rozmówcę opisywano imieniem
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i nazwiskiem, nie sugerując, że np. generał Willy Damm, szef Wydziału ds.
Stosunków Zewnętrznych Stasi, był peerelowskim informatorem, chociaż
informacje przekazywane przez niego były o wiele bardziej interesujące niż te
„zdobywane” przez Stasi z oficjalnych materiałów MSW albo przepisywane
z Trybuny Ludu85. Dzięki oficjalnemu i dokonywanemu za wiedzą Kiszczaka
przekazywaniu wewnętrznych publikatorów można było generować pożądany
przez siebie obraz sytuacji86. Peerelowskie służby w NRD nie otrzymywały nic.
I dzięki temu interesowały się tym, co wartościowe.
W skrajnych przypadkach informowano o znanych sobie działaniach Stasi
wprost. I tak w 1985 r. oficerowie kontrwywiadu, co znalazło się we wschodnioniemieckich notatkach ze spotkania, zapytali pracowników grupy operacyjnej,
czy myśleli, że służby PRL naprawdę były tak naiwne, aby nie kontrolować
umieszczonego blisko kręgów gdańskiej „Solidarności” agenta pseudonim
„Henryk”, i to w sytuacji, gdy aktywnego w tamtych kręgach Bogdana Borusewicza rozpracowywało ponad trzydziestu oficerów. W takim przypadku każdy
cudzoziemiec stawał się naturalnie podejrzany dla SB, a co dopiero pracujący
w Trójmieście naukowiec z NRD87. Bez rozmów zakończono inny przypadek
werbowania agentów przez „dyplomatów z NRD”. Figurantką stała się polska
prostytutka, pracująca okazjonalnie w NRD i z tego powodu zauważona przez
Stasi. Dyplomata z NRD – faktycznie pracownik grupy operacyjnej – popełnił jednakże błąd, zapominając, że przedstawicielki tej profesji także w PRL
miały opiekuna z MSW, który natychmiast zameldował o próbie werbunku.
Zaowocowało to obserwacją dyplomaty i przeprosinami ze strony władz NRD88.
Jak – w porównaniu ze Stasi – pracował Departament I MSW w NRD? Po
pierwsze, nie oczekiwano zbierania informacji o wszystkim. Raporty rezydentury były krótkie, maksymalnie dwu-, trzystronicowe, pozbawione nacechowania ideologicznego i napisane precyzyjnym językiem89. W odróżnieniu od
dwudziesto-, trzydziestostronicowych elaboratów MfS nigdy nie znajdowały
się tam nieistotne dla kierownictwa politycznego fakty, w rodzaju znaczków
opozycji, ale analiza węzłowych problemów w Niemczech Wschodnich, które
miały znaczenie dla polityki PZPR – MSW. Sieć agenturalną tworzyło maksymalnie 50 TW, w całości odpowiadających grupie rezydentów: byli to dyplomaci, naukowcy, dziennikarze. Nie tylko donosili oni o próbach werbunków
– informacje tego typu docierały także z budów, na których pracowali polscy
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BStU/ZA/MfS ZAIG, nr 13307, Wocheneinschätzung, 5 IV 1982 r., k. 1.
W. Borodziej, J. Kochanowski, B. Schäfer, Grenzen der Freundschaf…, s. 24; J. Eisler,
Siedmiu wspaniałych…, s. 510.
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Był to, ujawniony po 1989 r., IM Henryk (BStU/ZA/MfS AIM, nr 12837/91 Z, Teil
II/6, s. 6).
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Dokumentacja sprawy: AIPN, 01228/3005, k. 56.
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pracownicy i przesyłane były kanałami niezwiązanymi z MSW90. Ważniejsze
były: zrozumienie nastrojów społecznych, roli opozycji, Kościoła, a także ocena
kondycji ekonomicznej państwa, szczególnie w kontekście planów reform
Gorbaczowa. Oceny te były jednoznaczne. Od drugiej połowy lat 80. NRD
nie miała – zdaniem wywiadu PRL – żadnych szans na przetrwanie, do tego
stopnia, że w dokumentach Departamentu I można było w latach 80. znaleźć
niezwykle trafne prognozy o nieuniknionym przesileniu politycznym91. Nie
formułowano przy okazji pejoratywnych ocen społeczeństwa i jego nastawienia.
Ważne było utrwalenie przekonania odbiorców raportów Departamentu I, że
większość społeczeństwa w NRD, przy sprzyjających warunkach, bezwzględnie
poprze zjednoczenie, a opozycja, choć stanie się katalizatorem przemian, nie
będzie miała wpływu na jego proces92.
W dokumentach dla przywódców PRL nie było miejsca na wielostronicowe
opisy wschodnioniemieckiej partii komunistycznej. To społeczeństwo było
istotne oraz analiza jego pierwszych kontaktów z sąsiednim państwem. Te
zaś miały miejsce na granicy. Jeżeli stwierdzono, że w konkretnym przypadku
kontrola służb NRD była mniej restrykcyjna niż zazwyczaj, stawało się to
przesłanką do przyjęcia, że dana osoba – Polak – mógł pracować dla służb
NRD. Praktyka potwierdzała takie przypuszczenia93, podobnie jak zasadność
fundamentalnej różnicy w pracy obu służb. Dla peerelowskich detale były
asumptem do obiektywnej strategicznej analizy sąsiada. Dla wschodnioniemieckich tymczasem – do potwierdzenia ideologicznych poglądów własnego
kierownictwa. Dlatego też Departament I wyraźnie zwracał uwagę na skrajne
pogorszenie się relacji NRD–ZSRS i NRD–PRL w drugiej połowie lat 80.
Trafnie zinterpretowano to jako szansę na objęcie pozycji lidera w Układzie
Warszawskim wobec ZSRS oraz skuteczną realizację – wspieranej przez Gorbaczowa i odrzucanej przez Mielkego – demokratyzacji. Być może dlatego
w dokumentach Stasi próżno szukać informacji np. na temat przygotowującej
raporty dla Jaruzelskiego grupy trzech, czy też innych niż ideologicznych ocen
kluczowej dla polskiej demokratyzacji debaty telewizyjnej Wałęsa–Miodowicz94.
Czy nikt nie zdawał sobie w Stasi sprawy z tego, co działo się w PRL?
Bynajmniej. MfS uzyskiwało wszak, także otrzymane od MSW, zachodnioeuropejskie oceny przemian w PRL. Oficerowie peerelowskiego wywiadu pytali
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ponadto swoich wschodnioniemieckich kolegów wprost, czy nie informują
swoich zwierzchników o tym, co się faktycznie dzieje, np. wewnątrz NRD.
Zachowane w archiwum IPN odpowiedzi wskazują na to, że obiektywne
informowanie o rzeczywistości nie byłoby akceptowane nie tylko przez przełożonych, lecz także przez dużą część samych pracowników Stasi95. I to właśnie
ideowa pryncypialność oraz brak zdolności do szybkiego reagowania na zmiany
rzeczywistości zadecydowały o tym, że pod koniec 1989 r. Mielke, który jeszcze
kilka miesięcy wcześniej w formie histerycznego przemówienia zarzucał służbom PRL zdradę96, siedział w areszcie, a jego dotychczasowy partner w MSW
nadal sprawował swoją funkcję, i to jako minister pierwszego niekomunistycznego rządu w PRL. Co więcej, pozwolił on sobie na wysłanie w 1990 r.
telegramu do szefa MSW w pierwszym i ostatnim demokratycznym rządzie
NRD z życzeniami sukcesów w demokratyzacji kraju97. Telegram ten stał się
symbolicznym końcem współpracy z nieistniejącą już Stasi. Jej kierownictwo
zapomniało, że celem tajnej służby nie było ani bycie policją polityczną, ani
też współpraca z kimkolwiek98. Celem jej było przeżycie w zmieniającej się
rzeczywistości, a instrumentem do tego – skrajny oportunizm. I dlatego MSW,
ignorując wszystkie umowy ze Stasi, tolerowała exodus wschodnioniemieckich
uchodźców zmierzających do ambasady RFN w Warszawie w roku 1989. Ale
jednocześnie to samo MSW, kierowane przez byłych przedstawicieli opozycji
demokratycznej, dostarczyło materiałów umożliwiających skazanie w 1993 r.
za szpiegostwo na rzecz RFN obywateli III RP. Stało się to zatem dwa lata po
zawarciu między nią a zjednoczonymi Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy99. Współpraca ta, jak sugerują nieliczne dostępne
opracowania, nadal nie opierała się na przyjaźni100.
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*
A friendship that wasn’t: The Stasi vis-à-vis the Polish Interior
Ministry, 1974–1990
Until the very end of the first decade of the twenty-first century three theses
were dominant in scholarly literature discussing the relations between the
Interior Ministries of East Germany and communist Poland, which posited
either: the allegedly great operational capabilities of East German intelligence
in Poland; the alleged weakness of the Polish Interior Ministry in countering
East German penetration; or the supposedly close cooperative relationship
between the two Interior Ministries. Based on his research, which was published
in 2014, the author formulates an alternative interpretation, arguing that not
only was the cooperation between the two Interior Ministries minimal, but also
that the Stasi’s operational capabilities in Poland were not as great as previously
believed and that the Polish Interior Ministry was not a mere passive observer
of East German intelligence activities in the People’s Republic of Poland.

Przemysław Benken

Wybrane zagadnienia
współpracy peerelowskiego
i wietnamskiego aparatu bezpieczeństwa
w okresie zimnej wojny

Tematyka współpracy aparatu bezpieczeństwa PRL z jego odpowiednikiem
w Demokratycznej Republice Wietnamu (następnie w Socjalistycznej Republice
Wietnamu1) nie była dotąd przedmiotem badań naukowych. Niewątpliwie
wiązało się to z egzotyką zagadnienia i brakiem dostępu do materiałów archiwalnych. Dopiero przejęcie przez Instytut Pamięci Narodowej dokumentów
przechowywanych wcześniej w zbiorach Wojskowych Służb Informacyjnych
dało możliwość uzyskania pewnego postępu w tej dziedzinie, niemniej miał
on ograniczony charakter. Współpraca peerelowskiej i wietnamskiej bezpieki
– przynajmniej na podstawie dostępnych źródeł – była bowiem stosunkowo wąska
i jednostronna. Ogromnym problemem okazała się niemożność skorzystania
z archiwaliów SRW, przez co nie wiemy, jak współpracę wspomnianych służb
oceniano w Hanoi, a także: jakie były jej założenia i na ile udało się je zrealizować. Być może w przyszłości pojawią się materiały, które rzucą na tę tematykę
więcej światła. Obecnie można się wszakże pokusić o pewne usystematyzowanie
wiedzy z zakresu współpracy aparatu bezpieczeństwa PRL i DRW/SRW, zebranej
chociażby przez autora w toku jego badań nad II wojną indochińską. Jest to
przyczynek do dalszego zgłębiania problematyki, który być może zainteresuje
innych badaczy i skłoni ich do podjęcia wskazanych tropów.
1

Socjalistyczna Republika Wietnamu powstała 2 VII 1976 r., kiedy to doszło do „zjednoczenia” DRW z podbitą w 1975 r. Republiką Wietnamu.
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Z uwagi na specyficzne uwarunkowania historyczne i kulturalne Wietnamu (m.in. długotrwałą okupację chińską i francuską) ruch komunistyczny
rozwijał się tam inaczej niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dla
jego przywódców bardzo ważne było stworzenie państwa, które stałoby się
niezależne od Chin, uznawanych za główne zagrożenie niepodległości i integralności Wietnamu. Ponadto wietnamscy komuniści wywodzili się z elity
społeczeństwa, co odróżniało ich od komunistów osadzanych w poszczególnych
stolicach środkowoeuropejskich przez Stalina. Dzięki temu właśnie horyzonty
myślowe czołowych przywódców Wietnamskiej Partii Robotniczej były znacznie szersze. Nie przyjmowali oni ponadto wiernopoddańczej postawy wobec
Moskwy i Pekinu. Chociaż po pokonaniu wojsk Kuomintangu i powstaniu
Chińskiej Republiki Ludowej Mao Zedong stał się ważnym sojusznikiem DRW,
zaopatrującym ją w środki do walki z Francuzami, a następnie Amerykanami,
nie spowodowało to w najmniejszym stopniu spadku wysokiego poziomu
nieufności ze strony Hanoi do wrogich zamiarów Pekinu wobec Wietnamu
w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony konflikt między ZSRS
a ChRL, który wyraźnie ujawnił się podczas wojny koreańskiej, wymuszał na
DRW dystansowanie się od Moskwy, aby nie urazić Pekinu i nie sprowokować
go do podjęcia wrogich działań.
Skomplikowane relacje między trzema państwami komunistycznymi przekładały się również na problemy w rozwoju wietnamskiego aparatu bezpieczeństwa. Przywódcy DRW – nieufni wobec wszelkiej maści obcokrajowców – nie
korzystali w tak dużym stopniu z sowieckich i chińskich doradców, jak miało
to miejsce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nie przekazywano im
też istotnych informacji na temat struktur i metod działania północnowietnamskiej bezpieki, przez co szanse poprawy jakości jej funkcjonowania były
o wiele mniejsze.
Podobne embargo nałożono również na osiągi sprzętu wojskowego sowieckiej produkcji, wykorzystywanego przez Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego i Wietnamską Armię Ludową przeciwko Amerykanom,
chociaż ZSRS bardzo zależało na zdobyciu informacji, jak sprawdzał się on
w konfrontacji z zachodnim uzbrojeniem. Wietnamczycy odmowę tłumaczyli
oficjalnie obawą, że ściśle tajne informacje zostaną Sowietom wykradzione
przez amerykański wywiad i dlatego nie mogą im ich ujawnić. Hanoi, oczekując podczas II wojny indochińskiej wszechstronnej pomocy ChRL i ZSRS
przeciw siłom USA, nie zamierzało przekazywać żadnych danych na temat
wewnętrznego funkcjonowania DRW.
Dwa mocarstwa komunistyczne – urażone takim potraktowaniem ze strony
małego Wietnamu – ograniczały pomoc dla DRW w zakresie nowych technologii (dotyczyło to przede wszystkim ZSRS), w wyniku czego cierpiał także
północnowietnamski aparat bezpieczeństwa. Brakowało mu zwłaszcza dobrze
przeszkolonych specjalistów w zakresie technicznych środków pracy operacyjnej,
jak również urządzeń, na których mogliby oni pracować.
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Wietnamczycy próbowali rozwiązać ten problem, nawiązując ścisłe kontakty
z przedstawicielami innych państw komunistycznych, aby ominąć w ten sposób
wspomniane ograniczenia w dostawach sprzętu. Szczególnie przyjacielskie
relacje utrzymywano z Polakami, przekonując ich przy każdej okazji do tego,
że oba narody charakteryzuje podobny system wartości i trudne doświadczenia dziejowe (długoletnia okupacja ich terytoriów przez obce mocarstwo).
Wprawdzie oświadczenia te miały charakter koniunkturalny, lecz zgodnie
z intencją Hanoi padały początkowo na podatny grunt. Polacy udowodnili już
swe oddanie sprawie komunistycznego Wietnamu, pracując na rzecz interesów
DRW w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Indochinach, co dało
Wietnamczykom doskonałą okazję do nawiązania z nimi dobrych kontaktów
i sprawdzenia, na ile byliby oni skłonni do dalszej współpracy z Wietnamem
Północnym2. Dla Hanoi miało to bardzo duże znaczenie, gdyż PRL nie miała
na Półwyspie Indochińskim sprzecznych z Wietnamczykami interesów politycznych, jak ChRL i ZSRS, zatem była o wiele bardziej godna zaufania.
Bezpośrednim skutkiem zacieśniających się relacji między Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych PRL a Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego DRW
stały się wizyty i rewizyty delegacji obu państw, podczas których instruktorzy
z PRL prowadzili zajęcia dla funkcjonariuszy północnowietnamskiej bezpieki.
Jak naocznie przekonywali się goście z PRL, struktura MBP DRW była przestarzała, co negatywnie wpływało na jej efektywność. Zwracano ponadto uwagę
na mizerne wyposażenie w sprzęt techniczny i środki komunikacji. Z uwagi na
istniejące poważne zacofanie cywilizacyjne i działania wojenne pochłaniające
zasoby gospodarki narodowej – Wietnamczycy nie byli w stanie produkować
samodzielnie niezbędnych urządzeń, do czego otwarcie się przyznawali. Jak
stwierdzał przewodniczący delegacji MBP DRW w Warszawie 20 sierpnia 1973 r.:
Wietnam, kraj o nierozwiniętym przemyśle, przeszedł okrutną
i długotrwałą wojnę prowadzoną przeciwko imperialistom, dlatego
jego organa bezpieczeństwa nie są w stanie […] stworzyć bazy
materiałowo-technicznej. W tym czasie organa te zmuszane są do
walki przez wrogów [m.in. Stany Zjednoczone], którzy mają wielki
potencjał ekonomiczny i wielki poziom rozwoju technicznego3.
2

Zastępca Głównego Zarządu Politycznego Wietnamskiej Armii Ludowej stwierdził po zakończeniu wojny, że „Polscy towarzysze [już] od pierwszych dni działalności Międzynarodowej
Komisji Kontroli i Nadzoru, uczestniczyli w jej pracach aż do zakończenia w 1975 r. i jako jej
członkowie zawsze byli po stronie narodu wietnamskiego, aktywnie popierając naszą słuszną
sprawę” (AIPN, 397/11, Polityczne i wojskowe aspekty pokojowych misji Ludowego Wojska
Polskiego w świecie (po 1945 r.), b.d. [1989/1990], k. 28). Wprawdzie stwierdzenie powyższe
miało także kurtuazyjny charakter, niemniej odnotowano wiele wypowiedzi Wietnamczyków
w identycznym tonie i można sądzić, że były to ich rzeczywiste odczucia.
3
AIPN, 1585/2055, Zestawienie zapotrzebowań MBP DRW, sporządzone dla MSW PRL
z prośbą o pomoc, 20 VIII 1973 r., k. 98.
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Ponadto – z przytoczonych już powyżej przyczyn – Wietnamczycy nie
dysponowali odpowiednią ilością urządzeń sowieckiej i chińskiej produkcji,
a jeśli już, to głównie przestarzałymi modelami, które ulegały awariom (występowały problemy z naprawą i zdobywaniem części zamiennych). Z tego właśnie powodu w Wietnamie Północnym stosunkowo długo nie mogły powstać
komórki wywiadu i kontrwywiadu technicznego. Symboliczną oznaką słabości
Wietnamczyków w tych kwestiach było przekazanie delegacji polskiego MSW
– podczas jej wizyty w DRW w czerwcu 1972 r. – nadajnika podsłuchowego,
znalezionego przez przypadek w północnowietnamskiej ambasadzie w Laosie.
Specjaliści DRW nie byli bowiem w stanie właściwie określić jego parametrów
technicznych, wobec czego nie pozostało im nic innego, jak zwrócić się z prośbą
o pomoc do Polaków, dla których nie stanowiło to dużego problemu4.
Zmagający się z rozlicznymi trudnościami Wietnamczycy zamierzali wykorzystać obietnicę, którą jeszcze w lipcu 1971 r. złożył zwierzchnikowi MBP
DRW Tran Quoc Hoanowi kierujący wówczas MSW PRL Franciszek Szlachcic.
Polacy zobowiązali się wówczas do pomocy w organizacji szyfrowanej łączności
wewnętrznej między centralą MBP DRW a 28 podległymi mu jednostkami
w terenie. Dla Wietnamczyków stanowiło to duże wyzwanie, gdyż największa
odległość między ministerstwem a podległą mu jednostką wynosiła 400 km,
a między dwiema najbardziej od siebie oddalonymi jednostkami – 650 km.
Wietnamczykom zależało głównie na uzyskaniu dokumentacji technicznej
urządzeń (interesowało ich Dalekopisowe Urządzenie do Elektronicznego Kodowania TgS-1 „Dudek” opracowane w latach sześćdziesiątych) i przeszkoleniu
przez Polaków ludzi do ich obsługi. Dzięki temu DRW mogłaby w stosunkowo
krótkim czasie rozpocząć produkcję wspomnianego urządzenia i uniezależnić
się na tym polu od państw trzecich (ChRL i ZSRS), co stanowiło priorytet
dla Hanoi. Ponadto produkowanie TgS-1, który pracowałby przy wykorzystaniu kodów szyfrujących, opracowanych w Hanoi przy pomocy Polaków,
ograniczyłoby możliwości wywiadu ChRL do przechwytywania i odczytywania
tajnej korespondencji DRW. Identycznie Wietnamczycy zamierzali postąpić
w przypadku urządzeń szyfrujących o małym formacie, przeznaczonych dla
zagranicznej agentury (w sprawie których zwrócono się do PRL), a także opracowania dla nich szyfrów5.
4

AIPN, 0665/150, Sprawozdanie z pobytu delegacji MSW PRL w DRW, lipiec 1972 r.,
k. 11. Należałoby dodać, że w toku kolejnych spotkań przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa
obu państw Wietnamczycy zadawali Polakom pytania świadczące o bardzo niskim poziomie
wykorzystywanego przez nich sprzętu, jak np.: czy jest możliwe ustalenie, z jakiego numeru
telefonowano do figuranta, jakiego kształtu i wielkości mikrofony podsłuchowe produkuje się
w PRL, czy przy podsłuchu pokojowym jest w odbiorniku automatyczna regulacja wzmocnienia głosu, jak wytłumia się w nadajnikach harmoniczność itp.
5
AIPN, 1585/2055, Protokół z rozmowy z delegacją wietnamską, odbytej 20 VIII 1973 r.
w Biurze Śledczym MSW PRL, 20 VIII 1973 r., k. 56.
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Z uwagi na braki w infrastrukturze technicznej Wietnamczycy mieli również wielkie trudności z produkcją fałszywych dokumentów, jeśli wymagało to
zastosowania znaków ultrafioletowych. Także i w tym przypadku oczekiwali
oni pomocy ze strony przedstawicieli PRL, gdyż – jak stwierdził w sierpniu
1973 r. wicedyrektor Departamentu Techniki ds. Kontrwywiadu Radiowego,
Wywiadu Radiowego, Łączności i Szyfrów MBP DRW Nguyen Huu Nhan
– wyprodukowanie jednego paszportu legalizacyjnego zajmowało im aż trzy lata6.
Fakt, że powyższe prośby kierowano do przedstawicieli PRL dobitnie świadczył o problemach we wzajemnych relacjach między DRW a ChRL i ZSRS.
Warto byłoby zauważyć, że specjaliści z PRL mieli stać się dostarczycielami
know-how, po czym planowano podziękować im za usługi i odesłać ich do
domów. Dzięki tej pomocy Hanoi zamierzało stosunkowo małym kosztem
dokonać w kilku obszarach skoku cywilizacyjnego. Wydaje się, że w Warszawie
– przynajmniej od jakiegoś czasu – zdawano sobie sprawę z instrumentalnego
traktowania PRL przez Wietnamczyków, dlatego też – chociaż bardzo chętnie
ich w Polsce goszczono i pokazywano im najnowsze osiągnięcia polskiej myśli
technicznej w służbie o aparatu bezpieczeństwa7 – niechętnie przekazywano
im konkretne urządzenia.
Być może wiązało się to z naciskami ze strony ZSRS. Moskwa czuła się
wykorzystana przez Hanoi podczas II wojny indochińskiej, nie zależało zatem
jej zapewne, aby niewdzięczny sojusznik otrzymywał zbyt dużą pomoc ze strony
jednego z jej europejskich satelitów. Wprawdzie nie znalazło to swego bezpośredniego odzwierciedlenia w dokumentach, do których dotarł autor, niemniej
można było zauważyć rezerwę strony peerelowskiej w sytuacjach, gdy Wietnamczycy próbowali konkretyzować prośby o najnowocześniejszy sprzęt. Przykładowo podczas rozmów w sprawie sprzedaży DRW 30 sztuk urządzenia TgS-1
„Dudek”, które odbyły się podczas wizyty delegacji DRW w sierpniu 1973 r.,
płk Zdzisław Turowski, ówczesny zastępca dyrektora Departamentu Techniki
6

Tamże, k. 53.
Przykładem tego mogła być wycieczka delegacji północnowietnamskiego MBP po Krakowie,
odbyta 20 VIII 1974 r. Centralny jej punkt stanowiło przyjęcie w Komendzie Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej. W skład delegacji wietnamskiej weszło pięć osób, w tym m.in. dyrektor
generalny MBP – płk Chau i jego zastępca – ppłk Tien. W gabinecie komendanta przygotowano
napoje (popularną wówczas Pepsi Colę), a także przekąski (ciasteczka). Wietnamczycy o godzinie 14.00 spotkali się ze swym opiekunem w hotelu „Cracovia”. Tam również przedstawiono
gościom delegację kierownictwa Komendy Wojewódzkiej i podano obiad. Następnie, między
godziną 15.00 a 15.20, wszyscy udali do siedziby Komendy Wojewódzkiej, gdzie w gabinecie
komendanta od godziny 15.30 czekało ścisłe kierownictwo placówki MO. Na zakończenie
spotkania, około godziny 17.30, gościom wręczono symboliczne upominki o charakterze
regionalnym. Między godziną 17.30 a 18.30, Wietnamczycy mieli także możliwość zapoznania się z działaniem nowoczesnych urządzeń Wydziału Kryminalistyki – z czego skorzystali
– i obejrzenia stanowiska dowodzenia w Komendzie Wojewódzkiej. Gości pożegnano około
godziny 18.30, po czym odwieziono ich do hotelu (kronika wizyty delegacji DRW wraz z jej
dokumentacją zdjęciową w: AIPN Kr, 384/55).
7
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MSW, powiedział Wietnamczykom, że musiałoby ono zostać dostosowane do
działania w klimacie tropikalnym, co zajęłoby sporo czasu i spowodowało wzrost
ceny o około 20 proc. (urządzenie było warte 9480 rubli), przy czym mogłoby
być ono wykorzystywane jedynie na terytorium innych państw socjalistycznych8.
Upłynęły zatem dwa lata od wspomnianej wyżej obietnicy ministra Szlachcica,
a rozmowy w sprawie jej realizacji, co miało ogromne znaczenie dla DRW, były
jeszcze dalekie od zakończenia. Władze PRL przekazywały Wietnamowi Północnemu ciągniki artyleryjskie D-350 „Mazur”, których kilkadziesiąt trafiło na
Półwysep Indochiński, jednakże urządzenia łączności, mimo złożenia przez gości
oferty ich zakupu, były zbyt cenne, aby się ich pozbywać w podobny sposób, co
Wietnamczycy przyjmowali z nie do końca ukrywaną niechęcią.
Nastrój spotkań z delegatami DRW, do których dochodziło w sierpniu
1973 r., ukazywała jedna z notatek służbowych, które sporządzano po ich
zakończeniu:
[Delegaci MBP DRW] […] nadmienili w sposób bardzo uroczysty,
jak to oni wykorzystują technikę socjalistycznych krajów w walce
z imperializmem, jak pomocna w tej walce była i jest pomoc krajów
socjalistycznych, że doceniają obietnice dalszej pomocy w tym
zakresie, że na temat tej pomocy była też mowa podczas ostatniego
pobytu ich premiera w Polsce.
Z uwagi na fakt, że ja nie udzielam tu żadnej odpowiedzi i kieruję
rozmowy na tematy obojętne, których Wietnamczycy […] grzecznie
wysłuchują i bardzo grzecznie i stanowczo wracają do interesujących
ich spraw, należy przypuszczać, że sprawy te […] grzecznie, ale
i bardzo uporczywie będą podnosić podczas rozmów zaplanowanych
na dzień 20 sierpnia 1973 r.9.

O ile trudno było dostrzec wielki entuzjazm strony peerelowskiej do sprzedawania DRW najnowszych urządzeń szyfrujących, będących w służbie MSW,
a tym bardziej przekazywania ich dokumentacji technicznej, to już szkolenia północnowietnamskich funkcjonariuszy w zakresie pracy operacyjnej nie
budziły kontrowersji. Spotykały się one z dużym zainteresowaniem ze strony
Wietnamczyków, których doświadczenia w tej materii były wciąż niedostateczne. Jak zapisano w sprawozdaniu z wyjazdu delegacji MSW PRL do DRW
w czerwcu 1972 r.:
8

AIPN, 1585/2055, Protokół rozmowy z delegacją wietnamską, odbytej 20 VIII 1973 r.
w Biurze Śledczym MSW PRL, 20 VIII 1973 r., k. 56.
9
AIPN 1585/2055, Notatka służbowa z rozmowy z delegatami MBP DRW, 18 VIII 1973 r.,
k. 41.
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Praca we wszystkich bez wyjątku grupach prowadzona była bardzo
intensywnie. Wietnamscy towarzysze z zadziwiającą skrupulatnością
zapisywali każde słowo lektorów. Liczne i różnorodne pytania, [a także]
dociekliwość w wyjaśnianiu nawet bardzo szczegółowych zagadnień,
związanych z funkcjonowaniem i pracą aparatu bezpieczeństwa PRL,
świadczyły o dużym zainteresowaniu towarzyszy wietnamskich tą
problematyką i chęci uzyskania [przez nich] maksimum materiału
informacyjnego z zakresu organizacji pracy10.

Podczas kolejnych wizyt i rewizyt dużym zainteresowaniem Wietnamczyków cieszyły się polskie doświadczenia związane z łącznością radiową, techniką
śledczą i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej (należałoby przez to rozumieć tłumienie potencjalnych działań opozycji wewnętrznej i eliminowanie
południowowietnamskich grup dywersyjnych) oraz ochroną granicy morskiej.
Ten ostatni element był niezwykle istotny, ponieważ długa i urozmaicona linia
brzegowa Wietnamu Północnego znacząco utrudniała prowadzenie dozoru
wybrzeża, przez co nie było ono zabezpieczone.
Hanoi zależało przede wszystkim na pozyskaniu nowoczesnych urządzeń
radiolokacyjnych i przeszkoleniu ludzi do ich obsługi. Duże wrażenie zrobiła
na Wietnamczykach m.in. wizyta w Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony
Pogranicza, która miała miejsce w sierpniu 1973 r. Pułkownik Tadeusz Brygier,
z ramienia Dowództwa WOP przewodniczący spotkaniu, chwaląc posiadany
sprzęt, podsumował spotkanie z delegatami DRW następująco: „Jeśli wy,
czcigodni towarzysze, macie dobre urządzenia radiolokacyjne i prowadzicie
aktywną współpracę z ludnością cywilną nabrzeża, to nie będziecie mieć żadnych problemów z bezpieczeństwem waszej granicy państwowej”11.
Wietnamczycy wiele uwagi poświęcali szyfrowaniu i deszyfrowaniu oraz
kontrwywiadowi radiowemu. Hanoi zależało na pozyskaniu urządzeń umożliwiających szybkie wykrywanie stacji radiowych, co ułatwiłoby zwalczanie grup
dywersyjnych, działających na terytorium DRW12. Z powyższego wynikało, że
to właśnie działalność o charakterze kontrwywiadowczym stanowiła dla Wietnamczyków z Północy priorytet. Za istotne należy także uznać prowadzenie
działalności agenturalnej poza granicami DRW, aczkolwiek chodziło głównie
o aktywność w Wietnamie Południowym i innych państwach Półwyspu Indochińskiego. Hanoi nie dysponowało infrastrukturą i zasobami ludzkimi, aby
10

AIPN, 0665/150, Sprawozdanie z pobytu delegacji MSW PRL w DRW, lipiec 1972 r., k. 4.
AIPN, 1585/2055, Protokół ze spotkania z delegacją MBP DRW, 27 VIII 1973 r., k. 122.
Wietnamczycy, którzy nie posiadali odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia szkolenia
operatorów urządzeń radiolokacyjnych, sondowali możliwość prowadzenia szkoleń w PRL.
12
Tamże, Notatka służbowa z wizyty w ambasadzie DRW w Warszawie w związku z planowanym przyjazdem pracowników wietnamskich organów bezpieczeństwa i milicji, 27 VII
1973 r., k. 5.
11
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móc np. umieszczać swych agentów w amerykańskich strukturach władzy.
Ponadto Wietnamczycy większe zagrożenie dla swej niepodległości widzieli
w ChRL i na tym kierunku skupiali główny wysiłek.
Kres II wojny indochińskiej oznaczał przedefiniowanie priorytetów współpracy polsko-wietnamskiej. Zostało to dobrze zaprezentowane w porozumieniu o współpracy między MSW PRL a MSW SRW z 11 grudnia 1987 r.
W dokumencie tym poruszono m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem
wewnętrznym i zewnętrznym. Porozumienie składało się z preambuły, w której
podano motywy, którymi kierowały się obie strony przy jego zawieraniu.
Oprócz kurtuazyjnych stwierdzeń o dotychczasowych świetnych relacjach
dwustronnych zwrócono uwagę na konieczność przeciwstawienia się imperializmowi amerykańskiemu, „ośrodkom dywersji polityczno-ideologicznej”
(Watykanowi), a także przestępczości zorganizowanej i terrorowi (ze strony
wietnamskiej należało przez to rozumieć walkę z opozycją antykomunistyczną,
a także resztkami reżimu, kierowanego przez prezydenta Thieu do upadku
Wietnamu Południowego w 1975 r.). Przywódcy SRW obawiali się zwłaszcza
działań wietnamskich katolików, dlatego też zamierzali wykorzystać bogate
doświadczenia PRL w walce z Kościołem katolickim. Należałoby pamiętać, że
do upadku Wietnamu Południowego katolicy byli podporą rządu w Sajgonie,
a oprócz tego cechował ich skrajny antykomunizm i dobra organizacja.
Zasadnicza część porozumienia została zawarta w trzynastu artykułach.
W pierwszym z nich zwrócono uwagę na konieczność zawężenia współpracy
w zakresie wywiadu, jak również określono przeciwko komu powinny być
one kierowane. Wskazano, według kolejności przyjętej w dokumencie: USA,
Japonię, państwa NATO, państwa ASEAN oraz Watykan. Wynikało z tego, że
w Hanoi za największe zagrożenie zewnętrzne, oprócz ChRL, o której z oczywistych przyczyn nie mogło być mowy, uznawano USA, Japonię, ASEAN
i Watykan. Punkt drugi poświęcono omówieniu działań o charakterze kontrwywiadowczym, mających sparaliżować aktywność wspomnianych podmiotów
na tym polu. Punkt trzeci mówił o wymianie doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, a także pomocy w dziedzinie techniki komputerowej.
Zamierzono również podjąć działania przeciw Polakom i Wietnamczykom
trudniącym się różnorakimi formami defraudacji i handlem narkotykami.
Potwierdzano tym samym istnienie problemów we wzajemnych obrotach
gospodarczych, powstałych na skutek skorumpowania własnych urzędników.
W punkcie czwartym stwierdzano m.in. że strony będą się informować
o metodach pracy i środkach technicznych „przeciwnika”, a także wymienią
się urządzeniami technicznymi własnej produkcji – względnie przekażą sobie
egzemplarze zakupione na Zachodzie. W punkcie szóstym MSW PRL zobowiązało się do udzielenia pomocy Wietnamczykom w dostarczaniu urządzeń technicznych i szkoleniu kadr. Artykuł ten określał kwestię dwustronnej wymiany
korespondencji na temat ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zawarowano w nim możliwość wymiany (na prośbę) kopii filmów z pracy
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operacyjnej. W artykule siódmym zobowiązano się do zapewnienia przepływu
tajnych informacji. Artykuł ósmy stwierdzał, że co trzy lata będą odbywać się
spotkania w celu koordynacji dalszej współpracy. Artykuły od dziewiątego do
jedenastego opisywały drugorzędne aspekty współdziałania, jak np. pokrywanie kosztów noclegu i przejazdów delegacji. Ponadto w artykule trzynastym
stwierdzono, że porozumienie zostało zawarte na dziesięć lat z możliwością
automatycznego przedłużenia na kolejnych pięć13.
Należałoby zauważyć, że opisane wyżej porozumienie nakładało znacznie
więcej obowiązków na stronę peerelowską niż wietnamską. MSW SRW dysponowało nieporównywalnie słabszą infrastrukturą techniczną, mogło zatem
jedynie zyskać na wymianie i zakupach sprzętu przez Polaków. Hanoi stawało się
także głównym beneficjentem współpracy wywiadowczej, gdyż miało niewielkie możliwości zbierania informacji na temat państw NATO, czym żywotnie
interesowały się władze PRL, natomiast mogło znacznie skorzystać z danych
odnośnie do USA i Watykanu, zdobytych przez wywiad PRL. Ponadto MSW
PRL zobowiązało się do prowadzenia szkoleń, mających podnieść niski wciąż
poziom kompetencji funkcjonariuszy wietnamskiego aparatu bezpieczeństwa.
Autorowi nie udało się, niestety, dotrzeć do materiałów, które dokumentowałyby, czy i jak poszczególne punkty porozumienia realizowano w praktyce.
Podsumowując niniejszy artykuł, należałoby zwrócić uwagę na kilka cech
charakterystycznych dla opisanej wyżej współpracy peerelowsko-wietnamskiej.
Pierwszą z nich było widoczne dążenie Hanoi do uzyskania ze strony Warszawy
maksymalnej pomocy w zakresie sprzętu radioelektronicznego i szkolenia kadr
do jego obsługi. Urządzeń tych nie można było produkować w Wietnamie,
a do tego skomplikowana sytuacja geopolityczna oznaczała brak lub poważne
ograniczenie możliwości jego pozyskiwania z innych źródeł. Tymczasem PRL,
jako państwo nieposiadające na Półwyspie Indochińskim celów politycznych
sprzecznych z dążeniami Hanoi i przez cały okres II wojny indochińskiej
wspierające dążenia do unifikacji Wietnamu pod rządami komunistów, stała
się partnerem pożądanym i godnym zaufania. Jednakże z uwagi na to, że
Wietnamczycy niewiele mogli Polakom zaoferować w zamian za ich pomoc,
współpraca to miała wybitnie jednostronny charakter. Wydaje się, że w PRL
zdawano sobie z tego sprawę, o czym świadczył przeciągający się w czasie
proces sprzedaży nowoczesnych urządzeń szyfrujących. Autor nie dotarł do
informacji, które mówiły o ostatecznym wysłaniu TgS-1 „Dudek” na Półwysep Indochiński, chociaż urządzenie wykorzystywano w państwach Układu
Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny indochińskiej Wietnamczycy zainteresowali się sposobami zwalczania przez aparat bezpieczeństwa PRL opozycji
wewnętrznej i Kościoła katolickiego. W Hanoi obawiano się, że ewentualne
niepokoje społeczne w SRW będą miały podobne podłoże i przebieg jak w PRL,
13

AIPN, 1585/15305, Porozumienie o współpracy między MSW PRL a MSW SRW,
11 XII 1987 r., k. 4–9.
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dlatego Wietnamczycy przyjęli decyzję gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu
stanu wojennego i pacyfikacji NZZS „Solidarność” z widoczną ulgą14.
Zamknięcie etapu współpracy MSW obu państw w opisanym wyżej kształcie nastąpiło dopiero po zakończeniu zimnej wojny i transformacji ustrojowej
w PRL.
*
Cooperation between the communist secret police serivces
of Poland and Vietnam during the Cold War: Selected issues
The goal of the article is to present basic information about the collaboration between the secret police of communist-run Poland and the Democratic
Republic of Vietnam/the Socialist Republic of Vietnam. The Polish People’s
Republic - which had no interests in Indochina conflicting with those of Vietnam - became a reliable and desired partner for the communists of Hanoi, who
were attempting to unify all of Vietnam under their rule during teh Second
Indochinese War. They were particularly interested in acquiring radioelectrical
equipment from Poland, coupled with the necessary training. However, because
the Vietnamese could offer little in return, the collaboration was quite one-sided. Following the Second Indochinese War, the Vietnamese secret police took
a strong interest in the methods used by the Polish communist secret police to
combat the political opposition and the Catholic Church. The communists in
Hanoi feared that potential social unrest in Vietnam would stem from similar
causes and run a similar course to that in Poland. In this case, the Vietnamese
communists hoped to benefit from their allies’ wealth of experience.

14

Zob. P. Benken, „Socjalistyczna Republika Wietnamu wobec kryzysu w PRL na początku
lat osiemdziesiątych”, Nowa Polityka Wschodnia, nr 2(3) (2012): s. 62–85.
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Z „bratnią pomocą”
przeciwko oponentom
„władzy ludowej”

Współpraca Służby Bezpieczeństwa i sowieckich
służb specjalnych na przykładzie Brzegu

Szczególnie jaskrawy przejaw politycznego uzależnienia PRL od Związku
Sowieckiego stanowiły wspólne działania Służby Bezpieczeństwa i sowieckich
służb specjalnych przeciwko opozycyjnie nastawionym obywatelom polskim.
Działania takie podejmowano m.in. w województwie opolskim, gdzie do
połowy marca 1993 r. funkcjonował jeden z największych garnizonów sowieckich w Polsce, zlokalizowany na terenie Brzegu i w najbliższych okolicach tego
miasta1.
Miejscowy garnizon sowiecki, stanowiący część Północnej Grupy Wojsk
Armii Sowieckiej z dowództwem w Legnicy, obejmował m.in. duże lotnisko
wojskowe w Skarbimierzu. Operacyjną kontrolę nad garnizonem sprawowały sowieckie służby specjalne: kontrwywiad Północnej Grupy Wojsk Armii
Sowieckiej oraz KGB. Jak wynika z zachowanych dokumentów, służby te
podejmowały również działania wobec obywateli polskich, współpracując
w tym zakresie z SB. Obiektem takich działań stał się m.in. Stanisław Gerega,
pełniący w latach 1980–1981 funkcję przewodniczącego oddziałowej organizacji NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Brzegu.
1

Zob. M.L. Krogulski, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956–1993
(Warszawa: Von Borowiecky, 2001): s. 43.
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Działania SB i sowieckich służb specjalnych
wobec Stanisława Geregi
Stanisław Gerega był obiektem zainteresowania komunistycznych służb
specjalnych już w połowie lat 70. Wydział II Komendy Wojewódzkiej MO
w Opolu planował wówczas podjęcie wobec niego działań werbunkowych.
Zamiary te zostały jednak szybko zarzucone2. Trzy lata później Wydział III KW
MO w Opolu powziął wiadomość ze źródeł agenturalnych, zgodnie z którą
Gerega miał posiadać wydawnictwa opozycyjne. Podejrzewano go wówczas
o kontakty z KSS „KOR” i w związku z tym w listopadzie 1979 r. założono
w stosunku do niego sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Lutnik”3. W rzeczywistości Gerega, według własnej relacji z sierpnia 2006 r., nie
miał w tych czasach żadnego kontaktu ze środowiskami opozycyjnymi, a jeżeli
jakieś wydawnictwa opozycyjne trafiły w jego ręce, to przez przypadek4.
Służba Bezpieczeństwa inwigilowała Geregę w ramach sprawy o kryptonimie „Lutnik” również po sierpniu 1980 r., gdy podjął działalność związkową
w strukturach „Solidarności”. Od marca 1981 r. sprawę prowadził Wydział II
KW MO w Opolu, który w tym czasie przejął zadania związane z operacyjnym
nadzorem nad telekomunikacją5.
Jako działacz związkowy, Gerega zawarł dość bliską znajomość z Jerzym
Gnieciakiem, wojewódzkim liderem „Solidarności” rolniczej. Pomagał temu
ostatniemu w organizowaniu zebrań założycielskich „Solidarności” rolniczej
w niektórych miejscowościach, leżących pod Brzegiem: Małujowicach oraz
Łukowicach Brzeskich, swoim ówczesnym miejscu zamieszkania6.
Z racji działalności zawodowej w telekomunikacji Gerega stykał się na
co dzień z wojskowymi z garnizonu sowieckiego w Brzegu. Okazji po temu
dostarczał mu fakt korzystania przez wojska sowieckie z niektórych urządzeń
telekomunikacyjnych, którymi dysponował RUT w Brzegu. Kontakty służbowe z żołnierzami sowieckimi próbował on wykorzystać do podjęcia akcji
uświadamiającej, polegającej na wyjaśnianiu, czym faktycznie jest „Solidarność”, oraz na kolportowaniu wśród rozmówców wydawnictw bezdebitowych.
W praktyce Gerega nawiązał stały kontakt z oficerem sowieckim narodowości
2

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu [dalej: AIPN Wr], 0010/145,
Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Lutnik”, Wniosek o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika, 7 VI 1976 r., s. 0012; tamże, Wniosek o odstąpienie od opracowania
kandydata na TW, 14 X 1976 r., s. 0027 (kopia cyfrowa – PDF).
3
Tamże, Meldunek operacyjny, 7 XI 1979 r., s. 0034–0035; tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Lutnik”, nr rej[estracyjny] 24 952/79,
8 XI 1979 r., s. 0036 (kopia cyfrowa – PDF).
4
Informacje ustne Stanisława Geregi, sierpień 2006 r.
5
AIPN Wr, 0010/145, Plan przedsięwzięć w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt.
„Lutnik”, nr rej[estracyjny] 26 573/81, 26 VIII 1981 r., s. 0057 (kopia cyfrowa – PDF).
6
Informacje ustne S. Geregi, sierpień 2006 r.
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ukraińskiej, kpt. Kuczmińskim. Oficerowi temu przekazywał m.in. wydawnictwa regionalnej „Solidarności” z Opola (biuletyn Prawda) oraz materiały
dostarczone przez wspomnianego Jerzego Gnieciaka. W szczególności były to
kserograficzne odbitki słynnej odezwy NTS (rosyjskiego Narodowego Związku
Pracy) do żołnierzy sowieckich, która została powielona w 1981 r. przez Kornela
Morawieckiego, wydawcę Biuletynu Dolnośląskiego (materiał ten pochodził od
Gnieciaka)7.
W latach 1980–1981 Gerega z wielkim niepokojem obserwował to, co
działo się na leżącym pod Brzegiem sowieckim lotnisku wojskowym, obok
którego przejeżdżał w drodze do pracy. Zachodzące tam zmiany (pojawienie
się śmigłowców bojowych oraz licznych namiotów dla żołnierzy, częste przyjazdy dużych samolotów transportowych) odbierał jako przejaw przygotowań
do fizycznej konfrontacji z „Solidarnością”; o swych obawach poinformował
kpt. Kuczmińskiego8.
Kuczmiński okazał się jednak współpracownikiem sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, realizującym wyznaczone mu zadania w stosunku do Geregi
pod pseudonimem „Artur”. Informował on zatem szczegółowo mocodawców
o swych kontaktach z Geregą, a jego doniesienia zaowocowały wspólnymi
działaniami SB i sowieckiego kontrwywiadu wojskowego przeciwko temu
ostatniemu. Począwszy od sierpnia 1981 r., kontrwywiad sowiecki informował
opolską SB, a konkretnie Wydział II KW MO w Opolu, o antysowieckiej
działalności Geregi, posądzając go przy tym – z typową dla Sowietów szpiegomanią – również o prowadzenie działalności wywiadowczej. Informacje te
dały początek współpracy między SB i sowieckim kontrwywiadem wojskowym.
W piśmie z 22 sierpnia 1981 r. naczelnik Oddziału I Kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej zawiadamiał naczelnika Wydziału II
KW MO w Opolu, że Gerega „podejmuje próby zbierania wiadomości o charakterze wojskowym, a także prowadzi wrogą obróbkę ideologiczną żołnierzy
sowieckich”. W związku z tym proszono opolską SB o „przedstawienie […]
propozycji […] wykorzystania […] możliwości agenturalno-operacyjnych”
kontrwywiadu Armii Sowieckiej do „poznania i sprawdzenia” Geregi9.
Na pismo to odpowiedział naczelnik Wydziału II KW MO w Opolu,
ppłk Józef Ciupek, prosząc o „bieżące dokumentowanie […] zainteresowań
wywiadowczych” Geregi z wykorzystaniem posiadanej agentury, „prowadzenie
obserwacji od strony lotniska w celu ujawnienia faktów penetracji tego obiektu
7

Tamże.
Tamże.
9
AIPN Wr, 0010/145, Pismo naczelnika oddziału kontrwywiadu wojsk lotniczych Północnej
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej do naczelnika Wydziału II SB KW MO w Opolu (oryginał w języku rosyjskim), 22 VIII 1981 r., s. 0151–0152; tamże, Pismo naczelnika oddziału
kontrwywiadu wojsk lotniczych Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej do naczelnika
Wydziału II SB KW MO w Opolu z 22 VIII 1981 r. (przekład z języka rosyjskiego), s. 0153
(kopia cyfrowa – PDF).
8
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przez figuranta” oraz ustalenie, czy opozycjonista próbuje kontaktować się
z żołnierzami sowieckimi, odwiedzającymi lokal gastronomiczny w Łukowicach Brzeskich. Służba Bezpieczeństwa zobowiązała się do udzielenia sowieckiemu kontrwywiadowi pomocy, przekazując zdjęcia Geregi, a także śledząc
go „w okresach wzmożonego ruchu na lotnisku” w Skarbimierzu10.
Innym oficerem sowieckim, z którym Gerega próbował nawiązać kontakt,
był por. Rawił Tumiarowcz Bimijew, narodowości tatarskiej. Otrzymał on od
Geregi ulotkę NTS; ten jednak zameldował o tym fakcie Wydziałowi Specjalnemu KGB przy garnizonie brzeskim. Kopia złożonego przez niego raportu
została przekazana Wydziałowi II KW MO w Opolu11.
Informacje przekazywane służbom peerelowskim przez sowiecki kontrwywiad wojskowy i KGB przyczyniły się do internowania Geregi z chwilą wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.)12. Inaczej niż w przypadku
innych osób podlegających internowaniu, przeprowadzono rewizję w jego
miejscu zamieszkania w Opolu i Łukowicach Brzeskich, a także w miejscu
pracy, w wyniku czego SB skonfiskowała sporą ilość materiałów bezdebitowych
z myślą o ich ewentualnym wykorzystaniu procesowym13.
W styczniu 1982 r. Oddział I Kontrwywiadu Wojsk Lotniczych Północnej
Grupy Wojsk Armii Sowieckiej przekazał Wydziałowi II KW MO w Opolu
wiele szczegółowych informacji, uzyskanych drogą operacyjną „w trakcie wspólnego sprawdzania Stanisława Geregi”. Donoszono, że Gerega „interesował
się zaopatrzeniem w towary przemysłowe i spożywcze sklepów w ZSRR”,
wszedł w posiadanie sowieckiej radiostacji, „prowadził aktywną propagandę
antysowiecką”, próbował kolportować wydawnictwa „Solidarności” i NTS
wśród żołnierzy sowieckich (w tym także publikacje w języku rosyjskim),
wciągał rozmówców w dyskusje polityczne, zapoznał kpt. Kuczmińskiego
z Posłaniem do ludzi pracy Europy Wschodniej, uchwalonym na I Krajowym
Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, próbował wciągnąć tegoż oficera
do działalności konspiracyjnej itp. Kontrwywiad sowiecki prosił towarzyszy
z PRL o zapoznanie z wynikami rozpracowania Geregi, a także o przedstawienie

10

Tamże, Pismo naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu do płk. L.A. Starkowa z Północnej
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy, 15 IX 1981 r., s. 154–155 (kopia cyfrowa – PDF).
11
Tamże, Raport por. R.T. Bimijewa (oryginał w języku rosyjskim), 28 X 1981 r., s. 0173–
–0174; tamże, Oświadczenie (raport) por. R.T. Bimijewa z 28 X 1981 r. (przekład z języka
rosyjskiego), s. 0175–0177 (kopia cyfrowa – PDF).
12
Z zachowanej dokumentacji wynika, że podstawę decyzji o internowaniu Geregi stanowiły
materiały otrzymane przez pion II SB od sowieckiego kontrwywiadu wojskowego (zob. tamże,
Wniosek o uchylenie internowania w stosunku do osoby: Gerega Stanisław, 19 II 1982 r., mfm;
AIPN Wr, 012/3196, t. 2, Dokumentacja dotycząca internowanych, Wniosek o uchylenie
internowania w stosunku do osoby: Gerega Stanisław, 19 II 1982 r., k. 80).
13
AIPN Wr, 012/3196, t. 2, Protokół przeszukania, 13 XII 1981 r., k. 90–92; tamże, Notatka
służbowa dotycząca ob. Gerega Stanisław, 13 XII 1981 r., k. 95.
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propozycji przetworzenia uzyskanych informacji w materiały procesowe w celu
pociągnięcia opozycjonisty do odpowiedzialności karnej14.
W odpowiedzi naczelnik Wydziału II KW MO w Opolu, wspomniany
już ppłk Ciupek, powiadomił swoich sowieckich partnerów, że Gerega został
internowany i przebywa w ośrodku odosobnienia (zwolniono go wkrótce
potem – 26 lutego 1982 r.). Sowiecki kontrwywiad poinformowano również
o innych działaniach podjętych przez SB wobec Geregi, a w szczególności
o dokonanych rewizjach i ich wyniku. Służba Bezpieczeństwa tłumaczyła się,
że zarzucana Geredze działalność nosiła wprawdzie znamiona przestępstwa,
lecz brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania karnego z uwagi
na abolicję, ogłoszoną wraz z wprowadzeniem stanu wojennego.
W tej sytuacji – konkludował ppłk Ciupek – postanowiono zwolnić
figuranta i równocześnie poddać go aktywnej kontroli operacyjnej,
aby tym samym ujawnić ewentualne podjęcie przez niego działalności
związkowej, a w stosunku do żołnierzy radzieckich i ich obiektów
[…] działalności polityczno-wywiadowczej. W przypadku ujawnienia
podjęcia takiej działalności istnieje możliwość procesowego
wykorzystania zgromadzonych dotychczas w sprawie materiałów.

Zdaniem ppłk. Ciupka, dla osiągnięcia tego celu niezbędne było „ścisłe współdziałanie naszych służb kontrwywiadowczych”, tj. SB i sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, oraz bardziej ofensywne działanie agentury zaangażowanej
przez stronę sowiecką. W związku z tym ppłk Ciupek, powołując się na sugestie
sowieckich towarzyszy, zapowiedział szybkie opracowanie „planu koordynującego
realizację wspólnych przedsięwzięć, zmierzających do rozpracowania figuranta”15.
W ślad za tą deklaracją w połowie marca 1982 r. SB opracowała plan
współdziałania Wydziału II KW MO w Opolu oraz sowieckiego kontrwywiadu wojskowego w zakresie inwigilacji Stanisława Geregi w ramach sprawy
operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Lutnik”. Plan zakładał wykorzystanie
tajnych współpracowników SB i MO oraz innych osobowych źródeł informacji. Przewidywano także działania o charakterze prowokacyjnym. Kluczową

14

AIPN Wr, 0010/145, Pismo naczelnika Wydziału I Kontrwywiadu Wojsk Lotniczych
Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej do naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu
(oryginał w języku rosyjskim), 6 I 1982 r., s. 0169–0172; tamże, Pismo naczelnika Wydziału
I Kontrwywiadu Wojsk Lotniczych Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej do naczelnika
Wydziału II KW MO w Opolu z 6 I 1982 r. (przekład z języka rosyjskiego), s. 0178–0185
(kopia cyfrowa – PDF). W rzeczywistości Gerega był radioamatorem i miał zezwolenie na
użytkowanie radiostacji, wydane mu już w 1973 r. (zob. tamże, Zezwolenie nr 78/12/73,
2 III 1973 r., s. 0005–0006 [kopia cyfrowa – PDF]).
15
Tamże, Pismo naczelnika Wydziału II KW MO w Opolu do naczelnika I Wydziału Kontrwywiadu WWS SGW, 24 II 1982 r., s. 0187–0188 (kopia cyfrowa – PDF).
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rolę w rozpracowywaniu „Lutnika” miał odgrywać nadal kpt. Kuczmiński,
współpracujący z kontrwywiadem sowieckim pod pseudonimem „Artur”16.
Na przełomie 1983 i 1984 r. SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych
w Brzegu przygotowała wniosek o izolowanie Geregi na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego. W uzasadnieniu tego wniosku powoływano
się w szczególności na przejawiane przez niego zainteresowanie kontaktami
z wojskowymi sowieckimi17.

Działania SB i sowieckiego kontrwywiadu
wojskowego wobec Stanisława Nawrockiego
Od lutego 1982 r. pion V opolskiej SB prowadził sprawę operacyjnego
rozpracowania o kryptonimie „Odwet”. Miała ona na celu zwalczanie konspiracyjnej działalności związkowo-opozycyjnej wśród pracowników Fabryki
Silników Elektrycznych „Besel” w Brzegu18. Podjęte w ramach tej sprawy działania zaowocowały w latach 1982–1983 pociągnięciem do odpowiedzialności
karnej niektórych działaczy zakładowej „Solidarności”. Z dalszego prowadzenia
sprawy zrezygnowano dopiero jesienią 1987 r.19.
W 1985 r. funkcjonariusze Grupy V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzegu, prowadzący działania operacyjne w ramach sprawy o kryptonimie „Odwet”, ustalili, że podejrzewany o udział w kolportażu ulotek pracownik
„Beselu” Stanisław Nawrocki może utrzymywać kontakt „z bliżej nieustalonym
obywatelem radzieckim, który odwiedza go w miejscu zamieszkania”. W sprawie tej nawiązano współpracę z sowieckim kontrwywiadem wojskowym, który
niebawem przekazał informacje znacznie poszerzające stan wiedzy SB. Okazało
się, że Nawrocki w przypadkowy sposób nawiązał kontakt z pewnym chorążym
Armii Sowieckiej. Wojskowemu temu przekazywał wydawnictwa „Solidarności”, licząc na to, że trafią one do Związku Sowieckiego20.
Po konsultacjach z naczelnikiem Wydziału Śledczego WUSW w Opolu,
ppłk. Janem Pastuchem, por. Jerzy Chudziakiewicz z Grupy V RUSW w Brzegu
16

Tamże, Plan współdziałania Wydziału II KW MO w Opolu z kontrwywiadem A[rmii]
R[adzieckiej] w Brzegu w rozpracowaniu figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt.
„Lutnik”, nr rej[estracyjny] 26 373, 15 III 1982 r., s. 0189–0195 (kopia cyfrowa – PDF).
17
Tamże, Wniosek o izolowanie osoby [Stanisława Geregi] na wypadek poważnego zagrożenia
wewn[ętrznego], b.d., s. 0230 (kopia cyfrowa – PDF).
18
AIPN Wr, 065/1311, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Odwet” [wybór materiałów],
Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odwet”, 23 II 1982 r., mfm.
19
Tamże, d. 5–6, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odwet”, nr rej[estracyjny]
27 325, 25 IX 1987 r., mfm.
20
Tamże, d. 3, Plan kombinacji operacyjnej krypt. „Wizyta”, 18 XI 1985 r., mfm. Plan ten,
podpisany przez zastępcę szefa RUSW ds. SB w Brzegu, por. Kazimierza Krausa, został pozytywnie zaopiniowany przez naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu, ppłk. Andrzeja Mikołajewa.

Glaukopis nr 31 | 271

zaplanował prowokację („kombinację operacyjną”), która miała być zrealizowana we współpracy z sowieckim kontrwywiadem wojskowym w celu „uzyskania dodatkowych źródeł dowodowych”, mogących stanowić „podstawę do
zatrzymania a następnie aresztowania” Stanisława Nawrockiego. Przewidywano
trzy warianty działań, w których główną rolę miał odegrać „Chorąży” jako agent
i prowokator na usługach sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. Zadaniem
„Chorążego” miało być uzyskanie „nielegalnej literatury antypaństwowej z odciskami linii papilarnych figuranta”, tj. Stanisława Nawrockiego. Miał on także
utrwalić przebieg spotkania z Nawrockim na taśmie minifonu dostarczonego
przez SB. W planowanej kombinacji operacyjnej mieli uczestniczyć również
tajni współpracownicy SB, a w szczególności TW pseudonim „Kapral”, sąsiad
Nawrockiego, współpracujący z por. Chudziakiewiczem21.
Rzecz znamienna, że wśród celów planowanej kombinacji operacyjnej
wymieniono także kontrolę „wiarygodności informacji uzyskanych od «Chorążego»”. Mogłoby to świadczyć o braku zaufania do tego ostatniego22.
W nawiązaniu do przytoczonego planu kombinacji operacyjnej o kryptonimie „Wizyta” opracowano również plan „współdziałania pomiędzy Grupą
Kontrwywiadu Wojsk Sowieckich w Brzegu a Służbą Bezpieczeństwa”.
Autorami planu byli por. Chudziakiewicz z Grupy V RUSW w Brzegu oraz
mjr M. Tołpygin z Grupy Kontrwywiadu Wojsk Armii Sowieckiej w Brzegu.
Celem planowanych przedsięwzięć miało być:
Ustalenie, czy figurant sprawy [Stanisław Nawrocki] ma powiązania
z nielegalnymi strukturami b[yłej] NSZZ „Solidarność” Regionu
Dolny Śląsk Wrocław. […] Rozpoznanie wszystkich kontaktów
figuranta z b[yłymi] działaczami NSZZ „Solidarność” z terenu
Brzegu, kanałów uzyskiwania nielegalnej literatury oraz
kolporterów. […] Uzyskanie nielegalnej literatury ze śladami linii
papilarnych figuranta oraz nagrania treści rozmowy prowadzonej
przez „Chorążego” z figurantem. […] Uzyskanie dalszych źródeł
dowodowych niezbędnych w przyszłym procesie karnym.

Nadzór merytoryczny nad realizacją planowanych czynności operacyjnych miał sprawować naczelnik Wydziału V WUSW w Opolu, ppłk Andrzej
21

Tamże.
Tamże. Podobną wymowę ma inny fragment planu, przewidujący następujące działania
przygotowawcze w stosunku do „Chorążego”: „Przy udziale mjr. Tołpygina z Grupy K[ontrwywiadu] W[ojskowego] AR przeprowadzić rozmowę z «Chorążym», celem poinformowania
go o celowości i zasadności podejmowania przedsięwzięć operacyjnych. W trakcie rozmowy
wykazać mu zasadność podejmowanych czynności operacyjnych”. Analogicznie potraktowano sprawę w opracowanym później planie współdziałania SB i sowieckiego kontrwywiadu
wojskowego z 22 XI 1985 r. Czytamy tam m.in.: „Przeprowadzić rozmowę z «Chorążym»,
w czasie której [należy] wykazać mu celowość i zasadność planowanych czynności”.
22
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Mikołajew, a nad „ustaleniem źródeł dowodowych oraz możliwością ich przekształcenia w dowody procesowe” – naczelnik Wydziału Śledczego WUSW
w Opolu, ppłk Pastuch23. Dalszą współpracę między SB a sowieckim kontrwywiadem wojskowym przewidywał także opracowany w styczniu 1986 r. plan
czynności operacyjnych, zmierzających do rozbicia i likwidacji pozostałości
konspiracyjnej struktury zakładowej NSZZ „Solidarność” w FSE „Besel”24.
Zaplanowanych przedsięwzięć operacyjnych nie zrealizowano jednak
w całości. Przypuszczalnie w grudniu 1985 r. „Chorąży” wyjechał na stałe
do Związku Sowieckiego, co uniemożliwiło przeprowadzenie kombinacji
operacyjnej o kryptonimie „Wizyta”, zmierzającej do pozyskania materiałów
dowodowych przeciwko Stanisławowi Nawrockiemu25.
Z zachowanych dokumentów można wywnioskować, że „Chorąży” nie
pełnił pierwotnie funkcji agenta czy prowokatora. Prawdopodobnie rolę taką
wyznaczył mu dopiero sowiecki kontrwywiad wojskowy po ustaleniu jego tożsamości. W tym kontekście można snuć rozmaite domysły na temat dalszych
losów „Chorążego” po jego wyjeździe do Związku Sowieckiego.
Tymczasem 29 kwietnia 1986 r., najpewniej w związku ze zbliżającym się
świętem 1 Maja, funkcjonariusze SB przeszukali mieszkanie Stanisława Nawrockiego. W wyniku rewizji skonfiskowano różne wydawnictwa bezdebitowe,
w tym egzemplarze pisma Prostownik z marca i kwietnia 1986 r. Nawrocki
został zatrzymany na 48 godzin26.

Działania SB i sowieckiego kontrwywiadu
wojskowego wobec Stanisława Gawlika
W tym samym mniej więcej czasie w zainteresowaniu sowieckiego kontrwywiadu wojskowego znalazł się także Stanisław Gawlik, zamieszkały w Brzegu
pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej
23

Tamże, d. 3, Plan współdziałania pomiędzy Grupą Kontrwywiadu Wojsk Radzieckich
w Brzegu i Służbą Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzegu
w sprawie operacyjnego krypt. „Odwet”, 22 XI 1985 r., mfm. Z datą 25 XI 1985 r. plan ten
zatwierdził zastępca naczelnika Kontrwywiadu Wojsk Lotniczych Północnej Grupy Wojsk
Armii Sowieckiej. Ze strony SB plan zatwierdził zastępca szefa WUSW ds. SB w Opolu,
płk Tadeusz Nowosielski.
24
AIPN Wr, 065/1106, Kwestionariusz ewidencyjny „Mechanik” [wybór materiałów], Plan
czynności operacyjnych zmierzających do rozbicia i likwidacji pozostałości nielegalnej struktury
zakładowej NSZZ „S” w FSE „Besel” w Brzegu, 23 I 1985 r., mfm.
25
AIPN Wr, 065/1311, d. 4, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odwet”,
nr rej[estracyjny] 27 325, 20 VIII 1986 r., mfm; AIPN Wr, 011/1853, Kwestionariusz ewidencyjny „Delta”, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odwet”, nr rej[estracyjny]
27 325, 25 IX 1987 r., k. 16.
26
AIPN Wr, 065/1311, d. 4, Uzupełnienie do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„Odwet”, [29 IV 1986 r.], mfm.
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Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W piśmie skierowanym w kwietniu 1986 r. na
ręce zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu, kpt. Kazimierza Krausa, dowództwo
kontrwywiadu Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej w Legnicy zarzuciło Gawlikowi m.in. utrzymywanie podejrzanych kontaktów z sowieckimi
wojskowymi. Gawlik miał rzekomo skupywać od obywateli sowieckich ruble
i brylanty, które następnie miały być sprzedawane w RFN. W ślad za tym
następowały kolejne, jeszcze bardziej absurdalne zarzuty. Gawlik miał ponoć
z balkonu swojego mieszkania obserwować przeloty sowieckich śmigłowców
wojskowych. Informujący o tym agent sowieckiego kontrwywiadu wojskowego
widział podobno pewną ilość trotylu w mieszkaniu Gawlika27.
Zaalarmowana w ten sposób brzeska SB przystąpiła do zbierania informacji o Gawliku oraz jego najbliższej rodzinie i znajomych28. Z archiwum
SB w Rzeszowie ściągnięto stare materiały z lat 50., dotyczące sprawy karnej
wytoczonej młodemu wówczas Gawlikowi29. Na prośbę brzeskiej SB osobą
Gawlika zajął się także Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu, do którego kompetencji należało sprawowanie nadzoru nad
szkołami, uczelniami i środowiskami naukowymi. W początkach listopada
1986 r. wydział ten, odpowiadając na otrzymane z Brzegu zapytanie30, przesłał
zebrane przez siebie informacje na temat Gawlika, dotyczące jego aktywności
zawodowej i społecznej na opolskich uczelniach wyższych. Okazało się, że ma
on „w miejscu pracy […] opinię cenionego naukowca i dydaktyka, dobrego
organizatora i że cechuje go umiejętność współżycia z ludźmi”. Opolska SB
skarżyła się jednak, że nie ma „agenturalnego dotarcia” do osoby Gawlika31.
Sowieckie „rewelacje” na temat Stanisława Gawlika nie znalazły potwierdzenia w ustaleniach SB. Mimo to brzeska bezpieka interesowała się nim jeszcze
do końca sierpnia 1989 r. Dopiero wtedy, w radykalnie odmienionej sytuacji
politycznej (po przełomowych wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 r.),
27

AIPN Wr, 0010/3813, Akta osoby zastrzeżonej Stanisława Gawlika, Pismo naczelnika
oddziału kontrwywiadu wojskowego Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy
do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu, 16 IV 1986 r. [data wpływu], k. 1–2.
28
Tamże, Analiza materiałów dotyczących ob. G[awlika] S[tanisława] z Brzegu, 27 I 1987 r.,
k. 20–21; tamże, Analiza mat[eriałów] operac[yjnych] dotyczących ob. G[awlika] S[tanisława],
28 III 1987 r., k. 26–27.
29
Tamże, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu do naczelnika Wydziału „C” WUSW
w Rzeszowie, 2 V 1986 r., k. 4; tamże, Pismo naczelnika Wydziału „C” WUSW w Rzeszowie do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu, 9 VI 1986 r., k. 5; tamże, Pismo naczelnika
Wydziału „C” WUSW w Rzeszowie do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu, 18 VI 1986 r.,
k. 13. W styczniu 1953 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał Stanisława Gawlika
na karę 6 lat więzienia za udzielanie pomocy ukrywającym się członkom Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”.
30
Tamże, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Brzegu do naczelnika Wydziału III WUSW
w Opolu, 15 X 1986 r., k. 16.
31
Tamże, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Opolu do zastępcy szefa RUSW ds. SB
w Brzegu, 6 XI 1986 r., k. 18.
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zapadła decyzja o zakończeniu inwigilacji i złożeniu zgromadzonych materiałów w archiwum. W podsumowaniu zebranych przez SB informacji wyrażono przypuszczenie, że sowiecki kontrwywiad wojskowy przekazał w 1986 r.
towarzyszom z PRL „informację nieprawdziwą, zmyśloną”32.

Podsumowanie
Jak o tym świadczą przytoczone powyżej materiały źródłowe, udział sowieckich służb specjalnych w działaniach przeciwko obywatelom polskim był dla
aparatu bezpieczeństwa PRL zjawiskiem naturalnym, niewymagającym specjalnych uzgodnień na szczeblu międzyrządowym, jak to powinno mieć miejsce
w przypadku normalnych stosunków międzypaństwowych. Współpracę w tej
dziedzinie podejmowano na szczeblu lokalnym w trybie właściwym raczej dla
relacji występujących między różnymi instytucjami tego samego państwa, a nie
dla stosunków łączących służby specjalne różnych państw. Inicjatywa w tym
zakresie wychodziła zarówno od strony sowieckiej (jak w przypadku Stanisława
Geregi i Stanisława Gawlika), jak i od aparatu bezpieczeństwa PRL, niewidzącego
niczego niestosownego w angażowaniu obcych służb specjalnych do walki ze środowiskami opozycyjnymi w Polsce (jak w przypadku Stanisława Nawrockiego).
Funkcjonariusze SB chętnie przekazywali towarzyszom sowieckim informacje
objęte tajemnicą państwową i służbową, nie występując nawet o formalną akceptację do władz zwierzchnich. Praktyki te w wymowny sposób ilustrują wasalny
status PRL w ramach bloku sowieckiego z ośrodkiem w Moskwie.
*
“Fraternal help” in combating the enemies of the “people’s
regime”: The case of Soviet and Polish secret police collaboration
in Brzeg
A particularly stark example of communist Poland’s dependence on the
Soviet Union was the collaboration between the SB and the KGB in combating the political opposition in Poland. Such operations were undertaken
in, for example, the Opole Province, where the Soviets had one of the largest
garrisons in Poland, located in the town of Brzeg and its vicinity. In terms of
operational control, the Brzeg garrison was overseen by the Soviet clandestine
services: the counterintelligence service of the Northern Group of the Soviet
Army and the KGB. These agencies also undertook operations against Polish
citizens in collaboration with the SB. One target was Stanisław Gerega, the
32

Tamże, Analiza materiałów wstępnych nr 32 316 dot. ob. Gawlik[a] Stanisław[a], 31 VIII
1989 r., k. 37–38.
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head of the local Solidarity labor union cell in the Regional Telecommunications Office in Brzeg in 1980–1981. Using his professional contacts with
Soviet soldiers, he attempted to conduct an informational campaign about
Solidarity among them by passing on trade union and opposition literature
to his interlocutors. He thus appeared on the radar of Soviet military counterintelligence and its collaborator, the provincial Citizens’ Militia (police). The
information the Polish communists received from the Soviets contributed to
Gerega’s internment during martial law. Later on, Soviet military counterintelligence and the Citizens’ Militia developed a joint plan of action against
Gerega. In 1985, Soviet military counterintelligence began cooperating with
Group V of the regional section of the Polish Interior Ministry in Brzeg, which
was targeting the underground Solidarity cell in the local “Besel” Electrical
Motor Works. The communists learned that one of the activists, Stanisław
Nawrocki, passed Solidarity literature to a Soviet soldier. An “operational
combination” to entrap Nawrocki was planned, in collaboration with Soviet
military counterintelligence, with the aim of gathering additional evidence
(to convict him). In 1986, Soviet military counterintelligence also took an
interest in Stanisław Gawlik, a Brzeg resident and a researcher and teacher at
a teachers’ college and engineering school in Opole. The academic was accused
of, i.a., maintaining suspicious contacts with Soviet soldiers. At the direction
of the counterintelligence unit of the Northern Soviet Army Group, the local
SB began to gather information about Gawlik and his family and friends. In
spite of this, no evidence was found to support the Soviet allegations against
Gawlik. Nevertheless, the SB continued its surveillance of Gawlik until August
of 1989. As the surviving documents show, the participation of the Soviet
services in operations against Polish citizens was a normal phenomenon in
communist-occupied Poland, and a fact which did not require any bilateral
agreements between Moscow and Warsaw. The Soviet and Polish intelligence
agencies collaborated as if they were different departments within the government of one state, rather than the corresponding agencies of two countries.
This practice demonstrates the degree to which the Soviet Bloc satellite states
were subordinated to the Moscow center.

Michał Jakubik

Litwa i stosunki polsko-litewskie

na łamach Dziennika Wileńskiego
oraz Głosu Narodowego w latach 1922–1939

Jednym z najważniejszych pism codziennych ukazujących się w okresie
międzywojennym w północno-wschodniej Polsce był Dziennik Wileński. Gazeta
została zało ona już w lutym 1916 r. jako jedyne wówczas polskojęzyczne
pismo w okupowanym przez Niemców Wilnie1. Jej twórcami byli ks. Józef
Songin2 i Jan Obst3. Przez kilka pierwszych lat działalności dziennik ukazywał
się z licznymi i długotrwałymi przerwami, wywołanymi działaniami wojennymi,
1

L. Narkowicz, Jan Konrad Obst (1876–1954) (Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej, 2004): s. 149–150.
2
Ks. Józef Songin (1870–1936), proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych
w Wilnie, redaktor i wydawca prasy polskiej. Związany z tygodnikiem Przyjaciel Ludu, dziennikiem Gazeta 2 Grosze (od 1911 Gazeta Codzienna), kwartalnikiem Litwa i Ruś oraz Dziennikiem Wileńskim.
3
Jan Konrad Obst (1876–1954), redaktor, wydawca, historyk. Urodzony w Lipsku, wychowywał się w Niemczech, następnie przeniósł się do Rosji. Od 1903 r. pracował w redakcji
wychodzącego w Petersburgu polskojęzycznego pisma Kraj, później redagował Kwartalnik
Litewski, współpracował także m.in. z Dziennikiem Poznańskim, Czasem, Gazetą Lwowską, Tygodnikiem Ilustrowanym. W 1911 r. na stałe przeniósł się do Wilna, gdzie rozpoczął wydawanie
pisma Litwa i Ruś, a także Gazety Codziennej. W swoim mieszkaniu w Zaułku Bernardyńskim
założył Muzeum Adama Mickiewicza. Od 1916 r. tworzył Dziennik Wileński. W okresie międzywojennym działał w wileńskim środowisku Narodowej Demokracji, wydawał broszury
i książki głównie o tematyce historycznej, współpracował z licznymi periodykami z innych
części Polski. Okres II wojny światowej, uniknąwszy wywózki na Syberię, spędził w majątku
Rubno, później został przesiedlony do wsi Dziekaniszki, gdzie zmarł w nędzy 8 III 1954 r.
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a później niepewną przyszłością Wileńszczyzny. Jego sytuację ustabilizowało
dopiero włączenie Ziemi Wileńskiej do Polski, umożliwione uchwałą Sejmu
Litwy Środkowej z 20 lutego 1922 r.
Wznowione pismo, którego redaktorem naczelnym został Aleksander Zwierzyński4, zaczęło wychodzić 4 maja 1922 r., stając się najważniejszym organem
obozu narodowego w tej części kraju5. Początkowo Dziennik Wileński ukazywał
się od wtorku do niedzieli na sześciu kolumnach, a od 1934 r. wychodził już
siedem razy w tygodniu oraz zwiększył objętość do dziesięciu kolumn. Nakład
dziennika z reguły nie przekraczał 4–6 tys. egzemplarzy. Wyjątkiem był rok
1931, w którym osiągnął on poziom 11 tys., co stawiało gazetę na drugim
miejscu wśród wileńskich pism codziennych6.
Po wydarzeniach z maja 1926 r. Dziennik Wileński stał się na trwałe gazetą
opozycyjną. Zaangażowanie polityczne redakcji skutkowało częstymi konfiskatami nakładu, a nawet dwutygodniowym zawieszeniem wydawnictwa
w listopadzie 1931 r.7. Będąc wówczas jedynym dziennikiem obozu narodowego w województwach północno-wschodnich8, pismo funkcjonowało do
początków 1938 r., kiedy zostało zlikwidowane przez władze. Jego zamknięcie
było konsekwencją opublikowania recenzji książki Melchiora Wańkowicza
„C.O.P. – ognisko siły: Centralny Okręg Przemysłowy”9. Autor artykułu,
Stanisław Cywiński10, nazwał w nim Józefa Piłsudskiego, choć nie wprost,
4

Aleksander Zwierzyński (1880–1958), od 1905 r. członek Ligii Narodowej, od 1907 r.
mieszkał w Wilnie. Jako dziennikarz współpracował z Głosem Narodu i Zorzą, założył pismo
młodzieżowe Pobudka, w czasie I wojny światowej pracował w redakcji Kuriera Litewskiego. Od
1919 r. redagował Dziennik Wileński, a następnie wileńską mutację Rzeczpospolitej. W 1922 r.
wybrany do Sejmu Litwy Środkowej, z którego przeszedł do Sejmu Ustawodawczego. Jako
poseł z ramienia ZLN – SN zasiadał w parlamencie do 1935 r. W Sejmie I kadencji sprawował funkcję wicemarszałka. Zasiadał we władzach naczelnych ZLN i SN. W czasie II wojny
światowej działał w Delegaturze Rządu na Kraj, od 1943 r. był prezesem SN, a od 1944 r.
członkiem Rady Jedności Narodowej. Aresztowany w marcu 1945 r. i wywieziony do Moskwy,
sądzony w procesie szesnastu. Zmarł 3 II 1958 r. w Tuszynie k. Łodzi.
5
„Od wydawnictwa”, Rzeczpospolita. Wydanie wileńskie, nr 100 (30 IV 1922): s. 1; A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1980): s. 40.
6
Katalog Prasowy PARA (Poznań: Wydawnictwo Biura Ogłoszeń PAR, 1930): s. 142–143.
7
„Dlaczego «Dziennik Wileński» nie wychodził?”, Dziennik Wileński [dalej: DW], nr 266
(2 XII 1935): s. 1.
8
A. Paczkowski, Prasa polska…, s. 119, 185.
9
S. Cywiński, „C.O.P.”, DW, nr 29 (30 I 1938): s. 3.
10
Stanisław Cywiński (1887–1941), historyk literatury, filozof, docent USB, badacz twórczości Norwida, Słowackiego i Wyspiańskiego. Jako dziennikarz współpracował z Dziennikiem
Wileńskim, a także konserwatywnym Słowem. W procesie, będącym następstwem opublikowania recenzji książki Melchiora Wańkowicza, skazany na karę 3 lat więzienia, skróconą
następnie do półtora roku. W październiku 1939 r. aresztowany przez NKWD, zmarł 30 III
1941 r. w Kirowie.
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kabotynem. W rezultacie – wywołanej przez Naród i Państwo, organ Związku
Naprawy Rzeczypospolitej – nagonki prasowej lokal redakcji został 15 lutego
zdemolowany przez oficerów garnizonu wileńskiego. Dotkliwie pobito przy
tym znajdujących się w budynku dziennikarzy, a ponadto autora artykułu
oraz Aleksandra Zwierzyńskiego aresztowano. Zawieszono także działalność
Stronnictwa Narodowego na terenie całego województwa wileńskiego11, a jej
wznowienie umożliwiono dopiero 8 kwietnia12.
Kontynuatorem Dziennika Wileńskiego stał się Głos Narodowy, którego
pierwszy numer ukazał się 27 marca 1938 r. Redaktorem gazety został Stefan
Łochtin13, zastąpiony w maju 1939 r. przez Dariusza Żarnowskiego14. Podobnie
jak poprzednik, Głos Narodowy był jedynym pismem codziennym o orientacji
narodowej na kresach północno-wschodnich. Na jego łamach, tak jak wcześniej w Dzienniku Wileńskim, poza artykułami miejscowych dziennikarzy
można było odnaleźć teksty endeckich publicystów z innych rejonów kraju. Do
Głosu pisywali m.in. Roman Rybarski, Stanisław Głąbiński, Stanisław Kozicki
i Joachim Bartoszewicz. Ostatni numer gazety ukazał się 16 września 1939 r.
Obydwa dzienniki dużo uwagi poświęcały Republice Litewskiej i zagadnieniu stosunków polsko-litewskich, choć tematy te zdecydowanie ustępowały
miejsca dużo istotniejszym z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej
sprawom związanym z Niemcami i Związkiem Sowieckim. Częściej były również poruszane kwestie bieżącej walki politycznej, zwalczania ruchu komunistycznego, a także zagadnienia mniejszości narodowych, głównie Żydów,
lecz także Ukraińców czy Białorusinów. Nawet poświęcone Litwie i stosunkom polsko-litewskim artykuły wstępne, stanowiące zazwyczaj komentarz
do aktualnych wydarzeń, rzadko przekraczały objętość dwóch łamów przy
pięciołamowym układzie kolumny. Ilość miejsca poświęconego omawianiu
tych tematów była również mniejsza niż w innych wileńskich dziennikach
11

L. Narkowicz, Jan Konrad Obst…, s. 236.
„Stronnictwo Narodowe działa”, Głos Narodowy [dalej: GN] nr 14 (9 IV 1938): s. 1.
13
Stefan Łochtin (1911–1962), w czasie studiów w Wilnie rozpoczął działalność w SN, OWP
i MW oraz karierę dziennikarską w Dzienniku Wileńskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Dziennikiem Narodowym, Kurierem Poznańskim, Słowem Pomorskim i Orędownikiem. Za
działalność polityczną i antyrządowe wypowiedzi przez trzy miesiące internowany w obozie
w Berezie Kartuskiej. Od 1938 r. redaktor Głosu Narodowego. Brał udział w kampanii 1939 r.,
później w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie pozostał na emigracji. Redagował
pismo Na Przełomie, współpracował z Myślą Polską. W 1957 r. wystąpił z SN. Współpracował
z sekcją polską BBC, Dziennikiem Polskim, Wiadomościami, był członkiem redakcji Daily
Express, pracował dla Agencji Reutera. Zmarł 26 XI 1962 r. w Londynie.
14
Dariusz Maria Żarnowski – dziennikarz, działacz ONR i SN. Członek Zarządu „Bratniej
Pomocy” Studentów USB w Wilnie (1936/1937), w 1937 r. prezes koła Związku Niezależnej
Młodzieży Narodowej na USB (organizacji powstałej w wyniku rozłamu w wileńskiej MW).
Redaktor Kroniki Akademickiej w Dzienniku Wileńskim, a od maja 1939 r. redaktor Głosu
Narodowego. Po wojnie na emigracji. Zmarł w 1979 r. w Londynie.
12
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politycznych. Konserwatywne Słowo15 przeznaczało na nie średnio 3–4 łamy,
natomiast propiłsudczykowski Kurier Wileński16 niejednokrotnie dedykował
im nawet całą kolumnę.
Niemniej – mimo ograniczonej objętości publikowanych artykułów – sprawy
litewskie należały w Dzienniku Wileńskim i Głosie Narodowym do najważniejszych zagadnień poruszanych przez obydwa pisma. Poziom zainteresowania
nimi, wyrażający się liczbą tekstów dotyczących tej tematyki, był uzależniony
od aktualnego stanu relacji między sąsiadującymi państwami. W okresach
rosnącego napięcia między Kownem a Warszawą zwiększała się także liczba
zamieszczanych artykułów17. Z oczywistych względów zainteresowanie omawianych dzienników, podobnie jak innych wileńskich pism, tematami litewskimi było o wiele większe niż periodyków w innych częściach kraju. Poza tym
publikowane informacje, komentarze i opinie wyraziściej oddawały polityczne
zapatrywania redakcji18. Reprezentowanie Wilna – głównego obiektu sporu
polsko-litewskiego – niewątpliwie wpływało także na stanowczość wyrażanych
w tych sprawach poglądów.
Niniejszy artykuł jest próbą analizy stanowisk obydwu dzienników, a co za
tym idzie zapatrywań wileńskiego środowiska obozu narodowego, w najważniejszych kwestiach dotyczących stosunków między Polską a Litwą19. Obejmuje
on okres od włączenia obszaru Litwy Środkowej do Polski, a jednocześnie
15

Zob. M. Wojtacki, „Słowo” Stanisława Cata-Mackiewicza – dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922–1939. Monografia pisma (Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej, 2009); J. Gzella, Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej
polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922–1939)
(Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011).
16
Zob. M. Janik, J. Jarowiecki, „«Kurier Wileński» 1924–1939”, Rocznik Historii Prasy
Polskiej, t. 7, z. 2 (2004): s. 77–96.
17
Tematyka stosunków polsko-litewskich została obszernie omówiona w historiografii – zob.
P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939 (Warszawa:
Czytelnik, 1985); tegoż, Konflikt polsko-litewski 1918–1920 (Warszawa: Książka i Wiedza,
1996); tegoż, Stosunki polsko-litewskie 1921–1939 (Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 1997); tegoż, Ultimatum
polskie do Litwy 17 marca 1938 roku (Warszawa: Trio, 2010); A. Srebrakowski, Sejm wileński
1922 r. Idea i jej realizacja (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995);
Z. Krajewski, Geneza i dzieje wewnętrzne Litwy Środkowej (Lublin: Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS w Lublinie, 1996); K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy.
Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX
wieku (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006).
18
K. Buchowski, Polacy w niepodległym…, s. 258–259.
19
Na temat poglądów dotyczących stosunków polsko-litewskich wyrażanych przez prasę
obozu narodowego zob. A. Bobrus, „Publicystyka endecka wobec stosunków polsko-litewskich
w latach 1920–1939”, Studia Historyczne, R. XXXII, z. 2 (1989): s. 255–269; T. Koziełło,
Trudne sąsiedztwo. Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej narodowej demokracji (1918–1939) (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008).
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wznowienia wydawania Dziennika Wileńskiego w roku 1922 do wybuchu
II wojny światowej we wrześniu 1939 r.
Wachlarz poruszanych przez oba pisma zagadnień dotyczących relacji polsko-litewskich był bardzo szeroki. Wśród omawianych w Dzienniku Wileńskim dominowały sprawy związane z przebiegiem granicy między obydwoma
państwami, sytuacją na pograniczu, problemem przynależności Wileńszczyzny
oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Pierwszy z wymienionych tematów początkowo dotyczył przede wszystkim
istnienia tzw. pasa neutralnego. Strefa ta, ustanowiona na mocy zawieszenia
broni z 29 listopada 1920 r., miała rozdzielać Polskę i Litwę do czasu podjęcia
decyzji o przebiegu właściwej granicy. Ten obszar zdemilitaryzowany (dwunastokilometrowej szerokości) szybko stał się terenem utarczek z udziałem
uzbrojonych grup obydwu stron. Już w 1921 r. Polska podjęła starania o jego
likwidację, które zaowocowały powołaniem 17 maja 1922 r. przez Radę Ligi
Narodów komisji, mającej opracować projekt podziału strefy20. W obliczu
zapowiadanego przybycia na sporne terytorium komisji obie strony podjęły
intensywną kampanię propagandową, w którą włączył się Dziennik Wileński.
Obraz sytuacji rysowany na łamach pisma był w zasadzie czarno-biały.
Na bieżąco odnotowywano incydenty, ale tylko te, będące wynikiem działań
litewskich. Posądzano Litwinów o kierowanie do strefy regularnych wojsk,
opisywano napady partyzantów oraz relacjonowano przebieg dokonywanych
przez nich rabunków21. Z drugiej strony akcentowano propolskie nastawienie
mieszkańców spornego obszaru. Według doniesień dziennika, ludność przeciwstawiała się litewskim działaniom, organizując własną milicję i usuwając
urzędników mianowanych przez władze litewskie22.
Szerzej sprawą pasa neutralnego zajął się Jan Obst w jednym z artykułów
wstępnych. Zwrócił w nim uwagę, że teren ten jest jedynym fragmentem
polskiej granicy, który wciąż nie został ostatecznie ustalony. Zdaniem autora,
sytuacja taka w warunkach pokoju była niedopuszczalna i mogła doprowadzić
do nowej wojny. Uważał przy tym, że całość strefy neutralnej jest „bezsprzeczną
własnością” Polski, a wszelkie propozycje jej podziału należy odrzucić. Wykluczał jakiekolwiek ustępstwa na rzecz Litwy i domagał się od Ligi Narodów formalnego wcielenia pasa neutralnego do Polski23. Prezentując takie stanowisko,
nie mógł być zadowolony z przebiegu prac komisji. Dziennik Wileński, informując o wizycie jej członków na pograniczu, wytykał ich wyraźną stronniczość
20

P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie…, s. 35–37.
„Wkroczenie Litwinów do pasa neutralnego”, DW, nr 21 (27 V 1922): s. 2; „Nowy napad
partyzantów”, tamże, nr 52 (7 VII 1922): s. 3; „Szczegóły napadu na wieś Podmanajce”, tamże,
nr 83 (12 VIII 1922): s. 2.
22
„Ludność Szyrwint prosi o pomoc”, DW, nr 23 (31 V 1922): s. 3; „Ludność usuwa Szaulisów”, tamże, nr 24 (1 VI 1922): s. 2.
23
J.O., „O pas neutralny”, tamże, nr 109 (14 IX 1922): s. 2.
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i nieprzychylne stanowisko wobec Polaków24. Natomiast – relacjonując nasilające się w kolejnych tygodniach walki na obszarze pasa – oskarżał Litwinów
o chęć postawienia opinii międzynarodowej przed faktami dokonanymi25.
Rada Ligi Narodów 3 lutego 1923 r. podjęła uchwałę o likwidacji strefy
zgodnie z projektem opracowanym przez komisję, przewidującym podział pasa
neutralnego i ustanowienie nowej linii demarkacyjnej26. Na łamach dziennika rozstrzygnięcie to zostało ocenione bardzo negatywnie. Obst uznał je za
„dotkliwą” i „skandaliczną klęskę” Polski, w wyniku której Litwa otrzymała
najżyźniejsze ziemie i rejony zamieszkałe przez ludność polską. Układ granicy
miał ponadto zagrażać polskim interesom strategicznym i gospodarczym.
Bezpośrednią winą za tak niepomyślne rozwiązanie redaktor obciążył ministra
spraw zagranicznych Aleksandra Skrzyńskiego oraz ministra pełnomocnego przy
Lidze Narodów – Szymona Askenazego27. Krytykę kontynuował w związku ze
starciami w czasie zajmowania przyznanych stronom części strefy neutralnej.
Oskarżał rząd Władysława Sikorskiego o nieprzemyślane kierowanie akcją,
bierność i ustępliwość. Kolejny raz atakował także Askenazego, twierdząc, że
„zaprzedał żyzny szmat ziemi polskiej, tysiące ludu polskiego w najokrutniejszą
niewolę”28.
Ustanowiona decyzją Rady Ligi Narodów linia demarkacyjna stała się
podstawą wyznaczenia przez Ententę ostatecznej granicy polsko-litewskiej.
Rozstrzygnięcie Konferencji Ambasadorów z 15 marca 1923 r., mimo pewnych niedogodności układu linii granicznej, było niewątpliwym sukcesem
strony polskiej. Rzeczpospolita uzyskała pełne prawo do posiadanego obszaru
Wileńszczyzny i południowej Suwalszczyzny29. Dziennik Wileński nie podjął
się szczegółowego skomentowania decyzji Ententy z punktu widzenia relacji
polsko-litewskich. Ograniczył się do omówienia wyzwań czekających państwo
polskie w związku z usankcjonowaniem granic na obszarach wschodnich i ich
spodziewanych skutków dla sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej
tych terenów30.
Wbrew przewidywaniom międzynarodowe usankcjonowanie granicy między
Polską a Litwą nie doprowadziło do normalizacji stosunków polsko-litewskich.
Przeciwnie – spowodowało jeszcze większe usztywnienie stanowiska Litwy, która
nie uznała podziału, niezmiennie twierdząc, że znajduje się z Polską w stanie
wojny. Najważniejszym powodem sporu trwającego kilkanaście kolejnych lat
24

„Sprawa pasa neutralnego”, tamże, nr 144 (25 X 1922): s. 1.
„Ciężkie walki w pasie neutralnym”, tamże, nr 4 (6 I 1923): s. 1; „Wkroczenie regularnych
wojsk litewskich do m. Giedrojć”, tamże, nr 13 (18 I 1923): s. 2.
26
P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie…, s. 38–39.
27
J.O., „Zamaskowana klęska”, DW, nr 29 (7 II 1923): s. 2.
28
J.O., „Rząd niemocy narodowej”, tamże, nr 46 (27 II 1923): s. 2.
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P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie…, s. 42–45.
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Al., „Najbliższe zadania”, DW, nr 66 (24 III 1923): s. 2.
25

Glaukopis nr 31 | 285

były litewskie pretensje do obszaru Wileńszczyzny i samego Wilna, które Litwini
niezmiennie uznawali za swoją stolicę. Stanowiły one centralne zagadnienie
relacji polsko-litewskich oraz główny powód braku normalnych stosunków
dyplomatycznych między Kownem a Warszawą. Sprawa ta wielokrotnie gościła
na łamach Dziennika Wileńskiego, często w artykułach wstępnych, publikowanych tradycyjnie na drugiej stronie numeru.
W latach 20. autorzy tekstów analizowali m.in. przyczyny tak zdecydowanego dążenia Litwinów do przejęcia Wileńszczyzny. Rozważając problem, Jan
Obst za najważniejsze i najbardziej uzasadnione uznawał powody natury gospodarczej. Jego zdaniem, nieposiadająca bogactw naturalnych Litwa w ówczesnych granicach nie była w stanie normalnie funkcjonować. Uzależniona
od Niemiec i Związku Sowieckiego, mająca ujemny bilans handlowy oraz
niezdolna do rozwoju przemysłu, według Obsta, znalazła się w rozpaczliwej
sytuacji. Jedynym ratunkiem mogłoby być pozyskanie właśnie Wileńszczyzny,
jako bogatego i obszernego „Hinterlandu”31. Redaktor odrzucał natomiast,
jako nieuzasadnione lub mijające się z prawdą, wszelkie litewskie argumenty
prawne, etnograficzne, historyczne i geograficzne, mające świadczyć o prawach
Litwinów do tego obszaru32.
Sprawę przynależności spornego terytorium uznawano na łamach pisma za
ostatecznie przesądzoną i zamkniętą33. W związku z tym zarówno w stosunku
do zakusów litewskich, jak i oskarżeń o zaborcze zamiary, wysuwanych przez
Litwinów pod adresem Polski, przez cały omawiany okres niezmiennie prezentowano stanowisko wyrażające się stwierdzeniem „cudzego nie chcemy, swego
nie damy”34. Litewskie akcje, mające na arenie międzynarodowej stworzyć
wrażenie, że sprawa wileńska wciąż jest kwestią nierozwiązaną, traktowano
zazwyczaj z pobłażaniem. Zapewniano, że decyzja Konferencji Ambasadorów
z 15 marca 1923 r. i siła polskiej armii są wystarczającymi gwarantami trwałości istniejącego stanu rzeczy35. Wielokrotnie potwierdzano także gotowość
Polski do zakończenia nienormalnego stanu. Między innymi w początkach
1927 r. gotowość tę deklarował Stanisław Kodź, podpierając się ugruntowanym stanowiskiem obozu narodowego w tej sprawie. Zapewniał o pełnym
zrozumieniu dla posiadania przez Litwinów niezależnego państwa, a powrót
do unii polsko-litewskiej za niemożliwy i bezcelowy. Jego zdaniem, jedynym
sensownym rozwiązaniem było nawiązanie normalnych stosunków przy wzajemnym poszanowaniu suwerenności i istniejących granic. Pierwszym krokiem
31
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J.O., „Rokowania z Litwą”, tamże, nr 197 (30 VIII 1925): s. 2; „Refleksje”, tamże, nr 78
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do tego miałoby być wyrzeczenie się przez Litwę utrzymywania fikcji stanu
wojny z Polską36.
Właśnie ów deklarowany przez Litwinów stan wojny był uznawany na
łamach pisma nie tylko za uciążliwy problem dla tej części Europy, lecz także
za główną przyczynę niestabilnej sytuacji wewnętrznej Litwy. Jan Obst w listopadzie 1927 r., nawiązując do zbliżającej się sesji Ligi Narodów, uważał ją za
znakomitą okazję do polubownego zakończenia konfliktu37. Podobne nadzieje
były powszechne nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Szczególne znaczenie
przywiązywano do udziału w obradach Józefa Piłsudskiego i jego spotkania
z premierem Litwy Augustinasem Voldemarasem. Efektem konfrontacji stało się
wymuszenie na Voldemarasie stwierdzenia, że stan wojny między Polską a Litwą
nie istnieje38. Dziennik Wileński do rozstrzygnięć sesji i deklaracji litewskiego
premiera podszedł z dużym dystansem i bez entuzjazmu. Przede wszystkim
realnie oceniano niewielką wartość wygłoszonych oświadczeń i proponowano
poczekać na ich praktyczne skutki. Za najważniejsze z nich pismo uznawało
ustanowienie przedstawicielstw dyplomatycznych i nawiązanie bezpośredniej
komunikacji39. Oczywiście deklarację o nieistnieniu stanu wojny między Litwą
a Polską witano jako krok we właściwym kierunku, jednak „pienia triumfalne”
obozu rządowego uważano za nieuzasadnione40.
Obawy publicystów pisma potwierdziły podejmowane w ciągu 1928 r.
próby negocjacji, do których zobowiązywała strony rezolucja Ligi Narodów.
Litewskie propozycje, wysuwane w trakcie kolejnych rund rozmów, pismo
uznawało za przejaw braku dobrej woli ze strony Litwinów i próbę storpedowania wszelkiego porozumienia z Polską. Uważano, że otwarte postawienie
przez Kowno sprawy wileńskiej, jako głównego punktu rokowań, w oczywisty
sposób doprowadziłoby do ich zerwania i naraziłoby rząd litewski na krytykę
ze strony Ligi Narodów. W związku z tym, zdaniem gazety, Litwini starali się
uniemożliwić porozumienie innymi drogami. Wśród nich dziennik zwracał
szczególną uwagę na propozycję wypłaty odszkodowań za straty poniesione
przez Litwę w wyniku akcji gen. Żeligowskiego41. Przestrzegano także przed proponowanym przez Voldemarasa wyłączeniem obszaru Wileńszczyzny z umów
handlowych i komunikacyjnych, co mogłoby sprawić wrażenie, że również
Polska uważa status tego obszaru za nieuregulowany42.
36
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W obliczu niepowodzenia kolejnych konferencji pismo coraz dobitniej
podkreślało brak chęci porozumienia ze strony Litwinów, nazywając ich działania „fałszywą i dwulicową grą”. Ponadto wprowadzenie w tym samym czasie
do konstytucji litewskiej punktu orzekającego, że stolicą Litwy jest Wilno,
uznano za ewidentną prowokację, mającą dodatkowo utrudnić negocjacje43.
Dodając do tego proponowane przez Kowno ustanowienie pasa zdemilitaryzowanego na polsko-litewskim pograniczu oraz sugestie nawiązania komunikacji
przez terytoria państw sąsiednich, dziennik wysnuwał wniosek, że rozmowy
prowadzone w dotychczasowy sposób są stratą czasu. Wzywał przy tym polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do zakończenia „komedii zjazdów
i konferencyj” oraz podjęcia bardziej zdecydowanych działań44. Jednocześnie
w nieprzejednanej postawie litewskiego premiera w sprawie przynależności
Wilna dostrzegano pokłosie prowadzonej przez niego polityki wewnętrznej.
Utwierdzanie przez dekadę litewskiego społeczeństwa w przekonaniu, że Wilno
musi zostać odzyskane, miało doprowadzić do sytuacji, w której rezygnacja
z tego postulatu oznaczałaby natychmiastowy upadek jego rządu45.
W latach 30. zagadnienie sporu o Wileńszczyznę nadal stanowiło pokaźną
część publikowanych w gazecie tekstów. Dopatrywano się w nich głębszych
przyczyn istniejącego stanu rzeczy, dochodząc do wniosku, że sprawa przynależności Wilna jest tylko wygodnym tematem zastępczym. Zdaniem publicystów
dziennika, najważniejszym powodem niechęci Litwinów do porozumienia
była obawa przed wyższością kultury polskiej. W nawiązaniu normalnych
relacji Litwa miała upatrywać niebezpieczeństwo zachwiania świadomości
narodowej, budowanej na fundamencie antagonizmów polsko-litewskich, co
mogło skutkować kulturalnym, a następnie politycznym podporządkowaniem
się sąsiadowi46.
W zamieszczanych artykułach często podkreślano dysproporcje wagi wzajemnych stosunków dla każdego z państw. Podczas gdy dla Polski miały one
znaczenie lokalne, to dla Litwy były sprawą pierwszoplanową, mającą ogromny
wpływ na całe państwo47. Ponadto nawiązanie normalnych kontaktów z Warszawą miało stanowić dla Kowna jedyną gwarancję utrzymania niepodległości.
W opinii pisma, Litwa mogła istnieć i rozwijać się wyłącznie w oparciu o Polskę.
Tylko Polska, niemająca w stosunku do północnego sąsiada zaborczych zamiarów, mogła go uchronić przez zakusami Niemiec i Związku Sowieckiego48.
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Gazeta zwracała także uwagę na konieczność rozwiązania sporu ze względu na
interes całej Europy. Mimo wspomnianego lokalnego znaczenia sprawa komplikowała, zdaniem pisma, sytuację polityczną wschodniej części kontynentu.
Według gazety, mocarstwa powinny solidnie zająć się rozwiązaniem trwającego
konfliktu, co pozwoliłoby na usunięcie wielu problemów tego rejonu Europy49.
Dziennik Wileński obszernie odnosił się również do pogłosek o rychłym
zażegnaniu sporu, które były obecne w polskiej opinii publicznej w połowie
lat 30. Na swoich łamach prezentował jasną wizję przyszłego porozumienia,
wynikającą ze stanowiska obozu narodowego. Zdecydowanie krytykowano
w nim koncepcje federalistyczne i nawiązujące do tradycji unii polsko-litewskiej
jako szkodliwe, nierealne oraz nieprzystające do współczesnych warunków.
W opinii pisma porozumienie miało przede wszystkim polegać na nawiązaniu
stosunków dyplomatycznych i ustanowieniu bezpośredniej komunikacji. Na
dalszym etapie możliwe byłoby zacieśnienie współpracy pod warunkiem, że
obydwie strony byłyby takim zbliżeniem zainteresowane. Ponadto porozumienie
nie mogło się wiązać z żadnymi ustępstwami terytorialnymi ze strony Polski50.
Pismo krytykowało przy tym nadmierny entuzjazm polskiej prasy w kwestii
unormowania relacji. Uznawało, że nawiązanie stosunków nastąpi na pewno,
ale procesu tego nie należało przyspieszać, by obydwie strony mogły do nowej
sytuacji dojrzeć. Natomiast ciągłe powtarzanie spekulacji dotyczących szybkiego porozumienia oceniano jako szkodliwe oraz w praktyce usztywniające
stanowisko Litwy51.
Gazeta przez cały okres swojej działalności nie zaniedbywała informowania
czytelników o incydentach mających miejsce na granicy polsko-litewskiej.
Liczba zdarzeń, a co za tym idzie – publikowanych doniesień, była odzwierciedleniem stanu napięcia w stosunkach między oboma krajami. Ich częstotliwość
zdecydowanie rosła szczególnie w okresach obecności zatargu polsko-litewskiego na arenie międzynarodowej. Donoszono o przypadkach niszczenia lub
przesuwania wiech granicznych przez litewskich strażników, prowokacjach,
akcjach dywersyjnych, wymianach ognia między funkcjonariuszami obydwu
stron i napadach uzbrojonych band na mieszkańców pogranicza52.
Zajmując się konfliktem polsko-litewskim, dziennik niejednokrotnie zwracał
uwagę na rolę w sporze czynników zewnętrznych. Podstawą rozważań w tej
49
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kwestii było przekonanie publicystów gazety o braku samodzielności państwa
litewskiego. Ich zdaniem, poczynaniami Kowna kierowali dwaj wielcy sąsiedzi
Polski – Niemcy i Związek Sowiecki. Zależność ta miała obejmować zarówno
sprawy polityki wewnętrznej i zagranicznej, jak i zagadnienia gospodarcze,
wskutek czego Litwa miała być niemal kolonią wymienionych państw. Zdaniem
pisma, obcy protektorat był przyjmowany z pełną świadomością w nadziei
uzyskania poparcia w zatargu o Wileńszczyznę. Uważano wręcz, że Litwa
pozostała jedynym państwem, które swoją politykę zagraniczną oparło na
kalkulacji wojny między Polską a jej sąsiadami53. W razie wybuchu konfliktu
Republika Litewska miałaby stanowić oddanego sojusznika państwa występującego przeciw Rzeczypospolitej54. Natomiast dla Moskwy i Berlina miała
być jedynie „posłuszną marionetką”, dającą się wykorzystywać jako wygodne
narzędzie55.
Zaangażowanie sowieckie w politykę Litwy oceniano przede wszystkim jako
sposób utrzymywania niepokoju w tej części kontynentu. Wszelkie zamieszanie i nieuregulowanie spraw spornych miało być, w opinii dziennika, na
rękę Sowietom, w związku z czym Moskwa przeciwdziałała unormowaniu
stosunków polsko-litewskich56. Dziwiono się naiwności Litwinów, uważając
utrzymywanie przyjaznych stosunków z Sowietami za niebezpieczne, a nawet
haniebne. Jan Obst przypominał, że Litwa to jedyne państwo spośród powstałych w wyniku oderwania się od Rosji, które pozostawało z bolszewikami na
stopie przyjacielskiej. W ten sposób, zdaniem redaktora, samo wykluczało się
z grona państw kulturalnych57. Wytykano także gospodarczą zależność Litwy
od Kremla, zwracając uwagę na niekorzystny dla Kowna bilans wymiany
handlowej oraz zalewanie litewskiego rynku przez sowieckie towary w dumpingowych cenach58. Krytyka i oskarżenia o bliską współpracę z Moskwą nie
ominęły także litewskiej armii. Według gazety, niski poziom kulturalny żołnierzy, a nawet korpusu oficerskiego umożliwiał efektywne działanie agitatorów
komunistycznych, co czyniło z wojska litewskiego niebezpieczne gniazdo
bolszewizmu59. Ponadto w dzienniku informowano o planach budowy nowych
obiektów wojskowych na terenie Litwy, które w razie potrzeby miały służyć
53
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Armii Czerwonej60. Obst wyrażał nawet przekonanie, że istnieje tajna umowa
między Kownem a Moskwą, która nakładała na Litwę obowiązek utrzymywania
armii zbyt dużej, jak na jej siły i potrzeby. Zdaniem redaktora, jednym z jej
zadań miało być uniemożliwienie skutecznej pomocy polskiej dla sojuszniczej
Rumunii w razie wybuchu sowiecko-rumuńskiego konfliktu o Besarabię61.
Jeszcze mocniej dziennik akcentował wpływy niemieckie na Litwie. Jego
zdaniem, wspieranie Kowna przez Berlin miało dwa zasadnicze cele. Po pierwsze,
Litwa miała być ekspozyturą militarną Rzeszy na wschodzie62, dogodną bazą
wypadową dla niemieckiej ekspansji, a jednocześnie zabezpieczeniem terenu
Prus Wschodnich63. Drugi cel był związany z dążeniami rewizjonistycznymi
Niemiec wobec Polski. Według Stanisława Kodzia, Berlin – popierając litewskie
pretensje do Wileńszczyzny – liczył na zachwianie polskich granic i zrobienie
wyłomu w zasadzie ich nienaruszalności. Dzięki temu w odpowiednim momencie mógłby skuteczniej wysunąć własne żądania terytorialne64. Podobny pogląd
wyrażał na łamach dziennika Stanisław Stroński. Twierdził, że Niemcy – nie
mogąc wystąpić przeciw Polsce wprost – posługują się Litwą w celu utrzymywania
niepokoju wokół polskich granic. Inspirowane przez nich litewskie prowokacje
miały pchnąć Polskę do naruszenia pokoju, co dałoby pretekst do niemieckiej
interwencji65. Przyczyn, dla których Litwa dawała się wykorzystywać jako „ślepe
narzędzie w rękach niemieckich”, dopatrywano się w jej słabości wewnętrznej.
Jan Obst uważał, że kraj ten powstał jako sztuczny twór pozbawiony warunków
do niezależnego funkcjonowania, co Niemcy umiejętnie wykorzystali66.
Sposób postrzegania relacji niemiecko-litewskich nieco zmienił się po dojściu
do władzy w Rzeszy Hitlera i zmianach w niemieckiej polityce zagranicznej.
Podkreślano wówczas trudną sytuację, w której znalazła się Litwa wobec wyraźnie rozpoczynającej się ekspansji Niemiec67. Zdaniem pisma, pogorszenie międzynarodowego położenia Litwy było skutkiem krótkowzroczności polityków
kowieńskich, którzy całą uwagę poświęcili zatargowi z Polską, tracąc z pola
widzenia faktyczny interes kraju68. W 1935 r. twierdzono nawet, że Litwa nie
tylko była zmuszona zrezygnować z nadziei na wojnę polsko-niemiecką, ale
sama stanęła u progu konfliktu militarnego z zachodnim sąsiadem69.
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Zagrożenie to widziano głównie w konsekwencjach rosnących wpływów
niemieckich na terenie Kłajpedy70. Jednak zagadnienie statusu i przynależności
miasta było obecne na łamach Dziennika Wileńskiego przez cały omawiany
okres. Szersze komentarze pojawiały się szczególnie w okresach, gdy Kłajpeda
stawała w centrum zainteresowania całej Europy. Sytuacja taka po raz pierwszy miała miejsce w początkach 1923 r., gdy powstanie inspirowane z Kowna
doprowadziło do zajęcia przez Litwinów okręgu kłajpedzkiego, pozostającego
dotychczas pod administracją francuską. Komentując te wydarzenia, dziennik
przede wszystkim podkreślał w nich rolę Niemiec. Choć zamach na sporne
miasto pozornie był wymierzony przeciwko Rzeszy, zdaniem opisującego
sprawę Obsta, w rzeczywistości został zaplanowany w Berlinie jako swoista
przeciwwaga dla rozpoczynającej się w tym samym czasie belgijsko-francuskiej
okupacji Zagłębia Ruhry71. Ponadto, zdaniem redaktora, Niemcy, potrzebując
połączenia z Rosją, starali się stworzyć dogodne obejście Polski blokującej bezpośrednią drogę. W takiej sytuacji administrowana przez Francuzów Kłajpeda
stanowiła przeszkodę, którą rękami Litwinów postanowiono zlikwidować72.
Sporo miejsca pismo poświęciło konsekwencjom, które dla Polski niosła nowa
sytuacja. Zwracano uwagę na istotne znaczenie portu kłajpedzkiego dla polskiego handlu73, ale przede wszystkim przedstawiano działanie Litwy jako
pogwałcenie zasad wersalskich74.
Z dużym zainteresowaniem dziennika spotkała się konwencja w sprawie
Kłajpedy, podpisana 8 maja 1924 r. Przyznawała ona miastu i okręgowi autonomię w ramach państwa litewskiego. Wszelkie ułatwienia i przywileje dla
polskiego handlu, postulowane przez stronę polską, zostały odrzucone, a kształt
konwencji stanowił ewidentną porażkę dyplomatyczną Polski75. Jan Obst sukces
Litwy nazwał jednak „zwycięstwem pyrrusowym”. Zwracał uwagę na słabość
gospodarczą państwa, której nie mogło zaradzić uzyskanie dostępu do morza.
Jego zdaniem, port kłajpedzki mógłby przynieść korzyści, jedynie posiadając
zaplecze w postaci całego dorzecza Niemna. Jedyny ratunek dla Litwy widział
w jej porozumieniu się z Polską. Jak podkreślał, współistnienie obydwu krajów
jest koniecznością dziejową i geograficzną, z którą, niezależnie od sympatii
bądź antypatii, należało się pogodzić76.
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Podobne głosy o potrzebie porozumienia się Litwy z Polską pojawiły się
w kontekście kłajpedzkim w pierwszej połowie lat 30. Przywołane wyżej zmiany
polityki Niemiec wobec Litwy wywołały ponowny wzrost zainteresowania dziennika sprawami Kłajpedy. Jednak tym razem, mimo krytycznego nastawienia do
kierownictwa litewskiej polityki, dziennik wyraźnie stawał po stronie zagrożonego
sąsiada. Przede wszystkim dostrzegano zbieżność interesów wobec zagrożenia
niemiecką ekspansją. Publicyści pisma uznali istnienie Litwy za niezbędny element zachowania równowagi w tej części kontynentu, a jednym z warunków jej
niepodległości miało być utrzymanie Kłajpedy w swoich granicach77. Dotychczasowa proniemiecka polityka Kowna, w opinii dziennika, musiała upaść, gdy
stało się jasne, że dla Hitlera zagadnienie Kłajpedy stanowiło najsłabszy punkt
„okopów wersalskich”, od którego miał zamiar rozpocząć obalanie traktatu78.
Podsycanie przez Rzeszę napiętej sytuacji na tym obszarze miało doprowadzić do
stanu, w którym będzie uzasadniona niemiecka interwencja, a następnie przejęcie
miasta79. Taki obrót spraw miałby zaszkodzić nie tylko Litwie, lecz także Polsce.
Uważano bowiem, że sąsiedztwo nawet wrogo nastawionej, ale małej i słabej
Litwy, jest bezpieczniejsze niż wzmocnienie pozycji Rzeszy w tym rejonie80.
Na swoich łamach Dziennik Wileński konsekwentnie dążył do wykreowania określonego obrazu państwa litewskiego. Tworzony wizerunek był bardzo
jednostronny i negatywny, niejednokrotnie wykorzystujący stereotypy i niepewne informacje. W publikowanych tekstach Litwa zazwyczaj jawiła się jako
państwo słabe, zacofane i niestabilne. Dyskredytacja dotyczyła wielu płaszczyzn
litewskiej rzeczywistości. Wyłącznie w negatywnym świetle opisywano sytuację
gospodarczą kraju, wieszcząc nieuchronną katastrofę. Lekkomyślne inwestycje
rządu w okazałe gmachy, brak przemyślanego planu finansowego i nieumiejętnie
przeprowadzana – służąca politycznym celom – reforma rolna z dnia na dzień
miały pogarszać położenie materialne mieszkańców81. Nędza na wsi, według
zamieszczonych informacji, doprowadzała nawet do rezygnacji z używania
zapałek, lamp naftowych i cukru82. Wraz z biedą miały rosnąć rozgoryczenie
i degeneracja społeczeństwa83. Zwracano także uwagę na powiększające się bezrobocie84 czy nadmierną eksploatację lasów – jedynego bogactwa naturalnego
kraju – których wycinką rząd litewski starał się pokryć deficyt budżetowy85.
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Bardzo nieprzychylnie wypowiadano się na temat elit politycznych sąsiada.
Zarzucano im nieuczciwość, chciwość, brak ogłady, a nawet prostactwo86. Przy
komentowaniu działań rządu litewskiego nie szczędzono dosadnych określeń.
W grudniu 1923 r. pisano, że Kowno „dusi się i dławi w twardych, niekulturalnych, chamskich łapach obecnego rządu”87. Natomiast w 1927 r. Obst
stwierdzał, że „to, co się nazywa rządem litewskim, jest to po prostu banda
rabusiów, których nic a nic nie obchodzi Litwa, którzy nie wierzą w jej przyszłość, których jedynym i wyłącznym celem jest osobiste wzbogacenie się”88.
Korupcja miała być rozpowszechniona wśród urzędników państwowych każdego szczebla, którzy za cel mieli stawiać sobie jak najszybsze zebranie majątku
wobec powszechnie spodziewanego upadku państwa89. Podkreślano także
rozrzutność i zamiłowanie elit do zbytku, szczególnie rażące wobec wszechogarniającej nędzy90. Dopełnieniem obrazu było przekonanie o finansowym
uzależnieniu najważniejszych polityków litewskich od zagranicznej agentury91.
Nic też dziwnego, że mając takie wyobrażenie o kwalifikacjach moralnych
osób rządzących Litwą, publicyści dziennika nie szczędzili pod adresem sąsiedniego kraju obraźliwych określeń. Państwo litewskie wielokrotnie nazywano
„wrzodem” – „niewielkim, ale złośliwym”, „ropiejącym na wschodzie Europy”,
„zatruwającym zdrowy obieg krwi” oraz „dokuczającym bliższym i dalszym
sąsiadom”92. Poza tym często określano je pogardliwym mianem „karzełka”,
„złośliwego karła”, „kraiku” oraz „państewka”93.
Szczególnie ważna dla Dziennika Wileńskiego była kwestia warunków życia
Polaków na Litwie i funkcjonowania mniejszości litewskiej w Polsce94. Przede
wszystkim poruszano sprawę szkolnictwa mniejszościowego w obydwu krajach. Stale informowano o szykanach władz litewskich w stosunku do polskich
szkół i organizacji kulturalnych. Zwracano uwagę na zamykanie placówek
86
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oświatowych, często uzasadniane stanowiskiem władz, że polonizują one litewskie dzieci95. Publikowano informacje o kolejnych zlikwidowanych szkołach,
a także prześladowaniach polskich nauczycieli96. Oburzenie pisma wywołało
zwłaszcza internowanie grupy nauczycieli w obozie koncentracyjnym w Worniach97. Jednocześnie wskazywano o wiele lepszą, zdaniem gazety, sytuację
szkolnictwa litewskiego w Polsce98. Nie kryto przy tym zdecydowanej niechęci
do szkół i organizacji litewskich, których działalność bez należytej kontroli
uważano za szkodliwą, a nawet niebezpieczną. Jan Obst dowodził, że placówki
te nie funkcjonują ze względu na realne potrzeby ludności, a są jedynie ekspozyturą rządu litewskiego, utrzymywaną w celach czysto politycznych99. Jego
zdaniem, większość uczniów stanowiły dzieci „importowane” z Litwy tylko po
to, by tworzyć na Wileńszczyźnie coraz większe grupy nastawione antypolsko100.
Omawiając pozostałe aspekty sytuacji obu mniejszości, zwracano uwagę
przede wszystkim na prześladowania spotykające Polaków na Litwie. Informowano o aresztowaniach, wywłaszczeniach, tępieniu języka polskiego oraz
nadużyciach wyborczych skierowanych przeciwko Polakom101. Szczególnie nagłaśniano przypadki antypolskich zamieszek, które – zdaniem gazety
– wybuchały z inspiracji rządu litewskiego102. O wiele lepsza miała być sytuacja
Litwinów w Polsce. Według dziennika, korzystali oni ze swobód, o których
Polacy na Litwie nawet nie mogli marzyć103. Mimo to przejawiali daleko idącą
nielojalność wobec państwa polskiego. Na łamach pisma przytaczano liczne
przykłady owego braku lojalności i nadużyć dokonywanych przez przedstawicieli
95
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mniejszości litewskiej104. W latach 30. zaczęto zwracać uwagę na próby ekonomicznego zdominowania Wileńszczyzny przez Litwinów. Publikowano
wykazy zakupionych przez nich nieruchomości i dane o ogromnych środkach
przeznaczanych na całą akcję. Przestrzegano przy tym przed ignorowaniem
zjawiska jako bardzo niebezpiecznego i apelowano o obronę polskiego stanu
posiadania105.
Dziennik wielokrotnie poddawał krytyce działania polskich władz w sprawach obydwu mniejszości. Jego zdaniem, rząd w Warszawie robił zbyt mało
dla obrony litewskich Polaków, a w stosunku do Litwinów mieszkających
w Polsce wykazywał zbyt dużą pobłażliwość. Pismo domagało się stosowania
wobec mniejszości litewskiej takich samych metod, jakie stosowane były na
Litwie wobec tamtejszych Polaków106. W związku z tym z uznaniem witało
wszelkie przejawy zaostrzenia kursu po stornie polskiej i stosowanie środków
odwetowych107.
Jak wyżej wspomniano, w połowie lutego 1938 r. Dziennik Wileński
zamknięto. Nowy organ obozu narodowego w północno-wschodniej części
kraju – Głos Narodowy rozpoczął swoją działalność 27 marca 1938 r., a więc już
po nawiązaniu stosunków polsko-litewskich. W związku z tym wileńscy narodowcy nie mieli możliwości wypowiadania się na łamach własnej gazety w okresie
wzrostu napięcia między Polską a Litwą, wywołanego incydentem granicznym
z 11 marca oraz komentowania wydarzeń związanych z wystosowaniem polskiego
ultimatum do rządu w Kownie108. Jednak już w artykule wstępnym pierwszego
numeru nowego pisma, piórem Stefana Łochtina, nakreślono stanowisko wobec
zaistniałej sytuacji. Potwierdzano w nim poszanowanie dla niepodległości państwa
litewskiego, wykluczając możliwość dążenia Polski do aneksji jego terytorium.
Jednocześnie zdecydowanie stwierdzano, że polityka litewska musi być zgodna
z interesem polskim. Szczególną uwagę zwracano na ochronę polskiej mniejszości
na Litwie oraz na otwarcie portów litewskich dla polskich potrzeb gospodarczych
i militarnych. Pomyślny rozwój wzajemnych stosunków uzależniano natomiast
104
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od dobrej woli obydwu państw, której nie zauważano po stronie litewskiej. Zdaniem Łochtina, jedynym pożądanym stanem byłoby ugruntowanie stanowiska
Litwy jako kraju współpracującego z Polską i pozostającego pod jej opieką109.
W kolejnych dniach dotychczasowe skutki nawiązania bezpośrednich relacji
uznawano za powierzchowne i w praktyce pozbawione większego znaczenia.
Mimo to przyszłość stosunków polsko-litewskich oceniano optymistycznie.
Odwołując się do doświadczeń historycznych, uważano, że zagrożenie ze strony
Moskwy i Berlina musi doprowadzić do ponownego zbliżenia obydwu państw110.
Sukcesywnie relacjonowano rozwój kontaktów między Polską a Litwą, szczególnie w dziedzinie komunikacji. Informowano o rozpoczęciu wymiany korespondencji, łączności telefonicznej, połączeń lotniczych i kolejowych111. Jednak i w tym
przypadku zwracano uwagę na to, że energiczne działania są podejmowane
głównie przez stronę polską. Szczegółowo opisując budowę nowej drogi między
Wilnem a Kownem, podkreślano, że prace trwają tylko w Polsce. Natomiast po
drugiej stronie granicy nie zauważano żadnego postępu, co interpretowano jako
oznakę ogólnego braku starań Litwinów o budowę porozumienia z Polakami112.
Niemniej na łamach Głosu Narodowego obszernie informowano o kolejnych
krokach w budowie normalnych relacji z sąsiednim państwem. Pisano o pierwszych przejawach nawiązywania kontaktów w sferze kultury, nauki i sportu113.
Sporo miejsca poświęcano także rosnącemu ruchowi turystycznemu między
obydwoma krajami. Podkreślano przy tym dysproporcje w liczbie podróżujących z każdej ze stron – Polaków wyjeżdżać miało niewielu, podczas gdy Litwini,
zdaniem dziennika, urządzali prawdziwe „najazdy na Wilno”. W każdym
kraju inne miało być też przyjęcie, z którym spotykali się przyjezdni. Polakom
odwiedzającym Litwę często, według pisma, okazywano niechęć, natomiast
Litwinów w Polsce witano z prawdziwą życzliwością114.
Opisywaniu postępów w budowie sąsiedzkich relacji towarzyszyło zwracanie
uwagi na przeszkody utrudniające ten proces. Wśród nich wymieniano nadal
obecne na Litwie przejawy propagandy antypolskiej115. Jednak za główny
109
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problem publicyści dziennika uważali sytuację Polsków mieszkających na
Litwie. Równe traktowanie mniejszości w obydwu krajach, zaprzestanie szykan
i zapewnienie swobody pielęgnowania własnej kultury stawiano jako jeden
z głównych warunków rzeczywistego zbliżenia obu narodów116.
Tymczasem, zdaniem pisma, na Litwie niewiele zmieniło się w podejściu
do tamtejszych Polaków. Szczególne oburzenie budziły represje w szkolnictwie
oraz projekty ustawy o litwinizowaniu nazwisk117. Zjawiskom tym przeciwstawiano sytuację Litwinów w Polsce, którzy, według gazety, otrzymywali
wszystko, co niezbędne do swobodnego rozwoju118. Dysproporcje tego rodzaju
oraz jednostronne ustępstwa ze strony Polski uważano za niedopuszczalne
i przypominano Litwinom, że podstawą normalizacji stosunków nie mogą
być jedynie szumne deklaracje119.
Podobnie jak wcześniej Dziennik Wileński, również Głos Narodowy sporo
uwagi poświęcał sprawie Kłajpedy. Zauważano przede wszystkim rosnącą ekspansję niemiecką tym rejonie. Już od połowy 1938 r. działania te porównywano
z krokami podejmowanymi przez Rzeszę wobec Czechosłowacji, upatrując
w „taktyce sudeckiej” niebezpieczeństwa także dla Polski120. Dostrzegano również beznadziejność położenia Litwy wobec niemieckich pretensji. W artykule
wstępnym z 14 grudnia 1938 r. wyrażono przekonanie, że nawet ewentualna
próba włączenia Kłajpedy do Rzeszy nie spowodowałaby zdecydowanej reakcji
Francji i Wielkiej Brytanii, gwarantujących status miasta. Skoro państwa te nie
interweniowały zbrojnie w dużo istotniejszej sprawie czechosłowackiej, tym bardziej, zdaniem autora tekstu, nie podjęłyby takich kroków w interesie Litwy121.
Natomiast już po faktycznym zajęciu Kłajpedy przez Niemców w marcu 1939 r.
Głos Narodowy oceniał wywołaną tym sytuację Litwy jako katastrofalną. Utrata
jedynego portu miała zachwiać gospodarczymi i politycznymi podstawami
państwa, co miało prowadzić do całkowitego uzależnienia od Rzeszy. Po raz
kolejny piętnowano wcześniejszą, zdaniem pisma, krótkowzroczną i samobójczą
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politykę litewską, wymierzoną przeciwko Polsce, a lekceważącą niebezpieczeństwo niemieckie122.
Omawiane dzienniki niewątpliwie wyróżniały się w prezentowanych
poglądach na kwestię Litwy i stosunków polsko-litewskich, szczególnie na
tle prasy wileńskiej. Wydawane w Wilnie opiniotwórcze pisma prezentowały
cały wachlarz opinii. Słowo opowiadało się za siłowym zmuszeniem Litwy do
zażegnania sporu z Polską, nie ukrywając swego poparcia dla ewentualnej interwencji zbrojnej. Uważało także, że w żywotnym interesie Polski leży podporządkowanie sobie sąsiada, ewentualnie odtworzenie unii łączącej obydwa państwa.
Jednak i na jego łamach nie brakowało głosów pojednawczych w stosunku do
Kowna. Kurier Wileński natomiast z reguły popierał politykę polskiego rządu,
ubolewał nad nieodpowiedzialnością Litwinów w stosunkach z Polską oraz
propagował projekty federacyjne. Organ krajowców – Przegląd Wileński – zaś
niezmiennie krytykował działania władz polskich, bronił Litwinów i nawoływał
do zrozumienia ich argumentów123.
Na tym tle Dziennik Wileński i Głos Narodowy z jednej strony odznaczały
się używanym na ich łamach językiem. Był on ostry i stanowczy, niejednokrotnie obraźliwy, dowodzący zniecierpliwienia przedłużaniem się konfliktu
szkodliwego dla obu stron. Z drugiej – pisma nawoływały do działań względem sąsiada zdecydowanych, ale jednocześnie racjonalnych i mających na celu
unormowanie wzajemnych relacji. Wielokrotnie odżegnywano się od pomysłów
wszczęcia konfliktu zbrojnego, włączenia terytorium litewskiego do Polski,
a nawet sprzeciwiano się jakimkolwiek formom powrotu do unii polsko-litewskiej. Interes obu stron widziano w nawiązaniu partnerskiej współpracy
politycznej i gospodarczej, dzięki której obydwa państwa mogłyby oprzeć się
ekspansji sąsiadów.
*
Lithuania and Polish-Lithuanian relations in the pages
of the Dziennik Wileński and the Głos Narodowy in 1922—1939
Lithuania and Polish-Lithuanian relations did not play a primary role in
the policies of the Second Polish Republic, in spite of their particular character. They did, however, attract the attention of Polish public opinion, a fact
reflected in numerous articles published in the interwar Polish press. Quite
understandably, the periodicals published in Wilno devoted the most attention
to Lithuanian issues. These publications were affiliated with many political
movements active in northeastern Poland at the time. The following article
focuses on the stance of Wilno’s two most important National Democratic daily
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„Kłajpeda w rękach niemieckich”, tamże, nr 82 (23 III 1939): s. 1.
K. Buchowski, Polacy w niepodległym…, s. 259, 295, 299–300.

newspapers: the Dziennik Wileński [Wilno Daily] and Głos Narodowy [Voice of
the Nation]. The article analyzes articles published from the formal incorporation of Wilnoland into Poland in 1922 to the outbreak of the Second World
War in September 1939. The essay devotes particular attention to such issues
discussed by the two Polish dailies as: the problem of the Polish-Lithuanian
frontier; the image of Lithuania promoted by the two periodicals, along with
their assessment of Lithuania’s geopolitical position; the Polish minority in the
Republic of Lithuania (governed from Kaunas) and the Lithuanian minority
in Poland; and the newspapers’ assessment of Polish-Lithuanian relations after
March 1938.

Patryk Tomaszewski

Lufcik na świat
– publicystyka
Wacława Budzyńskiego

na łamach tygodnika Jutro Pracy

Na pograniczu myśli nacjonalistycznej w czasach II RP pozostawało
wiele środowisk. Część z nich doczekała się już własnych opracowań. Jedną
z ostatnich książek na ich temat jest publikacja Jarosława Tomasiewicza pt.
Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej
Rzeczpospolitej1. Do dziś analizie nie została poddana publicystyka Wacława
Budzyńskiego, obecnie prawie zupełnie zapomnianego publicysty i polityka
związanego z obozem sanacyjnym, którego poglądy ewaluowały w stronę
nacjonalizmu. Niniejszy artykuł ma za zadanie przede wszystkim eksplikować
poglądy Budzyńskiego.
Do środowisk odwołujących się do nacjonalizmu, choć niewywodzących
się z ruchu narodowodemokratycznego czy też narodowo-radykalnego – należy
zaliczyć grupę publicystów i parlamentarzystów związanych z pismem Jutro
Pracy. Tygodnik ukazywał się od 1930 r. do wybuchu II wojny światowej2.
Początkowo miał charakter syndykalistyczny i poruszał przede wszystkim
tematykę związkową. Swe oblicze zaczął zmieniać od 1935 r. i wyraźnie nabrał

1
2

Recenzja książki ukaże się w Dziejach Najnowszych.
Pierwszym redaktorem naczelnym był Kazimierz Golde.
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charakteru politycznego3. Jak wspominał Jan Hoppe4: „Pierwszy okres to
wyłącznie sprawy socjalne, echa i udział w walkach toczących się na rynku
pracy, informacje związkowe i zarys problematyki programowej”5.
Redaktorami prowadzącymi Jutra Pracy w końcowym okresie jego wychodzenia (od numeru 27 z 1939 r.) byli Wacław Dudziński i Jan Hoppe. Obaj
publicyści wcześniej już intensywnie współpracowali z tygodnikiem.
Rafał Łętocha w artykule dotyczącym Jana Hoppego napisał, że wokół
tygodnika Jutro Pracy ukształtowało się wkrótce środowisko polityczne – jego
czołowymi postaciami byli Wacław Budzyński, Julian Dudziński6, Zbigniew
Madeyski7 i Brunon Sikorski8. Pismo początkowo zajmowało się przede
wszystkim tematyką pracowniczą i związkową, będąc organem Unii Związków
3

A. Micewski, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów mysi politycznej II RP (Warszawa:
Czytelnik, 1969): s. 210; J. Bardach, „Grupa «Jutro Pracy» a idee konsolidacji narodowej w latach
1935–1939”, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia XXXVI (1981): s. 39; J. Majchrowski,
„Grupa «Jutra Pracy» wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego”, Studia Historyczne, z. 2 (1977):
s. 266; J. Faryś, Piłsudczycy i Piłsudski. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939)
(Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1991); T. Sikorski, „Narodowi Piłsudczycy”. Nacjonalizm
państwowy w ujęciu grupy „Jutro Pracy” (1931–1939) (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
2008): s. 165; G. Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy
XX wieku (Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2013): s. 435.
4
Wybór publicystyki Jana Hoppego przygotowują Arkadiusz Meller, Tomasz Sikorski
i Patryk Tomaszewski. Jan Hoppe (1902–1969), prawnik, działacz związkowy, publicysta,
lider grupy parlamentarnej „Jutro Pracy”, poseł na sejm IV kadencji II RP. Podczas wojny
wiceprzewodniczący podziemnej formacji polityczno-wojskowej „Unia” („Hoppe Jan” [w:]
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 2 (Warszawa:
Wydawnictwo Sejmowe, 2000): s. 239).
5
J. Hoppe, Wspomnienia, przyczynki, refleksje (Londyn: Odnowa, 1972): s. 57.
6
Julian Dudziński (1893–1939), legionista, działał w POW, publicysta, działacz spółdzielczości
rolniczej, polityk najpierw BBWR, później OZN, z którego wystąpił wraz z grupą posłów „Jutra
Pracy”. Poseł IV i V kadencji Sejmu II RP. Był działaczem antymasońskim. Jako przedstawiciel
grupy jako jedyny zasiadał w Sejmie V kadencji („Dudziński Jan” [w:] Posłowie i senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo
Sejmowe, 1998): s. 435).
7
Zbigniew Madeyski (1897–1984), legionista, publicysta, poseł na Sejm III i IV kadencji
II RP. Jako jedyny poseł związany z „Jutrem Pracy” nie wstąpił do OZN (zob. R. Gajewski,
„Madeyski Zbigniew” [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 2 (Warszawa:
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994): s. 105–107).
8
Brunon Sikorski (1896–1976), prawnik, działacz gospodarczy i społeczny, poseł na Sejm IV
kadencji (1935–1938) i V kadencji (od 1938). W latach 30. był m.in. wiceprezesem Związku
Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie, Izby Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu (od 1928) oraz członkiem Rady Państwowego Instytutu Eksportowego, Państwowej
Rady Komunikacyjnej i Sądu Kartelowego, Komisji dla spraw Handlu przy Ministrze Przemysłu
i Handlu, Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego dla wielkiej własności rolnej. Zajmował się
również dziennikarstwem ekonomicznym. Nie wystąpił z OZN wraz z środowiskiem Jutra Pracy,
dzięki czemu udało mu się dostać do Sejmu V kadencji (zob. A. Dudek, „Sikorski Brunon” [w:]
Polski Słownik Biograficzny, t. 37 (Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk, 1997): s. 431–432).
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Zawodowych Pracowników Umysłowych. Stopniowo jednak rozszerzało zakres
tematyczny i zaczęło podejmować problemy z zakresu polityki państwowej,
kultury i życia narodowego9.
Środowisko Jutra Pracy oscylowało między różnymi nurtami ideowymi, jak
napisał przywoływany już Łętocha:
Grupę „Jutra Pracy” i jej lidera trudno jednoznacznie zakwalifikować
do którejś ze stron sceny politycznej. Jedni widzą w niej prawicę
obozu piłsudczykowskiego, ze względu na deklarowany przez jej
członków nacjonalizm oraz mocne akcenty antymasońskie czy
krytykę wpływów Żydów w sferze gospodarczej. Inni skłonni są
wskazywać na lewicowe komponenty w ich programie, walkę
o polepszenie bytu robotników, projekty syndykalistyczne itp.10.

Ze środowiskiem, jak wspomniano, związany był Wacław Budzyński (1891–
–1939) – publicysta, polityk, legionista, porucznik rezerwy kawalerii Wojska
Polskiego, poseł na Sejm IV kadencji11. Budzyński miał ciekawą biografię. Prawdopodobnie urodził się w 1891 r. w Warszawie, choć według innych źródeł rok
wcześniej na Podlasiu. Ukończył gimnazjum w Warszawie, później studiował
w Krakowie i Paryżu. Studia w Krakowie przerwał i wyjechał do Ameryki Południowej, gdzie w Urugwaju, Argentynie i Brazylii spędził dwa lata, pracując
początkowo jako robotnik, później jako samodzielny przedsiębiorca12. Podczas
studiów w Paryżu wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich, a od 1915 r. służył w 1. pułku ułanów. W latach 1917–1918 był
internowany w Szczypiornie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej jako ochotnik
służył w 1. pułku szwoleżerów. W 1921 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu
rotmistrza. Budzyński był również działaczem oświatowym, założycielem i kierownikiem Związku Teatrów Ludowych oraz pisma Teatr Ludowy (1920–1922).
Od 1923 r. przebywał w Paryżu, gdzie założył Związek Towarzystw im. Józefa
Piłsudskiego, współwydawał paryską Gazetę Polską – Polonia Nova13. Po powrocie
do kraju współorganizował Porozumienie Młodej Prasy14. Po 1934 r. był członkiem
prezydium Światowego Związku Polaków z Zagranicy15.
9

R. Łętocha, „PRO SOCIETAS. Jan Hoppe – polityk, społecznik, człowiek idei, «Nowy Obywatel»”, za: http://nowyobywatel.pl/2012/04/13/
pro-societas-jan-hoppe-polityk-spolecznik-czlowiek-idei/.
10
Tamże.
11
„Budzyński Wacław” [w:] Posłowie i senatorowie RP 1919–1939…, t. 1, s. 226–227.
12
„Wacław Budzyński”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Budzy%C5%84ski.
13
„Budzyński Wacław” zob. Posłowie i senatorowie RP 1919–1939…, t. 1, s. 227.
14
Porozumienie Młodej Prasy, zawarte zostało w 1937 r. przez Jutro Pracy, Zet, Merkuriusz
Polski Ordynaryjny, Słowo, Politykę i Prosto z Mostu.
15
„Budzyński Wacław” zob. Posłowie i senatorowie RP 1919–1939…, t. 1, s. 227.
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Wacław Budzyński posłem został w 1935 r. z ramienia BBWR w okręgu
sieradzkim. W sejmie pracował w komisjach: budżetowej (zastępca członka od
grudnia 1936 r.), prawniczej (od 1937 r.), spraw zagranicznych (od grudnia
1937 r.). Dwukrotnie został wybrany do specjalnej komisji do rozważania
projektu ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do wydawania dekretów;
należał też do specjalnej komisji budowlanej. W latach 1937–1938 był członkiem Obozu Zjednoczenia Narodowego. Został usunięty z jego szeregów
13 kwietnia 1938 r. (gdy zarzucił kierownictwu OZN, że przeszkadza mu
w walce z masonerią i żydowskim ubojem rytualnym)16. W ramach walki
z wpływami masonerii wydał w 1938 r. – wspólnie z innym ważnym przedstawicielem środowiska Jutra Pracy Juliuszem Dudzińskim – broszurę pt. „Oskarżamy
masonerię w Polsce”. Publikacja opierała się na przemówieniach sejmowych
posłów, a jej fragmenty ogłoszono na łamach Jutra Pracy.
Warto wspomnieć, że od momentu usunięcia z OZN grupa posłów związanych z tygodnikiem Jutro Pracy znalazła się w konflikcie z częścią byłych kolegów
z klubu, a całe środowisko szczególnie negatywnie opisywano w prorządowej
Gazecie Polskiej. Jak słusznie zauważył Jacek Majchrowski, środowisko Jutra
Pracy inaczej postrzegało prowadzenie polityki niż OZN, „działalność tej grupy
nie musiała się liczyć z układami personalnymi, nie musiała zawierać kompromisów”17. Ponadto grupa ta uważała, że OZN, mimo dobrego programu,
zupełnie go nie realizuje, a środowisko Jutra Pracy pozwalało sobie atakować
posunięcia władz OZN, a szczególnie wchodzące w jego skład środowisko
Związku Naprawy Rzeczypospolitej.
Ostateczną przyczyną rozejścia się środowiska z Obozem były trzy artykuły,
które ukazały się na łamach Jutra Pracy. Autorem jednego z nich był Wacław
Budzyński18; tekst nosił tytuł „Dywersja naprawy”. Wskazywał on, że środowisko „Naprawy” weszło w skład Obozu, a jego przedstawiciele zasiadają nawet
w radach wojewódzkich i powiatowych, jednak kręgi związane z „Naprawą”
nie wchodzą masowo i bezpośrednio do struktur Obozu, zachowując swoją
niezależność (choćby organizacja Siew – Młoda Wieś czy Związek Związków
Zawodowych)19. Artykuły z Jutra Pracy uznano za nielojalne wobec Obozu,
a konsekwencją ich ukazania się było wykluczenie z Klubu Parlamentarnego
Wacława Budzyńskiego przez gen. Stanisława Skwarczyńskiego. W związku
z usunięciem Budzyńskiego z klubu poseł Kazimierz Świętopełek-Mirski złożył
wniosek o przekazanie sprawy do sądu Klubu Parlamentarnego OZN w celu
rozpatrzenia stawianych posłowi zarzutów. Wniosek spotkał się z odmową
16

„Wacław Budzyński”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Budzy%C5%84ski.
J. Majchrowski, „Grupa «Jutra Pracy»…”, s. 189.
18
Ponadto artykuły napisali Jan Hoppe i adwokat, działacz związkowy poseł IV kadencji
w II RP – Włodzimierz Szczepański (zob. „Włodzimierz Szczepański” [w:] Polski Słownik
Biograficzny, t. 47 (Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk, 2011): s. 363–364).
19
W. Budzyński, „Dywersja naprawy”, Jutro Pracy, nr 15 (10 IV 1938): s. 1.
17
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Skwarczyńskiego. Skutkiem tej decyzji było wystąpienie z OZN Jana Hoppego,
a w kolejnych dniach reszty posłów grupy Jutra Pracy oraz solidaryzujących
się z nimi posłów20.
W czasie II wojny światowej, już w październiku 1939 r., Budzyński został
aresztowany przez NKWD i jako „zażarty antysowietczyk” zginął w niewyjaśnionych okolicznościach21.
Jan Hoppe, wspominając Wacława Budzyńskiego, pisał: „Jako objazdowy
propagandzista był niezmordowany i niezastąpiony. Bardzo dobry mówca,
świetna prezencja i siwiejąca czupryna oraz duża inteligencja i znajomość
szerokiego świata zapewniały mu powodzenie we wszystkich występach”22.
Na łamach Jutra Pracy ukazywało się wiele artykułów (również na pierwszej stronie tygodnika) autorstwa Budzyńskiego. W tym cykl felietonów pod
wspólnym tytułem Lufcik na świat. W 1937 r. nakładem wydawnictwa Jutro
Pracy w biblioteczce „Pod znakiem nacjonalizmu” wydano wybór felietonów
Budzyńskiego pod tym samym tytułem, co wspomniany cykl.
Budzyński w swojej publicystyce poruszał przede wszystkim tematykę
związaną z sytuacją polityczną w różnych krajach (Portugalii, Belgii, USA,
Włoszech, Niemczech, Francji, Rumunii, ZSRS). Natomiast w odniesieniu do
spraw krajowych ważne miejsce w jego refleksji zajmowały kwestie związane
z przebudową ustroju gospodarczego Polski. W sprawach związanych z ekonomią widział Budzyński negatywny wpływ Żydów na gospodarkę państwa23,
co podkreślali również inni publicyści Jutra Pracy24. Rozwój Polski wiązał
z budową nowoczesnego państwa narodowego, co miało nastąpić na drodze
rewolucji przebudowy świadomości Polaków zarówno w kraju, jak i poza jego
granicami. Budzyński pisał:
Nie można zdobywać świata, jeśli sami jednocześnie nie
wykażemy dynamiki rozwojowej wewnątrz kraju, jeśli sami nie
rozpoczniemy przebudowy Polski na zasadzie woli narodowej.
Przez uaktywnioną potencję narodową Polaków w Polsce możemy
iść do uaktywnienia potencji Polaków na obczyźnie. Musi być
ograniczony związek pomiędzy jednym a drugim. Nie może
20

J. Majchrowski, „Grupa «Jutra Pracy»…”, s. 192. Do grupy posłów Jutra Pracy należeli
poza wspomnianymi: Józef Bakon Jerzy Bołądź, Bogdan Chełmicki, Jan Feryman Kukliński,
Wiesław Lenkiewicz-Ipohorski, Michał Łazarski, Kazimierz Świętopełk-Mirski, Włodzimierz
Szczepański, Tadeusz de Thun. Z OZN nie wystąpili posłowie Brunon Sikorski i Włodzimierz
Szczepański, dzięki czemu weszli do Sejmu V kadencji.
21
„Budzyński Wacław” [w:] Posłowie i senatorowie RP 1919–1939…, t. 1, s. 227.
22
J. Hoppe, Wspomnienia, przyczynki…, s. 81.
23
W. Budzyński, „Znieść okupację obcą”, Jutro Pracy, nr 1 (3 III 1937): s. 1; tegoż, „Rząd
sprawiedliwości społecznej”, tamże, nr 9 (28 II 1937): s. 1; tegoż, „Trójkąt niebezpieczeństw”,
tamże, nr 38 (12 IX 1937): s. 1.
24
J. Majchrowski, „Grupa «Jutra Pracy»…”, s. 186.
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być aktywności na zewnątrz bez aktywności imperialistycznej
w granicach najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Renesans w. XX-go
na tym polega, na spotęgowanej aktywności, na dynamice, na
uaktywnionej i wprowadzonej w działanie potencji Polaków25.

W odniesieniu do spraw międzynarodowych Budzyński z pewną sympatią odnosił się do Benita Mussoliniego. Miał na temat jego rządów ciekawe
przemyślenia. Na łamach Jutra Pracy argumentował:
Mussolini zrozumiał Italię tak, jak nikt przed tym. Grał Włochami
takimi, jakimi są, ich wadami i zaletami. Włosi to muzycy
i śpiewacy, aktorzy. Ale zarazem Włoch to najlepszy robotnik
budowlany. O tym wiedzą doskonale w krajach, do których Włoch
emigruje. Mussolini zdawał sobie sprawę, że Włoch to człowiek
teatru, a jednocześnie zdolny do budowy w sensie praktycznym
i szerokim. Toteż jedno i drugie umiał ożywić i spotęgować.
Dał ludności parady, ceremonie, pochody, widowiska, słowem
– stworzył teatr w życiowym tego słowa znaczeniu, zadość uczynił
włoskiemu instynktowi teatralności. Poza tym jednak ze zdolnych
robotników budowlanych zrobił budowniczych państwa26.

Zainteresował się także Portugalią pod rządami Salazara, wojną domową
w Hiszpanii, zmianami ustrojowymi w Austrii czy też ruchem „Christus Rex”
w Belgii. Opisywał III Rzeszę oraz sytuację, w której znalazła się Francja pod
rządami Frontu Ludowego.
Interesowały go przede wszystkim państwa o ustrojach dalekich od parlamentarno-gabinetowych form rządów oraz młode ruchy polityczne o profilu
nacjonalistycznym. Jak już wspomniano, wynikało to najprawdopodobniej
z poszukiwań nowych rozwiązań ustrojowych, a także ekonomicznych, niebędących ani liberalizmem, ani komunizmem. Budzyński – podobnie jak choćby
młodzi związani z ruchem narodowym: Adam Doboszyński czy Wojciech
Zaleski – poszukiwał ekonomicznej „Trzeciej Drogi”.
Budzyński żywo interesował się również doktryną syndykalistyczną Georges’a Sorela, co zresztą było znamienne dla całego środowiska Jutra Pracy.
Ponadto znał publicystykę anarchistyczną Piotra Kropotkina i Michaiła Bakunina. Pisał także o mechanizmach władzy w ZSRS.
Wracając jednak do opisywanej przez Budzyńskiego sytuacji politycznej
w różnych krajach europejskich, warto bliżej zapoznać się z jego przemyśleniami.
W jednym z felietonów pt. „Czerwony Chrześcijanin” pisał o sytuacji w Austrii
po zabójstwie kanclerza Engelberta Dollfussa, który zaczął wprowadzać pod
25
26

W. Budzyński, „Potencja Polaków”, Jutro Pracy, nr 5 (31 I 1937): s. 3.
Tegoż, Lufcik na świat (Warszawa 1937): s. 93.
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swymi autorytarnymi rządami korporacjonizm i solidaryzm narodowy, oparty
przede wszystkim na nauce społecznej Kościoła, a nie odgórnej organizacji
korporacyjnej, jak miało to miejsce we Włoszech. Budzyński pisał:
Kanclerz von Sauschingg to katolik wierzący i z przekonania
monarchista. Jeśli z tym przekonaniem nie łączy radykalizmu
społecznego, to karta, którą wyrzuci, będzie restauracja Habsburgów.
I tylko. Jeśli jednak w głębi, na dnie duszy kanclerza kiełkuje niby
ziarno myśl Encykliki Piusa XI „Quadragesimo Anno” o odnowieniu
ustroju społecznego, to można mieć ciekawe zjawisko nowego
nacjonalizmu, idącego ręka w rękę z radykalną reformą socjalną.
Austria ma specjalnie podatny grunt pod ten eksperyment. Składa
się na to wieloletnie doświadczenie chrześcijańskich związków
zawodowych. Przede wszystkim wypróbowana czynnie postawa
katolicka w akcji społecznej i politycznej. Chrześcijanina, który
nie nadstawia pokornie policzka prawego, gdy go biją w lewy,
tylko sam energicznie wali w pysk. Zaprawdę – kościół wojujący
o sprawiedliwość na ziemi. Powiedzielibyśmy paradoksalnie:
czerwone chrześcijaństwo27.

Eksperyment ustrojowy w Austrii, jak wiemy, został zapoczątkowany, jednak
naziści zmusili kanclerza Kurta Sauschingga do zmiany polityki; nie doczekał
się też oczekiwanego wsparcia ze strony Mussoliniego, co w znacznej mierze
osłabiło Austrię na arenie międzynarodowej. Kurt Sauschingg był świadkiem
Anschlussu, ostatecznie zaś został aresztowany i był więziony przez narodowych
socjalistów. Po wojnie wyemigrował do USA, gdzie w latach 1948–1967 był
profesorem nauk politycznych na uniwersytecie w St. Louis.
Natomiast o Portugalii pod rządami Oliviera Salazara Wacław Budzyński
wypowiadał się w następujący sposób:
Sam razem z całym rządem daje przykład prostoty życia
i bezinteresowności materialnej. Dzięki tej surowej w każdym
calu i stosowanej bezwzględnie na każdym stopniu oszczędności
Portugalia od lat siedmiu restauruje swoją gospodarkę. Odrodzenie
już jest widoczne. Sieć pięknych szos, nowe gmachy szkolne, szpitale,
reorganizacja armii, odnowienie floty. Radykalnie załatwiono się
z marnowaniem grosza publicznego, zwalczono łapownictwo.
Państwo cieszy się z powrotem zaufaniem zagranicy. W tej chwili
znajduje się w realizacji problem fundamentalny: uregulowanie

27
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stosunków pomiędzy pracą a kapitałem na podstawie ustroju
korporacyjnego28.

W swojej publicystyce ciepło wyrażał się o młodzieżowym ruchu stworzonym przez Léona Degrelle’a. Pisał:
Co do wieku, „Rex” właściwie jest w pieluszkach; nie wiemy,
co z tego dojrzeje ostatecznie, lecz już to, co widać, zapowiada
przemiany daleko idące. Przede wszystkim osobliwy klimat ruchu
robi swoje. Nie faszystowski i nie hitlerowski. Nie naśladownictwo
ślepe doktryn i formy obcej. Określilibyśmy to raczej jako klimat
młodzieżowy. Rexizm to wybitnie ruch młodych. Z właściwą
młodości dziecinadą pewnych postulatów, ale zarazem z impetem
iście rekordowym, musującym. Do licha ze skostniałymi tradycjami!
Odrzucić je od siebie, jako tradycje grupowo-odrębnych szkół.
Dokonać natomiast zjednoczenia na gruncie narodowym, czyli
stworzyć jedną partię – naród. Ergo: radykalizm bardziej niż
socjalizm, nacjonalizm suwerenny, autorytet władzy, czyli wola
kierująca na podobieństwo dowództwa29.

Z sympatią wypowiadał się Wacław Budzyński również o ojcu nowoczesnego nacjonalizmu słowackiego Andrzeju Hlince (1864–1938)30. Po śmierci
Hlinki napisał:
Śmierć Andrzeja Hlinki, który głosił ewangelię narodową i bazował
politykę swoją na prawie Bożym i przyrodzonym, nie przerywa
marszu narodowego Słowaków. Albowiem wyrosło pokolenie nowe,
wychowane przez Ojca i Wodza, pokolenie narodowo uświadomione,
ochrzczone przez Jana Chrzciciela narodu słowackiego, pokolenie
ludzi już wykształconych, aktywnych, doświadczonych w życiu
i walce o prawo, pokolenia, które nie ulegną, nie dadzą się, nie
zlękną i nie cofną. Tym młodym przewodzi poseł Karol Sidor, jeden
z najbliższych i najukochańszych Wielkiego Zmarłego31.

Budzyński przedstawiał swoje spojrzenie na nacjonalizm, którego z upływem
lat stał się zwolennikiem. Spojrzenie to było odmienne od reprezentowanego
28

Tamże, s. 17–18.
Tamże, s. 123–124.
30
Podobne sympatie wyrażał inny publicysta Jutra Pracy (zob. J. Hoppe, „Żałoba
w Rużomberku”, Jutro Pracy, nr 37 (28 VIII 1938): s. 1).
31
W. Budzyński, „Ks. Andrzejowi Hlince”, tamże, nr 37 (28 VIII 1938): s. 3.
29
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przez środowiska wyrosłe na ideach głoszonych przez Romana Dmowskiego,
gdyż łączyło elementy myśli państwowej i nacjonalizmu:
Program nacjonalizmu. Zasadę chrześcijańską przebudowy
ustroju podejmie realnie państwo narodowe. Siłą i egzekutywą,
swoim niezależnym ośrodkiem dyspozycji. Sumienie apostolskie
przetransportuje na sumienie radykalne, to zaś na radykalny program
nacjonalizmu polskiego. Oto jego punkty najbardziej aktualne,
bo kryzysowe: 1. Dekoncentracja produkcji. Stawianie raczej na
warsztat mniejszy, na chłopa, rzemieślnika i kupca, na człowieka nie
na kolektyw przemysłowy; wyjątek dla celów obrony i to wyjątek na
rzecz państwa. 2. Koncentracja kapitału przez państwo, wyjątkowo
dopuszcza się koncentrację społeczną, a nie jednostkową, nigdy
obcą. 3. Własność prywatna zdyscyplinowana, ujęta w system
organizacji stanowej i podporządkowana nadrzędnemu interesowi
państwa32.

Z przytoczonego fragmentu wynika wyraźnie, że Budzyński był zainteresowany ideami nacjonalizmu państwowego i gospodarczej „Trzeciej Drogi”.
W nacjonalizmie widział bodziec do rozwoju Polski. Nie odwoływał się do
myśli środowisk już wówczas istniejących; tworzył własną wizję nacjonalizmu,
choć programowo zbliżoną choćby do idei głoszonych przez legalnie działający
przez dwa miesiące Obóz Narodowo-Radykalny. W zamykającym tom Lufcik na
świat artykule pod znamiennym tytułem „Rewolucja Narodowa” pisał: „Żaden
naród nie może żyć bez poczucia siły i wartości własnej, bez wiary i energii
zdobywców. Przestaje istnieć, gdy przerywa marsz ku wielkości. Traci po prostu
powietrze, którym oddycha, zmienia swój klimat na obcy, a przez to zatraca się
i upada. To powietrze, ten klimat niezbędny dla narodu, ten marsz ku wielkości
narodowej – to nacjonalizm”33. W dalszej części tekstu dodał, że według niego
nacjonalizm – to ochrzczony socjalizm, ze wszystkimi konsekwencjami chrztu
w zakresie religii i doktryny. Dlatego też środowisko Jutra Pracy z łatwością
łączyło postulaty nacjonalistyczne z ideami ochrony i poprawy warunków pracy
robotników oraz rozwoju samorządu gospodarczego. W artykule z 1938 r.
Budzyński napisał, jak według niego ma wyglądać ruch narodowy:
Instynkt mas polskich wypowiada się zdecydowanie w ruchu
narodowym. I w tym wypadku instynkt nie wprowadzi na
manowce. Przeciwnie – jest zdrowy i szlachetny. Zdrowy, bo
gwarantuje państwu ład i siłę. Szlachetny, bo budzi najpiękniejsze
uczucia w człowieku: ofiarność i poświęcenie dla ogółu. Idzie jak
32
33

W. Budzyński, Lufcik na świat, s. 242–243.
Tamże, s. 297.

310 | Lufcik na świat – publicystyka Wacława Budzyńskiego

gdyby dwiema liniami, przez jednostkę i przez naród. Połączmy te
dwie linie, a wysuniemy dedukcyjnie punkt za punktem z jednej
strony organizację narodu, z drugiej należytą strukturę państwa.
I jako baza wszystkiego – wolny człowiek pracujący. Na wsi – raczej
na drobnym warsztacie agrarnym. W mieście – nareszcie wyzwolony
z niewoli żydowskiej gospodarczej i kulturalnej. A w ogóle – żołnierz
w każdym calu, fizycznie i duchowo, zmobilizowany moralnie,
w poczuciu swoim zbiorowym i wiekuistym34.

Nacjonalizm Budzyński łączył z socjalizmem. Było to w pewnej mierze
konsekwencją jego poglądów gospodarczych, w których widoczne są elementy
autarkiczne. Przebudowa Polski miała nastąpić na drodze rewolucyjnej, ponieważ w niej widział Budzyński witalność. Nowa Polska miała być nowoczesna
i zmodernizowana – realizację tych postulatów widział on właśnie w nacjonalizmie. W artykule z 1937 r. napisał:
Z planu przebudowy Polski musi być usunięta wszelka myśl
konserwatywna. Jeśli przebudowa ma być radykalna, to idea musi
być taką, a ma u nas podstawy zarówno w historii, jak i tradycji.
Przede wszystkim radykalizm zawsze wyrastał z ruchów wojskowych,
wiązał się z ideą niepodległości, insurekcją kościuszkowską, akcją
Legionu Dąbrowskiego. Robota Piłsudskiego stwarza pierwszą
w Polsce konfederację robotników do walki o wolność narodu.
Zastanawiająca rzecz, cały socjalizm polski, ten, którego dziś prawie
już nie ma, jest właściwie kataklizmem narodowym. Musimy tedy
ustalić, jaki ma być nasz radykalizm dzisiejszy. Musimy wziąć
przede wszystkim pod uwagę doktrynę gospodarczą, bo w niej
uwidacznia się najbardziej to, co w Polsce trzeba przebudować.
Automatyzm gospodarczy skompromitował się, doprowadził
do straszliwych nadużyć i krzywd społecznych. Dlatego mógł
Marx mówić o organizacji buntu niewolników. Lenin poszedł
jeszcze dalej: poprowadził niewolników z kolektywu prywatnego
do państwowego. Oto cała reforma komunistyczna. Inny jest
radykalizm polski, wypływający z idei narodowej i wychodzący ze
stanowiska sprawiedliwości społecznej. Gospodarka polska powinna
być zorganizowana pod hasłem: każdy Polak właścicielem. Wieś
wymaga radykalnej reformy rolnej, przeprowadzonej zgodnie
z interesem narodowym, teren miejski przebudowania miast od
fundamentów. Zasadą tego systemu jest własność i człowiek.
Wyzwolić niewolnika z kolektywu. Z niewolnika uczynić właściciela
i ukształtować wartościowego i wolnego człowieka, który używać
34
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będzie idei własności i wolności w ramach uchwalonego przez siebie
prawa narodu. To jest przebudowa radykalna. To jest prawdziwa
rewolucja narodowa35.

Wacław Budzyński jeśli istnieje w pamięci współczesnej, to przede wszystkim jako poseł walczący z masonerią. Został jednak niemal zupełnie zapomniany jako wybitny, świetnie orientujący się w sytuacji międzynarodowej
dwudziestolecia międzywojennego publicysta, który był nacjonalistą, a jednocześnie zwolennikiem myśli i czynu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlaczego
z łatwością przychodziło mu łączenie tych dwóch światów ideowych? Ponieważ
uważał, że „Cudownym zrządzeniem woli Boskiej Piłsudski zamknął starą
romantyczną księgę narodu i pielgrzymstwa polskiego oraz otworzył księgę
nową – naszego swoistego współczesnego nacjonalizmu”36.
*
A small window crack to to the world: Wacław Budzyński’s
writings in the weekly Labor’s Tomorrow
The pundits and parliamentarians assosciated with the weekly Jutro Pracy
[Labor’s Tomorrow], which was published in 1930–1939, represented one of the
milieus invoking nationalism but not rooted in either the National Democratic
or radial nationalist movements. Wacław Budzyński – a politician, publisher,
and pundit – was one of the most important figures associated with Labor’s
Tomorrow that deserves particular attention. As a pundit, he focused mostly
on analysing international relations. Budzyński was a nationalist, but he was
also a supporter of Marshal Józef Piłsudski. The following article presents his
views on international issues and on the role of nationalism in the building
of a modern state.
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Paweł Tanewski

Gospodarcze i społeczne

aspekty polityki oświatowej władz
II Rzeczypospolitej

Wstęp
Pierwsza wojna światowa przyniosła zmiany w globalnym układzie sił politycznych. W Europie Środkowo-Wschodniej upadły wielonarodowościowe
monarchie, a ich miejsce zajęły demokratyczne państwa narodowe. Jednym
z nich była odrodzona Rzeczpospolita. Odzyskanie niepodległości nastąpiło
w atmosferze gwałtownego wzrostu uczuć patriotycznych, wielkiej ofiarności
społeczeństwa na cele publiczne, a w wymiarze ekonomicznym – we wzmożonej aktywności prywatnych przedsiębiorców, ufających, że nowa państwowość
umożliwi rentowną działalność gospodarczą. Wkrótce jednak okazało się, że
sposób, w który funkcjonuje państwo polskie, daleki jest od ideału kultywowanego w latach niewoli.
Kapitał prywatny finansujący partie polityczne i dzięki temu odgrywający decydującą rolę w sprawnie działających demokracjach zachodnich był
bardzo słaby. Proces jego akumulacji na ziemiach polskich przebiegał w XIX w.
znacznie wolniej niż w przodujących krajach kapitalistycznych, a ponadto
został zakłócony przez wielką wojnę 1914–1918, która spowodowała pauperyzację dużej części społeczeństwa. Istniejący w kraju wielki kapitał zmuszony
został w tej sytuacji do podzielenia się wpływami z wielkim kapitałem obcego
pochodzenia, z czasem również z wojskiem i administracją państwową. Ważną
rolę odgrywały także populistyczne partie chłopskie i robotnicze. Wszystko to
powodowało, że sytuacja polityczna w kraju była bardzo niestabilna.
Niepewności w życiu politycznym towarzyszył brak stabilności w życiu
gospodarczym. Entuzjazm społeczny i optymizm przedsiębiorców szybko
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doznały zawodu, gdy okazało się, że największy wpływ na politykę państwa
wywierają różne grupy interesu, bezwzględnie dążące do osiągania swoich celów,
czego najlepszy dowód stanowił stan finansów publicznych. Deficyt budżetowy
stale rósł i był pokrywany drukiem pieniędzy, co wywołało wielką inflację.
W drugiej połowie 1923 r. inflacja przerodziła się w hiperinflację, oznaczającą
gwałtowne pogorszenie się ogólnych warunków gospodarowania, zmniejszyła
się bowiem wyraźnie liczba przedsiębiorców, będących w stanie dokonywać
obrotu zainwestowanym kapitałem, szybszego niż tempo spadku siły nabywczej
pieniądza. Groziło to całkowitym zanikiem gospodarki towarowo-pieniężnej,
a w konsekwencji powrotem do gospodarki naturalnej. Najprawdopodobniej
oznaczałoby to kres państwowości polskiej. Trudno bowiem sobie wyobrazić,
by nowoczesne państwo mogło istnieć bez odpowiednich środków finansowych,
niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
Władze Rzeczypospolitej dostrzegły jednak możliwość wyjścia z trudnego
położenia w zaciągnięciu dużej pożyczki zagranicznej, która umożliwiłaby
likwidację deficytu budżetowego, a tym samym zwalczenie hiperinflacji. W ten
sposób opłacalność inwestycji zostałaby przywrócona, a stopniowy wzrost
wpływów podatkowych spowodowałby, że potrzeby państwa zaspakajano by
bez uciekania się do druku pieniądza. W późniejszym czasie zaczęto by spłacać
pożyczkę zagraniczną.
W wyniku usilnych zabiegów władz w październiku 1923 r., podczas urzędowania jedenastego już gabinetu od chwili odzyskania niepodległości, którym
kierował Wincenty Witos, przyjechał do Polski Hilton Young, angielski doradca
finansowy, specjalista w dziedzinie finansów publicznych. Wraz z Youngiem
pracę nad zbadaniem położenia gospodarczego kraju podjęło trzech innych
ekonomistów angielskich przebywających w Polsce. Prace tego zespołu obfitowały w wiele dramatycznych chwil i spięć. W pewnym momencie Young gotów
był nawet przerwać pracę i demonstracyjnie wyjechać z Polski. Szybko bowiem
okazało się, że Anglicy reprezentują zupełnie inną filozofię ekonomiczną niż
czołowi politycy, znajdujący się u steru władzy. Polskie elity polityczne cechowało „myślenie według potrzeb”. Uważano, że istnieje pewien nienaruszalny
zakres działalności państwa, na którego sfinansowanie środki po prostu muszą
się znaleźć. Tymczasem Anglików cechowało bardzo pragmatyczne „myślenie
według możliwości”. Uznali, że państwo polskie musi przede wszystkim samo
dokonać wysiłku, zmierzającego do likwidacji deficytu budżetowego przez
ograniczenie wydatków do najniezbędniejszych, a dopiero potem poszukiwać
możliwości zaciągnięcia pożyczki zagranicznej. W tym celu zaproponowali
redukcję wydatków na wojsko i oświatę państwową1.
Misja angielskich ekonomistów w Polsce zakończyła się niepowodzeniem.
W lutym 1924 r., gdy na czele dwunastego z kolei rządu stał Władysław
1
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Grabski, Hilton Young i jego angielscy współpracownicy opuścili nasz kraj.
Premier i minister skarbu Władysław Grabski, wzorem swoich poprzedników,
uznał, że niemożliwe jest redukowanie wydatków państwa w myśl zaleceń ekspertów angielskich. W konsekwencji aż do 1939 r. gospodarka Polski funkcjonowała w warunkach wzrastającego zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego
oraz wielkiego przeciążenia podatkowego.
Celem artykułu jest ocena słuszności wskazań misji angielskiej w zakresie
polityki oświatowej państwa na tle polityki oświatowej, realizowanej w okresie
całego dwudziestolecia międzywojennego.

Geneza polityki oświatowej
Rozwój oświaty na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. nie był
równomierny. Stosunkowo najlepsza sytuacja panowała w zaborze pruskim,
gdzie była gęsta sieć szkół ludowych, gorsza w zaborze austriackim, natomiast
w zaborze rosyjskim rozwój szkolnictwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich,
został właściwie zahamowany. Władze carskie nie zgadzały się bowiem na
tworzenie katolickich szkół elementarnych, czyniąc wyjątek jedynie dla ludności żydowskiej, mogącej kształcić dzieci w chederach2. W rezultacie takiej
polityki oświatowej w 1913 r. jedynie 20 proc. dzieci pobierało jakąkolwiek
naukę, a odsetek analfabetów był bardzo wysoki3. Sytuacja zaczęła się zmieniać
dopiero po ustąpieniu wojsk rosyjskich z Królestwa Polskiego, gdy okupant
niemiecki przystąpił do tworzenia sieci szkół ludowych pod hasłem „szkółka
w każdej wiosce”. Powstanie Rady Regencyjnej, będącej zalążkiem przyszłej
władzy państwowej, posiadającej własny wydział oświatowy, spowodowało
aktywizację różnych sił społecznych i politycznych.
W 1917 r. odbył się nadzwyczajny zjazd techników polskich. W trakcie
jego obrad postulowano upowszechnienie nauki czytania, pisania oraz podstaw
arytmetyki, a więc w bardzo ograniczonym zakresie, co było o tyle istotne,
że lewica nauczycielska podjęła w tym czasie wielką akcję propagandową na
rzecz stworzenia siedmioklasowej szkoły powszechnej4. Na zjeździe delegatów
2

Kościół katolicki był instytucją dysponującą szczególnymi warunkami rozwijania oświaty
ze względu na możliwość wykorzystywania infrastruktury materialnej, a także osób duchownych i świeckich (organistów, kościelnych) (zob. S. Truchim, „Augusta Sułkowskiego projekt
organizacji szkolnictwa w Polsce 1932”, Oświata i Wychowanie, z. 7 (1932): s. 671–672).
3
U zarania niepodległości w 1918 r., gdy tworzono polską armię, w Królestwie Polskim
na 100 rekrutów przypadało 36 analfabetów, 48,5 – na dawnych kresach RP, a jedynie 6,4
w Małopolsce i 0,1 w byłym zaborze pruskim (zob. P. Bobek, Polskie szkolnictwo publiczne
w świetle budżetu państwowego na rok 1924 [Cieszyn 1924]).
4
J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje
społeczne (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1988): s. 18.
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stowarzyszeń nauczycielskich, który odbył się w styczniu 1918 r., siły konserwatywne wystąpiły oficjalnie przeciw koncepcji siedmioklasowej szkoły powszechnej, argumentując, że jej realizacja grozi obniżeniem poziomu nauczania i jest
nierealna ze względu na ograniczone środki finansowe5.
Walka o kształt szkolnictwa nasiliła się po odzyskaniu niepodległości. Już
pierwszy rząd odrodzonej Rzeczypospolitej, na którego czele stał socjalista
Jędrzej Moraczewski, zaledwie w cztery dni po ukonstytuowaniu się wydał
w dniu 21 listopada manifest zapowiadający utworzenie powszechnej, świeckiej
i bezpłatnej szkoły. Następnie inny socjalista, Ksawery Prauss, który sprawował
funkcję ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, zadecydował, że
siedmioklasowa szkoła powszechna będzie stanowiła podstawę ustroju szkolnego. W lutym władze wydały dekret ustanawiający powszechną, obowiązkową
naukę dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
Posunięcia te pozostawały w zgodzie ze stanowiskiem zajętym przez większość uczestników zjazdów nauczycielskich, które odbyły się w latach 1918–
–1919. Postanowiono wówczas, że jednolita siedmioklasowa szkoła powszechna,
realizująca niepodzielony na cykle program nauczania (cykle nauczania mogłyby
stanowić podstawę do przeprowadzania selekcji uczniów w młodszych klasach),
ma stanowić istotę systemu oświatowego6. Wreszcie w dniu 4 czerwca 1920 r.
została wydana ustawa wprowadzająca nadzór nad całym szkolnictwem, prywatnym i publicznym, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Cały obszar kraju podzielono na okręgi szkolne, na których czele stali kuratorzy
mianowani przez naczelnika państwa. Do dyspozycji każdego kuratora zostali
oddani inspektorzy szkolni, sprawujący bezpośrednią kontrolę nad szkołami.
Wkrótce administracja oświatowa uległa dalszemu rozbudowaniu, powiększając
się o wizytatorów, referentów oświatowych i instruktorów. Jej celem była przede
wszystkim kontrola pracy nauczyciela. W tym samym czasie władze – w celu
zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli – zorganizowały sieć państwowych seminariów nauczycielskich. Nauka w nich trwała pięć
lat, jednak – podobnie jak w innych szkołach typu zawodowego – nie kończyła
się maturą, co uniemożliwiało absolwentom wstępowanie na wyższe uczelnie7.
5

S. Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914–1921
(Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996): s. 67–68.
6
S. Mauersberg, „Sejm nauczycielski (14–17 kwietnia 1919 r.)” [w:] Studia z dziejów edukacji
(Warszawa: Wydawnictwo Żak, 1994): s. 240.
7
Nie przesądzało to kwestii kwalifikacji nauczycieli. Dyskusja na ten temat toczyła się w całym
dwudziestoleciu międzywojennym, a jej uczestnicy reprezentowali krańcowo różne poglądy,
począwszy od tych, którzy uważali, że nauczaniem elementarnym może zajmować się każda
osoba umiejąca czytać i pisać, aż po rzeczników zatrudniania wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników oświaty (zob. J. Joteyko, „Losy naszej młodzieży a reforma ustroju
szkolnego”, Polskie Archiwum Psychologii, nr 4 (1926/1927): s. 14–15; B. Pochmarski, Sprawozdanie sten. z 32 pos. Sejmu RP w dn. 16 października 1931 r., ł. 45–49).
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Zwolennicy powszechnej oświaty propagowali ją pod bardzo ogólnikowym
hasłem przygotowania do życia (dosłownie „uczmy do życia”)8. W istocie chodziło nie tylko o szerzenie oświaty pojmowanej wyłącznie jako przekazywanie
konkretnej wiedzy, ale również o wpojenie dzieciom i młodzieży ideałów
demokracji, umożliwiających świadomy udział w życiu publicznym kraju9.
Przedstawiciele skrajnej lewicy szli jeszcze dalej, podkreślając, że w drodze
upowszechnienia oświaty zamierzają doprowadzić do gruntownych przemian
ustrojowych w państwie10. W istocie myśl ta nie była nowa, a do jej prekursorów
należał Johann Heinrich Pestalozzi, szwajcarski pedagog i działacz oświatowy,
żyjący na przełomie XVIII i XIX w. Propagując takie koncepcje w polityce
oświatowej, nawiązywano także do tradycji Komisji Edukacji Narodowej,
która opierała się na wskazaniach jednego z ojców rewolucji francuskiej – Jana
Jakuba Rousseau. Najdobitniej rzecz ujął E. Forelle, stwierdzając:
Zasadnicze postulaty […] wciąż jeszcze zawarte są w tym
fascynującym skrócie, który w formie bojowego hasła na
sztandarach wypisała rewolucja francuska – Wolność, Równość,
Braterstwo […] Prześwietlić […] oba ideały wolności i równości
rozpaleniem wśród narodów i jednostek poczucia solidaryzmu
ogólnoludzkiego, współczucia i miłości człowieka – to kroczenie po
drodze urzeczywistnienia braterstwa ludzi i ludów. […] By jednak
program […] można było wprowadzać w krew i ciało ludzkości
współczesnej, musi demokracja rozporządzać tak potężnym
instrumentem, jakim jest szkolnictwo11.

Wielu wpływowych polityków i działaczy społecznych przekonywało
ponadto, że powszechna oświata przyczyni się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, co stanowiło kolejny argument za stworzeniem odpowiedniego
8

Projekt programu szkoły powszechnej i działalności oświatowej pozaszkolnej w okresie przejściowym (Kraków 1919): s. 5. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Witwicki, nazywał owo
uczenie do życia „nieszczęsnym frazesem. Bo do życia przygotowuje nie szkoła, tylko okres
ciąży matek. Do życia nie potrzeba nikomu nauki szkolnej. Żyje przecież wielu nieuków, żyją
ludzie, którzy żadnych szkół nie pokończyli. Są do życia przygotowani i wielu z nich robi znakomite interesy. Żeby przygotować do życia, na to nie potrzeba szkoły średniej, tylko zdrowych
rodziców: później do powodzenia w życiu starczy spryt, praktyka w kantorze lub warsztacie
i cztery klasy szkoły powszechnej” (cyt. za: J. Joteyko, „Losy naszej młodzieży…”, s. 4).
9
Na ten temat wiele wypowiedzi, np. K. Juszczkowski, O obowiązku szkolnym (Lwów–Warszawa 1923): s. 4; S. Kopciński, „Szkoła a demokracja” [w:] Zagadnienia szkolnictwa polskiego.
Les problèmes de l’enseignement Polonais (Warszawa 1924): s. 24; K. Prauss, W sprawie realizacji
powszechnego nauczania w Królestwie Polskim (Warszawa–Lublin–Łódź 1917): s. 4; A. Rudnicki,
„Demokracja a szkoła” [w:] Zagadnienia szkolnictwa polskiego. Les problèmes de l’enseignement
Polonais (Warszawa 1924): s. 46–49.
10
S. Sempołowska, Z tajemnic ciemnogrodu (walka o szkołę) (Warszawa 1924): s. 3.
11
E. Forelle, „Państwo a nauczyciel” [w:] Zagadnienia szkolnictwa polskiego…, s. 56.
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systemu edukacyjnego. Ksawery Prauss, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 1918–1919, przekonywał, że środki finansowe
przeznaczone na szkolnictwo „to lokata kapitału dająca największe odsetki.
[...] Należycie postawienie sprawy szkolnictwa i oświaty podniesie wydajność
pracy ogółu”12. Podobne stanowisko zajmował czołowy polityk gospodarczy
w tym czasie, Władysław Grabski13. Towarzyszyły im głosy wielu działaczy
oświatowych i posłów pierwszego sejmu odrodzonej Polski, którzy w atmosferze
euforii, towarzyszącej świeżo odzyskanej niepodległości, z patosem dalekim od
realistycznej oceny potrzeb i rzeczywistych możliwości kraju, przekonywali:
wiemy przecież wszyscy, że przyszłość nasza i cała potęga
Rzeczypospolitej, chwała narodu polskiego – to młodzież nasza,
to dzieci nasze. Wśród tych milionów dziatwy polskiej, żyjącej
po wsiach i miasteczkach, po chatach i suterenach, ukrywają się
może geniusze, uczeni, duchy wielkie, co chwałą i sławą okryją
kiedyś imię Polski. Nie wolno nam pozwolić, aby zostały zatracone
i zmarnowane, ale trzeba jak najprędzej przystąpić do czynu. Trzeba,
żeby nasz skarb nie szczędził wydatków na […] oświatę14.

Politycy i działacze oświatowi, występując z postulatem wprowadzenia siedmioklasowej szkoły powszechnej, posługiwali się często przykładem wysokorozwiniętych, zamożnych państw zachodnich (np. Dania, Francja, Niemcy, Szwajcaria,
Szwecja, Wielka Brytania), w których okres obowiązkowej nauki trwał wiele lat15.
Potrzeba nadania szkolnictwu powszechnemu przymusowego charakteru
wynikała także z faktu, że w odczuciu szerokich rzesz społeczeństwa dzieci
nie potrzebowały długiego okresu nauki. Rozumiano potrzebę pobierania
elementarnej nauki, której zakres powinien ograniczać się do umiejętności czytania i pisania oraz znajomości podstawowych działań arytmetycznych, jednak
wykraczanie poza to minimum traktowano jako stratę czasu i skromnych na
ogół środków finansowych, nie widząc możliwości praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy. Postawa taka była szczególnie często spotykana w środowiskach
wiejskich16. Znany działacz oświatowy J. Joteyko pisał:
Dawniejsze hasła liberalizmu, który na wszystko zezwala, już
przebrzmiały i żąda się dziś praw mocno zagwarantowanych,
12

K. Prauss, W sprawie…, s. 4, 20.
W. Grabski, O nauczaniu powszechnym i zakładaniu szkół ludowych (Warszawa 1913).
14
K. Sykulski: Sprawozdanie sten. z 42 pos. Sejmu RP w dn. 27 stycznia 1922 r., ł. 30.
15
K. Prauss, W sprawie…, s. 3, 31; W. Grabski, O nauczaniu…, s. 6.
16
J. Joteyko, Jedność szkolnictwa ze stanowiska psychologii i potrzeb społecznych (Warszawa
1930): s. 10; K. Prauss, W sprawie…, s. 5; J. Schoenbrunner, Walka o demokratyczną szkołę
polską w latach 1918–1922 (Warszawa 1963): s. 99.
13
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interwencji, reglamentacji we wszystkich dziedzinach. Jako jeden
z przykładów przytoczyć możemy obowiązkowość samego nauczania
powszechnego, która wymaga koniecznie sankcji do chwili, gdy ogół
ludności w pełni zrozumie ważność roli przypadającej kształceniu17.

Z drugiej strony centrowy polityk, Karol Popiel, wyrażał pogląd, że „Przymus
szkolny to potworność. Ustawa, która […] zmusza człowieka do kształcenia
się, prowadzi do socjalizmu”18.
W niezwykle ostrej, bezpardonowej walce, która toczyła się między zjednoczonymi siłami politycznego centrum, prawicy i lewicy z jednej strony
a ugrupowaniami konserwatywnymi z drugiej strony, momentem zwrotnym
było opowiedzenie się w 1921 r. większości parlamentarnej przeciwko możliwości prowadzenia przez instytucje religijne szkół wyznaniowych, co ostatecznie zostało potwierdzone odpowiednimi zapisami w konstytucji uchwalonej
w marcu tegoż roku. Powody, dla których większość sejmowa zajęła takie
właśnie stanowisko, wynikały z zasadniczych różnic występujących między
największymi związkami wyznaniowymi, z Kościołem katolickim na czele,
a świecką organizacją państwową. Watykan występował w tym czasie otwarcie
przeciwko instytucji nowoczesnego państwa, uważając, że źródłem prawowitej władzy jest Bóg; nie może ona więc pochodzić od ludu wyłaniającego ją
w demokratycznych wyborach19. W konsekwencji państwo samo zajmowało
się organizowaniem, finansowaniem i zarządzaniem szkolnictwem20. W ten
17

J. Joteyko, Jedność…, s. 35.
K. Popiel, Sprawozdanie sten. z 12 pos. Senatu RP w dn. 13 marca 1936 r., ł. 26.
19
J. Schoenbrenner, Walka… s. 146. Podobne poglądy prezentowała część nauczycieli. Poseł Piotrowski, przemawiając w sejmie, przytaczał następujący przykład: „Znamy pewnego profesora w Poznaniu,
który uprawiał politykę, i to w jaki sposób! […] profesor X pytał się chłopca w szkole: «Za kim byś się
wypowiedział: za monarchią, czy za republiką?». Chłopak […] mówi: «Za monarchią». «Dlaczego za
monarchią?» – pyta nauczyciel. «Bo wolę, żeby rządził jeden rozumny niż 10 innych» – odpowiada
chłopak” (Poseł Piotrowski, Sprawozdanie sten. z 281 pos. Sejmu RP w dn. 27 stycznia 1922 r., ł.
47). Różnice ideologiczne znajdowały odzwierciedlenie także w pedagogice. Kościół katolicki dążył do
wychowania dzieci i młodzieży na praktykujących wyznawców religii rzymskokatolickiej, natomiast
zwolennicy demokracji i przemian społecznych pragnęli wdrożyć dzieci i młodzież do współdecydowania o losach kraju. Sposobem na to miało być uczestniczenie w kierowaniu szkołą w ramach
samorządności uczniowskiej oraz organizowanie szkół pracy, w których łączono naukę z pracą fizyczną
i robotami ręcznymi. Koncepcję szkoły pracy realizowano w latach 20. w Rosji sowieckiej (zob. A.
Bełcikowska, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce (Warszawa 1925): s. 193–194; D. Drynda,
Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki – orientacje – idee (Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987): s.
95; T. Jałmużna, Pedagogika „szkoły pracy” w Polsce międzywojennej i jej wpływ na kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych (Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1983): s. 25–273).
20
Uczyniono tylko jeden wyjątek, zezwalając ortodoksyjnemu odłamowi ludności żydowskiej na
prowadzenie szkół wyznaniowych (chederów i jeszybotów). Najprawdopodobniej zdecydowano
tak tylko dlatego, że w kołach rządowych zdawano sobie sprawę z ograniczonych środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na finansowanie oświaty. Samofinansujące się szkolnictwo
żydowskie stanowiło, przynajmniej w okresie przejściowym, znaczną ulgę dla budżetu państwowego.
18
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sposób już w pierwszych latach niepodległości powstał system oświatowy
charakteryzujący się daleko idącą centralizacją zarządzania, rozbudowaną biurokracją, dużym upolitycznieniem, konfliktami na tle narodowościowym21
i wysokimi kosztami, znacznie obciążającymi budżet państwowy; istniejące zaś
szkolnictwo prywatne (głównie szkoły średnie różnego typu) zostało poddane
licznym ograniczeniom, a nawet szykanom22.

Funkcjonowanie systemu oświatowego
Efektywność kształcenia w ramach tak zorganizowanego, zarządzanego
i kosztownego systemu oświatowego była niewielka. W opinii bardzo wielu
profesorów wyższych uczelni, maturzyści wykazywali rażące braki w rozwoju
intelektualnym. W opublikowanej w 1927 r. ankiecie przeprowadzonej wśród
uczonych polskich stwierdzano:
Brak znajomości języków […] [obcych]. Przygotowanie z języka
polskiego jest niedostateczne, dają się spostrzegać rażące błędy
ortograficzne i nieudolność stylistyczna […], wiadomości
elementarnych brak uczniom. […] Młodzieniec w braku
dokładnych i jasnych wiadomości […] staje się blagierem, jeśli
jest pewny siebie, a łamie się zbyt późno ze zdobywaniem wiedzy,
jeśli jest cichy i sumienny. […] kultura literacka, którą się wynosi
21

Przedstawiciele mniejszości narodowych pragnęli, co było zresztą z ich punktu widzenia
w pełni zrozumiałe, uzyskać w ramach istniejącego systemu oświaty publicznej jak największe
przywileje i środki finansowe. Walczono o odpowiednią, ich zdaniem, obsadę kadrową w szkołach, realizację narodowych programów nauczania (np. nauki w języku ojczystym), domagano się udziału mniejszości narodowych we władzach oświatowych. Dążenia te znajdowały
wyraz w licznych wystąpieniach i programach partii politycznych, reprezentujących interesy
mniejszości białoruskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej i żydowskiej (A. Bełcikowska,
Stronnictwa…, s. 457, 496, 582, 625, 933, 1068–1069).
22
Zgodę na założenie szkoły prywatnej wydawał kurator okręgu szkolnego, zaś MWRiOP
decydowało o przyznawaniu takim szkołom uprawnień szkół publicznych. Odmowa nadania
takiego uprawnienia nie oznaczała wprawdzie, że szkoła musiała zostać zamknięta, ale krąg
rodziców i opiekunów skłonnych zapisać do niej swoje dzieci znacznie się ograniczał. Nic
zatem dziwnego, że w opinii niektórych znawców problematyki kierownictwa szkół koncentrowały wysiłki na uzyskaniu uprawnień szkół publicznych, zaniedbując proces dydaktyczny
(zob. K. Juszczkowski, O obowiązku szkolnym (Lwów–Warszawa 1923): s. 78; S. Kopciński,
Sprawozdanie sten. z 36 posiedzenia Sejmu RP w dn. 11 marca 1932 r., ł. 86–87). Pomimo
tak niesprzyjających warunków inicjatywa prywatna przejawiała duże zainteresowanie szkolnictwem. W 1923 r. na 424 szkoły średnie 274 było prywatnych, a w 1932 r. spośród 700
szkół średnich – 580 miało prywatnych właścicieli. U schyłku niepodległości, w jednym tylko
1939 r., powstały 22 nowe gimnazja (zob. E. Dobaczewski, Sprawozdanie sten. z 9 posiedzenia
Sejmu RP w dn. 13 marca 1939 r., ł. 6; M. Jaworska, Sprawozdanie sten. z 62 pos. Sejmu
RP w dn. 27 lutego 1932 r., ł. 76).
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przeważnie z lekcji języka ojczystego, polega […] na tym, ażeby
umieć płynnie i efektownie mówić i pisać o tym, o czym się nie ma
jasnego pojęcia […]. Młodzież stosunkowo wiele czasu poświęca na
naukę matematyki, nie widać stąd jednak pożytku. […] o anatomii
człowieka i higienie wielu nie słyszało. O najważniejszych sprawach
życiowych przynosi młodzież albo jakieś mętne przeczucia, albo
żadnej wiedzy z tego zakresu. […] Człowiek nieposiadający
pewnego zasobu pozytywnych wiadomości nie posługuje się
w swym myśleniu jasnymi pojęciami i wyraźnie sformułowanymi
sądami, tylko kojarzy niejasne przeczucia. Małe jest na ogół
przygotowanie do samodzielnego uczenia się. Większość stara się
czytać jak najmniej i tylko te skrypty, których niezbędnie potrzeba
do egzaminu. Przeciętny młody człowiek nie umie korzystać
z książki naukowej. […] Do rzadkich wyjątków w uniwersytecie
należą te jednostki, dla których zagadnienia naukowe są żywymi
zagadnieniami, i które by się nimi interesowały bez przymusu
z zewnątrz. Odnosi się wrażenie, że dla znacznej części młodzieży
praca na uniwersytecie jest zadaniem ponad siły […]. Pewna część
profesorów uskarża się na szerzący [się] brak kwalifikacji moralnych
do pracy w uniwersytecie. Nie mogą ogółowi młodzieży wierzyć na
słowo i zmuszeni są w sposób niemal policyjny kontrolować pracę
studentów. […] cechuje tych ludzi niesumienność i niedbalstwo.
Brak poczucia swego obowiązku i cudzej własności, wykręcanie się,
oszukiwanie profesorów i brak ambicji, objawiający się żebraniem
o litość w razie niepomyślnego wyniku egzaminu23.

Przytoczona opinia odnosiła się do stosunkowo nielicznej, elitarnej grupy
młodzieży, posiadającej świadectwo dojrzałości. Równie krytyczną uwagę
w odniesieniu do młodzieży pobierającej naukę w zakresie elementarnym sformułował Władysław Grabski. W pierwszej połowie lat 20. występował on jako
zwolennik siedmioklasowej szkoły państwowej i z tego m.in. powodu odrzucił
program naprawy finansów publicznych opracowany przez Hiltona Younga.
Pod koniec lat 20., gdy nowy, postępowy – w opinii wielu osobistości życia
politycznego – system był z całą konsekwencją wdrażany, Władysław Grabski
wyrażał pogląd, że dzieci po długich latach nauki posiadają słabą znajomość
czytania, pisania, rachowania. Co równie istotne – zauważał jednocześnie, że
szkoła ludowa dawnego typu dawała lepsze wyniki24.
Działo się to w sytuacji, gdy olbrzymi aparat biurokratyczny MWRiOP
opracowywał niezwykle szczegółowe programy nauczania, przeznaczone dla
poszczególnych klas i typów szkół. Najprawdopodobniej jednak, zwłaszcza
23
24

J. Joteyko, Losy…, s. 2–3.
W. Grabski, Kultura wsi polskiej i nauczanie powszechne (Warszawa 1929): s. 14, 16.
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w przypadku szkół wiejskich, nie były one realizowane25. Zjawiskiem występującym na masową skalę była drugoroczność i usuwanie uczniów ze szkół
z powodu braku postępów w nauce. Jedynie bowiem 50 proc. dzieci kończyło
szkoły, do których zapisali je rodzice26. Tak nieefektywny system oświatowy
stanowił również poważne obciążenie dla budżetu państwa, co ukazuje tabela 1.
Tabela 1. Udział wydatków na oświatę w budżecie państwa w latach 1925–1930
Rok
budżetowy

Ogólna
wielkość
dochodów
budżetowych
w milionach
złotych

Ogólna
wielkość
wydatków
budżetowych
w milionach
złotych

Wydatki
na oświatę
w milionach
złotych

Procentowy
udział wydatków skarbu
państwa
na oświatę
w dochodach
budżetu

Procentowy
udział wydatków skarbu
państwa
na oświatę
w wydatkach
budżetu

1925

2196

2335

309

14

13

1926/1927

2135

1975

360

17

18

1927/1928

2771

2556

361

13

14

1928/1929

3008

2841

420

14

15

1929/1930

3031

2992

458

15

15

Średnio
w latach

2628

2540

382

15

15

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka
Polski międzywojennej, t. 2 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1971): s. 219, 223.
Pomimo przeznaczania tak znacznych kwot z budżetu państwa na finansowanie systemu oświatowego, już od połowy lat 20. dawał się odczuć brak
środków finansowych na realizację tak szeroko zamierzonej polityki oświatowej. Gospodarka Polski przeżywała wprawdzie w drugiej połowie lat 20.
okres dobrej koniunktury – opartej jednak, jak pokazała przyszłość, na bardzo
niepewnych podstawach. Prosperity stanowiła bowiem rezultat zaciągania przez
Polskę pożyczek zagranicznych, napływu kapitału zagranicznego oraz wielkiego
boomu ekonomicznego, który przeżywała w tym czasie gospodarka światowa.
Sam organizm ekonomiczny Rzeczypospolitej wykazywał niską efektywność
ekonomiczną, a tym samym wielką wrażliwość na wszelkie załamania koniunktury. W wielu dziedzinach gospodarki ważną rolę odgrywały organizacje monopolistyczne, rozbudowana biurokracja hamowała rozwój przedsiębiorczości,
25

Oświata i szkolnictwo w Rzeczypospolitej Polskiej 1929 (Warszawa 1929): s. 58.
H. Mauresberg, „Szkolnictwo” [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa:
Dom Wydawniczy Bellona, 1999): s. 442.
26
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przeciążenie podatkowe w połączeniu z wysoką stopą procentową utrudniało,
bądź wręcz uniemożliwiało, pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa.
Wkrótce nastał wielki kryzys gospodarczy lat 30., który Rzeczypospolita
odczuła niezwykle dotkliwie. Ograniczeniu uległy możliwości eksportu polskich
towarów, skurczył się popyt wewnętrzny, kapitał zagraniczny zaczął szybko uciekać
z Polski. Fala bankructw objęła wiele przedsiębiorstw. Mimo to w pierwszym
okresie trwania kryzysu gospodarczego władze sanacyjne zdecydowane były
realizować dotychczasową politykę oświatową, co oznaczało konieczność przeznaczania dużych kwot z budżetu państwowego na jej finansowanie. Kazimierz
Świtalski, jeden z czołowych i najbardziej wpływowych polityków sanacyjnych,
minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 1928–1929, jeszcze w 1931 r., gdy kryzys gospodarczy był już w całej pełni, uznawał, że „zasadę
siedmioklasowej szkoły należy utrzymać w Polsce dlatego, ponieważ Polska zawsze
połowę ludności będzie miała wiejską, a więc skłonną do konserwatywnego
sposobu myślenia, albo wykształconą przez siedmioklasową szkołę i wówczas
z tym oświeconym konserwatyzmem Polska da sobie radę”27.
Dopiero przedłużający się kryzys gospodarczy zmusił władze do zmniejszenia ogólnej wielkości budżetu państwowego, co odbiło się również na poziomie
wydatków przeznaczonych na oświatę. W efekcie realizacja dotychczasowej polityki
oświatowej musiała zostać ograniczona, a jej dotychczasowi zwolennicy zaczęli
mówić o kryzysie oświatowym, będącym odbiciem kryzysu gospodarczego. Było
to zresztą zgodne z ostrzeżeniami formułowanymi przez niektórych znawców
zagadnień oświatowych i finansowych już w latach 20., gdy system oświatowy
Rzeczypospolitej dopiero się kształtował. W pierwszej połowie lat 30. około 450 tys.
dzieci nie uczęszczało do szkoły28, liczbę analfabetów szacowano na około 6 mln
obywateli29; dawał się odczuć przede wszystkim brak szkół elementarnych, pogłębiony dodatkowo wyżem demograficznym. Szczupłość środków finansowych
powodowała, że nauczyciele zostali przeciążeni pracą, klasy szkolne stały się zbyt
liczne, a pomoce naukowe zredukowane do minimum30. Podnoszą się wtedy głosy,
że państwa po prostu nie stać na realizację dotychczasowej polityki oświatowej,
a zwłaszcza koncepcji obowiązkowej siedmioklasowej szkoły powszechnej31.
27

K. Świtalski, Diariusz (Warszawa: Wyd. Sejmowe, 1992): s. 570–571.
J. Jedrzejewicz, Sprawozdanie sten. z 47 pos. Senatu RP w dn. 25 lutego 1933, ł. 27.
29
L.P. Marchlewski, Sprawozdanie sten. z 30 pos. Senatu RP w dn. 1 marca 1932 r., ł. 170.
30
J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism (Londyn: Oficyna Poetów
i Malarzy, 1972): s. 128–129.
31
Poseł Stanisław Stroński przedstawiał w sejmie dane statystyczne. Na 26 tys. szkół powszechnych było w kraju 11 tys. szkół jednoklasowych, 6 tys. szkół dwuklasowych, a jedynie 3 tys.
szkół sześcioklasowych i siedmioklasowych (zob. S. Stroński, Sprawozdanie sten. z 61 pos.
Sejmu RP w dn. 26 lutego 1932 r., ł. 110). Realizacja koncepcji siedmioklasowej szkoły
powszechnej w warunkach kryzysu gospodarczego musiałaby oznaczać stopniową likwidację
65 proc. szkół elementarnych, których i tak brakowało, a były potrzebne do walki z analfabetyzmem, i zastąpienie ich dużymi szkołami wielooddziałowymi.
28
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Władze początkowo nie były jednak skłonne wycofać się z dotychczas realizowanej polityki oświatowej32, a wręcz przeciwnie – konsekwentnie ją kontynuowały,
koncentrując swoje wysiłki na jeszcze większym podporządkowaniu szkolnictwa
rządzącej ekipie. Wówczas to dokonano tzw. jędrzejewiczowskiej reformy gospodarczej i wydano ustawę o ustroju szkolnictwa, uniemożliwiającą realizację w szkołach
państwowych i prywatnych koncepcji wychowania państwowego.
W celu przeprowadzenia reformy szkolnictwa władze zmobilizowały licznych urzędników oświatowych i nauczycieli. „Cały aparat administracyjno-pedagogiczny został obarczony wielką pracą wykonania reformy szkolnej.
Opracowanie programów ogólnych i szczegółowych, liczne kursy, konferencje
i zjazdy, pisanie licznych sprawozdań, odpowiadanie na liczne sprawozdania
i ankiety i w ogólności niebywałe [...] zbiurokratyzowanie szkoły”33. Minister
Janusz Jędrzejewicz powołał Państwową Radę Oświecenia Publicznego złożoną
ze 100 osób, dalszych zaś kilkuset specjalistów z różnych dziedzin nauki opracowywało nowe szczegółowe programy nauczania oraz podręczniki szkolne,
zatwierdzane później przez MWRiOP34. Po upływie kilku lat jego brat, Wacław
Jędrzejewicz, który zastąpił go na stanowisku ministerialnym, wspominał:
Pieracki [wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego]
z dumą przedstawiał mi do zatwierdzenia grube, oprawne tomy
maszynopisu programu szkół powszechnych i gimnazjalnych. Była to
olbrzymia, paroletnia praca kilkuset nauczycieli i urzędników, rezultat
niezliczonych konferencji, narad i uzgodnień [...] Podpisałem je, ale

32

Na zamkniętych spotkaniach przywódców sanacyjnych w dniach 16 II i 22 VIII 1931 r. minister
wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Jędrzejewicz, proponował ze względu na wyczerpywanie się środków finansowych ograniczenie powszechnej nauki do lat sześciu, a na obszarach
wiejskich do lat czterech bądź przesunięcie wieku rozpoczęcia obowiązkowego nauczania z siedmiu
do ośmiu lat i ograniczenie liczby godzin dydaktycznych, przewidzianych programem nauczania
obowiązkowego (zob. K. Świtalski, Diariusz…, s. 569–570, 617). Wprowadzenie w życie takich
rozwiązań wiązałoby się z naruszeniem grupowych interesów nauczycieli zatrudnionych w szkołach
oraz pewnych grup społecznych (urzędników, inteligencji, wojskowych), korzystających z możliwości
bezpłatnego powszechnego nauczania ich dzieci w stosunkowo dobrze zorganizowanych szkołach
siedmioklasowych. Szkoły te funkcjonowały w większych ośrodkach miejskich i umożliwiały
pomyślne zdanie dość trudnych egzaminów do państwowych szkół średnich. W latach 1921–1931
dokonały się znaczne zmiany w składzie społecznym uczniów średnich szkół ogólnokształcących.
Nastąpił wzrost liczby dzieci urzędników i oficerów wojska, któremu towarzyszył spadek liczby
dzieci rolników, robotników, rzemieślników i urzędników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
prywatnych. Miarą niesprawiedliwości był fakt, że dzieci wojskowych i urzędników państwowych
płaciły w gimnazjach państwowych czesne z pięćdziesięcioprocentową zniżką (zob. S. Mauersberg,
Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej: społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988): s. 49 i 50–51).
33
J. Kornecki, Sprawozdanie sten. z 131 pos. Sejmu RP w dn. 8 lutego 1935 r., ł. 137.
34
J. Jędrzejewicz, W służbie…, s. 128–129.
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poleciłem, by były to programy tymczasowe, które po paru latach
doświadczenia zostaną jeszcze raz przejrzane, ewentualnie zmienione35.

Istota reformy sprowadzała się do zlikwidowania trzech niższych klas w ośmioletnich gimnazjach (program tych klas realizowano od tej pory w trzech najstarszych
klasach powszechnej szkoły siedmioklasowej) oraz ustanowienia trójstopniowego
systemu szkolnego: siedmioletnia szkoła powszechna, gimnazjum (ewentualnie
szkoła zawodowa) oraz dwuletnie liceum kończące się maturą. Ponadto wszystkie
istniejące gimnazja zobowiązano do realizowania ujednoliconego programu nauczania, dopuszczono jedynie zróżnicowanie programu w liceach. Reforma stanowiła
zatem ważny krok w kierunku realizacji koncepcji jednolitości szkolnictwa, ale tylko
pod względem programu narzuconego przez MWRiOP. Jednocześnie faktycznie
usankcjonowała ona istnienie tysięcy kilkuklasowych szkół wiejskich, po których
ukończeniu możliwość przejścia na wyższy poziom kształcenia prowadzący do
matury i wyższych studiów była bardzo utrudniona. Tym samym władze przyznały niejako, że państwa nie stać na realizację polityki rzeczywiście powszechnej
szkoły siedmioklasowej na obszarze całego kraju, pomimo przeznaczania na ten cel
w warunkach niezwykle ciężkiego kryzysu gospodarczego dużych sum z budżetu
państwa, co ilustruje tabela numer 2.
Tabela 2 . Udział wydatków na oświatę w budżecie państwa w latach kryzysu
gospodarczego
Rok
budżetowy

Ogólna wielkość dochodów
budżetowych
w milionach
złotych

Ogólna wielkość wydatków
budżetowych
w milionach
złotych

Wydatki
na oświatę
w milionach
złotych

Procentowy
udział wydatków
skarbu państwa
na oświatę
w dochodach
budżetu

Procentowy
udział wydatków
skarbu państwa na
oświatę w wydatkach budżetu

1930/1931

2750

2814

443

16

16

1931/1932

2261

2468

357

16

14

1932/1933

2245

2000

322

14

16

1933/1934

2231

1860

321

14

17

1934/1935

2302

2194

341

15

16

Średnio
w latach
1930–1935

2358

2267

357

15

16

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny 1937,
s. 356–357 i Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 376–377.
35

Cyt. za: tamże, s. 119.
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Wychowanie państwowe stanowiło bardzo ogólnikowo sformułowaną koncepcję edukacyjną, która narodziła się na przełomie lat 20. i 30. Polegała ona na
wpajaniu dzieciom i młodzieży kultu państwowości polskiej. Jej twórcy podkreślali potrzebę zmiany psychiki narodu przez kształtowanie postaw patriotycznych
i wyrabianie zdolności do poświęcenia i ofiary na rzecz dobra wspólnego36.
Niestety, najbardziej widocznym przejawem wychowania państwowego w polityce oświatowej władz były bardzo liczne przeniesienia i zwolnienia nauczycieli z powodów politycznych, a ponadto „całe masy zebrań, kursów, dyskusji,
odczytów świadczyły o tym, że jest to przez władze oświatowe umiłowany temat,
o którym chcą myśleć i dla którego pracować”37. W latach 1928–1936 przeniesiono 55 tys. nauczycieli „dla dobra szkoły” bądź też „na własną prośbę”38.
Takie postępowanie władz stało się przedmiotem krytyki ze strony opozycyjnych
partii politycznych, mniejszości narodowych – zarzucających władzom dążenie
do wynarodowienia ich dzieci i młodzieży – oraz środowisk nauczycielskich
opozycyjnych w stosunku do sanacji. Minister Janusz Jędrzejewicz znajdował
jednak dość mocny argument, przekonując, że władze przeciwstawiają się jedynie
przekształceniu szkół w ośrodki kształcące przyszłe kadry partii politycznych39.
Dążąc do zapewnienia realizacji wychowania państwowego, władze wydały
ustawę o organizacji szkolnictwa. Mówiła ona, że osoba zamierzająca zorganizować
prywatną szkołę musi posiadać zaświadczenie o pozytywnym stosunku do
36

S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy (Warszawa 1934): s. 7–71; K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji (Bydgoszcz: Wyd. WSP, 1994): s. 63.
37
S. Kopciński, Sprawozdanie sten. z 30 pos. Senatu RP w dn. 1 marca 1932 r., ł. 31. Wychowanie państwowe było istotne nie tylko z powodów politycznych i ideologicznych, lecz także
gospodarczych. System ekonomiczny RP nie stwarzał możliwości rentownej działalności gospodarczej. Dla swego istnienia potrzebował m.in. wsparcia w postaci społecznej zgody na niską stopę
życiową, bezrobocie, brak możliwości awansu społecznego. Wszystko to miało stanowić rzekomo
niezbędną ofiarę na rzecz budowania silnego państwa i lepszej przyszłości następnych pokoleń.
38
S. Downar, Sprawozdanie sten. z 14 pos. Sejmu RP w dn. 21 lutego 1936 r., ł. 32.
39
J. Jędrzejewicz, Sprawozdanie sten. z 47 pos. Senatu RP w dn. 25 lutego 1933 r., ł. 27. Stanowisko ministra znajdowało do pewnego stopnia potwierdzenie w słowach doświadczonego
pedagoga i zarazem opozycyjnego w stosunku do sanacji polityka oświatowego, Tadeusza Łopuszańskiego. „Młodym ludziom, których zdolność obserwowania i myślenia dopiero się rozwija,
którym brak jeszcze i wiedzy, i znajomości życia, wystarczających do wyrobienia sobie poważnego
poglądu na zawiłe sploty problemów politycznych, społecznych i gospodarczych i wszelkich
innych, narzuca się gotowe światopoglądy, gotowe doktryny. Grając na niedoświadczeniu,
pobudliwości uczuciowej, ambicji, rozbudza się w nich fanatyzm, wiąże nierozdzielnie z partią,
hasłem, sztandarem. Nic nie szkodzi, że wskutek tego młodzi ludzie nie dojrzeją nigdy […], nie
będą nigdy patrzyli własnymi oczami, widzieli trzeźwo rzeczywistości, myśleli własną myślą. Nic
nie szkodzi, że zaszczepiona im wraz z fanatyzmem nienawiść osłabi w nich rozwój instynktu
tworzenia i budowania, do czego będą powołani. Nic nie szkodzi, że w niwecz idą zamierzenia,
których urzeczywistnieniu służą szkoły […] Przecież idzie o interes, siłę, zwycięstwo stronnictwa!
Co stanie się z pozbawionym normalnego mózgu narodem i państwem, o to się nikt nie troszczy.
Jest sprawa ważniejsza; pomnożenie zastępów, które będą fanatycznie nienawidziły i zwalczały
przeciwników partyjnych” (zob. T. Łopuszański, Zawód nauczycielski (Warszawa 1928): s. 25).
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państwa, wydane przez władze oświatowe. Poza tym władze oświatowe mogły
w każdej chwili szkołę zamknąć, gdyby doszły do wniosku, że wychowuje się
w niej młodzież niezgodnie z interesem państwa. Zatwierdzały ponadto nominację
na stanowisko dyrektora, decydowały o obsadzie kadrowej szkoły, mogąc żądać
usunięcia konkretnych nauczycieli. Głosy opozycji krytykującej ustawę nie zostały
uwzględnione. Niektórzy jej przedstawiciele posunęli się nawet do niekorzystnych dla sanacji porównań z prawodawstwem obowiązującym w byłym zaborze
rosyjskim, które mówiło, że każdy obywatel niekarany sądownie za popełnienie
określonych przestępstw może być organizatorem i właścicielem placówki.
Przeprowadzenie reformy oświaty przez reżim, który od lat sprawował niepodzielnie władzę w kraju, zakończyło etap dyskusji społecznej na temat polityki
oświatowej. Wciąż odzywali się politycy postulujący zreformowanie systemu
oświatowego. Sceptycy, nie wierzący w możliwość istotnych zmian, mówili:
Ileż to już reform przeprowadzono w niespełna dwudziestu latach
Polski Odrodzonej? Ile doświadczeń dokonano in anima vili naszej
młodzieży? Ile wydano pieniędzy na komisje przygotowujące programy,
na wprowadzenie programów w życie, ile zmarnowano grosza przez
ciągłe zmiany, wycofywanie i niszczenie starych podręczników
szkolnych. Co zaś smutniejsze to fakt, że wyniki tych wszystkich
ogromnych wysiłków i wydatków są dalekie od ideału. Wzrost
analfabetyzmu pierwotnego i wtórnego, upadek czytelnictwa (70%
spadek produkcji książek!), obniżenie się poziomu wiedzy, stwierdzane
przez polskie uniwersytety, brak sił naukowych, upadek moralności
i kultury wśród młodzieży […] Będziemy mieli „postępowe” licea
i równocześnie największy procent analfabetów w Europie40.

Inni, nie poddając się istniejącemu reżimowi, otwarcie mówili:
Dla wielkości Polski potrzeba, żeby przede wszystkim wszyscy Polacy
umieli pisać i czytać, żeby posiadali elementarny zakres wiedzy
o swej ojczyźnie i o świecie, a dopiero potem najzdolniejsze jednostki
otrzymywały dyplomy doktorskie. Obecnie zaś istnieje u nas pod tym
względem sytuacja dziwaczna; z roku na rok zwiększa się liczba przyszłych
analfabetów – dzieci, które nie mogą się uczyć, bo nie ma dla nich w szkole
miejsca, i równocześnie z roku na rok zwiększa się ilość dyplomów
ukończenia szkół akademickich. Naród zaś składający się z doktorów
filozofii i analfabetów nie jest narodem zdrowo zbudowanym41.
40

S. Bednarski, „Na bezdrożach reformy szkolnictwa średniego”, Przegląd Powszechny,
t. 214 (1937): s. 373.
41
W. Kwasieborski, „Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej”, nadb.
Ruch Młodych (1937): s. 12.
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Były to słowa rzeczywiście oddające istotę problemu w sytuacji, gdy w niektórych rejonach kraju (Polesie, Wołyń, Karpaty) analfabeci – według pewnych
szacunków – stanowili 70 proc. ludności. W podobnym duchu wypowiadali się
nawet członkowie państwowej Rady Oświecenia Publicznego. Jej członek, Tadeusz
Mikułowski, na posiedzeniu rady 20 listopada 1938 r. mówił: „Pragnęlibyśmy
już obecnie widzieć rozpoczęcie poważnych prac nad reformą niedawnej reformy
ustroju szkolnego. Jedną z dróg byłby daleko idący liberalizm wobec wszelkiego
rodzaju szkół eksperymentalnych, przede wszystkim wobec szkolnictwa prywatnego; inną drogą – może jakaś próba równorzędnego innego ustroju szkolnego”42.
Władze sanacyjne, jak się wydaje, nie były jednak skłonne do dokonania
jakiejś zasadniczej zmiany w polityce oświatowej, musiałaby zresztą towarzyszyć
jej powszechna liberalizacja systemu gospodarczego. Nauczyciele zorganizowani
w silnych związkach zawodowych stanowili w II Rzeczypospolitej znaczącą
grupę interesu. Jedynie powszechna liberalizacja systemu gospodarczego,
powodująca, że praca w szkolnictwie stałaby się mniej atrakcyjna ze względów
płacowych, spowodowałaby odpływ pracowników oświaty do innych dziedzin
życia. Mniej też byłoby uczniów w starszych klasach, część z nich przedkładałby opłacalną pracę zarobkową nad wieloletnią naukę. W rezultacie aż do
końca II RP realizowano dotychczasową politykę edukacyjną, pochłaniającą
znaczne sumy z budżetu państwa, co przedstawia tabela numer 3.
Tabela 3. Udział wydatków na oświatę w budżecie państwa w latach 1935–1939
Rok
budżetowy

Ogólna
wielkość
dochodów
budżetowych
w milionach
złotych

Ogólna wielkość wydatków
budżetowych
w milionach
złotych

Wydatki
na oświatę
w milionach
złotych

Procentowy
udział wydatków
skarbu państwa
na oświatę
w dochodach
budżetu

Procentowy
udział wydatków
skarbu państwa na
oświatę w wydatkach budżetu

1935/1936

2337

2030

342

15

17

1936/1937

2213

2217

345

16

16

1937/1938

2411

2432

360

15

15

1938/1939

2458

2474

361

15

15

1939/1940

2389

2336

362

15

16

Średnio
w latach
1935–1939

2389

2336

362

15

16

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny 1937,
s. 356–357; Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 376–377.
42

Cyt. za wicemarszałkiem Stolarskim, Sprawozdanie sten. z 9 pos. Senatu RP w dn.
13 marca 1939, ł. 75.
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Ocena polityki oświatowej
Ocena polityki oświatowej władz II RP nie wypada pozytywnie. System
oświatowy obciążał w dużym stopniu budżet państwa, przyczyniając się
w istotny sposób do ogólnego nadmiernego obciążenia fiskalnego. W ramach
tego publiczno-prywatnego systemu toczyła się ponadto niezwykle zacięta walka
polityczna, która miała co najmniej dwa aspekty. Jeden z nich – to konflikt
o charakter szkolnictwa (a więc jego zasadniczą wymowę ideową, a w dalszej
kolejności stosowane metody pedagogiczne) między organizacjami religijnymi,
przede wszystkim między Kościołem i ortodoksyjnym odłamem Żydów polskich z jednej strony a zwolennikami szkolnictwa świeckiego. Rozwiązanie
pośrednie, polegające na dopuszczeniu nauki religii w szkołach publicznych,
nie satysfakcjonowało żadnej ze stron. Konflikt ten zaostrzył się w latach 30.
na skutek forsowania przez władze koncepcji wychowania państwowego. Drugi
aspekt – to ciągłe spory między władzami i przedstawicielami mniejszości
narodowych (żydowskiej, ukraińskiej, niemieckiej), domagającymi się sprawiedliwego traktowania w ramach systemu oświaty publicznej.
Wypada w tym miejscu postawić pytanie: czy istniały możliwości realizowania
polityki oświatowej? Odpowiedź na nie jest bardzo istotna. Jeżeli bowiem uznać,
że prowadzona polityka oświatowa była koniecznością, to należy stwierdzić, że
nieuniknione było również nadmierne obciążenie podatkami społeczeństwa polskiego, oczywiście w tej części, która przypadała na finansowanie oświaty. W takim
wypadku uzasadnione stawałoby się postawienie następnego pytania: czy II RP,
jako w pełni niepodległy byt państwowy, którego gospodarka musiała ponosić
nieuniknione ciężary z tym związane, miała uzasadnienie ekonomiczne? Autor
uważa, że istniała możliwość realizowania polityki oświatowej, która w wymiarze
gospodarczo-finansowym obciążałby system ekonomiczno-finansowy państwa
w dużo mniejszym stopniu, a w wymiarze polityczno-społecznym likwidowałaby
pole konfliktów między władzą a społeczeństwem.
Istniały, jak się wydaje, dwie drogi prowadzenia odmiennej polityki oświatowej. Jedna z nich, proponowana przez wspomniany już zespół doradców
angielskich, na którego czele stał Hilton Young, polegała na powierzeniu szkolnictwa samorządom, co mogłoby przynieść znaczne oszczędności w wydatkach
na oświatę. Za takim rozwiązaniem opowiadało się wielu polityków i działaczy
oświatowych43. W takim wypadku konieczne byłoby także skrócenie okresu
43

S. Hirszhorn, Sprawozdanie sten. ze 152 pos. Sejmu RP w dn. 1 czerwca 1920 r., ł. 20;
K. Kujawski, Projekt systemu szkolnictwa w Polsce (Warszawa 1917): s. 27; W. Wakar, Zadania
państwa, samorządu i społeczeństwa w sprawie organizacji oświaty elementarnej (Warszawa 1926):
s. 6. W pierwszych latach istnienia II RP w efekcie inicjatywy oddolnej wiele szkół wiejskich
działało w chłopskich chatach. Dopiero w później władze narzuciły trudne do spełnienia normy
w zakresie budownictwa szkolnego, ale i w tym wypadku społeczności lokalne radziły sobie,
rozwijając „dzikie” budownictwo szkolne. Polegało ono na tym, że wznoszono budynek, który
formalnie miał być ośrodkiem kultury, później zaś jego pomieszczenia wynajmowano szkole.
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obowiązkowej nauki z siedmiu do czterech lat. Na wsiach, co było zresztą
zgodne z dążeniami ludności chłopskiej, powstałaby sieć małych szkół, do których uczęszczałyby dzieci, dochodząc lub dojeżdżając z niewielkiej odległości44.
Inne rozwiązanie polegałoby na możliwie daleko idącej liberalizacji systemu
oświatowego. Wyrażałaby się ona zniesieniu przepisów ustanawiających obowiązek szkolny, zezwoleniu organizacjom wyznaniowym, mniejszości narodowych
i społecznym, a także inicjatywie prywatnej na prowadzenie nieskrępowanej
działalności oświatowej, zniesieniu obowiązujących programów nauczania, być
może nawet zniesienie egzaminów maturalnych45, likwidacji MWRiOP wraz
z jego całym kosztownym aparatem biurokratycznym i ustanowienie zamiast
niego nadzoru policyjnego nad szkołami46. W rezultacie nastąpiłoby wyraźne
44

W. Wakar, Zadania…, s. 3, 42.
Wymóg posiadania matury uniemożliwiał podjęcie studiów przez uzdolnioną młodzież, za to
– jak pisali niektórzy publicyści – „dużo gimnazjalnej miernoty przepychało się na uniwersytet”
(zob. O istotną i życiową (a nie teoretyczno-biurową) reformę szkolnictwa: artykuły oraz wywiady
z profesorami uniwersytetu, (red.) S. Szanter (Wilno 1936): s. 4, 16). Na uczelniach wyższych
stwierdzano często znaczne braki w wiedzy maturzystów. Na wydziałach medycyny braki w wiedzy
oceniano na 24 proc., a w przypadku kierunków technicznych aż na 93 proc. Nawet wśród absolwentów tak bardzo elitarnej szkoły, jak Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie (wysokie
czesne, ostra selekcja, reżim na wpół wojskowy) braki w wiedzy wynosiły 8 proc. (zob. Tadeusz Jan
Łopuszański i dzieło jego życia. Szkoła doświadczalna gimnazjum i liceum w Rydzynie (Warszawa:
Nakładem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, 1995): s. 33). Tadeusz Łopuszański, minister
wyznań religijnych i oświecenia publicznego, już w 1920 r. uznał matury za środek pedagogiczny
o niewielkiej wartości i opowiedział się za ich zniesieniem. W drodze eksperymentu znoszono
matury w niektórych okręgach szkolnych, zastępując je dokładniejszą kontrolą poziomu wiedzy
w trakcie nauki. Okazywało się, że liczba młodzieży, której nie udawało się ukończyć szkoły, wzrastała o 10–15 proc. (zob. J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej (Białystok: Wyd.
Uniwersytetu w Białymstoku, 2001): s. 283). Poza tym w ramach istniejącego sztywnego systemu
oświatowego, opartego na obowiązujących programach i egzaminach, zdarzały się wypadki bardzo
indywidualnego traktowania niektórych osób. I tak minister Janusz Jędrzejewicz polecił zorganizowanie specjalnej komisji maturalnej i „odpowiednie” przeegzaminowanie dwóch pułkowników
nieposiadających świadectw dojrzałości, zalecając przy tym, by komisja „w pierwszym rzędzie brała
pod uwagę dojrzałość duchową i intelektualną abiturienta raczej, niż jego szczegółowe z poszczególnych przedmiotów wiadomości” (zob. J. Jędrzejewicz, W służbie…, s. 189–190).
46
Scentralizowany system zarządzania oświatą, polegający na powołaniu odpowiedniego ministerstwa, upowszechnił się dopiero w XX w. W USA taki resort powstał w 1917 r. W II RP MWRiOP
podlegało w drugiej połowie lat 20. około 2 tys. urzędników, obarczających wieloma czynnościami
biurokratycznymi także szkoły. Oprócz ciągłych prac nad udoskonalaniem systemu oświaty koncentrowało swoje wysiłki na stałym kontrolowaniu placówek oświatowych. Nauczyciele musieli
stosować się – oprócz zaleceń dyrekcji szkoły – do zaleceń ognisk metodycznych, instruktorów
okręgowych, naczelników wydziałów MWRiOP, instruktorów i wizytatorów ministerialnych.
Pod koniec lat 30. aparat ten krytykowali nawet przedstawiciele sanacyjnej elity władzy. Jeden
z nich w przemówieniu sejmowym mówił: „Tysiące wydawane na luksusowe remonty apartamentów, biur, […] mnóstwo pieniędzy wydanych na zbędne rozjazdy, kursy, wykłady, okólniki,
statystyki […] przed 12 laty gimnazjum z 700 uczniami obywało się bez sekretarza, dzisiaj zaś
przy 300 uczniach dyrektor z 2 sekretarzami nie może podołać pracy biurowej” (zob. S. Mróz,
Sprawozdanie sten. z 14 posiedzenia Sejmu RP w dn. 21 lutego 1936 r., ł. 82).
45
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obniżenie kosztów kształcenia, szczególnie istotne w przypadku społeczeństwa
polskiego, spauperyzowanego w wyniku I wojny światowej, a później wielkiego
kryzysu gospodarczego, konflikty zaś na tle światopoglądowym, narodowościowym i politycznym przestałyby istnieć. Na wsiach powstałaby zapewne gęsta sieć
kilkuklasowych szkół ludowych. Poza tym szkolnictwo prywatne – uwolnione
spod kontroli MWRiOP – mogłoby w pełni rozwijać nowatorskie metody
i programy nauczania. Sprawą otwartą pozostawałby zakres nadzoru policyjnego
nad szkołami, który władze musiałyby ustanowić. Wykorzystywanie nadzoru do
forsowania koncepcji wychowania państwowego, szalenie ogólnie sformułowanej,
mogłoby stanowić pretekst do likwidacji wielu szkół, co w praktyce oznaczałoby
ograniczenie działania wolnego rynku w zakresie usług oświatowych i szerzej
– wychowania młodych pokoleń.

Zakończenie
Polityka oświatowa władz II RP, realizowana w ciągu całego dwudziestolecia
międzywojennego, stanowiła rezultat przyjęcia u zarania niepodległości błędnego
założenia, polegającego na utożsamianiu rozwoju powszechnej oświaty z rozwojem
gospodarczym. W rezultacie starano się urzeczywistnić pewną kosztowną utopię,
nie tylko nie przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, ale wręcz go utrudniając. Pewien wpływ na politykę oświatową wywierały dążenia do demokratycznej
przebudowy społeczeństwa, a później koncepcja wychowania państwowego. Nie
rozumiano, że rozwój oświaty musi być zharmonizowany z ogólnym rozwojem
ekonomicznym i cywilizacyjnym, w przeciwnym zaś razie stanie się dla niego
ciężarem ponad siły.
W dziesięcioleciach, które nastąpiły po II wojnie światowej, realizowano politykę
oświatową, będącą w dużej mierze realizacją postulatów lewicy polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Wcielano w życie ideał polegający na zaprowadzeniu
powszechnego, obowiązkowego i jednolitego nauczania świeckiego. Przemiany
ustrojowe, które nastąpiły po 1989 r., spowodowały częściową rewizję tej polityki.
Wiedza stała się do pewnego stopnia towarem. Ponadto różne siły polityczne i społeczne konkurują ze sobą, starając się urzeczywistnić swoje koncepcje pedagogiczne
i wychowawcze. Dyskusja o kształcie systemu oświatowego wciąż trwa. Ważne, by
nie zapomniano o uwarunkowaniach gospodarczych polityki oświatowej, a także
by umiano korzystać z doświadczeń II RP.
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*
The economic and social aspects of the Second Polish Republic’s
education policy
The following article describes the education policies of the Polish government
before the Second World War. The author emphasizes the influence of education theories then fashionable in Poland and throughout the world during the
1930s on state policy. He is particularly critical of the government’s promotion
of “pro-state education” [“wychowanie państwowe”]. This is a trail-blazing work
due to the author’s focus on the heretofore ignored financial and organizational
aspects of the government’s education policy which attempted to build a costly
(the author includes exact statistical data) and centralized educational system. He
also argues that this system was rather ineffective, as reflected in the unsatisfactory
level of the actual knowledge acquired by students at various levels of schooling.

Cecylia Kuta

Działania aparatu represji

wobec Jerzego Ficowskiego*

Poeta, prozaik, eseista, autor tekstów piosenek, tłumacz oraz badacz kultury
romskiej i żydowskiej – Jerzy Ficowski urodził się 4 września 1924 r. w Warszawie. Był synem prawnika Tadeusza Ficowskiego i Haliny z domu Średnickiej.
W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W październiku
1943 r. trafił na Pawiak. Wyszedł stamtąd dzięki zabiegom matki1. Walczył
w Powstaniu Warszawskim w pułku „Baszta”. Po jego klęsce wzięty do niewoli
– był więziony w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Do Polski powrócił
w 1945 r. W latach 1946–1950 studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta zadebiutował w 1946 r. wierszem „Ptakom
niebieskim”, opublikowanym na łamach pisma Dziś i Jutro. Dwa lata później,
*

W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu działań tajnych służb PRL wobec
Jerzego Ficowskiego. Nie analizowano jego twórczości ani aktywności w latach 50. i 60. Na
ten temat zob. m.in.: Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947–2009, (oprac.) J. Kandziora
(Sejny: Fundacja Pogranicze, 2010); Wcielenia Jerzego Ficowskiego. Według recenzji, szkiców
i rozmów z lat 1956–2007, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył P. Sommer (Sejny: Fundacja
Pogranicze, 2010); M. Kobielska, Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji
Jerzego Ficowskiego (Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
2010); P. Czwordon, Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego (Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie, 2010); J. Kandziora, „Nie poddać poezji. Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie
wojennym”, Teksty Drugie, nr 5 (2007): s. 165–176; A. Bartosz, „Jerzy Ficowski – Sownakuno
(1924–2006)”, Rocznik Tarnowski, r. 11 (2006): s. 253–256; S. Stabro, „Jerzy Ficowski – poeta
Zagłady”, Nowa Okolica Poetów, nr 1–2 (2010): s. 210–215.
1
A. Kuźniak, „Jerzy Ficowski, Warszawa, poza zasięgiem czasu”, Dialog-Pheniben, nr 2 (2011):
s. 135.
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w 1948 r., wydał pierwszy tomik poezji zatytułowany Ołowiani żołnierze.
W latach 1948–1983 należał do Związku Literatów Polskich. W 1949 r. został
członkiem angielskiego towarzystwa badań folkloru cygańskiego Gypsy Lore
Society. Kilkanaście lat później, w 1970 r. został członkiem PEN Clubu, a od
1972 r. wchodził w skład jego Zarządu2.

Nieudany werbunek
Na początku maja 1948 r. Ficowski został pozyskany do współpracy przez
komunistyczne tajne służby. W materiałach archiwalnych brak szczegółowych
informacji odnośnie do okoliczności, w których doszło do werbunku pisarza.
Wiadomo, że w 4 maja 1948 r. został zwerbowany przez PUBP we Włochach
pod Warszawą na podstawie fikcyjnych materiałów kompromitujących i zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie „Jerzak”3.
Odnotowano, że „werbunek przeprowadzony został bez wyraźnego celu,
a wyłącznie na podstawie przypadkowego incydentu w pociągu (kłótnia F[icowskiego] z konduktorem)”. Zaznaczono, że faktycznie werbunek nie został
sformalizowany i brak jest raportu o zezwolenie na werbunek oraz raportu
z jego przebiegu4.
Informacje zawarte w materiałach archiwalnych zgadzają się z tym, co
Ficowski napisał w liście, który odnaleziono po jego śmierci. Pisarz, wyjaśniając
w nim okoliczności, w których został zwerbowany przez tajną policję, pisał:
Dnia 3 maja 1948 r. wieczorem zostałem wyciągnięty z kolejki
elektrycznej EKD we Włochach, gdzie mieszkałem, przez dwóch
cywilów i odprowadzony do pobliskiej […] szarej willi, gdzie
trzymano mnie przez kilka dni i nocy w piwnicy ze stojącą wodą
i szczurami. Co najmniej kilka razy w ciągu każdej nocy i równie
często w ciągu dni wyprowadzano mnie z piwnicy na przesłuchania.
[…] Grozili, że zginę na miejscu (bawił się jeden z nich pistoletem...)
lub zgniję w więzieniu, ale wpierw się przyznam. Wmawiali
mi powojenną konspirację i żądali podania pseudonimu (nie
2

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, (red.) J. Czachowska, A. Szałagan, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994): s. 291–292;
J. Darski, „Jerzy Ficowski” [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny, t. 1, (red.) J. Skórzyński,
P. Sowiński, M. Strasz (Warszawa: Ośrodek „Karta”, 2000): s. 79.
3
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 00170/122, Notatka
służbowa, 8 V [1957], k. 9. (Te same dokumenty znajdują się w materiałach o sygn. AIPN,
00945/2044); AIPN, 0256/863, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania nr 14324 krypt. „Cygan”, dotyczącej Ficowskiego Jerzego, 25 XI 1976 r., k. 15. (Te
same dokumenty w materiałach o sygn. AIPN, 01322/3391, cz. 1, pdf.)
4
AIPN, 00170/122, Notatka służbowa, 8 V [1957], k. 9.
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konspirowałem po powrocie z niemieckiego obozu w 1945 r.).
Zaprzeczenia moje spotkały się z pogróżkami i zapowiedziami, że
już rodziny nie zobaczę i że mają sposoby, abym zaczął „śpiewać”.
Po Pawiaku (1943), powstaniu i obozach w Niemczech (1944–
–[19]45), a także m.in. po cudem uniknionym rozstrzelaniu przez
SS we wrześniu 1944 r. po kapitulacji Mokotowa – byłem rozbity
nerwowo. Losy moich towarzyszy broni (zsyłki do ZSRR, obozy,
gułag) nie były mi nieznane. Miałem podzielić ich los. Kolejnego
dnia okazało się, że żądają ode mnie usług agenturalnych. Moje
– dość prymitywne – oświadczenia, że oczywiście moim obowiązkiem
obywatelskim jest np. wezwanie milicji, gdy dostrzegę złodzieja czy
bandytę, i nie ma potrzeby w tym celu podejmować specjalnych
zobowiązań – przyjmowano z irytacją i wyjaśnieniem, zgorszeniem,
że nie o to chodzi, że chodzi o wrogów Polski Ludowej. Kolejnego
(trzeciego lub czwartego) dnia, a raczej nocy, oświadczono mi,
że zostanę przekazany władzom radzieckim w celu „ukarania”
lub – jeśli taka zapadnie decyzja – poddany zostanę „śledztwu”.
Podsunięto mi papier i dyktowano. Drugi cywil siedział, milcząc
z dłonią na pistolecie leżącym na biurku. Pisałem jakiś tekst, że będę
zobowiązany do przekazania wszelkich znanych mi wiadomości
o „knowaniach”. Podyktowali mi pseudonim: »« czy »żak« lub
»«. Kazali się podpisać. Mogłem wybrać opór, czyli – spełnienie
pogróżek. Postanowiłem, że jeśli mnie wypuszczą, ucieknę5.

Brak zmaterializowanych śladów współpracy w postaci donosów świadczy
o tym, że mimo podpisania zobowiązania Ficowski współpracy nie podjął6.
Po próbach nawiązania z nim kontaktu „odmówił współpracy, wyjaśniając, że
nie wie, o co chodzi, i że nie ma żadnych możliwości”7.
Pisarz uciekł przed bezpieką do cygańskiego taboru i ukrywał się w nim przez
dwa lata. Tam bliżej poznał kulturę i język Romów i odkrył talent poetycki
Bronisławy Wajs, znanej pod romskim imieniem Papusza8.
5

A. Kuźniak, Jerzy Ficowski…, s. 136–137.
AIPN, 00170/122, Notatka służbowa, 8 V [1957], k. 9; tamże, Zobowiązanie, 5 V 1948 r., k. 8.
7
Tamże, Wniosek, 15 XII [19]48 r., k. 8; AIPN, 0256/863, t. 1, Streszczenie materiałów
sprawy operacyjnego rozpracowania nr 14324 krypt. „Cygan”, dotyczącej Ficowskiego Jerzego,
25 XI 1976 r., k. 15.
8
Bronisława Wajs – Papusza (ur. 17 VIII 1908 lub 10 V 1910, zm. 8 II 1987), poetka pisząca
w języku romskim. Debiutowała w 1951 r. Jej odkrywcą i tłumaczem z języka romskiego był
Jerzy Ficowski. Od 1962 r. była członkiem ZLP. Szerzej na temat Papuszy i jej twórczości zob.
m.in.: L. Bończuk, Papusza czyli wolność tajemna (Gorzów: Wydawnictwo Rolland, 1996);
M. Machowska, Bronisława Wajs – Papusza. Między biografią a legendą (Kraków: Zakład
Wydawniczy „Nomos”, 2011); A. Kuźniak, Papusza (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013);
M. Isztok, „Znani Romowie: Bronisława Wajs – Papusza”, Dialog-Pheniben, nr 7 (2009): s. 29;
6
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Zapewne gdyby nie Ficowski, który przełożył wiersze poetki z języka cygańskiego na polski i poczynił starania, by je wydano, świat nigdy nie poznałby
romskiej artystki i jej twórczości. Okazało się jednak, że wydanie tekstów
Papuszy oraz książki Ficowskiego Cyganie polscy stało się przyczyną dramatu
poetki. Cyganie uznali ją za zdrajczynię, oskarżyli o ujawnienie tajemnicy
języka wobec nie-Roma i działania na szkodę własnej społeczności. Wyklęty
został również Ficowski, który przestał być traktowany przez brać cygańską
jako „swój”. Przetrwała jednak przyjaźń między nim a Papuszą, która nazywała
go Braciszkiem Sownakuno9. Po latach Ficowski wspominał:
Miałem szczęście poznać Papuszę, uchodzę za jej „odkrywcę”.
Papusza miała nieszczęście poznać mnie. Bo to za moją sprawą,
choć przecież wbrew moim intencjom, stała się jej wielka krzywda.
Spadły na nią gromy potępienia, a jej imię w szerokich kręgach
cygańszczyzny stało się niemal synonimem odstępstwa. Gdyby nie
doszło przed laty do mojej wędrówki w taborze, w którym i ona
wędrowała, nie dowiedzielibyśmy się nigdy o leśnej poetce, być
może nie powstałyby i z pewnością nie zostałyby pismem utrwalone
jej najpiękniejsze wiersze. Ale – wolno przypuszczać – Papusza
byłaby szczęśliwsza, nie doznawszy tylu klęsk10.

Figurant kwestionariusza ewidencyjnego
Po opuszczeniu taboru cygańskiego Ficowski na pewien czas przestał być
nękany przez tajne służby. Przypisywał to interwencji pisarza, członka KC
PZPR – Jerzego Putramenta. Wspomniał: „Udałem się z prośbą do Jerzego
Putramenta […] i prosiłem o uwolnienie mnie od nieznośnych nagabywań
i inwigilacji. Myślę, że to załatwił”11.
Jednak po latach bezpieka przypomniała sobie o Ficowskim, lecz w zupełnie
innym charakterze. Nie próbowano go już nakłaniać do współpracy. Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że inwigilowano go od 1968 r., ale
M. Sobczak, „Bronisława Wajs – Papusza w perspektywie legendy literackiej. Zarys”, Pro Libris,
nr 4 (2010): s. 79–81; M. Barczyńska-Kowańdy, „Interpretacja wybranych utworów Bronisławy
Wajs – Papuszy w kontekście literaturoznawczym, kulturowym i filozoficznym”, Rocznik Kasprowiczowski, r. 11 (2006): s. 9–17; T. Agatowski, „Odczytanie Papuszy. Las jako sacrum wolności”,
tamże, s. 69–75; J. Koniusz, „Wspomnisz i pomyślisz o mnie. Słowo o Papuszy”, tamże, s. 76–79;
L. Bończuk, „Moja piosenka to jest cicha łza… Las nas uszlachetniał…”, tamże, s. 80–83;
A. Makowska-Cieleń, „Papusza, jaką pamiętam…”, tamże, s. 84–88.
9
A. Bartosz, „Jerzy Ficowski…”, s. 254.
10
J. Ficowski, „Falorykta” [w:] tegoż, Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie (Warszawa:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986): s. 209–210.
11
Cyt. za: A. Kuźniak, Jerzy Ficowski…, s. 138. Por. J. Darski, „Jerzy Ficowski”, s. 79.
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dopiero 7 stycznia 1971 r. w Wydziale IV Departamentu III MSW założono
przeciw niemu kwestionariusz ewidencyjny „w celu wyjaśnienia jego powiązań
z elementami rewizjonistycznymi i prosyjonistycznymi w środowisku literackim”. Uznano, że „Jerzy Ficowski od wielu lat utrzymuje szerokie kontakty
z pisarzami znanymi z kosmopolitycznych postaw i prowadzącymi opozycyjną
działalność z pozycji liberalno-burżuazyjnych i syjonistycznych”. Zarzucano mu,
że „był jednym z inicjatorów akcji zmierzającej do zmuszenia władz partyjnych
i państwowych do zrehabilitowania osób napiętnowanych w związku z wydarzeniami marcowymi”12. Uwadze Służby Bezpieczeństwa nie uszło bowiem to,
że w 1968 r. Ficowski był jednym z wnioskodawców zwołania nadzwyczajnego
zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP, na którym potępiono politykę kulturalną władz, a ponadto w 1971 r. w liście do władz PRL, złożonym na ręce
członka KC PZPR i redaktora naczelnego Polityki Mieczysława Rakowskiego,
protestował przeciwko antysemickiej nagonce oraz domagał się unieważnienia
decyzji o odebraniu obywatelstwa polskiego ludziom, których zmuszono do
emigracji, i apelował o umożliwienie im powrotu to kraju13.
Ficowski naraził się również tym, że w lutym 1971 r. wystosował list do
Zarządu Głównego ZLP, w którym apelował o rehabilitację literatów napiętnowanych w 1968 r. Pisał:
Szanowni Koledzy! Zwracam się do Was w sprawie, która – moim
zdaniem i w opinii wielu kolegów – wymaga publicznego protestu
ze strony naszego Związku. Wśród wielu krzywd wyrządzanych
bezkarnie ludziom w okresie błędów politycznych, zakończonych
dramatycznie w grudniu ubiegłego roku – były także dotkliwe
krzywdy, których doznali pisarze. Paweł Jasienica nie żyje. Inni,
podobnie jak On, skazani zostali niejawnie, ale skutecznie na
śmierć cywilną. Nie widać jeszcze ich nazwisk w druku, ale chwila
zakończenia przymusowego milczenia jest już z pewnością bliska.
O jej jak najrychlejsze nadejście powinien podjąć usilne starania
nasz Związek, jeśli jeszcze tego nie uczynił14.

List ten nie umknął uwadze SB, która notowała: „Ustalono, że przed kilkoma dniami wpłynął do Zarządu Głównego ZLP list od znanego z okresu
wydarzeń marcowych literata – Jerzego Ficowskiego, w którym autor domaga
się tzw. rehabilitacji osób niesłusznie napiętnowanych w 1968 r. przez ówczesnego I Sekretarza KC PRZR”. Zwracano uwagę, że według „niektórych osób
12

AIPN, 0256/863, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania
nr 14324 krypt. „Cygan”, dotyczącej Ficowskiego Jerzego, 25 XI 1976 r., k. 14–15.
13
J. Darski, „Jerzy Ficowski”, s. 79.
14
AIPN, 00170/122, List Jerzego Ficowskiego do Zarządu Głównego Związku Literatów
Polskich w Warszawie, 6 II 1971 r., k. 29.
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z warszawskiego środowiska literackiego sprawa listu J[erzego] Ficowskiego
wzbudziła w tym środowisku znaczne zainteresowanie, mimo że sama treść
listu znana jest jedynie wąskiemu gronu osób z ZG ZLP”15.
Innym „przewinieniem” Ficowskiego, odnotowanym przez tajne służby,
było podpisanie przez niego jesienią 1971 r. listu, który pisarze wystosowali
do ministra sprawiedliwości w sprawie złagodzenia wyroków dla sądzonych
wówczas członków konspiracyjnej organizacji „Ruch”16.
W marcu 1974 r. SB uznała, że Ficowski stracił autorytet wśród literatów,
„a tym samym możliwość negatywnego oddziaływania na to środowisko”.
W związku z tym zaniechano dalszego prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego przeciwko pisarzowi17.

Kryptonim „Cygan”
Ponownie tajne służby zainteresowały się Ficowskim kilka lat później,
w styczniu 1976 r., po tym jak podpisał on „List 59”, w którym protestowano przeciwko wprowadzeniu do konstytucji zapisu o „przewodniej roli
PZPR” i „nierozerwalnym sojuszu z ZSRR”. Wydział III KSMO w Warszawie
12 stycznia 1976 r. wszczął przeciw niemu sprawę operacyjnego rozpracowania
(SOR) o kryptonimie „Cygan”. W opracowanym kilka dni później „Planie
operacyjnych przedsięwzięć” pisano: „Podstawą założenia sprawy był fakt, że
w okresie VII Zjazdu PZPR Ficowski podpisał tzw. »List 59-ciu«, skierowany
do Sejmu PRL w dn. 9 grudnia 1975 r.”. Podkreślano, że pisarz „od lat zajmuje
15

Tamże, Notatka służbowa, 10 II 1971 r., k. 27–28.
Tamże, Notatka dotycząca literata Jerzego Ficowskiego, 23 XI 1971 r., k. 30. List ten
podpisali: Jerzy Andrzejewski, Igor Newerly, Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Andrzej
Braun, Mieczysław Jastrun, Wiktor Woroszylski, Zbigniew Herbert, Jerzy Ficowski, Tadeusz Konwicki, Anna Kamieńska, Agnieszka Osiecka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Witold
Dąbrowski, Marek Nowakowski, Władysław Terlecki, Julian Stryjkowski (zob. Informacja
MSW dotycząca zakończenia zbierania podpisów pod listem w sprawie rewizji wyroków
w procesie przywódców „Ruchu”, Warszawa 12 XI 1971 r. [w:] Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, (wstęp, wybór i opracowanie) P. Byszewski (Warszawa: IPN,
2008): s. 659–660; A. Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu
politycznego PRL (1975–1980) (Warszawa: „Trio”, 2004): s. 383. Szerzej na temat organizacji
„Ruch” zob. P. Byszewski, „Konspiracyjna organizacja »Ruch«”, Glaukopis, nr 1 (2003); tegoż,
„Niepodległościowa organizacja »Ruch« (1965–1970)” [w:] Opozycja i opór społeczny w Łodzi
1965–1981, (red.) K. Lesiakowski (Warszawa: IPN, 2003); tegoż, „Kryptonim »Rewident«.
SB na tropie »Ruchu«”, Biuletyn IPN, nr 3 (2005); E. Morgiewicz, „Ruch wobec stabilizacji”,
Karta, nr 20 (1996); E. Ostrołęcka [pseud., właśc. S. Niesiołowski], Ruch przeciw totalizmowi
(Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985); tegoż, „Organizacja »Ruch«”, Więź,
nr 1 (1990).
17
AIPN, 00170/122, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego,
7 III 1974 r., k. 48.
16
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zdecydowanie opozycyjną postawę polityczną, a także włącza się we wszystkie
wrogie akcje polityczne podejmowane w środowisku twórczym”. Stwierdzono,
że prowadzone przeciw niemu działania winny doprowadzić do „ustalenia źródeł
inspiracji do prowadzenia wrogiej działalności, pogłębienia rozpoznania jego
postawy politycznej, ustalenia charakteru powiązań z gronem opozycyjnym
twórców, oraz zastosowania środków represyjnych”18. By to osiągnąć, planowano
doprowadzić do wstrzymania tłumaczenia płyt oraz publicznego odtwarzania
utworów muzycznych z tekstami Ficowskiego, a także „spowodować ograniczenie lub wstrzymanie druku jego utworów literackich. Ponadto zakładano,
iż należy poprzez KW PZPR i POP przy OW ZLP spowodować, aby J[erzy]
Ficowski nie był wybierany do władz ZLP”19.
Zamierzano ustalić, czy pisarz „utrzymuje kontakt z polską emigracją na
Zachodzie i jaki jest ich charakter”, a także rozpoznać aktualne kontakty Ficowskiego w środowisku opozycyjnym oraz ich charakter. Podkreślano, że należy
śledzić „postawę polityczną figuranta”, jego styl życia, stan majątkowy, źródła
utrzymania20.
Powyższy plan działań realizowano w kolejnych miesiącach i latach. Służba
Bezpieczeństwa bacznie śledziła działalność pisarza, który angażował się
w aktywność na rzecz opozycji. Objęty od 1976 r. zakazem druku, publikował
w drugim obiegu, a w latach 1977–1981 był członkiem redakcji niezależnego
pisma literackiego Zapis. Ponadto wydał też swoje utwory w londyńskim
wydawnictwie Libra Books. Bezpieka skrupulatnie analizowała jego utwory,
doszukując się w nich „wrogich treści”.
Interesowano się także życiem rodzinnym Ficowskiego i śledzono jego
kontakty. Notowano: „Z analizy materiałów znajdujących się w sprawie oraz
dok[umentów] »W« wynika, że figurant utrzymuje 24 kontakty z osobami
zam[ieszkałymi] w kraju o charakterze towarzyskim i rodzinnym oraz 20
kontaktów z osobami zam[ieszkałymi] w k[rajach] k[apitalistycznych]”21.
Zastrzeżono mu wyjazdy za granicę22.
Po ukazaniu się pierwszego numeru Zapisu odnotowano: „W pierwszym
numerze nielegalnie wydanego w lutym 1977 r. czasopisma »Zapis« zamieścił
swoje wiersze figurant sprawy rozpracowania operacyjnego – Jerzy Ficowski.
Na stronach 47–53 »Zapisu« drukowane są następujące wiersze figuranta:
»Rozalski«, »Neoklasycyzm«, »Szare«, »Maquillage«, »Cogito ergo«, »Gryps«,
»Opowiem ci historię« i »Wywiad«”. Podkreślano, że:
18
AIPN, 0256/863, t. 1, Plan operacyjnych przedsięwzięć do spawy operacyjnego rozpracowania na: Ficowski Jerzy, 17 I 1976 r., k. 8.
19
Tamże.
20
Tamże, k. 8–9.
21
Tamże, Streszczenie materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania nr 14324 krypt.
„Cygan”, dotyczącej Ficowskiego Jerzego, 25 XI 1976 r., k. 16.
22
Tamże.
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Według oceny konsultanta Wydziału IV Dep[artamentu] III,
wspomniane wiersze mają charakter paszkwilancki i demagogiczny,
przekreślające jakąkolwiek możliwość dialogu czy sporu ideowego,
a zastępujące starcie stanowisk ohydnymi wyzwiskami. Wiersze
Ficowskiego należy zaliczyć do grupy tekstów zawartych w „Zapisie”
o charakterze zdecydowanie wrogim, z zamierzenia skierowanym
przeciw Polsce Ludowej, partii i jej polityce, systemowi i ideologii
socjalistycznej23.

Analizowano również inne utwory poety, publikowane w kolejnych numerach Zapisu24. Uważnie obserwowano wszelkie jego działania na rzecz opozycji.
Ponieważ Ficowski w tym czasie był aktywny, to lista zarzutów wobec niego
rosła.
W styczniu 1977 r. Ficowski podpisał się pod petycją „Do przedstawicieli
świata kultury i nauki – posłów na Sejm PRL” w sprawie powołania komisji
poselskiej dla wyjaśnienia działań organów porządkowych wobec uczestników
protestów robotniczych w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. Kilka miesięcy później, w maju 1977 r. złożył swój podpis pod apelem adresowanym do
opinii publicznej w kraju i za granicą o zwolnienie aresztowanych w związku
z inicjatywami podjętymi po śmierci Stanisława Pyjasa przez członków i współpracowników KOR25. Ponadto, także w maju 1977 r., wystosował list do
Zarządu Głównego ZLP, w którym informował o swojej sytuacji i przejawach
dyskryminacji jego osoby. Jako przykład podawał m.in. to, że: „W ostatnim
opracowanym »Słowniku pisarzy węgierskich« – podobnie jak w innych słownikowo-encyklopedycznych edycjach – moje nazwisko jako tłumacza poezji
węgierskiej zostało – wraz z trzema innymi – usunięte przez cenzurę. Podobnej
czystce będę poddawany w wydawnictwach poświęconych literaturze rumuńskiej, hiszpańskiej i in[nej]”26. Apelował do Zarządu Głównego ZLP „o bardziej
energiczne zainteresowanie się losem pisarzy, członków ZLP, »którym odebrano
konstytucyjne prawa, a w konsekwencji środki utrzymania«”27.
Z kolei w listopadzie 1977 r. Ficowski wraz z innymi przedstawicielami
środowiska literackiego (m.in. Sewerynem Pollakiem, Tadeuszem Konwickim,
Witoldem Dąbrowskim, Marianem Brandysem) protestował przeciwko decyzji
Zarządu Głównego ZLP, uniemożliwiającej zorganizowanie 19 października
23

Tamże, Meldunek operacyjny, 30 IV 1977 r., k. 26–26v.
Tamże, Meldunek operacyjny, 8 II 1978 r., k. 41–41v.
25
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, (wstęp
i oprac.) A. Jastrzębski (Warszawa–Londyn: Wydawnictwo PWN, „Aneks”, 1994): s. 77,
117–118.
26
Szerzej zob. AIPN, 0236/211/8/CD, List Jerzego Ficowskiego do Zarządu Głównego
Związku Literatów Polskich w Warszawie, 6 V 1977 r., s. 167.
27
AIPN, 0256/863, t. 1, Meldunek operacyjny, 19 V 1977 r., k. 30–30v.
24
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1977 r. wieczoru autorskiego Jerzemu Narbuttowi, którego władze oskarżały
o działalność antysocjalistyczną28.
Kolejną wrogą z punktu widzenia komunistów inicjatywą Ficowskiego było
podpisanie przez niego w styczniu 1978 r. listu członków Zarządu PEN-Clubu
do Prezesa Rady Ministrów, w którym protestowano przeciwko działalności
cenzury. Powołując się na treść podpisanego i ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz na cele zawarte
w statucie PEN-Clubu, apelowano „o zreformowanie zasad działania GUKPPiW, w kierunku stworzenia możliwości dla większej swobody wypowiadania
się publicznego twórców, publicystów i przedstawicieli opinii publicznej”29.
Przeciwko dyskryminowaniu ludzi pióra wystąpił też Ficowski, przemawiając
na Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego ZLP w maju 1978 r. Mówił:
Nie skarżę się na własny los i los wielu kolegów, aczkolwiek
zachowanie milczenia na ten temat byłoby jeszcze dodatkowym
gwoździem do tej trumny. Nie skarżę się na ponad dwa ostatnie lata,
w ciągu których nie wolno nam było zarabiać piórem, a niektórym
– i mnie w tej liczbie – również i w żaden inny godziwy sposób
– zatroszczyły się o to znane nie tylko z Norwida „policje jawne, tajne
i dwupłciowe”. Nie w zarobkowaniu przecież tkwi sens pisarstwa, ale
chlebem człowiek żyje… Nie skarżę się na znaną zresztą Związkowi
świetnie dyskryminację, która – formułując łagodnie – „dotknęła”
mnie i kolegów. Ten nielegalny proceder uważam za godny potępienia
a nie skarg. Skarżę się na dyskryminację prawdy – prawdy, bez której
kultura musi się znaleźć w stanie śmiertelnego zagrożenia. […] Wielki
obszar kultury zajęła sobie na paszę święta krowa cenzury30.

Poeta uzasadniał również słuszność podejmowanych form protestu:
Nie chcę przez to powiedzieć, że wierzę gorąco w nieuchronną
skuteczność listów kierowanych do władz… Chcę powiedzieć
jedynie, że nie wierzę w skuteczność milczenia i za gorszącą
uważam sytuację, w której – w najlepszym razie! – pozostaje
pisarzowi ucieczka na dozwoloną działkę przyzagrodową, aby na
jej bezpiecznej grządce uprawiać niebieskie migdały31.
28

Tamże, Meldunek operacyjny, 10 XI 1977 r., k. 34–34v; tamże, Uzupełnienie do analizy
materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania nr 14324 z dnia 25 XI 1976 r., dotyczącej
Jerzego Ficowskiego, 26 I 1978 r., k. 40–40v.
29
Tamże, Meldunek operacyjny, 6 III 1978 r., k. 45–45v.
30
Tekst przemówienia Jerzego Ficowskiego ma Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego
ZLP 3 V 1978 r. ukazał się w siódmym numerze Zapisu (zob. J. Ficowski, „Przeciw dyskryminacji prawdy”, Zapis, nr 7 (1978): s. 17–18).
31
Tamże, s. 18.

342 | Działania aparatu represji wobec Jerzego Ficowskiego

Oprócz podpisów pod kolejnymi petycjami do władz i mobilizowania
środowiska literackiego do występowania w obronie wolności słowa Ficowski
włączał się w inne działania na rzecz opozycji. W maju 1978 r. przystąpił do
Komitetu Samoobrony Społecznej KOR32. Jeździł na procesy uczestników
protestów robotniczych w czerwcu 1976 r., redagował komunikaty KOR-u,
brał udział w pracach nad projektami oświadczeń.
Tajne służby PRL nie pozostały wobec tego obojętne. 11 listopada 1978 r.
Ficowski został zatrzymany na kilka godzin po tym, jak przed katedrą św. Jana
w Warszawie rozdawał oświadczenie wydane przez KOR w sześćdziesiątą rocznicę
odzyskania niepodległości33.
Służba Bezpieczeństwa, utwierdziwszy się w przekonaniu, że „postawa
i działalność J[erzego] Ficowskiego są jednoznacznie wrogie politycznie, a rola,
jaką pełni w środowisku, jest wybitnie szkodliwa społecznie, przystąpiła do
wszechstronnego rozpracowania działalności poety”34. Opracowany w grudniu
1978 r. plan dalszych działań operacyjnych wobec niego zakładał: „Wszechstronne, wyprzedzające rozpoznawanie i rejestrowanie antypaństwowych
działań i inicjatyw podejmowanych przez figuranta w warszawskim środowisku twórczym, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Warszawskiego
ZLP, a także wyprzedzające rozpoznanie charakteru kontaktów z głównymi
przedstawicielami nieformalnej grupy antysocjalistycznej »Graczy«”35, czyli
członkami i współpracownikami KOR i KSS KOR, przeciwko którym SB
prowadziła SOR o kryptonimie „Gracze”; w jej ramach inwigilowano również
Ficowskiego. Podtrzymano też całkowity zakaz wydawania utworów pisarza
oraz zakaz wyjazdu za granicę36.
Po roku, w grudniu 1979 r., stwierdzono, że podejmowane działania nie
przyniosły rezultatu. W ciągu 1979 r. Ficowski wspierał kolejne „wrogie” inicjatywy. W styczniu 1979 r. podpisał się pod listem intelektualistów, w którym
domagano się zaprzestania represji wobec Kazimierza Świtonia, a w czerwcu
opracował petycję do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w obronie studentów, członków tamtejszego SKS. Ponadto w Niezależnej Oficynie Wydawniczej
NOW-a opublikował tomik poezji pt. Gryps, który w ocenie bezpieki pretendował do „»wykombinowanej« nadbudowy intelektualnej grupy antysocjalistycznej KSS KOR”. Uwadze tajnych służb nie uszło również to, że:
W 1979 r. J[erzy] Ficowski opublikował gros swoich starszych
i nowych utworów w oficynach wydawniczych krajów
32

Dokumenty Komitetu Obrony Robotników…, s. 27, 259.
Tamże, s. 322.
34
AIPN, 0256/863, t. 2, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Cygan”, nr rej. 14324, 7 XII 1978 r., k. 10–10v.
35
Tamże, k. 10v.
36
Tamże, k. 11.
33
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kapitalistycznych. W wydawnictwie „Jews of Polish Orign”
(Towarzystwa Żydów Polskiego Pochodzenia w Wielkiej
Brytanii) opublikował w wersji polskiej i angielskiej tom poezji
Odczytanie popiołów. We francuskim wydawnictwie „Pandora”
zostało opublikowane jego opracowanie literackie Listów Bruna
Szulca. Wydawnictwo włoskie „Feltrialli” drukuje aktualnie ww.
opracowanie, które ma ukazać się na włoskim rynku księgarskim
w marcu 1980 roku37.

Kolejny odnotowany przez SB fakt „wrogiej” działalności Ficowskiego miał
miejsce wiosną 1980 r. Pisarz razem z innymi przedstawicielami literackiej
opozycji wystąpił w obronie aresztowanych i oskarżonych o kradzież powielacza szefa NOW-ej Mirosława Chojeckiego i współpracownika tejże oficyny
– Bogdana Grzesiaka. Podpisał się pod listem do Zarządu Głównego ZLP,
zawierającym apel o podjęcie interwencji w sprawie aresztowanych. Ponadto
w trakcie zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP zachęcał innych, by złożyli
podpisy pod tą petycją38. Mówił:
My, ludzie pióra i sumienia, nie możemy być i nie jesteśmy
obojętni na tę jaskrawą niesprawiedliwość i krzywdę. Lista
podpisów nie jest zamknięta. Adres do Zarządu Głównego ZLP
jest nadal dostępny każdemu, kto uważałby za swój moralny
obowiązek złożenia powyższego podpisu w obronie krzywdzonego,
dołączenia się do koleżanek i kolegów zwracających się w tej
sprawie do naczelnych władz naszego związku. Nie jest to przecież
sprawa jedynie osobista, krzywdy jednego człowieka, ale przede
wszystkim sprawa zagrożenia nadrzędnych, nas wszystkich
obchodzących zasad i wartości, których krzewienie i obrona jest
naszym elementarnym obowiązkiem39.

Neutralizowanie figuranta
W okresie karnawału „Solidarności” SB zmieniła taktykę działań wobec
Ficowskiego, co wynikało też z sytuacji politycznej. Zdjęto wówczas zapis
cenzorski na jego nazwisko. W meldunku operacyjnym z 22 sierpnia 1981 r.
pisano: „Na przełomie 1980/[19]81 został Jerzemu Ficowskiemu zdjęty zapis
37

Tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt.
„Cygan”, nr rej. 14324, [b.d.d.] XII 1978 r., k. 45.
38
A. Krajewski, Między współpracą…, s. 324–325.
39
AIPN, 0365/101, t. 2, Stenogram przemówienia Jerzego Ficowskiego wygłoszonego na
zebraniu OW ZLP w dniu 5 V 1980 r., k. 14.
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cenzorski. Podpisał on 5 umów w wydawnictwach państwowych, m.in. z S.W.
»Czytelnik«, Wydawnictwem Łódzkim, Ludową Spółdzielnią Wydawniczą
na realizację książkową swoich utworów literackich”40. Wyrażono też zgodę
na wyjazd Ficowskiego do Izraela w kwietniu 1981 r. na zaproszenie pisarzy
izraelskich. Bezpieka przewidywała, że
zaniechanie wszelkich restrykcji wobec twórczości J[erzego]
Ficowskiego doprowadzi w niedługim czasie do wyjałowienia
twórczego. Dalsza działalność twórcza będzie potem prowadziła
do deprecjacji wartości literackich, a co za tym idzie, postępującej
alienacji w środowisku. […] Wyjałowienie twórcze i deprecjacja
intelektualna w środowisku (w przyszłości stosunkowo
niedalekiej) ostatecznie skompromituje go i określi jako człowieka
koniunkturalnego i „komercyjnej orientacji światopoglądowej”.
W takiej sytuacji drogi powrotnej już nie będzie.

Wyrażano nadzieję, że wyjazd do Izraela na okres trzech miesięcy „wyłączy
J[erzego] Ficowskiego z problematyki aktualiów społecznych i politycznych
kraju, a także KSS KOR”41.
W opinii SB, chociaż poglądy polityczne Ficowskiego „nie uległy istotnym
przeobrażeniom, to umożliwienie mu publikacji w wydawnictwach państwowych, możliwości wyjazdów zagranicznych oraz pogarszający się stan zdrowia
wpłynęły hamująco na jego postawę”42.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Ficowski uniknął internowania. Za to
w ramach akcji „Klon” 13 grudnia 1981 r. przeprowadzono z nim rozmowę
ostrzegawczą, w czasie której podpisał oświadczenie, że „nie zamierza podejmować jakiejkolwiek działalności skierowanej przeciwko PRL”43. Mimo to
pisarz nie zaniechał działań na rzecz opozycji. W związku z tym również tajna
policja nie zaprzestała dalszych działań operacyjnych wobec niego. Ich celem
było wówczas:
Stałe, wszechstronne rozpoznanie działalności i powiązań figuranta
ze środowiskiem pisarzy opozycyjnych, znanymi z wrogiej
działalności antysocjalistycznej przedstawicielami nauki i kultury,
aktywistami b[yłej] „Solidarności” oraz osobami związanymi
z nielegalnymi wydawnictwami podziemnymi, a także rozpoznanie
40

AIPN, 0256/863, t. 2, Meldunek operacyjny, 22 VIII 1981 r., k. 57–57v.
Tamże, Notatka służbowa dotycząca Jerzego Ficowskiego, [b.d.d.] III 1981 r., k. 185–186.
42
Tamże, Meldunek operacyjny, 23 III 1985 r., k. 108.
43
Tamże, Meldunek operacyjny, 13 XII 1981 r., k. 64; tamże, Analiza materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Cygan” nr ewid. 14324, prowadzonej na ob.
Ficowskiego Jerzego, 3 IX 1984 r., k. 98; tamże, Oświadczenie, k. 197.
41
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związków Ficowskiego ze środowiskiem emigracyjnych działaczy
antykomunistycznych oraz obcokrajowcami odwiedzającymi
PRL, zwłaszcza osobami powiązanymi z międzynarodowym
syjonizmem44.

Służba Bezpieczeństwa zwróciła uwagę na to, że „od połowy maja 1983 r.
Jerzy i Elżbieta Ficowscy bardzo aktywnie zaangażowali się w pomoc dla Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. Uczestniczyli w zorganizowaniu
pogrzebu i zbierali na ten cel pieniądze. Roztoczyli nad nią opiekę w okresie
psychicznego załamania. Odwiedzali ją także w szpitalu, gdzie znalazła się
w związku z zapaleniem płuc”. Zwrócono uwagę, że Barbara Sadowska od
wielu lat utrzymywała kontakty z Ficowskimi. Podkreślano też, że prezentuje
ona „zbliżone do Ficowskich poglądy polityczne i angażowała się we wrogą
działalność, co spowodowało, że więzy między nimi zacieśniały się jeszcze
bardziej”45.
W ramach działań represyjnych wobec Ficowskiego w styczniu 1983 r.
dokonano rewizji w jego mieszkaniu46. W czerwcu 1983 r. przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski przeprowadzono z nim kolejną rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Pisarz stwierdził wówczas, że „z dużym zadowoleniem
oczekuje wizyty w Polsce Jana Pawła II, wiążąc z nią nadzieję na przyśpieszenie
procesu normalizacji sytuacji w kraju oraz całkowite zniesienie stanu wojennego”. Ficowski oświadczył także, że „zamierza, w miarę możliwości, wziąć
udział w powitaniu papieża na trasie przejazdu lub podczas publicznej mszy,
natomiast nie zamierza podejmować żadnych działań związanych z wizytą
papieża w ramach środowiska literackiego”47.
Wiosną 1985 r. SB doszła do wniosku, że Ficowski ograniczył prowadzenie
„wrogiej działalności”. W związku z tym 23 marca 1985 r. postanowiono sprawę
operacyjnego rozpracowania przekształcić w kwestionariusz ewidencyjny48.
Stwierdzono, że „mimo pewnego zneutralizowania działalności figuranta,
zasadnym jest prowadzenie stałej i systematycznej kontroli figuranta”49.
Podsumowując działania podejmowane w ramach SOR „Cygan”, zaznaczono, że „wykorzystano 7 TW, 1 KO, 2 konsultantów”50. Oprócz agentury
44

Tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt.
„Cygan”, nr rej. 14324, prowadzonej na Jerzego Ficowskiego, 3 VIII 1984 r., k. 88.
45
Tamże, Analiza materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Cygan”
nr ewid. 14324, prowadzonej na ob. Ficowskiego Jerzego, 3 IX 1984 r., k. 99.
46
Tamże, k. 98.
47
Tamże, Meldunek operacyjny, 14 VI 1984 r., k. 67.
48
AIPN, 0256/863, t. 3, Meldunek operacyjny, 28 III 1985 r., k. 2–2v.
49
Tamże, Notatka służbowa, 27 VIII 1985 r., k. 8.
50
Tamże, Charakterystyka kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Cygan”, 11 VII 1985 r., k. 6.
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zastosowano również środki techniki operacyjnej, takie jak: podsłuch telefoniczny, obserwację, inwigilację korespondencji.
Po niespełna dwóch latach prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego
„Cygan” uznano, że Ficowski zaprzestał „negatywnej działalności”. Stwierdzono,
że nastąpiło to na skutek podejmowanych wobec niego „przedsięwzięć operacyjnych”, a także w wyniku „zmian polityczno-społecznych wewnątrz kraju” oraz
ponownego umożliwienia mu w 1984 r. publikowania w oficjalnym obiegu
wydawniczym51. W związku z tym 4 grudnia 1986 r. zakończono inwigilację
pisarza w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Nie oznaczało to jednak,
że tajne służby przestały się nim interesować. Nadal był on kontrolowany
operacyjnie w ramach sprawy obiektowej „Almanach”52, prowadzonej wobec
warszawskiego oddziału ZLP.
Jerzy Ficowski zmarł 9 maja 2006 r. w Warszawie. Mimo że po śmierci Stalina w marcu 1953 r., tak jak zresztą wielu innych poetów, napisał z tej okazji
wiersz pt. „5 III 1953”53, to nie należał do grona twórców partyjnych i nie był
ulubieńcem władz komunistycznych, chociaż w pewnych okresach publikował
w wydawnictwach państwowych. Zmuszony szantażem do współpracy z komunistycznym aparatem represji nie podjął jej. Działając od połowy lat 70. po
stronie opozycji, kontestował politykę władz i występował w obronie wolności
słowa. Z tego też powodu był inwigilowany i nękany przez tajne służby PRL.
*
The communist secret police repression of Jerzy Ficowski
Jerzy Ficowski (1924–2006) was a Polish poet, writer, song-writer, and
translator. He achieved fame as a scholar of of Roma (Gypsy) and Jewish
culture. During the Second World War, he fought in the Warsaw Uprising as
a Home Army soldier, after which he was imprisoned in POW camps in Nazi
Germany. He returned to Poland in 1945. His poetic debut occurred in 1946
in the daily Dziś i Jutro [Today and Tomorrow], which was a periodical published
by the milieu of Bolesław Piasecki. From 1948 to 1983, he was a member of
the Union of Polish Literati. In 1949, he belonged to the Gypsy Lore Society,
a British scholarly association for the study of Gypsy folklore. Two decades
later, in 1970, he became a member of the PEN Club. The following article
reconstructs the repressive actions of the communist secret police (SB) against
51

Tamże, Uzupełnienie meldunku, 9 XII 1986 r., k. 20.
Tamże.
53
Zob. J. Ficowski, „5 III 1953”, Nowa Kultura, nr 11 (1953): s. 6; B. Urbankowski, Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwo Penelopa, 2011): s. 404–405;
A. Spólna, Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka
(Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007): s. 1983.
52
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Ficowski. In May 1948, he was forced to sign an affidavit to collaborate with
the communists, although he never actually snitched for the regime. He became
involved with the democratic opposition during the mid-1970s, condemning
the policies of the communist system while defending freedom of speech. He
signed numerous letters of protest and was also a member of the KSS KOR
[Committee to Defend Workers] opposition group in 1978–1980. He was
thus surveilled and harrassed by the secret police for years.

Rafał Łatka

Służba Bezpieczeństwa wobec
III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL
na przykładzie sytuacji w Krakowie

Wprowadzenie
Po morderstwie ks. Jerzego Popiełuszki stosunki państwo–Kościół pozostawały
w zamrożeniu. Mimo rozmów w Komisji Wspólnej obie strony zajmowały konsekwentnie sztywne stanowiska1. Pierwszym sygnałem świadczącym o zmianie
polityki władz była amnestia dla więźniów politycznych, ogłoszona w lipcu 1986 r.
Niemniej o możliwości zorganizowania trzeciej wizyty Jana Pawła II w Polsce
rozmawiano już wcześniej – od grudnia 1985 r. W czasie posiedzenia Komisji
Wspólnej z 23 grudnia kard. Macharski zaproponował, by trzecia pielgrzymka
papieża do kraju odbyła się w 1987 r. w związku z Krajowym Kongresem Eucharystycznym, a centralnym punktem wizyty była Warszawa2. Strona rządowa
wstępnie przyjęła tę propozycję, ale jej reprezentanci apelowali, by „działalność
papieża w Polsce [była] obliczona na pomoc w przezwyciężaniu kłopotów, przed
którymi stoi naród i by wystąpienia papieża nie konfliktowały Polski z krajami
socjalistycznymi i nie dały Zachodowi powodu do atakowania Polski”3.
1

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa: „Neriton”, 2003): s. 560.
O wytycznych polityki wyznaniowej władz w tym okresie zob. więcej: AAN, BP KC PZPR, sygn. V/239.
2
K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989
(Warszawa: IPN, 2012): s. 165–166; A. Dudek, „Władze PRL wobec III pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny” [w:] Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, (red.)
Z. Struzik, P. Skibiński (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2012): s. 177–178.
3
P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan
– PRL – Episkopat (Warszawa: „Książka Polska”, 1997): s. 225–228. Na temat postulatów władz zob.
szerzej: Tajne dokumenty Państwo–Kościół 1980–1989 (Londyn–Warszawa: b.w., 1993): s. 466–467.
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Na kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej 20 marca 1986 r. okazało się,
że kość niezgody między władzami a Kościołem stanowił przyjazd Jana Pawła
II do Gdańska4. Strona kościelna była jednak stanowcza i ostatecznie portowe
miasto znalazło się w planie wizyty5.
Najważniejsze uzgodnienia, w tym ostateczne ustalenie programu wizyty,
zapadły w czasie spotkania gen. Jaruzelskiego z prymasem Glempem, które
odbyło się 22 grudnia. W ogłoszonym po nim komunikacie: „Podkreślono, że
dla wizyty papieża powinny być już obecnie tworzone odpowiednie warunki,
a przede wszystkim sprzyjający klimat w całokształcie stosunków Państwo–
–Kościół, aby wizyta przyniosła pożytek wiernym i Polsce”6.
Potwierdzenie uzgodnień z grudniowego spotkania nastąpiło w czasie wizyty
Wojciecha Jaruzelskiego w Watykanie 17 stycznia 1987 r. na audiencji u Jana
Pawła II. Władze wykorzystały to spotkanie do eksponowania swoich celów
propagandowych7, niemniej jego efektem było również przyspieszenie rozmów
prowadzonych w Komisji Wspólnej na temat pielgrzymki. Kluczowe uzgodnienia zapadły w trakcie posiedzenia tego gremium 9 lutego. W komunikacie
poinformowano o terminie pielgrzymki i miastach, w których będzie przebywał papież. Ojciec Święty w dniach 8–14 czerwca miał odwiedzić: Warszawę,
Częstochowę, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin i Tarnów8.
Służba Bezpieczeństwa w czasie III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL,
podobnie jak w czasie dwóch poprzednich wizyt, była najważniejszym organem zapewniającym kontrolę władz nad tym wydarzeniem. Poniżej omówię
4

S. Cenckiewicz, „Kością niezgody jest Gdańsk”, Biuletyn IPN, nr 7 (2002): s. 65–70;
P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce…, s. 231–232. Władze zgodziły się rozpatrzyć w planie wizyty Gdańsk dopiero w trakcie wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej
(zob. AAN, UdsW, sygn. 115/21, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli
rządu i Episkopatu w dniu 23 IX 1986 r., k. 2–3).
5
Stało się tak za cenę rezygnacji przez przedstawicieli Episkopatu z pobytu Jana Pawła II
w Rzeszowie (zob. szerzej: P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy generała Wojciecha
Jaruzelskiego w latach 1986–1989 (Warszawa: ISP PAN, 2012): s. 220–225).
6
Komunikat o spotkaniu prymasa Glempa z przewodniczącym Rady Państwa W. Jaruzelskim
22 XII 1986 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów
1945–1989, t. 3 (Poznań: Wydawnictwo „W Drodze”, 1994): s. 533.
7
Założenia i cele wizyty gen. Jaruzelskiego w Watykanie: AAN UdsW, sygn. 126/52 [za:]
P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu (Warszawa: „Pax”, 2001): s. 170–176;
J. Żaryn, „Polityczne tło pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r.” [w:] Brama
do wolności…, s. 208.
8
Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu w sprawie przygotowań do
trzeciej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, 16 II 1987 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół
katolicki a państwo…, t. 3, s. 542. Mimo wielu obiekcji władz w czasie tego posiedzenia zgodzono
się umieścić w programie wizyty spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą i odwiedziny papieża
grobu ks. Popiełuszki (zob. K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej…, s. 185). Kościół miał
dopilnować, by nie doszło w ich czasie do „manifestacji antypaństwowych”.
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jej system organizacyjny i rolę w czasie przygotowań do pielgrzymki, w czasie
jej trwania i po jej zakończeniu.

System organizacyjny i zadania SB
w czasie wizyty
Politykę władz w czasie pielgrzymki, podobnie jak w okresie dwóch poprzednich wizyt, kreowały najwyższe organy partii na czele z pierwszym sekretarzem.
Najważniejszą rolę wykonawczą w przygotowaniach władz do pielgrzymki Ojca
Świętego pełniło MSW, a w jego ramach SB9. Oficjalne przygotowania koordynował, zgodnie z decyzją Biura Politycznego KC PZPR, tzw. centralny zespół,
w którego skład weszli również przedstawiciele Kościoła10. W jego gestii znajdowały się tylko sprawy o najistotniejszym dla wizyty znaczeniu; większością
prac przygotowawczych i realizacyjnych zajmowały się zaś grupy wojewódzkie11.
W Krakowie, podobnie jak w innych województwach, w których miał przebywać
Jan Paweł II, powołano Wojewódzki Sztab Polityczny odpowiedzialny za przygotowania do wizyty. Przewodniczył mu I sekretarz KK PZPR, a podporządkowany
mu był Zespół Koordynacyjny ds. wizyty Papieża Jana Pawła II w Krakowie,
powołany decyzją nr 21/87 przez prezydenta Krakowa Tadeusza Salwę12.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z kolei rozpoczęło przygotowania do
wizyty już pod koniec 1986 r. W Warszawie powołano centralny sztab do „zabezpieczenia” trzeciej wizyty papieskiej. Operacji nadano kryptonim „Zorza II”.
Kierownikiem sztabu został wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew
Pudysz, który miał za zadanie koordynację przedsięwzięć podejmowanych
przez poszczególne struktury MSW13.
W województwie krakowskim sztab operacji „Zorza II” powołano 30 stycznia
1987 r. decyzją nr 01/87 szefa WUSW Jerzego Gruby. Jego kierownikiem został
Piotr Kościelniak, szef miejscowej SB, stanowiska jego zastępców mieli pełnić zaś:
Władysław Nowak (drugi z szefów SB), Zygmunt Majka (naczelnik Wydziału IV),
9

Dokładnie tak samo było w czasie I i II wizyty papieskiej (zob. szerzej: R. Łatka „Wstęp” [w:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków: IPN, 2012): s. 11–22).
10
AAN, KC PZPR, sygn. LII/210, Notatka w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno-Politycznego dla zabezpieczenia wizyty papieża w Polsce, 1 III 1987 r., b.p.
11
Ocena wizyty papieża w czerwcu 1987 r. opracowana przez zespół pracowników KC PZPR,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu do Spraw Wyznań [w:] Tajne dokumenty…, s. 500–501.
12
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 2, Decyzja nr 21/87 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw związanych
z wizytą Jana Pawła II w Krakowie, 9 III 1987 r., k. 92–93. Znamionuje to podporządkowanie instytucji działającej przy prezydencie Krakowa sztabowi wojewódzkiemu, opartemu
w zasadniczej mierze o struktury PZPR.
13
A. Dudek, „Władze PRL wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny” [w:] Brama
do wolności…, s. 180.
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Eugeniusz Jakubowski (zastępca szefa WUSW ds. MO), Andrzej Czopek (zastępca
szefa WUSW ds. Polityczno-Wychowawczych) i Kazimierz Stawowy (zastępca szefa
WUSW ds. Administracyjno-Gospodarczych). Jako zwyczajni członkowie występowali naczelnicy wszystkich wydziałów krakowskiego WUSW14. W „zabezpieczanie”
wizyty, podobnie jak w czasie poprzedniej pielgrzymki, był zaangażowany cały
miejscowy aparat bezpieczeństwa, któremu podporządkowano również MO. Jak
widać ze składu personalnego sztabu operacji „Zorza II”, został on w stosunku do
poprzedniej wizyty Jana Pawła II w Krakowie znacznie poszerzony15. Krakowski
sztab składał się z kilku zespołów: Zespołu Rozpoznania i Działań Operacyjnych,
Zespołu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zespołu ds. Polityczno-Wychowawczych, Zespołu Zabezpieczenia Technicznego i Materiałowego, Zespołu
Informacyjnego. Sztab miał realizować zadania, takie jak:
1. Organizowanie działań operacyjno-rozpoznawczych związanych
z przyjazdem papieża, w tym zwłaszcza rozpoznawanie zamierzeń
dot[yczących] wykorzystania pobytu papieża w Polsce do celów
sprzecznych z interesem PRL.
2. Organizowanie operacyjnego i prewencyjnego zabezpieczenia
wizyty na terenie województwa krakowskiego, w tym zapewnienie
bezpieczeństwa osobistego papieżowi.
3. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć
zapobiegawczych, przeciwdziałających wrogim zamierzeniom
związanych z przyjazdem i pobytem papieża na terenie
województwa krakowskiego.
4. Wypracowywanie ogólnych i szczegółowych koncepcji, taktyki
oraz planów działań związanych, z przebiegiem wizyty i osobistym
bezpieczeństwem papieża na terenie wojew[ództwa] krakowskiego16.

16 lutego 1987 r. szef krakowskiego sztabu, Piotr Kościelniak, sformułował
wytyczne regulujące funkcjonowanie miejscowego WUSW. Zgodnie z nimi
do najważniejszych zadań SB w czasie wizyty należało:
14

W skład zespołu sztabowego wchodziło jeszcze dwóch pomocników kierownika sztabu (Andrzej
Weber, Julian Kantek), kierownik zespołu informacyjnego (Mieczysław Florek) i sekretarz sztabu
Antoni Lipień (AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 2, Decyzja nr 01/87 Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie z dnia 31 I 1987 r., 30 I 1987 r., k. 22).
15
Zgodnie z zaleceniami przysłanymi z centrali planowano wykorzystać doświadczenia
z poprzednich wizyt papieskich. Fragmenty wyciągu tez ministra spraw wewnętrznych gen.
Czesława Kiszczaka, przygotowanych na posiedzenie sztabu „Zorza II” [w:] Operacja „Zorza II”.
Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec
1987), (wybór, red. nauk. i wstęp) S. Cenckiewicz, M. Kruk (Gdańsk: IPN, 2008): s. 29–30.
16
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 2, Decyzja nr 01/87 Szefa Wojewódzkiego
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie z dnia 31 I 1987, 30 I 1987 r., k. 22.
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1. Odcinanie Kościoła od wszelkich inicjatyw przeciwnika
politycznego, mających na celu upolitycznienie wizyty lub
wypaczenie jej religijnego charakteru.
2. Wytworzenie przekonania wśród hierarchii kościelnej i kleru, że
tylko odpowiedzialna i zgodna współpraca z władzami na różnych
szczeblach pozwoli na niezakłócony przebieg wizyty.
3. Wykorzystanie płaszczyzny przygotowań do dalszego umacniania
agenturalnego i pogłębionego rozpoznania grup i środowisk w tym
szczególnie opozycyjnych, celem neutralizowania politycznie
negatywnych inicjatyw, zamiarów i działań17.

Podobnie jak w czasie wizyty w 1983 r., w najważniejszych operacjach
związanych z pielgrzymką Jana Pawła II brały udział wszystkie struktury SB
w danym mieście. Co istotne, również poszczególne komendy wojewódzkie
współpracowały ze sobą w zakresie zabezpieczania pielgrzymki. Najistotniejsza
była wymiana informacji między Wydziałami IV z różnych województw18.
Równie ściśle struktury zajmujące się na co dzień Kościołem współpracowały z Wydziałem III. Co charakterystyczne, im bliżej terminu wizyty, tym
częściej otrzymywano od niego informacje19. Krakowski Wydział IV oceniał
pozytywnie wyniki współdziałania „z pozostałymi pionami i służbami”20.
Specjalną strukturą powołaną na czas trzeciej wizyty Jana Pawła II w Krakowie była zorganizowana w lutym 1987 grupa oficerów z miejscowego sztabu
WUSW do nawiązania roboczych kontaktów z przedstawicielami diecezjalnego
komitetu organizacyjnego. W jej skład wchodzili: Z. Majka, Bogdan Białk
(naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego), Zenon Śliwa (naczelnik Wydziału
Prewencji) i Bronisław Michaliszyn (doradca Szefa WUSW ds. Operacji
„Zorza II”). Planowano, że w rozmowach grupa ta będzie miała „decydujący
głos w kwestii programu wizyty, stawiania warunków odpowiedzialnym za
17

Tamże, Wytyczne operacyjno-polityczne Kierownika Sztabu „Zorza-II” dla jednostek
organizacyjnych Garnizonu Krakowskiego w związku z wizytą papieża, 16 II 1987 r.,
k. 35–37. W podobny sposób zostały ujęte zadania dla Rejonowych USW (zob. tamże,
Wytyczne Kierownika Sztabu WUSW w Krakowie w sprawie zadań dla Rejonowych USW
związane z Operacją „Zorza II”, 3 III 1987 r., k. 96–98).
18
Tak jak w czasie poprzedniej wizyty Jana Pawła II, doszło w Krakowie do narady przedstawicieli WUSW z okolicznych województw (zob. AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”,
t. 25, Protokół nr 11 ze spotkania przedst. WUSW w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Bielsku
Białej, Nowym Sączu, Tarnowie – w sprawie współpracy przy realizacji operacji „Zorza II”
– odbytego w dniu 25 V 1987 r., 26 V 1987 r., k. 133–138). W jego czasie omawiano głównie
stan przygotowań Kościoła do wizyty w poszczególnych województwach i zamierzenia opozycji.
19
Zob. np. AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Informacja dot. przygotowań do
wizyty Jana Pawła II, 9 VI 1987 r., k. 57.
20
Tamże, t. 5, Notatka dot. zapoznania się i oceny stanu przygotowania do wizyty Jana Pawła
II w WUSW i Wydziale IV Kraków, 26 V 1987 r., k. 27–31.
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przygotowania, egzekwowania zadań wiążących się z bezpieczeństwem życia
i zdrowia papieża oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego”. Uzgodnienia, które ona poczyni, miały mieć charakter wiążący dla Sztabu WUSW
w Krakowie21.

Inwigilacja przygotowań Kościoła,
działania przed wizytą
Zgodnie z założeniami sformułowanymi przez MSW jeszcze w grudniu
1986 r. zasadniczym celem działania władz było uzyskiwanie wszelkich informacji dotyczących planowanej wizyty Jana Pawła II w PRL22. Za najistotniejsze uznawano zdobywanie wiedzy na temat zamierzeń Kościoła związanych
z pielgrzymką. Miano również realizować powiązane z tym zadania określone
w wytycznych kierownika Sztabu WUSW w Krakowie; zostały one przekazane
jednostkom miejscowego garnizonu23.
Pierwsze doniesienia agenturalne i meldunki dotyczące przygotowań do
pielgrzymki zaczęto zbierać już na początku 1986 r. Miało to ścisły związek
z zaplanowanym na rok 1987 Kongresem Eucharystycznym24, który – jak
chciał tego Episkopat – miał być połączony z wizytą Jana Pawła II25.
W grudniu 1986 r. rozpoczęto, zgodnie z dyrektywami centrali, proces „wyselekcjonowania i wytypowania agentury, mającej możliwości realizowania zadań
operacyjnych i wszechstronnego uzyskiwania i dokumentowania wszelkich informacji odnoszących się dotyczących planowanej wizyty Jana Pawła II w Polsce”. Planowano przede wszystkich wyszukać takie osobowe źródła informacji, które mogły
mieć bezpośredni dostęp do papieża i jego otoczenia, a tym samym wykonywać
zadania związane z „kształtowaniem ocen i opinii w tym środowisku” i wpływać
na samego Jana Pawła II bezpośrednio lub przy pomocy innych osób. Ponadto,
21

Tamże, t. 2, Decyzja nr 02/87 Kierownika Sztabu WUSW w Krakowie, 11 II 1987 r.,
k. 25. Znacznie tej grupy podkreślano w innych dokumentach aparatu represji, np. tamże,
Wytyczne operacyjno-polityczne Kierownika Sztabu „Zorza-II” dla jednostek organizacyjnych
Garnizonu Krakowskiego w związku z wizytą papieża Jana Pawła II, 16 II 1987 r., k. 35–37.
22
Tamże, t. 7, Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Naczelnika Wydziału IV
WUSW w Krakowie, 18 XII 1986 r., k. 18.
23
Tamże, t. 2, Wytyczne operacyjno-polityczne Kierownika Sztabu „Zorza II” dla jednostek organizacyjnych Garnizonu Krakowskiego w związku z wizytą papieża Jana Pawła II, 16 II 1987 r., k. 35–37.
24
Przygotowania do Kongresu śledzono w ramach sprawy operacyjnej krypt. „Kongres” (zob.
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 1, Plan przedsięwzięć operacyjnych SO krypt.
„Kongres”, 20 II 1986 r., k. 20–23).
25
Służba Bezpieczeństwa już w lutym 1986 r. informowała swoje struktury, że w 1987 r.
dojdzie do wizyty Jana Pawła II w PRL (zob. tamże, Pismo zastępcy dyrektora Departamentu
IV MSW płk. E. Mirowskiego do zastępcy szefa WUSW ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, 27 II 1986 r., k. 36–38).

Glaukopis nr 31 | 355

zgodnie z poleceniami z Departamentu IV MSW, miały to być również osoby,
które znajdą się w komitetach organizujących wizytę bądź takie, które będą uczestniczyć w uroczystościach, w których będzie uczestniczył papież (dzięki temu będą
miały możliwość „działania neutralizującego »w tłumie« w warunkach zamieszek
i konfliktu oraz przeciwdziałania wrogim politycznie inicjatywom”)26.
Krakowska SB intensywne zbieranie informacji rozpoczęła w styczniu 1987 r.
Pierwszy donos znajdujący się w sprawie „Zorza II” pochodzi z 13 stycznia; dokument ten był jednak mało szczegółowy i zawierał informacje nieprzydatne dla aparatu represji27. Podobny charakter miały doniesienia z początku marca28. Zakres
pozyskiwanych informacji w pierwszym kwartale 1987 r. był dla kierownika sztabu
Z. Majki wysoce niezadowalający. Jak stwierdził w czasie posiedzenia sztabu 13 marca:
Jako kierownik wiadomego zespołu apeluję do wszystkich naczelników
SB i MO o informacje dot[yczące] zbliżającej się wizyty papieża,
których nie ma, po prostu nie wpłynęła jak dotąd ani jedna. Trzeba
pilnie ukierunkować nasze źródła osobowe, określić im konkretne
zadania, gdyż z powszechnego odczucia wynika, że zainteresowanie
przyjazdem papieża w różnych środowiskach społecznych jest znaczne29.

Zakres pozyskiwanych przez aparat represji informacji stopniowo się jednak
zwiększał – prawdopodobnie na skutek reprymendy kierownika sztabu operacji „Zorza II”; w sposób szczególny skupiano się na inwigilacji przygotowań
Kościoła i rozpoznaniu jego planów związanych z wizytą. Pod koniec miesiąca
krakowska SB sporządziła dokładne wytyczne dla tajnych współpracowników
Wydziału IV. Za pierwszorzędny cel uznano: „Zapewnienie pełnego i wszechstronnego rozpoznania planów, zamierzeń i inicjatyw zarówno Watykanu, jak
też kierownictwa Kościoła krakowskiego oraz ogniw powołanych do przygotowania wizyty papieża z uwzględnieniem stopnia realizacji wytycznych
Episkopatu i oddolnych inicjatyw organizacyjnych”30.
26

Tamże, Pismo naczelnika Wydz. II Departamentu IV MSW płk. R. Będziaka do naczelnika
Wydziału IV WUSW w Krakowie, 18 XII 1986 r., k. 63–64.
27
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 7, Wyciąg z doniesienia TW. ps. „Staszek” ,
13 I 1987 r., k. 198.
28
Tamże, Wyciąg z informacji operacyjnej TW ps. „Grudzień”, 6 III 1987 r., k. 172; tamże,
Wyciąg z informacji TW ps. „Kolec”, 6 III 1987 r., k. 17. Brak w sprawie „Zorza II” doniesień
z lutego 1987 r.
29
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 24, Protokół nr 2 z posiedzenia Sztabu WUSW
w Krakowie w ramach operacji „Zorza II” odbytego w dniu 1987-03-13 w godz. od 11–14,15
[tak w oryginale – R.Ł.] w Sali konferencyjnej nr 103, 13 III 1987 r., k. 118. O zwiększenie
ilości pozyskiwanych informacji apelował również w czasie tego posiedzenia szef krakowskiej
SB Piotr Kościelniak (tamże, k. 125).
30
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 7, Zadania dla tajnych współpracowników
Wydziału IV w związku z wizytą papieża w Krakowie, 26 III 1987 r., k. 138.
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W dalszej części dokumentu zadania w tym względzie precyzyjnie rozdzielono. Warto je w całości przytoczyć, by uzmysłowić sobie, jak szeroki zakres
informacji interesował aparat represji:
a. Osobowe źródła informacji posiadające dotarcie do Kurii
prowadzą rozpoznanie planów i zamierzeń hierarchów, dyspozycji
przekazywanych przez papieża lub urzędników watykańskich
(np. szefa ochrony osobistej Jana Pawła II), jak również działań
podejmowanych przez Kościelny Komitet Organizacyjny, zajmujący
się przygotowaniem wizyty.
b. Rozpoznanie programu i przygotowań w miejscach, gdzie odbędą
się uroczystości z udziałem papieża (Wawel, Błonia), zbieranie
informacji o osobach świeckich angażowanych przez Kościół do
wykonania różnych prac pomocniczych.
c. Informacja dot[ycząca] przygotowań do wizyty podejmowanych
w poszczególnych parafiach, liczebności i składu osobowego
pielgrzymek na uroczystości z udziałem papieża, organizowanie
zbiórek pieniężnych, zakupu lub wykonywania upominków dla
papieża, desygnowanie ludzi do służb porządkowych, kształtowania
nastrojów wśród wiernych przez księży itd.
d. Informacje o próbach docierania księży do różnych środowisk,
przede wszystkim do załóg zakładów pracy, cel i formy realizacji.
e. Inicjatywy rodzące się w duszpasterstwie akademickim i ruchu
oazowym dot[yczące] form udziału w uroczystościach papieskich.
f. Negatywne wystąpienia publiczne księży.
g. Rozpoznanie rodzaju i form zaangażowania się w organizację
i obsługę prasową wizyty przez dziennikarzy „TP”, członków KIK,
PAX, ChSS, PZKS.
h. Stosunek duchowieństwa i wiernych kościołów nierzymskokatolickich do wizyty, inicjatywy kościoła rzymskokatolickiego,
zmierzające do wykorzystania PRS31.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami najistotniejsze z perspektywy władz
było nawiązanie kontaktów Kościoła z działaczami opozycyjnymi i ich zamierzenia, mające na celu „wykorzystanie wizyty do celów pozareligijnych”. Dopiero
na trzecim miejscu znalazło się przekazywanie informacji wiążących się z bezpieczeństwem papieża. Poza tym tajni współpracownicy mieli się włączać do
kościelnych komitetów organizacyjnych i zwracać uwagę na kontakty środowisk
katolickich z cudzoziemcami32.
31
32

Tamże, k. 138–139.
Tamże, k. 139.
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Nie mniej istotne były działania profilaktyczno-neutralizujące, które mieli
oni prowadzić; wśród nich najważniejsze było:
prezentowanie tezy, że:
– W interesie Kościoła leży odcięcie się od podziemia i opozycji
jako czynników sterowanych przez służby specjalne z Zachodu,
powiązanych z międzynarodowym terroryzmem, traktujących
Kościół instrumentalnie, zmierzających do wykorzystania wizyty
dla własnych celów politycznych, sprzecznych z interesem Kościoła.
– Kościół powinien we własnym zakresie uporządkować kwestię
księży powiązanych z opozycją i podziemiem lub występujących
z wrogimi kazaniami, ponieważ ich postawa daje władzom
argumenty, iż Kościół popiera opozycję, ponieważ ich działalność
destabilizuje Kościół wewnętrznie (krytykują hierarchów) i spycha
na tory działalności politycznej.
– Moralnym obowiązkiem Kościoła jest dołożenie starań, aby wizyta Jana Pawła II przebiegła w atmosferze religijnej, niezakłóconej
ekscesami mogącymi narazić na niebezpieczeństwo również samego papieża.
– Kościół i księża nie są zainteresowani wykorzystaniem świątyń
i miejsc kultu do imprez politycznych.
– Zaproszenie papieża jest potwierdzeniem wiarygodności władz
oraz zapowiedzią stabilności w stosunkach Państwo–Kościół33.

Podobnie jak przy okazji pielgrzymki Ojca Świętego w 1983 r., krakowska
SB przygotowywała szczegółową analizę „zagrożeń wynikających z działalności
Kościoła w kontekście wizyty Jana Pawła II”. Jako najgroźniejsze dla interesów
władz oceniano: aktywność księży znanych z opozycyjnych postaw i aktywizację
– tak nazwanych w żargonie aparatu represji – środowisk antysocjalistycznych.
Jeśli chodzi o pierwsze z groźnych dla władz tendencji, to warto zacytować
fragment informacji z 16 kwietnia:
Niektórzy księża, znani zresztą od dawna ze swych nieprzejednanych
postaw, nie zaniechali politykierstwa, niekiedy wręcz eskalując
natężenie wrogich politycznych wystąpień jakby na przekór
wspólnym dążeniom władz i kierownictwa Kościoła do właściwego
i godnego przyjęcia papieża-rodaka. Do takich księży należy ks.
K[azimierz] Jancarz, który ze szczególną zajadłością atakuje ustrój
i władze PRL […]34.
33

Tamże, k. 139–140.
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 19, Informacja dot. aktualnych zagrożeń wynikających z działalności Kościoła w kontekście wizyty Jana Pawła II, 16 IV 1987 r., k. 13–14.
34
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Z kolei, jeśli chodzi o aktywizację środowisk opozycyjnych, autor powyższej
analizy wspomina o działalności studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego, którzy „podejmują studia na tej uczelni, aby pod płaszczykiem Kościoła
prowadzić wrogą działalność antypaństwową”35.
W następnym miesiącu aparat bezpieczeństwa wskazywał na kolejne negatywne z jego punktu widzenia elementy sytuacji społeczno-politycznej. Tym
razem jednak akcent położono na:
usztywnienie postawy strony kościelnej w kwestii organizacji
zabezpieczenia pobytu papieża. Poza wyraźnym zmniejszeniem
w stosunku do poprzednio deklarowanej liczby członków kościelnej
służby porządkowej Kuria prezentuje negatywny stosunek do
kwestii odpowiedniego, gwarantującego właściwą realizację zadań,
doboru członków tej służby oraz do uwzględniającego interesy obu
stron typowania uczestników uroczystości na Wawelu36.

Wśród zagrożeń wymieniono także zamierzenia środowisk związanych
z „Solidarnością”. Szczególną uwagę SB zwróciła na przygotowania Duszpasterstwa Hutników, które planowało na każde spotkanie z Janem Pawłem II wysłać
swoich przedstawicieli. Jak odnotowano w tej analizie: „Wśród działaczy RKS
Małopolska mówi się o konieczności przygotowania na imprezę na Błoniach
jednolitych ubiorów oraz znaczków b[yłej] »Solidarności«, a także zbliżonych
wielkością i kolorem transparentów”.
Zauważono również szczególne uaktywnienie krakowskiego duszpasterstwa
harcerek i harcerzy, które zamierzało doprowadzić do wyraźniejszego zaakcentowania obecności tego środowiska w czasie wizyty papieża (szczególnie
w Tarnowie, gdzie zaplanowano spotkanie Ojca Świętego z harcerzami)37.
Warto nadmienić, że aparat bezpieczeństwa pod koniec maja zaktywizował
swoje działania o charakterze profilaktycznym, prowadząc wiele tzw. rozmów
profilaktyczno-ostrzegawczych z duchownymi. Przykładowo 25 maja rozmawiano z ks. Antonim Ciułą, przełożonym domu zakonnego księży saletynów
przy ul. Wiślnej; 27 maja zaś z o. Juliuszem Drużkowskim, przełożonym
zakonu dominikanów w Krakowie.
Księdza Ciułę przepytywano, czy w domu zakonnym będą w czasie pielgrzymki przebywali jacyś goście i o plany zgromadzenia na okres wizyty.
35

Tamże, k. 14. Jej autor wśród wspomnianych studentów wymienia: Jana Rokitę, Zdzisława
Turkowskiego, Konrada Zbrożka i Dariusza Pęskiego.
36
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 5, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej na
terenie woj. Krakowskiego przed wizytą Jana Pawła II, 25 V 1987 r., k. 123–126.
37
Tamże, k. 125–126. Zob. szerzej: W. Hausner, M. Kapusta, Harcerstwo Duchowej Niepodległości. Duszpasterstwo Harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach
środowisk harcerskich 1983–1989 (Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas
Vistulana”, 2009).
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Funkcjonariuszka SB przeprowadzająca rozmowę zobowiązała przełożonego
saletynów do:
– posiadania imiennej listy wszystkich osób przebywających
w domu zakonnym w dniach od przyjazdu papieża do kraju do
chwili jego wyjazdu z Krakowa;
– w czasie adoracji całonocnej wprowadzenia dodatkowych dyżurów
księży w kościele;
– sprawdzenia i czuwania, a nawet oplombowania strychów i piwnic
w dniach 10 i 11 czerwca;
– czuwania nad religijnym, właściwym wystrojem zewnętrznym budynku;
– przeprowadzenia rozmów z opiekunami grup np. kleryków udających się na miejsce spotkań czy przejazdu papieża, by czuwali
nad postawą podopiecznych i tonowali ewentualne niewłaściwe
zachowania wiernych znajdujących się wokół nich;
– do legitymowania wszelkich osób pragnących jakiegokolwiek
schronienia w ich obiekcie;
– do udzielania wszelkiej pomocy organom bezpieczeństwa i milicji;
– do natychmiastowego telefonicznego powiadamiania o wszelkich
podejrzanych zdarzeniach i osobach – począwszy od dnia dzisiejszego38.

Podobny przebieg miała druga ze wspomnianych wyżej rozmów. Funkcjonariusz SB pytał o liczbę gości i plany zgromadzenia związane z wizytą39.
Z biegiem czasu liczba informacji pozyskiwanych przez SB systematycznie się
zwiększała, by podobnie jak w przypadku pielgrzymki Jana Pawła II z 1983 r.
największe natężenie osiągnąć na początku czerwca, w okresie bezpośrednio
poprzedzającym wizytę.
Przykładowo w doniesieniu otrzymanym od TW pseudonim „Mateusz”
3 czerwca uzyskano szczegółowe informacje na temat zebrania służby porządkowej (przeznaczonej do pilnowania porządku w czasie uroczystości na Błoniach),
które odbyło się 2 czerwca w klasztorze bernardynów. Tajny współpracownik
przedstawił sposób funkcjonowania służby, panujące w niej nastroje (opozycyjne stanowiły regułę – większość osób pełniła już swoje funkcje w czasie
wizyt w 1979 i 1983 r.40).
38

AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej z przełożonym zakonu saletynów przy ul Wiślnej 11, 25 V 1987 r., k. 201. Jak zapisała autorka notatki: „Ks[iądz] Ciuła podszedł do rozmowy bardzo poważnie. Skrupulatnie
notował wszelkie polecenia”.
39
Tamże, k. 201.
40
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Mateusz”
z dnia 3 VI 1987 r. pozostającego na kontakcie ppor. J. Domagały, 3 VI 1987 r., k. 216.

360 | Służba Bezpieczeństwa wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL

Szczególnej kontroli operacyjnej poddano krakowską kurię i duchownych
znanych z popierania opozycji, w tym przede wszystkim ks. Jancarza. Aparat
bezpieczeństwa dzięki źródłom agenturalnym pozyskał informacje dotyczące
plotek krążących w otoczeniu kard. Macharskiego. Mówiono np. że „niektóre
osoby mają za złe Macharskiemu częste rozmowy, spotkania z władzami, w tym
z MSW. Jeden z współpracowników miał się wyrazić, że niedługo gen. Gruba
i Macharski będą wzajemnie zapraszać się na imieniny”41. Poza tym uzyskano
również bardziej wartościowe materiały, dotyczące tematyki rozmów w kurii
w przededniu wizyty Jana Pawła II w Krakowie, czy darów dla papieża (w tym
zawierających „akcenty polityczne”)42.
W przededniu wizyty SB zintensyfikowała również działania określane
w jej żargonie jako profilaktyczno-ostrzegawcze. Wśród nich na pierwszy plan
wysuwały się rozmowy z księżmi zaangażowanymi w organizację wizyty. Przykładowo 6 czerwca przeprowadzono dwie z duchownymi odpowiadającymi za
kościelne służby porządkowe. Księdzu Stanisławowi Olszówce (wicerektorowi
krakowskiego WSD) i ks. Antoniemu Dużykowi (proboszczowi parafii św. Katarzyny w Krakowie) zwrócono uwagę na niewłaściwe zachowania duchownych
prowadzących szkolenia dla służb porządkowych i „zaapelowano, by w sytuacji,
gdy część służb cywilnych zajmuje negatywną postawę, klerycy i księża wykazali większą odpowiedzialność, zwielokrotnili zadania i wymogi”. Obydwaj
duchowni mieli wykazać, jak stwierdził ich rozmówca Z. Majka, zrozumienie
dla przedstawionych uwag i wykorzystać jego spostrzeżenia w pracy ze służbami
porządkowymi43. Skala tych działań na początku czerwca była wysoka. Sam
DUSW Nowa Huta planował przeprowadzenie 86 rozmów profilaktycznych
i prewencyjne zatrzymanie ośmiu osób44.

Przebieg wizyty i jej oceny
Nadrzędnym celem władz w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce było
zabezpieczenie jej przebiegu w taki sposób, by zadbać o bezproblemowy z ich
41

Tamże, Informacja z Wydziału V WUSW Kraków do Wydziału IV WUSW Kraków,
3 VI 1987 r., k. 207.
42
Tamże, Informacja z Wydziału V WUSW Kraków do Wydziału IV WUSW Kraków,
5 VI 1987 r., k. 180–181.
43
Tamże, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z ks. S. Olszówką, 6 VI 1987 r., k. 17; tamże,
Notatka z rozmowy przeprowadzonej z ks. Antonim Dużykiem, 6 VI 1987 r., k. 16.
44
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 19, Informacja z DUSW Kraków – Nowa Huta
do Wydziału IV WUSW Kraków, 4 VI 1987 r., k. 39. Wydział IV planował również rozmowy
profilaktyczno-ostrzegawcze z księżmi współpracującymi z opozycją, m.in. z ks. Franciszkiem
Kołaczem, ks. Stanisławem Góreckim, ks. Stanisławem Podziornym i oczywiście z ks. Jancarzem
(AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Wykaz osób przewidzianych do zatrzymania oraz
rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i w ramach rozpoznania posesyjnego, 29 V 1987 r., k. 82).
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punktu widzenia przebieg pielgrzymki i zneutralizować wszelkie jej „negatywne elementy”. Zasadniczą rolę odgrywał tu aparat bezpieczeństwa. Do jego
zadań należało przede wszystkim gromadzenie informacji na temat przebiegu
poszczególnych uroczystości. Podobnie jak w czasie pierwszych dwóch wizyt
papieża w tym mieście, wszystkie przemówienia nagrywano, dokumentowano
również „w celu politycznego czy procesowego wykorzystania” wszelkie fakty,
takie jak demonstrowanie haseł i transparentów45. Równolegle do SB zapisy
wszystkich wystąpień gromadził UdsW.
W czasie wizyty Jana Pawła II zasadniczy cel władz stanowiło „wyeliminowanie akcentów poza religijnych z działalności Kościoła”, w następnej kolejności zaś:
2. Podejmowanie działań rozpoznawczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego papieża.
3. Rozpoznawanie wszelkich inicjatyw zmierzających do zakłócenia
ładu i porządku publicznego w czasie pobytu papieża w Krakowie
i podejmowanie stosownych przeciwdziałań.
4. Przeciwdziałania próbom dotarcia do papieża aktywistów struktur opozycyjnych46.

Krakowski Wydział IV, czyli najważniejsza w czasie wizyty struktura aparatu represji, oceniał swój stan przygotowań do wizyty jako bardzo dobry
i niewymagający szczególnych modyfikacji czy uzupełnień. Nastroje społeczne
oceniano jako umiarkowanie pozytywne
i nie stwierdza się przygotowań bądź planowania zagrożeń politycznych i innych o poważniejszym wymiarze.
Jednak wskazać należy, że w niektórych kręgach opozycyjnych
ujawniły się tendencje do zademonstrowania swej obecności na
spotkaniach z papieżem. Są sygnały, że do tego rodzaju działań
mają być również wykorzystani korespondenci zagraniczni (np.
zamiar przekazania im taśmy filmowej z przebiegu zajść w dniu
3 maja w Krakowie).

45

AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 3, Zadania przekazane podczas telekonferencji
w dniu 2 VI 1987 r. przez wiceministra gen. bryg. Pudysza i gen. bryg. H. Dankowskiego
i Komendanta Głównego MO gen. bryg. Z. Trzycińskiego, 5 VI 1987 r., k. 14.
46
Tamże, t. 5, Harmonogram działań Wydziału IV związanych z przyjazdem Jana Pawła
II do Krakowa, 3 VI 1987 r., k. 106–109. Należy zwrócić uwagę na to, że harmonogram
działań krakowskiej SB był zgodny z zadaniami przekazanymi jej przez centralę (tamże,
t. 3, Zadania przekazane podczas telekonferencji w dniu 2 VI 1987 r. przez wiceministra
gen. bryg. Pudysza i gen. bryg. H. Dankowskiego i Komendanta Głównego MO gen. bryg.
Z. Trzycińskiego, 5 VI 1987 r., k. 14).
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W kręgach kościelnych i osób świeckich związanych z kościołem
w chwili obecnej zagrożenia bezpośrednich działań niekorzystnych
nie występują47.

Aparat represji zwracał uwagę również, że udało się dojść do:
– stanu zdyscyplinowania kościelnych organizatorów pobytu
Jana Pawła II w Krakowie i doprowadzenie ich do poczucia
współodpowiedzialności za niezakłócony przebieg wizyty. Ponadto
w tym zakresie trwałą korzyścią Wydziału jest uzyskanie licznych
tzw. roboczych kontaktów z przedstawicielami strony kościelnej;
– właściwego nasycenia, już w chwili obecnej, agenturą
poszczególnych grup pielgrzymkowych […]48.

Podobnie jak w 1979 i 1983 r. działania SB w czasie pobytu Jana Pawła II
w Krakowie były prowadzone w ramach planów operacyjnych. Z uwagi na
fakt, że papież miał przebywać w mieście tylko jeden dzień, działano według
pięciu planów: „lądowisko – Błonia”, „Katedra” „Rezydencja”, „Cmentarz
– Lotnisko”, „Dworzec” (kryptonimy operacji były zbliżone do tych
z poprzednich wizyt)49. Najważniejsze z punktu widzenia władz było niewątpliwie zabezpieczenie nabożeństwa na Błoniach i pobytu Jana Pawła II
w budynku kurii krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej (działania te były
zbieżne z tymi w latach 1979 i 1983).
Z każdej części pobytu papieża w Krakowie funkcjonariusze SB sporządzali
odpowiednie notatki. Uwagę zwracano zwłaszcza na „negatywne” elementy
wizyty, ze szczególnym uwzględnieniem manifestacji pod hotelem „Cracovia”,
gdzie doszło do zamieszek brutalnie spacyfikowanych przez służby porządkowe50. W wielu raportach sporządzanych dla szefa krakowskiej SB pojawiały się
47

Tamże, t. 5, Notatka dot. zapoznania się i oceny stanu przygotowania do wizyty Jana Pawła II
w WUSW i Wydziale IV, 27 V 1987 r., k. 27–31.
48
Tamże, k. 29. Służbie Bezpieczeństwa – jak wynika ze wzmiankowanego raportu – udało się
w okresie przygotowawczym do wizyty pozyskać dwudziestu nowych TW. Jak wynika z innych
dokumentów krakowskiego aparatu represji, dysponowano w środowiskach kościelnych znaczącą agenturą. W kościelnych strukturach organizacyjnych przygotowujących pielgrzymkę
posiadano siedemnastu TW, zaś w trzech operacjach zabezpieczających pobyt Jana Pawła II
w Krakowie miało uczestniczyć w sumie stu TW (obliczenia własne na podstawie dokumentacji
SB) (zob. AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 16, Wykaz tajnych współpracowników
Wydziału IV, tkwiących w strukturach organizacyjnych wizyty papieża oraz zabezpieczających
poszczególne operacje, 29 V 1987 r., k. 20–23).
49
Tamże, t. 10, Sprawozdanie z prac Zespołu Rozpoznania i Działań Operacyjnych WUSW
w Krakowie w ramach operacji krypt. „Zorza II”, k. 53–55.
50
Przykładowo AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 15, Meldunek z realizacji zadań
operacji Zorza II w okresie 10 VI [19]87 godz. 12.00 do 11 VI 1987 godz. 12, 11 VI 1987 r.,
k. 92–93.
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informacje na temat współpracy z kościelną służbą porządkową. Wynika z nich,
że w zasadzie z punktu widzenia władz układała się ona dobrze, choć zdarzały się
przypadki, gdy członkowie tej służby nie działali zgodnie z oczekiwaniami aparatu
represji, np. pomagając wnosić ulotki i transparenty środowisk opozycyjnych
na nabożeństwo na Błoniach51 czy wpuszczając na zamkniętą uroczystość na
Wawelu osoby spoza ustalonej wcześniej listy52. Jest to widoczne również w relacjach przesłanych z KK PZPR do centrali i dotyczących pobytu papieża w tym
mieście. Przykładowo w informacji z 10 czerwca podano, że: „W mieście panuje
ład i spokój, nie stwierdza się akcji ulotkowej, pojawiły się natomiast pojedyncze
napisy prosolidarnościowe. […] Na Błoniach nie stwierdzono negatywnych
okrzyków, rozwinięto natomiast 10 transparentów prosolidarościowych, w tym
sygnowanych przez »Federację Młodzieży Walczącej«”53.
Wydarzenia pod hotelem „Cracovia”, jak wynika z relacji z 11 czerwca, załogi
krakowskich zakładów przemysłowych przyjęły z oburzeniem. Odnotowano,
że „Do sekretarzy POP I KZ w zakładach napływają wypowiedzi, że były to
działania »nieodpowiedzialne«, »jest to rozpaczliwa i nieudana chęć zwrócenia
uwagi na opozycję, zwłaszcza przez nieprzychylną Polsce prasę zachodnią«. […]
Powtarzane są opinie: dość pobłażania dla ludzi, którzy w celu zaspokajania
własnych ambicji gotowi są na wszystko i lubują się w sianiu zamętu”54.
Zaraz po przybyciu Jana Pawła II do kraju krakowski aparat represji skoncentrował się również na zbieraniu informacji i komentarzy pochodzących
z różnych środowisk. Szczególną uwagę na początku wizyty przywiązywano do
spotkania papieża z Wojciechem Jaruzelskim na Zamku Królewskim w Warszawie. Przykładem tego typu działań jest notatka jednego z funkcjonariuszy
SB, który uzyskał opinię na jego temat wśród duchowieństwa krakowskiego.
Jak miało z niej wynikać, na wspomniane wyżej spotkanie kler diecezjalny miał
zwrócić szczególną uwagę. Tak to komentowano w tym środowisku:
Bardzo znamiennym jest zwrócenie uwagi przez papieża szczególnej
uwagi w swoim wystąpieniu na przestrzeganie praw człowieka
i obywatela w suwerennym państwie. Zostało to potraktowane
jako niewątpliwa aluzja do prowadzonej polityki wewnętrznej
w kraju.
51

Tamże, t. 8, Sprawozdanie z operacyjnego zabezpieczenia operacji „Błonia”, 12 VI 1987 r., k. 12–15.
Tamże, Analiza przedsięwzięć i działań operacyjnych oraz spostrzeżeń pracowników sekcji V
Wydziału IV w związku z wizytą papieża, pod kątem jego pobytu w Krakowie, 12 VI 1987 r., k. 8.
53
APRP, sygn. 1004/6, t. A I, poz. 105, Kancelaria Rady Państwa, Informacja nr II/22/87,
Z pobytu Jana Pawła II w Tarnowie i Krakowie, 10 VI 1987 r.
54
APRP, sygn. 1004/6, t. A I, poz. 112, Kancelaria Rady Państwa, Informacja nr II/23/87,
11 VI 1987 r., Z „dezaprobatą” wydarzenia pod hotelem „Cracovia” miały ocenić również
w innych województwach, jak wynikało z informacji przesłanych z innych KW (m.in. Bielska-Białej, Piotrkowa czy Łomży) (APRP, sygn. 1004/6, t. A I, poz. 114, Kancelaria Rady
Państwa, Sytuacja polityczna w kraju do godz. 8.00 dnia 12 czerwca, 12 VI 1987 r.).
52
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Ponadto ocenia się, iż władze dołożyły wszelkich starań, aby nadać
odpowiednią rangę tej wizycie, licząc, iż dzięki tej pielgrzymce
osiągnięte zostaną określone profity w polityce zagranicznej55.

W czasie kolejnych dni pobytu Jana Pawła II w dalszym ciągu zbierano
komentarze różnych środowisk dotyczące poszczególnych uroczystości
i wypowiedzi odnoszących się do ważnych dla władz wątków papieskiej
wizyty56.
Warto wspomnieć, że homilie Jana Pawła II w czasie wizyty i ich zasadniczy przekaz, który koncentrował się wokół zagadnienia wolności i praw
człowieka57, spotkały się z niezadowoleniem i interwencjami władz 58. Krakowska SB również odnotowała takie oceny papieskich homilii, zauważając,
że były one odbierane jako pouczenie dla władz i jako „wyraz poparcia dla
ludzi niechętnych władzy ludowej”59. Największe niezadowolenie wzbudziła
msza św. na Zaspie w Gdańsku, gdzie Jan Paweł II wypowiedział słynne
słowa: „Chcę mówić o Was, a także w pewnym sensie za Was” 60. Ojciec
Święty, by uspokoić władze, zgodził się w ostatnim dniu pielgrzymki ponownie spotkać z Wojciechem Jaruzelskim. Nie zmieniło to jednak faktu, że
władze oceniały w tajnych raportach homilie i przemówienia papieża jako
„konfrontacyjne”61.
Trzecia wizyta, podobnie jak dwie pierwsze, podlegała ocenie czynników
partyjnych, administracyjnych i bezpieczniackich. Każda z tych instytucji sporządzała dokumenty podsumowujące przebieg pielgrzymki, jej poszczególnych
elementów i uroczystości czy wreszcie zachowania i sposobu funkcjonowania
55

AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Notatka służbowa dot. komentarzy nt.
przebiegu wizyty Jana Pawła II, 9 VI 1987 r., k. 13.
56
Zob. tamże, Informacja na podstawie pisemnej relacji TW dot. wizyty Jana Pawła II w Polsce,
16 IV 1987 r., k. 34–35. W swoim donosie TW omawiał m.in. kontekst pobytu Jana Pawła
II w Szczecinie i na Westerplatte. Szczególną uwagę krakowska SB poświęcała wizycie Ojca
Świętego w Gdańsku i zamierzeniom ks. Jancarza z nią związanych (o czym już wspominałem).
57
Zob. szerzej na ten temat: W. Bartkowicz, „Wizja wolności w papieskich homiliach z 1987 r.”
[w:] Brama do wolności…, s. 149–170; Z. Struzik, „Wartość wolności” [w:] tamże, s. 259–276.
58
Szerzej na temat interwencji władz zob. A. Dudek, „Władze PRL wobec III pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny” [w:] Brama do wolności…, s. 182–183; P. Kowal, Koniec systemu
władzy…, s. 225–230; K. Barcikowski, U szczytów władzy…, s. 440–441.
59
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Pismo naczelnika Wydziału „B” WUSW
w Krakowie do Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego Wydziału IV WUSW w Krakowie,
14 VI 1987 r., k. 39–40.
60
Jan Paweł II, Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8–14 czerwca 1987, (red.) S. Dziwisz
i in. (Rzym: b.w., 1987): s. 172.
61
Ocena wizyty papieża w Polsce w czerwcu 1987 r. opracowana przez zespół pracowników
KC PZPR, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu do spraw Wyznań [w:] Tajne dokumenty…, s. 513.
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własnego aparatu. Po wizycie pojawiły się pozytywne oceny jej skutków dla
władz, jednym z nich było przemówienie dyrektora Departamentu IV MSW
Tadeusza Szczygła z 17 lipca. Zaakcentował on, że zebrani na uroczystościach
nie poparli „postulatów ekstremistów” i widoczne było współdziałanie Kościoła
z władzami62.
Znacząco przeważały jednak – w odróżnieniu od poprzednich pielgrzymek
Ojca Świętego – analizy podkreślające porażkę lub nawet klęskę rządzących.
W ten sposób wizytę oceniono w specjalnym opracowaniu przygotowanym
dla członków Biura Politycznego KC PZPR na posiedzenie w dniu 19 czerwca.
Zauważono w nim, że w homiliach papieskich: „Przeważały tony konfrontacyjne. W odróżnieniu od poprzednich wizyt w warstwie ideologicznej treści
te były formułowane ostrzej i bardziej kategorycznie”63. Jako najważniejsze
zagrożenia wymieniano: „Wzrost aspiracji Kościoła do kształtowania życia
społecznego kraju, spowodowany poczuciem siły w efekcie udanych spektakularnych imprez masowych. – Wzrost roli laikatu w realizacji zadań Kościoła,
zwłaszcza w życiu publicznym”64.
Nie inaczej oceny pielgrzymki wyglądały z perspektywy krakowskiej. Miejscowy aparat represji zbierał opinie i komentarze odnoszące się do efektów
i oceny wizyty w różnych środowiskach i z różnych grup społecznych. Przykładowo 15 czerwca do Wydziału IV spłynęła analiza sytuacji sporządzona
przez RUSW Proszowice, w której stwierdzono, że grupa osób z tego terenu,
która interesuje się sytuacją społeczno-polityczną, pozytywnie oceniała wizytę
i miała stwierdzić, że powinna ona „przynieść uregulowanie stosunków między
Państwem [sic!] a Kościołem”65. 22 czerwca sporządzono z kolei notatkę „Środowisko »TP« a wizyta Jana Pawła II w Polsce”. Redaktorzy tego pisma dość
jednoznacznie oceniali wizytę jako porażkę propagandową władz:
Nie sprawdziły się zatem przewidywania władzy w Polsce, że po
optymistycznym przebiegu wizyty gen. Jaruzelskiego w Rzymie
papież przyjmie postawę pełnego pojednania z Rządem PRL
i że „pogrzebie” „Solidarność”. Ocenia się, że wręcz przeciwnie,
atmosfera oficjalnych spotkań Rządu z papieżem była chłodna.
Ocenia się, że atmosfera komentarzy prasy rządowej dot[yczących]
wizyty papieskiej nacechowana była nieuzasadnionym optymizmem
i entuzjazmem. Uważa się to za próbę kokietowania papieża. […]
62
A. Dudek, „Władze PRL wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny” [w:] Brama
do wolności…, s. 183.
63
Ocena wizyty papieża w Polsce w czerwcu 1987 r. opracowana przez zespół pracowników KC PZPR, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu do spraw Wyznań [w:] Tajne
dokumenty…, s. 513.
64
Tamże, s. 512.
65
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 8, Wyciąg z informacji dot. sytuacji operacyjnej
w zabezpieczanych obiektach i środowiskach, 19 VI 1987 r., k. 32.
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Próby zakłócenia wizyty papieskiej, jakie miały miejsce, zdaniem
środowiska „TP”/”Znak” są specjalnie eksponowane przez
publikatory rządowe, aby wykazać, iż mogą one w przyszłości
zakłócić proces normalizacji, w tym również ewent[ualne] wizyty
papieża w innych krajach socjalistycznych66.

Prawdopodobnie w tym samym dniu w krakowskiej SB wykonano najobszerniejszą analizę społecznych ocen wizyty Ojca Świętego w Krakowie. Jak
wynikało z „szeroko przeprowadzonych sondaży”, wymiar religijny nie miał
charakteru pierwszoplanowego, na pierwszy plan wysuwał się wymiar społeczno-polityczny. Jak oceniano w środowiskach krakowskich:
[…] wizyta okazała się znaczącym sukcesem propagandowym
Kościoła i jego doktryny społeczno-politycznej. Zarówno
w środowiskach robotniczych, opiniotwórczych, jak i wyznaniowych,
w tym kleru katolickiego, powszechne jest przekonanie, że ogromne
zainteresowanie pielgrzymką oraz nośność moralno-religijnych
i społeczno-politycznych treści homilii wygłaszanych przez papieża,
umocnią w dłuższej perspektywie autorytet Kościoła w Polsce.
Na tym tle równie częste są opinie, że Kościół w warunkach
polskich jest liczącą się siłą społeczną, a jego pozycja przetargowa
w kontaktach z władzami znacznie wzrosła;
[…]
– panuje na ogół zgodne przekonanie, że uwzględnienie przez władze
rozpowszechnianych interpretacji fragmentów niektórych homilii
papieża przyspieszy i pogłębi proces demokratyzacji życia politycznego
w kraju. W tym kontekście najczęściej mówi się o eksponowaniu
przez Jana Pawła II problematyki praw człowieka i zrzeszania się;
[…]
– licznymi, a nawet przeważającymi są obawy, że liberalizujący
ton wypowiedzi papieża na temat różnych aspektów polskiej
rzeczywistości oraz rozliczeniowe nawiązywanie do umów
społecznych z 1980 r. mogą zaktywizować ożywione ostatnio
ugrupowania opozycyjne67.

66

Tamże, t. 15, Informacja dotyczy: środowisko „TP”, a wizyta Jana Pawła II w Polsce,
22 VI 1987 r., k. 108–109. Swoimi spostrzeżeniami nie mogli się podzielić ze społeczeństwem
na skutek interwencji cenzury, która wycinała niewygodne dla władz wątki (zob. szerzej:
P. Kowal, Koniec systemu władzy…).
67
AIPN Kr, 08/315, SO krypt. „Zorza II”, t. 15, Informacja dot. społecznych ocen przebiegu
wizyty Jana Pawła II w Krakowie, [brak daty dziennej, prawdopodobnie 22 czerwca] czerwiec
1987 r., k. 101–107.

Glaukopis nr 31 | 367

Jak wynikało z przygotowanego raportu, również krakowskie duchowieństwo
oceniało wizytę „w kategoriach sukcesu duszpasterskiego i propagandowego
Kościoła. Kler stoi na stanowisku, że niezależnie od korzystnego wydźwięku
międzynarodowego pielgrzymki papieskiej strona państwowa znalazła się po
wizycie na pozycjach defensywnych, a dyktującym warunki będzie w najbliższej
przyszłości Kościół”68.
Jako jeden z niewielu sukcesów po stronie władz przedstawiano, że „wypracowane w trakcie przygotowań do wizyty formy i metody współdziałania
Kościoła z władzami, mogą przynieść oczekiwane efekty”69.
Oceny tego typu z dzisiejszej perspektywy nie mogą dziwić i wydaje się, że
najlepiej przebieg pielgrzymki i jej efekty jako porażkę władz i samego Wojciecha Jaruzelskiego odczytał Mieczysław Rakowski:
Otóż myślę, że stroną wygraną jest papież i Kościół. Nie ulega
wątpliwości, że papież dowartościował opozycję i nadał bojowy
ton Kościołowi. Nie wyszła sprawa z dwoma wielkimi Polakami,
jak w TV [i w prasie – R.Ł.] nazywano spotkanie WJ z JP II
w Watykanie w styczniu tego roku. Okazało się, że jeden wielki
Polak zrobił drugiemu wielkiemu Polakowi kuku. Dowiedziałem
się, że generał jest zaskoczony zachowaniem się JP II, ponieważ
z rozmowy z nim w Watykanie odniósł wrażenie, że papież nie
uczyni w Polsce nic, co mogłoby odebrać pielgrzymce charakter
religijny. A tu masz babo placek!70.

*
The secret police vis-à-vis John Paul II’s third pilgrimate
to Poland: The case of Kraków
The following article presents the significance of the secret police during
Pope John Paul II’s third pilgrimage to his Polish homeland in 1987, based
on the case of the city of Kraków. The secret police played a key role because,
as during the Pope’s previous pilgrimages to Poland, its mission was to ensure
that the event would transpire without problems for the communists. This was
crucial because the regime hoped to benefit from the successful compeltion
68

Tamże, k. 104.
Tamże, k. 107. O czym miały świadczyć, jak wspomina dalej cytowany dokument, rozmowy
w sprawie uroczystości Bożego Ciała w Krakowie.
70
M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990 (Warszawa: „Iskry”, 2005): s. 90. Sam
Jaruzelski we wrześniowej rozmowie z Erichem Honeckerem przyznawał, że jego strategia
zniszczenia Kościoła nie przyniosła rezultatu (zob. szerzej: P. Kowal, Koniec systemu władzy…,
s. 232). Stasi również oceniało wizytę Jana Pawła II jako porażkę władz PRL (zob. J. Koehler,
„Chodzi o papieża”. Szpiedzy w Watykanie (Kraków: „Znak”, 2008): s. 250–251.
69
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of the pilgrimage. The article describes the organization and functioning of
the repression apparatus during the preparatory period before the pilgrimage
and throughout its duration. It also demonstrates the plethora of tasks assigned to the secret police, especially in terms of discovering the intentions of
the Church and the opposition. The article also points out the key role of
Department IV, which was to excercise operational control over what secret
police documents referred to as “confessional milieus.” During the pilgrimage
itself, Department IV oversaw the operations of other secret police sections
and performed a supervisory function.

Bohdan Pilarski

Zajączkiem
po Związku.
Zapiski z podróży
Wprowadzenie
Dziennik Bohdana Pilarskiego powstał podczas podróży, której celem
było zapoznanie się z życiem muzycznym i artystycznym Związku Sowieckiego. Autor – wówczas młody muzykolog – prowadził zapiski od 8 lipca
do 17 listopada 1960 r., przedstawiając wrażenia z Moskwy, Leningradu,
krajów nadbałtyckich, Gruzji i z Ukrainy1. Podczas moich spotkań z autorem
zachęcałem go do napisania wspomnień. Okazało się, że Bohdan Pilarski
od wielu lat prowadził dzienniki. Po zapoznaniu się z częścią z kilku tysięcy
stron, przekonałem autora do udostępniania zapisków czytelnikom. Dzienniki w formie rękopisów przez lata leżały w archiwum w Krupce; dzięki
uprzejmości pani Beaty Waniek2 zostały przepisane i są dostępne w formie
maszynopisu.
Podróż Pilarskiego została przerwana przez gospodarzy, ponieważ stypendysta nie respektował obowiązujących norm. Spotykał się z nieodpowiednimi osobami, przedstawiał swoje koncepcje dotyczące muzyki awangardowej
– nieuznawanej wówczas w Moskwie. Dodatkowym wykroczeniem były
podróże do Gruzji i na Ukrainę bez zezwolenia władz. Wydaje się, że na
1

Bohdan Pilarski jest autorem także nieopublikowanych dzienników ze swego pobytu na
stypendium we Francji w latach 1962–1965.
2
Beata Waniek, animatorka kultury w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie, autorka książek dla dzieci oraz założycielka i opiekunka grupy teatralnej EKSTRAKT.
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decyzję władz sowieckich wpłynęła recenzja poglądów Pilarskiego autorstwa
W. Gorodinskiego3, w której autor napisał m.in.: „Pilarski świadomie fałszywie
cytuje Chruszczowa i Lenina”, a że pod określeniem „nurt postępowy rozumie
burżuazyjny modernizm, wynika niedwuznacznie z jego nienawistnych uwag
o radzieckim kompozytorze Dmitrim Kabalewskim, który podczas dyskusji
w Pradze potępił elektroniczne eksperymenty i podkreślił prawdziwe znaczenie
muzyki radzieckiej”. Krytyczne uwagi Gorodinskiego zapewniły Pilarskiemu
podczas pobytu w Gruzji gorące przyjęcie gospodarzy.
Plonem wyjazdu do wschodnich sąsiadów są znakomite dzienniki, będące
zapisem obserwacji z dnia codziennego w państwie komunistycznym, w tym
wydarzeń kulturalnych, muzycznych, postaw ludzi, szczególnie młodych żyjących w Moskwie, Leningradzie, Kijowie oraz w Gruzji. Interesująco oddają
atmosferę tamtej epoki w ZSRS, widzianą oczami młodego Polaka doświadczonego wojną i powojennym życiem w państwie komunistycznym. Po powrocie
z tej wyprawy autor otrzymał zakaz wyjazdów zagranicznych.
Dzięki interwencji Witolda Lutosławskiego i Zygmunta Mycielskiego u ministra kultury Tadeusza Galińskiego udało się konsekwencje „wschodniej wyprawy”
złagodzić i załatwić zgodę ministra kultury na stypendium naukowe rządu francuskiego, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na wyjazd Francji na
trzy miesiące4.
Przypadek Bohdana Pilarskiego może posłużyć jako przykład postawy młodego
naukowca w systemie komunistycznym (i nie tylko), a także egzemplifikacja
wyborów i ceny, którą zapłacił za swoją postawę w Polsce „ludowej” oraz rechotu
historii po 1989 r. Bohdan Pilarski urodził się 24 września 1931 r. w Brzozowcu
koło Nowogródka, w rodzinie ziemiańskiej, która posiadała majątki na Wileńszczyźnie oraz w Wielkopolsce. Po wojnie Pilarscy osiedlili się w Krupce koło
Wieruszowa. Studia muzykologiczne rozpoczął na UAM w Poznaniu5, a kontynuował na UW i zakończył w 1957 r. Po studiach został zatrudniony w Instytucie
Muzykologii UW, w 1957 r. rozpoczął pracę w Ruchu Muzycznym6, specjalizował się w muzyce współczesnej. Po przeniesieniu redakcji Ruchu Muzycznego
3

Artykuł W. Gorodinskiego (Sowietskaja Muzyka, nr 2, 1958) był krytyką poglądów polskich
autorów: Stefana Kisielewskiego, Bogusława Schaffera, Bohdana Pocieja i Bohdana Pilarskiego.
Przekład artykułu Gorodinskiego został zamieszczony w Szkicach o muzyce, autorstwa Bohdana
Pilarskiego, wznowionych w 2010 r. przez Instytut Wydawniczy Pax.
4
Z. Mycielski, Dziennik 1960–1969 (Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2001): s. 200.
5
Katedra Muzykologii UAM kilka lat po śmierci jej twórcy, prof. Adolfa Chybińskiego
(w 1952), decyzją władz została zlikwidowana. W związku z tym studenci kontynuowali
naukę w innych ośrodkach akademickich.
6
Ruch Muzyczny – w latach 1857–1862 pismo redagowane przez Józefa Sikorskiego w Warszawie. Po wojnie wznowione przez Stefana Kisielewskiego w Krakowie, ukazywało się w latach
1945–1949 i 1957–1959. Redaktorami byli: Kisielewski, Bronisław Rutkowski; od 1959 r. pismo
wydawano w Warszawie, 1959–1968 redaktorem naczelnym był Zygmunt Mycielski, 1971–2008
Ludwik Erhardt, 2008–2013 Olgierd Pisarenko. Od 2013 r. funkcję tę pełni Tomasz Cyz.
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do Warszawy i objęciu redakcji przez Zygmunta Mycielskiego Pilarski został
współpracownikiem pisma. Współpracował także z Polskim Radiem, realizując
programy muzyczne. Uczestniczył w życiu muzycznym kraju, pisał recenzje,
sprawozdania z koncertów, festiwali muzycznych, wygłaszał prelekcje.
Zagraniczne podróże muzyczne rozpoczął Bohdan Pilarski od wyjazdu
w 1957 r. do Czechosłowacji (był obserwatorem festiwalu Praska Wiosna),
a w 1960 r. wyjechał do ZSRS. W latach 1962–1965 Pilarski przebywał we
Francji, studiując historię i estetykę na Sorbonie oraz historię sztuki i antropologię w Collège de France. Przygotowywał pracę doktorską o muzyce fortepianowej Maurice’a Ravela u prof. Vladimira Jankélévitcha na Sorbonie7.
We Francji współpracował z Sekcją Polską oraz redakcją muzyczną RTF
(francuskie radio i telewizja); przesyłał także korespondencję do prasy krajowej, m.in. Ruchu Muzycznego. Podczas stypendium uczestniczył w seminariach i spotkaniach organizowanych przez emigrację polityczną dla studentów
z kraju, przebywających na Zachodzie. W Paryżu nawiązał wiele kontaktów
m.in. z o. Placydem Galińskim (duszpasterzem Polonii w Paryżu) i Antonim
Cierplikowskim (sławnym paryskim fryzjerem)8. W 1963 r. przez kilka miesięcy
przebywał w Maisons-Laffitte, poznając środowisko Kultury, m.in. Jerzego
i Henryka Giedroyciów, Konstantego Jeleńskiego, Zygmunta i Zofię Hertzów
oraz Józefa i Marię Czapskich.
Z Paryża wyruszył w podróż w poszukiwaniu śladów Ravela. Odwiedził
wówczas m.in.: Hiszpanię, Włochy, Austrię, USA, RFN i Maroko. Spotkał
wybitnych polskich emigrantów m.in.: Czesława Miłosza, gen. Władysława
Andersa, Kazimierza Wierzyńskiego, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Witolda Jedlickiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kontaktował się
też muzykami mieszkającymi na emigracji: Romanem Palestrem, Andrzejem
Panufnikiem oraz Witoldem Małcużyńskim.
Znajomości te zainteresowały rezydenturę Departamentu I MSW w Paryżu.
Przy okazji załatwiania przez Pilarskiego spraw konsularnych w Ambasadzie
PRL funkcjonariusze podejmowali próby werbunku. W latach 1964–1966
w Wydziale VIII Departamentu I MSW prowadzono rozpracowanie operacyjne o kryptonimie „Ravel”, mające na celu pozyskanie muzykologa do
współpracy z MSW. Pilarskiemu nadano kryptonim „Surma”. W informacjach
przesyłanych do centrali funkcjonariusze Departamentu I MSW, Jan Brukszo
„Witold” i Stanisław Bieniek „Wiktor”, doceniali walory osobowe figuranta,
predestynujące go do współpracy z wywiadem: „Inteligentny, przedsiębiorczy,
pracowity, dyskretny, wyjątkowa łatwość nawiązywania kontaktów”. Ponadto
podkreślali, że „pochodzenie i związane z tym maniery ułatwiają mu dotarcie do
emigracyjnej arystokracji i kół katolickich”. Ważnym elementem w kontaktach
7

Bohdan Pilarski był autorem wstępu do polskiego wydania książki o Ravelu prof. Jankélévitcha (zob. V. Jankélévitch, Ravel [Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961]).
8
Pełnił funkcję sekretarza Antoniego Cierplikowskiego.
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zagranicznych była znajomość języków: angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Pilarski na próby werbunku do współpracy odpowiadał, „że w żadnym
wypadku na takie zobowiązanie nie może się zgodzić. Zasłonił się nawałem
pracy i zasadą, że jest człowiekiem wolnym z natury”9.
W grudniu 1964 r. dzięki pomocy Tadeusza Brezy, radcy kulturalnego
Ambasady PRL w Paryżu, uzyskał paszport konsularny. Podczas odwiedzin
kraju w 1965 r. był wzywany na spotkania z funkcjonariuszami Departamentu
I MSW. Na ponowne propozycje współpracy nie wyrażał zgody.
Po powrocie z kraju do Paryża Bohdan Pilarski wygrał konkurs na prestiżowe
stypendium CNRS (francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych)
na kontynuację badań nad Ravelem. Jesienią 1965 r. przyjechał do kraju.
W drodze powrotnej do Francji 12 listopada został zatrzymany na granicy
państwa w Kunowicach. Podczas kontroli celnej znaleziono przy nim artykuł
Stanisława Cata-Mackiewicza pt. „Stulecie urodzin Władysława Studnickiego”,
napisany na zamówienie Jerzego Giedroycia do Kultury10. Powodem zatrzymania była informacja z podsłuchu pokojowego w mieszkaniu Cata-Mackiewicza, z której wynikało, że Pilarski pośredniczy w kontaktach między nim
a Giedroyciem.
Po przewiezieniu do Warszawy został poddany wielogodzinnym przesłuchaniom w siedzibie MSW przy ul. Rakowieckiej. Wobec propozycji funkcjonariuszy: współpraca i możliwość obrony doktoratu na Sorbonie albo zakaz
wyjazdów, wybrał tan drugi wariant. Po „wizycie” na Rakowieckiej „objęty
został opieką resortu”: zabrano mu paszport i zakazano wyjazdów za granicę
(do końca PRL-u).
Bohdan Pilarski w piśmie do MSW z 16 listopada 1965 r. odwoływał się
od tej decyzji władz bezpieczeństwa, przedstawiając swoje stanowisko:
Zatrzymując mój paszport, uczynicie Panowie ze mnie „postać
polityczną”, czego absolutnie nie pragnę. Pragnę natomiast powrócić
do spokojnej pracy, co do której, mam nadzieję, posiadacie Panowie
dokładne referencje z konsulatu i Ambasady PRL w Paryżu. […] Ale
pozwolę sobie równocześnie zauważyć, że gdyby odzyskanie mego
paszportu miało być okupione jakimś dodatkowym zobowiązaniem
z mojej strony, obawiam się, że nie mógłbym go przyjąć11.

Wydaje się, że sprawa Pilarskiego stanowiła element w rozprawie z pisarzami mającymi kontakt z paryską Kulturą, tj. Melchiorem Wańkowiczem
9

AIPN, 01136/453, Raport do dyrektora Departamentu I MSW płk. Henryka Sokolaka
z dn. 12 I 1965 r., k. 11–18.
10
Stanisław Cat-Mackiewicz pisywał wówczas do Kultury pod pseudonimem Gaston de
Cerizay.
11
AIPN, 0721/2, Odpis pisma Bohdana Pilarskiego do MSW z dn. 13 XI 1965 r., k. 23–24.
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i Stanisławem Catem-Mackiewiczem, kontestującymi rzeczywistość w kraju
po powrocie z emigracji12.
Młody muzykolog został przez „władze bezpieczeństwa” pozbawiony możliwości pracy i współpracy z mediami oraz instytucjami kultury w kraju. Związał
się wówczas na krótko z ruchem studenckim – na spotkaniach wygłaszał prelekcje o muzyce i kulturze. Po pewnym czasie także w środowisku akademickim
zaczęły się problemy z angażowaniem Pilarskiego.
„Władze bezpieczeństwa” objęły Pilarskiego inwigilacją, kontrolowano jego
korespondencję oraz kontakty w kraju i za granicą. W środowisku muzycznym
i studenckim na szeroką skalę prowadzono działania werbunkowe, wykorzystywano także już działającą agenturę.
Pilarski czynił starania w MSW, aby uzyskać zgodę na powrót do Francji. W 1967 r. wysłał odwołanie do wicedyrektora Gabinetu Ministra Spraw
Wewnętrznych, płk. Mariana Janica. Podczas spotkania z Janicem dowiedział
się, że skoro „on nie chce pomóc MSW, to oni też nie są skłonni mu pomóc
w sprawie paszportu”. Po tym spotkaniu Bohdan Pilarski, mając świadomość,
że w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako persona non grata, podjął życiową
decyzję o zmianie środowiska; wyjechał z Warszawy do Krupki i zajął się
hodowlą owiec13.
W 1970 r. do „banity” z Krupki wyciągnął pomocną dłoń Witold Rowicki,
ówczesny dyrektor Filharmonii Narodowej. Maestro zaangażował muzykologa
jako kierownika programowego filharmonii – Pilarski funkcję tę pełnił do 1972 r.14.
Po tym epizodzie powrócił do Krupki, sporadycznie już tylko uczestniczył
w życiu muzycznym.
Pilarski w 1975 r. włączył się w działalność publiczną, został sygnatariuszem listu intelektualistów do sejmu przeciw wprowadzeniu do Konstytucji
PRL zapisu o przewodniej roli PZPR i sojuszu z ZSRS. Nie uszło to uwadze
SB w Kaliszu – rozpracowanie jego „wrogiej” działalności prowadzono od
6 listopada 1976 do 16 września 1978 r.
W latach 1980–1981 Pilarski współorganizował lokalne struktury NSZZ
RI „Solidarność”, a następnie im przewodniczył. Po ogłoszeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach, zajmując się kolportażem wydawnictw niezależnych. Za tę działalność SB nękała go zatrzymaniami, rewizjami,
12

AIPN, 01136/453, Informacja dyrektora Departamentu I MSW z 25 XI 1965 r., k. 34–35.
Została ona wysłana do najwyższych gremiów partyjnych: Władysława Wichy, Mieczysława
Moczara, Lucjana Motyki, Wincentego Kraśki, Andrzeja Werblana, Stefana Olszowskiego,
a 27 listopada do Zenona Kliszki.
13
Stefan Kisielewski wspominał (a jego syn Jerzy Kisielewski potwierdził) o swojej wizycie
w Krupce u Pilarskich i o owcach słuchających muzyki klasycznej (relacja S. Kisielewskiego
z 1985 r.).
14
Bohdan Pilarski wspominał, że Witold Rowicki opowiadał o naciskach ze strony władz,
aby usunąć go z pracy w Filharmonii Narodowej.
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przesłuchaniami oraz dozorem milicyjnym15. Od 1989 r. Pilarski zaangażował
się w działalność polityczną. Został członkiem Komitetu Obywatelskiego
w Wieruszowie i Komitetu Wojewódzkiego w Kaliszu. Z listy KO został
wybrany do sejmu 4 czerwca 1989r., w latach 1989–1993 był posłem na sejm.
W latach 1989–1993 został członkiem polskiej delegacji w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, a w 1992 r. delegatem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na Międzynarodową Konferencję
Ministrów Kultury państw europejskich w Paryżu. Znamienny jest fakt, że
Pilarski – reprezentujący polskich chłopów – podczas konferencji debatował
z ministrami kultury państw europejskich językami kongresowymi o istotnych
sprawach kultury europejskiej.
Kiedy wydawało się, że Pilarski osiągnął apogeum swojej działalności
publicznej, doświadczył jednej ze smutniejszych pomyłek w naszej historii
najnowszej. Jako jedyna osoba ze środowiska muzycznego znalazł się na tzw.
liście Macierewicza. Będąc posłem na sejm w latach 1989–1993, oddał sprawę
do Wydziału Lustracyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Postępowanie
lustracyjne trwało do 2 grudnia 1999 r. i zakończyło się orzeczeniem sądu,
w którym stwierdzono, że
materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy Departamentu
I MSW przy operacyjnym zdobywaniu informacji o osobie
B[ohdana] Pilarskiego wskazują na wręcz coś przeciwnego,
a mianowicie na to, że zachował on odporność na naciski
i przybierającą różną formę presję ze strony tych funkcjonariuszy
i przy ponawianych kilkakroć propozycjach współpracy
w charakterze tajnego informatora stanowczo je odrzucał, co
po odebraniu mu paszportu konsularnego wiązało się z utratą
szansy jego odzyskania, a w konsekwencji także szansy powrotu
do Paryża i kontynuacji studiów. Świadectwem tej niezmiennej
postawy B[ohdana] Pilarskiego są właśnie te dokumenty, które
w operacyjnym rozpoznaniu miały służyć przeciwko niemu samemu
jako obraz jego wrogiej działalności16.

Bohdan Pilarski pozostał aktywny politycznie. W latach 1990–1993
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, w 1993 r. został zastępcą przewodniczącego Stronnictwa

15

W Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kępnie założono Bohdanowi Pilarskiemu kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Klon”, a następnie prowadzono SOR
o kryptonimie „Pil”.
16
AIPN, 1265/12, Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Lustracyjny
z 22 XII 1999 r., k. 69.
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Chrześcijańsko-Demokratycznego17. W 1996 r. był współorganizatorem Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny, skupiającego byłych posłów
OKP. W ramach Stowarzyszenia OKP organizował – wspólnie z Mieczysławem Gilem i Maciejem Bednarkiewiczem – doroczne spotkania opłatkowe
parlamentarzystów.
Droga życiowa Bohdana Pilarskiego stanowi obraz losów polskiego inteligenta, któremu złamano karierę naukową i dziennikarską. Wydawałoby
się, że młody, zdolny naukowiec, mający łatwość nawiązywania kontaktów,
znający języki obce, może być promotorem polskiej kultury w świecie. Lecz
przedstawiciele aparatu władzy próbowali wykorzystać go instrumentalnie jako
donosiciela na ludzi darzących go przyjaźnią i zaufaniem. Nieugięta postawa
kosztowała go utratę wielu znajomych, przyjaciół, którzy – z obawy przed
władzami – ograniczyli lub zerwali z nim kontakty. Należy podkreślić, że,
niestety, wiele osób znajdujących się w otoczeniu autora złamało się i podjęło
współpracę ze służbami bezpieczeństwa – ceną były wyjazdy zagraniczne,
mieszkania, kariera zawodowa. Zdarzały się też inne motywy niematerialne,
które trudno zrozumieć nawet z perspektywy lat, m.in. ludzka zawiść.
Mirosław Biełaszko

17

Bohdan Pilarski, (oprac.) G. Schlender, www.encyklopedia-solidarnosci.pl [dostęp:
16 I 2012 r.].

Zajączkiem po Związku. Zapiski z podróży
Moje wątpliwości otaczają kołem każde słowo,
widzą je wcześniej od słowa.
Franz Kafka
W roku 1960 otrzymałem w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie
stypendium na trzymiesięczny pobyt w Związku Radzieckim, celem zapoznania
się z życiem muzycznym i artystycznym tego kraju. Ówczesne moje zainteresowania wykraczały wówczas również poza sprawy sztuki. A Związek Radziecki
w owym czasie był na poły zamknięty i tajemniczy dla reszty świata, więc była
to podróż turystyczna, w której w istocie na wszystko brakowało czasu. Poniższe
zapiski są tego dowodem. Pobyt swój w tym kraju traktowałem dość swobodnie, zwyczajem europejskim, co spotkało się z krytyką gospodarzy i ostatecznie
wydaleniem mojej osoby. Do Warszawy wysłano na ręce ministra kultury i sztuki
krytyczną ocenę mojej osoby. Powstał rodzaj afery. Dowiedziałem się później, że
do ówczesnego ministra kultury, Tadeusza Galińskiego1, udali się w tej sprawie

1

Tadeusz Galiński (1914–2013), dziennikarz, działacz komunistyczny, minister kultury
i sztuki (1958–1964), przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich (1955–1956).
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panowie: Lutosławski2 i Mycielski3, celem wyjaśnienia. I w końcu nie było burzy,
tylko sama pogoda. Pismo z donosem zostało spalone (dosłownie), a pan minister całą sprawę uznał za rzecz małego znaczenia. Chwała panu Ministrowi, bo
w tamtych czasach mogło się to dla mnie skończyć inaczej…
W rzeczywistości, pomijając mniej przyjemne okoliczności, była to podróż
fascynująca. Wrażenia notowałem w formie skrótowych zapisków (za ich arcyskrótowość Szanownych Czytelników przepraszam, inaczej się nie dało).
Wracam jeszcze do spraw podróży. Okazało się, że jest kłopot z realizacją mojego wydalenia ze Związku: nie było środka podróży do Polski – aż
nadarzyła się wyjątkowa okazja. Oto dołączono mnie do małego samolotu,
którym odsyłano do kraju państwa Kotarbińskich4, wracających ze zjazdu
filozofów w Moskwie. Pamiętam, że byłem szczęśliwy podwójnie – że wracam
w tak znakomitym towarzystwie do Polski, a nie na… Kołymę. Powodem
całej „afery” był fakt, iż odwiedziłem Gruzję. Przypomniałem gospodarzom,
że sprawa Tbilisi od początku była w Moskwie uzgodniona. Nie dążyłem do
zmiany decyzji gospodarzy.
Po powrocie nie byłem w stanie tej wspaniałej podróży nawet opisać w sposób
należny. Opublikowałem jedynie dwa skromne teksty: „List z Moskwy”
i „W kraju królowej Tamary” (ten drugi „ukryliśmy” w Łódzkim Poradniku
Muzycznym); oba zostały powtórzone w drugim wydaniu mojej książki Szkice
o muzyce (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2010).
Obok wrażeń wspaniałych i niezapomnianych były też i chwile groźne, gdy
wymykałem się tzw. służbom specjalnym. Momenty piękne pojawiały się, gdy
spotykałem ludzi wspaniałych, duchowo pokrewnych. Wszystkie te wrażenia
pozostają na zawsze w bagażu życia człowieka. Szczególne w swej rozmaitości
przeżycia wyniosłem z Gruzji, i tam właśnie piękna Gruzinka opowiedziała
mi pewnego dnia świetną anegdotę: „Pewien artysta malarz, skończywszy
dzieło, poprosił przyjaciela o ocenę. Obraz przedstawiał duże, piękne jabłko.
Okazały model spoczywał obok. Artysta włożył cały swój kunszt, aby wiernie
odtworzyć walory modelu. I rzeczywiście – trudno było odróżnić oba jabłka,
tak były podobne. Przyjaciel popatrzył uważnie i rzekł: «Widzę dwa jabłka,
a gdzie jest Twoje dzieło?»”.
2

Witold Lutosławski (1913–1994), najwybitniejszy polski kompozytor drugiej połowy
XX w., w Związku Kompozytorów Polskich (od 1945). W latach 50. utrzymywał się z pisania muzyki ilustracyjnej i piosenek pod pseudonimem „Derwid”. Od wprowadzenia stanu
wojennego wycofał się z życia publicznego. W 1989 r. reprezentował środowisko muzyczne
w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie.
3
Zygmunt Mycielski (1907–1987), kompozytor, pisarz, redaktor naczelny Ruchu Muzycznego
(1960–1968), arystokrata krwi i ducha. Kontestator rzeczywistości powojennej. Odmówił
przystąpienia do KOR, aby swoim działaniem nie narażać młodych ludzi. Autor znakomitych
Dzienników.
4
Tadeusz Kotarbiński (1886–1981), filozof, profesor UW, rektor UŁ (1945–1949), prezes
PAN (1957–1962).
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8 VII 1960 [r.]
A w dole szumi Moskwa… miasto i rzeka. Uderzyło mnie zdumiewające
podobieństwo zewnętrzne ludzi – ubrani są przyzwoicie, takich ludzi spotyka
się w naszych miastach. Godna uwagi jest też ich rzetelność – są skupieni,
poważni, widać zapracowani. Uprzejmi, akuratni.
Na poczcie poznałem piękną moskwiczankę pochodzącą z Kazachstanu.
Jutro się spotkamy. Jest śliczna – napełniła mnie swoim urokiem. Nie pamiętam
dokładnie jej rysów, ale jej czar jest we mnie. Jest nieświadomą posiadaczką
magicznej siatki, która opromienia. Jestem gotów odwołać wszystkie ważne
spotkania, aby się z nią spotkać i całować jej usta, policzki, twarz, szyję, ramiona
i ręce. Wydaje się bardzo młodą i płochą. Mamy niby zwiedzać Moskwę, ale
przecież to ja ją będę „zwiedzać”. Z jakąż pasją można studiować to dzieło
natury. Zauważyłem, że jest mocno zaaferowana swoją nową znajomością;
z nieco lękliwą powolnością przyjęła zaproszenie na jutrzejsze spotkanie.
Ciekawe czy przyjdzie? Posiada cały urok kobiet wschodu, owych pięknych
przedstawicielek środkowej Azji, posiadających cudowną regularność rysów.
Wydaje się, że sama natura obdarzyła ją inteligencją i subtelnością, których
posiadanie nie jest jej zasługą. A równocześnie czuję całym sobą, że to będzie
tylko przygoda. Ciekawe ma oczy, kryje się w nich błysk przenikliwej bystrości
– zwłaszcza wówczas, gdy oczy przymruża i patrzy z boku jak Chińczycy, gdy są
podnieceni. Przeczuwam w niej ową piękność niebezpieczną, dla której można
łatwo utracić spokój. To właśnie one zagarniały serca, majątki, a zostawiały
katastroficzną gorycz.
Byłem w „Metropolu” na kolacji – czułem się jak owi dawni nihiliści rosyjscy
nękani „filozoficzną chandrą”. Odkrywam w sobie atawistyczną skłonność do
Rosjan. Opętał mnie tępy śmiech z powodu małego wydarzenia: w „Metropolu”
zamówiłem u kelnera kołduny i byłem zdumiony odpowiedzią: „Eto mificzeskoje wyrażenije”. To kapitalne, kołduny – mityczne wyrażenie! Później ten sam
kelner próbował mi wyjaśnić, że kołduny to takie wyrażenie, jak „czort” itd.
9 VII 1960 [r.]
Dzień, w którym odniosłem same inne wrażenia. Moja piękna mieszkanka
Kazachstanu (wydała się) okazała się zwykłą rosyjską dziewczyną. Owszem,
ów błysk oczu udało mi się znów podchwycić. Niemiły był jednak dla mnie
sposób, w jaki poruszała się na ulicy; był to sposób topornej panny z ruchami
nieco prostackimi. Nie była to ta nimfa urocza, którą wczoraj stworzyłem na
kilku przesłankach, których mi dostarczyła.
U kompozytorów spotkałem p. Sołoduchę – bardzo gościnny i miły człowiek. Wydał mi się też miły Szczerbak, który wczoraj zrobił na mnie mało
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sympatyczne wrażenie. Załatwiają mi uroczą podróż przez Tbilisi na Krym.
Jutro wizyta u Bełzy5.
Ludzie też wydawali mi się dziś mniej zachwycający niż wczoraj.
Odkryłem trochę starej Moskwy, owej z małego miasteczka niskich domków.
Jakaż to miła dzielnica! Gdy się idzie pod górkę ulicą, domy, chcąc utrzymać
pion, wrastają do ziemi. Przechodzi się na wysokości okien. Widać wnętrza.
Zamożne i przyzwoite. W małej restauracyjce siedziałem z miłym człowiekiem
– kontrolerem weterynarii. Bardzo serdeczny, częstował mnie winem; byłby
też chyba skory postawić mi kolację. Jakaż prosta, a zarazem urzekająca bezpośredniość! Gdzież są na świecie tacy ludzie?! Widać dużo przeżyli. Budzą szczerą
litość. I dlatego też, że są dobrzy – tym bardziej nigdy nie wiedzie się im dobrze.
10 VII 1960 [r.]
Byłem w Galerii Tretiakowskiej. Wizyta rozpoznawcza – trzeba jeszcze raz
dokładnie obejrzeć. Niezwykła jest część z ikonami. Wspaniały, intensywny
w kolorach gotyk. Chwilami wydaje się bardzo nowoczesny – jakby nasze czasy
w naszej psychice rzutowały na tamte, dawne lata. Dwie sale ikon zostają jeszcze
do studiów. Okropna jest natomiast część współczesnego malarstwa. Obok
dobrych rzeczy spotyka się kicze zupełne. I nawet u tego samego malarza, np.
obrazy Gierasimowa są niezłe, a duże płótna okropne. A w następnych salach
dużo ciekawych nazwisk do zanotowania.
Spotkałem niespodziewanie Zosię Kułakowską6. Zaciągnęła mnie do ZOO.
Ubogie, mało ciekawe.
Wieczorem byłem u pp. Bełzów. Zdobyłem wiele informacji, adresów,
telefonów. Bardzo mili, uprzejmi i uczynni ludzie. To taki „zakątek europejski”
w Moskwie. Jutro wystawa rolnicza. Pojutrze do pracy.
Niektórzy ludzie posiadają tu wiedzę absolutną i pewną. Żadna obawa ani
wątpliwość nie wciśnie się w szeregi ich ciasno ubitej wiedzy. A często rozmawiają o błędach. I rozprawiają słusznie, mądrze i trafnie; słowem, analizują
własne błędy na przykładzie innych. Sądzą zapewne jakoś podświadomie, iż
fakt rozprawiania o głupocie ich samych wystawia poza obręb dyskusji.
11 VII 1960 [r.]
Dokonałem niezwykłego odkrycia: Andriej Wołkońskij7. Nadzwyczajne
zjawisko! Grał mi swoje utwory. W trakcie wykonywania jednego w przed5

Igor Bełza (1904–1994), muzykolog i kompozytor rosyjski. Zajmował się muzyką słowiańską, szczególnie polską, profesor konserwatorium w Kijowie (od 1936), w Moskwie
(1942–1949), pracownik Akademii Nauk ZSRS (od 1953), redaktor naczelny wydawnictwa
Muzgiz (1943–1948).
6
Koleżanka Bohdana Pilarskiego z muzykologii na UW.
7
Andrzej Wołkoński – kompozytor, uczeń Nadii Boulanger. Jego rodzina po rewolucji
uciekła z Rosji, a następnie, z tęsknoty za ojczyzną, wróciła do Rosji Sowieckiej. Andrzej nie
mógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
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pokoju zadzwonił telefon. Wykonawca był tak zaabsorbowany muzyką, że
wydawał się nie słyszeć uporczywych dzwonków. W pewnej chwili zerwał się
raptownie, podniósł słuchawkę i krzyknął: „W czom dieło, jeśli nie padchadiu,
tak znaczyt niet!”. I z hukiem położył słuchawkę.
Utwory jego wywarły na mnie duże wrażenie; to autentyczny muzyk, świetny
pianista. Sonata na wiolę i fortepian w 4 cz. (1956) jest utworem bardzo
ciekawym – muzyka soczysta, żłobiąca przepływ w nowym świecie dźwięków. Jeszcze lepszym utworem wydało mi się „Musica stricta” na fortepian.
Dodekafoniczna, własna, subtelna, o pięknych rozwinięciach wariacyjnych.
Ten 27-letni człowiek odegra poważną rolę w muzyce przyszłości. Posiada
niezwykłą osobowość. Dał mi do oceny libretto (przez siebie napisane) opery,
którą zamierza odnowić upadający styl operowy. Koncepcja sceniczna jest
kapitalna. Do złudzenia przypomina mi Strawińskiego8 z wczesnej fotografii.
Później, po wspólnej kolacji w „Pradze”, objaśniał mi jakąś dziwną maszynę
do wydobywania dźwięków. Przy jej pomocy robi muzykę do filmów i z tego
się utrzymuje. Pieniądze przechowuje jego żona. Powiada, że on sam ma duży
talent w wydawaniu „powiększych” banknotów.
Wychował się we Francji, rozmawialiśmy też dużo po francusku. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego wrócił do Rosji, powiada, że rodzice podjęli tę
decyzję z nostalgii. Jakież to piękne. Na ścianach wiszą abstrakcyjne obrazy,
8

Igor Strawiński (1882–1971), kompozytor, pianista i dyrygent, absolwent Uniwersytetu
w Petersburgu, w 1910 r. wyjechał z Rosji, mieszkał w Szwajcarii, Francji i USA.
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taszyzm. Meble nowoczesne. Miły zakątek nowej Europy. Nie widzi żadnych
perspektyw dla nowej muzyki w Rosji. Chcę mu pomóc w wyjeździe na Warszawską Jesień.
12 VII 1960 [r.]
Muzea moskiewskie są bardzo uczęszczane. Tak samo teatry, opera, koncerty.
I to jest zdumiewające. Popularność sztuki jest tu ogromna. Rozprawianie o Balzacu i Beethovenie jest tu przywilejem prostych ludzi. U nas o tych sprawach
mówią ludzie po maturze (z maturą). Ale jest coś paradoksalnego w tym, jak
proletariat w Galerii Tretiakowskiej ogląda swoich ciemiężycieli, otwiera gęby
i podziwia portrety owych paniczyków, książąt i gubernatorów…
13 VII 1960 [r.]
Dzień bez większych wrażeń. Poznałem miłą Rosjaneczkę i umówiłem się
na poniedziałek do kina.
Wczoraj przeczytałem Sceny iz rycarskich wremion – to bardzo interesująca
rzecz. Nowoczesna w kompozycji i posiadająca nerw dramatyczny. To będzie
żywy spektakl. Ale oczywiście wszystko zależy od muzyki. Pomysł wstawienia
trzech orkiestr jest znakomity.
W bibliotece uzupełniłem nieco bibliografii. Książeczka Sabaniejewa9
z fragmentów wydaje się interesująca. Trzeba ją przeczytać w całości.
W miłym tonie upłynęła moja wizyta w Ministerstwie Kultury. Pan
Zdobnow10 okazał się bardzo uczynnym człowiekiem, ale nie chciałbym z tej
uczynności korzystać. Zgadaliśmy się o Sabaniejewie. Zdobnow stwierdził,
że ta tendencja, jaką ten autor reprezentuje, nie jest u nich dziś aprobowana.
Zareplikowałem, że tendencja nie jest dla mnie rzeczą istotną, badam fakty,
a książeczka Sabaniejewa jest ważnym dokumentem. Przyjął to z jakąś uniżoną
aprobatą. W ogóle w całej rozmowie czuł się jakoś o dwa piętra niżej. Tacy
ludzie kierują tu kulturą. Myśl, że tacy ludzie odejdą, jest mało sensowna; są oni
organicznie zrośnięci z tym tłumem, który wiernie i prawidłowo reprezentują.
Warto przypomnieć mały fakt sprzed kilku dni: po wyjściu z ZOO z Zosią
zapytałem pewnego staruszka o ulicę Majakowskiego (to główna ulica), odpowiedział nam mniej więcej tak: „Nie wiem, ja od 20 lat tu mieszkam, ale tam
nigdy nie wychodziłem”. Do ulicy Majakowskiego było zaledwie dwieście czy
czterysta metrów. To znamienne.
Obiad w stołówce biblioteki był okropny. Coś z moim snem nie w porządku,
trzymają mnie kropelki walerianowe.

9

Leonid Sabaniejew (1881–1968), kompozytor i muzykolog, w 1926 r. wyjechał z Rosji
sowieckiej i pozostał na Zachodzie.
10
Urzędnik w Ministerstwie Kultury w Moskwie.
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15 VII 1960 [r.]
Mam iść do biblioteki, ale i to, co tu powinienem zanotować, też jest rzeczą ważną.
Jestem dziś po całonocnej dyskusji u Wołkońskich. Dyskusji gorącej, polemicznej,
a przy tym zasadniczej. Andriej i ja tworzyliśmy jeden obóz, jego żona i ukraiński
poeta Lonia – drugi. Jak wiele rzeczy wyjaśniła mi ta dyskusja, trudno powiedzieć,
ale w każdym razie przez tę noc zdobyłem nową wiedzę, odkrywczą i cenną.
Polemika zaczęła się od dyskusji nad librettem Andrieja. Lonia, zapytany
o zdanie, wypowiedział sąd nieprzychylny. Jego zdaniem, jest to niedokończona impresja o błędnym założeniu, wadliwym ciążeniu. Słuchałem w spokoju
logicznego wywodu poety i obserwowałem, jak bardzo jest tą opinią Andriej
dotknięty. Jak człowiek niezrozumiany. W końcu i mnie zapytano o zdanie.
Odpowiedziałem Loni krótko, że jestem akurat przeciwnego zdania niż on. To
wywołało chwilową konsternację i stało się początkiem dyskusji. I właśnie w jej
trakcie zdobyłem ową „rewelacyjną wiedzę”. Nie ma sensu odtwarzać dyskusji,
więc powiem krótko: specyficzne rozumienie sztuki jest rzeczą typową dla Rosjan.
Jedną z odmian tego rozumienia jest „realizm socjalistyczny” i właśnie można się
było przekonać na podstawie wywodów Hali, którą wyrzucono z komsomołu
i Loni, który jest mistykiem, jak bardzo są oni „socrealistami”. Ta niechęć do fikcji,
ta ogromna nieskłonność do rozumienia aluzji, ta przemożna u nich potrzeba
życiowej prawdy i w końcu niezrozumienie estetycznego zrozumienia formy
– oto ich estetyka, kryteria i wymagania. Ale w końcu Lonia zabrnął w nonsensy
i stwierdził, że Biesy to książka szkodliwa. Oczywiście, łatwo o takie „odkrycia”,
gdy dyskusja nabiera charakteru czysto nominalnego, gdzie przeciwnicy stawiają
pytania-pułapki. Nie jest też istotne, że nasi przeciwnicy zostali pokonani, bo
zostali pokonani wyższością naszej kultury, a nie przekonani ekspresyjno-logiczną
wartością naszych poglądów, których nie mogą zrozumieć. W trakcie dyskusji,
gdy przychodziły momenty „cierpkiej ciszy”, w której można by tylko powiedzieć:
„No, duraki, nieczewo nie panimajut!” – Andriej kilka razy zwracał się do mnie
po francusku: „Voyez comme je suis seul, ma femme et mon ami sont contre
moi”. (Proszę zobaczyć, jak jestem sam, moja żona i mój przyjaciel są przeciwko
mnie). Rzeczywiście, to straszna sytuacja. Jakże się rozczarowałem; sądziłem
bowiem, że w żonie ma punkt oparcia. Ona ideowo nie jest mu przychylna. Nie
jest kobietą, która ufa i stara się zrozumieć – ma jakiś swój „punkcik widzenia”
i pozostało w niej coś z komsomołki. Andriej raz powiedział żartobliwie: „Z takimi
poglądami won w komsomoł!”.
Lonia odprowadził mnie nad ranem do hotelu. Dziwny to człowiek. Na
pierwszy rzut oka „praściak” niemożebny, głupi i niepozorny. I gdy mówi,
to jak skrajny schematysta, który ma wąski pogląd, kilka formułek i koniec.
Ale gdy mówi dłużej, to zaczyna być ciekawy. Jest niby przeciwny ustrojowi,
ale w gruncie rzeczy zgadza się z jego istotą. Mówił mi ciekawie, jak to już
jest lepiej u nich. Że ludzie zaczynają rozprawiać, że już większa swoboda, że
wychodzą nawet dzieła filozoficzne, mocno odmienne od marksizmu. Ale ich
to cieszy, gdyż oni idą do wolności od innej strony.
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16 VII 1960 [r.]
W bibliotece wciąż natrafiam na ciekawe materiały dotyczące wzajemnych
kontaktów rosyjsko-francuskich. Nie wydaje się, aby ta tematyka mogła interesować muzykologów radzieckich, acz z drugiej strony, jest to dziwne, gdyż
to są istotne przyczynki do tak przez nich upragnionego „prymatu Rosji”.
Oba koncerty Bielajewa11 na Wystawie Paryskiej musiały być dla Francuzów
nie lada odkryciem. Krytycy przyjęli je z entuzjazmem, niemal jak objawienie.
Wydano specjalną broszurkę, którą muszę dostać. Kapitalne, że kraj, który
w tak dużym stopniu był inspiratorem nowych pomysłów, który tchnął nowego
ducha w kostniejące formy, ducha niezależnego od panującego podówczas
wagneryzmu, kraj ten tak dalece odwrócił się od tych konsekwencji, których
ongiś był przyczyną. Ale są tu też i inne kapitalne tematy. W przeciwieństwie
do Europy Zachodniej, w której wobec przebadania materiałów nastaje epoka
rewizji poglądów, tu czekają całe zasoby historycznego surowca. Dotyczy to
zresztą nie tylko muzyki.
Byłem w Sokołnickim Parku Kultury – trafiłem na koniec koncertu symfonicznego w muszli, było pełno ludzi. W programie dano Rachmaninowa,
Beethovena (III koncert) i Wagnera.
Jest 4 rano i Moskwa budzi się do życia. A ja czuwam i wciąż nękany upiorną
potrzebą czuwania czuję się fatalnie. Może to klimat mi nie służy? Coś ze mną
jest niedobrze. Ciężko. Gdzieś w sferach intelektu otacza mnie atmosfera śmiechu, śmiechu bez powodu. A ciężar jest taki, jakbym odczuwał pracę milionów
komórek, które pracują i stanowią o życiu. To śmiech z bezsensu. Czytałem
Wybrańca12: warstwa tego dzieła rozkłada się na sfery mej psychiki i przynosi
ukojenie. Jakaż to cudowna historia. Posiada surowość gotyku, cierpki wdzięk
średniowiecza i wspaniałą oprawę Manna.
Dziś jest niedziela. Pragnę pójść do cerkwi i odtworzyć świat brodatych
bojarów. Nie mogę dociec przyczyn mojego czuwania. Jest ono samo dla siebie
i samo w sobie. I dlatego jest ciężkie, gdyż pozbawione kresu i dlatego śmieszne,
gdyż pozbawione sensu. Nie mogę się uporać sam ze sobą, tyle jest równoległych linii, po których żyję. Chyba tylko kilka z tych linii podlega świadomej
kontroli intelektu. Całe sploty innych dzieją się same. Może czuwam i czekam
upadku, bo obserwuję ciągłe wyczerpywanie się w sobie istotnych zasobów.
17 VII 1960 [r.]
Dzień pełen wrażeń. Po dniu upadku nastał dzień radości. Byłem wreszcie na Kremlu. Czuję się bogatszy o cały blask tych wszystkich skarbów tam
11

Mitrofan Bielajew (1836–1904), mecenas muzyki i wydawca – rodzinny majątek pozwolił mu
założyć wydawnictwo muzyczne i promować twórczość kompozytorów rosyjskich. Od 1886 r. organizował stałe koncerty muzyki rosyjskiej, tzw. Rosyjskie Koncerty Symfoniczne; jego wydawnictwo
działało od 1917 r. w Paryżu, od 1949 r. – w Bonn, od 1971 r. – we Frankfurcie nad Menem.
12
Wybraniec – ostatnia ukończona powieść Tomasza Manna (1951).
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wystawionych. I cerkwie, wspaniałe cerkwie. Ikony są w sumie ponure, kryją
w sobie coś z grozy epoki krwawych carów. Ten świat już znam, teraz sprawdzam tylko. Odsłonił mi go ongiś Musorgski13, jego muzyka ma bowiem jakąś
siłę ponadmuzyczną, powiedziałbym – intelektualną. Słyszy się i widzi się tę
epokę poprzez jego muzykę. Oglądając te malowidła, z przemożną siłą słyszy
się chóry bojarów z „Borysa” i „Chowańszczyzny”.
Byłem na przedstawieniu teatru Syrena; bardzo miły spektakl. Poznałem
dwie sympatyczne Ukrainki z Kijowa. Jedna jest śliczna – nowoczesna „dewyca”.
18 VII 1960 [r.]
I ja, tak jak mój przyjaciel Klemens Irlandczyk, ordinis divi Benedicti, narrator illustrissimus, pragnę snuć swoją opowieść o miękkości naturae humanum.
Opowieść moja, credemi nie będzie tak illustrissima jako mego świątobliwego
opata, bo i tema nie po temu, a i długopissimus mój nie jest tak doskonały jako
mnicha pióro inkaustowe.
Wiere, rzeknę prawdziwie, credemi. I budującą ani też straszliwą moja opowieść nie będzie, bo możeli nią być, gdy marność jeno samą w sobie rozpatrywać się sposobi? Tema moje wprawdzie też jest dziełem czarta, ale przyznaję
to gwoli potępienia swej ułomności, jest to tema miła mej duszy, ciału i sercu.
Bo często mi na myśl przychodzi myśl heretycka, ale niepozbawiona wielce
miłej mi prawdy acz pozornej, ta mianowicie, że curriculum czarta warta jest
ogromnie bogatsza od białych sług Pana Naszego. W tym to się przejawia, że
czart łacno występuje pod postacią anioła pięknego, któren zwodzi i na potępienie sposobi naturę naszą kruchą, gdy tymczasem nigdy nie widziano, aby
anieli niebiescy się za czartów przebierali. A więc, o Panie Nasz, nie bądź tak
surowy, gdy my na te sztuczki dajemy się nabrać, gdyż są one z przyzwolenia
Twego i z Twej przemyślności. Nie dziw tedy, że my, pacholęta jeno niegodne
i koślawe odbicie tego, coś zamierzał, łacno się dajemy omamić. Co rzekłszy
w rozpamiętywaniu swych słabości się zatapiam, amen.
19 VII 1960 [r.]
Byłem na koncercie van Cliburna14. Grał dwa koncerty MacDowella15
i P[iotra] Czajkowskiego16. MacDowella raz można słuchać, i to tylko po
13

Modest Musorgski (1839–1881), kompozytor. Współtwórca grupy kompozytorskiej zwanej
Potężną Gromadką, której celem było propagowanie muzyki narodowej. Kompozytor m.in.
oper „Borys Godunow”, „Chowańszczyzna” oraz „Obrazków z wystawy”.
14
Harvey Lavan „Van” Cliburn, Jr. (1934–2013), pianista, laureat I nagrody I Konkursu
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (1958). Od 1962 r. w Fort Worth (Texas) odbywa
się Konkurs Fortepianowy im. Van Cliburna (obecnie najważniejszy na świecie, ponieważ
nagrody stanowią kontrakty koncertowe i fonograficzne dla laureatów w Ameryce Północnej).
15
Edward Alexander MacDowell (1860–1908), kompozytor i pianista.
16
Piotr Czajkowski (1840–1893), kompozytor. Jego twórczość wywarła wpływ na rozwój
muzyki rosyjskiej.
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to, aby się upewnić, że to marna muzyka. I raz też ciekawy jest Cliburn. Nie
wzbudza pragnień powtórnych. Jest to typ artysty z music-hallu w najlepszym znaczeniu, ale właśnie z music-hallu. Elegancja dużej klasy, styl brillant
w miłym dla dziewcząt płaszczyku sentymentalnym. Zresztą może to spostrzeżenie powierzchowne, a może dlatego takie, że styl gry powierzchowny? Ma
doskonałą technikę i dużą muzykalność, bogactwo odmian tonu, tony łatwo
się u niego łączą i tworzą wdzięczną frazę. Wykonanie Czajkowskiego było
doskonałe, pyszne, z nerwem i z łezką – „wsio czto nada”. Pozostaje jednak
jakieś istotne, ale, podobnie jak w przeciwnych wypadkach, gdy artyście nie
dostaje tych doskonałości, a więc tu jest „ale”, gdy natomiast nie ma go tam,
gdzie poprzednio.
Koncert miał natomiast niezwykłą atmosferę: odbył się w olbrzymiej hali,
która mieści 15 tys. ludzi. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Cliburn jest
ulubieńcem Moskwy – po koncertach tłum rzucał się do estrady i zasypywał
pianistę kwiatami. I to jest sympatia szczególna, niejako z góry istniejąca, bo
przecież MacDowell był tylko pretekstem do gromkiej owacji, z gotowością
do której publiczność już przyszła.
21 VII 1960 [r.]
Zaniedbałem ten dzienniczek haniebnie. A tyle jest do zanotowania. Ale
ciągle jakoś czekam na uwagi głębokie i przemyślane, a tych się nie ma. Oto
problem. I teatr krakowski i ich dobre przedstawienia, i wycieczka na plażę,
i tyle tych innych najważniejszych między tymi punktami. Ale o tym może
innym razem, jestem jednak un peu fatigué (trochę zmęczony). Długie godziny
nocy przemyśliwałem.
22 VII 1960 [r.]
Czas by już podjąć analizę tego społeczeństwa – strukturalny rozbiór jego
kultury. Przeglądając materiały dotyczące dawnej kultury muzycznej, odnoszę
wrażenie, iż w owych dobrych latach – w drugiej połowie XIX wieku – nastąpił
wspaniały rozwój kultury, rozwój, który – ujmując rzecz w poetyckiej metaforze
– był ostatnim, pięknym łabędzim śpiewem tej kultury, i dlatego tym bardziej
ożywionym, wybuchowym. Rosjanie wprawdzie sami nie zdawali sobie sprawy
np. ze znaczenia Musorgskiego – wieści o jego pośmiertnych paryskich sukcesach przyjmowali z aprobatą niepozbawioną zdumienia. Wciąż mieli nadzieję,
że Musorgski otworzy wrota paryskie dla tej „właściwej” muzyki rosyjskiej, tzn.
dla Glinki17, martwiły ich bowiem niepowodzenia jego oper w Paryżu. W sumie
17

Michaił Glinka (1804–1857), kompozytor rosyjski, twórca narodowej opery rosyjskiej.
Twórczość Glinki inspirowała rosyjskich kompozytorów z grupy nazwanej Potężną Gromadką.
„Życie za cara” wystawiono 7 II 1940 r. na scenie berlińskiej Staatsoper w ramach niemiecko-sowieckiej współpracy kulturalnej, będącej wynikiem zawartego pół roku wcześniej paktu
Ribbentrop–Mołotow.
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jednak cały ładunek tej ożywczej muzyki oddziałał triumfalnie. Zachód wówczas
był spragniony odtrutki na wagneryzm, którego zasięg był ogromny.
Porównania tamtych czasów z sytuacją dzisiejszą dają w sumie obraz
żałosny. Można oczywiście pisać o gospodarce radzieckiej, która prorokuje
nagromadzenie ogromnej ilości dóbr materialnych. Jednak programowe
przekreślenie praw jednostki każe postawić pod znakiem zapytania wartość
ogólnego procesu rozwoju kultury. W tej 5-milionowej próżni intelektualnej,
jaką jest Moskwa, obserwuję upadek kultury humanistycznej. Nie jestem
pewien co do sukcesu perspektyw w tej dziedzinie. Utworzyła się nowa
etyka – etyka fałszu, i ona stała się moralnością. Nikt nie docieka prawdy
– wydaje się ona martwym przeżytkiem, została „przezwyciężona”, jak byliby
zapewne skłonni mówić tutejsi schematyści – ona też wydaje się im czymś
szkodliwym, czymś, z czego trzeba zrezygnować, aby w końcu do niej dojść
– oto kapitalny paradoks.
A sympatyczna Lidoczka z poczty hotelowej jest zadowolona z życia i woli
mecz od teatru. Ale są też ludzie przerażający w swej psychicznej nędzy. Zauważyłem wiele osób patrzących jakby spod krzesła, spod łóżka, gotowych w każdej
chwili schować się z powrotem. Te twarze prześladują mnie jak upiory. Ich
wygląd też świadczy o sytuacji nowego społeczeństwa.
Mieszam więc w sobie podziw z odrazą i jestem gotów protestować w imieniu
tych ludzi o strasznych oczach. Są chwile, gdy mam ochotę bić po mordzie
różnych politruków nasyconych żarłem i ideą. Ale oczywiście wszelkie dyskusje
skierowuję na ton informacyjny – pytam i wypytuję bez końca. I później, mam
nadzieję, z tych wszelkich odpowiedzi ułoży mi się obraz dość wszechstronny.
Myślę, że don Bodzio (Pociej18) cieszyłby się z tych słów, on ma dezaprobatę
już gotową. Mój pogląd dopiero tworzy się w nowych relacjach.
A jeśli chodzi o te rzeczy, to nie ma tu ani prostytucji, ani też nie uprawia
się uroczych przygód: panuje po prostu zwyczajne „dupodajstwo”.
Osobny rozdział stanowi zubożenie języka. W ogóle moskwiczanie mają
gburowaty sposób mówienia. Ludzie wychowani w strachu, ograniczeni do
słów najbardziej koniecznych, codziennych i do zdań krótkich, zapomnieli
o wszystkich subtelnościach języka. Nie rozumieją uprzejmości, aluzyjnych
dowcipów – porozumienie i kontakty są uproszczone.
Ciekawe są perspektywy narodowościowe państwa. Wydaje mi się, że rozluźnienie terroru obudzi uczucia narodowe – cały Związek Sowiecki jest taką
wielką Austrią Najjaśniejszego Pana. Tak samo duch wolności może naruszyć
niejedną żelazną prawidłowość ustroju.
18

Bohdan Pociej (1933–2011), muzykolog, filozof muzyki, pisarz, przyjaciel Bohdana
Pilarskiego. W 1952 r. rozpoczął studia polonistyczne na UW, w 1953 r. przeniósł się na
muzykologię, którą skończył w 1959 r. Autor wielu artykułów, esejów i książek poświęconych muzyce. Mieszkanie Pociejów (żona Krystyna) w Podkowie Leśnej stanowiło miejsce
intelektualnych spotkań i rozmów.
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24 VII 1960 [r.]
I znów oto dziewczyna. Śpi na moim łóżku i słyszę jej spokojny oddech.
Jest ładna i dziwna, jak wszystkie tajemnice świata. Patrzę już na nią z całym
spokojem, bez miraży podniecenia. Pragnąłbym opisać całą złożoność jej
natury, ale już wiem z doświadczeń, że wyjdzie mi inna. Jej istota pozostanie
mi nieznana. Dziwna jest, dziwny jest ten fragment jej życia, który poznałem,
gdyż jest bez przerwy ze mną. Mówię dziwna i dziwna, a pragnąłbym raczej
to pokazać bez tego słowa; ale to trzeba mistrzostwa. (W hotelu zrobiono mi
uwagę, że nie można zapraszać gości. Ale uzyskałem zezwolenie). Ma 17 lat
i niezwykłą zdolność zmieniania zewnętrznego wyglądu, bywa piękna i oryginalna, a chwilami przybiera wygląd surowy, ale nigdy nie traci uroku. Powiada,
że jest niefotogeniczna i oto chwytam się tego faktu jako przekaźnika, którym
chciałbym komuś ją opisać.
25 VII 1960 [r.]
Często rzeczy bardzo przyjemne w intelektualnym ich ujęciu są indyferentne. A to wówczas, gdy przyjemność owych rzeczy otacza wyprzedzająca
niejako fakt świadomość, że przyjemność ta jest efemeryczna. Stąd rodzi się
sceptycyzm.
Byłem na próbie generalnej „Galileusza”. Byłem bardzo zmęczony i senny
po nieprzespanej nocy. Percypowałem tę sztukę w sposób dziwny. Patrząc
sennie na scenę, widziałem różne trawestacje obrazów.
Idę nadać Mamie imieninowy telegram.
W określaniu rzeczy krytycznych wolimy zawsze ujmować sprawy porównawczo. Na przykład średni poziom kultury Rosjan, poziom dość niski, można
również zaobserwować w innych krajach. Chodzi o to, aby nie zatracać właściwych proporcji.
26 VII 1960 [r.]
Znalazłem szpileczkę do włosów, którą zostawiła Marina. Jej zapachem pachnie
moje łóżko – miłe mi są te rekwizyty uczucia. Topiący chwyta się różnych przedmiotów – moją niezdolność wzbudzania uczuć miłosnych pragnę pokonać i wzbudzam miłość imitowaną – szpileczka Mariny jest jej dla mnie miłym symbolem.
27 VII 1960 [r.]
A w dole szumi Leningrad… właśnie za bardzo szumi, więc poproszę o przeniesienie mnie na drugą stronę hotelu.
Nareszcie mogę nasycić pragnienie pisania. Nowy zeszyt ładny i przyjemny
– to bardzo ważna rzecz. Wciąż obserwuję to społeczeństwo. Ciekawe, jak inaczej
widzę je dzisiaj, gdy pobyłem tu trzy tygodnie. Moskwa, Leningrad, to bez znaczenia – ten sam typ ludzi. Moje spojrzenie zstąpiło jakby o kilka stopni w głąb;
czuję klasy, typy i ludzi. Ale wciąż to są wrażenia zmienne. Nie umiem patrzeć
obiektywnie: od błogiej aprobaty przechodzę szybko do oskarżeń. I w sumie
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wątpię w swoje wrażenia. Jest to odmiana, jakaś pochodna, o innym rozmieszczeniu kątów, owego zdania Kafki, które umieściłem jako motto poprzedniego
zeszytu. Ale równocześnie odnoszę wrażenie, ciągle niejasne, że zbliżam się do
prawdy, do właściwego określenia tego społeczeństwa i jego struktury. Ale wciąż
to określenie odkładam, wydaje mi się bowiem, że później będę jeszcze bliższy, że
po wyszumieniu się moich chorobliwych zmienności zostanie wartościowy osąd.
Było mi dziś pilno skrócić wycieczkę metrem pierwszą po Leningradzie, aby
tu zanotować kilka uwag. W samolocie siedziałem obok typowego przedstawiciela radzieckiej młodzieży. Powiedziałem, że jestem dziennikarzem z Warszawy.
On przedstawił się jako student czy pracownik akademii wojennej w Moskwie.
Rozmowa nasza urywała się, więc przez okno obserwowałem teren. Widziałem
całe połacie ziemi niezamieszkałej, ani osiedli, ani pól, tylko lasy i odłogi. I gdy
rozmyślałem nad tym, mój sąsiad, widocznie zaniepokojony moją obserwacją
czegoś, co i w jego mniemaniu nie jest w porządku, zagadnął mnie obcesowo:
„I czto tam interesnowo?”. Przyłapany na swoich myślach, odpowiedziałem
otwarcie pytaniem: „Dlaczego nie ma wsi i ludzi?”. Ale w tej samej chwili
spostrzegliśmy domki. Mój sąsiad miał już odpowiedź. Ale były to już okolice
Leningradu. W dziesięć minut później, w denerwujących podrygach, wylądowaliśmy na lotnisku. Mój sąsiad jechał z całą grupą: wydali mi się ludźmi
zamkniętymi szczelnie w radosnej pewności siebie. Oto przedstawiciele nowego
społeczeństwa! Oni nie mają wątpliwości ani pytań. Mają natomiast gotową,
wyuczoną, a właściwie „wuczoną” w nich głęboko dezaprobatę wszystkiego,
co jest inne niż to, co wiedzą i znają. A że są istotami ludzkimi, posiadającymi
znajomość reagowania, więc reagują na rzeczy inne z ironiczną nonszalancją.
Noszę ciemne okulary, które pomagają mi niespostrzeżenie obserwować ich
spojrzenia, gesty i ruchy twarzy. Krążę jak jastrząb, aby w pewnym momencie
spaść i odkryć coś, co da się określić w formie zdolnej komuś przekazać moją
obserwację lub wrażenie. Ale wciąż mało mam tych trafień.
W metro leningradzkim spotkałem też dwie przedstawicielki „nowej klasy”.
Dodam też, że w moim rozumieniu, to określenie ma zasadniczo odmienny sens
niż w książce Dżilasa19. U niego „nową klasę” – tak jak słyszałem, bo książki nie
znam – tworzą ci u władzy, którzy z własnych interesów uciskają innych i nie
dopuszczają innych. Z moich spostrzeżeń urabiam inne rozumienie tego określenia. Są to ludzie urobieni według specyficznego modelu, a jest ich już tak wielu,
że zaczynają tworzyć społeczeństwo w pełnym znaczeniu tego słowa. Ten model
jest nie do odrobienia. Stoi bowiem na mocnych podstawach i nie ma tej drugiej
strony, na którą by mógł się zmienić, przejść, przeistoczyć. Nowa klasa jest czymś
substancjalnie mocnym, esencjonalnym i samowystarczalnym. I oczywiście, jeśli
19

Milovan Dżilas (1911–1995), jugosłowiański polityk i pisarz polityczny, w czasie II wojny
światowej najbliższy współpracownik Josipa Broza-Tity. Od 1953 r. przewodniczył parlamentowi
jugosłowiańskiemu. W 1954 r. usunięty z partii i pozbawiony stanowisk państwowych za krytykę
władz. W latach 1956–1966 kilkakrotnie więziony. Światowy rozgłos przyniosła mu książka
Nowa klasa, opublikowana w 1956 r. w USA, krytykująca system rządów komunistycznych.
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ją oceniać z punktu widzenia humanizmu w naszym, europejskim rozumieniu,
ocena ta musi wypaść tragicznie. Klasa ta jednak, na szczęście, nie jest wszechwładna
w tym społeczeństwie, przynajmniej liczebnie. Są inni ludzie. Tych łatwo określić:
to są podporządkowani. Ale i ta reszta jest niezwykle złożona, przynajmniej z dwu
warstw: jedną tworzy ciężko pracujący proletariat, omamiany promykami wolności
i z roku na rok nasycany materialnie, a drugą zaś, dawna inteligencja, zdegradowana
i „konspiracyjna”. Można mówić o kulturze w konspiracji! Nie jest więc rzeczą
dziwną, że wśród taksówkarzy i służby hotelowej spotyka się ludzi oświeconych…
Ale oto już zgubiłem owe dziewczęta z metra. Zapytałem je, gdzie w Leningradzie jest jakiś duży, ładny park lub interesująca, stara dzielnica. Jedna z nich
mierzyła mnie z ukosa przymrużonym spojrzeniem, a druga z otwartymi szeroko
oczyma odpowiedziała mi szybko i z przekonaniem: „U nas wiezdie charaszo”.
Plątają mi się jeszcze wrażenia moskiewskie. Uroczej Marynie powinienem
poświęcić tu całe stronice. Ale wolę pozostawić na razie to wrażenie w stanie
dziewiczym. Odczuwam lęk, że nagryzmoliłbym jej obraz bardzo nieudolny
przez swoją inność i później przez pryzmat tego obrazu patrzyłbym na nią
w swoich wspomnieniach.
Ta dziewczyna wyjaśniła mi bardzo wiele. Zwłaszcza o swojej dzielnicy: na
jej ulicy ostatnio popełniono dwa morderstwa. Gdym ją raz późno odprowadzał
i wracał, jakaś upiorna ciekawość stworzyła przemożną chęć „zbadania” tych
ponurych i ciemnych ulic. Ta dzielnica ma rzeczywiście charakter niezwykły.
Gdym zabrał Marynę z aktorami na wycieczkę, wszyscy byli pod jej urokiem,
tyle ma w sobie wdzięku i subtelnego sprytu. I nie zapomnę też lęku, w jaki
popadłem, gdy mi wyznała, że mogą ją śledzić. A ja, osioł, chcąc upozorować
jej długi pobyt w moim pokoju (z nocą włącznie), powiedziałem administracji,
że ona mi pomaga w czytaniu prasy radzieckiej. To właśnie mogło podniecić
polityczną ciekawość władz. I rzeczywiście śledzono nas: gdy rano wychodziliśmy na śniadanie, na kanapce w holu siedział pewien osobnik i patrzył na nas
składnym, acz intensywnym wzrokiem detektywa. Ukryłem oczywiście przed
nią całe to zainteresowanie władz, ale – jak się okazało – ona wiedziała znacznie
więcej: była przygotowana, że w każdej chwili po wyjściu z hotelu mogą ją
aresztować. Nie stało się to jednak. Może nie posłuży jako model bohaterki?
W Leningradzie czuję się lepiej. Senność mnie ogarnia. Znów odłożyłem
pisanie „Listu z Moskwy”. A czort jewo!
28 VII 1960 [r.]
Drugi dzień w Leningradzie. Pierwsze kroki skierowałem do Ermitażu, ale
niestety dziś muzeum było zamknięte. Samo miasto jest wspaniałe – architektonicznie i urbanistycznie. Przechodząc przez piękny plac Pałacowy u stóp
seledynowo-białego Zimowego Pałacu, trudno nie myśleć o dawnej Rosji i jej
wielkiej kulturze. Właśnie owa dawność miasta pozwala odetchnąć i zapomnieć na chwilę o „nowej kulturze”. Ale i tu pełno nosorożców. Chodzą
jak prawdziwe zwierzęta: zadufani, powolni i nieuważni, nieznający pojęcia
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„przepraszam”. Bezmyślne monstra, niereagujące wcale na uprzejmość; ta
ornamentyka codziennego życia jest mi nieznana.
Poznałem przypadkiem młodego leningradczyka, który zaprowadził mnie
do Muzeum Sztuki Rosyjskiej. Podobno w specjalnych salach przechowują
Chagalla i Kandinskiego, ale tam trzeba mieć specjalne zezwolenie. Niestety,
okazało się, że remontują te sale. Tak samo i część z ikonami. Obok jest piękna
cerkiew przemieniona na skład kartofli. Mam w pokoju głośnik, ale wciąż
mówią o polityce i propagandzie.
Mój przyjaciel Anatol jest nadzwyczaj miłym chłopcem. Ma 17 lat i chce
studiować afrykanistykę. Podziwiam jego zdrowy sąd o rzeczach i sprawach,
dążenie uporne do wiedzy i dużą znajomość współczesnej sztuki zachodnioeuropejskiej, znajomość zdobytą w warunkach tak trudnych, konspiracyjnych.
Jest zdecydowanie przeciwny temu, co się u nich w sztuce dzieje. Promieniał
radością, gdy szliśmy oglądać te zabronione dla niego obrazy. Później odkuliśmy się obaj, nie szczędząc epitetów obficie wystawionym „pieredwiżnikom”
i socrealistom. Rzeczywiście, jakież to bagno sztuki. Rosja miała swe wspaniałe
malarstwo w epoce ikon i od tego czasu zaczęło się ono chylić ku upadkowi.
W malarstwie bowiem obce im było pojęcie formy. Zagubiono istotę sztuki
malarskiej, jej technikę, słowem – zanegowano samą malarskość obrazu na
korzyść literatury. Ta dysproporcja mści się fatalnie.
Jutro Ermitaż, Biblioteka im. Sałtykowa-Szczedrina i po południu wizyta
u kompozytorów.
Mały Anatol jest opętany wiarą w perspektywy. On mierzy, obserwuje,
wyczuwa i przeczuwa, wnioskuje i żyje przyszłością. Rzeczywiście, jeśli tacy jak
on i Maryna zyskają znaczenie, sytuacja ulegnie zmianie. Ale kiedy to będzie?
Zapewniał mnie, że sporo jest takich jak on – chce mnie z nimi zapoznać.
Tworzą podobno niezwykle sympatyczną grupę opozycyjną. To ma być zalążek
przyszłej inteligencji rosyjskiej. Jak im pomóc? Byłem u Anatola w domu. Jego
rodzice wyjechali na daczu. Byłem ciekaw mieszkania radzieckiego inżyniera.
Mieszkają bardzo skromnie – typ mieszkania naszego dozorcy. Ojciec zarabia
1200 rubli. Wydał okrzyk zdumienia, gdy za obiad, zresztą świetny, zapłaciłem
40 rubli. Dał mi adres postępowej malarki we Lwowie.
29 VII 1960 [r.]
I ja też myślę często o perspektywach wolności i przyznać muszę, że wciąż
dochodzę do sceptycznych wniosków. Głębszą analizę odkładam na później.
W radio były dziś ciekawe utwory fortepianowe Medtnera20, a po nich znów
długo i wstrętnie o polityce i partii.

20

Mikołaj Medtner (1880–1951), kompozytor i pianista, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Moskwie (1900). W 1921 r. opuścił Rosję, mieszkał w Berlinie i Paryżu; w 1935 r.
osiadł na stałe w Anglii.
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Byłem w Ermitażu. W trzy godziny zdążyłem tylko przebiec, zatrzymałem
się jedynie nieco dłużej u Francuzów. Wciąż mam ich w oczach, są dla mnie
oazą naszej zachodniej kultury. Wszystkimi komórkami swego ciała i płomykami ducha czuję się po ich stronie. Ich płótna wiszą jak argumenty niemej,
dostojnej polemiki. Mało kto czerpie z nich wiedzę; są w sferach wyższych,
niedostępnych. W sposób wytworny urągają otoczeniu, w którym się znajdują. Nigdy nie czułem się w tym stopniu Europejczykiem jak teraz. Jestem
na wyspie, odcięty, mam więc perspektywę w spojrzeniu na naszą kulturę.
Muszę poddać analizie sposób percypowania tej sztuki przez tutejszą ludność. Smętny to obraz.
31 VII 1960 [r.]
Niekiedy odnoszę wrażenie, że Rosjanie są jak żółwie. Gdy przyjeżdżam,
odsuwają się jakby na bok i są „pół-schowani”. Trzeba dopiero wyciągać z kąta,
oswajać; wówczas stają się nadzwyczajni.
W analizie społeczeństwa nie należy mierzyć rzeczy wzorem idealnym. Wnikliwa obserwacja i naszych mieszczuchów dałaby z pewnością rezultat ponury.
Zaobserwowałem na podstawie dzisiejszych rozmów – przy obiedzie z dwoma
sympatycznymi, młodymi przedstawicielami inteligencji technicznej i w parku
z dwiema miłymi dziewczętami, że wiele cech „nowej klasy” nie zakorzeniło
się głęboko. Moi obiadowi znajomi byli wręcz śmiali w krytycznych sądach
o tutejszej sytuacji. Dziewczęta z początku nieśmiałe i skłonne zapewne twierdzić, że „wsio charaszo”, ośmielone swobodną rozmową, i pilnie słuchały, i też
były skłonne mówić inaczej. Kapitalny jest ten moment otwierania się ludzi.
Wieczorem obserwowałem kapitalny fajerwerk z okrętów wojennych – dziś
święto marynarki. Piszę korespondencję dla Przeglądu.
2 VIII 1960 [r.]
Po koncercie z Oborinem21 i Kondraszynem22, na którym była bardzo miła
publiczność, poszedłem do restauracji „Moskwa” na kolację. Oto dwie klasy
o różnicach doskonale widocznych. Na koncercie całkiem inni ludzie o miłych
twarzach – to inteligencja. Muzyka jest dla nich tą sztuką, w którą mogą się
schronić bardziej niż w każdą inną, znacznie więcej skażoną. W restauracji,
jednej z najlepszych w Leningradzie, przedstawiciele „nowej klasy”: szumowiny
spod ciemnej gwiazdy, typy o mordach tak wstrętnych, jak trudno sobie wyobrazić. I okropne baby w sukniach-worach, skrajnie niegustownych. Tuczone,
21

Lew Oborin (1907–1974), pianista rosyjski, zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (1927).
22
Kiriłł Kondraszyn (1914–1981), dyrygent rosyjski. Absolwent Konserwatorium im. Czajkowskiego w Moskwie (1936), pracował z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą. Dyrygował prawykonaniami utworów swojego przyjaciela Dymitra Szostakowicza. W 1979 r.
w Amsterdamie poprosił o azyl.
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koślawe kształty wypychają wory na wszystkie strony. Sterczące cyce i mięsiste
półdupy czynią z nich niemal twory poziome, które tylko jakimś dziwnym
trafem utrzymują pozycję pionową. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem.
Trzeba będzie wywołać w pamięci ten obraz i opisać go dokładniej.
Modyfikuje się mój pogląd na sprawę „nowej klasy”. Nie jest ona tak liczna,
jak sądziłem. Jest miejsce, w które spadnie. Zaczynam widzieć granice jej
zasięgu. Oczywiście jest klasą panującą, ale już nie absolutnie. Świętujący
liberalizm będzie jej grobem. Jest utuczona i zadufana, nie widzi więc chmur
na swoim horyzoncie. Moi sympatyczni, nowi znajomi, medycy z Moskwy,
to wyzwalająca się inteligencja. Do analizy struktura władzy „nowej klasy”.
3 VIII 1960 [r.]
Wydaje mi się, że Rosja ma dane, aby stworzyć odrębną muzykę nowoczesną.
Owe dane to twórczość Musorgskiego i Skriabina23 – to droga zdumiewająco
paralelna do linii środkowo-europejskiej. To ich świetna tradycja.
Wiele rzeczy zapominam tu zapisywać, mimo iż często o nich myślę; np.
mój moskiewski szpieg o charakterystycznym wyrazie twarzy. Wiedzieliśmy
o sobie; pamiętam skurcz jego twarzy w momencie, gdy go zauważyłem. Pełen
ciekawego niepokoju, oczekuję wyjazdu do Mińska i Brzozowca. Już uprzedzam
swoje wzruszenia.
Bogate wrażenia wywiozłem z Peterhofu. Marzę, aby mieszkać kiedyś
w takim pałacyku, jak mały Ermitażyk. Złote posągi na tle zieleni nie są
gustowne. Przepyszne bogactwo fontann! Jakże ważne jest tego rodzaju zwiedzanie – ogólne wrażenie nakłada się warstwą na tę sferę psychiki, która stanowi
o kulturze osobistej człowieka.
Przemili są moi moskiewscy medycy. Nadzwyczaj umuzykalnieni. Spotkamy
się w Moskwie.
Mam ogromną łatwość nawiązywania kontaktów, które często przeradzają
się w przyjaźń i nie tylko z dziewczętami, a jeżeli i z nimi, to nie zawsze dla tych
rzeczy. A mimo to czuję się tak bardzo sam. Może właśnie poczucie samotności,
a właściwie ucieczka przed nią pcha mnie do ludzi. Szukam przyjaciół jak Mały
Książę. Są jednak pewne niejasne dla mnie bariery, które dzielą. Są one natury
psychicznej; spostrzegam je zawsze wcześniej u siebie. Poszukiwania przyjaciół
wydają mi się zawsze daremne, mimo tego, iż zawsze działam w kierunku
przeciwnym: niedościgniona nadzieja. Kontakty rozpraszają. Byt samotny jest
jednak najbardziej wartościowy, w nim przebiega najistotniejsza część życia.
Mimo iż obserwowanie własnej mechaniki życia, psychiki i myśli bywa tak
bardzo tragiczne. Jest więc jakaś sprzeczność w samym sposobie bytu człowieka,
ta sprzeczność miota ludźmi i równocześnie jest ich witalną substancją.
23

Aleksandr Skriabin (1871/1872–1915), pianista i kompozytor rosyjski, absolwent, a następnie profesor Konserwatorium Moskiewskiego.
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Mój szpieg moskiewski w moich pół-snach urasta do rozmiarów upiornego
symbolu; w nocy czuję go w swoim pokoju. To człowiek, który wiecznie patrzy;
mój przyjaciel!
4 VIII 1960 [r.]
Znów zaczynam cierpieć na bezsenność. Ale to chyba wino i papierosy
na urodzinach Tatiany tak na mnie podziałały. Jacyż oni są ciekawi nowin
z wolnego świata. Słuchają i podpatrują mnie w każdym momencie, ale jest
to ciekawość ogromnie życzliwa. A przy tym sami nic nie mówią o swoim
smutnym życiu. Czują się jakby współwinni za to, co się tu stało. Ci ludzie
wzrastali w latach strasznych, a cierpienie wytworzyło w nich specjalny
i, powiedziałbym, miły stosunek do życia. Świeżość uczuć i ludzka naturalność
w sposobie bycia. To świeżość kultury uchowanej z trudem, której obce jest
wszelkie zblazowanie. Są dobrzy i uczciwi. Cenią wartość szczęścia i wolności,
której tak pragną, jak nikt na świecie. I czują się dobrze nawet przed świtem, bo
nigdy jasność nie była ich udziałem. Ta niewymagalność wobec życia i wolność
jest wzruszająca. Są jak dzieci ubogiej rodziny, jak dzieci, które rozpłaszczają
nosy na szybie, za którą są ciastka, jak w wierszu Artura Rimbaud. Więc ich
pragnienie wolności nie jest aktywne, bo nieznana jest im potrzeba buntu.
Są związani psychicznie. Na małych przestrzeniach (liberalizmu) swobody
utworzyli sobie równie małe warunki poruszania się. Są świadomi, w jakiś
podświadomy sposób, że jakikolwiek sprzeciw pozostanie bez najmniejszego
rezultatu. Ale ta sama podświadomość budzi w nich pragnienie wolności, ale
tylko w formie patrzenia przez szparę. Dlatego tak bardzo lubią moje towarzystwo. Zresztą już pod moim wpływem pozwalają na słowa i gesty, które są dla
nich luksusem. Zadziwia mnie ich znajomość i umiłowanie muzyki. Wowka
– mikrobiolog i Igor – inżynier są koneserami! Nie znają nowej muzyki i są
ciekawi, jaka ona jest. A i dziewczęta nucą Mozarta i Czajkowskiego z ogromną
swobodą. To cecha narodu. Podarowali mi ilustrowany albumik dziecięcy.
Wciąż rozmyślam nad niedawnymi dziejami muzyki rosyjskiej. Dzisiejsze
przesłuchanie u kompozytorów dało rezultat opłakany – prawie nic godnego
uwagi z wyjątkiem sonaty skrzypcowej Ustwolskiej.
Przeglądam w Bibliotece Szczedrina Sowremienną Muzykę – jakiż to był wspaniały i ożywiony ruch. Gdzie są dzieła tych ciekawych Rosjan wówczas startujących?
Wciąż piszę list do Przeglądu i dochodzę do wniosku, że „najłatwiej” jest
napisać dobry artykuł. Pisanie złego jest niemożliwością.
5 VIII 1960 [r.]
Byłem na baletach Ravela – bardzo ciekawy wieczór.
Zdumiała mnie dziś pani Kutateładze24 swoją aprobatą socjalizmu.
24

Kiril Kutateładze (1861–1929), generał brygady, syn Piotra, gruziński generał w Wojsku
Polskim w II RP.
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Miła i sympatyczna jest córka Kiełdysza – kobieta zgaszona rozwodem
z mężem. Żyje ze swą 5-letnią córeczką i sama jest jak dziecko w kręgu marzeń.
6 VIII 1960 [r.]
Zaczynam rozumieć uczucie przyjaźni, jakie Mickiewicz miał do Rosjan.
I mnie też miło z nimi przebywać. Może i mają rację, że są tak zdecydowanie
przeciwni odejściu sztuki od normalnego życia. Zaczynam rozumieć, że sprzeciw
w stosunku do intelektualnej, nowej sztuki jest u nich odruchem naturalnym,
jest niemal odruchem samozachowawczym. Głęboko od lat zakorzeniona idea
powszechności sztuki jest silniejsza od chęci przyjęcia tego, co przynosi proces
dziejów. Wydaje się więc, że konflikt tkwi nie tylko w aspekcie zewnętrznopropagandowym, którego cechy są tak rażące i kretynicznie naiwne – to jakaś tylko
forma uboczna, skrzywiona faktem upaństwowienia konserwatyzmu. To sprawa
znacznie głębsza, sięgająca do istoty filozofii sztuki rosyjskiej. Dlatego właśnie
proces dziejów sztuki został wstrzymany. Oni są jeszcze po tamtej stronie, nie
przeszli przez próg. Oni są jeszcze przed konfliktem. Są w stanie dziewiczym.
Byłem dziś w Pawłowie i Puszkinie. Stale w oczach mam miłą sylwetkę poety.
Tam wzrastał – w pięknych pałacach liceum. Jakby przez mgłę zapomnienia przypominam jego wiersze i owe wspaniałe, odautorskie komentarze w Onieginie.
Przez pryzmat tych poezji patrzę na Leningrad. Dopiero teraz wrażenia – ongiś
chłodno doznane – stają się szczerym wzruszeniem. Wracają jak fala i nabierają sensu
w autentycznej i tak cudownie zachowanej scenerii. To bardzo piękne zjawisko.
Zadzwoniłem do Lidy – okazała natychmiastową gotowość przyjścia do
mnie. Byliśmy na „Wielkim walcu”, nudziłem się jak mops, ale jej się ten film
podobał. Łatwo można wykreślić zakres, w którym mają miejsce jej reakcje
i upodobania. I przy tym wszystkim jest miła. Jutro będzie mnie poprawiać
w czytaniu Czechowa.
Zróżnicowanie klasowe leży u podstaw każdego społeczeństwa i ustroju.
Specyficzny jest tu układ sił klasowych – do rozpatrzenia.
7 VIII 1960 [r.]
Znów cztery godziny spędziłem w Ermitażu. W atmosferze tej sztuki człowiek rośnie. Udało mi się zwiedzić skarbiec scytyjski – zdumiewająca jest ta
sztuka, wcześniejsza od greckiej, a tak subtelna i misterna. Zawsze miałem
trudności z rzeźbą – dziś, dzięki Grekom, udało mi się pojąć to i owo. Ale
największe wrażenie wywarło malarstwo egipskie – ileż ekspresji w tych szczątkach portretów. Stale też zachodzę do swoich Francuzów.
Byłem w „Sadzie Oddycha” na tańcach. Jakiś facet średnio ubrany chciał
wejść bez biletu i twierdził, że jest Polakiem. Kierownik zabawy zmierzył go
wzrokiem i powiedział: „Wy nie pachożyj na Polaka”. Tak, więc my jesteśmy
inni, trzeba wyglądać na Polaka!
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8 VIII 1960 [r.]
Pojazdka do Riepino okazała się bardzo korzystną. Poznałem dwu młodych
kompozytorów: Prigożyna i Cytowicza. Prigożyn, znakomity talent, muzyk
urodzony. Jego „Prometeusz” to rzecz godna wykonania u nas, w Polsce. Ciekawy człowiek, o nieco szorstkiej kulturze. I taka też jest jego muzyka, jakaś
samorodna i na swój sposób organiczna.
Jestem bardzo ciekaw, czy dadzą mi listy Szymanowskiego?25 Jutro rozstrzygnięcie. Nie dali!
Zginął mi gdzieś Anatol – zastanawiam się, czy to nie był szpicel?
11 VIII 1960 [r.]
Rosjanie mówią po francusku tak, jakby ciosali kołki na płynnych brzmieniach tego języka.
16 VIII 1960 [r.]
Nie pisałem tu tyle dni z wielu powodów. Najpierw kończyłem list do
Przeglądu, a później pojechałem do krajów nadbałtyckich. A w końcu mam
awersję do pisania, palę bowiem przy tym i papierosy mi szkodzą. Gdy czuję
ból w klatce piersiowej, przychodzi myśl, że to może rak.
Tak więc dużo do napisania. Ale zrobię inaczej: od dziś będę się cofał.
Kazański sobór przekształcony w Muzeum Historii Religii przedstawia
zbiór całkiem szczególny. Wystawa bowiem jest pomyślana jako pokazanie
skompromitowanych reliktów przeszłości. Nawet pod piękną ikoną z końca
XIV wieku Hospod Wsiodzierżytiel napisano w zakończeniu informacji: „Boga
bojties, knizia cztijtie” – pouczała feudalna cerkiew „masy ludowe”. Pomieszano
eksponaty – nurtowi wiary przeciwstawiono nurt ateistyczny. Duży akcent
położono na prześladowaniach inkwizycji. Ale mimo wszystko to, co z ducha
wiary, jest na tej wystawie najwspanialsze, dostojne i skupione. W sumie więc
tendencja zaznaczona w samej koncepcji ekspozycji jest czymś mało poważnym.
Już nie pierwszy raz jestem zaskoczony poziomem erudycji Rosjan. Dwaj
moi wczorajsi towarzysze kolacji, prawie „oberwańcy”, w rozmowie okazali się
przemili. Zaczęło się od tego, że mnie zaprosili na wódkę. Ta gościnność jest
w samym rdzeniu ich natury. Jeden to koncertmistrz radiowej orkiestry estradowej – ma bardzo zdrowy pogląd na muzykę. Drugi to inżynier od schematów
radiowych. Jest świetnie zorientowany w światowym rozwoju swojej dziedziny.
A obaj wyglądają jak oberwańcy, furmani czy woźni. Dziwni ludzie, ciekawi i wartościowi. O ileż przewyższają naszych inteligentów biurowych i tych wszystkich
mieszczańskich kołtunów, którzy zawsze są skłonni śmiać się z Rosjan.
Zapisuję tu tylko połówki i ćwiartki wrażeń; każde następne zdanie w danej
myśli jest ważniejsze, jest zagłębieniem się w jej istotę. Nigdy nie mam czasu
na zdania następne.
25

Pilarski bezskutecznie zabiegał o zwrot listów Karola Szymanowskiego do kraju.

Glaukopis nr 31 | 399

Byłem na tańcach. Podobają mi się te dziewczęta, w których odnajduję
cząstkę poprzednich. Dziś moja dama balu miała coś z Maryny i tak tworzą
się ciągi podobieństw. Ale dalsze ogniwa mają z sobą mało wspólnego…
Wczoraj, lecąc z Rygi, czułem się w krainie baśni, tak piękne kombinacje
barw i kształtów można było zaobserwować. Na przykład tafla wielkiego jeziora,
lekko falująca takim dreszczykiem falowym, cudownie odbija wieczorowe
słońce. A z chmur od dołu pomarańczowo podświetlonych tworzą się niezwykłe
kształty, sunące warstwy przekładane słońcem.
Gdyby nie milicja zostałbym w Rydze dłużej. Podejrzane były te duże babki,
które weszły do pokoju. Szpicelki typowe – źle grały swoje role.
Tallin pozostawił najlepsze wrażenie. Samo miasto miłe i piękne – cała dzielnica, a właściwie dzielniczki, bo to małe miasteczko, są jak muzeum średniowiecznej architektury. I Toompea też wspaniała. W kraju panuje dobrobyt,
wszystko dużo tańsze niż w Leningradzie. Inna też atmosfera – widać wyższą
kulturę, ludzie ładnie się ubierają, nowe domy, hotele robione ze smakiem. Miłe
państewko krasnoludków. Lubią nas. Do Rosjan źle się odnoszą. Dość ciekawe
malarstwo – interesujący refleks sztuki zachodniej. Został mi w pamięci miły
obrazek tego kraju, obrazek wielu okien średniowiecznych domków. Korzec
– przemiły kompan w podróży. Babki z Taszkientu załatwiliśmy gestem iście
polskim.
18 VIII 1960 [r.]
Moskwa. Mam ochotę napisania noweli politycznej pt. „Toast”. Nie
pozwalają mi jechać do Tbilisi. Stanąłem przed ścianą władzy sowieckiej.
Dziś się przekonałem, jak ściśle mnie śledzą. Gdy wyjechałem na trzy dni
do Tallina i Rygi, Ministerstwo Kultury ZSRR zostało natychmiast poinformowane o moim zniknięciu z Leningradu. Z ministerstwa dzwoniono
nawet w tej sprawie do ambasady. Chwilami czuję się fatalnie – wytrzymuję
jednak, mając możność powrotu. Ale w sumie rad jestem, że mogę to przeżyć;
to wzbogaca wrażenia.
Słucham sprawozdań z procesu Powersa26. Ciekawy proces. Powers trzyma
się dobrze i pewnie. Oskarżyciele przechodzą samych siebie, aby go skompromitować i wyszydzić. Z zeznań tych, którzy pierwsi podbiegli do spadającego
na spadochronie lotnika, można wnioskować, że przyjęli go oni bardzo przychylnie. Troskliwie udzielono pomocy – nie było to przyjęcie wroga. To daje
dużo do myślenia.
26

Francis Gary Powers (1929–1977), amerykański pilot wojskowy, który 1 V 1960 r.
został zestrzelony nad terytorium ZSRS podczas wykonywania lotu zwiadowczego samolotem U2. Skazany przez kolegium wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS na 10 lat więzienia.
10 II 1962 r. Powers został wymieniony (razem z amerykańskim studentem Frederikiem Pryorem) za sowieckiego agenta KGB, płk. Williama Fishera, na moście Glienicke
w Poczdamie.
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19 VIII 1960 [r.]
Dzwoniłem do Przeglądu. Wołosiuk27 odmówił opublikowania listu. Dostałem po łbie. Tego rodzaju zdarzenia zawsze mnie rozpłaszczają – czuję się jak
meduza przygnieciona do bruku.
Wytworzono tu pewien rodzaj ludzi ciągle złych i zdenerwowanych – warczą
jak psy. Są chwile, gdy znów tracę wiarę w jakąś zasadniczą przemianę. Jest
to organizacja państwowa z gruntu oparta na kategorycznych ujęciach spraw
polityki, gospodarki i kultury. I ta kategoryczność stała się cechą społeczeństwa;
stała się cechą automatyczną, działającą samoczynnie, często bez czynnika
kierującego, jakby siłą rozpędu i tresury. Ale człowiek ciągle ma nadzieję.
Nieszczęśliwi ludzie, których istotą długich lat życia jest nadzieja uzyskania
praw elementarnych. Z drugiej jednak strony znaczna siła oporu, która działa
bierną i tajoną krytyką. I krytycyzm odradza się – to widać wszędzie, ale jakie
przybiera formy i kiedy przybiera postać oficjalną i w końcu, jaki będzie jego
wpływ na strukturalną sytuację życia w tym kraju, trudno przewidzieć.
Dziś ostatni dzień procesu Powersa. Przypadkiem przechodziłem koło
sali kolumnowej, w której toczy się rozprawa. Tłumy ludzi oczekiwały na
wyjazd oskarżonego. Rozmawiałem z dwoma Rosjanami. Jeden starszy, w wieku
45 lat, pałał szczerą nienawiścią do Amerykanina; powiada, że rozszarpałby
go własnymi rękami.
Później się zorientowałem, że to poczciwy człowiek. Sądzi, że na skutek Ameryki wciąż nie jest u nich dobrze. Powiada: „Szedłem do Berlina, nie miałem życia
i wciąż czekam na lepsze”, a tu taki swołocz nastaje na jego upragnione szczęście!
Trzeba by rozważyć, jaki wpływ miała wojna na sytuację Związku Sowieckiego. Czy
nie sprawdza się stara teza o wojnach – dźwigniach postępu. Wydaje się, że wojna
przewentylowała u nich zatęchłą atmosferę. Nic nie stracili w sensie gospodarczym,
bo nic nie mieli, a zyskali wiele: i pomoc amerykańską, i to, co zrabowano w krajach
europejskich. Przemysł niemiecki przewieziono niemal w całości.
Drugi mój rozmówca był bardzo zaintrygowany sensacyjną stroną procesu.
Powiada, że jeśli Powers będzie się dobrze prowadzić, to skrócą mu czas więzienia, bo przecież to nie zwyczajny więzień i nie można z nim, jak ze zwykłym
złodziejem.
W tym sęk, że konserwatystami są tu nie tylko komuniści – ci bywają
nieraz postępowi, ale ludzie niezwiązani ideowo lub finansowo z ustrojem,
posiadający często krytyczny stosunek do ustroju. Te sprawy nie zawsze są od
siebie zależne, nie zawsze się łączą w ponurą całość. A już oczywiście jest rzeczą
ustroju, że konserwatyzm stał się programem państwowym.
20 VIII 1960 [r.]
Ileż mnie nerwów i czasu, i pieniędzy na telefony kosztuje wyjazd do Tbilisi, i w końcu nie wiem, czy pojadę. Ale niepowodzenia budzą we mnie
27

Jan Wołosiuk (1922–2000), dziennikarz, redaktor, zięć Jarosława Iwaszkiewicza.
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opór – zacinam się i chcę dotknąć samej ściany. Mechanika tej sprawy dużo
mi wyjaśnia, jest kapitalnym przyczynkiem do określenia typu władzy. Cała
jednak trudność w tym, że nasi z nim i ambasady nie chcą mi pomóc – to
draństwo wysokiej klasy.
Przed chwilą poszedłem wrzucić kartkę. Pospacerowałem po dużym hallu
i w pewnym momencie podeszło do mnie dwu drabów i jeden zapytał ostro, czego
szukam i co robię. Odpowiedziałem bezceremonialnie pytaniem: „Kto wy takoj
i na czto wam eto znac?”. Administrator – padła odpowiedź. Wyjaśniłem więc,
że tu mieszkam. Zapytano o numer pokoju. Odpowiedziałem: 74. To podnieciło
ciekawość szpicla: „U nas niet takowo numiera”. Dodałem: 874. Wystarczyło.
Odeszli wolno. A więc tu patrzą i obserwują każdego. Nic nie ujdzie uwadze.
Denerwujące są takie incydenty. Jestem zmęczony i bardzo pragnę poczytać Kafkę.
21 VIII 1960 [r.]
Rano byłem w Nowodiewiczym Monastyrze. Trafiłem na koniec ceremonii
religijnych. Obrządek prawosławny ma dla mnie wiele specyficznego uroku.
Modły brodatych popów, pokłony wiernych – niektórzy chodzą wokół i całują
obrazy, wszystko to jest tajemniczo-niezwykłe.
Realizm socjalistyczny jest to kierunek estetyczny, w którym muzyka staje
się malarstwem, malarstwo – literaturą, a literatura – broszurą polityczną.
Odwiedziłem grób Skrabina. Skromny, lecz granitowy pomnik otaczają
krzewy róż.
Miły wieczór muzyczny u Pawki.
Ogólnie rzecz biorąc, moralność stoi tu na wysokim poziomie. Ciekawe, że
wytworzyła się ona bez wpływu etyki religijnej. Drogą wspólnej nędzy. Godny
podziwu jest ciągły wzrost dobrobytu materialnego.
22 VIII 1960 [r.]
Dzwoniła Maryna, jutro idziemy do Pawki na płyty. Ciągle wybieram
się na grób Pasternaka. Nikt nie wie, gdzie jest pochowany. Niektórzy wyrazili zdumienie na wiadomość, że umarł. Słyszeli coś o skandalu. W końcu
dowiedziałem się u dyektora Nowodiewiczego Cmentarza, że Pasternak jest
pochowany o 30 km od Moskwy, w Pierediełkino; trzeba jechać pociągiem.
23 VIII 1960 [r.]
Znakomite „odkrycie”: Maria Wieniaminowna Judina!28 Znakomita pani.
Przyjęła mnie w swoim przytulnym poddaszu, jak najbliższa osoba z rodziny.
28

Maria Judina (1899–1970), jedna z wybitnych pianistek XX w. W latach 1912–1921
studiowała w Konserwatorium w Petersburgu (wraz z Dymitrem Szostakowiczem). Trzykrotnie usuwana z uczelni za poglądy polityczne. Pracowała w Konserwatorium w Leningradzie
(1921–1930), Tbilisi (1932–1934), Moskwie (1936–1951) i Szkole im. Gniesinych w Moskwie
(1944–1960). Kontestowała rzeczywistość sowiecką, za co była szykanowana m.in. zakazem
koncertów w kraju, wyjazdów zagranicznych. Zostało po niej niewiele nagrań fonograficznych.
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Zresztą my, towarzyszący czynnie nowej muzyce, jesteśmy rzeczywiście jak
rodzina. Łączy nas wspólna idea popierania tego, co nowe. Zdumiewające jest
to u osoby 60-letniej. Ta staruszka reaguje na nową muzykę tak żywo, jak młoda
dziewczyna. Jest ona argumentem za nową muzyką. Obłożona nutami [Antona]
Weberna, [Pierre] Bouleza, [Karlheinza] Stockhausena, [Oliviera] Messiaena, żyje
tą muzyką i jest ciekawa, co się tam dzieje. A jest znakomitym muzykiem, jak
się przekonałem, słuchając u Pawki nagrania koncertu A[madeusza] Mozarta.
Nakarmiła mnie sowicie i siłą wepchnęła pieniądze, jakie zapłaciłem za taksówkę.
A rozmawialiśmy bezładnie o wszystkim i całą resztę odłożyliśmy na później.
Maryna nie przyszła. Właśnie dzwoniła; podobno była, ale nie doczekała się.
Rozmawialiśmy serdecznie, nie zdradzałem jednak chęci zobaczenia się z nią. I to jest
najlepsza metoda na kobiety – ta chęć wyszła od niej. Spotykamy się więc u mnie o 8.
Wciąż nie mam zezwolenia na wyjazd na południe. Wójcik wciąż szuka
dziury w całym. Zwleka, węszy, utrudnia i tym wszystkim znęca się nade mną.
Postanowiłem odbyć tę podróż bez zezwolenia.
28 VIII 1960 [r.]
Kijów. Miasto zamożne, bogate, ludzie bardzo dobrze ubrani. W nowym klimacie jestem wciąż senny. Snułem się po mieście i parkach jak po świecie nierealnym
– wrażenia zatrzymują się na peryferiach świadomości. Tu można być optymistą
co do perspektyw tego kraju. Władze republiki ukraińskiej są podobno w dużej
mierze autonomiczne – rządzą się mądrze. W Ministerstwie Kultury przyjęto mnie
dość miło. Widziałem w operze „Tarasa Bulbę” Lisienki29 – muzyka taka sobie,
sceneria grubonaturalistyczna, a ten naturalizm nie pozbawiony tandety.
W muzeum poznałem Ukrainkę polskiego pochodzenia. Wiktoria. Lat 28
– nie jest piękna, ale przy bliższym poznaniu odkrywa się w niej wiele uroku.
Chętnie i szczerze chce się uczyć polskiego – już trochę umie. Ma seksapil, ale
w tych sprawach wydaje się surowa. Może to zresztą tylko maska.
W cerkwi Władimira byłem wczoraj na wieczornym nabożeństwie. Wciąż ten
sam dla mnie urok tajemniczy. Chór intonował ciekawe śpiewy – dużo muzyki
jest w tym obrządku; ciekawe są także „nawoływania popów” – dobre głosy.
Jutro wiele spotkań.
Zapomniałem o swoich Francuzikach – spotkałem czterech studentów
z Lyonu. Przyjechali własnym samochodem. Trzech studiuje inżynierię tekstylną, a jeden pedagogikę. Takie spotkania na tym terenie są niezwykle cenne
i pouczające. Gdy człowiek gubi się w swych sądach i zatraca prawidłowość
oceny w podejściu minimalistycznym, dyktowanym przeważnie przez tutejsze
środowisko i sytuację, takie spotkanie staje się cennym punktem odniesienia.
Zdumiewające jest, jak bardzo jesteśmy razem z Francuzami. Porozumiewamy się niemal mrugnięciem oka. Są znakomitymi melomanami – byłem ich
29

Mykoła Łysenko (1842–1912), kompozytor i pianista, dyrygent, twórca ukraińskiej opery
narodowej m.in. „Tarasa Bulby”.
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doradcą w wyborze płyt. (Tanie są jak barszcz, np. 10 rubli kosztuje duża płyta
długogrająca: z jednej strony Sonata b-moll, a z drugiej „Karnawał”, nagranie
Rachmaninowa, tyleż samo Gould30 z Bachem). Nasze spotkanie zakończyliśmy
butelką znakomitego wina francuskiego. Są przeciętnymi przedstawicielami
swego kraju, a jakaż kultura i subtelność!
29 VIII 1960 [r.]
Zdumiewająco uprzejmi są dla mnie Ukraińcy. Po tylu historycznych dysonansach trudno się było tego spodziewać. Odbyłem dziś kilka oficjalnych
i mniej oficjalnych spotkań. Łatwość i pragnienie kontaktów. A najsympatyczniej było w Związku Kompozytorów. Pani Lidia Uspienskaja Jakowlewna,
kobieta energiczna i rzeczowa, zabrała się ostro do rzeczy – obiecała mi specjalne
spotkanie z młodymi kompozytorami, przesłuchania muzyki w radio, bilety
itd. A młoda Miła Anatoliewna – rzeczywiście miła, zaproponowała mi nawet
wieczorny spacer. To się nazywa gościnność!
30 VIII 1960 [r.]
Dzień nowych spotkań. Ale jeszcze z wczorajszego dnia dużo zostało. W Instytucie Iskustwowiediennia poznałem dwu interesujących ludzi: Liaszenko – socrealistyczny estetyk, zacietrzewiony, impulsywny i na swój sposób mądry. W długiej
dyskusji ustaliliśmy różnice naszych poglądów. To sprytny człowiek, ciekawa jest
jego mechanika rozumowania – socrealizm w oryginalnym wydaniu.
Przemiły pan Polikarp Baranowski przysłuchiwał się naszej dyskusji i czułem,
że jest po mojej stronie. Ciekawy typ człowieka – wysoki, chudy jak Longinus
Podbipięta. Biedak z wyglądu, więc zaprosiłem go na kolację. Ubiegł mnie jednak
w ostatniej chwili i zapłacił rachunek. Był to gest równie piękny, jak przykry, bo
przecież chciałem zupełnie inaczej. Ich gościnność jest nieubłagana. W porywach
życzliwości ostatnią koszulę oddadzą. Pan Polikarp pokazywał mi i demonstrował
aparaty, które sam skonstruował i które służą do analizy intonacji. Grał mi też
z taśm dużo muzyki, m.in. Latoszyńskiego31 – porobiłem notatki.
Wieczorem, gdy poszedłem na spacer, zagadnęli mnie dwaj studenci z politechniki, myśląc, że jestem Czechem z Wystawy Czeskiej. Z jednym z nich
spacerowaliśmy długo – ciekawy i mądry chłopak. Skłonny do pesymizmu
– czuje ścianę i jest mu źle.
Dziś w bibliotece spotkałem się z Polką z Lwowa. Jest muzykologiem.
Porozmawialiśmy sympatycznie. Z Wiktorią czytaliśmy po polsku.
Błażkow32 jest nadzwyczajny. Nowe adresy i nowe spotkania.
30

Glenn Gould (1932–1982), kompozytor i pianista kanadyjski.
Borys Latoszynski (1894/1895–1968), ukraiński kompozytor, dyrygent.
32
Igor Błażkow (ur. 1936), dyrygent ukraiński. Pracował: w latach 1963–1968 z orkiestrą
Filharmonii Leningradzkiej (zwolniony z powodów ideologicznych), w latach 1968–2002
w Kijowie, od 2002 r. pracuje w Niemczech.
31
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1 IX 1960 [r.]
Wielka gościnność Ukraińców staje się chwilami żenująca i przykra. Gdy
się obsypuje kogoś brylancikami z siłą dość znaczną, to to boli. Ciekawa jest
teoria Baranowskiego. Rozciąga ją również na sfery życia psychicznego. Biokoma
– jego zdaniem – jest symbolem zgodności charakterów, usposobień i skłonności.
Słuchałem u niego cudownych psalmów prawosławnych w wykonaniu Christowa33 i małego zespołu wokalnego z towarzyszeniem organów pod dyrekcją
Patarżyńskiego. Nagranie zrobiono w Paryżu. Przejmujące śpiewy.
Dziś mam przesłuchanie utworów młodych kompozytorów ukraińskich.
Jestem bardzo ciekaw.
Pożegnałem się z Wiktorią. Nasze rozstanie było czymś w rodzaju smutnej
idylli. To kobieta skłonna do głębokich uczuć i nasza znajomość zaczynała mi
ciążyć.
Ciągłe zaglądanie do cudzego życia, bez możliwości uczestnictwa w nim,
napawa mnie smutkiem. I tym opłacam swą niezależność.
Wczoraj byłem na przeglądzie zespołów i solistów amatorskich. Ciekawa
impreza. Dużo nowego estradowo-kabaretowego profesjonalizmu. Niektóre numery
były fascynujące. I przy tym wszystkim nie tak wiele ludowości. Zaczyna się.
Nowe znakomite odkrycie: Leonid Grabowski!34
2 IX 1960 [r.]
Igor towarzyszy mi jak życzliwy cień. Sympatyczna pani konsul obiecała
pomoc w załatwieniu Lwowa i Jałty.
Halina Makrejewa robi bardzo miłe wrażenie. Jej niecierpliwa sympatia do
nowej muzyki, której nie zna, ale do której pcha ją coś w sposób przemożny,
instynktowny i aż niemal ślepy, jest czymś nadzwyczajnym. Wytoczyła przede
mną proces przeciwko miastu i środowisku. Chce pisać pracę o harmonice
Ravela.
Pani Lidia Jakowlewna jest wielką patriotką i przy tym osobą o dużej osobistej kulturze. Z jakąż wielką troskliwością dba o to, abym tu wiele zobaczył
i usłyszał. Byłem z nią na występach zespołu Wierowki. Notatki na programie. Urzekająca jest barwność i pełna smaku pomysłowość ludowych strojów
ukraińskich.
Odbyłem długą rozmowę z muzykologiem Dowżenko. Sympatyczny bałwan
– on jeszcze nie uznaje Szostakowicza i Prokofiewa, a o Debussym i Ravelu
powiada, że to był „pierwszy grzech”! Monstrualne, aż ciekawe. Sprecyzowaliśmy
dostatecznie różnice naszych poglądów. Podał mi kilka szczegółów o rozwoju
muzykologii ukraińskiej.

33
34

Boris Christow (1918–1993), śpiewak bułgarski (bas).
Leonid Grabowski (ur. 1935), kompozytor ukraiński, od 1989 r. mieszka w USA.
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6 IX 1960 [r.]
Wciąż oczekuję niecierpliwie na decyzję komendy milicji w sprawie wyjazdu
do Lwowa i Jałty. Denerwujące jest takie oczekiwanie.
Z ważniejszych rzeczy do zanotowania: bliższa znajomość z Grabowskim
– rzeczowy w słowach, odpowiedzialny, myślący, zastanawia się nad sformułowaniami, poszukuje trafnych określeń. A przy tym wszystkim czuje się, że
to muzyk urodzony.
7 IX 1960 [r.]
Znów odwleka się mój wyjazd do Lwowa. Coś tam się dzieje? Może nie
pozwolą. Czekam przed ścianą bez drzwi, aż mi ponad murem rzucą pozwolenie. Zaraz przyjdą moi przyjaciele: Halina, Igor i Leonid. Są mili i sympatyczni.
W sposobie bycia Leonida jest coś rozbrajającego. Zwłaszcza, gdy chce mówić
po polsku. Wczoraj zarykiwałem się do łez: „nie uśpialem”, „spacerowilem”
itd., albo lepiej „spacerowialem” lub „spacerujalem”.
Igor ma na płytach utwory Kartera35 – to znakomity kompozytor.
8 IX 1960 [r.]
Już dwa miesiące w drodze. Wiele miałem złych posunięć w tej podróży.
Już trzeci dzień czekam na paszport. Ktoś, kto nie przeżywał tego, nie jest
w stanie wyobrazić sobie, co to jest. Pełne ekscytacji oczekiwanie, absorbujące
i dezorganizujące. Może nie dadzą mi zezwolenia na wyjazd? Błędne koło:
dzwonię do ministerstwa. Semieniaka zapewnia i aż ze skóry wyskakuje z życzliwości, że lada moment, lada chwila wszystko będzie załatwione. Powiada, że
trzeba troszkę poczekać, w milicji jest dużo paszportów; przecież nie jestem
jeden w Kijowie, jest dużo gości zagranicznych. Zapewnia dalej, że jest bardziej niespokojny niż ja, że dzwoni co chwilę i że zrobił wszystko, co w jego
mocy. I przy tym patrzy dużymi oczyma, jakby oczekiwał ode mnie aprobaty
tej sytuacji, wyrozumienia. W tym wszystkim psychicznie czuję się fatalnie.
Łudzę się jednak wciąż, że może pozwolą i może to rzeczywiście opieszałość
milicji. W biurze administracji hotelu ma być mój paszport. Chodzę tam
i pytam – uśmiechają się dziwnie: „Pogulajtie” – mówią mi.
Wciąż natrafiam na ciekawe pomniki „zamrożonej kultury” – pismo muzykologiczne De Musica wykazuje wysoki poziom.
Sprawa paszportu czyni mój pobyt w Kijowie nieznośnym do granic. Jeśli
skontaktowali się z Moskwą, to przepadłem zupełnie i trzeba będzie wracać
przez Moskwę do Warszawy.

35

Elliott Cook Carter, Jr. (1908–2012), kompozytor amerykański. Studiował anglistykę
i muzykę na uniwersytecie Harvarda, kontynuował studia u Nadii Boulanger w École Normale
de Musique w Paryżu (1932–1935).
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9 IX 1960 [r.]
I oto wszystko wyjaśniło się. Gdy doprowadzono mnie do momentu,
w którym po kulminacji niepokoju dochodzi się do humorystycznego osądzenia sytuacji i gdy z Igorem i Silwestrowem36, którzy dzielili moje niepokoje, zbiegaliśmy po schodach, aby udać się do konserwatorium, spotkaliśmy
beztrosko wchodzącego Semieniakę z moim załatwionym paszportem. Było
półtorej godziny do odejścia pociągu. Zapakowałem się galopem i pojechaliśmy na dworzec. Dołączyli Halina i Leonid. Żegnaliśmy się jak starzy, dobrzy
przyjaciele. Ileż serca mi oni okazali. Ale najważniejsze, że zdołałem związać ich w zwartą grupę i natchnąć potrzebą nowej muzyki. Na dworcu byliśmy świadkami ponurej sceny: prowadzono grupę około 50 więźniów. Jeden
zapewne próbował ucieczki, gdyż później dwu milicjantów ciągnęło go pod
ręce – biedak stawiał lekki opór i miał minę cierpiętnika. To była scena pełna
ekspresji, kafkowska, dobitna i ponura.
W pośpiechu nie zdążyłem zadzwonić do Lidii Jakowlewny. Przykro mi
z tego powodu, pragnęła mnie odprowadzić. Często się tak dzieje w wypadku
ludzi nam życzliwych – jesteśmy nie fair, zakładając na podstawie doznanej
uprzejmości, że starczy jej i tym razem na przebaczenie nietaktu.
I oto już jestem we Lwowie. Miasto bardzo piękne i miłe, dawne i przytulne.
Uprzejmość Baranowskiego osiągnęła granice. Gdy przyniósł mi lekarstwa,
moje zażenowanie było ogromne. Sprezentował mi małe wieczne pióro, którym
teraz piszę. Chciał szukać po Kijowie miejsca, w którym nabijają długopisy,
gdyż mój się wyczerpał. Oczywiście nie pozwoliłem. Ciekawe zjawisko, a właściwie ciekawy stan psychiczny wytwarza się w takich sytuacjach. Właściwie
jestem mu ogromnie wdzięczny i równocześnie czuję niechęć. Życzliwość
bowiem ludzi winna mieć granice, winna nie przekraczać klasycznej estetyki,
gdyż staje się przykra.
Lwowskie wrażenia napawają smutkiem. Odzywa się jakiś szczątkowy
i smutny nacjonalizm – to był ongiś tak silny ośrodek polskiej kultury. Zostały
ślady, niekiedy wyraźne, niekiedy zatarte – i te właśnie napawają smutkiem.
Ludzie mówią po polsku, gdy się ich sprowokuje. Polacy żyją w zgodzie z Ukraińcami – wspólna bieda jednoczy.
Z uroczą Liii zwiedzałem miasto. To ja swoim smutkiem osnułem miasto,
bo ono samo żyje życiem swobodnym. Byliśmy na sumie w katedrze, na Górze
Zamkowej i dziś na cmentarzu, na którym sąsiadują stare polskie grobowce
i nowe groby ukraińskie. Miejsce spoczynku Orląt jest jak plac, na którym
odbyła się egzekucja nad trupami. Zdarto napisy – strzelano do słów.
36

Walentin Silwestrow (ur. 1937), kompozytor ukraiński, studiował kompozycję u Borysa
Latoszynskiego w konserwatorium w Kijowie (1958–1964), przedstawiciel tzw. awangardy
kijowskiej. W latach 60. wyrzucony ze Związku Kompozytorów Ukrainy za zaistnienie jego
muzyki na Zachodzie, nigdy nie uczestniczył w wykonaniach swoich utworów za granicą,
dopiero w 1989 r. dostał paszport.
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Uroczy jest ratusz i stare domy rynkowe o trzech oknach. Ukraińcy byli dla
mnie sympatyczni. Rozwija się nowa kultura: widziałem niezłą operę Mejtusa37
– „Ukradzione szczęście” i dobrze wystawione „Jezioro łabędzie” z powodzią.
Polacy występują razem z Ukraińcami.
Poznałem Adama Sołtysa38 – żyje życiem biernym. U pp. Tarnowieckich
przyjęto mnie jak swojego. Inżynier Piotr Tarnowiecki wybudował tu wiele
domów i pomników. Cała rodzina nadzwyczajna. Pani domu – osoba gościnna
i kulturalna. Skromna i cicha Dzidzi promienieje życzliwością.
Sonata Skoryka39 to bardzo dobra muzyka. Liii należą się całe stronice
– omijam tu ten temat, mimo że jestem nim napełniony po brzegi; chociaż
może właśnie dlatego.
13 IX 1960 [r.]
Już blisko Odessa. Kolorowe domy kołchozów. Zebrałem sporo materiału
do artykułu o młodej muzyce radzieckiej.
Długa, leniwa przerwa w tym dzienniku. To z nadmiaru wrażeń. Jedne
drugie gonią i nie wiadomo, co zapisywać.
Uczono gościa poetyki, a on się nauczył retoryki. Wczoraj zwiedziłem
Gurzuf. Dziś byłem w Jałcie.
Jutro wybieram się do Ałuszty i pod Czatyrdah. Nigdy mi nie były tak bliskie Sonety jak teraz, gdy odwiedzam te miejsca. Obce ongiś nazwy nabierają
sensu. Jaka szkoda, że nie zabrałem ze sobą Sonetów krymskich – byłyby mi
uroczym przewodnikiem.
W Nikitskim Ogrodzie przeżywa się chwile pełne panteistycznego uniesienia – rozkosznych, pół-świadomych doznań. Namacalna bliskość natury
i przyrody działa przemożnie.
Wracając piechotą do Gurzufu, zastanawiałem się nad losem krymskich
Tatarów.
Przed wyjazdem z Odessy przeżyłem chwile emocji – wyglądało na to, że
mnie wysadzą ze statku. Poznałem dwie Gruzinki – mamę i córeczkę o egzotycznym imieniu Nato. Pamiętam jej miły uśmiech białych ząbków. Spotkamy
się w Tbilisi.

37

Julij Mejtus (1903–1997), kompozytor ukraiński, członek zarządu Związku Kompozytorów ZSRS (od 1959).
38
Adam Sołtys (1890–1968), kompozytor, dyrygent, muzykolog. Brał udział w obronie
Lwowa w 1918 r. W 1919 r. został profesorem Konserwatorium Polskiego Towarzystwa
Muzycznego we Lwowie. Po II wojnie światowej pozostał we Lwowie, gdzie pracował jako
profesor w Lwowskim Konserwatorium Państwowym im. Łysenki.
39
Myrosław Skoryk (ur. 1938), kompozytor i muzykolog ukraiński, wiceprzewodniczący Związku
Kompozytorów Ukrainy (2006–2010), dyrektor artystyczny Opery Kijowskiej (od 2011).
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19 IX 1960 [r.]
Bakczysaraj. Niezwykłe wrażenia. Jutro zaczynam zwiedzanie. Zatrzymałem
się dzień w Ałuszcie. Miasto dziś bez specjalnego wyrazu. Jedna ciekawa baszta
z VI wieku. Miałem wielką ochotę pójść na Czatyrdah – ale byłoby to zbyt kłopotliwe i męczące. Piękna podróż z Ałuszty do Sinferpolu. Zwiedziłem Neapol
Scytyjski – szczątki dawnej twierdzy Scytów. Krym – to pokłady kilku dawnych
kultur. Podczas okupacji niemieckiej Tatarzy podobno chcieli zrobić noc Św. Bartłomieja, ale Niemcy nie pozwolili. Spotkała ich za to okrutna kara – pewnego dnia
niespodziewanie zostali wszyscy wywiezieni w głąb Rosji. Nie pozostał ani jeden
Tatar. Zamieszkuje tu wyłącznie ludność napływowa. Byli tu także Grecy – tym
już wolno wracać, ale bez prawa odzyskania domu. Tak chyba będzie i z Tatarami.
Mieszkam u gospodarza nazwiskiem Krasowski – pochodzi spod Chersonia,
powiada, że ich tam nazywano Lachami.
23 IX 1960 [r.]
Płyniemy spokojnie wybrzeżem Morza Czarnego. W oddali ponad chmurami widnieją ośnieżone szczyty Gór Kaukaskich. Leżałem na pokładzie
i pozwoliłem wiać myślom przez moją głowę.
Stale powraca urocza sylwetka Liii. Jest zdumiewająca w swoim europeizmie.
To doskonały przykład atawizmu – jakoś samoczynnie, automatycznie odrodziły się w niej cechy znakomitych przodków – Tarnowieckich. Jest Europejką
w każdym calu – typem nieco męskim, o szorstkich włosach. A przy tym ma
wiele kobiecego wdzięku. Stworzona jest do życia w innych warunkach. Tak
żal mi było ją zostawiać. Ona tu się marnuje, jej marzeniem jest wyjechać;
węszy jak pantera dookoła klatki, w której jest zamknięta. Tu narażona jest na
niebezpieczeństwo degeneracji w nihilistycznym sensie – jest na to podatna.
W kabinie zostawiono piękną czerwoną różyczkę – jesteśmy sami. Wycieczka
na górę Ahun.
Czuję się fatalnie, mam gorączkę i bóle żołądka.
Batumi – wszystkie emocje i przedwczesne przewidywania okazały się płonne
– nikt mnie nie zatrzymał, wyszedłem więc całkiem normalnie.
Czuję się dużo lepiej.
Podziwiałem piękny profil Asi – bardzo miła dziewczyna – spacerowaliśmy
bez końca. Jest prosta – u takich kobiet znajduje się spokój.
Batumi – południowe miasto o znakomitym klimacie – czuje się to
dobrodziejstwo.
Zwiedziłem bajeczny ogród botaniczny. Założony jeszcze chyba w XIX w.
przez prof. Krasnowa (zm. 1914) gromadzi gatunki roślin ze wszystkich
kontynentów.
Celowo nie poszedłem pomachać Asi – to byłby smutny moment.
Postanowiłem dziś jechać do Tbilisi, a w rozpędzie podróżniczym kupiłem
bilet aż do Erewania, to taniej niż osobno. Ciekawe, czym się zakończy ta moja
dzika podróż? Co mi powiedzą w Moskwie? W każdym razie urok zwiedzania
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niedozwolonych krain jest niewysłowiony. Wychodzę z prostego założenia:
trzeba zwiedzić, bo może już tu nie przyjadę. A jeśli będzie awantura, to warto
ją przejść dla takiej podróży. Może też nic z tego nie być.
25 IX 1960 [r.]
Tbilisi – piękne miasto o kolorycie wschodnim – odblask kultury arabskiej
– rasy żółtej. Gościnność Gruzinów nie ma sobie równej – jest jak kleszcze, z których
trudno się wyrwać. Przypadek z porannymi znajomymi pozostaje bez precedensu.
Świeżo znajomi z dworca, mieszkający opodal, zaprosili do siebie i poczęstowali od
progu solidną dawką koniaku, co wyłączyło mnie z grona przytomnych przynajmniej na dwie godziny. U pp. Piraliszwili też znalazłem się jak u siebie – podejmują
mnie bardzo godnie. Achobadze przemiły i w swoim entuzjazmie, spokojnym
i męskim, dla dawnych zabytków kultury muzyki gruzińskiej – ciekawy.
Ale najmilsza jest czarna Świetlana – urocza i miła, jak mały ptaszek.
Niektóre dziewczęta obrzucają mnie dupodajnym spojrzeniem.
Świetlana jest bardzo ciekawa – trzeba ją rozgryźć do końca. Córka wysoko
stojącego komunisty, sama przekonań innych. Wydaje się szczera do granic.
Uroczo dziewczęca. Ma jednak coś niejasnego – prototyp przyszłej pani Chau
chat z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna.
Przyjechałem prosto do Eczmiadzinu – miejsca, w którym „Pan zstąpił na
ziemię”. Po stronie tureckiej widnieje piękna góra Ararat, na której wylądowała
arka Noego, i od której wzięło początek życie świata tego. Oglądałem świątynię
ormiańską z IV wieku – w 301 roku Armenia przyjęła chrześcijaństwo.
6 X 1960 [r.]
Przerwa w mym dzienniczku jest spowodowana przyczyną wymowną.
O pobycie za Kaukazem mogłem pisać albo bardzo wiele, albo nic. Tak byłem
zajęty, że wybrałem to drugie. Zastanawiam się, jak teraz odtworzyć swój bogaty
pobyt. Trochę notatek mam.
Bardzo intensywny pobyt nie pozwalał na obszerne notatki. Ale o jednym
przynajmniej spotkaniu trzeba tu wspomnieć. Organizacja Komsomołu Konserwatorium w Tbilisi zaprosiła mnie na dyskusję. Odbyła się ona w nadzwyczaj
przyjemnej atmosferze. Gdy zauważyłem u nich w oszklonej szafie egzemplarz
czasopisma Sowieckaja Muzyka wydawanym w Moskwie, wspomniałem, że tam
właśnie mnie „zrugano”. Odnaleziono tekst właściwy i odczytywano głośno.
Atmosfera stała się ożywiona, przerywano oklaskami, a na końcu posypały się
gratulacje. Jakże dziwne bywają te tzw. punkty widzenia, a w tym wypadku
– słyszenia. Wśród Gruzinów byłem jak wśród swoich.
Nazwy, jakie mi ludzie nadają, mogą być przyczynkiem do określenia samego
siebie. Pani Colette nazywała mnie „petit oisseau”; w sanatorium nadano mi
pseudonim „Filutek”, a w Tbilisi „Zajączek”. Wszystkie te nazwy razem coś
określają, jakąś moją chyba cząstkę osobowości. A ciekawe, że z wyglądu biorą
mnie niektórzy za księdza.
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I znów zagadkowe pytania – wszystkie moje spotkania z władzami napawają
mnie niechęcią niepozbawioną odrobiny lęku. Ludzie milczący, bez wyrazu
twarzy. Czy pozwolą na przedłużenie pobytu? Może tu znów zacznie się historia
kijowska? Jeśli pozwolą mi na przedłużenie pobytu… i znów zagadka. Wracam
do Moskwy. W trybie pilnym, zostaję odwołany. Żegnaj Gruzjo! Kraju szczytów – nie tylko Kaukazu – ale i kultury, przyjaźni i piękna... Wielki Czerwony
Zwierz równin pastwi się nad nami.
7 X 1960 [r.]
Andrieja Wołkońskiego nie ma w domu. Zaraz idę do Gincburga. Jutro
spotykam się z władzami – co powiedzą w ambasadzie i ministerstwie. Oczywiście będę udawał, że wszystko idzie swoim torem, jakby nigdy nic, ale jestem
niespokojny, jak się ustosunkują do mej „dzikiej podróży”.
Zapalam się do swych nowych tematów – często bywa, że po drodze do celu
człowiek się zatrzymuje przy celach nieoczekiwanych i one stają się chwilową
nutą i zajmują całą uwagę – tak jak szukając hasła w encyklopedii, po drodze
czytamy inne i aż zapominamy o celu właściwym.
8 X 1960 [r.]
Przeżyłem znów jeden z tych nerwowych dni spotkań z władzami. Brykina
udało mi się ułagodzić. Wiszę w powietrzu – nie mam przedłużenia pobytu.
Wieczorem „Opowieść o prawdziwym człowieku” – dobra opera, dekoracje,
jak na Moskwę, rewelacyjne.
9 X 1960 [r.]
Dzwoniłem do Lutosławskiego – to stawia mnie psychicznie na nogi. Pan
Witold jest nadzwyczajny! Jestem w stanie euforycznej wdzięczności! Może
skończy się moje utrapienie. Gorzej z władzami. Nie możemy dać ze sobą rady:
oni ze mną i ja z nimi. Wyrazy solidarności mam od Mycielskiego, Régameya40
i Małcużyńskiego41.
40

Konstanty Régamey (1907–1982), kompozytor, krytyk muzyczny i indolog. Studiował
filologię klasyczną i indologię na UW (absolwent z 1931), orientalistykę i językoznawstwo
w Paryżu (od 1932). W 1935 r. doktorat na UW z filologii hinduskiej i gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich, a w 1937 r. habilitacja. Wykładał indologię na UW.
W latach 1937–1939 redagował czasopismo Muzyka Polska. W pierwszych latach II wojny
światowej działał w podziemiu, był członkiem organizacji „Unia” J. Brauna. Dzięki paszportowi
szwajcarskiemu był kurierem w okupowanym kraju. W latach 1945–1977 wykładał filologię
orientalną i słowiańską na uniwersytetach we Fryburgu i Lozannie, prezes Associacion des
Musiciens Suisses (1963–1968). W 1964 r. powołał do życia Szwajcarską Radę Muzyczną.
Wspólnie z Pierrem Meylanem w latach 1954–1962 był redaktorem pisma Feuilles Musicales.
41
Witold Małcużyński (1914–1977), pianista. Studiował fortepian w Konserwatorium Warszawskim (1932– 1936) oraz prawo i filozofię na UW, laureat wielu konkursów fortepianowych
m.in. III Konkursu im. Fr. Chopina (1937). Koncertował na całym świecie, dokonał wielu
znakomitych nagrań fonograficznych.
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Ciekawy psychologicznie szczegół mej wczorajszej rozmowy z Brykinem:
czuł się nadąsany i jakby obrażony.
Argumentacja komunistów składa się z pół-prawd i pół-kłamstw – pierwsze
stają się elementem uzasadniającym, drugie są elementem działania.
17 XI 1960 [r.]
Istnieją dzieła, o których dowiadujemy się ze zdziwieniem, że na wielkich
artystów wywarły ogromne wrażenie albo i wpływ, np.: Mahomet Voltaire’a jest
„sztuką genialną” wg Tomasza Manna. Pamiętniki Krapotkina i A[leksandra]
Hercena były ulubioną lekturą Kafki. Muszę zrobić katalog owych dzieł – jest
ich sporo w Listach Flauberta.
To, co jest przeciwieństwem łapczywości, każe nieraz przerwać książkę
w obawie przed przesytem lub dla kontemplacji.

Bohdan Pilarski i Witold Małcużyński
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*
Bunny-hopping through the Soviet Union
Bohdan Pilarski’s travelogue, Bunny-hopping through the Soviet Union:
A travel diary, describes the travels of a young Polish music students in the
Soviet Union. The diary spans the time period of 8 July to 17 November 1960
during which the author visited Moscow, Leningrad, the Soviet-occupied Baltic
states (Lithuania, Latvia, and Estonia), Georgia, and Ukraine. The diary is
an excellent vignette into the situation in the Soviet Union at the time, albeit
one viewed from the perspective of a young Pole who experienced both the
Second World War and the postwar communist occupation of his country.

Słownik biograficzny
działaczy ruchu narodowego 1887—1990

Janina
Manczarska-Orzeszkowska

„Nina Bielicz” (1924–2006 )

Urodziła się 17 sierpnia 1924 r. w Warszawie, córka Aleksandra i Julii
z domu Mocniak. Ojciec był wybitnym specjalistą w dziedzinie nauczania osób
głuchoniemych i niewidomych, m.in. autorem podręczników, np. Czytanki dla
dzieci głuchych: drugi rok nauki, cz. 1 (Warszawa 1930), oraz redaktorem naczelnym Kwartalnika Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i Niewidomych w Polsce i Nauczyciela Głuchoniemych i Niewidomych. Oboje rodzice
byli nauczycielami w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy placu
Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie (w latach 1915–1918 Aleksander pełnił funkcję
dyrektora tego instytutu). Ojciec był również kierownikiem Szkoły dla Głuchoniemych Dzieci Żydowskich przy ul. Śliskiej 28 w Warszawie i wykładowcą
w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zmarł w 1946 r.
Matka po wojnie kontynuowała pracę jako nauczycielka Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Janina miała dwóch przyrodnich braci: Aleksandra
Manczarskiego (1896–1984), nauczyciela w szkołach średnich, m.in. liceum
w Przedborzu, oraz prof. Stefana Manczarskiego (1899–1979), geofizyka,
biofizyka, radioelektryka, dyrektora Instytutu Geofizyki PAN (1960–1970).
W 1937 r. Janina ukończyła publiczną Szkołę Powszechną nr 98 w Warszawie i rozpoczęła naukę w X Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi
w Warszawie, które ukończyła w 1943 r. na tajnych kompletach. Jednocześnie,
od 1938 r. była słuchaczką kursu średniego w Wyższej Szkole Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Ciborowskiej. Podczas okupacji kontynuowała naukę gry na fortepianie na prywatnych lekcjach u prof.
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Ciborowskiej oraz uczęszczała do Staatliche Musikschule in Warschau. Edukację
muzyczną przerwała na przełomie 1943 i 1944 r.
Wiosną 1942 r. z pomocą koleżanki Danuty Marchewki wstąpiła do Narodowych Sił Zbrojnych. Razem z nią w organizacji znalazły się jej koleżanki
z tajnych kompletów: Jadwiga Olesińska „Jadwiga Czerwińska”, „Dziuńka”,
Hanna Wasilewska „Hanna Wirska” i Danuta Musiałówna. Kobiety utworzyły
grupę obserwacyjno-wywiadowczą Okręgu I Warszawa-Miasto. Do ich zadań
należało sporządzanie spisu niemieckich instytucji wojskowych, zlokalizowanych w wyznaczonym fragmencie miasta, obserwacja obiektów wojskowych,
a także osób podejrzewanych o współpracę z gestapo. Kobiety przeszły także
około trzymiesięczne szkolenie wojskowe z zakresu m.in. łączności, służby wartowniczej, czytania map, broni palnej, a następnie kurs sanitarny. Początkowo
raporty od nich odbierała Danuta Marchewka, która przekazywała je swojemu
bratu Czesławowi „Rysiowi”, „Czesławowi” (ur. 1918 r., poległ w Powstaniu
Warszawskim 8 sierpnia w okolicach GISZ). Później dowódcą grupy został
Julian Czerwiakowski „J-13”, „Jerzy Tarnowski”. W 1943 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w Ekspozyturze Urzędu Śledczego PKB kryptonim
„Start” (został kierownikiem Placówki II Śródmieście), wkrótce także Janina
Manczarska-Orzeszkowska wraz z koleżankami została przeniesiona do tej
organizacji pod jego rozkazy (oprócz Danuty Marchewki). W „Starcie” Janina
pełniła funkcję wywiadowczyni oraz łączniki.
W tym czasie rozpoczął się kurs służby śledczej PKB. Odbywał się on
w mieszkaniu Janiny przy ul. Grażyny w Warszawie. Naukę przerwało Powstanie Warszawskie, którego wybuch zastał Janinę Manczarską-Orzeszkowską na
ul. Grójeckiej. Utraciwszy kontakt ze „Startem”, przedostała się do Śródmieścia,
gdzie przyłączyła się do napotkanego oddziału AK. Pierwszym jej zadaniem
w czasie powstania było kolportowanie Biuletynu Informacyjnego. Pomagała
także w budowie barykady na ul. Kruczej. Pełniła funkcję łączniczki Wojskowego Sądu Specjalnego (do 16 sierpnia jako Komisja Sądząca, przewodniczącym był Tadeusz Semadeni „Teodor”) w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście),
Podobwodzie „Sławbor” (Śródmieście Południe). W pierwszych dniach powstania kilkakrotnie także protokołowała rozprawy. Jednocześnie była łączniczką
plutonu por. „Wróbla” (NN; o poruczniku „Wróblu” z kontrwywiadu, który
dołączył do działającego w tym rejonie batalionu VI Zgrupowania AK, pisze
także Maria Królikowska w książce pt. VI Zgrupowanie Armii Krajowej „Golski”.
3 batalion pancerny (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999): s. 42). Po kilku dniach dołączyła do niej Jadwiga Olesińska. Obie
kobiety składały por. „Wróblowi” raporty o płonących budynkach, a także
brały udział w wypadach, mających na celu ustalenie kierunku ostrzału nieprzyjaciela na wskazanym odcinku. Kanałami przeszły także z meldunkami do
ppłk. Stanisława Kamińskiego „Daniela”, pełniącego obowiązki komendanta
Obwodu V Mokotów.
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Po kapitulacji Manczarska wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną do obozu
w Pruszkowie, skąd uciekła i zamieszkała w okolicach Jędrzejowa. W styczniu
1945 r. zaprzestała działalności konspiracyjnej.
Działalność w Polskim Państwie Podziemnym oraz trudne warunki materialne podczas wojny uniemożliwiły jej kontynuowanie nauki po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości. Dopiero na początku 1945 r. zapisała się na tajne
komplety Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, chociaż wkrótce po
zajęciu Warszawy przez Sowietów powróciła do stolicy. Jesienią 1945 r. rozpoczęła naukę na Akademii Nauk Politycznych. W następnym roku przeniosła
się jednak na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie
kontynuowała naukę w klasie fortepianu prof. Ciborowskiej w WSM im.
F. Chopina (w 1948 r. złożyła egzamin dyplomowy z fortepianu i dydaktyki
praktycznej z wyższego kursu pedagogicznego w klasie prof. Ciborowskiej).
W czasie studiów utrzymywała się z udzielania lekcji muzyki i języka francuskiego. Pracowała także społecznie w Towarzystwie Bratniej Pomocy Studentów
WSM oraz w komisji statutowej Koła Prawników UW. W roku akademickim
1947/1948 zezwolono jej na przesunięcie egzaminów i zaliczenie ich w czasie
kolejnego roku studiów. Jednakże urodzenie dziecka, a następnie aresztowanie
uniemożliwiły złożenie egzaminów w terminie.
Edukację przerwało zatrzymanie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 7 kwietnia 1949 r. Jednocześnie do aresztu trafił jej mąż – Wacław
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Orzeszkowski. W domu pozostała ich czteromiesięczna córka, którą początkowo
zaopiekowali się sąsiedzi, a potem matka Janiny – Julia. Decyzją zastępcy naczelnego prokuratora wojskowego ppłk. Maksymiliana Lityńskiego 13 kwietnia
1949 r. Manczarska-Orzeszkowska została tymczasowo aresztowana i osadzona
w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Była sądzona w procesie współpracowniczek Juliana Czerwiakowskiego i Zygmunta Ojrzyńskiego (obaj skazani
na karę śmierci i straceni w 1953 r.) razem ze swoimi koleżankami z grupy
obserwacyjno-wywiadowczej: Danutą Marchewką (skazana na 4 lata więzienia),
Hanną Wasilewską-Kołakowską (skazana na 5 lat więzienia), Jadwigą Olesińską (skazana na 7 lat więzienia). Oskarżono ją o rozpracowywanie środowisk
komunistycznych i współpracę z gestapo. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla
m.st. Warszawy (przewodniczący składu sędziowskiego Marian Stępczyński)
z 21 lutego 1952 r. skazana na podstawie Dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw
i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego na 7 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich
praw honorowych na 5 lat i przepadek mienia. Sąd Najwyższy na rozprawie
rewizyjnej 9 maja 1952 r. zmniejszył wyrok do 5 lat pozbawienia wolności
i 4 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
Od 29 lipca 1953 r. Janina Manczarska przebywała w Centralnym Więzieniu – Ośrodku Pracy w Warszawie (w Centralnym Więzieniu Warszawa II
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Gęsiówce). We wrześniu 1953 r. została przeniesiona do więzienia w Płocku,
a 6 października tr. warunkowo opuściła mury zakładu karnego. Na wniosek
adwokata kobiet oraz Prokuratury Generalnej Sąd Najwyższy 6 kwietnia 1957 r.
zarządził sprawdzenie (wskazanych we wniosku o wznowienie sprawy) okoliczności stosowania niewłaściwych metod śledztwa i tego, jak one mogły wpłynąć
na treść złożonych w czasie śledztwa wyjaśnień, a 23 grudnia 1957 r. uchylił
wcześniejsze wyroki z 1952 r. i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.
W związku z tym 20 lipca 1957 r. Janina Manczarska-Orzeszkowska zeznała:
„W czasie zeznań stosowano wobec mnie przymus psychiczny i fizyczny. Bito
mnie i kopano, wyrywano włosy. Zeznania moje formułował oficer śledczy
i kazał mi podpisywać. Nie zwracano uwagi na moje opozycje w sprawie treści
protokołu. Świadkowie zeznawali również nieprawdę. […]. Przy przesłuchiwaniu mnie używano najrozmaitszych wyzwisk w językach polskim i rosyjskim,
grożono mi, że zostanie zaaresztowana moja matka. Zaaresztowano męża, gdy
ten sprzeciwił się memu aresztowaniu bez nakazu. W rzeczywistości przyszło
mnie aresztować 6 osób. Na skutek mojej opozycji, że nie ma nakazu, osobnicy
ci zadzwonili gdzieś i wtedy przyszedł jeszcze jeden osobnik z Ministerstwa
Bezpieczeństwa [Publicznego], którego widziałam później razem z Różańskim,
i przyniósł nakazy in blanco, które od razu wypełnił na mnie i na męża”. Sąd
Wojewódzki dla m.st. Warszawy 16 stycznia 1958 r. postanowił umorzyć
postępowanie w sprawie przeciwko współpracowniczkom Czerwiakowskiego.
Kobiety nie zgodziły się z decyzją sądu i wniosły o ponowne rozpoznanie
sprawy. Decyzją Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 1 kwietnia 1958 r.
zostały uniewinnione.
Po opuszczeniu więzienia od marca do października 1954 r. pracowała
w Stowarzyszeniu PAX. Jesienią tr. podjęła pracę w Ognisku Muzycznym
w Radości. Jednocześnie rozpoczęła starania o powrót na przerwane studia
prawnicze. Jednakże z powodu niezaliczenia wszystkich egzaminów i ćwiczeń
przed aresztowaniem nie przyjęto ją na Wydział Prawa UW. Z powodu zapalenia ścięgien i stawów nie mogła także kontynuować nauki w klasie fortepianu.
W 1955 r. rozpoczęła zatem studia z zakresu dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Kształciła się pod kierunkiem wybitnego
dyrygenta i pedagoga muzycznego Bohdana Wodiczki. W 1959 r. uzyskała
dyplom PWSM w Warszawie. Ukończywszy szkołę muzyczną, do 1963 r.
pracowała jako dyrygent w Teatrze Muzycznym Opery i Operetki w Bydgoszczy. W tym czasie pełniła m.in. kierownictwo muzyczne przedstawienia
pt. „Ciekawe niewiasty” w reżyserii Roberta Sauka (premiera 16 lipca 1962 r.).
W latach 1963–1965 kierowała orkiestrą w Warszawie, po czym była
instruktorem muzycznym w Społecznym Domu Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mokotów przy ul. Łowickiej 21. Od 1970 do 1972 r.
była dyrektorem muzycznym Hartford Ballet Co. oraz Torrington Ballet
w USA. W latach 1974–1975 pełniła funkcję kierownika i dyrygenta chóru
PWSM w Warszawie, a następnie kierownika zespołu muzycznego Robotniczej
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” przy ul. Wawelskiej 12/14 w Warszawie.
W latach 1978–1981 była dyrygentem chóru Teatru Wielkiego w Warszawie.
W tym czasie przygotowywała bądź dyrygowała chórem m.in. w przedstawieniach pt.: „Trojanki” (premiera 20 lipca 1979 r.), „Dama pikowa” (premiera 2 marca 1980 r.), „Paria” (premiera 9 listopada 1980 r.), „Holender
Tułacz” (premiera 12 kwietnia 1981 r.). Od 1980 r. współpracowała także
z Teatrem Ochoty Haliny i Jana Machulskich. Od strony muzycznej przygotowywała przedstawienia reżyserowane przez Halinę Machulską, m.in. „Kubusia
Puchatka” (premiera 13 grudnia 1980 r.). Pełniła również funkcję kierownika muzycznego i odpowiadała za przygotowanie wokalne przedstawień pt.
„Toto” (premiera 7 maja 1983 r.) i „Stachura – szedłem prosto dalej” (premiera
15 września 1985 r.). W przedstawieniu pt. „Pali się”, oprócz pełnienia funkcji
kierownika muzycznego zagrała również rolę teściowej naczelnika straży (premiera 15 grudnia 1984 r.). Od 1 października 1984 r. do 30 wreśnia 1987 r.
wykładała na Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku starszego wykładowcy
w Katedrze Kształcenia Nauczycieli Wychowania Muzycznego i Wychowania
Technicznego. Prowadziła w tym czasie zajęcia z dyrygowania, a także kierowała
zespołem wokalnym. Od 1987 r. była kierownikiem i dyrygentem Orkiestry
Kameralnej „Collegium Varsoviense”. Jednocześnie była nauczycielką w Stołecznym Domu Kultury przy ul. Brzozowej 1 w Warszawie.
W październiku 1946 r. wyszła za mąż za urbanistę Wacława Orzeszkowskiego
(ur. 15 września 1918 r., zm. 19 maja 1982 r.). Miała córkę Joannę Orzeszkowską-Kotarbińską (ur. 29 grudnia 1948 r., zm. 22 października 2013 r.),
aktorkę teatralną, filmową i dubbingową.
Zmarła 17 listopada 2006 r. Nabożeństwo żałobne odbyło się 23 listopada
w kościele św. Boromeusza w Warszawie. Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim.
Wojciech Kujawa

422 | Janina Manczarska-Orzeszkowska

Bibliografia:
AIPN, GK 317/831, Danuta Marchewka i inni; AIPN, GK 317/832,
Danuta Marchewka i inni; AIPN 1005/168010, Akta paszportowe Janiny
Manczarskiej-Orzeszkowskiej; Archiwum Państwowe w Warszawie, Komisja
Weryfikacyjna ds. Legalizacji Tajnego Nauczania przy Kuratorium Okręgu
Szkolnego Warszawskiego, nr zespołu 72/2093/0, 54, Świadectwo dojrzałości
Janiny Manczarskiej, k. 70; Archiwum UW, WP 2368, Akta studenckie Janiny
Manczarskiej-Orzeszkowskiej; Archiwum UMFC, 9/40, Akta studenckie Janiny
Manczarskiej-Orzeszkowskiej; Archiwum UdsKiOR, 28690, Akta osobowe
Janiny Manczarskiej-Orzeszkowskiej.
List elektroniczny Andrzeja Pielata, referenta Archiwum UŁ, do Wojciecha
Kujawy, 10 VII 2014 r. (w zbiorach adresata).
„Nekrologi”, Gazeta Wyborcza Stołeczna (22 XI 2006) s. 14; (23 XI 2006):
s. 12; W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945 (Warszawa:
IPN, 2003): s. 398; J. Marszalec, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999):
s. 352–353; Zawołać po imieniu. Księga kobiet – więźniów politycznych 1944–
–1958, t. 1, (oprac.) T. Drzal, B. Otwinowska (Pruszków: Vipart, 2008): s. 317;
Wielka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego, (red.) P. Rozwadowski,
t. 1: Działania zbrojne (Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2005): s. 534,
t. 6: Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego (Warszawa: Dom
Wydawniczy Bellona, 2004): s. 157; L.T. Błaszczyk, Dyrygenci polscy i obcy w Polsce
działający w XIX i XX wieku (Kraków: PWM, 1964): s. 216; Almanach Sceny
Polskiej 1980/81, t. 22 (1984), s. 103; http://www.e-teatr.pl/en/osoby/26613,karierateatr.html [dostęp 8 VII 2014 r.]; http://www.1944.pl/historia/powstancze
-biogramy/Janina_Manczarska [dostęp: 14 VIII 2014 r.].

Krystyna Prochowska

„Katarzyna”, „Pola” (1921–1996)

Urodziła się 6 lutego 1921 r. w miejscowości Łoniów (obecnie pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie). Była drugim dzieckiem w rodzinie Mariana
i Heleny Prochowskich. Miała starszego brata Roberta Leona (ur. 1919 r.
w Osieku, zm. 1976 r. w Chicago) oraz młodsze rodzeństwo: Zdzisława
Mieczysława (ur. 1 marca 1926 r. w Pęczycach Górnych, zm. 28 grudnia
2007 r. w Poznaniu), Janinę (zm. jako dziecko w 1929 r.) oraz Marię Teresę
(ur. 22 kwietnia 1937 r. w Sandomierzu, zm. 13 lipca 2011 r. w Sandomierzu).
Ojciec, Marian Prochowski, urodził się w 1897 r. w Szwagrowie (obecnie
gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie), a zmarł 17 sierpnia 1956 r.
w Sandomierzu. W okresie międzywojennym pracował w administracji
samorządowej. Był m.in. sekretarzem gminnym w Jurkowicach (obecnie
pow. staszowski, woj. świętokrzyskie) i Klimontowie (obecnie pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie) oraz urzędnikiem w Zarządzie Miejskim
w Sandomierzu. Podczas I wojny światowej był zaangażowany w działalność
Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Sandomierza. W czasie II wojny
światowej działał głównie w strukturach terenowych Delegatury Rządu
na Kraj. Od stycznia do lipca 1944 r. był zastępcą delegata powiatowego
– Witolda Misiewicza.
Matka, Helena Prochowska z domu Kopciowska, urodziła się w 1898 r.
w Osieku (pow. staszowski, woj. świętokrzyskie), zmarła 2 października 1983 r.
w Sandomierzu. Była czynną uczestniczką życia katolickich wspólnot religijnych
na terenie Sandomierza. Należała do tutejszego Caritas oraz była prezesem
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Krystyna Prochowska przed wybuchem II wojny światowej ukończyła
szkołę powszechną oraz gimnazjum (uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum
Żeńskiego w Sandomierzu). Rozpoczętą naukę w sandomierskim liceum
– Collegium Gostomianum, kontynuowała już w okresie okupacji niemieckiej,
uczęszczając na tajne komplety. W sierpniu 1944 r. we wsi Zajeziorze (obecnie
gm. Samborzec, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie) zdała egzamin dojrzałości z zakresu nauk humanistycznych. Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla
legalizacji wyników tajnego nauczania w Kielcach, działająca przy Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Kielcach, 27 października 1945 r. pozytywnie zweryfikowała otrzymane wówczas oceny, dopuszczając ją do możliwości odbycia
studiów wyższych.
W okresie okupacji niemieckiej działała w konspiracji niepodległościowej. Początkowo, od lutego 1941 r. – w podziemiu narodowym. W ramach
Narodowej Organizacji Wojskowej od lipca 1941 r. zajmowała się organizacją
łączności na terenie Sandomierszczyzny. W czasie scalania NOW i AK przeszła
do struktur akowskich. W nowych warunkach kontynuowała poprzednią działalność w zakresie organizacji służb łączności oraz służb sanitarnych. Uważa
się ją za jedną z głównych organizatorów struktur Wojskowej Służby Kobiet
na terenie Obwodu AK Sandomierz.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich włączyła się w prace w ramach struktur
tzw. II konspiracji antykomunistycznej. W latach 1944–1946 współpracowała
z Bronisławem Sokołowskim „Frantem”, współtworząc jedną z większych grup
niepodległościowych na terenie ówczesnego woj. kieleckiego. W ramach Obozowych Drużyn Bojowych zorganizowała Pomocniczą Służbę Kobiet, która
w kwietniu 1946 r. liczyła około 40 członkiń w różnym wieku. Do głównych
zadań wykonywanych przez podkomendne Krystyny Prochowskiej należało
przenoszenie materiałów organizacyjnych, udział w powielaniu i kolportażu
nielegalnej prasy (np. czasopisma Ku Zwycięstwu) oraz organizowanie i prowadzanie prelekcji w czasie zbiórek. Kobiety zbierały także informacje dotyczące
sytuacji w mieście, prowadziły akcję werbunkową, w mniejszym stopniu zajmowały się zbieraniem funduszy organizacyjnych.
Przez cały okres działalności w Sandomierzu kierownictwo organizacji usiłowało nawiązać kontakt z innymi antykomunistycznymi środowiskami, działającymi w ówczesnej Polsce. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w połowie
kwietnia 1946 r., wówczas zarówno pion męski (ODB), jak i pion żeński (PSK)
weszły w skład ogólnopolskich struktur Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
W szeregach NZW Krystyna Prochowska pełniła funkcję komendantki Wojskowej Pomocniczej Służby Kobiet przy Inspektoracie IV Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego kryptonim „Zofia” w Sandomierzu. Plany rozwoju organizacji
zostały przerwane aresztowaniami znacznej liczby członków i sympatyków NZW,
przeprowadzonymi w Sandomierzu w kwietniu 1946 r.
Krystyna Prochowska została zatrzymana 19 kwietnia 1946 r. (Wielki Piątek)
przed domem swoich rodziców przy ul. Haliny Krępianki 4 w Sandomierzu.
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Aresztowania dokonali funkcjonariusze UB w asyście milicjantów oraz żołnierzy
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako podejrzana „o przynależność do
nielegalnej organizacji Stronnictwa Narodowego” została osadzona w areszcie
śledczym. Były to piwnice w budynku PUPB w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 5. W ramach prowadzonego śledztwa przebywała w areszcie do 14 maja
1946 r. Była przesłuchiwana przez oficerów śledczych PUPB w Sandomierzu
– Kazimierza Olecha (19 kwietnia 1946 r.), WUBP w Kielcach – Jerzego Majchrzyka (27 kwietnia 1946 r.) i Stanisława Widulińskiego (2 maja 1946 r.) oraz
podprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach – Andrzeja
Wilkoszyńskiego (12 lipca 1946 r.). Dopiero 2 maja 1946 r. został zatwierdzony
przez kierownika PUBP w Sandomierzu wniosek o zastosowaniu wobec Krystyny
Prochowskiej „środka zapobiegawczego”, czyli tymczasowego aresztu.
Od 14 maja 1946 r. przebywała w Więzieniu Karnym w Sandomierzu
(na tzw. Zamku). Tutaj, 10 lipca 1946 r. przedstawiono jej postanowienie
o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Była podejrzana o popełnienie
przestępstwa z art. 86 § 2 Dekretu PKWN z dn. 23 września 1944 r. – Kodeks
Karny Wojska Polskiego (Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27), tj. o usiłowanie dokonania
za pomocą przemocy zmiany ustroju Państwa Polskiego. Formalnie śledztwo
wobec podejrzanej Krystyny Prochowskiej zakończono 12 lipca 1946 r. Akt
oskarżenia z 10 sierpnia 1946 r. podpisał Andrzej Wilkoszyński – podprokurator WPR w Kielcach.
Pokazowy proces odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach podczas sesji wyjazdowej w Sandomierzu w dniach 29–31 sierpnia 1946 r.
Wyrok ogłoszono 2 września 1946 r. Rozprawa oraz ogłoszenie wyroku miały
miejsce prawdopodobnie w budynku tzw. Domu Ludowego w Sandomierzu (obecnie budynek restauracji przy ul. Mariackiej w Sandomierzu). Skład
sędziowski podczas rozprawy stanowili: kpt. Antoni Górski – przewodniczący,
sędzia WSR w Kielcach; por. Stanisław Wolniczek – ławnik; ppor. Józef Białkowski – ławnik; kpr. Zbigniew Fijałkowski – protokolant. Oskarżycielem
był mjr Kazimierz Golczewski – prokurator WPR w Kielcach, obrońcą Krystyny Prochowskiej był kielecki adwokat Zenon Wiatr. W trakcie rozprawy,
30 sierpnia 1946 r. Krystyna Prochowska zgłosiła kilka uwag do przeczytanych
jej wówczas protokołów przesłuchań. W przypadku protokołu z 27 kwietnia
1946 r. mówiła: „Będąc bardzo wyczerpana i przemęczona protokół ten zmuszona byłam podpisać. Por. Jerzy [Majchrzyk] protokół ten sporządzał sam,
bez moich zeznań. Powiedział przy tym, że wszystko jest mi udowodnione”.
Prokurator mjr Kazimierz Golczewski domagał się dla Krystyny Prochowskiej kary 10 lat pozbawienia wolności. Obrońca prosił o zastosowanie w jej
przypadku najniższego wymiaru kary. Wyrok ogłoszono 2 września 1946 r.;
Krystyna Prochowska została skazana na karę 6 lat pozbawienia wolności
oraz „utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata”.
W wyniku kolejnego posiedzenia WSR w Kielcach w dniu 10 kwietnia 1947 r.,
wydano postanowienie, na mocy którego powyższy wyrok został zmniejszony
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do 3 lat pozbawienia wolności. Skazanej zaliczono w poczet kary okres pobytu
w areszcie tymczasowym (26 kwietnia – 2 września 1946 r.).
Krystyna Prochowska początkowo odbywała karę w Więzieniu Karnym
w Sandomierzu. Następnie, 24 września 1946 r. została przeniesiona do więzienia w Kielcach. Od 11 czerwca 1947 r. przebywała w Centralnym Więzieniu
dla Kobiet w Fordonie, gdzie 26 kwietnia 1949 r. zakończyła odbywanie kary.
Podczas pobytu w więzieniach, szczególnie w Fordonie, doświadczyła szykan,
np. kary karceru za nucenie pieśni religijnych, zamiatanie terenów sąsiadujących
z miejscem odbywania kar przez współpracowniczki gestapo.
Po wyjściu na wolność wróciła do Sandomierza. W rodzinnym mieście
również poddano ją szykanom z powodów politycznych. Nałożono na nią
obowiązek meldowania się w Komedzie Powiatowej MO w Sandomierzu.
Miała także znaczne trudności w znalezieniu pracy. Była również inwigilowana w ramach sprawy rozpracowania obiektowego krypt. „Wisła 9”, które
miało wyjaśnić charakter spotkań byłych członków Stronnictwa Narodowego
z terenu Sandomierza.
Przez krótki okres pracowała w „Spółdzielni Owocarsko-Warzywniczej
Ziemi Sandomierskiej z odpowiedzialnością i udziałami w Sandomierzu”,
skąd zwolniła się na własną prośbę. Krystyna Prochowska wraz z mężem
– Karolem Schönpflugiem (związek małżeński został zawarty w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Obrazowie 19 marca 1950 r.) opuściła Sandomierz i wyjechała
do Kościerzyny. W wyniku pobytu w ciężkich warunkach więziennych miała
znaczne problemy zdrowotne. Pracowała jako kierownik sekretariatu w Zespole
Adwokackim nr 1 w Kościerzynie.
Stalinowski wyrok wydany wobec Krystyny Prochowskiej został unieważniony postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 27 marca 1993 r.
W uzasadnieniu wskazano, że jej działalność w konspiracji niepodległościowej
była „walką na rzecz niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego”.
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (postawienie Prezydenta RP
z 19 października 1993 r.) oraz Krzyżem Partyzanckim (postanowienie Prezydenta RP
z 18 października 1993 r.). Oba odznaczenia zostały jej wręczone 6 kwietnia 1994 r.
w Urzędzie Miasta w Kościerzynie. Patriotyczną postawę Krystyny Prochowskiej
uhonorowano przyznaniem jej Krzyża Armii Krajowej (postanowienie Prezydenta
RP z 29 sierpnia 1994 r.), Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego (postanowienie
Prezydenta RP z 18 kwietnia 1995 r.) oraz Krzyża Konspiracyjnego Wojska Polskiego (uchwała Prezydium Zarządu Głównego KWP w Radomsku z 3 kwietnia
1996 r.). Posiadała również honorowe odznaki „Jodły” oraz „Za udział w akcji
«Burza»”, związane z jej działalnością w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK.
Krystyna Prochowska miała troje dzieci: córki Marię i Annę oraz syna
Roberta. W ostatnich latach życia mieszkała w Gdańsku. Zmarła 21 lipca 1996 r.
Jej grób znajduje się na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
Robert Piwko
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śp. Grzegorz Eberhardt
(1950–2014)
„Panie Marku, ja jestem peerelowiec” – powiedział mi raz samokrytycznie
Grzegorz Eberhardt, autodydakt, jak go ochrzciłem. Miał niesamowitą wiedzę,
anarchicznie szalejącą pod jego szaloną czupryną, wiedzę często nieusystematyzowaną, tryskającą potęgą, a nawet często żółcią – wrodzoną inteligencję, serce do
walki i ociekające kwasem siarkowym pióro dla swych wrogów, których uważał
za przeciwników Prawdy pisanej przez duże „P”. Przyjaciołom bywał łaskawy,
ale na jego przyjaźń i szacunek trzeba było zapracować.
Ale od początku. Poznaliśmy się przez Internet, w sprawie patriotycznej, co
dla pana Grzegorza było równie ważne jak – wraz z upływem czasu – sprawy
Wiary. Dostałem email, w którym autor rugał mnie za niekonsekwencję.
Otóż w recenzji w Najwyższym Czasie! pozytywnie oceniłem monografię na
temat zabójstwa znanego dermatologa, prof. Mariana Grzybowskiego, a także
o roli w tej ponurej sprawie jego asystentki i – z nadania partii komunistycznej
– następczyni, dr Stefanii Jabłońskiej. Z kolei we wcześniejszej książce Polacy
i Żydzi. Współistnienie – zagłada – komunizm 1918–1956 (1999) jednoznacznie pogrążyłem dr. Jabłońską. Doceniając waleczne serce i dobre zamiary pana
Grzegorza, odpowiedziałem, że wzmianka w mojej książce opierała się na jednym
artykule gazetowym oraz wspomnieniach emigracyjnych. A autor monografii
przebadał archiwa i miał o wiele większą wiedzę, aby dojść do solidniejszych
konkluzji niż ja uprzednio. Co więcej, dopóki ktoś nie zbada ponownie materiału dowodowego, nie odkryje nowych dokumentów i nie podda krytycznej
ocenie argumentów autora monografii o prof. Grzybowskim, pozostaje przyjąć
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zaprezentowany tam scenariusz. „Acha!” – stwierdził pan Grzegorz. Zrozumiał, że
nie zdradziłem, tylko dałem się przekonać. On natomiast zaczął grzebać, dłubać
i przeszukiwać – odkrył niewiele ponad to, co było wiadomo, ale przejrzawszy
ponownie materiał dowodowy i system argumentacji, skrytykował autora monografii – i słusznie – za stronniczość i odruchowe ochranianie katów, wręcz ich
apologię, podczas gdy ofiary i ich obrońcy byli rutynowo wyszydzani i dezawuowani. I Grzegorz Eberhardt opublikował tę polemikę w swym ostatnim zbiorze
felietonów: Świat jednak jest normalny (2014). Przysłał mi go, przeczytałem, stoi
na półce do recenzji.
Zresztą pan Grzegorz miał taki zwyczaj, że jak coś większego popełnił, to
natychmiast wysyłał do mnie. Pisałem mu: „Zlituj się, człowieku, naprawdę
mam dość własnej roboty i jeszcze leży przede mną góra pracy społecznej. Ja
to mam zaplanowane na bardzo długi czas. Nie! Nieważne”. Pisał swego Józefa
Mackiewicza i tylko nim żył. To była prawdziwa obsesja. Świetna, wspaniała.
Grzegorz Eberhardt właściwie począł postrzegać świat oczyma Mackiewicza.
I co jakiś czas słał monity, abym się zabrał do tej potężnej kolubryny. Odpowiadałem, że za pół roku, on naciskał. Gdy skończył się semestr, wygospodarowałem nieistniejący czas, aby zająć się jego książką. Wiele się z niej nowego
nauczyłem. Trochę mu wyjaśniłem, szczególnie rozszyfrowując nazwiska oraz
sugerując stonowanie niektórych wątków. Otworzyłem inne.
Grzegorz Eberhardt uwielbiał być „prokuratorem”. Szczególnie irytowało go,
że Mackiewicz nie króluje w każdej polskiej księgarni, szkole, domu i kościele.
Winił za to właścicielkę praw autorskich, którą odsądzał od czci i wiary. Nie
zmienił zdania co do jej winy w sprawie dystrybucji i publikacji Mackiewicza
w kraju i jego braku na Kresach. Ale zmodyfikował swoją opinię o londyńskiej szefowej wydawnictwa Kontra na lepszą, gdy poznał historię jej rodziny,
którą opisał szczegółowo ze wszelkimi wątkami w drugim wydaniu Pisarza dla
dorosłych – zresztą cudowny tytuł zaczerpnięty z poety Mariana Hemara bodaj.
Ponieważ pan Grzegorz nalegał, napisałem też długą i krytyczną recenzję
drugiego wydania. I dlatego recenzję trzeciego wydania Pisarza dla dorosłych pan
Grzegorz mi podarował. Zazwyczaj recenzuję książki, które mi się podobają,
i robię to pozytywnie. Z rzadka tylko piszę o pracach, które są poślednie i robię
to negatywnie, ku przestrodze. Pisarz dla dorosłych to bardzo dobra książka,
której pierwsze wydanie strasznie chwaliłem, więc teraz zdecydowałem, że
napiszę inną recenzję, mianowicie polemikę z niektórymi poglądami Grzegorza
Eberhardta. Skoncentrowałem się na wątku romantyczno-piłsudczykowskim
i nie zostawiłem suchej nitki na autorze. Odrzuciłem również zarzuty, że nieobecność Mackiewicza w polskiej świadomości jest winą londyńskiej wydawczyni. To wynika raczej ze spuścizny PRL oraz z popkultury dzisiejszej. Pan
Grzegorz bardzo się oburzył. Najpierw mnie zrugał, a następnie zamilkł, potem
zaś obiecał napisać polemikę. Prosiłem Tomasza Sommera, aby opublikował,
ale ten machnął ręką: „Eee, Grzegorz Eberhardt produkuje polemiki polemik
z polemikami na kilometry. Nie ma tego jak wcisnąć do tygodnika!”.
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Rzeczywiście, pan Grzegorz uwielbiał polemizować. Krytycznie odnosił się
do szczegółów, do niekonsekwencji, do ułomnych konstrukcji logicznych, nawet
do faktów. Domagał się tłumaczenia, kontekstu, szacunku dla czytelnika. I miał
rację! Ale nawet, jak się przywiązał do jakiejś teorii czy wyobrażenia, a przekonałem go, że jest inaczej, popierając to materiałem dowodowym, to pan Grzegorz
najpierw milknął. Potem dawał sobie czas na przemyślenie, a na koniec zwykle
wydawał werdykt zgody. Potrafił być pieniaczem, ale miał przecież wybitny umysł.
Wiedział, kiedy logika i fakty dyktowały, że miał rację, a kiedy nie. Nie zapierał
się w obliczu Prawdy, a jeśli tak, to nie na długo. Zwykle po upływie jakiegoś
czasu, raz krótszego, raz dłuższego, ponownie się do mnie odzywał.
Czasami odbijał sobie na mnie delikatnie, niebezpośrednio. Na przykład
odrzucił moją interpretację losów samobójczego autora Wojny światów. Intelektualnej historii zimnej wojny (2011), którą to pozycję jak również i pamiętnik
– Człowiek nieuwikłany. Wspomnienia z PRL (2012) – opisałem dla czytelników
NCz!. Stwierdził, że Piotr Skórzyński to nie jest ofiara systemu komunistycznego, tylko samego siebie. Ja natomiast przekonywałem, że gdyby nie komuna,
to człowiek ten nie upadałby tak strasznie, bo jego ziemiańskie środowisko
zapewniłoby mu siatkę bezpieczeństwa. Grzegorz Eberhardt się nie zgadzał.
Takie interesujące dywagacje. Miał rację w tym, że wszystko zaczyna się od
jednostki. Udowadniał to całym swoim życiem, stale się ucząc i doskonaląc.
Im dłużej współpracowaliśmy, tym mniej irytowałem pana Grzegorza.
Przyzwyczajał się do mnie, przekonywał się do mnie. Albo może należałoby
powiedzieć: dostosowywaliśmy się do siebie. To właśnie z jego rekomendacji
moje felietony zaczął publikować pan red. Jerzy Kłosiński w Tygodniku Solidarność, gdzie pan Grzegorz pracował.
Nasze bezpośrednie kontakty były ograniczone. Pan Grzegorz kilka razy
przyjechał do mnie (na plac Wilsona) podczas moich pobytów w Polsce. Odwiedził mnie też w IWP. Poczuł się tam nieco nieswojo, bo zwykł mnie widywać
w stroju nieformalnym, a w Waszyngtonie obowiązują garnitury Brooks Brothers. Zbyt formalnie dla niego. Wciąż też był urażony za recenzję drugiego
wydania Mackiewicza. Ale mu przeszło.
Po raz ostatni widzieliśmy się na moim przyjęciu urodzinowym w Polsce.
Sprezentował mi wówczas egzemplarz Wiecha, Opowiadania przedwojenne,
t. 11: Pożycz mi rewolwer! Czyli opowiadania sądowe (2012). Powiedział: „Szperam stale i szukam dowodów, aby pokazać, że przed wojną Polacy mieli broń
prywatną. To taki prezent dla Pana, Panie Marku, i dla Grzegorza Brauna:
kaplica, piaskownica, strzelnica”. Faktycznie w tekstach Wiecha, pisanych na
podstawie kronik sądowych, są trzy wypadki, gdy towarzystwo wyciągało broń
palną. I to zwykli ludzie. Co z satysfakcją odnotowuję. Pan Grzegorz dodał
z szelmowską pogróżką: „Pracuję nad czwartym wydaniem Mackiewicza!”. Ja
na to: „Bój się Boga! Prosiłem przecież, aby z tej encyklopedii napisać siedem
osobnych książek co najmniej na temat każdego pobocznego wątku, zapełniającego dziesiątki stron. Z większości przypisów można pisać sążniste rozprawy

434 | Z żałobnej karty

naukowe”. Pan Grzegorz tylko się zaśmiał. Nie powiedział mi, że skończył
redagować pracę Stefana Korbońskiego Polonia Restituta, oraz że wciąż pisze
monografię na temat Stanisława Szukalskiego, o którym dowiedział się najpierw
z Glaukopisu. Za to przekazał pismu świetny prezent, który w tym numerze jest
publikowany – o eksterminacji Żydów. Pod koniec sierpnia napisał mi jeszcze,
że w Smoleńsku skandal, bo nie ma pomnika ofiar katastrofy. I nie będzie, aż
postawią go sami zainteresowani. I on do tego się dołącza.
Grzegorz Eberhardt (11 IV 1950 – 9 IX 2014), autodydakt, pisarz, filmowiec, warszawiak. Jak mi przypomniała jego córka, pani Ania Duńczyk,
wywodził się z rodziny o niemieckich korzeniach, wyznania ewangelicko-augsburskiego. Jego matka natomiast to potomkini Kisielów, wielkich panów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za młodu kontestował system komunistyczny
jako hippis. Formalną edukację Grzegorz Eberhardt skończył dość szybko.
Gdzieś w 1975 r. odkrył jego talent Bohdan Kosiński, który wprowadził go
do pracy w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Współpracował z Krzysztofem Kieślowskim („Gadające Głowy”), Marcelem Łozińskim
(„Ćwiczenia warsztatowe”, „Próba mikrofonu”), Andrzejem Titkowem. Dzieło
jego życia to „Robotnicy ‘80” w tym sensie, że zaangażował się w „Solidarność”. Potem kamerą dokumentował kryzys legalnej „Solidarności”. W stanie
wojennym rzucił się w pracę podziemną jako drukarz, dziennikarz i dystrybutor
Przeglądu Wydarzeń Agencyjnych i Tygodnika Wojennego. W 1988 r. wyjechał
do Nowego Jorku, wrócił bodaj w 1991 r. Zaczął pisać – najpierw w Rzeczpospolitej dzięki Krzysztofowi Masłoniowi i w Tysolu. Stał się współautorem
książki Ludzie Tygodnika Solidarność (2006). Pierwsza jego praca, którą wydał
wspólnym wysiłkiem z żoną, to Puenty (1997). Następnie przyszło dzieło jego
życia: Pisarz dla dorosłych: Opowieść o Józefie Mackiewiczu (2008, 2010, 2013).
Gdy Grzegorz Eberhardt samooskarżył się o bycie peerelowcem, odparłem
mu: „Panie Grzegorzu, jak Pan sobie zdał sprawę z tego, że jest Pan peerelowcem, to już Pan nim nie jest. Wyemancypował się z tego stanu niewolnictwa
mózgowego. Pan jest wyzwolony, a nie zniewolony umysł”.
Zmarł wolny, niespodziewanie. Niech odpoczywa w spokoju i oręduje za
nami.
Marek Jan Chodakiewicz

śp. gen. bryg. Władysław
Walter („Władek”) Jajko
(1937–2014)
Generał brygady Władysław Walter („Władek”) Jajko (1937–2014) nie
lubił opowiadać. Był skromny, wstrzemięźliwy i raczej skryty. Doskonały oficer
wywiadu. Ale od czasu do czasu dzielił się ze mną opowieściami. Przyjaźniliśmy
się od dobrych kilkunastu lat. Wybrałem trzy opowieści o wydarzeniach, które
najlepiej charakteryzują tego oficera i dżentelmena. Pierwsze miało miejsce na
pierwszym piętrze w korytarzu Institute of World Politics. Drugie w kawiarni
profesorskiej Columbia University. Trzecie w holu ekskluzywnego hotelu
w Sajgonie. Opowieści nasze to nie tylko wspomnienie, ale również wymówka,
aby pokazać Generała w kontekście naszej uczelni, miejsca, gdzie słowa Bóg,
honor, Ojczyzna, służba i koleżeństwo wciąż znaczą wiele.
Pierwsza opowieść dotyczy czasów, gdy Generał miał swój bunkier narożny
w piwnicy willi Marlatta, naszym głównym budynku campusowym. Z jakiegoś powodu przyszedł do mego biura na pierwszym piętrze. Byłem wtedy
dziekanem. Od tego czasu zawsze zwracał się do mnie pół-żartobliwie „Panie
Dziekanie”, w odpowiedzi na moje „Panie Generale”. To z kolei wywodziło
się z mych dworskich ukłonów w stronę naszego wspaniałego sans peur et sans
reproche ambasadora Alberta Piedry, do którego zwracam się „Wasza Ekscelencjo”. Obecny dziekan Jack Tierney jest „Waszą Eminencją”, rektor i twórca
IWP John Lenczowski to „Pan i Władca” (Lord and Master), śp. dr Thomas
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Melady był „Ambasadorem”, podczas gdy profesor emeritus Ken de Graffenreid
na zawsze pozostanie „Wujkiem Kenskim”, a jego żona to „Ciocia Karolcia”.
W każdym razie po obgadaniu interesów postanowiłem odprowadzić Generała do bunkra. Właśnie skończyłem czytać Charlie Wilson’s War pióra George’a Crile’a i miałem kilka pytań, na przykład o to, dlaczego mudżahedinom
w Afganistanie dostarczono armaty systemu Oerlikon przeciw Sowietom.
„Dlatego, że Charlie spał z dziewczyną jednego z szefów tej firmy”, odpowiedział Generał. To krótka odpowiedź. Dłuższe tłumaczenie rzuca światło na
patologię i glorię naszego systemu demokratycznego. Władek zdecydował się
opowiedzieć mi tę historię, wiedział bowiem, że zgłosiłem się na ochotnika
do Afganistanu w połowie lat 80.
Po pierwsze, Generał powiedział mi, że wynajął prawnika, aby podać do
sądu autora książki. Dlaczego? Ponieważ Crile oszukańczo napisał, że Walter
Jajko przeklinał najgorszymi słowami. Ale Generał nigdy nie używał niecenzuralnych słów. Nigdy w życiu nie widziałem, aby stracił panowanie nad sobą.
Wątpię, by ktokolwiek coś takiego widział. To po prostu nie było w jego stylu.
Jeśli chodzi o Oerlikon, Władek nic nie odtajnił dla mnie, ale bardzo rozjaśnił
sytuację. Armata przeciwlotnicza tego typu była bardzo celna, ale niestety po
pierwszym strzale wydawała swoją pozycję i stawała się wspaniałym celem
dla helikopterów i samolotów wroga. Była ciężka, toporna i mało zwrotna,
dlatego trudna do transportowania. A ponadto jej transport musiał odbywać
się na grzbietach osiołków, sprowadzonych w tym celu z Ameryki. Po prostu
lobby rolnicze w taki sposób zażądało, aby pieniądze na wojnę z komuną były
wydawane na amerykańskiej wsi. Osiołki dowoziło się do Pakistanu, objuczało
Oerlikonami, a potem prowadziło przez góry do Afganistanu, czasami setki
mil. Lepszym rozwiązaniem były rakiety typu Stinger, ale ta Wunderwaffe zjawiła się na polu bitwy dopiero pod koniec konfliktu. Dlaczego? Z powodów
strategicznych: dyktowało to bezpieczeństwo Izraela. Izrealczycy martwili się,
że Stingery wpadną w ręce terrorystów, którzy będą strzelać do nich, a nie
do Sowietów. Dlatego inter alia Charlie Wilson upierał się przy Oerlikonie.
Potęga lobby i miłości!
Walt („Mów mi Władek” – „Tak jest, Panie Generale”) wiedział wiele
o Afganistanie. I dzięki temu, że mu marudziłem, w końcu, po wielu latach
zdecydował się podzielić swoją wiedzą. Zrobił wykład wprowadzający do filmu
„Charlie Wilson’s War”. Opowiedział nam między innymi o Miss World i Miss
Universe, towarzyszących kongresmanowi Charliemu Wilsonowi (znanemu
kobieciarzowi) do Pakistanu. To wywołało zdecydowany sprzeciw amerykańskiego attaché lotniczego. Nie można używać samolotów wojskowych do
celów prywatnych. Paniom zabroniono wstępu, Charlie musiał podróżować
sam. Zemścił się po powrocie do Waszyngtonu, obcinając budżet lotnictwu,
tak aby attachés wojskowi nie mogli w Azji latać, jeden z nich bowiem ośmielił
się kwestionować wartość kobiecej mistyki dla bezpieczeństwa narodowego.
Władek nie opowiedział tego wieczoru jednej ważnej historii. Mianowicie po
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wycofaniu się Sowietów z Afganistanu CIA zorganizowała „przyjęcie zwycięstwa” (victory party). Nie zaproszono nikogo z Departamentu Obrony. A przecież to generał Jajko był jednym z graczy najbardziej odpowiedzialnych za to
zwycięstwo. Znów dała o sobie znać małostkowość biurokracji.
Następna opowieść o Generale zabierze nas do Columbia University. Pewnego dnia Walter Jajko, wtedy młody oficer lotnictwa, został zaproszony wraz
z kilkoma innymi wschodzącymi gwiazdami nauki na lunch zorganizowany
przez wspaniałego Oskara Haleckiego, autorytet w sprawie dziejów Europy
Środkowej i Wschodniej, Intermarium. Walt był jego studentem. To Halecki
zaopatrzył go w intelektualną amunicję, która uzbroiła miłość, którą Władek
czuł do historii Polski, zaszczepionej mu w domu rodzinnym w Filadelfii. Studia
licencjackie na University of Pennsylvania, które ukończył cum laude, stworzyły
dla niego pojemne ramy cywilizacji zachodniej, co wspaniale wpasowywało
się jego katolickie, uniwersalne wychowanie, wiara i rozum bowiem pozostały
jego stałymi współtowarzyszami marszu przez życie.
W trakcie lunchu błyskotliwy i wielkopański Halecki przechodził bez
wysiłku z angielskiego na francuski, niemiecki, polski oraz – aby zrobić ukłon
w stronę swojej żony – chorwacki. Profesor bawił swoich studentów opowieściami ze starodawnych dziejów, gdzie wciąż rozlegały się dźwięki szczęku
oręża w dłoniach krzyżowców czy śpiewy gregoriańskie mnichów. Zaskakując
siebie samego, Władek dołączył do konwersacji i podzielił się wrażeniami
z innego seminarium doktoranckiego pod batutą węgierskiego naukowca
– o wczesnośredniowiecznych barbarzyńcach z euroazjatyckiego stepu. Podekscytowany, w sposób całkiem nie charakterystyczny dla siebie, nasz oficer
lotnictwa skończył alokucję w obronie cywilizacji zachodniej, którą uważał
za cenną i kruchą. Wrogiem była zbrojna horda zagrażająca jej z zewnątrz
i od wewnątrz. Otwarcie zadowolony z wystąpienia swego studenta, profesor
Halecki, tak jak inni już przedtem w Columbia, uroczyście zabrał głos: „Proszę
pana, panie Jajko: musi pan jak najszybciej zdać sobie sprawę z niezbędności
pozostania na uczelni, aby ukończyć swój doktorat”. Było to analogiczne do
zaproszenia od papieża, aby zostać arcybiskupem. Kto wie, może nawet następcą
Ojca Świętego. Ze swoim zwykłym delikatnym, wstrzemięźliwym uśmiechem
Walt odpowiedział: „Dziękuję, panie profesorze. Jest mi niezmiernie miło, ale
niestety nie mogę tu zostać. Jestem na służbie”. I rzeczywiście, Władek służył
całe życie. Ale nigdy nie zerwał z nauką. Cyklicznie wracał na uniwersytety,
uzyskał dyplomy i rozmaite certyfikaty ukończenia kursów w Harvardzie, MIT,
George Washington University, Industrial College of the Armed Forces oraz
Armed Forces Staff College.
Trzecia opowieść zanosi nas w sam środek wojny w Wietnamie. Walter Jajko
stacjonował w ekskluzywnym hotelu w Sajgonie. Roześmiał się, wspominając, jak
wspaniałe miał warunki. Codziennie autobusik zabierał oficerów lotnictwa do
bazy, gdzie przebierali się, pobierali sprzęt, wskakiwali na samoloty i wylatywali
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walczyć z komunistami. Po każdej wyprawie bombowej wracali do bazy. Jak
trzeba było, to – po wypełnieniu baków i uzupełnieniu amunicji – wracali do
walki. Ale zwykle odwożono ich na kwaterę. Pewnego razu Walt wszedł do
holu hotelu w swoim kombinezonie i z lotniczym hełmem w ręku. Nagle zobaczył cudzoziemskie mundury. Wśród nich dwóch w peerelowskich uniformach
z wronami na czapkach. Komuniści. Władek podszedł do nich. „Co panowie tu
robią?” – spytał. Zaskoczeni odparli: „Jesteśmy z misją rozjemczą ONZ, a pan?”.
„A ja zabijam komunistów” – odparł. I poszedł. Nie było o czym rozmawiać.
Zażartowałem sobie: „Czy Pan Generał wie, że jeden z tych z wroną mógł
być pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim?”. „Hm. Jeśli tak, to był wtedy po
złej stronie”. Wtedy spytałem go o zabijanie komunistów. „Wojna to ultima
ratio” – napisał w swojej błyskotliwej pracy Military Strategy: Thoughts Toward
a Critique (Washington, DC: The Institute of World Politics Press, 2014):
s. 12. Wojna to również paradoks, osobisty i polityczny: „Wszystkie wojny są
straszne, ale mimo tego mogą być przecież użyteczne, efektywne, potrzebne
i usprawiedliwione” (s. 50). Aby zrozumieć, co Generał miał na myśli, wystarczyło wejść do jego biura i spojrzeć na ścianę. Wisiały na niej cztery obrazy:
Matka Boska, która dla nas jest Królową Polski i Naszą Panią Miłosierną; Sun
Tsu, który wymyślił wojnę bez wojny; marszałek Józef Piłsudski, którego uważa
się za zwycięzcę nad bolszewikami pod Warszawą w 1920 r., co było jedynym
wypadkiem w historii, gdy Armia Czerwona została pokonana w polu, oraz
generał William Tecumseh Sherman, który okrutnie przeprowadzał wojnę
totalną, aby ocalić Stany Zjednoczone. Tych czworo natchnęło gen. Jajko, po
pierwsze, aby nienawidzić bezsensownej przemocy („jeśli operacje wojskowe
nie mają żadnego [sprawiedliwego] celu politycznego, to są po prostu rzezią
i mordem” – s. 9); aby stosować fortele, które przymusiłyby wroga do poddania
się bez uciekania się do bitwy; aby popierać wojnę sprawiedliwą jako moralną,
choć straszliwą drogę do pokoju; oraz – aby okazać miłosierdzie pokonanym.
Á propos wojny sprawiedliwej i Wietnamu – przypomniałem Władkowi
o amerykańskim pilocie polskiego pochodzenia, baronie von Danglu – którego
babcię Sowieci torturowali i zamordowali w jego obecności, gdy był małym,
pięcioletnim chłopczykiem. Von Dangel – którego ród zjawił się w Polsce
razem z Sasami i spolonizował – pisał na swych bombach w Wietnamie: „Za
babcię!”. Właśnie dlatego Wietnam był wojną sprawiedliwą. „A skąd ty wiesz
o von Danglu?” – spytał mnie Generał, unosząc brwi, co u niego było znakiem
niezwykłego zdziwienia. „Latałem z nim” – dodał. Tym razem mnie szczęka
opadła. „Nie miałem pojęcia, że Pan Generał służył w Air America, która
była przykrywką do tajnych operacji CIA. Von Dangel jest z Wilna. Ostatnio
widział go na Bora Bora mój przyjaciel Henio Skwarczyński”. „To jest wciąż
utajnione” – uciął krótko Władek. Generał miał dwa sposoby na skończenie
rozmowy w takich wypadkach. Albo przerywał w pół słowa i wbijał swój wzrok
w oczy rozmówcy, albo coś tam do siebie mówił niezrozumiale, odchrząkiwał,
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przepraszał i odchodził. „Każdy dyplomata szpiegiem” – czasami powtarzał.
To są arkana kunsztu wywiadowczego.
Właściwie wszystko, co Władek robił w służbie swego kraju, jest utajnione.
Pewnego razu skontaktował się z nim wydawca, aby Generał napisał wspomnienia. Ten odmówił, bo prawie całe jego życie jest utajnione. Oznacza to,
że wszystkie operacje, w których brał udział, nigdy nie miały miejsca. Oficjalnie. Kiedyś Władek wytłumaczył mi, że formalnie prawie wszystkie tytuły
i stanowiska pracy były fikcyjne. „To nie jest to, co robiłem”. Jego oficjalna
biografia to lista zadań służbowych i pozycji, które zupełnie nie tłumaczą
historii Generała. Ale przynajmniej sygnalizują niesamowicie rozległe pole
jego działalności. Oto obszerny cytat:
Służył w operacjach myśliwskich, zwiadowczych, bombowych,
transportowych i specjalnych oraz w oddziałach wywiadowczych
w Azji Południowej, Afryce Północnej i gdzie indziej. Jego przydziały
sztabowe to służba jako oficer do spraw planowania strategicznego
w Wydziale do spraw Koncepcji, Strategii i Doktryny, zastępcy szefa
sztabu lotnictwa USA; jako analityk strategii w Dyrekcji Spraw
Sowieckich; jako analityk do spraw Paktu Warszawskiego w Dyrekcji
Szacowania w Dziale Wywiadu Kwatery Głównej Lotnictwa; jako
długofalowy planista dla Sekretarza (ministra) do spraw Lotnictwa;
jako asystent zastępcy szefa sztabu lotnictwa. Po przejściu w stan
spoczynku gen. Jajko służył jako dyrektor Specjalnego Zespołu
Doradczego w Biurze Sekretarza (ministra) Obrony; jako asystent do
spraw nadzoru nad wywiadem u Sekretarza Obrony (gdzie nadzorował
wszystkie działania wywiadowcze w ramach Departamentu Obrony
– DO); jako pełniący obowiązki zastępcy Podsekretarza Obrony do
Spraw Wsparcia Politycznego DO (gdzie był najwyższym stopniem
urzędnikiem do spraw wywiadowczych w tym departamencie); oraz
jako kierownik Programu Prezydenckiego (do spraw wywiadu).
Funkcje Waltera Jajko oznaczały, że kierował wszystkimi tajnymi
operacjami (covert actions) DO oraz wspierał z ramienia DO tajne
operacje CIA. Napisał pierwszy dokument zawierający doktrynę
dyplomacji publicznej – czyli takiej uprawianej ponad głowami
rządów, a skierowanej wprost na podległych im ludzi – w historii DO.
Zrewidował również gruntownie doktrynę operacji psychologicznych
DO. Był jednym z niewielu niezwykle rzadkich urzędników, którzy
zajmowali się splotem strategii wojskowej, dyplomacji, dyplomacji
publicznej, komunikacji strategicznej, kontrpropagandy, strategii
psychologicznej oraz wojaczki politycznej. („He was one of the very
rare officials to worked at the nexus of military strategy, diplomacy,
public diplomacy, strategic communications, counterpropaganda,
psychological strategy, and political warfare”).
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W zasadzie to tylko wisienka na torcie. W żadnej oficjalnej biografii nie
znajdziemy, kim Generał był. Oto próbka. Walter (Władysław – „Władek”)
Jajko junior urodził się w Filadelfii w 1937 r. Jego ojciec, również Władysław,
był zawodowym kapitanem WP, weteranem wojny bolszewickiej. Ponieważ
Jajko senior wspierał centroprawicowe Stronnictwo Ludowe „Piast”, został
usunięty z armii przez sanację. Postanowił wyemigrować do Ameryki. Tam
wraz z żoną Anielą doczekali się kilkorga dzieci. Władek junior był najstarszy.
Rycerska rodzina Jajko-Jajkowski pieczętowała się herbem Jelita. Czasami
niektórzy uśmiechają się na dźwięk nazwiska Jajko. Nie rozumieją, że zwykle
im prostsza godność, tym bardziej starożytna. Stąd Żaba herbu Kościesza czy
Jerzyna herbu Lesznowski. Jajkowie walczyli we wszystkich właściwie polskich
wojnach i powstaniach. Mieli majątek na Podkarpaciu w okolicach Limanowej.
Moja ulubiona historia sprzed 1914 r. to wyścig bryczkami między dziadkiem Generała, bodaj również Władysławem Jajko, a hr. Dzieduszyckim, ich
powinowatym. Ścigali się po osobnych drogach przecinających się w punkcie
wspólnego skrzyżowania. Dziadek Jajko zaciął konie i wygrywał. Wtedy nadjeżdżający z prawej strony hr. Dzieduszycki wyciągnął krocicę i wypalił w stronę
rywala. Konie się spłoszyły, hrabia wygrał. W tym momencie powinno stać
się jasne, dlaczego gen. Jajko miał tablice rejestracyjne na swych samochodach
z napisami: Bryczka i Rycerz.
W Ameryce wychował się, mówiąc po polsku. Rodzina krzepko popierała
polską tradycję i hołdowała religii katolickiej. Jego rodzina wpoiła mu etos
służby, wywodzący się od szlachty i przyswojony przez inteligencję o rozmaitych korzeniach. Uczono go, że służymy dlatego, że Bóg nas pobłogosławił
bardziej niż innych, i dlatego mamy obowiązek pomagać tym, którzy nie są aż
takimi szczęściarzami, jak my. Bóg, honor, Ojczyzna. Służymy Sprawie, która
nas przerasta. Władek chłonął takie nauki. A były one w pełni skoordynowane
z jego amerykańskimi marzeniami. Dlatego znalazł ich spełnienie w służbie
publicznej, a szczególnie w siłach zbrojnych, w lotnictwie.
Gdy mógł sobie na to pozwolić, Generał pomagał w działalności polonijnej.
W pewnym okresie wziął na siebie redakcję The Polish Review, wydawanego
przez Polish Institute of Arts and Sciencies (PIASA), który stworzyli Oskar
Halecki i inne ofiary nazizmu i komunizmu. Wygłaszał odczyty dla Kongresu
Polsko-Amerykańskiego (PAC). Publikował w polonijnym The Sarmatian
Review i w krajowej Gazecie Polskiej.
Naturalnie Władek włączył się właściwie we wszystkie przedsięwzięcia
Katedry im. Tadeusza Kościuszki w Institute of World Politics. Był mentorem dla naszych polskich i polsko-amerykańskich stażystów. Pomógł nam
przy projekcie Intermarium i innych. Stwarzał dla nas odczyty i wykłady,
które potem wychodziły w szeroki świat za pośrednictwem Internetu i innych
mediów. Zawsze nas wspierał we wszystkich kontrowersyjnych przedsięwzięciach. Wraz z prof. Genem Poteatem Walter Jajko zaangażował się w sprawę
smoleńską. Ciężko chory przygotował komentarz na temat kryzysu na Ukrainie,
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co inkorporowałem w swoje wystąpienie, naturalnie dziękując Władkowi.
„Burza mózgów” była wspólna. Często przywoziłem mu najnowsze materiały
do historii Polski i na bieżące tematy. Władek najbardziej wzruszył się, gdy
sprezentowałem mu monumentalny album Żołnierze wyklęci. Dotykał z przejęciem zdjęć. Jego jasnoniebieskie oczy przybrały kolor stalowy, gdy kartkował
przy mnie książkę. Był jednym z nich.
Skarżył się na mnie tylko w jednej sprawie. „Dlaczego ciągle ustawiasz
Wojskowy Wykład Katedry im. Kościuszki zawsze we wrześniu. Muszę się
zaraportować do swego komendanta”. Chodziło o jego żonę, Marilyn. We
wrześniu ma urodziny, a Generał lubił ją zapraszać do ich ulubionej afgańskiej
restauracji. Generał żałował tylko jednego: „Przeklinam dzień, w którym nasi
współobywatele wybrali Obamę na prezydenta”. Dlatego na samochodzie miał
naklejkę: „Wywalić Obamę!”. Jego ulubionym prezydentem był oczywiście
Ronald Reagan.
Walter Jajko chorował od dziesięciu lat. Stan zdrowia pogarszał się systematycznie. „Don’t get old” – doradzał mi. Zżerał go rak. W marcu 2014 r.
wydawało się, że chorobę opanowano. Kuracja zadziałała. „Bóg jest miłosierny”
– powiedział mi. Ale zdrowie wciąż szwankowało. Już dwa lata wcześniej musieliśmy dowozić go na uczelnię – raz na jakiś czas, bo chciał koniecznie sam
prowadzić. Od wiosny 2014 r. wymagał stałej pomocy. Zwykle przywoziłem go
do IWP, ale ponieważ kończył wykłady o godzinie 17.00, ja zaś 22.00, zwykle
prosiłem stażystę albo naszego współpracownika z Kościuszko Chair, Pawła
Styrnę, aby odwozili go do domu i potem zwracali mój samochód. To była
dla nich fantastyczna okazja, aby nauczyć się czegoś od Generała. Jazda trwała
godzinę, a Walt robił im wykład ze swoją słynną flegmą i wstrzemięźliwością.
Gdy podróżowaliśmy wspólnie, rozmawialiśmy o sprawach ezoterycznych,
takich, którymi ekscytują się jedynie specjaliści od historii Intermarium i tym
podobnych tematów. Razu pewnego śmieliśmy się, bo moja sześcioletnia córka
Helenka, słuchając jednego z koncertów na róg Mozarta, gdy nastąpił bardzo
energiczny ustęp, wykrzyknęła: „To jest wojskowa muzyka dla Generała Jajko!”.
Władek miał słabość do Helenki.
Wspomnienia o Generale są dla mnie bezcenne. Żałuję jedynie, że pewnego razu, gdy go odwiozłem do domu, Władek zaprosił mnie na herbatę, a ja
odmówiłem. Miałem jeszcze godzinę jazdy do domu. Byłem zmęczony. Byłem
głupi: myślałem, że będziemy go mieli na zawsze. Carpe diem.
Pewnego dnia Władek i ja przejeżdżaliśmy nieopodal Pentagonu. Generał
wskazał na niemal szybujący w niebo pomnik lotników, US Air Force Memorial.
„Formacje utraconego pilota” (missing man formation) – powiedział. Będzie
nam bardzo brakować tego utraconego pilota: najbardziej subtelnego, intelektualnego, moralnego i militarnego rycerza w moim życiu.
Marek Jan Chodakiewicz

śp. Stephen Alexander
Fischer-Galati (1924–2014)
Niedawno zmarł profesor Stephen Alexander Fischer-Galati (Galați) (1924–
–2014), historyk, wybitny specjalista od Intermarium. Założyciel i przez 42
lata redaktor naczelny East European Quarterly, gdzie praktykował interdyscyplinarne podejście do nauki, publikując prawie tysiąc artykułów z dziedziny
historii, socjologii, literatury, ekonomii i nauk społecznych. Jednocześnie
wydawca East European Monographs, wydawanych wspólnie z Columbia
University Press. W tej serii ukazało ponad 800 tomów. Sam napisał osiem
monografii historycznych oraz ponad 250 artykułów. Był współautorem bądź
współredaktorem siedmiu prac naukowych.
Fischer-Galati urodził się w Bukareszcie w rodzinie inteligenckiej o korzeniach niemieckich i żydowskich, zamieszkujących tam od połowy XIX w. Jego
ojciec był lekarzem. W 1941 r. rodzice Theodor i Cecylia oraz dwóch synów,
Stephen i Marc, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Stephen Alexander Fischer-Galati uczęszczał na Harvard, gdzie ukończył studia licencjackie
(1945), magisterskie (1946) i napisał doktorat (1949). Tematem jego dysertacji
były wpływy tureckiego imperializmu na niemiecki protestantyzm w XVI w.
Wykładał na stałe w University of Colorado. Tymczasowo bądź gościnnie
był też profesorem w Wayne State University (Detroit); Indiana University
(Bloomington); New College of the University of South Florida (Sarasota);
Central European University (Budapest). Wyróżniony doktoratem honoris
causa rumuńskiego Uniwersytetu w Kraiova (1994), Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej (2006) oraz Uniwersytetu Ovidius Constanța (2009).
Wybrany na członka honorowego Rumuńskiej Akademii Nauk i Węgierskiej
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Akademii Nauk. Został współzałożycielem Romanian Studies Group (Grupa
Badań Rumuńskich), w 1973 r. przekształconej na Society for Romanian
Studies (Towarzystwo Studiów Rumuńskich), którego był prezesem w latach
1978–1980. Otrzymał rozmaite nagrody i odznaczenia, w tym fundacji Guggenheima i Carnagie, jak również prestiżowy Medal Stulecia (Centenial Medal)
z Harvardu.
W latach 1951–1953 Fischer-Galati pracował w komórce analizy materiałów wywiadowczych w Departamencie Stanu. To tam po raz pierwszy stworzył
i rozpracowywał koncepcję podobieństwa między „zimną wojną” w XVI w.
między Wielką Portą a krajami chrześcijańskimi – z jednej strony – a drugą
„zimną wojną” w XX w. między Sowietami i Zachodem – z drugiej. Zajmował
się też Bałkanami. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych specjalistów od
Intermarium w USA. Doradzał również prezydentowi Richardowi Nixonowi.
Poznałem go przez Johna Radziłowskiego. Gdy pierwszy raz z nim rozmawiałem, odśpiewał mi polski hymn narodowy. Zdziwiłem się bardzo: „Skąd
Pan Profesor to zna?”. „A, byłem harcerzem w Rumunii i z oficjalną wizytą
przyjechał do nas minister Józef Beck. Nauczyliśmy się śpiewać Jeszcze Polska
nie zginęła…, aby go godnie powitać”. Od razu przypadliśmy sobie do gustu.
Profesor Fischer-Galati był moim pierwszym wydawcą akademickim. Zwykle
to on dawał szansę młodym, początkującym naukowcom. Publikował chętnie,
chociaż nie zawsze. Powiedział mi: „Moi koledzy nosili nosy do góry, niektórzy w ogóle nie chcieli współpracować, wywyższali się. A teraz przypełzają do
mnie, bo mają książki do opublikowania, a ja mam wydawnictwo. Radzę Ci
dobrze: załóż sobie wydawnictwo!”.
Mnie opublikował dwa razy (co się raczej nie zdarzało): The Massacre in
Jedwabne (Masakra w Jedwabnem) oraz After the Holocaust (Po Zagładzie).
Skomentował to tak: „Zwykle jak młody naukowiec zjawi się na posadce
w takich dziurach jak University of Virginia, to już wsiąka i zalany biurokracją
uniwersytecką niewiele robi. Ty, Marek – widzę – nie marnujesz czasu”. Udawał,
że się zżyma, gdy The Massacre in Jedwabne sprzedała się nadspodziewanie
dobrze. „Psujesz mi rytm. Zwykle sprzedajemy 300 egzemplarzy bestsellerów
opisujących kadastralny system podatkowy w okupowanym przez Turków
osmańskich Siedmiogrodzie, a tutaj u Ciebie musimy dodruki robić!”.
Jak to się mówi, moje książki były „kontrowersyjne”. Zrobiło się nieciekawie.
Nagonka. „Nie martw się. To znaczy, że nie są nudne”. Profesor Fischer-Galati
nic sobie nie robił z tzw. życzliwych tolerancyjnych, którzy się zgłosili do niego,
aby zapobiec ich wydaniu, a potem pisali negatywne recenzje, szepcząc po
kątach o antysemityzmie. Powiadał: „Tu jest zderzenie szkół metodologicznych. Ichnia to postmodernizm i dekonstrukcja. Twoja jest empiryczna. Ja
popieram empirię. W dobie postmodernizmu empiryzm jest wyzwaniem dla
trzymających władzę. Dlatego zwalczają innych w imię tolerancji. I nie cofają
się przed inwektywami ani oskarżeniami o antysemityzm”.
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Opowiadał, że na Harvardzie kolegował się z grupą polską. Byli to Adam
Ulam, Richard Pipes oraz Kamil Marian Dziewanowski. Ten ostatni był najfajniejszy i najbardziej ekscentryczny. Na seminaria przyjeżdżał na koniu –
jak na strzelca konnego przystało. „Wiesz, Marek, jak nazywaliśmy Kamila?
Gin-Whisky, bo nikt nie potrafił wymówić Dziewanowski!”.
Swoją żonę, Anne z domu D’Esterre Pratt, poznał podczas studiów na
Harvardzie w 1944 r., ślub wzięli w 1951 r. Mieli dwie córki: starszą Wendy
i młodszą Nancy. Szczególnie dużo mówił o Nancy, która w East European
Monographs wykonywała pracę edytorską. Gdy wiek dał znać o sobie, Profesor
przeprowadził się do Texasu, aby być bliżej córki. Żartował sobie: „Nancy jest
też zamężna z profesorem. Profesorem piłki ręcznej”. Jego zięć był trenerem
piłki ręcznej na uniwersytecie. Zresztą sam Fischer-Galati lubił sport: tenis
i ping pong. Grywał też w brydża. Jego największą pasją była jednak opera.
Profesor Stephen Fischer-Galati zawsze wiedział, jak rozweselić człowieka.
Studenci nazywali go „Wódz” (Chief). Był solidnym mentorem, wierzył w pozytywne zachęcanie. Pomagał zaistnieć. Niech odpoczywa w pokoju.
Marek Jan Chodakiewicz

śp. Michał Preisler (1919–2014)
29 września 2014 r. w Richmond Hill w stanie Nowy Jork zmarł w wieku
95 lat Michał (Michael) Preisler – żołnierz podziemia niepodległościowego,
więzień Auschwitz-Birkenau i innych niemieckich obozów koncentracyjnych,
polski działacz emigracyjny, prezes oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej
na rejon miasta Nowy Jork – Downstate New York (w latach 1982–1990).
Michał Preisler w wieku dwudziestu lat przyłączył się do polskiego podziemia niepodległościowego po niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę we
wrześniu 1939 r. Za swą działalność w szeregach AK w październiku 1941
r. został aresztowany przez Niemców i wysłany do KL Auschwitz-Birkenau,
gdzie spędził prawie cztery lata. Cudem przeżył epidemię tyfusu w obozie.
Ważył wówczas zaledwie 38 kg. Przetrwał również osławione marsze śmierci
– najpierw to KL Mauthausen, a następnie do obozów w Austrii. Wierzył, że
ocalenie zawdzięcza jedynie opiece Bożej Opatrzności.
Po wyzwoleniu przez aliantów Michał Preisler pozostał na Zachodzie
i wyjechał do USA, gdzie poświęcił się pracy na rzecz edukacji amerykańskiej
opinii publicznej. Zwalczał antypolski rewizjonizm historyczny i uświadamiał
Amerykanów o losie polskich chrześcijan podczas II wojny światowej. Twierdził, że „nie ma przykładu bardziej zmanipulowanej i sfałszowanej historii niż
dzieje Polski podczas Holokaustu”. Aby tej tendencji przeciwdziałać, założył
organizację Holocaust Documentation Committee (Komitet Dokumentacji
Holokaustu) i podróżował po Stanach Zjednoczonych w ramach serii wykładów o Zagładzie na ziemiach polskich. Jako były więzień niemieckich obozów
śmierci i katolik sprzeciwiał się również dążeniom do usunięcia Krzyża ze
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żwirowiska przy dawnym KL Auschwitz oraz próbom eksmitowania Sióstr
Karmelitanek z oświęcimskiego klasztoru.
Podczas stanu wojennego Michał Preisler współorganizował prosolidarnościowe demonstracje w Nowym Jorku i zbierał fundusze, dzięki którym polskie
społeczeństwo otrzymywało pomoc w formie ubrań, jedzenia i lekarstw.
Śp. Michał Preisler został pochowany na cmentarzu Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania.
Marek Jan Chodakiewicz

Recenzje i noty

o książkach

Marek Klecel

Grzegorz Eberhardt,

Świat jest jednak
normalny

(Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2014)*

Był może jednym z ostatnich krytyków i publicystów literackich, którzy poważnie traktowali literaturę, nie tylko jako stopień do kariery, sposób
zarobkowania czy rozrywkę, ale przede wszystkim
jako ważne przesłanie i świadectwo poszukiwania
najważniejszych prawd i sensów ludzkiej kondycji.
Przesłanie wyrażane w specyficznej formie, w indywidualnych, często skomplikowanych, wymagających od czytelnika uwagi i wysiłku, utworach i dziełach.
Był propagatorem literatury mniej popularnej, najpierw jednak jej poszukiwaczem i gorliwym czytelnikiem, mniej uczonym badaczem czy interpretatorem,
bardziej odkrywcą utworów ciekawych a nieznanych lub zapomnianych, choć
należących do dorobku XX w. Śledził także losy ich autorów, wyjaśniał strony
ich dzieł mało już czytelne z powodu dystansu historycznego. Dlatego najwięcej uwagi poświęcił literaturze tzw. kresowej i emigracyjnej, które stały się
szczególnym świadectwem polskich losów.
Pisarzem dla niego najważniejszym pozostał Józef Mackiewicz, któremu
poświęcił swą największą książkę pt. Pisarz dla dorosłych. Jest to nie tylko biografia autora Drogi donikąd i prezentacja jego twórczości, ale i drobiazgowa
1*

Fragment był publikowany w miesięczniku wSieci Historii.
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interpretacja „sporu o Mackiewicza”, który – jak wiadomo – był posądzony
o kolaborację z Niemcami w czasie wojny i skazany wtedy na śmierć. Niedawno
wydana książka Świat jest jednak normalny to zbiór szkiców, polemik i zapisków
z literackich poszukiwań – głównie o mniej znanych, a wartych przypomnienia pisarzach, którzy z Kresów trafili na emigrację, takich jak Bobkowski,
Czarnyszewicz, Andrzej Chciuk, Pawlikowski (autor przytacza ich nieznaną
korespondencję, odkrytą przez siebie w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku), przypomina pamiętnikarza Wędziagolskiego, zapomnianego
Władysława Zambrzyckiego. Z pasją publicysty Eberhadt pisze o sporach wokół
pisarzy, nie tylko wokół Mackiewicza czy Sergiusza Piaseckiego, ale i wokół
Miłosza, Herberta, Kapuścińskiego. Zabiera też głos w sprawach aktualnych
w rozrachunkach historycznych, które w III RP, rezygnującej z dekomunizacji,
bardzo ograniczono.
Cechą wyróżniającą pisarstwo Eberhardta jest wnikliwość w traktowaniu
tekstów i utworów literackich, a także tropów biograficznych ich autorów
oraz okoliczności powstawania różnych publikacji. Prowadzi to autora do
poszukiwania źródeł i zgłębiania archiwów, odkrywania motywów, porównywania różnych wątków, wreszcie poglądów autorów i ich postaw, wzajemnych stosunków, kontaktów, różnic zdań i polemik. Autor sam jest polemistą
i wdaje się w rozmaite spory – nie tylko prywatne, bo ciągnące się nieraz od
dziesięcioleci, wyrażające bowiem tło historyczne i polityczne losów Polski
i Polaków nie tylko, jak już widać, w niedawno minionym stuleciu. Autor
sam zajmuje wyraźną postawę, którą można skrótowo i nieostro określić jako
konserwatywną w dobrym sensie, tzn. stawiającą na ciągłość pewnego ustalonego i sprawdzonego już ładu i porządku kulturowego oraz cywilizacyjnego,
w przeciwieństwie do rozmaitych postaw rewolucyjnych, które dziś oznaczają
już właściwie ogólną likwidację wszystkiego.
W wielu szkicach tej obszernej książki znajdziemy rozrachunki z niedawną
przeszłością, spadkiem zwłaszcza po komunizmie PRL, z sytuacją pozostawioną przez ostatnią wojnę – sytuacją Polski między niedawno totalitarnymi
Niemcami a na nowo totalitarną Rosją, co rzutowało na większość postaw,
wyborów i poglądów Polaków. Przypomina tu autor gorące spory o Powstanie Warszawskie, przytaczając dokumenty, świadectwa i cały zestaw opinii
obrońców powstania, wśród których jest także Józef Mackiewicz, ten, który
mógł być podejrzewany o kolaborację z Niemcami. Nie gorszyła do dziś wcześniejsza ani późniejsza kolaboracja z Sowietami, która niejako zbanalizowała
się, wyczerpała się jako problem, w końcu została po części usprawiedliwiona
w długim marszu PRL. Na takim tle muszą trwać spory do dziś, bo mamy
wielu spadkobierców PRL.
Eberhardt wydobywa to przy okazji porównywania różnych postaw polskiej
inteligencji, jej wyborów i wewnętrznych polemik. Klasyczne będzie tu zestawienie linii Miłosza i Herberta, nie tyle jednak ich twórczości literackiej, ile
wyborów i postaw intelektualnych, ideowych, a w konsekwencji i życiowych,
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bo nie da się w ostateczności oddzielić jednego od drugiego. Na przykładzie
Miłosza można zobaczyć meandry umysłowe i życiowe inteligencji, która na
początku akceptowała sowiecki system komunistyczny w Polsce, a poniekąd
przystępowała do jego budowy, a później chciała się z tego dyskretnie wycofać, a nawet zmienić się w opozycję. Inni – jak Herbert, którzy nigdy tego
systemu nie akceptowali i nie przyjęli, ryzykując kłopoty życiowe i milczenie,
ale nie zagubili, nie wyrzekli się wewnętrznego głosu, który mówił „nie”, „non
serviam”, „non possumus”.
Największe szkice tej książki poświęcił autor właśnie postawom Miłosza
i Herberta oraz opiniom i sporom wokół nich jako pewnym wzorom zachowań wobec rzeczywistości powstałej w PRL. Miłosz – mimo dość wygodnego
zerwania z PRL i pozostania po karierze dyplomatycznej na Zachodzie – nigdy
właściwie nie pozbył się dystansu i pretensji do Polski i polskości, co mogło
być tłem jego wcześniejszej akceptacji komunizmu, choćby i sowieckiego.
Do końca życia Herberta i Miłosza tlił się ich symboliczny konflikt, który
wybuchł jeszcze w Ameryce w latach 70., gdy Miłosz publicznie, na jakimś
przyjęciu, wyraził się prowokacyjnie, jak później tłumaczył, wobec Herberta,
że najlepiej by było, żeby Polska została włączona do ZSRS. Herbert zerwał
wtedy znajomość, wcześniej znał już podobne wypowiedzi Miłosza.
Autor Zniewolonego umysłu dokonywał rozrachunków z komunizmem, ale
wskazywał raczej na innych kolegów po piórze, którzy popadli w socrealizm.
Sam się skromnie pominął, choć powinien być jednym z głównych bohaterów
własnej książki. Rzecz była jednak przeznaczona dla zachodnich czytelników,
nie musiał być więc do bólu szczery. Motyw podstawowy był jeden: niechęć
do wszystkiego, co polskie, obojętnie w imię czego, kompleks polski, który
jest ciekawy dla badaczy nie tylko twórczości poety. Na emigracji ratowało
Miłosza środowisko paryskiej Kultury, nie akceptowała go jednak emigracja
londyńska, środowisko Wiadomości. Znane są polemiki i opinie wokół Miłosza
Sergiusza Piaseckiego, Grydzewskiego, Kossowskiej. Ich fragmenty przytacza
często obszernie Eberhardt. Mniej znana jest korespondencja Miłosza i Wańkowicza, którą autor szerzej omawia, opublikowana w części już w krajowej
Twórczości wkrótce po tym, jak został noblistą. Miłosz żalił się do Wańkowicza:
„Napisałem do żony, że chcę, żeby moi synowie umieli po polsku, niech im
opowiada o Litwie i Polsce i o rzece Niewiaży, nad którą się urodziłem, ale
niech pamiętają, że każdy Polak jest śmiertelnym niebezpieczeństwem i niech
wiedzą, co Polacy zrobili ich ojcu”. Doprawdy, życzenie ojca, które może
przyprawić o zawrót głowy lub schizofrenię.
Wańkowicz jako lepszy ojciec odpowiadał mu poważnie:
Niech mi Pan wierzy – ta linia obrony nigdzie Pana nie zaprowadzi.
Przede wszystkim jest wielka różnica miedzy 24 milionami Polaków,
którzy zostali, a tymi kilkuset, którzy pojechali na placówki
propagandowe; dalej jest wielka różnica nawet między tymi
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kilkuset a kilkunastu pisarzami, którzy te placówki objęli. […]
Usługi sprawie polskiej, do których Pan robi aluzje… nie uważam,
aby w tym wypadku skórka starczała pod wyprawkę. Rozumiem
dwójkarza, który udając enkawudzistę, wykrada Rosji tajemnicę
bomby atomowej. Ale nie wyobrażam sobie na tyle poważnej usługi
w zakresie Pańskiego działania, która by warta była tego, by człowiek
nazwiskiem literackim podpierał niewolnictwo własnego narodu.
Pisze Pan, że cały zespół ludzi przodujących Polsce kulturalnie
można by zapakować do trzech wagonów. Zapewne różnimy się
w określeniu, kto narodowi przoduje kulturalnie. Ale mniejsza
o to. Otóż oświadcza Pan, że Pan jest jednym z tych ludzi i wymaga
z tego powodu specjalnych względów. Ale wobec tego niech Pan
z tego tytułu nie unika i specjalnych obowiązków, chroniąc się
miedzy 24 milionami.

W końcu Wańkowicz mówi wprost: „Gdyby na naszą emigrację przyszedł
człowiek «stamtąd» i rzetelnie powiedział, co widział i w co wierzył, oddałby
emigracji wielką usługę, spełniając swój pisarski obowiązek. Z tym obowiązkiem
zdrowe środowiska łączą kredyt zaufania. Tego kredytu by Pan nie otrzymał,
ale to nie rozgrzesza, aby się z obowiązku zrzucać”.
W III RP światła, postępowa inteligencja wybrała raczej linię Miłosza
niż Herberta. Z Herbertem był kłopot, zwłaszcza gdy przypomniał „hańbę
domową” i potrzebę rozrachunków z komunizmem wśród intelektualistów,
a także gdy w połowie lat 90. zaczął krytycznie wypowiadać się w wywiadach
i w swej publicystyce o przemianach po 1989 r., o podejrzanym stanie państwa
nazywanego III RP. Wtedy został napiętnowany przez główne media jako wróg,
a zaraz po śmierci w 1998 r. wystawiono mu taką oto diagnozę medyczną:
poglądy wywołane przez silną depresję, czytaj raczej: niepoczytalność, demencja
starcza, jakby w myśl założeń niedawnej jeszcze, sowieckiej psychiatrii.
Eberhardt opisał w obszernym szkicu Kryptonim Herbert ową walkę o pamięć
po poecie, którą dziś próbuje się zatuszować, przykroić, sformatować, zastępując jakimś pseudoklasycznym pomnikiem. Autor zauważył przy okazji, że
w jakiś dziwny sposób prawa wydawnicze do twórczości poety zostały w części
przejęte przez Zeszyty Literackie, które wcześniej nie interesowały się zbytnio
Herbertem; przypomina to sprawę praw do twórczości Józefa Mackiewicza.
Domorosłych psychiatrów, ale przede wszystkim publicystów z kręgu Gazety
Wyborczej i, niestety, Tygodnika Powszechnego autor skontrował opinią siostry
poety, lekarza z zawodu, przykro poruszonej całą sprawą. Halina Herbert-Żebrowska napisała list do redakcji Tygodnika Powszechnego, który publikował
opinie znanych osób, zatroskanych stanem zdrowia poety: „Takie stwierdzenia jak «głęboko zniekształcająca wieloletnia choroba układu nerwowego»
czy «choroba uczyniła w psychice straszne spustoszenia» są tyleż okrutne, co
nieprawdziwe. Autorzy nie wiedzą, że zaburzenia afektywne (inaczej depresja)
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mijają, nie pozostawiając, jak się oni wyrazili, spustoszeń w psychice pacjenta
i to jest ich cechą”.
Herbert do końca protestował przeciw kłamstwom, fałszom i manipulacji,
które zaczęto przedstawiać jako nowe racje; przeciw odwróceniu i pomieszaniu
hierarchii wartości, których nie można zastąpić innymi, nowymi lub lepszymi. Pisał, powołując się na swego mistrza: „Mój profesor Henryk Elzenberg
mówił, że «należy podjąć z całą odwagą, na jaką nas stać, walkę, aby w świecie
chaosu, okrucieństwa, głupoty, w świecie przemijania i niepewności organizować obszary ładu i sensu»”.
W książce Eberhardta wiele jest przypomnień autorów i utworów, postaci,
spraw historycznych, zakamarków dawniejszej, nieznanej już kultury. Metodę
pisarską autora pokazuje dobrze, choć żartobliwie, szkic O tym, jak uratowałem
życie ośmiu kobietom. Nie ufając nawet dokumentom, dotychczasowym ustaleniom i przekazom, sprawdził wiele źródeł archiwalnych i odkrył, że pewna
historyczna wiadomość o ostatnim procesie o czary i o spaleniu kilkunastu
czarownic w wielkopolskiej wiosce w połowie XVIII w. jest nieprawdziwa
albo przynajmniej przesadzona, mimo że powtarzały ją autorytety historyczne.
Podobnie zagłębił się w sprawę bliższą w czasie, sprawdzając dane o biografii
Stefana Korbońskiego, zasłużonej postaci z czasów wojny, a później ważnego
działacza emigracji. Urząd Bezpieczeństwa PRL na początku lat 50. zamierzał go
porwać i wytoczyć mu proces, zapewne o szpiegostwo. Wykorzystano do tego
jego współpracownika z czasów wojny, który został zmuszony do współpracy
z UB. Utrzymywał on kontakty korespondencyjne z Korbońskim, przekazywał
tajne informacje i miał go skłonić podczas pobytu w Berlinie do przekroczenia granicy NRD, do przejazdu metrem, gdzie ta granica była niewidoczna,
a Korboński nie orientował się w topografii miasta. Tam miał zostać aresztowany. Eberhardt odnalazł relację samego Korbońskiego, który zaświadczał,
że ów agent, sam narażając się niewątpliwie, zdradził mocodawców, ostrzegł
Korbońskiego o swym zadaniu i skłonił go do zerwania spotkania, choć mógł
wzbudzić podejrzenie, że prowadzi podwójną grę. Szkic o Korbońskim mógł
być zapewne częścią następnej książki Grzegorza Eberhardta, która już jednak
nie powstanie.
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Mirosław Szumiło,

Roman Zambrowski
1909–1977
(Warszawa: IPN, 2014)

Biografia polityczna Romana Zambrowskiego
albo – jak precyzuje sam autor – „studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce” to jedna
z najważniejszych publikacji nie tylko o polskich
komunistach i ich historii opowiedzianej od lat 20.
ubiegłego wieku, ale też o systemie władzy pierwszych dwudziestu lat Polski „ludowej”. Kariera
„zawodowego” komunisty Romana Zambrowskiego przebiegała bowiem w bliskich kręgach władzy KPP, a później PPR/PZPR, i dzięki materiałom archiwalnym, w tym otrzymanym w Moskwie teczkom personalnym czołowych
działaczy komunistycznych, publikacja ta jest prawdziwą kopalnią wiedzy
zarówno o relacjach polskich komunistów z Moskwą, jak i ich podporządkowaniu reżimowi komunistycznemu panującemu w Związku Sowieckim.
Porażająca siła tego obrazu wynika z konsekwentnej polityki komunistów,
zmierzającej w okresie międzywojennym do osłabienia, a w dalszej kolejności zniszczenia państwa polskiego oraz zbudowania na jego gruzach już po wojnie państwa
politycznie, ideologicznie i gospodarczo uzależnionego od ZSRS, będącego jego
kolonią nadzorowaną przez I sekretarzy KPZS, a bezpośrednio na miejscu przez
kolejnych ambasadorów. Roman Zambrowski okazał się niezwykle sprawnym
narzędziem partyjnym i organizacyjnym polityki Stalina i jego następców.
Ta książka to fascynująca, wielowątkowa, a miejscami zagadkowa podróż
drogami kariery partyjnej Romana Zambrowskiego. Chociaż pochodził
z rodziny żydowskiej (do 1939 r. używał żydowskiego imienia Rachmil), to
działał wyłącznie wśród komunistów i robotników polskiego pochodzenia,
posługując się wyniesioną ze szkoły nienaganną polszczyzną oraz znajomością
literatury polskiej. Dzięki temu poznał w więzieniu mokotowskim, do którego trafił, mając siedemnaście lat, swojego pierwszego wpływowego mentora
– Alfreda Lampego, który wysłał Zambrowskiego do Moskwy na trzyletni
kurs Leninówki. I tu pojawia się pierwsza intrygująca zagadka. Zambrowski
nie spełniał trzech najważniejszych kryteriów decydujących o przyjęciu do tej
najważniejszej szkoły partyjnej. Nie miał wymaganego stażu partyjnego, miał
poważne problemy zdrowotne i – co najciekawsze – nie znał języka rosyjskiego.
Mimo to zdał egzamin wstępny oraz został przyjęty do WKP(b), a jako datę
wstąpienia do KPP miał wpisany rok 1926, co – według autora – oznaczało
dla niego nobilitację.
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Mirosław Szumiło uważa, że Zambrowski nie został zwerbowany przez wywiad
sowiecki, chociaż wszyscy kursanci przechodzili szkolenie wojskowe. Nie miało to
większego znaczenia, ponieważ de facto jego działalność po powrocie do kraju jako
„funka” (od 1931 r. kierownika sekretariatu KC KZMP, a także przedstawiciela
KZMP w kierownictwie Międzynarodówki Młodzieży, czyli KIM) była zgodna
z taktyką i strategią tych służb. Zambrowski rozbijał za pomocą wtyczek młodzieżowe, legalnie działające organizacje, co doprowadziło do rozwiązania kilkunastu
oddziałów Strzelca (w raportach Zambrowski chwalił się, że wprowadził tam 120
swoich ludzi) oraz rozwiązania przez PPS jej młodzieżowej przybudówki OMTUR.
Próbował także organizować strajki w fabrykach zbrojeniowych w Radomskiem.
Między innymi z tych powodów został w 1939 r. umieszczony na liście 619 komunistów przeznaczonych do aresztowania na wypadek ogłoszenia stanu wojennego.
Wiedzę i umiejętności związane z działalnością wtyczek Roman Zambrowski wykorzystał skutecznie już po wojnie, projektując wraz z Władysławem
Gomułką życie partyjne w Polsce po 1944 r. Z pewnością zadania wywiadowcze
w czasie wojny i tak by wykonywał, gdyby pierwotnie zgodził się na wyjazd
do okupowanej przez Niemców Polski. Tu jednak obawiał się dekonspiracji,
zapewne ze względu na swój semicki wygląd. Natomiast miał okazję zostać
agentem wywiadu Armii Czerwonej, wstępując do armii gen. Andersa. Skierowano tam w sumie 81 osób, z których kilka przeszło szlak bojowy 2. Korpusu
Polskiego we Włoszech. Komuniści ci po powrocie do kraju zrobili kariery
w strukturach władzy. Sam Zambrowski odrzucił propozycję, argumentując, że
„chce służyć w Armii Czerwonej”. Co ciekawe, sam Komintern uznał tę akcję za
przeprowadzoną wadliwie, ponieważ wysłano jako agentów zbyt wielu Żydów.
Zapewne niejeden uważny czytelnik tej książki zada sobie pytanie, czy używanie
zwrotu „polscy komuniści” w odniesieniu do działaczy rozpoczynających karierę partyjną w okresie międzywojennym nie jest przekłamaniem i czy raczej po tej publikacji
nie powinno się używać po prostu określenia „bolszewicy”, tyle że działający w Polsce.
Na ostatnim Zjeździe KPP w Mohylewie w 1932 r. Roman Zambrowski poparł
dyrektywę Kominternu, zawartą w uchwale zjazdowej o przyłączeniu do Niemiec
Pomorza i Górnego Śląska, co miałoby być rodzajem wsparcia dla niemieckich
komunistów w walce z polityką Hitlera. Wypomni mu to później Władysław
Gomułka, broniąc się przed oskarżeniami kierownictwa PPR w 1948 r. Brał też
udział Zambrowski w niszczeniu struktur partyjnych KPP po likwidacji tej partii
przez Stalina. Przed rozwiązaniem tej organizacji – to też część jego życiorysu, dobrze
ilustrująca działania bolszewików – składał samokrytykę w Moskwie, oskarżany
o „błędy prawicowe”, „tendencje nacjonalistyczne” oraz „młodzieżowy awangardyzm”. Uwolniony od tych zarzutów wrócił do Polski w grudniu 1936 r.
Dopiero jednak po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski Roman Zambrowski zaczął zachowywać się jak sowiecki aparatczyk, tym gorliwiej, im dłużej
odmawiano mu przyjęcia w poczet WKP(b). Nie tylko współpracował z baranowickim NKWD, przeglądając akta Polskiej Policji Państwowej w poszukiwaniu
konfidentów i donosicieli, uczestnicząc także jako tłumacz w przesłuchaniach,
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ale też odbył z kpt. Buzulejewem podróż do Berezy Kartuskiej po zgromadzone
tam akta personalne więźniów, które następnie przewieziono do Moskwy.
Sam przeglądał tam swoją teczkę (przebywał w Berezie od marca 1939 r.),
ale – według autora – nie usunął z niej deklaracji lojalności, którą – zdaniem
Zambrowskiego – masowo podpisywali więźniowie komunistyczni na przełomie
1938 i 1939 r. Sam Zambrowski (jak ustalił Mirosław Szumiło) jej nie podpisał. Przed przyjęciem posady inspektora w Obwodowym Wydziale Oświaty
w Baranowiczach sporządził jeszcze donos zawierający nazwiska trzystu osób,
które „przeniknęły do aparatu radzieckiego”, a byli to w większości Żydzi,
działacze Bundu lub syjoniści, pełniący różne funkcje publiczne.
Przerażające świadectwo swoich bolszewickich zachowań zaprezentował
Zambrowski, działając w PPR/PZPR już po wojnie. Na posiedzeniu Biura
Politycznego w październiku 1944 r. w sprawie reformy rolnej Zambrowski
pouczał: „Były wypadki, że oddawaliśmy w ręce Bezpieczniactwa obszarników, a oni nie uznali w nich cech przestępstwa. Trzeba zamknąć ich, a potem
zbadać. Jeśli chodzi o zagadnienie geometrów przysięgłych, tzn. przysięgłych
przeciwników – to trzeba, by Bezpieczeństwo zbierało od czasu do czasu tych
geometrów i notariuszy. Taka wizyta w Bezpieczeństwie dobrze działa”. Nie
tylko uruchomił masowy terror w wykonaniu brygad parcelacyjnych, których
zadaniem było zniszczenie ziemiaństwa jako grupy społecznej, lecz także stanął
na czele Komisji Specjalnej, która w trybie administracyjnym dokonywała
powszechnych aresztowań i kierowała do obozów pracy przedstawicieli wszystkich grup społeczeństwa, niezgadzających się z polityką komunistów, jawnie
czy też po kryjomu ją kontestujących. W latach 1945–1954 komisja wydała
ponad 460 tys. wyroków skazujących, a prawie 200 tys. ludzi trafiło do obozów
pracy. Sam Zambrowski posiadał „prywatny” obóz pracy w Mielęcinie.
Dlatego nie należy się dziwić, że Roman Zambrowski, będąc w 1954 r.
jednym z najostrzejszych, według Bieruta, krytyków bezpieki – atakował głównie działalność Różańskiego i X Departamentu. Natomiast niezwykle intrygujący jest fakt, że po wojnie to raczej polscy towarzysze donosili na niego
przedstawicielom władzy sowieckiej, niż on sam donosił. Towarzysze sowieccy
bardziej zadowoleni byli też z rozmów z Gierkiem niż Zambrowskim.
Publikacja Mirosława Szumiły pozwala na refleksję o wilczych prawach,
które obowiązywały na różnych szczeblach władzy komunistycznej w Polsce,
dyktowanych z pewnością modelem sowieckiej kultury politycznej oraz brakiem kwalifikacji moralnych działaczy do pełnienia najważniejszych funkcji
w państwie. Oczywiście Zambrowski był równie cynicznym i bezwzględnym
graczem politycznym, o czym przypomina autor, cytując różne o nim opinie od
Mołojca do Rakowskiego, przywołując jego udział w fałszowaniu referendum
ludowego, wyborów 1947 r. czy też likwidacji PSL. Nie należy zapominać, że
to on odpowiadał po wojnie za kolejne weryfikacje i czystki partyjne, zarówno
zwykłych członków, jak i aktywu. Z pewnością nie zjednywało mu to sympatyków, a już na pewno po 1957 r. zwiększyło znacznie liczbę wrogów.
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Rozprawia się też autor, szczegółowo analizując powstanie i działalność frakcji natolińskiej i puławskiej, z mitem października 1956 r. Wybór Gomułki na
I sekretarza uratował partię przed rozpadem, a nadzieję na liberalne reformy
i destalinizację – w różnej perspektywie czasowej – przekreślił. Mimo przeprowadzonej przez Zambrowskiego redukcji aparatu partyjnego aż o 40 proc. nie
dokonano głębszych zmian kadrowych. Większość pierwszych sekretarzy wróciła
do pracy partyjnej lub państwowej, a mimo że sowieccy generałowie wyjechali
do ZSRS, to gen. Bordziłowski pozostał szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Najlepszą ilustracją powrotu PZPR na „stare tory” jest przeurocza historia
wyboru Jana Ptasińskiego, byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego, na
I sekretarza KW w Gdańsku w 1959 r. Mając do wyboru Poznań, Bydgoszcz,
i Gdańsk, nie chciał pojechać do żadnego z tych miast, a w przypadku odmowy
wyjazdu do Gdańska tłumaczył się „schorzeniami reumatycznymi żony”.
Bez wątpienia jednak najbardziej fascynujący i dramatyczny fragment książki
jest związany z rolą, którą odegrał Zambrowski w 1956 r. Była to jego najważniejsza rola życiowa i zawodowa, w której wykorzystał całe swoje doświadczenie działacza partyjnego, doskonale znającego meandry polityki sowieckiej. To
Zambrowski najpierw namówił Ochaba do ustąpienia z funkcji I sekretarza KC
PZPR, a następnie przed Chruszczowem bronił kandydatury Gomułki, nie tylko
przypominając jego zasługi z lat 1944–1948, ale też atakując politykę sowiecką
w Polsce, głównie ingerencję w życie gospodarcze czy obsadę dowódczą wojska
(40 sowieckich generałów, z których żaden nie przyjął obywatelstwa polskiego).
Wyszedł przy okazji tego przemówienia podziw Zambrowskiego dla Gomułki,
a był on uzasadniony, skoro w referendum ludowym, które przygotowywał
Zambrowski, rzeczywiste poparcie dla komunistów w 1946 r. wynosiło 15 proc.
W ogóle relacje Zambrowskiego z Gomułką (pamiętajmy że w latach 1944–1948
i później w okresie 1956–1960 bohater książki był numerem dwa w partii) są
kolejnym frapującym wątkiem tej biografii, choć nieraz trudnym do analizy ze
względu na chronologiczny, a mniej problemowy układ publikacji.
Taki sam problem będzie miał czytelnik z równie pasjonującym wątkiem
żydowskiego pochodzenia Romana Zambrowskiego. Według autora, był on
jednym z najbardziej zasymilowanych polskich komunistów, a mimo to pochodzenie towarzyszyło mu w jego politycznej karierze jak prawdziwe fatum.
Dopadło go nawet już po zakończeniu partyjnej kariery w 1968 r. Dla moczarowców był wtedy idealnym, wręcz modelowym obiektem do politycznych
ataków. W dodatku cenę więzienia zapłacił jego syn Antoni, którego ojciec – to
prawdziwy chichot historii – odwiedzał w więzieniu w Barczewie. Porównanie,
którego dokonywał z przedwojennym więzieniem mokotowskim, wypadało
zdecydowanie na korzyść tego drugiego.
I chociaż odcinał się od swojego pochodzenia, deklarując w Moskwie w 1936 r.,
że „chociam Żyd z ojców, uważam się za Polaka”, to jednak Wydział Informacji Międzynarodowej KC WKP(b), przekazując o nim dane personalne do
PPR, określił go jako „Jewrieja”. Przypomniano przy tym jego pierwotne imię
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Rachmil. W czasie wojny kierownictwo sowieckie szczególnie dbało o aktywistów z KPP narodowości polskiej, mając świadomość licznego w niej udziału
osób pochodzenia żydowskiego. W 1942 r. Dymitrow, broniąc Aleksandra
Zawadzkiego przed wcieleniem do batalionu budowlanego, argumentował,
że jest to „cenny towarzysz” właśnie ze względu na polskie pochodzenie.
Niewiele brakowało, a kariera Zambrowskiego jako politruka w 1. Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki mogła z tego powodu zakończyć się jeszcze w 1943 r.,
ponieważ – jak pisze autor – płk Berling żywił głęboką niechęć do działaczy komunistycznych pochodzenia żydowskiego, określając ich jako sekciarzy i kosmopolitów. Być może udział Romana Zambrowskiego w bitwie pod Lenino, co prawda
drugiego dnia i prawdopodobnie bez uczestnictwa w walce, miał zmienić tę
niekorzystną opinię. Zambrowski po bitwie został odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, Srebrnym Medalem „Zasłużony na Polu Chwały” oraz otrzymał
awans na kapitana. Odtąd jego kariera przyspieszyła. Rok później był już nie
tylko pułkownikiem i szefem Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1. Armii
WP, ale też wszedł do elity partyjnej jako jeden z dwudziestu dwóch członków
Centralnego Biura Komunistów Polski. Wszyscy oni odgrywali później ważne
role w aparacie partyjno-państwowym w Polsce „ludowej”.
Władysławowi Gomułce pochodzenie Zambrowskiego nie przeszkadzało wobec
jego organizacyjnego i partyjnego zaangażowania. Sam, zajmując się raczej sprawami państwowymi, oddał tworzenie i organizację PPR w ręce Zambrowskiego.
Prowadząc badania nad działalnością tego ostatniego jako wicemarszałka sejmu,
obliczyłem, że piastował on w 1947 r. aż 26 różnych funkcji partyjno-państwowych.
Niewątpliwie miał talent do organizacji pracy w administracji – zarówno partyjnej, jak i państwowej; potrafił też dobierać sobie kadry. Sejm kontrolował przez
szefa kancelarii sejmu Kazimierza Biskupskiego, a porządek kolejnych posiedzeń
zatwierdzał na posiedzeniach Sekretariatu KC. Władysław Kowalski, który oficjalnie
pełnił funkcję marszałka sejmu z ramienia SL, był oczywiście kryptokomunistą,
skierowanym jeszcze przed wojną do pracy na „odcinek chłopski”.
O pochodzeniu Zambrowskiego nie zapomnieli jednak towarzysze sowieccy,
a kolejni ambasadorowie Lebiediew i Popow przypominali zarówno Gomułce,
jak i Bierutowi, że Zambrowski należy do „grupy działaczy wyraźnie cierpiących na żydowski nacjonalizm”. Wtedy takie oskarżenie mogło zakończyć się
więzieniem i śmiercią. Nikt tak dobrze jak Zambrowski nie nadawał się na
kozła ofiarnego systemu komunistycznego budowanego od 1944 r. w Polsce,
szczególnie, że jego zasługi w budowie państwa i społeczeństwa totalitarnego
według sowieckiego wzoru były prawdziwe, a na dodatek idealnie wpisywał się on w stereotyp żydokomuny. Mirosław Szumiło tak pisze w swojej
publikacji: „Za Żyda uważały go władze radzieckie, społeczeństwo polskie
i wielu towarzyszy partyjnych. Ponadto wśród jego znajomych i przyjaciół
dominowali komuniści pochodzenia żydowskiego. Nawet gdy zapomnieli już
jidysz i wyzbyli się więzów z tradycją, to jednak najlepiej czuli się we własnym
kręgu towarzyskim”.
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Marek Jan Chodakiewicz

Tomasz Sommer,

Operacja
Antypolska NKWD
1937–1938
(Warszawa: Biblioteka Wolności,
3S Media, 2014)

Jak dobitnie udowadnia dr Tomasz Sommer
w pionierskiej i oryginalnej monografii, tzw. operacja polska NKWD z lat 30. w rzeczywistości
powinna się nazywać „antypolską”. W swojej skali
była drugą co do liczebności ofiar rzezią w Związku Sowieckim w okresie
pokoju. Licząc procentowo, jej natężenie było tak duże, zasięg tak szeroki
(ogólnosowiecki, a nie regionalny), a cel jednoznacznie zdefiniowany jako
„Polacy”, że można przyjąć, iż spełniała wszelkie kryteria definicji ludobójstwa,
stworzonej przez Rafała Lemkina. Rozkaz wydał Stalin i jego Politbiuro.
Wymordowano około 200 tys. osób, głównie mężczyzn w wieku od 16
do 60 lat. W porównaniu z innymi prześladowanymi grupami, np. Niemcami, „różnica była dwunastokrotna” w żniwie śmierci na niekorzyść polskich
ofiar. Często doprowadzało to do niemal zupełnego wyludnienia wiosek, osad
i miasteczek, w których Polacy stanowili większość mieszkańców. Na przykład
w syberyjskim Białymstoku ocalało dwóch dorosłych mężczyzn, którzy najpewniej byli donosicielami tajnej policji. Kobiety stanowiły mniejszy odsetek
ofiar bezpośrednich, choć je też zsyłano do Gułagu bądź na tzw. osiedlenie,
przenosząc do odległych połaci ZSRS. Aresztowanym przez NKWD rabowano
cały dobytek. Dzieci umieszczano w sierocińcach i wynarodawiano. Tych,
którzy przeżyli, władze sowieckie rzadko „rehabilitowały” (zresztą za zbrodnie
niepopełnione). A trauma tych doświadczeń trwa do dziś nie tylko wśród
coraz bardziej nielicznych niedobitków „operacji antypolskiej”, ale i ich dzieci,
wnuków i prawnuków. Do dziś wiele osób nic nie wie o swoich korzeniach.
Strach wciąż towarzyszy postsowieckim Polakom. Groza permanentnie tkwi
w ich podświadomości. I nie mają podstaw czuć się bezpiecznie nawet obecnie.
Władze zachowują się w sposób oschły i wrogi.
Warto zauważyć, że jeśli chodzi o tzw. operacje narodowościowe, czyli rzezie
przeprowadzone na mniejszościach etnicznych przez NKWD na rozkaz kierownictwa sowieckiego, Władimir Putin – po inwazji na Krym, aby przyhołubić
Tatarów i Ukraińców – zrehabilitował wszystkie ofiary oprócz Polaków. Kreml
kontynuuje tradycję sowiecką, ponieważ – jak argumentuje Sommer – ten
masowy mord wynikał z polonofobii przywództwa sowieckiego, szczególnie
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Stalina, który hołdował najgorszym antypolskim stereotypom i widział Polaków
jako jedno z największych zagrożeń dla swojej władzy.
Masowego mordu dokonano pod płaszczykiem likwidacji Polskiej Organizacji Wojskowej, która w rzeczywistości w tym czasie już nie istniała. Ten
wyimaginowany „spisek” miał oplatać swymi mackami całe Sowiety, a Polacy
mieli przygotowywać powszechne powstanie antykomunistyczne. Według
wypróbowanych czekistowskich zasad, ofiary torturowano tak długo, aż się
przyznały. Większość naturalnie nie wytrzymywała bólu i zeznawała zgodnie z oczekiwaniami śledczego. Tych rozstrzeliwano w tajemnicy i chowano
w masowych grobach. Wiadomo o tym nie tylko z wykopalisk, ale także dzięki
temu, że jeden Polak uratował się z egzekucji, udając trupa. Za jakiś czas został
ponownie aresztowany i zeznał szczegółowo, jak wyglądał przebieg egzekucji.
Następnie – gdy formalnościom stało się zadość – zamordowano go. Zachował
się z tego raport.
W psychopatycznym rozumieniu świata Stalin postępował „racjonalnie”.
Polska w sferze symboli zagrażała ZSRS, była bowiem jedyną jakością, która potrafiła zorganizować Europę Środkowo-Wschodnią czyli Intermarium, a uniwersalizm Rzeczypospolitej, wyrosły z cywilizacji chrześcijańskiej i zasad sarmackiego
republikanizmu, rzucał wyzwanie kosmopolityzmowi marksizmu-leninizmu.
„Polska religia”, czyli rzymski katolicyzm, nie dawała się kontrolować czerwonemu
państwu i chociaż Kreml nie uznawał wiary objawionej, to uważał ją za wrogi
system, antytezę komunizmu. Trzeba było to zniszczyć, dokonując mordu na
Polakach. Ponadto Polska – obroniwszy się przed bolszewikami w 1920 r. – była
jedynym państwem, które kiedykolwiek pokonało Armię Czerwoną.
Polacy poznali komunizm sowiecki i nie mieli złudzeń co do morderczej
natury tej utopii. Ludność polska – zdecydowanie antykomunistyczna, odruchowo patriotyczna i głęboko religijna, często wywodząca się ze szlachty zagrodowej – zasiedlała gęsto zachodnie obszary pograniczne ZSRS na ziemiach
ukraińskich i białoruskich. Sowieci uznali ją za zagrożenie strategiczne, potencjalną partyzantkę, forpocztę wyzwoleńczego Wojska Polskiego. Oprócz tego
w wielkich miastach imperium sowieckiego – a przede wszystkim w Kijowie,
Odessie, Mińsku Litewskim, Petersburgu i w samej Moskwie – znajdowały się
skupiska Polaków, osób polskiego pochodzenia (bądź za takie uznanych) oraz
grup pozostających pod przemożnym wówczas wpływem kultury polskiej. Takie
siedliska polskości, często o korzeniach inteligenckich i szlacheckich, należało
zniszczyć, aby doprowadzić do pełnej sowietyzacji ośrodków miejskich. Tego
rodzaju „racjonalna” analiza – napędzana paranoją – dyktowała przywództwu
komunistycznemu, że Polacy, Polska i wszystko, co związane z polskością, są
i pozostaną wrogami. Stąd decyzja o „operacji antypolskiej”.
Jej ofiarą padli Polacy, ale nie tylko. Na listach ofiar są też ludzie i innych
narodowości. Jak tłumaczy dr Sommer, dla Stalina i jego współpracowników
nie miało znaczenia, że część ofiar nie uważała się za Polaków, nie była przez
Polaków traktowana jako rodacy (np. szczególnie komuniści pochodzenia
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żydowskiego), albo sama określała siebie jako Sowietów. Po prostu decydowała percepcja katów, którzy identyfikowali ofiary według podobnego klucza,
jak nazistowscy Niemcy wyodrębniali Żydów. I na nic się nie zdały protesty
oskarżonych. Jeśli do wykonania planu mordów brakowało ofiar, to NKWD
szukało w książkach telefonicznych polsko brzmiących nazwisk i aresztowano
ich właścicieli. Stalin stwierdził: „raz Polak, zawsze Polak”. Cokolwiek – prawdziwego lub wyimaginowanego – mogło taką osobę z polskością łączyć.
Na „spisek” POW nakładały się inne wydumane konspiracje, zgodnie
z którymi Polacy ginęli pod inną rubryką (np. jako „kułacy”). Wszechobecne
rzekome spiski powodowały inne akcje NKWD, np. likwidacja czołowych
kadr KPP stała się wątkiem pobocznym „operacji antypolskiej”. Powód? Dla
Stalina komuniści też byli przede wszystkim Polakami. Tutaj warto zaznaczyć,
że komuniści polskiego pochodzenia i uznani za takich zwykle przygotowywali
grunt dla uderzenia tajnej policji na społeczność polską. Odgrywali w niej
ważną rolę – szczególnie na poziomie najniższym – zestawiając listy, typując
pierwszą falę do eksterminacji. A sami byli likwidowani na końcu.
Słowo o katach. Według statystyk z archiwów ukraińskich, wielu morderców
bezpośrednich było komunistami pochodzenia żydowskiego. Czekiści ci zabijali
Polaków jeszcze w latach 20., a więc znali się na fachu i zmobilizowano ich ponownie pod koniec następnej dekady. A gdy oprawcy zakończyli masowe mordy, sami
zostali rozstrzelani w ramach czyszczenia ludzi Jeżowa przez Berię. Dlatego też
w putinowskiej Rosji pojawiła się nawet teza, że Wielka Czystka była „antysemicka”.
Praca Tomasza Sommera jest poparta znaczącą ilością materiałów, a kwerenda
objęła szerokie połacie byłego imperium. Powinna powstać osobna monografia
o pisaniu tej książki, o metodologii, o sposobie zbierania relacji w sytuacji sparaliżowania nielicznych świadków traumą oraz niechęci, a nieraz wręcz wrogości
władz do ujawniania dokumentów dotyczących „operacji antypolskiej”. Na
ratunek przychodził Internet. Raz gdy odmówiono ujawnienia dokumentów
z „operacji harbińskiej”, rozżalony badacz rosyjski opublikował werdykt sądu.
Życzliwy historyk ukraiński miał jednak kopię tej sprawy z archiwów kijowskich
i podzielił się nią z Rosjaninem, który poskarżył się w Internecie. Inny sposób na
zdobycie dokumentów to publikacja po angielsku, szczególnie w prestiżowych
tytułach takich, jak Journal of World Affairs, co wywołało wściekłość apologetów
Stalina w post-Sowietach, którzy ujawnili kolejne dokumenty, aby nasze tezy
obalić. To z kolei pomogło dotrzeć do źródła wielkiemu przyjacielowi Polski,
Nikicie Pietrowowi, który także podzielił się odszukanymi skarbami.
Prezentowana monografia – trzecia z kolei pozycja autora na temat „operacji
antypolskiej” – jest właściwie dzieckiem samych wieloletnich przeciwności:
logistycznych, kulturowych, politycznych. Nie wspomnę już o stałym odmawianiu grantów, co wymagało finansowania tego projektu z własnej kieszeni.
Doktorowi Sommerowi należy się niezmierna wdzięczność, że przy niemal
powszechnej bierności placówek fundowanych przez podatnika, takich jak
tzw. Polska Akademia Nauk, zajął się tym straszliwym tematem.
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Michał Kowalczyk

Piotr Majewski,

(Re)konstrukcje
narodu:
odwieczna
Macedonia
powstaje
w XX wieku
(Gdańsk: Wydawnictwo NaukowE
„Katedra”, 2013)

Niewielka Republika Macedonii (na arenie międzynarodowej określana jako
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) jest jednym z mniejszych państw
europejskich. Posiada niezwykle zróżnicowany skład etniczny: oprócz większości
deklarującej narodowość macedońską, kraj zamieszkuje spory odsetek (ponad
1/4 ludności) mniejszości albańskiej, jak również osoby deklarujące inną przynależność narodową (serbską, turecką, bułgarską i inne). Co ciekawe, w języku
polskim istnieje niemała liczba publikacji dotyczących historii Macedonii (czy
też terenów uważanych za historyczną Macedonię) w poprzednim stuleciu1.
Nie brakuje także literatury politologicznej czy antropologicznej dotyczącej
Republiki Macedonii i jej mieszkańców2.
1

K. Stępnik, Macedonia w prasie polskiej: 1903–1914 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2014); P. Olszewski, Macedonia: historia i współczesność (Radom:
Wyższa Szkoła Handlowa, 2010); A. Malinowski, Kwestia macedońska w Bułgarii w latach
1878–1918 (Toruń: MADO, 2006); A. Giza, Bułgaria i problem macedoński od początku
XVIII do lat trzydziestych XX wieku (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003); I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii (Wrocław: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 2000); A. Giza, Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku (Szczecin:
Uniwersytet Szczeciński, 1996); I. Stawowy-Kawka, Macedonia w polityce państw bałkańskich
w XX wieku (Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1993).
2
M. Kawka, P. Płaneta, Dyskursy o Macedonii (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013); M. Lubaś, Różnowiercy: współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi: studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej (Kraków: Zakład Wydawniczy
NOMOS, 2011); Sąsiedztwo w obliczu konfliktu: relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii: refleksje antropologiczne, (red.) K. Bielenin-Lenczowska (Warszawa: UW IEiAK, 2009);
P. Olszewski, Stosunki Macedonii z Unią Europejską: starania o członkostwo (Lublin: Instytut
Europy Środkowo-Wschodniej, 2009); J. Wojnicki, System konstytucyjny Macedonii (Warszawa:
Wydawnictwo Sejmowe, 2009); Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii:
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Publikacja Piotra Majewskiego wzbogaca niemały już w Polsce dorobek
dotyczący sprawy współczesnej Republiki Macedonii lub wokół niej oscylujący.
Książka jest pokłosiem rozprawy doktorskiej w Instytucie Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk i została wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Naukowe
„Katedra”, przy finansowym wsparciu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Warto dodać, że autor publikacji jest również pracownikiem
naukowym SWPS.
Książka traktuje o sprawie niezwykle ciekawej, a zarazem aktualnej, jaką jest
wyłonienie się w drugiej połowie XX w. macedońskiej tożsamości narodowej,
który to proces nie zakończył się zupełnie do dnia dzisiejszego, będąc pod
wpływem m.in. działań premiera Gruevskiego. Dzisiejsza Republika Macedonii obejmuje tylko fragment ziem historycznej Macedonii, której lwia część
znajduje się na terytorium współczesnej Grecji, a także Bułgarii. Sam termin
„Macedończyk” ma różne znaczenia, nie ogranicza się wyłącznie do obywatela
Macedonii, określającego swoją tożsamość narodową jako macedońską, lecz
odnosi się również np. do mieszkańca Macedonii Egejskiej, który może być
gorliwym greckim patriotą.
Publikacja Piotra Majewskiego składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych
krótkim wprowadzeniem, a zakończona jest jeszcze krótszym podsumowaniem.
Książka jest rezultatem czteroletnich badań, które miały na celu opisanie i analizę macedońskich dyskursów tożsamościowych. We wprowadzeniu zatytułowanym „Zamiast słowa wstępu” autor omawia krótko swój pobyt w Republice
Macedonii, powody ograniczenia części teoretycznej do niezbędnego minimum,
zarys przyjętej metodologii, podstawowe problemy badawcze oraz nakreśla
temat rozdziałów pracy. Autor podkreśla również znaczenie empirycznego
podejścia do tematu, czyli rozmowy ze zwykłymi ludźmi oraz obserwowanie
ważnych manifestacji politycznych czy nawet meczów piłkarskich.
W otwierającym tom rozdziale „Tożsamość i inne definicje” Piotr Majewski
przedstawia swój pogląd na nacjonalizm oraz źródła narodowości, odwołując
się do teorii Ernesta Gellnera, B. Andersona czy Micheala Billiga, badaczy
znanych ze swojej niechęci do nacjonalizmu jako takiego i uważających naród
za twór sztuczny. Nie uwzględnieni zostali tutaj inni znani światowej nauce
badacze problematyki dotyczącej źródeł narodowości, którzy nie podzielają
modernistycznego podejścia do tych spraw, jak choćby Anthony D. Smith,
twórca etnosymbolizmu. Majewski w pierwszym rozdziale naświetla zatem
poglądy czołowych modernistów, traktując je jako niepodważalne i uznając
historia-kultura-literatura-język-media, (red.) M. Kawka, I. Stawowy-Kawka (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008); Miejsce Macedonii na Bałkanach: historia-polityka-kultura, (red.) I. Stawowy-Kawka (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2005); Ludowe obrzędy i podania: etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej
i macedońskiej, (red.) A. Zadrożyńska, T. Vrazinovski, K. Wrocławski (Warszawa: UW IEiAK,
2002); Wokół Macedonii: siła kultury-kultura siły, (red.) B. Zieliński (Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2002).
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za punkt wyjściowy dla swoich rozważań (akceptuje np. że definicję narodu
jako „wspólnoty wyobrażonej”).
Rozdział drugi „Historia Macedonii i Macedończyków – próba rekonstrukcji” skupia się na dziejach współczesnej Macedonii, zwłaszcza Macedonii
Wardarskiej (czyli dzisiejszej Republiki Macedonii), i stanowi część najbardziej interesującą dla historyka. Omówione zostało m.in. położenie ludności
macedońskiej pod panowaniem osmańskim, rywalizacja państw bałkańskich
o terytorium historycznej Macedonii, działalność Wewnętrznej Macedońskiej
Organizacji Rewolucyjnej, przymusowe przesiedlenia ludności na tym obszarze w pierwszej połowie XX w., polityka Królestwa Jugosławii, Bułgarii oraz
Grecji wobec macedońskich Słowian w okresie międzywojennym, ich sytuacja
podczas II wojny światowej, w końcu zaś proces tworzenia się macedońskiej
tożsamości narodowej w okresie komunistycznej Jugosławii oraz po uzyskaniu
niepodległości w 1991 r.
Znalazło się także miejsce dla omówienia skomplikowanych relacji z Grecją
i Bułgarią, jak również krótkiej wojny domowej w 2001 r. między armią macedońską a albańskimi partyzantami. Autor dowodzi, że macedoński nacjonalizm
jest efektem polityki państwowej – najpierw jugosłowiańskich komunistów,
a następnie polityków macedońskich, zwłaszcza rządzącego premiera Gruevskiego. Jego polityka ma za zadanie wyrobić w Macedończykach przekonanie, że
są prawowitymi dziedzicami Aleksandra Wielkiego, czemu służy m.in. ambitny
projekt „Skopie 2014”, czyli przebudowa centrum stolicy kraju w nawiązaniu
do architektury antycznej, a także nadanie międzynarodowemu portowi lotniczemu imienia tego wielkiego zdobywcy.
W trzecim rozdziale „Cuius regio, eius historia – macedońska historiografia
w latach 1944–2011” Majewski skupia się na historiografii macedońskiej od
zakończenia II wojny światowej po czasy współczesne. Autor ukazuje najważniejsze narracje narodowej historiografii w tym kraju i tworzenie mitów
dotyczących historii Macedończyków, co określa mianem polityki tożsamościowej elit sprawujących władzę. Podkreśla, że polityka ta nie ma nic wspólnego
z rzetelnym badaniem dziejów i służy nakreślonym przez rządzących celom
politycznym. Przedmiotem treści są trzy narracje historyczne: pierwsza podkreśla słowiańską tożsamość Macedończyków, druga stawia na odwołania do
czasów starożytnych, trzecia zaś obejmuje dwie wcześniejsze narracje i stanowi
ich symbiozę. Tak jak w dwóch wcześniejszych rozdziałach, autor podkreśla
swoje poparcie dla tez modernistów, tym razem zwłaszcza Erica Hobsbawma
i R. Assmanna.
Kolejny rozdział pracy „Reprezentacje narodu – związki między architekturą
i nacjonalizmem” omawia związki architektury, archeologii i macedońskiego
nacjonalizmu. Analizowane są główne części „polityki architektocznicznej”,
prowadzonej od 2006 r. przez rządzącą partię prawicową VMRO-DPNE,
w wyniku czego powstało w stolicy wiele budowli odwołujących się do czasów
antycznych. Przez wspomniany projekt „Skopie 2014” macedoński rząd chce
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wzbudzić w Macedończykach dumę z dziedzictwa starożytnych mieszkańców
tych ziem, ukazywanych jako przodków dzisiejszego narodu macedońskiego.
Piotr Majewski porównuje to do polityki Hitlera z lat 30., kiedy to przywódca
III Rzeszy powierzył Albertowi Speerowi plan przebudowy Berlina, mającego
stać się wspaniałą stolicą imperium niemieckiego. Miało to także wywołać
pożądane uczucia wśród zwykłych Niemców. Podobną grę z architekturą stolicy
przypisuje autor pracy rządzącym dzisiejszą Republiką Macedonii.
Ostatni rozdział nosi tytuł „Macedońscy bohaterowie jako «emblematy
narodowości»” i jest poświęcony obrazowi trzech postaci uznawanych za macedońskich bohaterów narodowych. Pierwszy to były prezydent – Boris Trajkovski, który jako głowa państwa zginął w katastrofie lotniczej. Kolejny to Todor
Proeski, jeden z muzyków popularnych na Bałkanach, który również zginął
tragicznie, na dodatek w bardzo młodym wieku. Nie mogło zabraknąć oczywiście Aleksandra Wielkiego, do którego dziedzictwa chce się dzisiaj poczuwać
spora rzesza Macedończyków. Piotr Majewski pokazuje, jak za sprawą mediów,
Internetu, kultury popularnej oraz wypowiedzi przedstawicieli świata nauki
i polityki powstają macedońskie mity narodowe, odwołujące się do tych postaci.
Język opracowania Piotra Majewskiego jest barwny, a wtrącane anegdoty
ożywiają narrację, nie odbierając jej waloru publikacji naukowej. Praca stanowi także bogatą bazę faktograficzną, co powoduje, że może być atrakcyjna
dla historyków, politologów, socjologów i antropologów, skupiających swoje
zainteresowania na krajach i społeczeństwach bałkańskich. Dużym plusem są
zebrane wywiady z przedstawicielami macedońskiej sceny politycznej, intelektualistami i zwykłymi Macedończykami. Uwidaczniają one sprawy, których nie
wyrazi właściwie nawet dłuższy wywód naukowy. Z pewnością takie wywiady
powinny być istotnym źródłem wiedzy, zwłaszcza dla politologów i socjologów,
nie pomniejszając znaczenia innych źródeł.
Książka ma, niestety, również kilka słabszych punktów, z których najpoważniejszym jest uporczywe trzymanie się postmodernistycznych teorii dotyczących
genezy narodowości i nacjonalizmów – bez uwzględnienia innych podejść do
tej problematyki. Ernest Gellner, Eric Hobsbawm i B. Anderson stanowią niepodważalne autorytety dla Piotra Majewskiego, który nie uwzględnia innych
stanowisk, zwłaszcza etnosymbolizmu Anthony’ego D. Smitha. Piotr Majewski
ma, rzecz jasna, prawo do własnych poglądów i wyboru zaplecza metodologicznego, lecz – wbrew swoim deklaracjom – nie dowiódł, że nacjonalizm nie
ma nic wspólnego z „pierwotną siłą, której obecność kazałaby doszukiwać się
istnienia narodów w zamierzchłych czasach”. Zaprzeczył natomiast we wprowadzeniu, jakoby narody były „zbudowane na obiektywnych […] kryteriach
(języku, kulturze, religii, tradycji, zwyczajach itd.)”. Odniósł się zwłaszcza do
poglądów Smitha, który przecież dowodził etnicznych i kulturowych źródeł
narodowości.
Zresztą do tego badacza Majewski odwołuje się tylko dwukrotnie. W rozdziale pierwszym zaś, w którym rzuca rękawicę poglądom Smiha i opowiada
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się za poglądami postmodernistów, nie pojawia się ani jedno odniesienie do
Smitha, najwidoczniej świadomie pomijanego.
Czytając (Re)konstrukcje narodu można odnieść wrażenie, że za wyborem
przypadku współczesnych Macedończyków stoi chęć udowodnienia tezy, że
współczesne narody są „wspólnotami wyobrażonymi” czy też „sztucznym”
produktem nacjonalistów. Prowadzi to do konkluzji, jakoby wszystkie narody
były jedynie skutkiem manipulacji i polityki rządzących lub sfer inteligenckich.
Sprawy okazują się jednak bardziej złożone, gdy porówna się Macedończyków,
nieposiadających rozwiniętej tożsamości narodowej jeszcze w okresie międzywojennym, do chociażby sąsiednich Greków lub Serbów – o co autor już się
nie pokusił.
Kolejnym minusem publikacji jest również niewielka liczba odwołań do
publikacji w języku macedońskim lub innych językach bałkańskich, co nasuwa
wątpliwość, czy autor pracy, będącej wynikiem czteroletnich badań i pobytu nad
Wardarem, posługiwał się w momencie pisania pracy językiem macedońskim
w stopniu umożliwiającym swobodną analizę źródeł. O ile w bibliografii jest
zawarta niewielka liczba publikacji w językach południowosłowiańskich, to
w samym tekście odniesień do nich jest dramatycznie mało. Przytłaczającą część
bibliografii stanowią prace w języku polskim i angielskim, zaś w przypisach
pod tekstem ta przewaga jest jeszcze wyrazistsza.
Podsumowując, praca Piotra Majewskiego choćby z uwagi na egzotyczny
w Polsce temat warta jest uwagi: omawia bowiem dość osobliwy przypadek na
mapie Europy – narodu, który uzyskał tożsamość (bądź też został stworzony)
dopiero w drugiej połowie XX w. Tym bardziej, że chodzi o naród na obszarze
Bałkanów, gdzie silne poczucie tożsamości narodowej miało wpływ na dzieje
Greków, Serbów, Chorwatów czy Bułgarów już w pierwszej połowie minionego
stulecia, a nawet w XIX w. Omawiana książka jest przyjemna w lekturze – nie
traci walorów naukowych mimo wielokrotnego odchodzenia od suchego języka
przewidzianego dla monografii.
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Rafał Łatka

Stanisław Gabański,

Dobrze! Zapiski
kleryka-żołnierza
(1965–1967),

wybór i oprac. Józef Marecki
(Kraków: Avalon Dariusz Filar, 2013)

Walka z Kościołem katolickim należała do
głównych celów komunistów w Polsce po II wojnie
światowej. Do realizacji tego zadania stosowano
różnorodne środki. Mówi o tym w sposób syntetyczny ks. prof. Józef Marecki
we wstępie do wspomnień ks. Stanisława Gabańskiego, który opisał w nich
swoją służbę w „ludowym” Wojsku Polskim.
Jednym z narzędzi do walki z duchowieństwem uczyniono powołania do
wojska. W czasie służby zasadniczym celem było nie wyszkolenie kleryckich
rekrutów, ale ich deprawacja i odciągniecie od powołania kapłańskiego. Pierwszy
pobór kleryków odbył się w 1955 r. Z różnym natężeniem ich powoływanie
do ,,ludowego” wojska trwało do 1979 r. Co charakterystyczne, skala poboru
zależała w zasadniczej mierze od postawy politycznej gospodarza diecezji. Z terenów, na których władze negatywnie oceniały biskupów, do wojska powoływano
najwięcej alumnów. Dlatego też największa ich grupa pochodziła z diecezji
przemyskiej, kierowanej przez abp. Ignacego Tokarczuka – dla komunistów
nieprzejednanego wroga. W dalszej zaś kolejności najwięcej powołań wysyłano
do seminariów: katowickiego, wrocławskiego i krakowskiego.
Wspomnienia ks. Gabańskiego dotyczą dwóch lat jego służby wojskowej
(1965–1967). Duchowny ten pochodził z niewielkiej miejscowości Szerzyny,
położonej koło Tarnowa. To właśnie w tarnowskim seminarium duchowny
rozpoczął swoją drogę do stanu kapłańskiego. Jego pamiętniki rozpoczynają się
na krótko przed otrzymaniem powołania do wojska. Przyszły ksiądz przedstawia
w pierwszych wpisach atmosferę niepewności z tym związaną, a szczególnie
obawy, jak to będzie kolidowało z jego studiami w seminarium. Chociaż starsze
roczniki i ksiądz rektor tłumaczyli, w jaki sposób ta służba będzie wyglądać,
to wcale nie zmniejszało poczucia, że czeka go coś nieznanego i jakże różnego
niż wcześniejsze doświadczenia.
Szczególną trudność ks. Gabańskiemu, co nie może dziwić, sprawiło pożegnanie domu rodzinnego i przyjaciół w seminarium. Padły obietnice podtrzymywania kontaktu listownego, ale nie brakowało niepewności, czy wszystkie
listy będą dochodzić do adresatów.
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Duchowny, mimo uczucia niepewności, szybko pogodził się ze swoim losem
i uznał, że w ten sposób też będzie służył Bogu (stąd tytuł książki Dobrze!), i dlatego w jednym z fragmentów swojego dziennika pisze, że teraz „jest w zielonej
sutannie” . Było to szczególnie ważne w kontekście wyzwań, które czekały go
podczas służby wojskowej. Komunistyczne władze bowiem w taki sposób zorganizowały życie kleryków, by odciągnąć ich od powołania. Przyszli duchowni
stawali przed wieloma pokusami i utrudnieniami w prowadzeniu życia religijnego. Szczególnie groźna była dla nich działalność tzw. eksów, czyli byłych
duchownych, którzy starali się prezentować klerykom zalety życia ,,w cywilu”.
Nie brakowało również, o czym pisze ks. Gabański, specjalnie umieszczonych
wśród kleryków konfidentów donoszących przełożonym wojskowym o każdym
ich negatywnym – z punktu widzenia oficerów politycznych – zachowaniu.
Klerycy starali się zabezpieczać przed ich działalnością w różnorodny sposób.
Jednym z tego przejawów, o czym wspomina ks. Gabański, było wywieszenie
pewnego dnia list z ich nazwiskami, tak aby wszyscy mogli ją widzieć.
Przyszłych księży starano się zdeprawować moralnie. Podsyłano im kobiety
zachęcające do porzucenia celibatu (zdarzyło się to przy żniwach w jednym
z PGR). Zachęcano ich również do picia alkoholu w większych ilościach, co
w przypadku niektórych z nich okazało się skuteczne.
Poza tym tak układano program dnia, aby klerycy nie mieli czasu na praktyki
religijne i naukę. Wprowadzano ograniczenia w liczbie posiadanych przez nich
książek, aby tym samym utrudniać przygotowanie się do egzaminów w seminarium. Nie pozwalano im również wychodzić do kościoła. Jak pisze ks. Gabański,
po raz pierwszy mógł uczestniczyć w nabożeństwie w świątyni dopiero dwa miesiące po rozpoczęciu służby wojskowej. Niemniej klerycy starali się – i często im się
to udawało – uciekać z terenu jednostki na mszę w kościele, ale za to po powrocie
czekały ich kary (np. odbieranie przepustek lub zwiększenie obowiązków).
Nie mniej istotny był stały nacisk ideologiczny, od szkoleń z marksizmu-leninizmu począwszy, na ośmieszaniu inicjatyw biskupów skończywszy. Szczególnie
dużą konfuzję kleryków wzbudziła interpretacja listu biskupów polskich do
biskupów niemieckich z 1965 r. Dopiero przyjazd duchownego odpowiedzialnego za opiekę nad jednostką w Brzegu spowodował, że klerycy mogli dostrzec
prawdziwe motywacje Episkopatu Polski. Warto w tym miejscu podkreślić, że
przyszłych księży powołanych do wojska biskupi otaczali opieką, a poszczególne
jednostki wojskowe, w których byli zmuszeni służyć, znajdowały się pod nadzorem
księży z pobliskich parafii, którzy starali się im w różnorodny sposób pomagać.
Podstawowym celem kleryków w czasie służby było nieuleganie presji i utrzymanie jedności, gdyż szczególny nacisk dowódcy wywierali na alumnów najsłabszych psychicznie. Przeważnie udawało się oprzeć presji, ale zdarzały się
rzadkie przypadki, kiedy niektórzy z nich nie zachowywali się odpowiednio
(najczęściej przejawiało się to w postaci nadużywania alkoholu).
Wszystkie te metody okazały się nieskuteczne, jak wynika bowiem z badań
historycznych i relacji duchownych, niewielu kleryków rezygnowało z powołania
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w związku ze swoją służbą wojskową. Nacisk ideologiczny i próby deprawacji
nie przyniosły rezultatu, a podstawowy cel władz, czyli porzucenie służby
kościelnej przez kleryków, nie został osiągnięty. Tak też było w przypadku ks.
Gabańskiego, który wytrwał w swoim powołaniu. Z jego wspomnieniami
z pewnością warto się zapoznać, aby zobaczyć perfidność systemu komunistycznego, wykorzystującego do walki z Kościołem nawet służbę wojskową.
Marek Jan Chodakiewicz

Powstanie Warszawskie w trzech ujęciach
Poniżej recenzujemy trzy prace, które są symptomatyczne dla najnowszych
trendów postrzegania i badania Powstania Warszawskiego. Pierwsza jest przeznaczona dla historyków specjalizujących się w tej problematyce, a kolejne
dwie dla amatorów i miłośników historii oraz cudzoziemców zainteresowanych
historią Polski.

Powstanie dla specjalistów

Powstanie
Warszawskie
w dokumentach
archiwów służb
specjalnych
(Warszawa–Moskwa: Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej,
Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Instytut Rosyjskiej Historii
Rosyjskiej Akademii Nauk, 2007)

Jest to niezbędny dla historyka tego okresu wybór dokumentów do badań
nad Powstaniem Warszawskim, odtajniony przez służby postsowieckie. Wypełnia wszystkie ważniejsze luki w naszej wiedzy o tym zrywie, oprócz kulis
i dynamiki decyzji Stalina o zachowaniu wrogiej neutralności w stosunku do

Glaukopis nr 31 | 469

tego wystąpienia. Powstanie Warszawskie w dokumentach archiwów służb specjalnych jest oparte głównie na przejętych przez Sowiety niemieckich materiałach
wojskowych, policyjnych i cywilnych, a także dokumentach wytworzonych
przez komunistyczny aparat terroru. Jest to przede wszystkim opis zbrodni
Niemców i ich postsowieckich kolaborantów. Kaci otwarcie przyznają się
do masowego rozstrzeliwania cywilnej ludności i jeńców (w tym rannych),
używania cywilów jako żywych tarczy, gwałcenia, palenia i niszczenia stolicy
(s. 615, 643, 649, 679, 773, 1025, 1051, 1075). Generał Reiner Stahel zeznał:
„Cierpienia ludności były potworne” (s. 595). Potwierdzają to ofiary – naoczni
świadkowie (s. 547–549).
Wybór zawiera też cenne opisy zmiennych nastrojów wśród ludności cywilnej, od optymizmu do desperacji. Jest dużo o życiu codziennym Polaków, np.
o praktykach religijnych czy antykomunizmie, ale też o pomaganiu jeńcom
niemieckimi, nawet ukrywaniu ich przed powstańcami (s. 381, 405, 1111).
Szczególnie dramatyczne są stenogramy przesłuchań powstańców przez
Niemców. Pomagają one w zrozumieniu metodologii przesłuchań oraz psychologii śledczego i jego ofiar. Zdarzały się jednostki twarde: „ujęty bandyta […],
gdy pytano go o powstańców, odmówił jakichkolwiek zeznań. W związku z tym
został rozstrzelany” (s. 143). Większość starała się naturalnie minimalizować
swój udział w zrywie, podawała albo ogólne, albo nieprawdziwe informacje, jak
np. o byciu przymuszonym do wstąpienia w szeregi powstańcze. Ale dokumenty
potrafią też rzucić światło na sprawy poboczne, na stan świadomości i wiedzy
przesłuchiwanych, np. na fakt, że wiedzieli, iż Sowieci rozbili AK na Wileńszczyźnie (s. 521, 839). Czasami są też informacje deprecjonujące powstańców,
np. „członkowie AK byli stale pod działaniem alkoholu spożywanego w dużych
ilościach. Alkohol miał zagrzewać do walki” (s. 129) albo wręcz fałszywe, jak
„rozstrzelano wielu członków NSZ z powodu wycofania się z walki” (s. 137).
Wartość strategiczna uzyskanych wiadomości była niska, taktycznie natomiast być może wpływały one na ofensywne posunięcia Niemców na niektórych
odcinkach, a przede wszystkim oddawały stan psychiczny przesłuchiwanych,
którzy oczywiście byli zdeprymowani. Niewielu kolaborowało otwarcie, właściwie prawie wszystkich jeńców po przesłuchaniach rozstrzelano. Naturalnie
znaleźli się Polacy, którzy kolaborowali, ale taka współpraca z niemieckimi
siłami terroru zwykle miała dłuższą historię przedpowstaniową.
Znajdziemy w zbiorze rozmaite perełki. Na przykład wart podkreślenia jest
raport na temat infiltracji przez polskiego agenta Sicherheitsdienst Stanisława
Ziembickiego szeregów Polskiej Partii Robotniczej (s. 537–543) czy o scysjach
między AK a AL, a nawet mordach popełnianych przez komunistów (s. 131,
461), o działalności NSZ (s. 333–334, 363), jak również informacje od innych
agentów, czy też podających się za takowych (s. 253–255, 331–337, 369–371).
Raport o przypadkowym zastrzeleniu przez AK trzech Żydów, których Niemcy
przymusili do usuwania trupów z pola walki, jest również wart odnotowania
jako przykład „mgły wojny” (fog of war), w której walczące strony najpierw
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strzelają, a potem zadają pytania (s. 121). Zresztą o Żydach są też informacje
dotyczące ich walki w szeregach PAL i AL, jak i innych formacji, oraz postaw
po powstaniu (s. 203, 219, 397, 417, 423, 1157). W szeregach AK, według
niemieckiego świadka i jeńca, „widziałem dwóch Żydów… Traktowano ich
bardzo dobrze” (s. 381). Potwierdzone są opowieści o rozstrzeliwaniu jeńców
niemieckich z formacji policyjnych (s. 385, 533), a w tym kilku kobiet, ale
niemiecki świadek wojskowy nadmienia, że powstańcy „traktowali nas poprawnie, humanitarnie, jak żołnierzy” (s. 351).
Schwytani przez Sowietów Niemcy zachowywali się inaczej niż powstańcy
i sypali właściwie wszystko. Odnajdujemy np. źródło komunistycznego kłamstwa propagandowego, że gen. Tadeusz hr. Komorowski („Bór”) przekomarzał
się o antenatach z Erichem von dem Bach Zelewskim. Gubernator Ludwig
Fischer opowiedział to komunistycznemu prokuratorowi Izydorowi Eislerowi
vel Jerzemu Sawickiemu, który powtarzał później to łgarstwo (s. 1277). W rzeczywistości „Bór” odmówił posiłku. Aby jednak zrozumieć niemieckie, nazistowskie nastawienie do Polaków po powstaniu i stan umysłu dowódców
niemieckich, warto przeczytać sprawozdanie Fischera dla Hansa Franka z jesieni
1944 r., w którym stwierdzono, że: „Idea europejska w polskim narodzie
zdobyła sobie szerokie poparcie. Ale do tej pory Polacy obawiali się, że w zjednoczonej Europie nie będzie dla nich miejsca” (s. 1141). Znalazło się ono:
w ruinach Warszawy. Bardzo mocno rekomendujemy.

Powstanie dla anglojęzycznych

Norman Davies,

Rising ’44:
The Battle
for Warsaw
(New York: Viking, 2004)

Wina za tragedię powstania nie jest lokalna, czyli
nie należy głównie do Polaków. Wszyscy członkowie
Wielkiej Koalicji są winni, a do katastrofy doszło, nastąpiło bowiem systemowe
załamanie się sojuszu antyniemieckiego (systemic breakdown, s. 635). A jako
corpus delicti mamy eulogię i apologię powstania oraz Polski w ogóle: „Poland
had a tradition of fighting for its freedom like no other country in Europe”
(s. 171). Norman Davies śpiewa hymn pochwalny o bohaterstwie i martyrologii Polaków, cywilów i powstańców, kobiet i dzieci: „They were exceptionally
motivated, exceptionally dedicated, exceptionally unselfish” (s. 614). Wychwala
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też przywódców politycznych i wojskowych niemal z deterministyczną zaciętością. Według niego, nie mieli innego wyjścia – tylko wywołać insurekcję. Ich
decyzje miały mieć mocne podłoże logiczne i polityczne. Sytuacja frontowa
była dynamiczna, a więc trudno było przewidzieć przyszłość i wyglądało na
to, że zbrojne wystąpienie, zarówno przeciw Niemcom, jak i Sowietom, się
powiedzie.
Ta teza to w dużym stopniu nonsens, ale można przebaczyć autorowi, ponieważ Rising ’44 to wymówka Daviesa, aby po raz kolejny przybliżyć historię
Polski – dalszą i bliższą (szczególnie historię okupacji z rozbudowaną opowieścią
o powstaniu) – czytelnikowi zachodniemu.
Jest to również najbardziej antyzachodnia praca o zrywie warszawskim.
Monografia ta jest też dość antykomunistyczna. III Rzesza i ZSRS („a new
totalitarian monster”, s. 21) podlegają jednakowemu potępieniu, czyli doktryna dwóch wrogów triumfuje. Co więcej, ze wskazaniem na Stalina jako tego
najgorszego: „In the 1930s, Stalin ordered the deaths of more human beings
than Hilter had killed in the whole of his career” (s. 129). Stalin zamordował w tym czasie „jakieś 10–20 milionów” (s. 273). I dalej Davies podaje, że
komuniści i naziści zabili po tyle samo osób na Ukrainie: 6 do 7 milionów
ludzi ma na sumieniu każdy z tych reżimów (s. 138). Podkreśla też, że jeśli
chodzi o Polskę, „Nazi repressions in the German Zone were not so extensive
in 1939–41 as those perpetrated in Soviet Zone” (s. 96). Tego na Zachodzie
się właściwie nie słyszy.
Praca opiera się właściwie na ogólnie znanych i dostępnych zbiorach dokumentów i opracowaniach monograficznych. Właściwie nic oryginalnego. Davies
wie, że jego źródła są niekompletne, więc zastrzega się, że nie jest to ostateczny
głos o powstaniu. Brakuje bowiem dokumentów sowieckich o decyzjach Stalina
(s. ix). W swojej pracy odrzuca model linearny (linear model) i po raz kolejny
wprowadza narrację z „kapsułami”, w której ilustruje suche argumenty tekstu
szczegółowymi opowieściami o ludziach i rzeczach. Aby zachodniemu czytelnikowi było łatwiej, zangielszczył polskie nazwy własne, głównie polityków
i żołnierzy, czasami tłumacząc ich nazwiska czy pseudonimy, a czasami tworząc nowe. Nie widzę w tym problemu: tak długo, jak czytają, jest to zabieg
dozwolony w dobie kultury masowej i lumpeninteligencji.
Z metodologicznych spraw ciekawy jest do pewnego stopnia wywód historyka na temat kolaboracji. W Polsce kolaboracja znaczyła zupełnie coś innego
niż na Zachodzie: „Totalitarian regimes can extract a measure of collaboration
from all those who fall into their grasp. They can coerce people to observe
deviant norms, to oppose their own best interests, to give support to undesirable
goals, and to work for unwanted war efforts. Except for those who physically
flee to the woods, everyone is contaminated…. It can only be fairly applied
to people who chose to assist the occupiers in ways that could otherwise have
been avoided…. For moral judgements on collaboration/cooperation can
only be made after consideration both of the type of regime involved and
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the particular circumstances of the collaborators. From the moral standpoint
voluntary assistance for mass murderers [Hitler and Stalin] cannot be easily
justified in any circumstances” (s. 108). Tak jest. Norman Davies uważa, że
kolaboracja z Niemcami i Sowietami była jednakowym złem.
Davies koncentruje się na manewrach politycznych, szczególnie dyplomatycznych, między sojusznikami w koalicji antyniemieckiej. Rozważa je ze
wszystkich stron aż do wyczerpania materiału i czytelnika. Dyplomacja okołopowstaniowa jest bowiem mniej ważna od tego, kto był zwycięski na froncie.
A triumfował Stalin. Mimo tego Davies nie pozostawia suchej nitki na Sowietach i ich marionetkach. Jednocześnie z sympatią pisze o naiwnych przecież
posunięciach Stanisława Mikołajczyka i jego grupy, choć przyznaje, że „nic nie
osiągnięto” (s. 275). Krytycznie wyraża się głównie o gen. Stanisławie Tatarze,
intrygancie, złym duchu, domorosłym narodowym bolszewiku i – w końcu
– zdrajcy (s. 52–53, 62–67, 209, 338, 528–530). Raczej negatywną opinię ma
Davies o Józefie Retingerze, szarej eminencji liberałów, agencie MI6 (s. 214).
Najbardziej jednak dostaje się aliantom zachodnim, którzy byli paternalistyczni w stosunku do Polaków i którym zupełnie nie przeszkadzało, że zawierają
tajne umowy z Sowietami na temat Polski za plecami Polaków (s. 20). Davies
tłumaczy jak bardzo egzotycznymi sojusznikami byli Polacy. Powszechnie
pamiętało się, że w czasie I wojny światowej polski przywódca Piłsudski był po
stronie Niemców, a potem jego ludzie rządzili Polską. Mimo braku zaufania do
Warszawy Londyn gwarantował zachodnie granice RP, ale nie granice wschodnie (s. 30–31, 62, 142–145). Tego Polacy nie chcieli zrozumieć, jak również
tego, że były to gwarancje jedynie na papierze. Zjednoczone Królestwo nie
miało siły, aby stanąć zbrojnie przy Polsce. I potem – w trakcie wojny – takie
podejście do Polski się utrzymywało. Nic nieznaczące deklaracje i poświęcanie
RP na ołtarzu sojuszu z Sowietami, którzy przecież najbardziej bili Niemców.
W sprawie Warszawy historyk nie waha się zrównać Roosevelta ze Stalinem
(s. 628).
Davies wypomina swoim rodakom i Amerykanom, że mogli dla Polski
zrobić więcej. Po prostu nie było to priorytetem. Rządy alianckie wiedziały
o planach powstania, ale nie poczyniły żadnych kroków, aby się na to przygotować. Dlatego kierownictwo polityczne Zachodu „must thereby take responsibility for the torrent of deaths and blighted lives which ensued” (s. 446).
Podobnie było z innymi sprawami polskimi. „The discussions about Poland....
provided one of the most heart-breaking moments of modern diplomacy”
(s. 442). Generalnie, Davies porównuje dyplomatów angielskich do „post-war
‘revisionist’ historians, who were not entirely devoid of knowledge, but who
could not bring themselves to believe the basic facts”, czyli „do powojennych
historyków rewizjonistów, którzy jakąś wiedzę mieli, ale nie potrafili zmusić
samych siebie do uwierzenia w podstawowe fakty” (s. 161). Co więcej – podkreśla historyk – władze angielskie były w dużym stopniu spenetrowane przez
komunistów i ich sympatyków: „Soviet influence in the upper reaches of the

Glaukopis nr 31 | 473

British Government was far stronger that anyone then suspected” (s. 159).
W tym kontekście fascynująca jest historia pewnej falsyfikacji. W 1920 r. niski
stopniem urzędnik Foreign Office, Ludwik Bernstein Niemirowski vel Sir Lewis
Namier, który był patologicznym polonofobem i filosowietem, w tajemnicy
(„secretly”) przed swoim szefem, Lordem Curzonem, zmodyfikował zapis
„kompromisowej” propozycji granicznej, zostawiając Lwów po bolszewickiej
stronie. Z tej wersji skwapliwie skorzystał Mołotow w 1943 r. (s. 142–144),
a alianci potulnie zgodzili się z nim w Teheranie. Po prostu nie wiedzieli o oszustwie, a do dyskusji o granicach polskich nie byli merytorycznie przygotowani.
A Namiera namierzył przecież już w Wersalu Roman Dmowski.
Jest trochę potknięć, a szczególnie punktów, nad którymi można debatować.
Na przykład Davies uważa, że Stefan Starzyński był „powszechnie szanowany”
(s. 82). Było przeciwnie: jako komisaryczny prezydent miasta z nadania sanacji
był raczej niepopularny, póki nie stanął na czele obrony stolicy we wrześniu
1939 r. Dalej historyk redukuje wojnę polsko-sowiecką we wrześniu 1939 r.
do „some spirted skirmishes on the frontier” (s. 30). Autor twierdzi też, że
w latach 1939–1941 NKWD deportowało 1,8 mln osób z Kresów (s. 33),
podczas gdy rewizjoniści obniżyli dane nawet do 400 tys. wywiezionych.
Zapomina wymienić konfiskaty majątków ziemskich jako jednego z głównych
powodów, dla których podziemie działało kiepsko na Kresach do 1941 r.,
a lepiej w Generalnym Gubernatorstwie (s. 173). Według niego, przywódca
komunistyczny Władysław Gomułka w 1939 r. pozostał w „zonie nazistowskiej” (s. 152, co wcześniej przytaczał fałszywie w swoimi innych pracach). Było
odwrotnie: w 1939 r., po krótkim okresie w Warszawie, Gomułka udał się do
okupowanego przez Sowietów Białegostoku, a potem do Lwowa, gdzie został
przyjęty do partii bolszewickiej (KP ZSRS) i przebywał właściwie do wkroczenia
Niemców. Stalin nie zlikwidował Kominternu w 1943 r., po prostu zmieniono
szyld, wcielając całą organizację do Wydziału Zagranicznego partii komunistycznej (s. 152). Davies mylnie twierdzi, że Sowieci nie mieli w Warszawie
„oficerów wywiadu” (s. 268). A Zygmunt Berling rzeczywiście dostał stopień
generalski od Stalina, co błędnie kwestionuje historyk (s. 421). Dyktatura
komunistyczna trwała 45 czy 46 lat (porównaj s. 458 i 459)? Proces szesnastu
nie był wyjątkowy w tym, że dopuszczono obserwatorów zachodnich; w czasie
przewodów sądowych Wielkiej Czystki było podobnie (s. 464). Zdjęcie rtm.
Witolda Pileckiego podpisane jako „proces byłego gubernatora Fischera” to
skandal (s. 566–567). Historyk zostawia bez komentarza stwierdzenie ubeka
Marcela Reich-Ranickiego, że nie działał w Londynie, a przydałaby się korekta
z wymienieniem jego ofiar i rekrutów (s. 527).
Davies potknął się też na sprawie Jedwabnego. Starał się złagodzić szok
wywołany przez epifanię Jana Tomasza Grossa. Wspomina więc o polskim
współuczestnictwie, ale już nie o obecności Niemców (s. 109, 710 przypis
54). Mylnie przypisuje również Mieczowi i Pługowi zasługi za odkrycie sekretów broni V-1, za co chwała należy się przecież Związkowi Jaszczurczemu
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(s. 111). Kuleje tłumaczenie słynnego powiedzenia Stronnictwa Narodowego,
odrzucającego kolaborację z Hitlerem; Davies bowiem użył wersji niemieckiej
zamiast polskiego oryginału (s. 115). Mundurek przedwojenny harcerski nie był
„jasnoszary”, stąd fałszywa egzegeza nazwy „Szare Szeregi” (s. 176). Filipinka
to nie butelka z benzyną, a granat (s. 196).
Myli się historyk, potępiając w czambuł raporty sowieckiego wywiadu
o polskim podziemiu. Na Kresach i w innych miejscach akowcy rzeczywiście
nosili elementy mundurów polskich (przedwojennych) i niemieckich (s. 220).
Ksiądz Stanisław Trzeciak nie stał się „żywą tarczą” dla niemieckich czołgów
przy ul. Długiej, ale Niemcy popędzili go z ul. Senatorskiej na Wolę i zastrzelili po drodze (s. 387). Przypisywanie ks. Stefana Wyszyńskiego ideologicznie
do tzw. katolicyzmu otwartego w Laskach jest mylne. Ten kapelan AK był
publicystą antykomunistycznym jeszcze przed wojną oraz był blisko ruchu
narodowego, a jego brat był oficerem NSZ (s. 405). Bolesław Piasecki nie był
oficerem zawodowym, jego pierwsza żona Halina Kopeć była katoliczką, a nie
protestantką (s. 487–488). Historyk szacuje siły powojennego podziemia na
40–50 tys. powstańców. Według najnowszych badań, w tzw. drugiej konspiracji wzięło udział co najmniej 100 tys. osób (s. 511). Nieprawdziwe jest też
stwierdzenie, że w 1991 r. sejm zdelegalizował polityczną legislację komunistów z lat 1944–1956. Do dziś obowiązują ustawy dotyczące rabunku mienia
– nie doszło do restytucji. W sporadycznych wypadkach nie udaje się uzyskać
rehabilitacji żołnierzy powstania antykomunistycznego po 1944 r. (s. 607).
Choć czasami Davies wpada w modny multikulturalizm (w gorączce, aby
sprawić, żeby polskie realia stały się cudzoziemskim czytelnikom bliskie – np.,
gdy stwierdził, że warszawscy Żydzi w większości uważali się za Polaków, tak
jak ich nowojorscy współbracia za Amerykanów, s. 79; czy że w czasie okupacji
większość młodych polskich Żydów nie uznałaby się „za odrębny gatunek” od
Polaków, s. 202), stale i wszędzie stawia czoła swoim potężnym adwersarzom,
którzy w USA oskarżali go o bycie „apologetą polskiego antysemityzmu”,
bo nie zgadzał się z nimi, że Polacy już przed wojną gotowali Holokaust, czy
też że powstańcy w Warszawie zajmowali się głównie mordowaniem Żydów
(s. 79–82). Są to wtręty subtelne, racjonalne, logiczne i bardzo wyrafinowane,
tak że nieobeznany z sytuacją neutralny czytelnik po prostu przyjmie argumenty historyka za dobrą monetę. Na przykład porównuje numerus clausus do
„dyskryminacji pozytywnej”, podkreślając, że tak czynią współczesne feministki
domagające się parytetów (s. 82); opisuje morderczą rolę policji żydowskiej
w deportacjach z gett (s. 99–101: tutaj można by tylko zwrócić uwagę, że
historyk nie ma racji, jakoby nadzieje żydowskich kolaborantów na przeżycie
były fałszywe, jak wykazał Isaah Trunk, bowiem rzeczywiście funkcyjni Żydzi
mieli o 90 proc. większe szanse na uniknięcie śmierci); odrzuca też powszechną
opinię o „rzekomej obojętności” Polaków na Holokaust (s. 102); nadmienia
mimochodem, że największa grupa komunistów przed wojną rekrutowała się
ze społeczności żydowskiej (s. 182); naświetla prawdziwie głośną sprawę śmierci
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garstki Żydów z rąk polskich w powstaniu, argumentując, że nic nie miało to
wspólnego z antysemityzmem, a raczej z bandytyzmem (s. 287). Davies w tych
sprawach jest po prostu mistrzem. A zadziera z potęgami akademii i kultury
popularnej, takimi jak Lucy Dawidowicz, Leon Uris czy Celia Stopnicka Heller,
czasami szydząc sobie z niektórych z nich po nazwisku w tekście (s. 202).
W podobny – płynny i wyważony – sposób wspomina masowe egzekucje
niemieckie i odnotowuje, że rozstrzelano „głównie katolików” (s. 86). Pisze też
o hekatombie duchowieństwa (s. 92, 104), również z rąk ukraińskich nacjonalistów, których akcję uważa za „czystkę etniczną” raczej niż jej połączenie z elementami ludobójstwa, chociaż twierdzi, że ofiar były „setki tysięcy”: wiernych
i kapłanów (s. 107). Wprowadza również w historiografię zachodnią sprawę
KZ Warschau w interpretacji maksymalistycznej, gdzie cytuje 200 tys. ofiar tej
instytucji (s. 92). Wyjątkowo Davies chwali bojową postawę NSZ w podziemiu
i w powstaniu oraz podaje prawdziwe statystyki tej formacji. Redukuje siły
komunistyczne do ich rzeczywistego wymiaru, opierając się zresztą na naszych
badaniach (s. 182, 710 przypis 146). I historyk pisze otwarcie o końcu wojny:
„There was no Liberation” (s. 428). Podczas gdy w okupowanych Niemczech
porządku pilnowało dziesięć pułków NKWD, w kolonizowanej Polsce zniewalało Polaków piętnaście pułków tej formacji (s. 551).
Te sprawy na Zachodzie w ogóle nie funkcjonują, odwrotnie niż powszechna
opinia o „polskim antysemityzmie”. Nie ma też wiedzy o paranoicznej polonofobii Stalina, a Davies przytacza wypadek, gdy podczas spotkania z gen.
Charles’em de Gaulle’em sowiecki dyktator pogardliwie rzucił w stronę jego
tłumacza, urodzonego we Francji, choć o polskich korzeniach: „Once a Pole,
always a Pole” (s. 124). Może drażnić delikatne traktowanie sanacji (zamach
majowy był „antydemokratyczny,” ale to antidotum na „ksenofobię” endecji,
s. 178) albo liryczne spojrzenie na polskich socjalistów („awangarda niepodległości narodowej”, s. 181), ale to wszystko można strawić tak długo, jak długo
czyta się to po angielsku. Rekomendujemy bardzo anglojęzycznym odbiorcom.
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Powstanie dla amatorów

Alexandra Richie,

Warsaw 1944: Hitler,
Himmler, and the
Warsaw Uprising

(New York: Farrar,
Straus and Giroux, 2013)

Alexandra Richie jest kompetentną historyczką amatorką. Jej praca jest cenna głównie dla
anglojęzycznych czytelników. Na jej potrzeby nie
przeprowadziła głębszych badań, wyzyskała archiwum swego teścia, Władysława Bartoszewskiego. Specjalista nie znajdzie tutaj właściwie nic nowego czy
zaskakującego. Jej teza – trochę naciągana – to, że Warszawa to Kartagina. To
prawda, że stolicę spotkał kartagiński los, ale Rzeczpospolita nigdy nie miała
Hannibala, który eksterminacją zagroziłby Berlinowi i Moskwie. Trudno twierdzić, że Warszawa to rewanż za Grunwald i Orszę. No, ale przynajmniej pisarka
od początku stawia znak równości między Niemcami i Sowietami: W 1939 r.
„The armiers of the two dictators descended on the hapless country like rapacious beasts” (s. 476). Aliantom zachodnim dostaje się znacznie mniej.
Richie koncentruje się głównie na ludności cywilnej w powstaniu. W straszliwych szczegółach opisuje jej cierpienia. „I was taken to the Ursus factory
with my three children... They shot each child in the head with a revolver.
I was heavily pregnant. I lay amongst the bodies for three days in a pool of
blood” (s. 270). W tym sensie Warsaw 1944 to lżejsza wersja Przemarszu przez
piekło Stanisława Podlewskiego. Jeśli chodzi o działania powstańcze, autorka
niedostateczną uwagę zwraca na Mokotów i Żoliborz. Inne operacje opisuje
raczej adekwatnie, chociaż też zdarzają się potknięcia, jak np. stwierdzenie, że
oddział Wacława Stykowskiego „Hala” wycofał się z Woli na Starówkę, podczas
gdy w rzeczywistości przeszedł on do Śródmieścia (s. 363). Richie zauważa
jedynie AL i AK, a zupełnie ignoruje NSZ. Autorka jest bardzo krytyczna
w stosunku do dowództwa AK, szczególnie do grupy „Montera” („A kind of
fantasy seemed to grip many in AK headquarters”, s. 168). Jej ulubieńcem jest
przeciwnik wystąpienia zbrojnego, płk Janusz Bokszczanin (s. 173). Chwilami
ma się wrażenie, że przyjęła tezę Jana Matłachowskiego o spisku mającym na
celu wywołanie powstania. Autorka jest przekonana, że sprawcy tego zrywu
byli nieprofesjonalnymi, a wręcz niekompetentnymi głupkami („To rely on
a dictator [Stalin] who had repeatedly proved his animosity toward the AK
was illogical”, s. 177), którzy – podejmując beznadziejną walkę w imię „ducha
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społeczeństwa polskiego” – popełnili straszliwą zbrodnię moralną. „One has to
ask whether offending ‘the soul of the community’ can ever be seen as justification for starting an action that leads to the destruction of a city and the loss
of tens of thousands of civilian lives” (s. 185) – pisze autorka bezpardonowo.
Raczej użyteczna jest Richie w swojej analizie rozkazodawstwa niemieckiego
oraz strategii Sowietów. Podkreśla, że Hitler dostał szału i wbrew potrzebom
frontu skoncentrował się na stłumieniu powstania i wymordowaniu ludności.
Bardzo dobrze są opisane kumoterskie i nieformalne układy oraz współzawodnictwo na szczycie piramidy nazistowskiej hierarchii. Udział eks-Sowietów w walkach w Warszawie po stronie niemieckiej też został odnotowany,
jak również ponoć muzułmanów bałkańskich (s. 310). Autorka przypomina
również, że Armia Czerwona nigdy nie brała miast szturmem (dodajmy: aż do
Budapesztu i Berlina). Zwykle bolszewicy okrążali broniące się fortece ruchem
kleszczowym. Dlaczego w związku z tym AK chciała zdobyć mosty?
Mankamentem jest brak ekspertyzy militarnej i kiepskie tłumaczenie na
angielski terminologii wojskowej i innej specjalistycznej. Co to za stopień
Sub-Colonel Grzymała (s. 317)? Chyba Lieutenant Colonel, czyli podpułkownik. A sub-officers (s. 381, 482)? Po angielsku to non-commissioned officers
(NCOs), czyli podoficerowie. Generał W. Bewziuk czy pułkownik Bewzyuk
(s. 503, 505)? Na tej samej stronie Hermann Fegelein ma dwa stopnie: Gruppenführer i Brigadeführer (s. 354). Chef der Bandenkampfverbände to nie
Chief of the Bandit War, czyli szef wojny bandyckiej, tylko komendant do
spraw zwalczania band, czyli Chief of the Counterinsurgency/Counterbandit
Operations, s. 43). Bezirksverwaltung to nie Native Administration (s. 311),
tylko administracja obszaru. Second Department, czyli Dwójka AK to nie
Informacja, ale Wywiad (s. 438). Co to „61. Polska Armia” (s. 633)? Nie było
„sanitary workers”, bo nie czyścili oni klozetów, tylko „medical workers”, bo
doglądali rannych w szpitalu SS (s. 362). A prawidłowa transliteracja angielska
to Frolov i Perkhurvo a nie Frolow i Pierhurow (s. 323). To prawda, że słowo
„szmalcownik” wywodzi się od szmalcu, ale chodzi szmal, czyli pieniądze
oraz o smarowanie łapy, czyli łapówki, czego Richie nie tłumaczy poprawnie
(s. 146). Po angielsku obraźliwie na Niemca nie mówi się „Schwabe”, a „Kraut”
bądź „Jerry” (s. 401). W Warszawie był pasaż Simonsa a nie „Symonsa”
(s. 416, a prawidłowo na s. 443). Obersturmführer „Langa” czy Langer
(s. 456)? Olgierd, a nie Olgiert (s. 463).
Czasami kuleje redakcja. Na przykład na s. 85 Richie podaje, że w wyniku
operacji Bagration „wzięto 57 tys. niemieckich jeńców, a w tym 12 generałów”
(s. 85), a stronę dalej, że „150 tys. żołnierza, w tym 12 generałów poszło do
niewoli”. Co to za miasto „Borissow” (s. 246)? A Łyck (s. 253, 277)? Naturalnie
chodzi o pruski Lyck, czyli Ełk. Niemojewscy nie mieli tytułu hrabiowskiego
(s. 328). W szpitalu przy Długiej 7 służył ojciec kapelan Tomasz Rostworowski
TJ („ksiądz Marek”), a nie „father Rostowski” (s. 450, 460). Wiesława Chmielewska to naturalnie kobieta, a nie mężczyzna (s. 334). Próba ukrycia przez
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Niemców masowego mordu na Żydach (operacja Reinhard) przez ekshumację
i kremację ciał miała miejsce nie wiosną 1942 r., a rok później (s. 374). Nikita
Chruszczow nie był „premierem Ukrainy”, tylko pierwszym sekretarzem partii
bolszewickiej w tej prowincji Związku Sowieckiego (s. 639).
Mamy też do czynienia z poważniejszymi pomyłkami. Armia Czerwona
nie utworzyła PKWN w Chełmie Lubelskim, a Stalin i NKWD w Moskwie
(s. 95). Pisząc o sytuacji z 28 czerwca 1944 r., Richie podaje, że reakcja niemiecka na rozwój sytuacji na froncie była zbyt powolna, ponieważ „Armia
Czerwona już przekroczyła przedwojenną granicę polską” (s. 102). To błąd:
stało się to 2 stycznia 1944 r. pod Sarnami. W Treblince więźniami nie byli
tylko Żydzi, których prawie doszczętnie eksterminowano, ale był też podobóz dla polskich chrześcijan, z których większość przeżyła, czego Richie nie
wie (s. 120). Nie dostrzegła też Żydowskiego Związku Wojskowego w zrywie
w getcie warszawskim (s. 123). Berling przed wojną był podpułkownikiem,
a nie majorem (s. 165). W elektrowni na Powiślu akowcy nie udawali, że są
robotnikami, po prostu nimi byli (s. 206). Jan Rossman („Wacek”), którego
dobrze znałem, nie był w batalionie „Broda”, tylko w „Zośce”, a cytat podany
przez Richie nie występuje w dziele przytoczonym (s. 217, 665 n. 27). Autorka
bezwiednie powtarza bzdury z Gazety Wyborczej (via niekompetentny w tym
miejscu Gunnar S. Paulsson) na temat rzekomego antysemickiego mordu
popełnionego przez kpt. „Hala” na Żydach (s. 403, 673 przypis 16), chociaż
skorygowali je dobrych kilka lat wcześniej Leszek Żebrowski i Janusz Marszalec. Chyba największym zawodem jest to, że Richie używa słowa „liberation”
(wyzwolenie) na wkroczenie Sowietów (s. 640). Nie zmywa tego gorzkiego
uczucia antykomunizm autorki, nawet informacja, że Oskar Lange był „szpiegiem NKWD” (s. 483).
Ogólnie praca zasługuje na ocenę pozytywną: zastosowano w niej doktrynę
dwóch wrogów, a to na Zachodzie wiele. Na marginesie warto odnieść się do
kontekstu, a szczególnie popularnej dziś tezy, że II wojna światowa to europejska wojna domowa, którą wywołały współzawodniczące ze sobą nacjonalizmy. Argument ten opiera się na parytecie między nacjonalizmami. A wojna
wybuchła się nie dlatego, że pchały do tego nacjonalizmy karzełków – ideologie potrzebne do zachowania samoświadomości przez małych – a imperialne
nacjonalizmy wielkich potęg, które zaprzęgnięto w rydwan podboju. No, ale
rozprawienie się z tym zabobonem to wielka praca, czego naturalnie nie zrobi
za nas Richie.
Rekomendujemy książkę anglojęzycznym specjalistom i amatorom.
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Marek J. Chodakiewicz

Wiktor Dzierżykraj
Stokalski,

Dzieje jednej
partyzantki z lat
1917–1920

(Lwów: Nakładem Autora, 1927; przedruk
Warszawa: Warszawska Oficyna
Wydawnicza „Gryf”, [1990])

To książka, która choć ukazała się dość dawno, to jednak warto, aby została
przypomniana. Rotmistrz Wiktor Dzierżykraj Stokalski, ułan-ochotnik
z majątku Dobrohorszcza w okolicach Jarmolińców na Ukrainie, dał nam
żołnierskie uzupełnienie Pożogi pióra Zofii Kossak-Szczuckiej, z którą zetknął
się osobiście, gdy wraz z mężem opatrywała jego rannych ułanów w Antoninie. Autor należał do oddziałów Wojska Polskiego, które uratowały słynną
pisarkę na objętej anarchią rewolucji Ukrainie. Stokalski pisze zwięźle, wręcz
nieśmiało, podkreślając, że przecież całość barwnie już opisała świetna literatka: „Nie czuję się na siłach stworzyć najmniejszej sylwetki owych czasów.
Po mistrzowsku uczyniła to p. Zofia Kossak-Szczucka w swym wspaniałym
dziele Pożoga”. Ale żołnierska opowieść dopełnia informacje o rewolucyjnej
rzezi i tych, którzy jej się oparli. Jej atrybutem jest nie tylko zwięzłość, ale
bardzo dostępne nakreślenie mechanizmów rewolucji i kontrrewolucji, agresji
i samoobrony. Patos i pompatyczność jak najbardziej na czasie bowiem walka
z bolszewizmem i anarchią stanowiła przecież jedyny sposób na ocalenie cywilizacji. Sporadycznie, ale wyraźnie przewija się wątek religijny: „Odchodzący
[z Antonina] oddział nasz znakiem krzyża żegnał miejscowy proboszcz”. Liczy
się też sentyment małej ojczyzny: „Kresy są pomnożycielami polskości”, jak
twierdził jego przyjaciel, Michał Rolle.
Zaczęło się od tego, że – po rewolucji lutowej 1917 r. – Polacy w armii
rosyjskiej zaczęli się organizować i zbierać razem. Oprócz Legionu Puławskiego,
już rozparcelowanego, oraz kilku niewielkich oddziałów, car nie pozwalał na
formowanie jednostek o składzie polskim. Wyjątkiem była 1. Polska Dywizja
Strzelców (1. PDS) pod gen. Symonem w Płoskirowie. Po lutym 1917 r. inne
zaczęły tworzyć się spontanicznie. Największa to naturalnie oddziały pod
komendą gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. W pewnym momencie – do rozbrojenia przez Niemców – kontrolowały obszar od Smoleńska do Witebska.
Penetrowały do Kijowa i na Żytomierszczyznę. Stokalski wraz z kolegami starał
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się do nich dołączyć, ale zostali przez Dowborczyków odrzuceni na podstawie
pomówień i nieporozumienia. Wrócili do siebie na Ukrainę.
Zanim to jednak nastąpiło, pod początku wojny Stokalski służył w carskich dragonach i był ranny pod Kałuszem. Po rekonwalescencji dołączył pod
komendę por. Feliksa Jaworskiego z majątku Cyganówka, dowódcy szwadronu
zwiadowczego 2. pułku ułanów 1. PDS. Autor z przerażeniem dostrzegł, że
agitacja rewolucyjna zaczęła penetrować oddziały polskie, szczególnie piechotę:
Zarazki bolszewizmu od razu głęboko zakorzeniły się, a żołnierz
zmęczony czteroletnią wojną, głuchy i nieczuły był na wszelkie
perswazje – do domu, do dzieci i rodzinnego zagonu, oto były
hasłem jego. Sprawa narodowa, patriotyzm, wielkie zapowiedzi
rządu rosyjskiego były dla żołnierza na razie wyrazami bez znaczenia,
albowiem ślady ucisku i knuta carskiego jeszcze niejednemu żywo
się przypomniały.

Nastąpiła fala dezercji, żołnierz odmówił bicia się. W związku z tym liberalny
rząd rosyjski zdecydował się rozformować 1. DSP, a żołnierzy rozparcelować
po rosyjskich jednostkach. Świadomi Polacy (czyli niepolskojęzyczny materiał
etnograficzny wyznania katolickiego, wywodzący się z włościan) sabotowali
takie rozkazy. Kawaleryjscy wywiadowcy załatwili sobie nawet tymczasowo
status autonomiczny – „Oddzielny Polski szturmowy szwadron” (a w wolnej
RP stworzono z ich kadry 19. pułk ułanów wołyńskich). Potem Rosjanie odebrali im przydomek „polski”, nadając – „partyzancki”. Tym sposobem uniknęli
rozbrojenia. „Z wielką uroczystością wobec całego szwadronu zostały odpięte
z lanc proporce narodowe; chowając je, złożyliśmy przysięgę, że i pod obcym
znakiem pozostaniemy Polakami i wiernie służyć będziemy sprawie narodowej”.
Bili się z sporadycznie Austryjakami, czasami z Niemcami. Walczyli
z bolszewikami, np. w styczniu 1918 r. o cukrownię Kremenczugi: „Srodze
mścił się żołnierz za poległych kolegów. Prawie nikt nie uszedł z życiem
z bandy bolszewickiej, straty zaś nasze były niewielkie”. Na pobliskiej stacji
Antoniny udało się wtedy rozbroić cały transport bolszewików. Poddali się
bez stawiania oporu. „Zatrzymawszy, do poważniejszej pogawędki kilku
żydków [sic!] komisarzy, resztę tego bydła puściliśmy w dalszą podróż”.
W lutym ułani dołączyli do ofensywy na Starokonstantynów na Wołyniu. Tam też rozgromili bolszewików: „Wzięliśmy jeńca przeszło pięciuset
żołnierzy, w liczbie tej było kilkunastu żydów komisarzy bolszewickich...
których czekał sąd doraźny”.
Przede wszystkim jednak ułani bronili ludności cywilnej przed bolszewią,
anarchią i bandytyzmem. „Motłoch poczuł krew i bezkarność rabunku... Pustoszały dwory, wszystko uciekało do miasteczka szukając schronienia i ratując
życie. Na stare gniazda ziemiańskie już rzucało się rozbestwione chłopstwo,
czyniąc mniejsze lub doszczętne spustoszenia”. I dalej: „Nie wojsko, lecz po
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prostu cofające się bandy bez oficerów, idąc przez wsie, podburzały chłopstwo i rzucały hasła do rabunku i niszczenia folwarków”. Ułani usytuowali się
głównie w majątkach (np. Bednarówka pp. Buckiewiczów pod Husiatynem;
Klimaszówka Kaliksta hr. Dunin-Borkowskiego pod Płoskirowem; Antonin
Józefa hr. Potockiego; Dzygówce p. Jaroszyńskiego, Markowiec p. Rohna,
Korytna p. Wandy Koseckiej). Bronili ziemian. Był to związek symbiotyczny,
bo ziemianie aprowizowali ułanów. „Długo każdy z nas będzie pamiętać o subtelnej gościnności tych zacnych ziemian, którzy nie żałowali ani trudów, ani
kosztów, opiekując się troskliwie żołnierzem”. Ułani bronili też mieszczan, np.
w Czortkowie: „Zdemoralizowany i rozbestwiony żołnierz rosyjski rabował
ludność cywilną. Krzyk, jęki dymy pożaru”. Ułani uśmierzyli bunt. Autor
o tym nie nadmienia, ale miasteczko było w większości żydowskie: „Niejeden
domek w Czortkowie z wdzięcznością nas wspominać będzie”.
Wnet okazało się, że szwadron polski (obok 2. pułku ułanów, który przemianowano na krechowiecki) był jednym z niewielu zdyscyplinowanych i niezdegenerowanych jednostek wojskowych na Ukrainie po stronie Ententy.
Jednak w obliczu ofensywy wojsk Państw Centralnych ułani musieli przejść
do quasi-konspiracji. Przeformowano ich na oddział partyzancki. Na prośbę
ziemian i obywatelstwa płoskirowszczyzny (lokalną społeczność reprezentowali burmistrz Płoskirowa p. Sikora, prezes stowarzyszenia rolniczego
p. Mandelsztam, oraz ziemianin Seweryn Bagiński) stali się lokalną samoobroną.
„Większa część żołnierzy naszego oddziału pochodziła z Kresów, oficerowie
zaś byli przeważnie właścicielami majątków w placówkach już zagrożonych.
Rodzinom naszym groziło wielkie niebezpieczeństwo”. W Płoskirowie – gdzie
stacjonowali – panowała dwuwładza: Polacy i bolszewicy. Ale ci ostatni siedzieli
raczej cicho. Również dlatego, że ułani wiedzieli, co się święci: płoskirowski
Rewkom infiltrował żołnierz polski. Odwrotnie niż na wsi.
Tam, gdzie nie było ułanów, bandy i motłoch rabowały, paliły i mordowały
(np. Monasterek pp. Kallusów, majątek p. Stanisława Kikingera, Oleszkowce pp.
Stanisławowstwa Żurakowskich, Chmielówka p. Sobiesława Modzelewskiego,
Medwedówka p. Kazimierza Buszyńskiego, Lipówka p. Juliana Żurakowskiego).
Czerń i bolszewicy rozgromili wiele innych folwarków i dworów. „Zajęci służbą
nie zdołaliśmy przyjść pomocą swoim własnym folwarkom”. Porucznik Jaworski nie ochronił swej Cyganówki. Stokalski ledwo uratował rodzinę: „Zdążył
szwadron, by uratować życie, wyrywając z rąk rozbestwionego tłumu dwie
moje małe córeczki i staruszkę matkę, oraz ludzi na służbie pokoleniami u nas
przebywających”. Matka skonała na rękach syna, Irenkę i Stasię ojciec wywiózł
do Płoskirowa. Ułani uwijali się w obronie ludności. „Żołnierz nasz, wprawiony
w należyte obchodzenie się z rozbestwionym chłopstwem, wkrótce dał się we
znaki okolicznym wsiom, przejmując strachem zbolszewiczały lud, a przez to
paraliżując wszelkie jego wykroczenia”.
W wypadku ataków na ułanów karano surowo, a czasami zbiorowo, np.
we wsi Rosołowce za torturowanie i zamordowanie dwóch polskich żołnierzy
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„z dużej bardzo wsi pozostały tylko zgliszcza... Czyniono nam później zarzuty,
że może zanadto ostro wymierzyliśmy karę. Niestety – było to konieczne, najpierw dlatego, że butny chłop powitał nasz szwadron ogniem karabinowym,
a po wtóre musieliśmy sterroryzować wsie, by uniknąć strasznego losu, jaki
spotkał w parę miesięcy później pod miasteczkiem Niemirowem nieszczęśliwy
siódmy pułk ułanów polskich, trzeciego Wschodniego korpusu, gdzie dzięki
niezdecydowanemu stanowisku chłopi masowo wyrżnęli żołnierzy, a wziętych
do niewoli oficerów i żołnierzy żywcem zakopywali”.
Jazda ochotnicza majora Jaworskiego utrzymywała prawo i porządek przez
ponad siedem miesięcy między Winnicą a Starokonstantynowem. To niesamowity wyczyn! Niemożliwy bez wsparcia z gniazd polskości na ziemiach ukrainnych. Samoobrona skończyła się, gdy Niemcy i Austriacy rozbroili Polaków
w Pikowie. „Tu właśnie sądzone nam było wypić do dna kielich goryczy, jakim
nas potraktowali okupanci” (s. 68). W międzyczasie ułanów osłabiła epidemia.
Dzięki Węgrom udało się zachować najlepsze konie, pochowane po majątkach,
a honorowe warunki kapitulacji pozwalały oficerom zatrzymać broń.
Epilog tej epopei ułańskiej rozegrał się w czasie wojny 1920 r., gdy przeciw bolszewikom stanęli zgodnie „proletariusz z arystokratą”, w tym i byli
zagończycy Jaworskiego. Stokalski słusznie grzmi: „Wstyd i hańba wieczna
tym, którzy w tej decydującej dla Ojczyzny chwili, nie mając nadzwyczajnych
ku temu powodów, nie przestawali gnuśnieć w domowych zaciszach, a dziś
zbierają plony z niw krwią bohaterów zroszonych”. Rotmistrz swój obowiązek
naturalnie wykonał. Bardzo rekomendujemy.
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Marek Jedynak,

Niezależni
kombatanci w PRL.
Środowisko
Świętokrzyskich
Zgrupowań
Partyzanckich
Armii Krajowej
„Ponury” – „Nurt”
(1957–1989)

(Kielce–Kraków: Wydawnictwo BARBARA
i Instytut Pamięci Narodowej, 2014)

Ruch kombatancki w PRL jest tematem bardzo słabo opisanym przez współczesną historiografię i wskutek tego nieznanym. A warto przypomnieć, że to
właśnie środowiska byłych żołnierzy AK i formacji narodowych były tymi,
które zaczynając się organizować po październiku ’56, utworzyły pierwsze
niezależne od władz grupy i środowiska obywatelskie. W latach gomułkowskiej
„małej stabilizacji” funkcjonowały dalej mimo esbeckiej inwigilacji i aresztowań
szczególnie aktywnych działaczy. Jednym z takich represjonowanych kombatantów był Władysław Bruliński „Oskar”, przedwojenny członek ONR, żołnierz
białostockiej AK i WiN, aresztowany w 1958 r. i skazany na 6 lat więzienia za
propagowanie wśród młodzieży prawdziwej historii najnowszej Polski. Takich
cichych bohaterów było więcej i o nich właśnie opowiada praca Marka Jedynaka,
historyka z kieleckiej delegatury IPN. Autor opisuje działalność świętokrzyskiego środowiska byłych żołnierzy AK ze zgrupowań lokalnych dowódców
„Ponurego” i „Nurta” – mjr. Jana Piwnika i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego.
Początki działalności tego środowiska kombatanckiego sięgały połowy lat
50., a zaangażowane weń osoby koncentrowały się na upamiętnianiu towarzyszy broni i miejsc, w których polegli. Działania te, obliczone na doraźne
przechowanie pamięci, w warunkach PRL były trudne, a niekiedy wręcz niebezpieczne dla uczestników. Szczególnie na prowincji, gdzie wszechwładza
aparatu partyjno-esbeckiego była absolutna. Wszelkie tego typu działania
spotykały się z natychmiastową kontrakcją resortu, który widział w nich jedynie
przejaw ukrytego buntu przeciwko „władzy ludowej”. Wobec organizatorów
i uczestników stosowano cały wachlarz szykan i prześladowań w połączeniu
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z działaniami operacyjnymi obliczonymi na infiltrację środowiska przez agenturę i doprowadzenia do jego dezintegracji. Mimo pewnych sukcesów SB nie
udało się inicjatyw kombatanckich podzielić ani zniszczyć, przeciwnie – pozycja
środowiska stawała się coraz silniejsza.
Pierwsze upamiętnienie, tablica ku czci rozstrzelanych akowców w Wielkiej
Wsi została wmurowana w lipcu 1957 r. W latach 60. i 70. wspólnym sumptem
fundowano nagrobki i stawiano pamiątkowe krzyże w miejscach walk, z czasem
doszło jeszcze zbieranie relacji i pamiątek z czasu wojny, imprezy turystyczne,
konferencje czy spotkania kombatanckie przy ognisku, aż po współpracę z opozycją antykomunistyczna lat 80. Przybywało też ludzi, zwłaszcza młodzieży
zainteresowanej historią AK, co powodowało, że organizowane początkowo
w wąskim gronie kolegów uroczystości zaczęły rozrastać się do rangi dużych
imprez patriotycznych, których centralnym punktem były coroczne spotkania w dawnym partyzanckim obozowisku na Wykusie pod Wąchockiem.
To stamtąd wyszło wielu późniejszych czołowych działaczy świętokrzyskiej
„Solidarności” i podziemia lat 80.
Symbolicznym zamknięciem niezależnej działalności świętokrzyskiego
środowiska kombatanckiego, a także momentem jego ostatecznego triumfu
była uroczystość w czerwcu 1988 r. sprowadzenia szczątków Jana Piwnika
„Ponurego”, które ekshumowano na Nowogródczyźnie i z honorami złożono
w kaplicy na Wykusie. Pogrzeb zgromadził tysiące uczestników i był jedyną
tego rodzaju akcją w dziejach PRL, przeprowadzoną z sukcesem przez środowiska niezależne. Praca Marka Jedynaka jest opracowaniem starannie napisanym i bardzo dobrze udokumentowanym. Autor opisał obszernie wszystkie
aspekty działalności kombatanckiej, nie pomijając tematów trudnych, jak
działania osób zwerbowanych do współpracy przez SB. Pracę tę należy zaliczyć
do tych publikacji IPN, które bardzo kompetentnie przybliżają historię PRL,
nic zatem dziwnego, że została doceniona, zdobywając nagrodę czytelników
w konkursie Najlepsza Książka Naukowa Roku 2014 r. Gratulujemy autorowi
i zdecydowanie polecamy!
WJM
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Michał Laszczkowski,

Welecja. Dzieje
korporacji

(Warszawa: Towarzystwo Tradycji
Akademickiej, 2012)

W latach 90. XX w., po ponad 40 latach komunistycznej indoktrynacji społeczeństwa, nazwa korporacja akademicka większości ludzi kojarzyła się
co najwyżej z taksówką na telefon – jednak przez
ostatnie dwie dekady wiele się w tym względzie
zmieniło. Obecnie w Polsce działa już ponad dwadzieścia stowarzyszeń odwołujących się do przedwojennej tradycji bractw studenckich, ukazało się także kilka poważnych
opracowań opisujących ich historię i tradycję. Wielka w tym zasługa Michała
Laszczkowskiego i jego publikacji, w tym wydawanych jego staraniem pism
Historia Academica i Korporant Polski. Najnowsza praca dr. Laszczkowskiego
Welecja. Dzieje korporacji to udany przykład połączenia monografii historycznej
z albumem zawierającym unikatowy materiał ikonograficzny. Książka ukazuje
mało znane dzieje Korporacji „Welecja”, stowarzyszenia studentów polskich,
powstałego w 1883 r. na Politechnice w Rydze. Po odzyskaniu niepodległości
korporacja przeniosła się do Warszawy, gdzie działała przez całe dwudziestolecie międzywojenne przy Politechnice Warszawskiej. Treścią działalności
korporacyjnej było czuwanie zarówno nad edukacją swoich członków, jak
i wychowywanie ich do roli obywateli świadomych ciążących na nich obowiązków wobec Narodu i Państwa.
Korporanci, w tym również Weleci, byli aktywni politycznie, czynnie wspierając działalność przede wszystkim ugrupowań narodowej prawicy, a także,
choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, innych nurtów politycznych (konserwatywnego, chadeckiego lub piłsudczykowskiego) – wykluczona była natomiast ich przynależność do ugrupowań lewicowych, nie wspominając nawet
o partii komunistycznej. Znani byli powszechnie z barwnych strojów i pełnego humoru oraz kolorytu życia towarzyskiego, koncentrującego się wokół
imprez alkoholowych (zwanych komersami), balów, ćwiczeń fizycznych (przede
wszystkim szermierki), pojedynków oraz osiągnięć naukowych. Wielu z nich
współtworzyło samorząd studencki – Rzeczpospolitą Akademicką – kierując
organizacjami samopomocowymi („Bratnia Pomoc”), sportowymi, naukowymi
i politycznymi. Jednym z Weletów był Henryk Rossman, w latach 30. niekwestionowany przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego („ABC”).
Weleci, podobnie jak wszyscy polscy korporanci, w razie konieczności
stawali także z bronią w ręce w obronie ojczyzny. Tak było podczas I wojny
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światowej i wojny polsko-bolszewickiej, w czasie zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w 1926 r., a także w okresie ostatniej wojny, gdy walczyli na wszystkich
frontach, w konspiracji w kraju i powojennym podziemiu antykomunistycznym. Po wojnie ci, którzy zdołali przeżyć tę krwawą hekatombę, rozproszyli
się po całym świecie, natomiast ci, którzy pozostali w kraju, byli inwigilowani przez UB/SB. Terror komunistów i warunki panujące w PRL skutecznie
uniemożliwiały reaktywowanie ruchu korporacyjnego. Sprzyjające ku temu
okoliczności powstały dopiero po 1989 r. – po wielu staraniach w 2002 r.
uroczyście reaktywowano działalność „Welecji”, która do dziś jest aktywna
w środowisku studenckim, kontynuując dawne tradycje.
Praca Laszczkowskiego szczegółowo opisuje zarówno historię „Welecji” od jej
zarania po czasy współczesne, jak i zwiera liczne odniesienia do całego polskiego
ruchu korporacyjnego. Jest wynikiem szerokiej kwerendy, którą autor przeprowadził w archiwach polskich i zbiorach prywatnych, jak również w archiwach
litewskich, łotewskich i estońskich. W warstwie albumowej zawiera kilkaset
zdjęć, zarówno ludzi i wydarzeń, jak i pamiątek weleckich z różnych okresów
działalności tej korporacji. Staranne, wręcz bibliofilskie wydanie i barwny styl
autora powodują, że jest to doskonała lektura, którą zdecydowanie polecamy.
WJM

Jan Maria Jackowski,

Bitwa o III RP
(Warszawa: Słowa i Czyn, 2014)

Książka Jana Marii Jackowskiego to praca
poważna, solidna porcja historii III RP (czy może
właściwiej PRL bis), napisana ciekawie, ale przede
wszystkim przemyślana i kompetentna. Autor
nie jest pierwszym, który wziął na warsztat tego
rodzaju tematykę. Wartość jego dzieła polega
jednak na tym, że ukazuje nieznane tło i kulisty
procesów historycznych, prowadzących do uformowania się systemu państwa, w którym przyszło nam żyć. W odróżnieniu
od innych autorów, Jackowski nie wylicza mechanicznie faktów i dat, lecz
skupia się na tym, co ważne. Osią jego narracji jest starcie dwóch politycznych
obozów: patriotycznego, który dąży do obudowy niepodległości Polski, oraz
liberalno-postkomunistycznego, dążącego do zachowania jak najwięcej patologii
rodem z PRL. Konflikt ten, zapoczątkowany zmową Okrągłego Stołu i tajnym
porozumieniem w Magdalence, stanowi – według autora – główną oś współczesnej – zarówno politycznej, jak i gospodarczej, społecznej czy kulturalnej
– historii naszego kraju. Bitwa o III RP to nie tylko tytuł, to wezwanie dla ludzi
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myślących i czujących się Polakami – bo choć aktorzy na politycznej scenie
się zmieniają, ta walka o przyszłość naszego kraju, o to, czym Polska będzie
(sobą czy jedynie geograficzną nazwą na mapie), będzie trwała jeszcze długo.
WJM

Kautilya,

The Arthashastra

(London: Penguin Books, 1992)

Około dwa tysiące lat temu mnich Kautilya,
zwany też Chanakya (Czanakja), wykupił niewolnika-chłopca i zrobił go królem, obalając w tym
celu monarchę, który naraził się świętobliwemu
mężowi. Kautilya został kanclerzem i na starość
napisał podręcznik rządzenia dla swego suwerena
oraz jego następców. Tak powstała The Arthasiastra,
co w sanskrycie oznacza „Nauka o korzyści materialnej”. Podręcznik opisuje optymalną organizację królestwa oraz wzorcowego króla, którego obowiązkiem jest rozszerzanie
królestwa (czyli podbój) oraz zapewnienie godnego bytu swoim poddanym.
Podręcznik dzieli się na trzy główne części: administrację, prawo i politykę
zagraniczną. Spoiwem między sprawami wewnętrznymi a zewnętrznymi jest
bardzo rozbudowana siatka służb specjalnych.
W The Arthashastra jest dosłownie wszystko, od sposobu uprawiania pól,
doglądania zwierząt (a w tym ważnych dla armii słoni), poprzez etykietę dworską, aż po geopolitykę i strategię wojenną. W państwie miał panować system
skrajnego etatyzmu. Miało to być państwo patrymonialne, jego emanację
stanowił zaś król. Wszystko należało więc do króla, nawet woda. Autor dawał
wyraz swej nieufności wobec inicjatywy prywatnej, pisząc: „W praktyce wszyscy kupcy to złodzieje”. Właściwie wszystko ma organizować i kontrolować
państwo, które jest wszechobecne. Podróże także podlegały ścisłej kontroli,
a ludność była przypisana do swych stanowisk pracy. Prawo szczegółowo
wyliczało rodzaj kar za rozmaite przewinienia oraz określało dopuszczalne
zachowanie. Na przykład mąż mógł bić żonę, ale dopuszczalne były tylko
trzy klapsy. Kary dotyczyły właściwie wszystkich aspektów życia, nawet za
rozdziewiczenie płaciło się państwu grzywnę. Dozwolony był jedynie seks
klasyczny, analny zaś – karany. Dopuszczający się kazirodztwa mieli być
kastrowani i zabijani. Zakazany był homoseksualizm, szczególnie w męskim
wydaniu, podobnie jak aborcja i cudzołóstwo. Państwo chciało, aby ludzie
się rozmnażali, a nie uprawiali seks.
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Jednak – paradoksalnie – to państwo prowadziło większość domów publicznych, a nieliczne samodzielne prostytutki zostały opodatkowane. Zresztą kurtyzany stanowiły integralną część armii, gdyż oprócz wiadomych usług, miały
żołnierzom gotować, prać ich rzeczy i zachęcać do walki. Zajazdy i domy
publiczne stanowiły nie tylko źródło dochodu podatkowego, ale również punkty
kontroli i uzyskiwania informacji. Obsługa, zwłaszcza służące, miały za zadanie
upijać klientów, aby wyciągać z nich wszelkie informacje. Ajenci i właściciele
takich miejsc mieli za zadanie podsłuchiwać klientów, donosić i rozliczać się
z tego, czy ich goście nie wydają za dużo pieniędzy. Jeśli tak, podróżni stawali
się podejrzani i trzeba ich szpiegować.
Szpiedzy byli wszędzie, szczególnie aktywni w sprawach wewnętrznych
państwa. Ale penetrowali też kraje ościenne. Nierzadko szpiedzy działali jako
skrytobójcy. Zarówno wobec własnych poddanych (zwykle, aby ukrócić bunty
czy im zapobiec), jak i wobec władców sąsiednich. Skrytobójstwo praktykowane miało być szeroko i w jak najściślejszym tego słowa znaczeniu. Najchętniej trucizną, chociaż Kautilya omawiał wszelkie możliwe sposoby, łącznie ze
strukturą organizacji skrytobójczej. Król ma zawsze wydawać się niewinny,
wręcz sprawiedliwy. Gdy złapie się skrytobójcę – trzeba go natychmiast karać
śmiercią. Skrytobójstwo zawsze trzeba zrzucić na siły nieczyste, najchętniej na
krewnego ofiary. Stosować czarną magię, zresztą nie tylko w sprawach skrytobójstwa, ale w ogóle jako czynnik sprawowania władzy. Kautilya nie wierzył
w takie przesądy, ale ponieważ lud oddawał się przeróżnym zabobonom, nasz
autor doradzał, aby z tego korzystać.
Geopolityka w The Arthashastra jest prosta. „Każde państwo sąsiednie to
wróg, a wróg wroga jest przyjacielem”. I tutaj autor omawia rozmaite kombinacje sojusznicze, jak również sposoby pokonania wroga: otwarte i tajne. Najlepiej
robi się to przez subwersję i dezintegrację sąsiedniego państwa: propagandę,
dezinformację, przekupstwo, strajki, bunty, skrytobójstwo. Równie szczegółowo
Kautilya opisał strategię i taktykę wojenną, od generalnych manewrów, aż po
sposób użycia poszczególnych rodzajów broni. Niezwykłą wagę przykładał do
logistyki. I znowu wszystko obracało się wokół informacji. Szpiedzy mieli być
wszędzie i spodziewać się należy, że wróg stosuje tę samą metodę.
Autor dopuszcza do głosu inne autorytety, ale głównie po to, aby się z nimi
nie zgodzić. Jest to podstawowy podręcznik nie tylko do cywilizacji porównawczych, ale również do sztuki uprawiania władzy. Bardzo rekomendujemy.
MJCh

Medialny przeciąg

1.

Aleksandra Richie, historyk, o Polakach i powstaniu warszawskim:
„Mam wrażenie, że Polska jest najbardziej anglosaskim krajem na kontynencie.
Polaków i Brytyjczyków łączy chaotyczny indywidualizm. Kiedy w Niemczech
wspomni się o drugiej wojnie, ludzie reagują westchnięciem. To takie bolesne,
po co o tym mówić? Polacy mają prawo być dumni ze swojego zachowania
podczas drugiej wojny światowej, kiedy walczyli praktycznie na wszystkich
frontach – i na lądzie, i na morzu, i w powietrzu. Bardzo anglosaska wydaje
mi się logika, w myśl której – mimo wszystkich ofiar – powstanie miało sens,
bo trzeba było walczyć”.
)) A. Richie, „Moje anglosaskie spojrzenie”, Polityka, nr 39, 24–30 września
2014 r.

2.

Bronisław Wildstein o Romanie Dmowskim i Narodowej Demokracji:
„Pleniący się dziś w Polsce tzw. polityczny realizm wyrasta z endeckiej koncepcji
egoizmu narodowego. Idea ta przedstawiana dziś jako konserwatywna z konserwatyzmem nie miała nic wspólnego. Wyrastała z kultu postępu, jakiemu
hołdował zwłaszcza wczesny Roman Dmowski, oraz specyficznego scjentyzmu,
który uznawał priorytet nauki we wszystkich dziedzinach. Swoją «nowoczesność» akcentował ten ideolog choćby w swoim głównym dziele z tego okresu,
czyli «Myślach Nowoczesnego Polaka».
Zarówno nacjonalizm Dmowskiego, jak i inne w tym samym okresie za
modelową naukę uznawały biologię widzianą przez pryzmat teorii Darwina.
Szczególny akcent położony jest w niej na «walkę o byt» jako motor ewolucji.
[…] W skrajnej, ale konsekwentnej wersji pojawia się ona w «Mein Kampf»
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Hitlera. […] Dmowski był także dziecięciem swojego wieku, które traktowało
moralność w kategoriach użytecznościowych, utylitarnych, co prowadzi do
zasadniczej redukcji człowieka. Endecja ma swoje pozytywne karty w historii
Polski, ma jednak także swoją ciemną stronę. Koncepcja egoizmu narodowego,
rozumianego w kategoriach rasowych, prowadziła do konfliktów z mniejszościami narodowymi. […] endecka wizja absolutnej dominacji większości była
najgorsza z możliwych. Zresztą przy biologicznym pojmowaniu narodu nawet
asymilacja była przed mniejszościami zamknięta.
Polska ma wspaniała tradycje Rzeczypospolitej wielu narodów. Ma również
piękne hasło: «Za walność waszą i naszą», które wskazuje wspólnotę losu narodów. Endecja była «nowoczesnym» zaprzeczeniem tych tradycji”.
)) B. Wildstein, „Jestem Polakiem, pomagam Ukrainie”, Do Rzeczy, nr 40/088,
29 września – 5 października 2014 r.
Synteza myśli endecji dokonana przez red. Wildsteina to modelowy przykład
niewiedzy – stanu typowego dla współczesnej polskiej inteligencji, zabierającej
głos na temat ruchu narodowego. Autor „zapomniał” wspomnieć, że wczesna myśl
Dmowskiego przypada na okres zaborów. Wyśmiewana przez niego „walka o byt”
narodu nie była biologicznym przesądem, lecz przeciwdziałaniem germanizacji
i rusyfikacji. Zestawianie „Myśli Nowoczesnego Polaka” – książki, która wskazywała
metody obrony przed antypolską polityką zaborców – z „Mein Kampf ” to ewidentne
nadużycie. Wildstein nie wie też, że twórcą koncepcji polskiego egoizmu narodowego
był nie Dmowski, lecz Zygmunt Balicki, autor broszury pod tym właśnie tytułem.
Młoda endecja szybko się zresztą z tego wycofała, więc twierdzenie, że kierowała
się nią w II RP to nieprawda. Tak samo jak przypisywane endecji rasistowskiego
podejścia do innych narodów, którym blokowano możliwość polonizacji.
Szkoda, że Wildstein, pisząc na ten temat, wybiera stereotypy i uprzedzenia,
a nie rzetelną wiedzę. Polski nacjonalizm miał tę unikatową cechę, że był otwarty
dla wszystkich, którzy podejmowali decyzję, że są „Polakami i mają obowiązki
polskie”. Dlatego tak wielu narodowców wywodziło się z rodzin o pochodzeniu
etnicznie niepolskim – niemieckim, rosyjskim, czeskim, tatarskim, angielskim,
a nawet żydowskim. Być może red. Wildstein w publicystycznym ferworze pomylił
się, przypisując endecji cechy ideologii Dymitro Doncowa i zbrodnicze praktyki
Stepana Bandery, które jako adwokat kijowskiego Majdanu, zapewne zna o wiele
lepiej niż realia polskie. (red.)

3.

Jerzy Zelnik o współczesnej PRL bis: „Po kilku latach poczuliśmy się
oszukani. Okrągły stół, przypieczętowany w Magdalence, bardzo nas rozczarował. Od dawna ludzie, z którymi się utożsamiam, nie akceptują tzw. grubej
kreski, tego układu, w którym umówiono się, że komunistom «krzywdy nie
będziemy robić». To zostało przypieczętowane toastami magdalenkowymi. I to
się gdzieś ciągnie za nami. Mamy wciąż postkomunistyczny kraj, jesteśmy
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daleko od spełnienia naszych marzeń na temat Polski. Wydaje się, że nasza
demokracja jest wciąż w drodze do spełnienia.
W Polsce wciąż widać dużo dyskryminacji, marginalizowania, jesteśmy zmuszeni do «drugiego obiegu» kulturalnego. Mamy wiele kalk PRL-owskich. My,
ludzie pokolenia solidarnościowego, doskonale to znamy i umiemy oddzielić
ziarno od plew. […] Na samym początku można było mieć obawy, że pierwocinom demokracji łeb ukręci Związek Sowiecki. Jednak już po zmianach
w Europie w 1990 roku można było skorygować te umowy i zacząć eleganckie
sprzątanie kraju po okresie PRL-owskim. To jednak nie nastąpiło.
Tak, to się do dziś ciągnie za nami. Jesteśmy przenikani przez różne służby,
które zajmują się głównie dzieleniem narodu. A jak my staramy się dociekać
prawdy, to rzuca się na nas odium tych, którzy dzielą naród. Nie dzielą jednak
nardu ci, którzy dążą do prawdy, tylko ci, którzy kolportują półprawdy, kłamstwa. Mamy ogromną ilość «pomieszania dobra ze złem». To powoduje, że nie
ma powodu, by 4 czerwca hucznie obchodzić”.
)) „Nie można mydlić oczu młodym”, Stefczyk.info, 29 maja 2014 r.

4.

Profesor Krzysztof Jasiewicz o skali represji, które (niezależnie od
aresztowań i deportacji) dotykały obywateli polskich na terenach okupowanych przez ZSRS w latach 1939–1941: „Wielu z nas nie ma świadomości, iż
skala represji na Kresach była znacznie wyższa niż w ZSRS w okresie zwanym
wielką czystką. Do represji wobec obywateli polskich, a tych nie rejestrowano
dotychczas, należą takie zjawiska, jak rugi mieszkaniowe, nacjonalizacja nawet
drobnych «interesów» czy tzw. realności, pozbawienie praw obywatelskich,
uniemożliwianie praktyk religijnych, szydzenie z Polski i jej historii, rabunki
mienia prywatnego, państwowego i samorządowego, samosądy, gwałty i pobicia.
Gdyby te wszystkie patologie zliczyć, to wyszłoby, iż jakąś formą cierpienia
dotknięta była prawie każda z osób mieszkających na Kresach Wschodnich,
a szczególnie – niemal wyjęci spod prawa – Polacy. Niezależnie od wielkości
strat i innych represji państwo polskie musi w znacznie większym stopniu
przyłożyć się do ich uhonorowania i upamiętnienia. To nasz wielki zbiorowy
obowiązek”.
)) K. Jasiewicz, „Nasze prawdziwe straty na Wschodzie”, wSieci Historii,
nr 9, wrzesień 2014 r.

5.

Leszek Żebrowski o pacyfikacji polskiej wsi Koniuchy na Nowogródczyźnie w 1944 r. i jej sprawcach uhonorowanych przez PRL Virtuti Militari:
„W działających w okolicach [Lidy – przyp. Glaukopis] sowieckich zgrupowaniach
znajdowały się liczne «otriady» żydowskie oraz grupy o mieszanym składzie
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narodowościowym. Zajmowały się one głównie zaopatrzeniem, czyli rabowaniem
chłopów z wszelkiego dobytku. Po wojnie wielu tych «partyzantów» wspominało,
że nigdy nie jedli tak dobrze, jak podczas okupacji, można więc sobie wyobrazić,
jak wielkie zgromadzili w ten sposób zapasy. Powszechne były gwałty na kobietach, w tym nawet na małych dziewczynkach. Samoobrona nie była skuteczna,
jej działania były raczej rozpaczliwym wołaniem o ratunek, którego przecież nie
było. Mimo to Sowieci postanowili dokonać przykładowych aktów zemsty, aby
zastraszyć innych. Wybór padł na Koniuchy, małą, leżącą na uboczu polską wieś.
I stało się. 29 stycznia 1944 r. grupy partyzantki sowieckiej dokonały zbrodniczej
pacyfikacji. […] Zbrodniarzami dowodził Genrich (Heinrich) Ziman «Jurgis»
(po wojnie zasłużony komunista «litewski» Genrikas Zimanas). Został on wyjątkowo doceniony w Polsce Ludowej: odznaczono go Orderem... Virtuti Militari.
I – mimo że sprawa znana jest od ponad dekady – nasi decydenci jakoś nie
spieszą się z wykluczeniem go z grona polskich bohaterów”.
)) L. Żebrowski: „Virtuti Militari za dokonanie masakry w polskiej wsi
Koniuchy”, Historia Do Rzeczy, 24 września 2014 r.; http://historia.wp.pl/
strona,2,title,Virtuti-Militari-za-dokonanie-masakry-w-polskiej-wsi-Koniuchy,wid,16908247,wiadomosc.html

6.

Sławomir Cenckiewicz i Piotr Wojciechowski o uwarunkowaniach
uwikłania prof. Kieżuna we współpracę z SB: „«Sprawa Tamizy» nie dotyczy
Powstania Warszawskiego, ale po części kompromitującej skuteczności ideologii
«partyzantów Moczara». To sprawa o wielkim znaczeniu dla historii PRL, ale
i ewolucji świadomości społeczeństwa polskiego. To sprawa rzutująca na obraz
Polski w świecie, bo bez sukcesu moczaryzmu w części polskich elit narodowych
i kombatanckich nie byłoby sukcesu rewizjonistów (często niedawnych katów
stalinowskich), którzy zdołali wykreować się na jedynych rzeczników liberalnej
demokracji, żeby odwołać się do przykładu Zygmunta Baumana.
Bez moczaryzmu inaczej wyglądałaby sprawa tzw. opozycji demokratycznej. To
akces części AK-owców do ZBOWiD stał się największym sukcesem propagandy
komunistycznej, bo zdezintegrował polską świadomość polityczną i historyczną.
Rozumiemy więc Witolda Kieżuna, gdy w okresie PRL oburzał się na rolę stalinowców, wygnańców w rodzaju Zygmunta Baumana i Włodzimierza Brusa czy
ich politycznych spadkobierców z «lewicy laickiej» KOR, ale odmawiamy mu
zrozumienia dla podjętej na tym polu współpracy z SB, której funkcjonariusze
[…] przekonywali go do sojuszu w walce z Żydami, na który niestety przystał.
Sprawa prof. Witolda Kieżuna to jedna z odsłon rywalizacji «Chamów»
z «Żydami», sprawa pułapki zastawionej na szczerych patriotów przez reżyserów z KGB i GRU”.
)) S. Cenckiewicz, P. Wojciechowski, „O «Tamizie» raz jeszcze”, Do Rzeczy,
nr 40/088, 29 września – 5 października 2014 r.
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7.

Justyna Błażejowska o odkrytym niedawno archiwum Komitetu
Obrony Robotników: „Rewelacyjne znalezisko w postaci archiwum ursuskiego
zmieściłoby się w pudełku po butach, niemniej jednak mamy do czynienia
z pierwszorzędnym źródłem historycznym. Daje bowiem nowe bezpośrednie
dowody w sporze o genezę Komitetu Obrony Robotników.
Powołanie dokładnie trzydzieści osiem lat temu Komitetu Obrony Robotników poprzedziła akcja pomocy dla represjonowanych uczestników strajków
i wystąpień ulicznych, do jakich doszło 25 czerwca 1976 r. przeciwko podwyżkom cen podstawowych artykułów spożywczych. Została zorganizowana przez
grupę 1. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta, skupioną
wokół Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. […] Odnalezione właśnie archiwum zostało ukryte w piwnicy należącej do rodziny Fałkowskiego
w maju 1977 r. po serii aresztowań, którymi władza odpowiedziała na manifestacje w Krakowie, związane ze śmiercią studenta Stanisława Pyjasa. Składa
się z trzech kartotek z danymi i informacjami o objętych pomocą robotnikach
ursuskich, spisanych relacji uczestników strajków o przebiegu wydarzeń oraz
notatek sporządzonych na podstawie rozmów z represjonowanymi i wywiadów
środowiskowych. Najwcześniej opracowany zbiór liczy 127 fiszek wykonanych
odręcznie na pociętych kartkach zwykłego papieru i ułożonych alfabetycznie.
Dotyczą 113 osób znanych z imienia i nazwiska, samego nazwiska, imienia
i / lub miejsca zamieszkania. […] Nową kartotekę tworzyły 233 kartonowe
fiszki perforowane dotyczące 210 osób, w większości przepisane na maszynie
i aktualizowane odręcznie. Najstaranniej sporządzone podawały informacje
o sytuacji rodzinnej, zawodowej i materialnej, o wyrokach i innych represjach
oraz o formach udzielonego wsparcia, czasami również imię bądź inicjał «opiekuna» i daty odwiedzin. […] Trzeci – prawdopodobnie najpóźniejszy – rejestr
to 200 kart, których wygląd w porównaniu z poprzednimi nie uległ zmianom.
Zawierały dane 194 robotników i zostały podzielone na trzy części: «Zakończone», «Zakończone. Nie odwiedzone», «W trakcie. Archiwum». Taki układ
świadczy o finalizowaniu spraw, ostatecznym porządkowaniu i archiwizowaniu
zbioru. Ostatni datowany wpis z 20 kwietnia 1977 r. informuje o podjęciu
przez jednego z podopiecznych ślusarza Sylwestra A. z Żyrardowa pracy poza
fabryką ciągników i przekazaniu mu zapomogi w wysokości 1500 zł.
Dostęp do tych materiałów miało tylko kilka zaufanych osób (A. Macierewicz, P. Naimski, W. Fałkowski, W. Onyszkiewicz, Dariusz Kupiecki, Krzysztof
Łączyński), ponieważ sprawą najwyższej wagi było bezpieczeństwo danych
i gwarancja, że nie wpadną w ręce funkcjonariuszy SB”.
)) J. Błażejowska, „Świadkowie z kartoteki”, Gazeta Polska Codziennie,
22 września 2014 r.
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8.

Marcin Wolski o roli kobiet w najnowszej historii Polski: „Kiedy
mężczyźni konspirowali, szli do powstań, a potem na szubienice lub Syberię,
a na ich matki, żony i kochanki spadał obowiązek zapewnienia sobie oraz
dzieciom, a co ważniejsze – przeniesienia na następne pokolenia żaru patriotyzmu, dziejowych nauk lub po prostu kodeksu moralnego ludzi przyzwoitych.
Polskie kobiety nie musiały bić się o równouprawnienie, one je faktycznie
miały, zajmując się opustoszałymi domami, idąc do fabryk i biur, a czasem
kiedy mężczyzn zabrakło, biorąc do rąk karabin. Działo się tak do ostatniej
wojny – kiedy wróg przestał okazywać względy niewiastom, choć jeszcze nie
zachowywał pełnego parytetu. […] Jednak nawet później ich dziejowa rola się
nie zakończyła . To one – tym razem jako matki, babki i baby z cielęciną
– pozwoliły przetrwać PRL, to one stały w kolejkach, one bywały aktywną
częścią wzburzonych tłumów, jak mróweczki pracowicie tworzyły Solidarność
i należały do najtrwalszych ogniw podziemia”.
)) Marcin Wolski, „Czas kobiet”, Do Rzeczy, nr 39, 22–26 września 2014 r.

9.

Joanna Szczęsna i Anna Bikont o nawoływaniach Jacka Kuronia do
powstania zbrojnego w Polsce w 1982 r.: „Polityczny realizm i obawa przed
rozlewem krwi były fundamentem publicystyki Kuronia. Dlatego takim zaskoczeniem był ogłoszony w lutym 1982 r. w podziemnym «Tygodniku Mazowsze»
jego artykuł «Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia». Wzywał w nim ni mniej,
ni więcej, tylko do «zlikwidowania okupacji w zbiorowym zorganizowanym
wystąpieniu» poprzez «jednoczesne uderzenie na wszystkie ośrodki władzy
i informacji w kraju». To ogólnonarodowe powstanie miało przygotować pozostające na wolności kierownictwo podziemnej «Solidarności»”.
)) Anna Bikont, Joanna Szczęsna, „Jacek Kuroń – Rewolucjonista z duszą
negocjatora”, Gazeta Wyborcza, 16 czerwca 2007 r.

10.

Adam Borowski, działacz podziemia solidarnościowego, wydawca:
„Dla mnie było oczywiste, że okrągły stół to tylko etap do odzyskania pełnej
niepodległości. Z komunistami należało pertraktować jak z terrorystami
– dopóki dysponują siłą, to rozmawiamy, ale gdy tylko odłożą broń, przestajemy rozmawiać i stawiamy ich przed sądem. A tu umów dotrzymano. Nie
osądzono zbrodni, więc co tu świętować?”.
)) „Dziś trudniej oprzeć się pokusom, rozmowa Jacka i Michała Karnowskich
z Adamem Borowskim”, wSieci, nr 42, 13–19 października 2014 r.
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11.

Adam Michnik o dobrych intencjach palenia przez funkcjonariuszy
SB archiwaliów bezpieki: „Rząd miał wtedy ważniejsze sprawy na głowie niż
te archiwa ubeckie: granica na Odrze i Nysie, reformy Leszka Balcerowicza,
zmiany w samorządach. Intencje tego palenia były różnorodne, mogę sobie
wyobrazić, że przynajmniej niektóre nie były podłe. W końcu każdy ksiądz
katolicki miał swoją teczkę. […]
– Esbecy niszczyli akta swoich podopiecznych?
– Nie tylko agentów. Jak ktoś był w opozycji i miał kochankę, to gdzie
mogli, sfotografowali cię, i to wszystko było w tych archiwach. Ja nigdy swoich
papierów nie widziałem, ale Krzysztof Kozłowski [pierwszy niekomunistyczny
szef MSW] mi powiedział: «Nie przejmuj się, głównie są tam dziewczyny,
a i tak nie wszystkie, za to te, które są – same ładne». […] Rozmawiałem
o tym z Kiszczakiem, który czuł się jednym ze współarchitektów porozumienia okrągłostołowego i nie chciał, by sprawa archiwów zaciążyła na rządzie
Mazowieckiego. On uważał, że gdy ktoś zostaje np. wiceministrem spraw
zagranicznych, a jednocześnie go rozpracowywali i są jakieś jego fotografie
z dziewczyną, to lepiej te kwity spalić”.
)) „Mazowieckiemu należy się łuk triumfalny”, wywiad Agaty Nowakowskiej
i Dominiki Wielowieyskiej z Adamem Michnikiem, Gazeta Wyborcza, 13–14
września 2014 r.

12.

Prezydent Bronisław Komorowski o Wojciechu Jaruzelskim: „Żegnam
dziś prezydenta czasów przełomu ustrojowego w Polsce, Wojciecha Jaruzelskiego,
polityka mającego swój istotny udział w umożliwieniu pójścia przez Polskę drogą
głębokich przemian systemowych po wyborach 1989 r. […] Szacunek dla majestatu śmierci nie powinien podlegać ograniczeniom, redukcji z powodu ocen
politycznych. Majestat demokratycznej i niepodległej Polski powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi nawet, a może
właśnie szczególnie wtedy, gdy politycznie tak wiele dzieli […] Jako zwierzchnik
Sił Zbrojnych żegnam zasłużonego żołnierza frontowego, który na polu walki
z hitlerowskim najeźdźcą dał dowody żołnierskiego męstwa i poświęcenia dla
ojczyzny […] Jestem pewien, że w tym miejscu w sposób szczególny wybrzmi
melodia, tak jak kiedyś śpiewana w czasie wojny pieśń: «Śpij kolego w ciemnym
grobie, niech się Polska przyśni tobie» […] Jako człowiek z pokolenia Solidarności
żegnam jednego z ostatnich symbolizujących trudny, a często tragiczny los pokolenia czasów powojennych, pokolenia głębokich, bolesnych podziałów, polityka,
żołnierza, człowieka dźwigającego ciężar odpowiedzialności za najtrudniejsze i za
najbardziej chyba dramatyczne decyzje w powojennej historii Polski”.
)) Komorowski o Jaruzelskim: „Żegnam dziś prezydenta”. A o jego ofiarach
zapomniał? Niezależna.pl, 2 czerwca 2014 r.
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13.

Waldemar Łysiak o ideowym obliczu kijowskiego Majdanu w 2014 r.:
„Tendencje nacjonalistyczne (od narodowców, do nazistów) nie wykiełkowały,
rzecz prosta, na Majdanie 2014, są dużo starsze. Wśród Ukraińców nigdy po
II wojnie światowej nie zgasły sympatie nazistowskie, których kolebkę stanowi
hitlerowska ochotnicza 14. Dywizja SS-Galizien (SS-Hałyczyna), złożona z siczowych «herojów», a już kult UPA i OUN tlił się w bardzo wielu ukraińskich
sercach, tylko że «komuna» (ZSRR) tłumiła te sentymenty. Kiedy jednak padła
– otworzyły się wrota piekieł. […] Ruch UNA-UNSO zaczął skupiać wszelkie
mniejsze organizacje nacjonalistyczne tudzież «narodowe» partyjki parlamentarne (jak Ukraińska Partia Narodowa czy Ukraińska Partia ChrześcijańskoDemokratyczna), akcentując m.in. konieczność odebrania Polsce jej ziem
południowo-wschodnich (tzw. «Zakerzonie»). Program UNA-UNSO prawie
się nie różni od programu OUN, co nie może dziwić, bo i kierownictwo różni
się mało: szefem jest syn Romana Szuchewycza. Pod jego komendą przez
kilkanaście lat tworzono grupy bojowe, które tego roku opanowały Majdan.
[…]
Tymczasem – abstrahując od dzisiejszego «steru władzy» (to już inna bajka,
gierka międzynarodowa) – «rewolucję kijowską» istotnie zdominowali «banderowcy», i kto temu przeczy, mija się z prawdą. Swoboda (założona w 1991
Socjalnarodowa Partia Ukrainy) zawsze używała symboliki i retoryki nazistowskiej, mając świetne relacje z Narodową Partią Niemiec (NPD). Deutsche
Stimme (organ NPD) pełne jest nostalgicznych wspominków weteranów 14.
Ukraińskiej Dywizji SS-Galizien, wzajemne serdeczne wizyty niemieckich
i ukraińskich SS-manów to codzienność Swobody. Jej szef, Ołeh Tiahnybok,
wysyła swoich «chłopców» (noszących koszulki z napisami: «Śmierć Lachom!»)
do akcji takich, jak sprofanowanie (2009) monumentu polskich profesorów
zamordowanych przez nazistów we Lwowie, czy zakłócanie uroczystości rocznicowych ku czci Polaków wyciętych w Hucie Pieniackiej. Parlamentarne
(wyborcze) aspiracje Swobody finansują m.in. kryminaliści o pseudonimach
«Pups» i «Wowa Morda». Z całym swoim nazizmem, antypolonizmem i antysemityzmem Swoboda to jednak ledwie przedszkole «banderowskiego» bandytyzmu. Przedszkole wobec ichnich kolegów, tworzących ugrupowanie Prawy
Sektor, do którego świetnie pasuje pojęcie «strzelcy siczowi», znane Sarmatom
kilka wieków temu, a parę miesięcy temu odgrzane na kijowskim Majdanie
śmiertelną kanonadą przypisywaną przez Salon ludziom Wiktora Janukowycza”.
)) Waldemar Łysiak, „Muzyczka majdanu”, Do Rzeczy, 15–21 września 2014 r.

14.

Agnieszka Romaszewska komentując artykuł Waldemara Łysiaka
i debatę wokół przypadku prof. Kieżuna: „Łysiak i jego kłamliwe rewelacje
na temat Ukrainy. Budzące wstręt i naruszające reguły badań historycznych
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oczernianie profesora Kieżuna i rozpętanie awantury «lustracyjnej», do której
właśnie zręcznym ruchem dołączył swoją maczetę Czuchnowski z GW”.
)) Agnieszka Romaszewska, „Naparzanka wszystkich ze wszystkimi, imponująca jatka. Zwłaszcza na tak zwanej «prawicy»”, Portal WPolityce.pl,
26 września 2014 r., http://wpolityce.pl/media/215452-romaszewska-naparzanka-wszystkich-ze-wszystkimi-imponujaca-jatka-zwlaszcza-na-tak-zwanej-prawicy

15.

Tomasz Piątek, publicysta Krytyki Politycznej, o artykule Waldemara
Łysiaka: „Łysiak pisze, że putinowski prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz,
był «szczerym przyjacielem Polski» (tak!). Sens artykułu jest taki: obalenie
Janukowycza to nazistowsko-żydowski spisek (tak!). Do ludzi na Majdanie
strzelali sami ludzie z Majdanu: neonaziści z Prawego Sektora, którzy udawali
tylko snajperów Janukowycza, a naprawdę próbowali wystrzelać mu milicjantów. Ale oczywiście durni lub też zdurniali od żądzy krwi (głównie lechickiej)
banderowcy to tylko narzędzie innego, globalnego Zła. «U steru władzy», pisze
Łysiak, jest «gierka międzynarodowa». Co rozumie przez słowo «międzynarodowa», można łatwo wywnioskować z tego fragmentu: «Banderowcy weszli
do nowego rządu, ale istotnie nie zdominowali go, zostali wykolegowani przez
grę międzynarodową (dla Gazety Wyborczej dowodem na antybanderowskość
tego rządu jest fakt, że premier Jaceniuk i wicepremier Hrojsman mają pochodzenie żydowskie, drugi to nawet członek gminy żydowskiej; w czerwcu «Der
Spiegel doniósł, że ojciec nowego prezydenta, Petra Poroszenki, to Żyd z tej
samej gminy żydowskiej co Hrojsman)». […] Łysiak na poważnie uprawia
rasizm. Stwierdza, że «zawzięta nienawiść Ukraińców do Polaków» ma genetyczny charakter. Że Ukraińcy nie mają języka, tylko posługują się wolapikiem.
Że Polacy próbują Ukraińców «przejednać kucaniem, czołganiem, podlizywaniem», piszcząc «Sława Ukraini!», co jest bezskuteczne ze względu na wyżej
wymienioną genetyczną nienawiść”.
)) Tomasz Piątek, „Łysiak, «Do Rzeczy», Targowica. Tym razem serio”, Gazeta
Wyborcza, 15 września 2014 r.

16.

Profesor Bronisław Łagowski o budowaniu tożsamości współczesnej
Ukrainy w oparciu o tradycję UPA i kult tej organizacji: „Taka jest rzeczywistość
i Polakom powinno to dać do myślenia. Powinno się pojawić większe zainteresowanie tą sprawą, bo nie jest to tylko czysto sentymentalne wspominanie przeszłości, lecz następuje przejęcie upowskich metod postępowania i politykowania,
przejęcie banderowskiego etosu, który jest stawiany dzisiejszym Ukraińcom za
wzór, choć zachodnim Ukraińcom nawet nie trzeba było go stawiać, bo oni
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w nim wyrośli. Usiłuje się całemu narodowi ukraińskiemu ten etos banderowski
zaszczepić. Już samo nieodcięcie się od tego etosu, a mogłoby ono tylko polegać
na stanowczym jego potępieniu, jest niebezpieczne. UPA to jest tradycja najgorsza
z możliwych, tak jak tradycja niemieckiego hitleryzmu z charakterystycznymi
formacjami SS, do których UPA zresztą w różnych okresach się zbliżała. Uważam,
że Polacy są zaślepieni antyrosyjskim aspektem tradycji upowskiej i uważają, że
skoro jest ona antyrosyjska, to jest jak najbardziej godna pochwały albo przynajmniej pobłażliwości. W polskiej polityce jest to jedno z tych głupstw ocierających się o polityczną zdradę interesów narodowych. […] UPA to była organizacja
faszystowska. Popełniała bestialstwa tak okrutne, że Polacy szukali schronienia
u Niemców. Zachodni Ukraińcy, bo wschodni mają do niej krytyczny stosunek,
utożsamiają się z tradycją UPA. Uważają, że niepodległość Ukrainy została wywalczona przez UPA, podczas gdy w rzeczywistości Ukraina została utworzona przez
bolszewików, Lenina i Stalina i utrzymana w ZSRR przez kilkadziesiąt lat. Była
rządzona w sposób tyrański, jak cały Związek Radziecki, ale z drugiej strony
została obroniona m.in. przed Polską. Wiadomo, że mieliśmy ochotę nie tylko
na Lwów. Gdy ZSRR upadł, Ukraińskiej Republice niczego nie brakowało, żeby
być prawdziwym państwem. Dopiero teraz brakuje”.
)) Prof. Bronisław Łagowski, „Rusofobia to jest obecnie ideologia państwowa”,
Onet.pl, 7 października 2014 r.; http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw

17.

Lider partii Wielka Ukraina, Igor Berkut: „Oczywiście, powinniśmy
zwrócić zachodnią Ukrainę Polsce. Trzeba jeszcze raz przemyśleć tę kwestię.
Nie jest tajemnicą, że dziś w Polsce dziesiątki tysięcy rodzin mają dokumenty
świadczące o prawie do własności, którą odebrała im władza sowiecka, Armia
Czerwona i tyran Stalin. Jeśli odrzucamy stalinizm, jeśli odrzucamy sowiecką
władzę, odrzucamy komunizm […] to powinniśmy zwrócić część zachodniej
Ukrainy, do której weszły wojska sowieckie w 1939 na podstawie paktu Ribbentrop–Mołotow. Cała Europa będzie za”.
)) „Ukraiński polityk: powinniśmy zwrócić zachodnią Ukrainę Polsce”, portal
Kresy.pl, 8 sierpnia 2014 r.,; http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz%2Fukrainski-polityk-powinnismy-zwrocic-zachodnia-ukraine-polsce-video#

18.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko: „OUN-UPA to bardzo ważna
kwestia, podniesiona w sam raz. Wcześniej zagadnienie bojowników OUN-UPA dzieliło Ukrainę. I dlatego na porządku dziennym nie było ono
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poruszane. W Galicji [Małopolska Wschodnia – przyp. Glaukopis], na ziemi
iwano-frankiwskiej [województwo stanisławowskie – przyp. Glaukopis],
w Równem, na Wołyniu było ono rozwiązywane na poziomie miejscowych
rad. Ale obecnie czas jest dobry. Bo kimże jest żołnierz, który broni swojego
kraju, tak jak to robili żołnierze UPA? Jeśli zwróciliście uwagę, to w moim
wystąpieniu inaugurującym prezydenturę i na Dniu Flagi Państwowej UPA
była wspominana jako przykład bohaterów. Takie jest właśnie moje
stanowisko”.
)) Petro Poroszenko, „OUN-UPA przykładem bohaterstwa”, Portal kresy.pl,
25 września 2014 r.; http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz%2Fpetro-poroszenko-oun-upa-przykladem-bohaterstwa-czas-rozpatrzyc-nadanie-statusu-kombatantow-jej-zolnierzom#

19.

Jacek Komuda, pisarz i historyk: „Wszelka niechęć Ukraińców do
Polaków w XIX i XX wieku wzięła się z kompleksów – poczucia niższości
kulturowej. Ukraina wywodzi się i słusznie odwołuje do tradycji Rusi Kijowskiej, ale tradycja ta została zerwana już w XIII–XIV wieku. Elity ruskie spolonizowały się, weszły w skład państwa polsko-litewskiego, a ich rolę próbowali
przejąć Kozacy, dla których miejsca w Rzeczypospolitej nie było, a kiedy podjęto
próbę zawarcia unii hadziackiej w 1658 r., było już za późno. Jednak kultura
kozacka zanikła w XVIII wieku, a gdy w XIX pojawił się ukraiński nacjonalizm,
to wyglądał bardzo prymitywnie przy polskim. My mieliśmy historię, zamki,
dzieła sztuki, miasta, a Ukraińcy? Owszem, kiedyś Ruś Kijowską, Chmielnickiego i co? Stąd właśnie wzięła się ich irracjonalna nienawiść do Polaków, która
zaowocowała potem rzezią na Wołyniu. Myślą, że i nam zabrakło cierpliwości,
że nie traktować ich jak chamów”.
)) Jacek Komuda, „Szlachcice i nuworysze”, Historia Uważam Rze, nr 10
(październik 2014): s. 48.

20.

Luis Pio Moa Rodrigues, historyk hiszpańskiej wojny domowej:
„Generał Franco i prawica nie wystąpili w 1936 r. przeciwko samej republice,
ale przeciwko Frontowi Ludowemu, który dopuścił się w czasie wyborów
fałszerstw. Po 1936 r. nie było więc już mowy o legalnych rządach republikańskich. Rozpoczęła się antychrześcijańska rewolucja. W dodatku współtworzący
Front Ludowy separatyści chcieli podzielić Hiszpanię. W tym sensie to lewica
doprowadziła do wojny domowej. Nacjonaliści walczyli o integralność Hiszpanii i przetrwanie kultury chrześcijańskiej, a w ich szeregach, wbrew mitowi
o walce biednych z bogaczami, było tyle samo biedaków co po stronie rewolucjonistów. […] Franco uratował po prostu Hiszpanię przed rewolucją na
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wzór sowiecki. A kolejną niezwykłą jego zasługą było uchronienie Hiszpanii
przed uczestnictwem w II wojnie światowej. Udało mu się również nie dopuścić
do wojny domowej, już po 1945 r., do której dążyły popierane przez Stalina
oddziały komunistycznej partyzantki «maquis» (nazywanej również Guerrilleros
Espanoles), Franco zapewnił Hiszpanii jeden z najdłuższych okresów pokoju
w historii kraju, pozostawił po sobie dobrze prosperujące i pojednane wewnętrznie państwo”.
)) Luis Pio Moa Rodrigues, „Klęska Stalina”, Do Rzeczy Historia, nr 10,
20 październik 2014 r.

21.

Piotr Zychowicz o Marszałku Pétainie: „W okupowanej Europie
występowały dwa rodzaje kolaboracji. Pierwszy to współpraca ideologiczna.
W Rumunii podjęła ją Żelazna Gwardia, na Węgrzech Strzałokrzyżowcy,
w Chorwacji Ustasze. Czyli rozmaite lokalne ruchy faszystowskie. […] Drugi
typ kolaboracji to współpraca pragmatyczna. Podejmowali ją z reguły konserwatyści, którzy gardzili Hitlerem, jego ideologią i metodami, ale uważali, że
dla dobra narodu powinno się iść z okupantem na jakąś ugodę. Odgrywali
rolę poduszki, między własnym narodem, a aparatem represji okupanta.
Poduszki, która amortyzowała uderzenia i łagodziła terror. Współpraca taka
miała więc na celu obronę substancji biologicznej narodu. Modelowym przedstawicielem takiej formy kolaboracji był marszałek Pétain. Francuzi mówią,
że generał de Gaulle podczas wojny był mieczem francuskiego narodu, a Pétain
był jego tarczą. Tragedia polskiego narodu polegała na tym, że my mieliśmy
tylko miecz, a nie mieliśmy tarczy. To właśnie między innymi dlatego nasze
straty osobowe były tak olbrzymie w porównaniu ze stratami Francji”.
)) Piotr Zychowicz, „Dzięki ugodzie z Berlinem można było uratować życie
setek tysięcy Polaków”, Portal Wirtualna Polska, 25 września 2014 r.; http://
historia.wp.pl/title,Piotr-Zychowicz-dla-WPPL-dzieki-ugodzie-z-Berlinem
-mozna-bylo-uratowac-zycie-setek-tysiecy-Polakow,wid,16910787,wiadomosc.html?ticaid=113845

22.

Eric Zemmour, francuski historyk, autor bestsellerowej ale okrzykniętej skandalizującą książki Samobójstwo Francji (Le suicide français),
w której twierdzi, że kolaboracyjny rząd Vichy uratował tysiące francuskich
Żydów przed zagładą: „Nie zgadzam się z ogólnie obowiązującą oceną roli,
którą reżim Vichy odegrał w Holokauście. Pétain zdecydował się na kolaborację
z III Rzeszą, by uratować francuskich Żydów przed zagładą. I to mu się w dużej
mierze udało. […] Co z tego, że, jak twierdzi Paxton, jedna czwarta Żydów
żyjących wówczas we Francji zginęła w skutek kolaboracji z III Rzeszą. Byli to
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głównie Żydzi z zewnątrz, obcy. Zostali celowo poświęceni, by pozostałe
75 proc., francuskich Żydów, mogło przeżyć. […] Jedni musieli zginąć, by
drudzy mogli żyć. Paxton jest Amerykaninem i oni ciągle usiłują narzucić nam
poczucie winy”.
)) „Zychowszczyzna po francusku. «Reżim Vichy uratował Żydów». Książka
usprawiedliwiająca kolaborację bestsellerem nad Sekwaną”, Wpolityce.pl,
12 października 2014 r.; http://wpolityce.pl/swiat/217713-zychowszczyzna
-po-francusku-rezim-vichy-uratowal-zydow-ksiazka-usprawiedliwiajaca-kolaboracje-bestsellerem-nad-sekwana

23.

Fragment z dziennika Mosze Majika (oryginał w jidysz w zbiorach
ŻIH), wskazujący na sprawczą rolę Niemców w mordach w Jedwabnem oraz
Radziłowie – na podstawie wydania angielskiego: „Refugees from Jedwabne
and Radzilow arrived [in Sokoły], who were coincidentally saved from death,
and who saw with their own eyes and felt the hell on their flesh. With the help
of local farmers, the Germans gathered the Jews of these places, with the rabbi
and leaders of the community at the front, in the market square. At first, they
beat them cruelly and forced them to wrap themselves in their tallitot, to jump
and dance, accompanied by singing. All this was done under an unceasing
flood of lashes from cudgels and rubber whips. At the end, they pushed all
the Jews, while beating and kicking them, into a long threshing house and set
it on fire with them inside. This was the end of Jedwabne and Radzilow”.
)) Michael Maik, Deliverance: The Diary of Michael Maik. A True Story (Kedumim, Israel: Keterpress Enterprises, 2004): 38–39. Rękopis dziennika Mosze
Majika napisany w jidysz podczas wojny znajduje się w AŻIH, sygn. 302/92,
lecz nie został uwzględniony jako źródło w tomie Wokół Jedwabnego.

24.

Ewa Kurek o zachowaniu się Żydów w czasie okupacji niemieckiej:
„Gdy Niemcy ustanowili getta, w których rządziła (pod nadzorem Niemców,
oczywiście) czysto żydowska administracja i policja, większość Żydów była z tego
zadowolona. Skutkiem tego po upływie pierwszych trzech lat wojny [w lipcu
1942 r.] mieli wprawdzie polscy Żydzi rozrzucone na terenie całej Polski upragnione struktury autonomiczne, w których kursowały żydowskie tramwaje,
dzieci żydowskie uczyły się w żydowskich szkołach żydowskiego języka, płacono
żydowskimi pieniędzmi, przestępców łapała żydowska policja […], lecz w sensie
polityczno-militarnym i mentalnościowym byli bezbronni i osamotnieni. Skazani
tylko i wyłącznie na siebie i łaskę Niemców. W tym okresie Żydzi czuli się bardziej
bezpieczni w gettach niż poza nimi. Niemcy mordowali wielokrotnie więcej
Polaków niż Żydów. Getto warszawskie otoczono murem na polecenie Niemców,
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ale prace budowlane przeprowadziła i sfinansowała Gmina Żydowska. Nikt nie
próbował sabotować robót. Uważano, że za murami da się jakoś przetrwać wojnę.
Snuto nawet plany obrony getta przed... Polakami.
Jak grom z jasnego nieba spadła na wszystkich decyzja Niemców o wymordowaniu europejskich Żydów. Podjęto ją w 1941 i była oczywiście tajna. Realizację rozpoczęto w lipcu 1942 roku, wywożąc pierwsze transporty Żydów do
obozów zagłady. […] Żydowska policja oraz administracja ukrywały prawdę
przed ludnością getta, wmawiając jej, że wysiedlani jadą na wschód do pracy,
a sobie, iż poświęcają część Żydów, by uratować resztę. To oni sporządzali listy
Żydów i zapędzali ich do wagonów. Wykonywali najbardziej pracochłonną
i brudną część pracy przy wywózce. Potem chodziło im już tylko o własną
skórę. Na koniec i oni zostali w większości zabici przez Niemców”.
)) Dr Ewa Kurek na spotkaniu w Centrum Edukacyjnym Powiśle,
20 września 2014 r.;
http://naszeblogi.pl/49529-czemu-zydzi-nienawidza-polakow-spotkanie-z
-dr-ewa-kurek

25.

Stella Zylbersztajn, Polka żydowskiego pochodzenia, ocalona z Holokaustu, chrześcijanka, o swoim stosunku do Żydów w czasie okupacji niemieckiej: „Że zostałam antysemitką w getcie? […] Widziałam getto w Warszawie,
zapłaciłam i przeprowadzili mnie tam. To było straszne przeżycie. Ci ludzie
mnie odpychali od siebie. Ja czułam się Polką, nie byłam taka jak oni! […]
Żydzi w getcie byli okropni. Dla mnie to nie byli ludzie, to nie było życie, to
była wegetacja. […] Ja była stuprocentową Polką i chciałam o Polskę walczyć,
a nie siedzieć w getcie!”.
)) „Oczy ściganego zwierzęcia” – rozmowa Mazurka, Rzeczpospolita (Plus–
–Minus), 13–14 września 2014 r.

26.

Doktor Krzysztof Persak o procesie odzyskiwania nieruchomości
przez Żydów i ich spadkobierców w Polsce po II wojnie światowej: „Litera
prawa była dlań [Żyda] korzystna (niekiedy może nawet zbyt liberalna, bo
umożliwiała nadużycia), a podjęte próby restytucji – jeśli do nich doszło
– zazwyczaj kończyły się powodzeniem. Problem jednak w tym, że polscy
Żydzi – których 90 proc. zginęło w Zagładzie – rzadko mogli się upomnieć
o swoją własność. Ci, którzy przeżyli, ze względu na rozproszenie po świecie
i brak środków rzadko mogli skorzystać z przysługujących im praw”.
)) Krzysztof Persak, „Na Niemców wina i zbrodnia, dla nas klucze i kasa”,
Gazeta Wyborcza, 26 września 2014 r.
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27.

Twierdzenia dr. Persaka kontrastują z opinią samych Żydów, zawartą
w American Jewish Year Book (której redakcja na bieżąco monitorowała
warunki w Polsce w drugiej połowie lat 40. XX w.), gdzie informowano:
„Zwrot mienia żydowskiego, czy roszczenia właściciela lub jego potomka, jeśli
majątek nie jest pod kontrolą państwa, udawało się realizować mniej lub bardziej sprawnie”.
)) American Jewish Year Book, 5708 (1947–1948), vol. 49 (Philadelphia: The
Jewish Publication Society of America, 1947): s. 390.

28.

Zbiorowe wyobrażenia Niemców o swoich dziadkach z Wehrmachtu
w świetle historycznych faktów: „Przez długie powojenne dekady Niemcy
wierzyli w mit, że rycerski Wehrmacht nie plamił sobie rąk zbrodniami wojennymi, które popełniali esesmani i zabójcy z Einsatzgruppen. […] Leżący niedaleko zbombardowanego w pierwszych godzinach wojny Wielunia Złoczew
był jedną z 434 wsi spalonych we wrześniu 1939 r. Większość celowo podpalili
żołnierze Wehrmachtu, którzy do 25 października, czyli dnia zakończenia
tymczasowego zarządu wojskowego, na zdobytych terenach zabili 16,5 tys.
cywilów. Zabijali też wziętych do niewoli żołnierzy, a Luftwaffe bombardowało
osiedla i ostrzeliwało uciekinierów na drogach. Prawie nikt ze sprawców ani
rozkazodawców nigdy za to nie odpowiedział. […] Lotnicy Luftwaffe zbombardowali 158 miast i osiedli, choć tylko w niektórych znajdowały się obiekty
o znaczeniu militarnym lub polskie wojsko. Z wyjątkiem Warszawy nie musieli
obawiać się silnej obrony przeciwlotniczej. […] Tylko w ciągu jednego dnia
oblężenia Warszawy, 25 września, Luftwaffe i artyleria ostrzelały dwa duże
szpitale – Dzieciątka Jezus i św. Ducha. W pierwszym zginęło 180 pacjentów
i 25 osób personelu. Ogółem w ciągu czterech tygodni walk o stolicę śmierć
poniosło 30 tys. cywili. Nie byli bezpieczni także ci, którzy uciekali z miast,
na przykład na szosie Warszawa–Siedlce w trakcie jednego tylko nalotu zginęło
600 osób, a w pociągu pod Krotoszynem – 300. […] Nie oglądając się na
konwencje haskie, Niemcy mordowali jeńców, a największej masowej egzekucji
dokonali pod Ciepielowem niedaleko Radomia. Przed rozstrzelaniem kazali
zdjąć ofiarom mundury, aby, jak zanotował w swoim dzienniku jeden z niemieckich świadków, «wyglądali na partyzantów». […] Są i inne przykłady.
W Serocku w nocy wartownicy otworzyli ogień do jeńców, zabili 84 z nich.
W Majdanie Wielkim koło Tomaszowa Lubelskiego zastrzelili 40 jeńców,
w Zambrowie – 200. We wsi Śladów niedaleko Sochaczewa 250 wziętych do
niewoli utopili w Wiśle, a 40 spalili żywcem w szkole w Szczucinie”.
)) Józef Krzyk, „Mordercy w mundurach feldgrau”, Gazeta Wyborcza,
29 września 2014 r.
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29.

Sytuacja Żydów we współczesnych Niemczech w roku 2014: „Wykaz
incydentów antysemickich od lipca do początku września jest długi. Protesty
przeciwko izraelskiej operacji ochronnej na granicy strefy Gazy szybko doprowadziły do obrzucania koktajlami Mołotowa synagogi w Wuppertalu, w zachodnich Niemczech 29 lipca – po raz pierwszy tamtejsza synagoga została spalona
w czasach Hitlera w 1938 roku. W lipcu doszło do kilku incydentów, gdy
antyizraelscy protestanci atakowali Żydów do noszenia kippot na ulicach Berlina. I to tylko początek. Władze niemieckie rejestrowały 184 antysemickie
incydenty w czerwcu i lipcu. Zgodnie z badaniami pozarządowej niemieckiej
organizacji obrońców praw człowieka Amadeu Antonio Foundation, w sierpniu
miało miejsce 25 antysemickich incydentów. «To są najgorsze czasy od czasów
hitlerowskich. Na ulicach, usłyszysz takie rzeczy, jak: „Żydzi powinni być
wygazowani!”, „Żydów powinno się spalić!”» ubolewał Dieter Graumann,
prezydent Niemieckiej Centralnej Rady Żydów w wywiadzie dla Guardiana
w sierpniu tego roku”.
)) Benjamin Weinthal, “Germany‘s Jewish Problem. Anti-Semitism is on the
rise in Germany. But is Angela Merkel doing anything about it?”, Foreign
Policy, 25 września 2014 r.

30.

Współczesne post-Sowiety, czyli Rosja: „Według badania przeprowadzonego przez rosyjską Fundację Opinii Publicznej, aż 40 proc. Rosjan zadeklarowało, że nie ma żadnych moralnych autorytetów. Spośród pozostałych
60% najwięcej osób uznało za największy moralny autorytet prezydenta Władimira Putina – 36%. Na drugim miejscu znalazł się szef rosyjskiej dyplomacji
Siergiej Ławrow – 6%, a na trzecim – minister obrony Siergiej Szojgu – 5%.
Kolejne miejsca zajęli: nacjonalista Władimir Żyrinowski – 4%, premier Dmitrij
Miedwiediew – 3%, reżyser Nikita Michałkow – 3%, komunista Giennadij
Ziuganow – 2%, prawosławny patriarcha Cyryl – 1%, ludobójca Józef Stalin
– 1% i sportowiec Fiodor Jemielianienko – 1%. Na pytanie, czy ludziom
w ogóle potrzebne są autorytety moralne pozytywnie odpowiedziało tylko
43% Rosjan.
Zdaniem socjologów, sondaż pokazuje dość ponury obraz rosyjskiego społeczeństwa. 40% ludzi nie ma żadnych wzorców, 57% uważa takie wzorce za
niepotrzebne, najwyższy religijny autorytet na szarym końcu, za ludobójcami,
agresywnymi politykami, nawołującymi – jak Żyrinowski – do nuklearnej
zagłady, KGB-istami, czy komunistami.
Sondaż pokazuje też, że pomimo swojego nacjonalizmu, Rosjanie tak
naprawdę nic nie wiedzą o własnej przeszłości. Ze swojej 1000-letniej historii, w której nie brakowało przecież bohaterów, wielkich pisarzy, odważnych
dysydentów, czy światowej sławy uczonych, potrafią wybrać tylko… Stalina.
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Nasuwa się wniosek, że rosyjska duma narodowa wynika więc nie tyle z wysokiej oceny własnych dokonań, co z kompleksów i nienawiści wobec dokonań
innych narodów”.
)) „Rosjanie „moralni inaczej”. To jak ma nie być wojny?”,
Kresy24.pl, 24 września 2014 r.; http://kresy24.pl/56486/
rosjanie-moralni-inaczej-to-jak-ma-nie-byc-wojny/

31.

Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Niepodległościowych i Kombatanckich w Krakowie, o lansowanym przez Rosję
pomyśle budowy pomnika ku czci bolszewickich jeńców z 1920 r. „zamęczonych w polskich obozach śmierci”: „My mamy szacunek do zmarłych,
oparty na chrześcijańskiej tradycji. Oni chcą znaczyć pomnikami swoje terytoria. Tak jak to było wcześniej – w samych centrach miast, jako symbol
panowania. Miejscem docelowym dla tych pomników sowieckich żołnierzy
– są cmentarze. Polacy dbają o cmentarze wojskowe żołnierzy różnych narodowości. Rosjanie jak widzą czyjąś delikatność – to traktują to jako słabość
i narzucają swoją politykę. Zachowują się jak barbarzyńcy. Jak nie odpowiemy
im zdecydowanie – to damy sobie napluć w twarz. To jest pierwszy duży
egzamin dla nowego rządu”.
)) „Rosjanie chcą pomnika «Zamęczonych w Polsce» – «To egzamin dla
nowego rządu»”, Niezalezna.pl, 9 października 2014 r.; http://niezalezna.
pl/60202-rosjanie-chca-pomnika-zameczonych-w-polsce-egzamin-dla-nowego-rzadu
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ARTUR DMOCHOWSKI

PRZED UKRAINĄ BYŁ WIETNAM

Kiedyś
Wietnam,
a teraz
Ukraina...
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