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O zjawisku rehabilitacji tzw. polski „ludowej” pisaliśmy już w poprzednich numerach Glaukopisu. W ostatnim czasie wydarzyło się bardzo wiele w tym zakresie i proces ten wyraźnie przyspieszył. Obecnie, jesteśmy
świadkami już nie tylko walki o zachowanie ciągłości prawnej z pRL – gruba kreska załatwiła tę sprawę deﬁnitywnie i dekrety pkWN nadal stanowią fundament systemu prawnego tzw. iii Rp. Dziś, obserwujemy próby
wprowadzania w życie następnego etapu tego procesu – walki o miejsce pRL, i komunizmu w ogóle,
w świadomości społecznej polaków; czy będzie to czas niewoli, upodlenia moralnego i narodowej smuty,
czy rodzaj archaicznego wesołego miasteczka?
Od pewnego czasu dyskusja na ten temat przestała być domeną historyków – coraz częściej zabierają
w niej głos dyżurne „autorytety moralne”, które mają uwiarygodnić obraz pRL jako polski, co prawda nieco
innej niż ta współczesna, może bardziej siermiężnej, ale mimo wszystko „takiej swojskiej – takiej naszej”.
Coraz częściej w dyskursie publicznym przemilczane zostają tematy trudne i niewygodne; zapomina się
o zbrodniach komunistycznego aparatu terroru, agenturze, braku wolności, łamaniu karier i kręgosłupów
moralnych, katastrofalnym zacofaniu kraju i nędzy milionów polaków. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywają liberalne media, które – trudno oprzeć się takiemu wrażeniu – pełnią dziś rolę narzędzia coraz bardziej
wulgarnej propagandy.
Reaktywacja pRL, czyli postępująca historyczna, ale także kulturowa i moralna amnezja, nabrała tempa
w okresie kampanii prezydenckiej. Obaj kandydaci starali się zdobyć przychylność postkomunistycznego
elektoratu; obaj za wszelką cenę dążyli do pozyskania głosów dawnych funkcjonariuszy aparatu represji,
partyjniaków i ich rodzin. temu bowiem miało służyć słynne stwierdzenie kandydata Jarosława kaczyńskiego, że: „za Gierka opozycja nie miała tak źle”, które spotkało się z oburzeniem mediów i dawnych opozycjonistów. i słusznie, choć ci, którzy protestowali nie chcieli zauważać tego, co robił i mówił drugi
z kandydatów, a do tego pełniący obowiązki głowy państwa. Nie słyszeliśmy bowiem protestów, kiedy pełniący obowiązki prezydenta, kandydat komorowski obywał oﬁcjalną podróż do moskwy mając u boku Wojciecha Jaruzelskiego, człowieka na którym ciążą prokuratorskie zarzuty o zbrodnie komunistyczne. Czy to
zatem jeszcze Rp, czy już „pRL-bis”?
W prawdziwej polsce już samo przypuszczenie, że osoba mająca reprezentować majestat Rzeczypospolitej pokazuje się publicznie u boku byłego namiestnika „priwisleńskiego kraju”, jakiegoś rosyjskiego
generał-gubernatora, byłaby uznana za obraźliwy i niesmaczny dowcip. Dziś, jest to polityczny standard,
który media i politycy – prześcigając się w pochwałach – nazywają „historycznym kompromisem”. powszechna stała się także symbolika rodem z pRL; i tak charakterystycznym symbolem Warszawy nie wybrano ani kolumny Zygmunta iii Wazy, ani Syrenki, lecz pałac Stalina, symbol dominacji Sowietów nad
polską, chroniony dziś jako zabytek przez służby konserwatorskie.
Orzeł w koronie na pałacu Stalina, określanie zbrodniarzy mianem „ludzi honoru”, a bohaterów – „oszołomami” – pomieszanie pojęć i symboli jest cechą charakterystyczną naszych czasów. Coraz mniejszą wagę

przywiązuje się do prawdy historycznej, zaś o interpretacji faktów i decydowaniu kto był bohaterem rozstrzygają politycy i dziennikarze. politykę historyczną zastąpiła polityka pamięci – kształtowana w sposób dowolny
przez decydentów. Dziś, na miano bohaterów zasługują jedynie żyjący uczestnicy minionych zdarzeń. Jeśli
ktoś zasłużony miał nieszczęście umrzeć, jego historyczna rola przestaje mieć znaczenie – nie można zrobić
z nim wywiadu. Jego miejsce zajmuje ktoś żyjący; nie ma w tym wypadku znaczenia jego biograﬁa, liczy
się efekt medialny. Dzięki mediom zyskuje status pierwszoplanowego uczestnika wydarzeń. „Bohaterowie
zastępczy” często tak dobrze wczuwają się w rolę, że sami zaczynają wierzyć w przypisywane im zasługi.
Substytut ma tę przewagę nad oryginałem, że jest od niego doskonalszy; bo można go z góry ukształtować
– zaplanować, co będzie mówił, i wyposażyć w tak cenione obecnie przymioty, jak chociażby polityczna
poprawność, czy odpowiednie poglądy polityczne.
można zapytać co dalej; jaki będzie kolejny etap realizacji polityki pamięci? Wydarzenia ostatnich tygodni
pozwalają nam sądzić, że mamy do czynienia już nie tylko z rehabilitacją pRL i walką o świadomość społeczną, ale także z próbą wyrugowania ze świadomości polaków związków z tradycją Zachodu, tradycją
chrześcijańską. Dążenie do usunięcia krzyża z przestrzeni publicznej, ośmieszenia i zmarginalizowania tych,
którzy odważyli się zamanifestować swe przekonania, odbiegające od obowiązującego dyskursu liberalnego, przywodzą na myśl metody stosowane w czasach pRL.
W bieżącym numerze chcieliśmy zwrócić państwa uwagę na umieszczone w dziale „archeologia pamięci” wspomnienia Borysa Sawinkowa o Rosji w pierwszych miesiącach po przewrocie bolszewickim. Dział
„artykuły” został tym razem poświecony w całości tematyce polskiej. Znajdą tam państwo m.in. rozważania
o sarmackiej spuściźnie we współczesnej polsce, analizę przebiegu antypolskiego terroru ukraińskich nacjonalistów na południowo-wschodnich terenach ii Rp w latach 30. i 40. XX w., ciąg dalszy z numeru 1 Glaukopisu (2003) charakterystyki niemieckich formacji okupacyjnych w powiecie kraśnickim oraz dwa materiały
omawiające przestępczą działalność służb specjalnych pRL. Na szczególną uwagę zasługuje rozrachunkowy artykuł, dotyczący edukacji historycznej dotyczący zaniechań i błędów, popełnionych przez decydentów iii Rp w tej dziedzinie. kolejny dział – „Endecja w pRL” poświęciliśmy mało znanej tematyce udziału
narodowców w ruchu opozycyjnym; w oﬁcjalnych publikacjach często pomijanej lub spychanej na margines.
Wiele z osób, o których mowa nie znalazło się w okolicznościowych publikacjach, wydanych w 30. rocznicę
powstania „Solidarności”, co niniejszym, choć w pewnym stopniu, staramy się naprawić. artykuły te stanowią
kontynuację zagadnienia zapoczątkowanego w poprzednim numerze esejem prof. marka Chodakiewicza.
Do tematyki tej będziemy wracali w kolejnych numerach.
W dziale „Dokumenty” prezentujemy trzy różne materiały archiwalne: raport wysokiej rangi funkcjonariusza SS, przedstawiający statystyczną stronę zagłady ludności żydowskiej w okupowanej przez iii Rzeszę
Europie, sprawozdanie podziemia narodowego o sytuacji w polsce pod okupacją sowiecką w 1945 r., oraz
rewelacyjną charakterystykę gen. Wojciecha Jaruzelskiego, sporządzoną przez płk. Ryszarda kuklińskiego
dla Centralnej agencji Wywiadowczej. W „aktualnościach” znalazło się omówienie problemu współczesnych
metod badania i prezentowania historii polski w Stanach Zjednoczonych, oraz związanych z tym trudności.
kolejnym materiał w tym dziale przedstawia szereg pytań i wątpliwości wobec lansowanej w mediach oﬁcjalnej wersji przebiegu katastrofy pod Smoleńskiem. także i ten temat, wobec trudności w swobodnej dyskusji i przedstawianiu faktów w oﬁcjalnym dyskursie publicznym, będziemy kontynuowali w kolejnych
numerach. mamy ponadto reportaż z podróży do korei, państwa, które do dziś boryka się ze spuścizną po
zimnej wojnie; dział „Z żałobnej karty poświęciliśmy sylwetce zmarłej niedawno pani Haliny Wasiutyńskiej.
Całość numeru, jak zawsze, uzupełniają recenzje książek i przegląd prasy. Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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[

Borys sawinkow (1879−1925), rosyjski patriota, terrorysta, współtwórca
organizacji Bojowej partii socjalistów-rewolucjonistów, którą kierował wraz
z głośnym prowokatorem azefem. Był również pełnym temperamentu literatem
piszącym pod pseudonimem ropszyn.
Nie ograniczał się, jak inni rewolucjoniści, do
miotania bomb i mordowania ludzi celem tworzenia
świetlanej przyszłości, ale walczył i piórem. Posiadał charakterystyczny, do wielu przemawiający styl.
W 1917 r. marzenie Sawinkowa zrealizowało
się – upadł w Rosji carat, a od władzy szybko odsunięto liberalnych inteligentów. Miejsce ich zajęli
działacze różnych partii lewicowych, czy wręcz lewackich; specjaliści od haseł i demontażu państwa, artyści słowotwórstwa, grzmiący ku uciesze
gawiedzi i nakręcający spiralę społecznych roszczeń. Spośród nich wyjątkową nieudolnością, polityczną głupotą i barkiem zrozumienia sytuacji odznaczał się minister, premier, w końcu wódz naczelny Aleksander
Kierenski, który program zastępował popisami erystycznymi. Dostrzegając zagrożenie dla „nowej” Rosji wyłącznie po prawej stronie nie potraﬁł skutecznie przeciwstawić się rosnącej sile bolszewików. Kierenski dokonał rzeczy zdawałoby się
niemożliwej w tak krótkim czasie, bo zaledwie kilku miesięcy 1917 r., gdy potraﬁł
zniechęcić do siebie niemal wszystkich, całkowicie pozbawiając się zaplecza politycznego i militarnego. Konfrontacja Kierenski – bolszewicy spowodowała, że
grupa zbrodniczych radykałów objęła władzę nad Piotrogrodem, później Moskwą,
i już jej nie oddała. Miarę niechęci wobec Kierenskiego i jego rządu określa zupełnie bierne zachowanie się kilkudziesięciotysięcznego garnizonu piotrogrodzkiego
w obliczu bolszewickiego przewrotu. W obronie rządu staje ledwie garstka junkrów
i batalion kobiecy, a Sawinkow wysuwa propozycję, aby pomocy szukać wśród
żołnierzy I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.
Swymi zdecydowanie antybolszewickimi poglądami różnił się od innych działaczy socjalistycznych. Już w czasie I wojny światowej, będąc we Francji, zwalczał

WALKA Z BOLSZEWIKAMI

Lenina, a po powrocie do Rosji w 1917 r. postulował ostrą politykę wobec bolszewików. Kiedy przejęli oni władzę tworzy Związek Obrońców Ojczyzny i Wolności,
przygotowuje zamach na Lenina i Trockiego, współorganizuje powstania w Jarosławiu, Muromiu i Rybińsku. Tworzy sieć antybolszewickiej konspiracji, szuka sojuszników i środków do walki z komunistami. W 1920 r. traﬁa do Polski, gdzie pod
skrzydłami Piłsudskiego próbuje budować siły do walki o „trzecią” (nie bolszewicką
i nie carską) Rosję. Uczestniczy w wyprawie listopadowej 1920 r. gen. Bułak-Bałachowicza, a przy pomocy swej organizacji stara się dotrzeć daleko w głąb Rosji.
W 1921 r. haniebnie wydalony z Polski w związku z presją bolszewików przenosi
się do Paryża. Otoczony sowiecką agenturą zostaje zwabiony do Rosji Sowieckiej,
gdzie w sierpniu 1924 r., niemal tuż po przejściu granicy, zostaje aresztowany. Skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia rychło ginie na Łubiance, rzekomo śmiercią samobójczą.
W relacji Sawinkowa pada często nazwisko Karola Wędziagolskiego, który pozostawił po sobie interesujące Pamiętniki (wydane na emigracji i w PRL poza cenzurą), ostatnio wznowione i dostępne jeszcze w księgarniach. Warto skonfrontować
relację Sawinkowa i Wędziagolskiego, bowiem opisując te same wydarzenia pozostawili opis w swej wymowie odmienny. Sawinkow władał biegle językiem polskim, znał historię naszego kraju i miał wśród Polaków licznych znajomych
i przyjaciół, czego świadectwem są sawinkowiana rozsiane w różnych publikowanych wspomnieniach, listach i dziennikach. Pierwodruk „Walki z bolszewikami” ukazał się na łamach rosyjskojęzycznej Swobody w 1920 r., pisma założonego
z inicjatywy Sawinkowa w Warszawie.
Paweł Juzwa

I
25 października 19171 roku wczesnym rankiem zbudził mnie donośny dzwonek. Mój przyjaciel Flegont Klepikow, junkier szkoły Pawłowskiej, otworzył drzwi i wpuścił nieznanego mi
oﬁcera. Oﬁcer był bardzo zdenerwowany.
– W mieście powstanie. Bolszewicy ruszyli. Przychodzę do pana w imieniu oﬁcerów Sztabu
Okręgu po radę.
– Czym mogę służyć?
– Postanowiliśmy nie bronić Rządu Tymczasowego.
– Dlaczego?
– Dlatego, że nie chcemy bronić Kierenskiego.

1
Wszystkie daty podane są według tzw. starego stylu, czyli kalendarza juliańskiego, a różnica w datowaniu wynosi
13 dni, tak więc 25 października to 7 listopada.
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Nie zdążyłem mu odpowiedzieć, gdy znowu rozległ się dzwonek i do pokoju wszedł pułkownik N.
– Przychodzę do pana w imieniu wielu oﬁcerów garnizonu piotrogrodzkiego.
– O co chodzi?
– Bolszewicy zaczęli powstanie, lecz my, oﬁcerowie, nie będziemy z nimi walczyć.
– Dlaczego?
– Dlatego, że nie chcemy bronić Kierenskiego.
Popatrzyłem najpierw na jednego oﬁcera, potem na drugiego. Czy aby nie żartują? Czy zdają
sobie sprawę z tego co mówią? Lecz przypomniałem sobie o tym, co zaszło poprzedniej nocy
w Radzie Związku Wojsk Kozackich, której byłem członkiem. Przedstawiciele wszystkich trzech
pułków kozackich, stacjonujących w Piotrogrodzie (1., 4. i 14.), oświadczyli, że nie będą się bić
z bolszewikami. Swoją odmowę tłumaczyli tym, że już raz, w lipcu, stłumili bolszewickie powstanie, ale pan premier i naczelny wódz Kierenski „potraﬁ tylko przelewać kozacką krew, zaś
walczyć z bolszewikami nie umie”, toteż oni bronić Kierenskiego nie zamierzają.
– Ależ, panowie, jeśli nikt nie będzie walczyć, to bolszewicy zagarną władzę.
– Oczywiście.
Próbowałem przekonać obu oﬁcerów, że jakkolwiek by oceniali Rząd Tymczasowy, jest on
o niebo lepszy niż rząd Lenina, Trockiego i Krylenki. Tłumaczyłem, że zwycięstwo bolszewików
oznacza przegraną wojnę i hańbę dla Rosji. Ale na wszystkie moje racje odpowiadali w kółko:
– Kierenskiego bronić nie będziemy.
Wyszedłem z domu i udałem się w kierunku Pałacu Maryjskiego, siedziby Tymczasowej
Rady Republiki (Przedparlamentu). Chciałem zasięgnąć rady, nieżyjącego już dziś, generała
Aleksiejewa. Po drodze dowiedziałem się jednak, że marynarze rozpędzili Przedparlament,
aresztując wielu jego członków, zaś Kierenski pospiesznie wyjechał z Piotrogrodu.
Nigdzie nie słyszałem strzałów, na ulicach było spokojnie i stwierdziłem ze zdumieniem,
że na Newskim, jak zwykle, jest wielu junkrów szkół wojskowych. Wywnioskowałem z tego, że
junkrzy nie dostali rozkazu pozostania w koszarach, toteż nie uda się ich szybko zebrać w razie
ataku bolszewików na Pałac Zimowy.
Przypomniałem sobie przemówienie Kierenskiego z poprzedniego dnia. Twierdził, że Rząd
Tymczasowy poczynił wszelkie niezbędne kroki w celu stłumienia przygotowywanego powstania.
Na Milionnej po raz pierwszy spotkałem bolszewików – żołnierzy z Pawłowskiego pułku
gwardii. Było ich niewielu, może półtorej setki. Pojedynczo, niepewnie, rozglądając się dookoła,
posuwali się w kierunku Pałacu Zimowego.
Wystarczyłby jeden karabin maszynowy, żeby ich zatrzymać.
Generała Aleksiejewa odnalazłem dopiero późnym wieczorem. Sztab Okręgu już był zajęty,
a Pałac Zimowy – oblężony. Broniły go ochotniczki z batalionu kobiecego, oraz niewielu junkrów.
Postanowiliśmy z generałem Aleksiejewem podjąć próbę odsieczy dla Pałacu Zimowego,
z którym była jeszcze łączność telefoniczna.
Była pierwsza w nocy. Poszedłem do Rady Związku Wojsk Kozackich, gdzie udało mi się
przekonać przedstawicieli kozackich pułków i uczelni wojskowych, by zebrać choćby niewielką
uzbrojoną grupę i spróbować zaatakować oblegających Pałac Zimowy bolszewików.
O w pół do drugiej generał Aleksiejew przyjął deputację junkrów i po rozmowie z nią nakreślił plan działań bojowych.
Do tych działań jednak nie doszło. O drugiej w nocy, zanim Kozacy i junkrzy zdążyli się
zebrać, wojsko bolszewickie zdobyło Pałac Zimowy. Członkowie Rządu Tymczasowego zostali
aresztowani. Kobiety i junkrzy, broniący ich, zginęli. Nazajutrz, 26 października, dostałem wiadomość, że gen. Krasnow idzie na Piotrogród na czele ściągniętych z frontu pułków kozackich.
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Postanowiłem przedostać się do gen. Krasnowa.
Przebrałem się za robotnika. Flegont Klepikow również. W takim stroju pojechaliśmy koleją
do Pawłowska. Od Kozaków z łącznikowej sotni gwardyjskiej dowiedzieliśmy się, że wojska gen.
Krasnowa znajdują się pod Carskim Siołem, a Kierenski jest w Gatczynie. Żeby dotrzeć do gen.
Krasnowa, trzeba było przejść linię oddziałów bolszewickich.
W Carskim Siole natknęliśmy się na bolszewików – samochód pancerny i kompanię czwartego pułku strzelców gwardii. W ciągu kilku sekund otoczyli nas.
– Stać, kim jesteście?
Zanim zdążyliśmy zastanowić się co robić, Flegont Klepikow wyskoczył z samochodu i usłyszałem, jak krzyczy na bolszewickiego oﬁcera, młodego człowieka w rozpiętym szynelu bez pagonów.
– Czyście powariowali? Kimże jesteście? Jak śmiecie nas zatrzymywać? Nie widzicie, kim
jesteśmy i dokąd jedziemy? Złożę skargę Trockiemu! Jesteśmy Radą Związku Wojsk Kozackich
i jedziemy do generała Krasnowa, żeby przekonać Kozaków, by nie strzelali do swych braci
– bolszewików!
– Czy jedziecie, żeby przerwać bratobójczą wojnę? – zapytał Flegonta Klepikowa bolszewicki
oﬁcer.
– Oczywiście. Macie obowiązek nas przepuścić!
– Nie denerwujcie się, towarzyszu. Jesteście wolni. Pojadą z wami dwaj nasi pułkowi delegaci. Pomogą wam.
Nie wierzyłem własnym uszom. Lecz dwaj „towarzysze”, strzelcy z karabinami wsiadali już
do samochodu. W pięć minut później byliśmy już u generała Krasnowa.
Kiedy samochód się zatrzymał, spojrzałem na towarzyszących nam delegatów. Uświadomili
już sobie swoją fatalną sytuację i byli bladzi jak płótno. Nie chciałem wykorzystywać ich pomyłki.
– No, „towarzysze”, w tył zwrot i biegiem marsz do waszych bolszewików.
Nie czekali na powtórzenie rozkazu. Rzucili karabiny i jak zające pobiegli z powrotem.
Wszedłem do sztabu gen. Krasnowa.

II
W Piotrogrodzie twierdzono, że generał Krasnow ma 10 000 Kozaków. W rzeczywistości było
ich 600. Ale tych 600 ludzi to byli waleczni Kozacy.
28 października rano byłem z Flegontem Klepikowem w Gatczyńskim Obserwatorium
u Kierenskiego.
Powiedziałem mu, że przyjechałem z Piotrogrodu, żeby wziąć udział w walce z bolszewikami.
Kierenski wysłuchał mnie, ale nie dał mi żadnej funkcji – już wtedy uchodziłem za „kontrrewolucjonistę”.
Wróciłem do generała Krasnowa i spytałem go, dlaczego w tak ważnej chwili naczelny wódz
nie jest z wojskiem, tylko w Gatczynie, czyli głęboko na tyłach. Generał odparł:
– Prosiłem Kierenskiego, żeby wyjechał. Boję się, że gadanina może popsuć całą sprawę.
Przyszłość pokazała, że obawy generała Krasnowa nie były bezpodstawne.
Koło czwartej po południu generał Krasnow dotarł do Carskiego Sioła. Na szosie przy samej
bramie zgromadziło się wielu bolszewików – strzelców carskosielskiego garnizonu. Widzieliśmy,
że machają rękami i słyszeliśmy, że coś krzyczą.
To nie były te znane mi, zdyscyplinowane niegdyś pułki. To była uzbrojona, bezładna i niezorganizowana banda. Generał Krasnow kazał ustawić na drodze dwa działa i wysłał samochód
pancerny z ultimatum:

– Złożyć broń w ciągu 5 minut.
Bolszewicy nie zdążyli jeszcze wykonać rozkazu generała, gdy z tyłu, od strony Gatczyny,
ukazał się samochód. Nie zatrzymując się i nie zwracając uwagi na stojące na drodze działa,
wjechał wprost w tłum rozkrzyczanych bolszewików. W chwilę później Kierenski zaczął przemawiać.
Bolszewicy wrzeszczeli „hura”, Kozacy opuścili stanowiska, przemieszali się z bolszewikami
i już po chwili nie było wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem.
Po Kierenskim przemawiał jego adiutant. Potem samochód zawrócił i odjechał z powrotem
do Gatczyny. Może 40 bolszewików złożyło broń. Reszta odeszła na kilkadziesiąt kroków i znów
zagrodziła drogę. Ultimatum generała Krasnowa nie zostało wykonane.
Dopiero późnym wieczorem po ostrzale generał Krasnow zajął Carskie Sioło. Również
wieczorem Kozacy przyprowadzili trzech bolszewików – marynarzy, schwytanych z bronią
w ręku na stacji kolejowej. Generał Krasnow polecił wszystkich trzech rozstrzelać, czego
jednak nie uczyniono. Sprzeciwił się temu pomocnik dowódcy Piotrogrodzkiego Okręgu
Wojskowego kapitan Kuzmin. Na marginesie muszę stwierdzić, iż nie tylko kapitan Kuzmin,
ale i wiele innych osób przybyłych z Piotrogrodu, jak komisarze Rządu Tymczasowego Wojtinski i Siemionow czy członek Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
Feit – starało się walczyć z bolszewikami, oszczędzając ich w miarę możliwości jako „towarzyszy”. Kozacy oburzali się za to. Oburzał się też Flegont Klepikow. Głośno, w obecności
dygnitarzy z Piotrogrodu, dowodził, że chcąc pokonać bolszewików, trzeba być przygotowanym na rozlew krwi po obu stronach. Za tę „zbrodniczą propagandę” Wojtinski i Feit zganili
go w mojej obecności.
29 dzień października minął spokojnie. Generał Krasnow czekał na posiłki, które miał dostać z frontu. Posiłki nie nadeszły. Kozacy zajęli Carskie Sioło i Pawłowsk, ale ani w Carskim
Siole, ani w Pawłowsku – z uwagi na małą liczebność oddziałów kozackich – nie można było
zorganizować należytej służby policyjnej. Na wszystkich rogach słychać było bolszewickie
przemowy, na wszystkich placach odbywały się wiece żołnierzy i Kozaków. Zwróciłem uwagę
generałowi Krasnowowi na zagrożenie płynące z takiej propagandy. Bezsilnie wzruszył ramionami:
– Ma pan rację, ale cóż ja mogę zrobić? Jedyny środek to aresztować agitatorów. Ale Kierenski
się na to nie zgadza.
– Czyż zgoda Kierenskiego jest konieczna?
– On jest naczelnym wodzem…
Na to nie miałem już argumentów.
Spędziłem tę noc u świętej pamięci Plechanowa. Przedstawiłem mu sytuację gen. Krasnowa.
Wysłuchał mnie i zapytał:
– Cóż, jeśli Kozacy zwyciężą, to czy Kierenski na białym koniu wjedzie do Piotrogrodu?
Milczałem. A wtedy Plechanow powiedział:
– Biedna Rosja!
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30 października rano gen. Krasnow rozkazał swoim 600 Kozakom ruszyć do natarcia. Jego
sztab został przeniesiony z Carskiego Sioła do wsi Aleksandrowka.
Pod Pułkowem Trocki zgromadził znaczne siły. Nie wiem, ilu dokładnie było bolszewików, ale na pewno wielokrotnie więcej niż walczących Kozaków. Dział Trocki miał niewiele,
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lecz trafiały celnie. Aleksandrowka była nieustannie ostrzeliwana szrapnelami i trzycalowymi
pociskami. Natarcie gen. Krasnowa bardzo szybko się załamało i bolszewicy przeszli do kontrataku. Kontrataki te podejmowały tyraliery marynarzy, którzy próbowali okrążyć Aleksandrowkę z lewej i z prawej strony. Jedyna trzymana w rezerwie sotnia przemieszczała się
ustawicznie z lewego skrzydła na prawe i z powrotem, walcząc wszędzie, gdzie tylko bolszewicy zaczynali wypierać Kozaków. Nasze działa strzelały bez ustanku. Nie była to oczywiście wielka bitwa, była jednak krwawa i zacięta. Muszę tu wspomnieć, że jeszcze przed
jej rozpoczęciem Kierenski depeszował z Gatczyny do Piotrogrodu, informując, że następnego dnia wkroczy z Kozakami do stolicy. Nie wiem, czy wielu było takich, którzy podzielali
jego pewność.
Około trzeciej po południu gen. Krasnow wysłał mnie do Kierenskiego do Gatczyny z prośbą
o posiłki. Kierenski powiedział, że oddziały 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców idą z frontu na
pomoc Krasnowowi. Z tą wiadomością wróciłem pod wieczór do sztabu, ale zastałem w Aleksandrowce zupełnie inną sytuację niż rano. Ogień artyleryjski bolszewików było o wiele silniejszy. Strzelały już nawet sześciocalowe haubice. Park carskosiolski był ostrzeliwany gęstym
ogniem. Żeby dostać się do Aleksandrowki, musiałem przedrzeć się przez ogień zaporowy. Straty
Kozaków były bardzo duże. W samej Aleksandrowce świstały karabinowe kule. Gdzieś bardzo
blisko grał nieprzyjacielski karabin maszynowy. Gen. Krasnow jednak nie cofnął się jeszcze ani
na krok i zastałem go w tej samej chacie, w której zostawiłem. Dopiero kiedy się ściemniło
i strzały stały się rzadsze, napisał na kartce kilka słów i podał mi.
Przeczytałem:
„Nie mamy już ani pocisków, ani nabojów karabinowych. Co robić?”
Wziąłem ołówek i odpisałem:
„Wycofać się do Gatczyna i czekać na obiecane posiłki”.
Gen. Krasnow powiedział:
„Też tak sądzę”.
Potem wydał rozkaz odwrotu. Kozacy w zupełnym porządku z całą artylerią i taborami, sotnia
po sotni, zaczęli wychodzić na szosę gatczyńską.
W Gatczynie czekał na nas Kierenski.
Nazajutrz 31, Kierenski zwołał radę wojenną. Oprócz niego byli obecni: gen. Krasnow, jego
szef sztabu płk. Popow, przewodniczący dywizyjnego komitetu kozackiego esauł Ażogin, pomocnik dowódcy wojsk Piotrogrodzkiego Okręgu Wojskowego kpt. Kuzmin, komisarz Rządu
Tymczasowego Stankiewicz i ja.
Kierenski zapytał, czy jeszcze można się bronić, czy też należy zaczynać pertraktacje z bolszewikami.
Zdania były podzielone. Gen. Krasnow, płk. Popow i esauł Ażogin uważali, iż trzeba bronić
Gatczyny. Argumentowali, że przez noc do Gatczyny dowieziono pociski i naboje, że jest prawie
800 junkrów i że oddziały 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców nie powinny być daleko, jeśli istotnie
nadciągają z frontu. Kapitan Kuzmin i komisarz Stankiewicz byli odmiennego zdania. Twierdzili,
że gatczyńscy junkrzy nie zechcą iść do walki, zgadzają się jedynie pełnić służbę wartowniczą
i że zanim nadejdą posiłki, Gatczyna będzie otoczona. Ich zdaniem, nie było innego wyjścia,
tylko dogadać się z bolszewikami. Kiedy przyszła kolej na mnie, powiedziałem, że cokolwiek
by się stało mamy obowiązek bronić Gatczyny do końca. Komisarz Stankiewicz zaczął spierać
się ze mną. Twierdził, że racja stanu wymaga pokoju z bolszewikami, a ja nie jestem za nic odpowiedzialny i nie zadaję sobie sprawy, jak trudna jest sytuacja. Kierenski zgodził się z nim. Powoływał się na depeszę „Wikżela” – Związku Kolejarzy, w której ów związek, pod groźbą strajku,
domagał się przerwania „bratobójczej wojny”. Kierenski zaraz polecił kapitanowi Kuzminowi

rozpocząć pertraktacje z bolszewikami i wysłał komisarza Stankiewicza do Piotrogrodu, żeby
osobiście spotkał się z Trockim.
W gatczyńskim pałacu panował zamęt i chaos. Naczelny wódz albo nie wydawał rozkazów,
albo zaraz po wydaniu odwoływał i wydawał ponownie. Nikt nie wiedział, co ma robić. Zaczynała
się panika i czuło się, że sprawa jest przegrana.
Nie mogłem pogodzić się z taką hańbą. Po zakończeniu narady wojennej zostałem sam na
sam z Kierenskim. Powiedziałem mu, że rozpoczynając pertraktacje z bolszewikami, bierze na
siebie olbrzymią odpowiedzialność. Prosiłem, żeby poczekał choć parę godzin, aż przyjdą posiłki.
Zaproponowałem, że pojadę ich szukać, a ponadto udam się do miejsca postoju polskiego korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego i w imieniu Kierenskiego poproszę go, żeby skierował swój
korpus do Gatczyny. Kierenski odparł:
– Posiłki nie przyjdą. Jesteśmy otoczeni. Nigdzie pan nie pojedzie. Bolszewicy zabiliby pana
po drodze.
Nalegałem i wreszcie Kierenski się zgodził. Dostałem przepustkę na przejazd do korpusu
polskiego i rozkaz dla gen. Dowbora-Muśnickiego.
Wieczorem przyszedłem się pożegnać z Kierenskim i przypomnieć daną mi obietnicę, że
poczeka na wiadomość ode mnie, i do tego czasu nie podejmie rozmów z bolszewikami. Kierenski leżał na kanapie w jednej z sal pałacu gatczyńskiego. Na kominku płonął ogień. Koło kominka siedzieli w fotelach w milczeniu z opuszczonymi głowami jego dwaj adiutanci – porucznik
Winner i komandor-porucznik Kowańko.
Kierenski nie podniósł się gdy wszedłem, a ujrzawszy mnie powiedział:
– Niech pan nie jedzie.
– Dlaczego?
– Nigdzie pan nie dojedzie. Jesteśmy okrążeni.
– Nie jestem o tym przekonany.
– Dostałem taką wiadomość.
– Mimo wszystko pojadę.
– Nie trzeba. Niech pan tu zostanie. Wszystko przepadło.
Wtedy powiedziałem:
– A Rosja?
Przymknął oczy i powiedział niemal szeptem:
– Rosja? Jeśli Rosji sądzone jest zginąć, to zginie… Rosja zginie… Rosja zginie…
W godzinę później jechałem już szosą w kierunku Ługi, gdzie według moich obliczeń, mogły
być oddziały 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców. Jechali ze mną Flegont Klepikow i komisarz
8. armii Wędziagolski.
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Samochód, którym wyjechałem z Gatczyny, należał do mojego przyjaciela, komisarza 8. armii
Wędziagolskiego. Wędziagolski i Flegont Klepikow pojechali ze mną.
Była późna jesień. Pod wieczór chwycił mróz, drogi były oblodzone. Gdy byliśmy pod Ługą,
w lesie, zaczął padać śnieg. Pamiętam, że kiedy zatrzymywaliśmy się nocą, żeby zmienić koło
w ciemnościach, tam gdzie nie docierało światło naszych reﬂektorów, pośród ośnieżonych świerków mignęły dwa czerwone punkciki – dwoje oczu. Przez minutę te oczy bacznie się nam przyglądały, po czym bezszelestnie zniknęły. Spytałem Wędziagolskiego:
– Wilk?
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– Nie, łoś.
Było to nasze jedyne spotkanie aż do Ługi. Gatczyna nie była zablokowana od strony drogi
warszawskiej. Bolszewicy nie zagrażali generałowi Krasnowowi od tyłu i obawy Kierenskiego,
że wezmą nas do niewoli albo że zginiemy, nie sprawdziły się. Zrodziła się we mnie nadzieja,
że jeszcze zdążę przyprowadzić wojsko.
W Pskowie nie było obiecywanych Kierenskiemu oddziałów 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców.
Dlatego postanowiłem dotrzeć do Newla, gdzie stacjonował sztab 17. korpusu. Jego dowódcę,
generała Szyllinga, znałem jako człowieka zdecydowanego. Liczyłem, że wyśle część swoich
wojsk na pomoc generałowi Krasnowowi.
W Newlu był spokój. Generał Szylling powiedział mi, że jego korpusu prawie nie tknęła
bolszewicka propaganda, i obiecał posłać oddział do Gatczyny, gdy tylko otrzyma rozkaz od dowódcy Frontu Północnego, generała Czeremisowa.
Z tą obietnicą wyjechałem do Pskowa, do generała Czeremisowa. W Pskowie też panował
jeszcze spokój. Ale szef sztabu Frontu Północnego generał Łukirski i generał kwatermistrz
Baranowski powiedzieli mi, że generał Czeremisow prawdopodobnie świadomie, wbrew rozkazowi już dziś świętej pamięci generała Duchonina, zwleka z wysłaniem wojsk do Gatczyny. Generał Łukirski dodał:
– Jeśli się pan u niego zjawi, nie ręczę nawet za to, że pana nie aresztuje.
Nie poszedłem do generała Czeremisowa.
Posłałem oﬁcera do Mohylewa do generała Duchonina z meldunkiem, co dzieje się w Pskowie, a dowiedziawszy się w sztabie, że oddziały 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców, nadciągające
z Frontu Południowo-Zachodniego, powinny już być koło Ługi, tam pojechałem.
Nie spaliśmy 3 noce. Było zimno. Samochód wolno sunął po śniegu, a śnieg wciąż sypał.
W wioskach zatrzymywali nas chłopi, pytając, co się stało w Piotrogrodzie i czy to prawda, że Kierenski jest aresztowany. Oburzali się na bolszewików i mówili, że bolszewicy „zapomnieli o Bogu”.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że moje starania są daremne, i że nazajutrz po moim wyjeździe
z Gatczyny marynarze wdarli się do pałacu, Kierenski uciekł, a Kozacy generała Krasowa poddali
się bolszewikom. Kiedy jednak dotarłem do Ługi, uświadomiłem sobie, że bolszewicy zwyciężyli.
Na ulicach było pełno żołnierzy. Na wszystkich rogach wygłaszano przemówienia. Milicji
nie było. W mieście panował chaos. Posłałem Flegonta Klepikowa, żeby sprawdził, co się dzieje
na dworcu. Po powrocie zameldował mi, że eszelony 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców stoją na
bocznicy, ale jest też dużo żołnierzy bolszewickich, a dowodzi nimi marynarz Dybienko, późniejszy bolszewicki minister marynarki wojennej.
Po godzinie spotkałem się z oﬁcerami 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców.
– Dawno jesteście w Łudze?
– Dwa dni.
– Dlaczego nie ruszacie na Gatczynę?
– Nie mamy wyraźnego rozkazu.
– Ale przecież dostaliście rozkaz od generała Duchonina.
– Tak jest.
– Więc o co chodzi?
– Generał Czeremisow w ciągu tych dwóch dni wydał 5 sprzecznych rozkazów. To kazał się
załadować, to stać w Łudze, to znów się ładować, to wracać na Front Południowo-Zachodni.
Ludzie są zmęczeni i przestali cokolwiek rozumieć. Bolszewicy, oczywiście, prowadzą propagandę. Mącą im w głowach. Poza tym podobno już Gatczyna upadła.
Przewodniczący komitetu dywizji, porucznik Gustaw, który mi o tym zameldował, stanął
i czekał na rozkazy. Zapytałem:

– Czy chcecie walczyć z bolszewikami?
– Tak jest.
– To wsiadajcie do wagonów.
– Nasz sztab się nie zgadza.
– Dlaczego?
– Szef sztabu mówił, że potrzebny jest rozkaz generała Czeremisowa.
– Poproście tu szefa sztabu.
Szef sztabu powtórzył mi to samo, co usłyszałem od porucznika Gustawa. Generał Czeremisow nie tylko nie pomagał, ale wręcz przeszkadzał oddziałom w dotarciu z pomocą do generała Krasnowa.
Kiedy wieczorem przyszedł od niego rozkaz dla oddziałów 33. i 3. ﬁńskiej dywizji strzelców,
aby załadować się do wagonów i wracać na Front Południowo-Zachodni, ludzie podporządkowali
się bez szemrania i te wierne jeszcze rządowi wojska, które mogły uratować Piotrogród przed
bolszewikami, zostały wysłane nie tam, lecz w kierunku Pskowa.
Nie wiem, czym kierował się generał Czeremisow. Może też nie chciał bronić Kierenskiego.
Może sympatyzował z bolszewikami. Jakkolwiek by nie było, jego rozkazy odgrywały wówczas
decydującą rolę. Nie było już nadziei, że będzie można skierować jakieś wierne rządowi jednostki do Piotrogrodu. Trzeba było w tym celu aresztować generała Czeremisowa. Ale wokół niego
byli bolszewicy.
Wróciłem do Pskowa. Wszystko się tam już zmieniło. Było oczywiste, że bolszewicy wszędzie
zwyciężają. Takie same wiece, jak w Łudze, te same przemowy, ten sam chaos na ulicach. Postanowiłem wracać do Piotrogrodu, aby naradzić się z przyjaciółmi. Przebrałem się w mundur
kapitana piechoty i tak poszedłem na stację.
Nazajutrz byłem w Piotrogrodzie.

V
W Piotrogrodzie właśnie się skończyło nieudane powstanie junkrów. W mieście panował
strach. Nocą na oświetlonych ulicach co chwila rozległa się strzelanina. Nie były to jednak starcia
zbrojne. To czerwonogwardziści strzelali na wiwat wyłącznie z tego powodu, iż mieli karabiny.
Opór patriotów w Piotrogrodzie został stłumiony. Cała nadzieja skupiła się na Donie, gdzie jak
powiadano, generał Kaledin, ataman Kozaków dońskich, zbiera armię, żeby ruszyć na Piotrogród.
Gen. Kaledin, podobnie jak gen. Korniłow, za czasów Kierenskiego miał opinię kontrrewolucjonisty. Nie uważałem jednak, aby miłość ojczyzny, chęć odrodzenia rosyjskiej armii i nieufność
wobec „sowietów” miała być dowodem polityki reakcyjnej.2 Postanowiłem jechać nad Don do
gen. Kaledina.
W połowie listopada z moim przyjacielem Wędziagolskim wyjechaliśmy przez Moskwę
i Kĳów do Nowoczerkaska. Flegont Klepikow wyruszył osobno, też w tym kierunku. W Moskwie
zobaczyłem spalone domy, podziurawione mury i leje po pociskach na jezdniach. Moskwa przez
kilka dni stawiała opór bolszewikom, ale i tu patrioci zostali pokonani. Bolszewicy bezlitośnie
się na nich mścili, zwłaszcza na oﬁcerach. Na moich oczach na Dworcu Kurskim, przy gromkim
śmiechu bolszewickich żołnierzy wrzucono pod pociąg podporucznika, może 20-letniego

Sowiety, czyli różnego rodzaju rady, z których najbardziej była znana Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, tworzone w 1917 r. w Rosji. Ich funkcjonowanie w istotnej mierze przyczyniło się do rozpadu państwa.
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chłopaczka, za to, że nie chciał zerwać naramienników. Z Moskwy do Kĳowa jechaliśmy przeszło
pięć dni. W dwuosobowym przedziale pierwszej klasy było nas dziesięciu, w tym sześciu zbiegłych z frontu bolszewickich żołnierzy. Ci „towarzysze” cały czas rzucali pogróżki pod adresem
„brudnych burżujów” i parę razy wypytywali nas, kim jesteśmy. Odpowiadaliśmy po polsku,
udając, iż nie rozumiemy rosyjskiego. Mieliśmy fałszywe polskie paszporty, zaś na czapkach
białe polskie orzełki.
Za Kĳowem, na granicy obwodu wojska dońskiego, do wagonu wtargnęli marynarze.
– Kto z was ma broń?
Jeśli znaleźli u kogoś broń, rozstrzeliwali go na miejscu. Oczywiście, byliśmy uzbrojeni i nie
odezwaliśmy się ani słowem. Marynarz ﬂoty czarnomorskiej wyczekał chwilę, po czym zwrócił
się bezpośrednio do nas:
– Macie broń?
W milczeniu sięgnęliśmy do kieszeni. Pomyślałem, że tym razem nie ujdziemy śmierci.
W przedziale zapanowała cisza. Mam wrażenie, że i marynarze, i bolszewicy zdali sobie sprawę
że będziemy się bronić. Wówczas jeden z żołnierzy powiedział:
– To Polacy.
– Polacy?... Towarzysze, lepiej oddajcie nam broń, przecież i tak kozacy wam odbiorą.
To „i tak” było wyborne. Miałem ochotę powiedzieć, że Kozakom chętnie oddam swój rewolwer, ale Wędziagolski odpowiedział za nas obu:
– Jesteśmy Polakami. Jedziemy nad Don w sprawie polskich uchodźców – pokazał fałszywe
dokumenty.
Gdy przyjechaliśmy do Rostowa, pod Nachiczewaniem toczyła się bitwa. Generał Kaledin nacierał od strony Aksajskiej. Znaleźliśmy się w niemal oblężonym mieście. Na opustoszałych ulicach
można było dostrzec bolszewickich żołnierzy jak pojedynczo, z ociąganiem posuwają się ku swoim
pozycjom, a także nosze z rannymi bolszewikami. Słychać było huk dział, ale wybuchów nie widzieliśmy. W hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, wielu oﬁcerów było przebranych po cywilnemu.
Czekali, jak zakończy się bitwa. Powiedziałem jednemu z nich:
– Jeśli bolszewicy zwyciężą, to rozstrzelają nas wszystkich. Dlaczego nie uciekacie do generała Kaledina?
– Jak mamy się wydostać z miasta?
Rzeczywiście – jak wydostać się z miasta? Żeby uciec do Kozaków, trzeba by się przedrzeć
przez linie bolszewickie. To też groziło rozstrzelaniem. Moim zdaniem nie mieliśmy wyboru.
Naradziłem się z Wędziagolskim i postanowiliśmy spróbować szczęścia.
Wynajęliśmy konie do Taganrogu. Dopiero na gościńcu kazaliśmy woźnicy jechać nie do
Taganrogu, ale w kierunku odwrotnym – do stanicy Aksajskiej.
– Ależ wielmożny panie, bolszewicy nas złapią.
– Bóg łaskaw. Jedź.
W szczerym polu nie było żywej duszy. Zaczynała się zamieć. Śnieg walił cały czas. Po prawej
stronie, coraz bliżej grzmiały działa. Nagle zza ściany śniegu, całkiem blisko nas, odezwał się
władczy okrzyk:
– Stój!
Woźnica zatrzymał konie.
– Kim jesteście?
– Swoi.
Odpowiedziałem „swoi”, nie mając pojęcia, z kim mamy do czynienia – z kozacką czatą czy
z bolszewikami. Jakiś człowiek w baszłyku, z karabinem w ręku podszedł do nas i zażądał paszportów. Podaliśmy swoje polskie dokumenty.

– Dobra. Możecie jechać.
Znowu zamieć. Znowu gościniec zawiany śniegiem. Znowu huk dział. Ale woźnica, już
z uśmiechem, zwrócił się do mnie:
– Toż to nasz, doński, od Kaledina.
– Kozak?
– Tak jest, Kozak.
Byliśmy już więc nie na bolszewickiej, ale na rosyjskiej ziemi. W śnieżnej zawiei wyrósł nagle
przed nami podjazd.
– Kim jesteście?
– Do generała Kaledina.
– Skąd?
– Z Piotrogrodu.
– Jedźcie z Bogiem.
Ale w stanicy Aksajskiej przywitano nas nieufnie. W jednej chwili naszą furmankę otoczył
tłum Kozaczek i Kozaków i po raz trzeci usłyszałem pytanie:
– Kim jesteście?
– Do generała Kaledina.
– Po co?
– Z Piotrogrodu.
– Z Piotogrodu? A nie z Rostowa czasem?
– No tak, jechaliśmy przez Rostów.
– To jak bolszewicy was puścili? Coś kręcicie… Może wy szpiedzy?
I zaraz ze wszystkich stron rozległy się głosy:
– Trzymać ich. To szpiedzy!
– Szpiedzy… Bolszewicy…
– Bolszewiccy oﬁcerowie…
– Do komendy stanicy z nimi!
– A po cóż tam? Jak bolszewicy, to rozstrzelać!
Pod konwojem odprowadzono nas do komendy stanicy. Wędziagolski wyjął nasze polskie
paszporty, ale ja podszedłem do atamana i powiedziałem mu prawdę: kim jestem.
– A to mój towarzysz, komisarz 8. armii Wędziagolski. Dokumenty mamy fałszywe. Nie możemy niczego udowodnić. Ale jedziemy do gen. Kaledina. Jeśli nam nie wierzycie, aresztujcie
nas i wyślĳcie do Nowoczerkaska.
Ataman stanicy, pułkownik Wasiliew wstał i wyciągnął do mnie rękę.
– Znam pana. Był pan przecież członkiem Rady Związku Wojsk Kozackich. Nie potrzeba
mi żadnych dokumentów.
Kozacy, którzy weszli z nami do komendy stanicy, zaczęli do nas podchodzić, gratulowali,
że szczęśliwie dotarliśmy.
Następnego dnia byliśmy w Nowoczerkasku.
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W Nowoczerkasku oprócz atamana Kozaków dońskich, generała Kaledina, zastałem jeszcze
generałów Aleksiejewa i Korniłowa. Generał Aleksiejew stał na czele Dońskiej Rady Politycznej,
sprawującej polityczne kierownictwo nad formowaną nad Donem Armią Ochotniczą. Dowodził
nią generał Korniłow.
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Armia Ochotnicza powstawała z wielkim trudem. Nie było pieniędzy, nie było broni, szyneli
ani butów. Każdy ochotnik, który chciał dotrzeć nad Don, musiał się przedzierać przez linie
wojsk bolszewickich. Poza tym nad Donem też nie było całkiem spokojnie. O ile niektóre kozackie pułki walczyły z bolszewikami, to inne, zwłaszcza te, które wracały z frontu, przynosiły
ze sobą ducha bolszewickiego buntu, i zdarzało się, że Kozacy zabĳali swoich oﬁcerów. Kozackie
pułki na froncie bardzo długo opierały się bolszewickiej propagandzie. Więcej – nawet bardzo
długo uśmierzały rozruchy. Kiedy jednak front drgnął, kiedy aresztowano generała Korniłowa,
kiedy Kierenski zbiegł najpierw z Piotrogrodu, a potem i z Gatczyny, kiedy zginął generał
Duchonin, a Lenin ogłosił, że pokój powinny zawrzeć „doły”, tzn. sama armia, frontowi Kozacy
przeszli w końcu na stronę bolszewików. Jeśli do tego dodamy fakt, że zamieszkująca nad
Donem ludność – nie kozacka, ale rosyjska, między innymi robotnicy zagłębia donieckiego
– była mocno zarażona bolszewicką propagandą, to stanie się jasne, w jakich, naprawdę niesłychanie trudnych warunkach generałowie Aleksiejew i Korniłow tworzyli Armię Ochotniczą
– nadzieję Rosji. I mimo tych wszystkich trudności, za cenę niezliczonych oﬁar, ta armia jednak
powstała. Bolszewicy nie byli w stanie jej zniszczyć. Walczy z nimi do dziś i to właśnie dzięki
niej my, Rosjanie, mamy prawo powiedzieć, że nigdy, w żadnych okolicznościach nie złożyliśmy
broni przed siłami niemiecko-bolszewickimi. Dzięki niej został uratowany honor Rosji.
Dońska Rada Polityczna w owym czasie (grudzień 1917 roku) składała się wyłącznie z tzw.
„burżuazyjnych” elementów. Oprócz generałów Kaledina, Aleksiejewa i Korniłowa wchodzili
do niej: rozstrzelany później przez bolszewików pomocnik atamana Kozaków dońskich Bogajewski, były minister handlu i przemysłu Fiodorow i „kadeci” Paramonow, Stiepanow, Struwe
i inni. W swoim programie Dońska Rada Polityczna proklamowała zasadę narodowej suwerenności, tj. Zgromadzenia Ustawodawczego. Rozumie samo przez się, że była wierna sojusznikom
i nie uznawała pokoju brzeskiego.3
Odcięcie się od demokracji było politycznym błędem. Stwarzało pretekst do oskarżania
Dońskiej Rady Politycznej o zamaskowaną reakcyjność. Nawet Rada Związku Wojsk Kozackich,
reprezentująca umiarkowaną demokrację kozacką, była niezadowolona z polityki generałów
Aleksiejewa, Kaledina i Korniłowa.
W rozmowach z nimi starałem się ich przekonać, że do Dońskiej Rady Politycznej należy
włączyć elementy demokratyczne, bo tylko tą drogą można przeciągnąć na swoją stronę masy
kozackie. Po długich pertraktacjach generałowie Aleksiejew, Kaledin i Korniłow zgodzili się ze
mną, przy czym największe zrozumienie znalazłem u generała Korniłowa. Pod koniec grudnia
do Dońskiej Rady Politycznej weszli czterej socjaliści i demokraci: członek Koła Dońskiego,
niezależny socjalista Agiejew, przewodniczący Związku Chłopskiego Mazurenko, komisarz
8. armii Wędziagolski i ja. Wtedy też wydrukowano deklarację, w której ponownie ogłoszono
konieczność zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego i prawo ludu do ziemi.
W Nowoczerkasku wrzało od politycznych emocji. Z jednej strony, bolszewicy przygotowywali
rewolucję (która wybuchła na początku marca). Z drugiej strony, w niektórych kręgach oﬁcerskich rodził się ruch monarchistyczny. Co wieczór dochodziło w mieście do strzelaniny. Codziennie dokonywano aresztowań. O tym, jak bardzo napięta była atmosfera polityczna, świadczą
następujące przykłady. Mój przyjaciel Wędziagolski wracał kiedyś o szóstej wieczorem do domu
główną ulicą Nowoczerkaska. Jakiś nieznajomy cywil dogonił go dorożką, zatrzymał się i trzy razy
wystrzelił do niego z rewolweru. Pamiętam też, jak nocą przed Bożym Narodzeniem generałowie

3
Traktat pokojowy w Brześciu podpisany 3 marca 1918 r. pomiędzy bolszewikami a Niemcami i Austro-Węgrami, oznaczał zerwanie Rosji z ententą, a także cesje licznych ziem.

Aleksiejew i Korniłow, ich adiutanci i ja wyszliśmy po posiedzeniu z kwatery atamana. Gdy dochodziliśmy do parku miejskiego, zza ogrodzenia rozległy się strzały. Ktoś strzelał z bardzo
bliska, bo nie było słychać kul, ale widzieliśmy kilka kroków przed sobą niebieskawy dymek
wystrzałów, unoszący się na wysokości człowieka. Pamiętam też wypadek, jaki zdarzył się mnie
samemu.
Mieszkałem z Flegontem Klepikowem i Wędziagolskim.
Któregoś ranka Flegont Klepikow zameldował mi, że chce mnie widzieć jakiś nieznajomy
oﬁcer artylerii. Kazałem go wprowadzić. Wszedł młody człowiek, bardzo blady, cały obwieszony
bronią. Zauważyłem, że oprócz szabli i rewolweru miał jeszcze przy pasie mausera, a za pasem
wielki czerkaski kindżał. Nie chciał usiąść, choć go prosiłem, tylko podszedł blisko do mnie.
Później Flegont Klepikow przyznał mi się, że podczas naszej rozmowy stał za niedomkniętymi
drzwiami z pistoletem gotowym do strzału.
– Czym mogę służyć?
Oﬁcer długą chwilę nie mógł wykrztusić słowa. Powtórzyłem:
– O co chodzi?
– Zabĳą pana.
– To nie takie proste.
Oﬁcer cofnął się o krok. Zrobiło mi się go żal, bo widziałem, że nie może się zdobyć na odwagę.
– Przecież ja na przykład mogę pana zabić…
– Niech pan spróbuje.
– Jestem uzbrojony, a pan nie…
– Po pierwsze, ja też jestem uzbrojony. A po drugie, nawet gdyby udało się panu mnie zabić,
to nie wyjdzie pan żywy z tego mieszkania. Po trzecie, co to wszystko ma znaczyć?
Oﬁcer usiadł i unikając mojego wzroku powiedział:
– Jest grupa monarchistów, która postanowiła pana zabić. Przyszedłem pana ostrzec…
– Z całym tym arsenałem?
Oﬁcer wyszeptał stropiony:
– Czy nie doniesie pan na policję?
Znowu zrobiło mi się go żal:
– Nie, nie doniosę. Niech pan idzie.
Wyszedł. W parę dni później wyjechałem do Piotrogrodu. Dońska Rada Polityczna poleciła
mi nawiązać kontakt z kilkoma znanymi działaczami demokratycznymi, między innymi z Czajkowskim. Miałem im zaproponować, aby przyjechali nad Don i wzięli udział w posiedzeniach
Rady. Dostałem zaświadczenie podpisane przez generała Aleksiejewa. Zaszyłem je w półkożuszku, a do kieszeni włożyłem fałszywy paszport: żeby dojechać do Piotrogrodu, musiałem
znów przedostać się przez linię wojsk bolszewickich. Flegont Klepikow pojechał ze mną. Kiedy
wyjeżdżaliśmy, kontrwywiad ostrzegł mnie, że bolszewicy wiedzą o moim odjeździe i że według
doniesień zamierzają aresztować mnie w Woroneżu.
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Szczęśliwie dojechałem do Piotrogrodu i spełniwszy zadanie, jakie zleciła mi Dońska Rada
Polityczna, udałem się do Moskwy, żeby stamtąd wrócić nad Don. Nad Donem jednak wybuchła
bolszewicka rewolucja. Bolszewicy zajęli Rostów i Nowoczerkask, a generałowie Aleksiejew
i Korniłow wyprowadzili niewielką Armię Ochotniczą w dońskie stepy, skąd szczęśliwie przebili
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się na północny Kaukaz. Byłem odcięty od Rady Politycznej i nawet nie wiedziałem czy ona
w ogóle jeszcze istnieje, czy też jej członkowie zostali rozstrzelani, gdy zajęto Nowoczerkask.
Postanowiłem zostać w Moskwie.
W początkach marca 1918 roku, oprócz niewielkiej Armii Ochotniczej, w Rosji nie było żadnej zorganizowanej siły, która mogłaby walczyć z bolszewikami. Zgromadzenie Ustawodawcze
zostało rozwiązane. Słaba próba jego obrony, podjęta przez Partię Socjalistów-Rewolucjonistów,
skończyła się niepowodzeniem. Czechosłowacy jeszcze nie wystąpili. W Piotrogrodzie i Moskwie panowało przygnębienie i głód. Zdawało się, że kraj podporządkował się bolszewikom, mimo
hańby pokoju brzeskiego.
Jednak w miastach coś się działo. W Moskwie udało mi się dotrzeć do tajnej organizacji monarchistycznej zrzeszającej 800 ludzi, głównie oﬁcerów z gwardyjskich i grenadierskich pułków.
Kierowało nią kilku znanych działaczy społecznych, zaś celem jej było przygotowanie powstania
zbrojnego w stolicy. Jej program nie był zbieżny z programem Rady Politycznej. Organizacja
moskiewska stanowczo odcinała się od demokracji i marzyła o monarchii konstytucyjnej w Rosji.
Poza tym niektórzy jej przywódcy, zaślepieni rzekomymi zwycięstwami Niemców we Francji,
postulowali konieczność porozumienia z niemieckim ambasadorem w Moskwie, hrabią Mirbachem. Trzeba oddać honor rosyjskim oﬁcerom i stwierdzić, że te konszachty z wrogiem doprowadziły do rozłamu w organizacji, i na 800 oﬁcerów zaledwie 60 zgadzało się wkroczyć na
germanoﬁlską drogę.
Zapoznałem się z programem i celami wspomnianej organizacji i postanowiłem założyć tajne
stowarzyszenie do walki z bolszewikami, opierające się na programie Dońskiej Rady Politycznej.
Przypomnę go jeszcze raz. Zawierał on cztery punkty: ojczyzna, wierność sojusznikom, Zgromadzenie Ustawodawcze, ziemia ludowi. Znalazłem nieocenionego pomocnika w osobie pułkownika artylerii Pierchurowa. Zaczęliśmy od tego, że odnaleźliśmy w Moskwie wszystkich
oﬁcerów i junkrów, którzy przyjechali znad Donu i tak jak ja byli odcięci od Armii Ochotniczej.
Z tej, nielicznej początkowo, grupy utworzyłem później Związek Obrony Ojczyzny i Wolności.
Przyjmowaliśmy do niego wszystkich, którzy akceptowali nasz program i obiecywali walczyć
z bronią w ręku przeciwko bolszewikom. Przynależność partyjna nie miała dla nas znaczenia.
Na ile różne partie i kierunki polityczne reprezentowali członkowie naszego Związku, można
poznać po składzie sztabu. Na czele Związku stałem ja, niezależny socjalista, zaś siłami zbrojnymi dowodził generał porucznik Ryczkow, konstytucyjny monarchista. Szefem sztabu był pułkownik Pierchurow, konstytucyjny monarchista; szefem wydziału operacyjnego – pułkownik
U., republikanin; szefem wydziału mobilizacyjnego – rotmistrz sztabowy M., socjaldemokrata
z grupy Plechanowa; szefem wywiadu i kontrwywiadu – pułkownik Brede, republikanin, później
rozstrzelany; szefem wydziału stosunków z sojusznikami – były podoﬁcer armii francuskiej
Dikgof Derenthal, socjalista-rewolucjonista; szefem wydziału agitacji – były poseł N.N., socjaldemokrata mienszewik; szefem wydziału terrorystycznego – H., socjalista-rewolucjonista; szefem wydziału ds. innych miast – lekarz wojskowy, zabity później dr Grigoriew, socjaldemokrata
z grupy Plechanowa, szefem wydziału konspiracyjnego – N., socjaldemokrata mienszewik; szefem wydziału zaopatrzenia sztabu – kapitan R., republikanin; sekretarzem – Flegont Klepikow,
niezależny socjalista.
Mieliśmy prawo mówić, że nie dzielimy się na prawicę i lewicę, że stworzyliśmy „święte
przymierze” w imię miłości ojczyzny. Mieliśmy też prawo powiedzieć, że nie odeszliśmy od
zasad programowych Dońskiej Rady Politycznej.
W kwietniu, kiedy Armia Ochotnicza wzięła Jekaterynodar, posłałem oﬁcera do generała
Aleksiejewa z meldunkiem, że w Moskwie powstał Związek Obrony Ojczyzny i Wolności, z prośbą o wskazówki. Generał Aleksiejew odpowiedział mi, że aprobuje moją pracę. Również wtedy,
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w kwietniu, Związek po raz pierwszy otrzymał wsparcie ﬁnansowe. Nadeszło ono od Czechosłowaków, a było na tyle duże, że pozwoliło nam przystąpić natychmiast do rozległej pracy
organizacyjnej.
Formowaliśmy odrębne oddziały wszystkich rodzajów wojsk. Przy tym uznaliśmy za sprawę
podstawową zarówno zasadę konspiracji, jak i fachowości kadry. Pułk piechoty składał się z 86
ludzi (dowódca pułku, adiutant, czterech dowódców batalionów, szesnastu dowódców kompanii
i sześćdziesięciu czterech dowódców plutonów). Dowódca pułku znał wszystkich swoich podkomendnych, dowódca plutonu znał tylko dowódcę swojej kompanii. Wszyscy oﬁcerowie dostawali pensje od sztabu Związku i mieli tylko dwa obowiązki: zachować bezwzględną tajemnicę
i zjawić się na rozkaz na punkt zborny w celu rozpoczęcia walki. Były pułki służby czynnej, składające się z zawodowych oﬁcerów i pułki rezerwowe, składające się z oﬁcerów rezerwy. Studentów i robotników przyjmowano do specjalnych pułków pospolitego ruszenia. Pod koniec
maja mieliśmy w Moskwie i 34 miastach prowincjonalnych Rosji około pięć i pół tysiąca ludzi,
sformowanych wedle tej zasady w pułki piechoty, artylerii, kawalerii i saperów. Równocześnie
nasz kontrwywiad „obsługiwał” ambasadę niemiecką, Radę Komisarzy Ludowych, Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, Komisję Nadzwyczajną do Walki z Kontrrewolucją, sztab
bolszewicki i inne tego typu instytucje. Codziennie dostawaliśmy meldunki o ruchach wojsk
bolszewickich i niemieckich oraz o środkach podejmowanych przez Trockiego, Lenina i spółkę.
Poza tym mieliśmy swoich agentów w prowincjach nadbałtyckich i na Ukrainie, czyli na terenach okupowanych przez wojsko niemieckie.
W Piotrogrodzie członkowie Związku pracowali w marynarce, żeby w razie wkroczenia Niemców unieruchomić okręty. W Kĳowie organizowali walkę partyzancką na tyłach Niemców.
W Moskwie przygotowywali zamach na Lenina i Trockiego i szykowali się do zbrojnego powstania. Wielu z nas posługiwało się fałszywymi paszportami, które sami drukowaliśmy. Oczywiście,
spotkaliśmy się w konspiracyjnych mieszkaniach. Każdy nieostrożny krok mógł się skończyć
rozstrzelaniem. Wróciły czasy Mikołaja II. Ale za Mikołaja II rewolucjoniści musieli się obawiać
tylko policji. Odkąd nastali bolszewicy, byliśmy otoczeni szpiegami – ochotnikami. Gdy ktoś
miał białe dłonie, to nie mógł się wyprzeć, że jest „burżujem”. A każdy burżuj z deﬁnicji jest
podejrzany. Jeśli dodać do tego ciągłe rewizje, „zagęszczanie” mieszkań, polegające na tym, że
dokwaterowywano „towarzyszy” czerwonoarmistów, policyjne ograniczenia podróży, głód, panoszenie się na ulicach strzelców łotewskich i marynarzy, całkowity brak wszelkich gwarancji
nietykalności osobistej, to stanie się oczywiste, że ci, którzy wstępowali do Związku dawali autentyczny dowód miłości ojczyzny i wierności wobec sojuszników.
Kiedy Związek rozrósł się na tyle, że stanowił już znaczną zorganizowaną siłę, powstał problem podporządkowania go centrum politycznemu. Siła wojskowa nie może mieć istotnego
znaczenia bez politycznego kierownictwa. Związek zaś nie miał kolegialnego kierownictwa politycznego. Z tego powodu utworzone w Moskwie wiosną 1918 roku Lewe Centrum zaproponowało mi, żebym przyjął ich członkowstwo. Naradziłem się ze sztabem Związku i odmówiłem.
Lewe Centrum było bowiem właśnie tylko „lewe”. Nie było to święte przymierze lewicy i prawicy, mające na celu ocalenie ojczyzny. Składało się wyłącznie z elementów socjalistycznych
i lewicowych kadetów, hegemonię miała w nim Partia Socjalistów-Rewolucjonistów. Lewe Centrum z czasem dało początek Związkowi Odrodzenia Rosji. Ten Związek przygotował Uﬁjską
Naradę Państwową, a niektórzy jego członkowie utworzyli Dyrektoriat. Przetrwał on niedługo
i został zastąpiony przez rząd admirała Kołczaka.
Po odmowie wstąpienia do Lewego Centrum przyjąłem propozycję innej organizacji politycznej, utworzonej tej samej wiosny w Moskwie. Mam na myśli Centrum Narodowe. Centrum
Narodowe, podobnie jak Związek Obrony Ojczyzny i Wolności, starał się połączyć i lewicę,
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i prawicę. Jego program był zbieżny z programem Dońskiej Rady Politycznej. Z Centrum wywodził się późniejszy Związek Narodowy. Temu Centrum Narodowemu podporządkowały się
siły zbrojne Związku Obrony Ojczyzny i Wolności i na mocy jego decyzji przystąpiono do powstania zbrojnego. Do wystąpienia doszło nie w Moskwie, albowiem w razie obalenia bolszewików istniało niebezpieczeństwo, że zajmą ją Niemcy. Wybuchło w Rybińsku, Jarosławiu
i Muromie. Nie uczestniczyli w nim ani Czechosłowacy, ani Serbowie, ani inni sojusznicy i przyjaciele. Było przeprowadzone wyłącznie rosyjskimi siłami – przez członków Związku Obrony
Ojczyzny i Wolności.

VIII
W konspiracji zawsze jest trudno pracować. Jeśli się jest poszukiwanym, pracować jeszcze
trudniej, zwłaszcza, kiedy chce się przygotować powstanie zbrojne. To znaczy ciągle wystawiać
na ryzyko własne życie.
Dlatego nie mógłbym nie wspomnieć z najgłębszym szacunkiem tych moich przyjaciół, którzy zostali aresztowani przez bolszewików i rozstrzelani w Moskwie latem 1918 roku.
Pragnąłbym zwłaszcza, żeby naród rosyjski zachował pamięć o dwóch oﬁarach bolszewickiego terroru: o bohaterskim dowódcy 1. łotewskiego pułku strzelców, kawalerze Orderu św.
Jerzego, pułkowniku Brede (dzięki jego pracy w kontrwywiadzie my i sojusznicy zawsze wiedzieliśmy, co się dzieje u bolszewików i u Niemców), a także o równie dzielnym kornecie sumskiego pułku huzarów, również kawalerze Orderu św. Jerzego, Wilenkinie. Wilenkin został
rozstrzelany za to, że odmówił wskazania adresu sztabu Związku Obrony Ojczyzny i Wolności.
Aresztowania zaczęły się pod koniec maja. Do tego czasu żyliśmy spokojnie i Związek rozwĳał się, nie niepokojony przez bolszewicką policję. Później Trocki, osobiście przesłuchując
jednego z aresztowanych członków Związku, kapitana Pinkę, wyraził zdumienie, że w Moskwie
mogło powstać tajne stowarzyszenie, a on przez trzy miesiące o tym nic nie wiedział. Ta niewiedza Trockiego świadczy o tym, jak niedoskonała była bolszewicka Komisja Nadzwyczajna
do Walki z Kontrrewolucją, a równocześnie dowodzi, że wśród członków Związku nie było zdrajców i donosicieli.
Kiedy mówię, że żyliśmy spokojnie, nie należy tego rozumieć dosłownie. Pamiętam, jak kiedyś z Flegontem Klepikowem zostaliśmy otoczeni przez marynarzy, jak musieliśmy przejść koło
wartowników i Flegont Klepikow przystanął i poprosił jednego z nich o ogień, aby zapalić papierosa. Pamiętam, jak innym razem do domu, w którym mieszkaliśmy, przyszli bolszewicy, aby
zrobić rewizję, a my z Flegontem Klepikowem zeszliśmy na parter do cudzego mieszkania
i tam, gdzie przyjęto nas jak przyjaciół, oczekiwaliśmy odejścia bolszewików. Pamiętam też, jak
nocą zatrzymało nas z Flegontem Klepikowem na ulicy pięciu uzbrojonych czerwonogwardzistów i chciało nam odebrać broń, pamiętam, jak strzelaliśmy, jak dwóch bolszewików padło. Ale
to były drobiazgi codziennego życia. Prawdziwe niebezpieczeństwo zaczęło się po przyjeździe
do Moskwy niemieckiego ambasadora, hrabiego Mirbacha. Z chwilą jego przyjazdu zaczęły się
aresztowania.
Już w połowie maja pułkownik Brede ostrzegł mnie, że w ambasadzie niemieckiej bardzo interesują się Związkiem, a szczególnie mną. Powiedział mi, że wedle informacji hrabiego Mirbacha
tego wieczoru miałem być w Zaułku Dienieżnym na posiedzeniu Związku i że z tego powodu
Zaułek Dienieżny będzie otoczony. Informacje hrabiego Mirbacha były fałszywe, bo tego wieczoru nie miałem żadnego posiedzenia, a w Zaułku Dienieżnym nigdy nie mieszkałem, a nawet
nie bywałem. Na wszelki wypadek wysłałem oﬁcera, żeby sprawdził informacje pułkownika.
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Oﬁcer rzeczywiście został zatrzymany przez patrol. Kiedy bolszewicy go rewidowali, zwrócił
uwagę, że rozmawiają ze sobą po niemiecku. Wtedy zwrócił się do nich też po niemiecku. Najstarszy stopniem podoﬁcer, usłyszawszy niemiecką mowę, wyprężył się na baczność i powiedział: Zum Befehl, Herr Leutenant.
Nie było wątpliwości, że Niemcy współpracują z bolszewikami.
Sztab Związku mieścił się w Zaułku Mołocznym. Ściślej mówiąc, był to zakonspirowany
lokal sztabu. Na wspólne posiedzenia zbieraliśmy się w innych miejscach, a oprócz tego każdy
z nas miał do dyspozycji osobne zakonspirowane mieszkanie. Ale w Zaułku Mołocznym mieściła
się prawdziwa centrala Związku. Doktor Grigoriew otworzył pod cudzym nazwiskiem gabinet
lekarski, do którego przychodzili prawdziwi chorzy, a oprócz tego ci wszyscy, którzy mieli interes
do sztabu. W gabinecie stale dyżurował któryś z szefów wydziałów, bywał tam często pułkownik
Pierchurow, ja też często tam wpadałem. Sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki rozstrzygały się
w Zaułku Mołocznym, tam wypłacano pensje, stamtąd wychodziły wszystkie bieżące rozkazy.
Wpadka gabinetu lekarskiego w Mołocznym powodowała, iż działalność Związku była niemal
sparaliżowana. 30 maja poproszono mnie do telefonu.
– Kto mówi?
– Sarra.
Bolszewicy prowadzili podsłuch rozmów telefonicznych, toteż posługiwaliśmy się szyfrem.
„Sarra” to był pułkownik Pierchurow.
– O co chodzi?
– W szpitalu epidemia tyfusu.
– Czy są przypadki śmiertelne?
– Wszyscy pacjenci zmarli.
– Czy doktor też jest chory?
– Nie, doktor prosił, żeby pan uważał na siebie.
– Dziękuję panu.
Odwiesiłem słuchawkę, a Flegont Klepikow zapytał:
– Aresztowani?
– Tak.
To było wielkie nieszczęście. Nie mogłem się pogodzić z myślą, że trzymiesięczna praca
poszła na marne, że bolszewicy rozbili Związek. W żadnym razie nie chciałem wyjeżdżać
z Moskwy.
Pod wieczór okazało się, że w Zaułku Mołocznym i w innych częściach miasta aresztowano
około 100 członków Związku, ale nie wpadł żaden z szefów wydziałów. Pułkownik Pierchurow,
Dikgof-Derenthal, doktor Grigoriew, pułkownik Brede i inni byli zdrowi i cali. Mogliśmy więc
prowadzić robotę dalej.
Nazajutrz w bolszewickich gazetach pojawił się oﬁcjalny komunikat, że „hydra rewolucji”
została zgnieciona. Podano także mój rysopis. Z niewiadomej przyczyny ten rysopis przedrukowały niektóre gazety skrajnie lewicowe. Od tego czasu Flegont Klepikow, który nie opuszczał
mnie ani na chwilę, zaczął nosić rewolwer nie w kieszeni, ale w rękawie, żeby w razie potrzeby
łatwiej mu się było ostrzeliwać. Nie miał jednak okazji strzelać, chociaż raz spotkaliśmy się
twarzą w twarz z komisarzem oświaty ludowej Łunaczarskim, a innym razem z komisarzem ﬁnansów Mienżyńskim. W obu przypadkach nie my, ale oni pospiesznie się ukryli, nie chcąc podejmować żadnych kroków wobec „kontrrewolucjonistów”.
Takie spotkania nie były niebezpieczne. Policji na ulicach prawie nie było, a sami komisarze,
rzecz jasna, nigdy by się nie odważyli nas zatrzymywać.
W czerwcu był już gotowy ostateczny plan powstania zbrojnego.
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W Moskwie planowaliśmy zabić Lenina i Trockiego i w tym celu wzięliśmy ich pod obserwację. Przez pewien czas dawało to świetne rezultaty. Swego czasu nawet prowadziłem dyskusję
z Leninem za pośrednictwem osoby, która u niego bywała. Lenin wypytywał tę osobę o Związek
i o mnie, ja odpowiadałem i dowiadywałem się o jego plany. Nie wiem, czy on był w swoich odpowiedziach równie ostrożny co ja.
Równolegle z zamachem na Lenina i Trockiego przygotowywaliśmy powstanie w Rybińsku
i Jarosławiu, aby odciąć Moskwę od Archangielska, gdzie miał wylądować desant sojuszników.
Zgodnie z tym planem sojusznicy po wylądowaniu w Archangielsku mogliby bez trudu zająć
Wołogdę i z bazy zajętego przez nas Jarosławia zagrozić Moskwie. Oprócz Rybińska i Jarosławia
planowano też opanowanie Muromia (gubernia włodzimierska), gdzie mieściła się bolszewicka
kwatera główna i jeśli by to było możliwe – Włodzimierza na wschód od Moskwy i Kaługi na
południe. Zakładano też, że dojdzie do wystąpienia zbrojnego w Kazaniu. Plan przewidywał
więc po zaatakowaniu Moskwy okrążenie stolicy pierścieniem zbuntowanych miast, co – dzięki
pomocy sojuszników na północy i Czechosłowaków, którzy właśnie zajęli Samarę nad Wołgą
– postawiłoby bolszewików w bardzo trudnej sytuacji militarnej.
Plan ten powiódł się tylko częściowo. Nie udał się zamach na Trockiego, zamach na Lenina
– tylko w połowie: Dora Kaplan (rozstrzelana) zraniła Lenina, ale go nie zabiła. W Kałudze nie
doszło do powstania, we Włodzimierzu także. W Rybińsku operacja zakończyła się ﬁaskiem.
Zajęto jednak Murom, zajęto Kazań, co prawda, zrobili to Czechosłowacy, lecz co najważniejsze
zajęto Jarosław, gdzie Związek trzymał się przez 17 dni – czas dostatecznie długi, żeby sojusznicy zdążyli z pomocą z Archangielska. Sojusznicy jednak nie przyszli.
Zgodnie z tym planem pod koniec czerwca wyjechaliśmy z Dikgof-Derenthalem i Flegontem Klepikowem z Moskwy do Rybińska. Sądziłem, że Rybińsk jest najważniejszy, bo w Rybińsku były skoncentrowane wielkie zapasy sprzętu wojskowego. Dlatego nie pojechałem do
Jarosławia, tylko wysłałem tam pułkownika Pierchurowa.

IX
Nie bardzo liczyłem na sukces powstania w Jarosławiu, za to byłem prawie pewien, że bez
specjalnego trudu zdobędziemy Rybińsk. Jak już mówiłem, Rybińsk był dla nas ważniejszy niż
Jarosław. W Rybińsku było dużo dział i pocisków, a w Jarosławiu nie było prawie nic. Z drugiej
strony, w Rybińsku nasza organizacja liczyła około 400 członków, doborowych oﬁcerów zawodowych i rezerwistów, a garnizon bolszewicki był nieliczny. W Jarosławiu stosunek sił był
o wiele gorszy. Organizacja była tam słabsza i mniej liczna niż w Rybińsku, a oddziałów bolszewickich było więcej. Celem wzmocnienia naszych sił, poleciłem, by wysłano kilkuset ludzi
z Moskwy do Jarosławia. Pułkownik Pierchurow miał za zadanie zająć Jarosław i trzymać go do
czasu przybycia artylerii, którą zamierzaliśmy mu dostarczyć z Rybińska.
Jak to często bywa, wyszło dokładnie na odwrót. W Rybińsku powstanie upadło, a w Jarosławiu odniosło sukces. Pułkownik Pierchurow zajął miasto i mimo rybińskiej klęski, prawie
bez artylerii trzymał się 17 dni, walcząc z 10-krotnie większymi siłami oddziałów bolszewickich
przysłanych z Moskwy. W walkach jarosławskich szczególnie wyróżniali się pułkownik Masło,
pułkownik Gopper i podpułkownik Iwanowski.
Przyjechałem z Dikgof-Derenthalem z Moskwy do Jarosławia i tam – razem z pułkownikiem
Pierchurowem opracowaliśmy plan powstania jarosławskiego. Pułkownik Pierchurow znalazł
nieocenionego pomocnika w osobie robotnika-mechanika Sawinowa, socjaldemokraty mienszewika. Sawinow zaręczył, że jarosławscy robotnicy na pewno nie wystąpią przeciw nam, a być
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może nas poprą. Już wówczas w północnej Rosji prawie cała ludność nie tylko wiejska, ale
i miejska odnosiła się do bolszewików z wielką nienawiścią. Czekano na białogwardzistów, na
Czechosłowaków, na Francuzów i Anglików. Ponieważ patrioci byli nie zorganizowani i szalał
bolszewicki terror, ludność nie miała odwagi jawnie wystąpić przeciwko bolszewikom. Ale wystarczyłoby jedno większe zwycięstwo, na przykład zajęcie Rybińska z jego arsenałami albo przybycie jednej brygady angielsko-francuskiej, żeby ludność wystąpiła. W Jarosławiu nie było broni,
a bez artylerii nie da się wygrać bitwy. Zdumienie budzi nie to, że pułkownik Pierchurow nie
rozbił bolszewików pod Jarosławiem, ale to, że prawie nie mając artylerii zdołał się utrzymać
przez 17 dni. Liczył na pomoc Anglików i Francuzów. Na próżno.
Z Jarosławia pojechaliśmy z Dikgof-Derenthalem do Rybińska, gdzie zastaliśmy pułkownika
Brede. Sprawdziłem siły organizacji rybińskiej, były wystarczające do powstania. Sprawdziłem
też siły bolszewików, były niewielkie. Dowiadywałem się jakie są nastroje panujące wśród robotników. Były zadowalające. Pytałem o nastroje okolicznych chłopów. Były dobre. Policzyłem
broń, jaką mieliśmy do dyspozycji. Było jej dość, żeby zająć składy artylerii.
Po zagarnięciu składów zamierzaliśmy ruszyć z artylerią na miasto.
W nocy z 5 na 6 lipca pułkownik Pierchurow rozpoczął walkę w Jarosławiu. Siódmego dowiedzieliśmy się, że zdobył miasto. Z 7 na 8 lipca wydałem rozkaz zajęcia Rybińska. Nasz sztab
znajdował się na przedmieściu w mieszkaniu jakiegoś sklepikarza. Mieszkałem u innego kupca,
nad brzegiem Wołgi, tuż obok bolszewickich koszar. Nocą zebraliśmy się w sztabie i dokładnie
o pierwszej rozległ się pierwszy wystrzał z karabinu, ale już o drugiej mój adiutant zameldował
mi, że w zasadzie bitwa jest przegrana. Ktoś nas zdradził. Bolszewicy znali nasze punktu zborne.
Na wszystkich drogach prowadzących do składów artyleryjskich stały bolszewickie konne patrole. Pomimo tego zdobyliśmy składy. Kiedy jednak powstańcy ruszyli na Rybińsk, natknęli się
na ogień karabinów maszynowych. Musieli się wycofać. Nad ranem, z dużymi stratami, wyszli
z miasta i okopali się kilka kilometrów za Rybińskiem.
Przekonawszy się, że bitwa jest bezpowrotnie przegrana, wyszliśmy ze sztabu, gdy było już
całkiem jasno. Dokąd iść? Karabiny maszynowe terkotały bez ustanku, nad głowami świstały
kule. Mieszkańcy, czując, że bolszewicy zwyciężą, ze strachu, odmawiali nam schronienia. Staliśmy w środku miasta, nie widząc, gdzie się ukryć. Postanowiliśmy pójść do wskazanej nam
uprzednio wioski, w której mieszkał kupiec, polecany przez organizację. Dikgof-Derenthal,
Flegont Klepikow i ja ruszyliśmy w drogę. Ledwie wyszliśmy z miasta, znowu traﬁliśmy pod
bolszewicki ogień. Z trudem wydostaliśmy się, gdy spotkaliśmy bolszewicki patrol. Przebrani
za robotników nie zwróciliśmy na siebie uwagi. Przeszliśmy 20 wiorst, aż znaleźliśmy wreszcie
poszukiwaną wioskę.
Ale i tam napotkaliśmy trudności. Syn polecanego nam kupca został ranny w walce, a brocząc
krwią, miał jeszcze tyle sił, by dowlec się do domu. Teraz leżał w strachu, że bolszewicy
w każdej chwili mogą go odnaleźć po śladach i aresztować. Mimo to udzielił nam gościny. Nie
mieliśmy zresztą wyboru. Podziękowaliśmy i zostaliśmy, nie wchodząc do domu, tylko rozlokowując się w ogrodzie.
Bój w Rybińsku był ostatecznie przegrany, ale Jarosław nadal się trzymał. Posłałem oﬁcera
do pułkownika Pierchurowa z wiadomością o rybińskiej klęsce. Niestety został on aresztowany
przez bolszewików i nie dotarł do celu. Było dla mnie jasne, że bez artylerii Jarosław nie może
się długo bronić. Liczyłem na pomoc sojuszników – na archangielski desant angielsko-francuski.
Dlatego zapadła decyzja, że pozostałe siły organizacji rybińskiej zostaną skierowane do walki
partyzanckiej, aby ułatwić sytuację pułkownikowi Pierchurowowi w Jarosławiu. Po 8 lipca wysadziliśmy w powietrze statek z wojskiem bolszewickim na Wołdze, a także pociąg z amunicją
jadący do Jarosławia, w kilku miejscach uszkodziliśmy tory kolejowe na trasie Jarosław – Boło-
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goje. Akcje te utrudniły transport bolszewickich oddziałów z Piotrogrodu, lecz nie udało nam
się zablokować transportów z Moskwy. Trocki, mając świadomość wagi rozgrywających się wydarzeń, wytężał wszystkie siły, żeby przy pomocy garnizonu moskiewskiego zdobyć Jarosław.
Zdobył go dopiero wtedy, kiedy ogień artyleryjski niemal całkowicie zniszczył miasto.
Równocześnie 8 lipca nasza organizacja w Muromiu rozpoczęła powstanie i zajęła bolszewicką kwaterę główną. Po wykonaniu tego spektakularnego zadania oddział pod dowództwem
doktora Grigoriewa i podpułkownika Sacharowa, walcząc wycofał się z miasta i w szyku marszowym dotarł do Kazania, który w początkach sierpnia zajęli Czechosłowacy.
Tak zakończyły się powstania w Rybińsku, Jarosławiu i Muromiu, zorganizowane przez Związek Obrony Ojczyzny i Wolności. Nie były one zwycięskie, ale nie były też daremne. Po raz
pierwszy nie za Donem i nie na Kubaniu, ale w samej Rosji, niemal pod Moskwą Rosjanie bez
niczyjej pomocy powstali przeciwko bolszewikom, dowodząc tym samym, że nie cały kraj godzi
się z narodową hańbą pokoju brzeskiego i nie wszyscy Rosjanie uginają się przed bolszewickim
terrorem. Honor został uratowany. Chwała tym, którzy polegli w walce.
Nie można było zostawać długo pod Rybińskiem. W każdej chwili mogli się zjawić bolszewicy i wszystkich nas aresztować. Kupiliśmy wóz, konia i ruszyliśmy w drogę. Dokąd? Sami dokładnie nie wiedzieliśmy… w kierunku Moskwy. Chciałem wiedzieć, co planuje Centrum
Narodowe, i sądziłem, że powinniśmy dotrzeć do Kazania aby połączyć się tam z naszą organizacją. Posłałem Dikgof-Derenthala do Moskwy z meldunkiem dla Centrum Narodowego, a Flegonta Klepikowa do Kazania, żeby zapowiedział mój przyjazd. Kilka dni do powrotu Derenthala
postanowiłem przeczekać we wsi. Wziął mnie do siebie pan N, z guberni nowogrodzkiej.

X
Nie wiedziałem, że Kazań został już zdobyty przez Czechosłowaków i postanowiłem jechać
nad Wołgę licząc, że organizacja kazańska będzie miała więcej szczęścia niż rybińska i że zdobędziemy miasto własnymi siłami. Przez cały maj i czerwiec sztab Związku Obrony Ojczyzny
i Wolności stopniowo ewakuował część swoich członków z Moskwy do Kazania. Według moich
obliczeń, nad Wołgą powinny już być skoncentrowane dostateczne siły, aby rozpocząć walkę.
Nie mogłem pogodzić się z rybińską klęską i jarosławskim połowicznym sukcesem. Walka dopiero się zaczynała.
Z Dikgof-Derenthalem przeniosłem się z guberni nowogrodzkiej do Piotrogrodu. W tym
czasie, tzn. pod koniec lipca 1918 roku Piotrogród wydawał się miastem umierającym. Opustoszałe ulice, brud, pozamykane sklepy, marynarze uzbrojeni w granaty, a szczególnie niemieccy
oﬁcerowie, spacerujący po Newskim Prospekcie z minami zwycięzców – wszystko to świadczyło
o tym, że w mieście rządzą Rady i spółka Apfelbaum-Zinowiew.
W piotrogrodzkim oddziale Związku Obrony Ojczyzny i Wolności przygotowano mi odpowiednie dokumenty. Było tam napisane, że ja, „towarzysz taki a taki”, jestem delegatem
Ludowego Komisariatu Oświaty i jadę do guberni wiackiej w sprawie kolonii dla „proletariackich” dzieci. Przebrałem się za bolszewika: rubacha, pas, wysokie buty, czapka z oderwanym
znaczkiem. W takim stroju wyruszyłem z N.N. do Niżnego Nowgorodu. Gazety były pełne informacji o rozstrzeliwaniach w Jarosławiu i Rybińsku.
W Niżnym Nowgorodzie na stacji zatrzymał nas patrol i zażądał zezwolenia na wyjazd.
Zezwolenia nie mieliśmy, ale wyjąłem swój magiczny paszport z podrobionym podpisem
samego Łunaczarskiego i „towarzysze” grzecznie przepuścili nas na przystań. Parowiec odpływał rano do Kazania. Na przystani jednak dowiedziałem się, że Kazań jest już zdobyty przez
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Czechosłowaków i że walki toczą się powyżej miasta, w rejonie Swiażeska. Rzeczywiście, następnego dnia pod wieczór statek zatrzymał się w Wasilsursku i dalej nie popłynął. Wszyscy
pasażerowie zeszli na brzeg. Zeszliśmy i my. Stamtąd do Kazania jest około 40 wiorst i nie ma
linii kolejowej.
Na statku przyłączyli się do nas dwaj oﬁcerowie, też ze Związku Obrony Ojczyzny i Wolności. Wynajęliśmy konie i pojechaliśmy na południowy wschód do miasta Jadrin – po drodze do
Kazania.
Dotarliśmy tam nocą i natychmiast zatrzymali nas czerwonoarmiści.
– Kto idzie?
– Swoi.
– Burżuje?
– Nie, „towarzysze”.
– Do cyrkułu!
W cyrkule zastaliśmy może 20 czerwonoarmistów. Znów wyjąłem swój magiczny paszport.
Chcieli go przeczytać, ale żaden z nich nie umiał. Posłali po jakiegoś młodego człowieka, ubranego po cywilnemu. Zaczął on głośno czytać: „Na mocy postanowienia Rady Delegatów
Robotniczych i Żołnierskich Komuny Północnej towarzysz taki a taki…”
– Więc nie jesteście burżujem?
– Przecież wam mówiłem, że jestem „towarzyszem”.
– A ci, co są w wami?
– Też towarzysze.
– To co innego… Bo to onegdaj złapaliśmy dwóch białogwardzistów… Dużo się ich tu teraz
pęta…
– Co z nimi zrobiliście?
– Rzecz jasna, rozstrzelaliśmy.
Noc spędziliśmy w chałupie u czerwonoarmistów i do 3 rano musiałem rozmawiać z „towarzyszami” o sytuacji w Piotrogrodzie. Nie było między nami różnicy zdań.
Rano poszedłem do „sowietu” zapoznać się. Przywitał mnie przewodniczący rady, młody
człowiek, biuralista albo kopista, w wieku około 19 lat.
Poznał mnie z dowódcą garnizonu, podoﬁcerem, zbiegłym z frontu, i z naczelnikiem Komisji
Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją, który przypominał szpicla z czasów starego reżimu. Po
raz trzeci wyjąłem swój magiczny paszport i wygłosiłem do „towarzyszy” mowę. Pogratulowałem
im porządku w mieście, pochwaliłem za czujność milicję, która mnie aresztowała, i obiecałem, że
po powrocie zamelduję samemu Trockiemu o tym raju, jaki znalazłem w tej zapadłej mieścinie.
„Towarzysze” słuchali mnie z zadowoleniem. Gdy skończyłem, przewodniczący spytał:
– W czym możemy wam pomóc, towarzyszu?
Odpowiedziałem:
– Posiadam paszport, wydany przez Komunę Północną. Teraz znajduję się na terenie Niżegorodskiej Republiki Radzieckiej. Zrobilibyście mi wielką grzeczność, gdybyście mi wydali odpowiednie zaświadczenie.
Dostałem autentyczne zaświadczenie z autentycznym numerem i prawdziwymi podpisami,
stwierdzające, że „towarzysz taki a taki jedzie do guberni wiackiej w sprawie kolonii dla proletariackich dzieci”. Tego samego dnia kupiłem tarantas i dwa konie, po czym opuściliśmy Jadrin.
Na wszystkich drogach, można było spotkać bolszewickie bandy. Do Kazania było daleko,
toteż istniało duże prawdopodobieństwo, że znów nas złapią. Pomyślałem, że jeśli przeprawimy
się na lewy brzeg Wołgi i pojedziemy lasami to może zdołamy uniknąć niepożądanych spotkań.
W lasach łatwiej się ukryć i bronić. Byliśmy uzbrojeni i zdecydowani, aby nie dać się zastrzelić.
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Chłopi patrzyli na nas podejrzliwie. Ale była to zupełnie inna podejrzliwość niż ta, do której
przywykliśmy. Chłopi brali nas za bolszewików, toteż we wsiach musieliśmy udowadniać, że
nie jesteśmy bolszewikami, tylko białogwardzistami, i że jedziemy bić się z czerwonymi. Wtedy
stosunek do nas od razu się zmieniał. Wskazywano nam „ciche”, czyli bezpieczne boczne drogi.
Ukrywano nas, gdy nadchodziła wieść o zbliżaniu się bolszewickich podjazdów. Karmiono nas.
Wypytywano z nadzieją o Dutowa.4 Tu, w zapadłych wioskach kazańskiej guberni, wśród chłopów-półanalfabetów, żyjących o setki wiorst od linii kolejowych, często słyszałem słowo, od którego w miastach niemal odwykłem. Słowo – Rosja. Po obcych, cudzoziemskich słowach
„internacjonał”, „kapitalizm”, „proletariat”, w które tak obﬁtuje ostatnio miejska mowa rosyjska,
z radością słuchałem ludzi, mówiących o Ojczyźnie i oburzających się na bolszewików nie tylko
za czerwony terror, ale i za poniżenie pokoju brzeskiego, za hańbę Rosji. W jednej z wiosek spytałem:
– Gnębią Rosję?
– Gnębią.
– Rabują cerkwie?
– Rabują.
– Popów rozstrzeliwują?
– Tak, rozstrzeliwują.
– Do was strzelają?
– Tak, strzelają.
– Zboże zabierają?
– Zabierają.
– Dlaczego nie robicie powstania?
Młody chłop, z którym rozmawiałem, wzruszył ramionami i też zapytał:
– Byłeś na froncie?
– Byłem.
– Byłeś w bitwie?
– Byłem.
– Jakaż to bitwa bez artylerii?
To prawda. Cóż to za bitwa bez artylerii? Gdzieniegdzie na wsiach ludzie mieli karabiny
przyniesione z frontu. Gdzieniegdzie były nawet karabiny maszynowe. Ale ze strzelbami i karabinami maszynowymi nie da się walczyć przeciwko 3 i 6-calowym działom. Poza tym jak zorganizować chłopów? Dróg prawie nie ma. Poczty nie ma. Telegrafu właściwie też nie ma. Są
chmary ludzi nienawidzących bolszewików, ale nieuzbrojonych i niezorganizowanych w oddziały.
I chociaż chłopskie powstania wybuchały i cały czas wybuchają w Rosji, to przecież nie te powstania mogą zniszczyć siłę wojskową bolszewików.
Jeśli jednak chłopskie powstania nie mogą zniszczyć bolszewików, to nastroje wśród chłopów
dowodzą, że dzieło Trockiego, Lenina i spółki musi upaść. Dzisiaj w Rosji wieś walczy z miastem. A wynik tej walki jest z góry przesądzony.
W trzecim dniu naszej podróży przeprawiliśmy się przez Wołgę i zagłębiliśmy się w las.
Mówię „zagłębiliśmy się”, bo też przez 5 dni jechaliśmy i nie było widać końca tych lasów. Było
lato – bezchmurne, upalne dni. Pośród gęstych zarośli osiki, między rozłożystymi dębami
i strzelistymi sosnami wiła się monotonna, wąska, mało uczęszczana „cicha” droga. Rano, w po-

4
Aleksander Dutow (1879–1921), rosyjski generał, który w końcu 1917 r. rozpoczął antybolszewikie powstanie w Orenburgu,
później walczył pod rozkazami Kołczaka.

łudnie, wieczorem, dzień po dniu, wiła się ta droga przed nami i nigdy nikogo na niej nie spotkaliśmy – ani czerwonych, ani białych, ani strażników, ani chłopów. Tylko nocą czuło się, że ten
las nie jest całkiem opustoszały, że w tych dzikich kniejach są żywe istoty, choć dla nas niewidzialne – wilki i rysie.
Kiedy wreszcie wyjechaliśmy w otwarte pole, do Kazania było już niedaleko. Trzeba było
przejść przez linie wojsk bolszewickich. Poleciłem rozwiązać dzwonki. I tak z dzwonkami, wyciągniętym kłusem przelecieliśmy między dwiema bateriami czerwonoarmistów. Nikt nas nie
zatrzymał. Lśniły w słońcu kopuły kazańskich cerkwi, strzelała w niebo wieża tatarskiej carycy.
Na szosie koło wodociągu stali wartownicy. Byli to Czechosłowacy.
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Kiedy w czerwcu 1918 roku Czechosłowacy zajęli Samarę, nad Wołgą ukonstytuował się
Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego, którego przewodniczącym był Wolski (później zawarł ugodę z bolszewikami). Komitet ten, pełniący funkcję rządu, składał się z samych
socjalistów-rewolucjonistów. A zatem dzięki czechosłowackim bagnetom Partia Socjalistów-Rewolucjonistów znów przejęła władzę.
Nowy rząd przystąpił do formowania „Armii Ludowej” spośród powołżańskiego chłopstwa.
Początkowo, kiedy w szeregach tej armii walczyły pojedyncze oddziały czechosłowackie i serbskie, poczynaniom Komitetu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego towarzyszył sukces:
zdobyto Syzrań, Symbirsk i Kazań. Później, kiedy Trocki skoncentrował nad Wołgą znaczne siły
i Czechosłowacy, Serbowie i rosyjscy ochotnicy nie byli w stanie stawić czoła bolszewikom,
sprawy potoczyły się o wiele gorzej. Zmobilizowani chłopi rozpierzchli się po lasach albo odmawiali walki. Zdarzały się nawet bunty w pułkach. Ta niestabilność „Armii Ludowej” nie wynikała z sympatii probolszewickich, przeciwnie – chłopi z Powołża byli jednoznacznie przeciwko
„towarzyszom”. Niestabilność była powodem tego, że Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego pod wieloma względami powtarzał błędy Kierenskiego. Wystarczy wspomnieć, że
przez pierwszy miesiąc nie przywrócono oﬁcerom władzy dyscyplinarnej, toteż w oddziałach
praktycznie nie było żadnej dyscypliny. Samarski kontrwywiad interesował się nie tyle bolszewikami, ile oﬁcerami, wśród których szukał monarchistów.
Muszę podkreślić, że jeśli rosyjscy oﬁcerowie walecznie bili się nad Wołgą, to Czechosłowacy
i Serbowie latem 1918 roku oddali Rosji nieocenione usługi, czego Rosjanie nigdy nie zapomną.
Dzięki nim uwolniono od bolszewików Syberię. W latach ciężkich i krwawych zamieszek Słowianie nie zapomnieli o Słowianach. Nazwiska Masaryka, Kramarza, Benesza, Czermaka, Stefanika, Szweca i innych, na zawsze pozostaną we wdzięcznej pamięci Rosjan.
W Kazaniu zastałem Flegonta Klepikowa. Był adiutantem dowódcy garnizonu, generała-porucznika Ryczkowa, członka Związku Obrony Ojczyzny i Wolności. Oprócz generała-porucznika
Ryczkowa i nielicznej armii broniącej Kazania, było tu wielu członków Związku: na siedem odcinków frontu cztery były pod ich dowództwem. W Kazaniu spotkałem też szefa sztabu Związku
pułkownika Pierchurowa i podpułkownika Iwanowskiego, którzy bohatersko bronili Jarosławia,
a potem uciekli Wołgą na łódkach. Ponieważ wszyscy oni byli niezadowoleni z działalności Komitetu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego, gdyż wstąpili do Związku, nie po to by poprzeć partyjniacki, ale ogólnonarodowy rząd, po przybyciu do Kazania niezwłocznie rozwiązałem
Związek. Uważałem, że tajne stowarzyszenie może i powinno istnieć tylko w tej części Rosji,
która jest zajęta przez bolszewików. Jednakże Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego i tak odniósł się do nas niechętnie i nieufnie.
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Nie był to czas odpowiedni na walkę polityczną. Jakikolwiek by nie był Komitet Członków
Zgromadzenia Ustawodawczego, kimkolwiek byliby jego przedstawiciele w Kazaniu, każdy Rosjanin miał obowiązek popierać ten rząd, który wziął na swe barki trudny obowiązek walki z bolszewikami. Pojechałem na front, do oddziału pułkownika Kappela, który działał pod Kazaniem,
na prawym brzegu Wołgi.
Oddział ten wyodrębnił spośród siebie niewielką grupę kawalerii (100 szabel i 2 lekkie
działa) do operacji na tyłach wojsk bolszewickich. Dołączyłem do tego oddziału.
Polecono nam, w miarę możności, unieruchamiać linie komunikacyjne bolszewików. W czasie wykonywania zadań znowu zobaczyłem wojnę domową z całym jej okrucieństwem. Wojnę,
która nie jest wielką wojną, gdyż nasze walki nad Wołgą w najmniejszym stopniu nie przypominały bitew pod Lwowem, czy pod Warszawą. Nie należy jednak zapominać, że w wyniku naszych starć płonęły rosyjskie wsie, że nad naszymi głowami świstały rosyjskie kule, że Rosjanie
strzelali do Rosjan, wzajemnie zabĳali się szablami. Nie można zapominać, że nie mieliśmy materiałów opatrunkowych, nie mieliśmy chleba dla siebie i owsa dla koni… nie można też zapominać, że bolszewicy jeńców nie brali.
Powiedziałem, że my, Rosjanie, biliśmy się z Rosjanami. To niezupełnie tak było. W szeregach bolszewickich było wielu Łotyszy, Węgrów i Niemców. Było również sporo niemieckich
instruktorów. Prowadziliśmy wojnę nie tylko z bolszewikami. Prowadziliśmy wojnę także z Niemcami.
W czasie tego niedługiego marszu znowu przekonałem się, że chłopi są całkowicie po naszej
stronie. Witali nas jak wybawców i nie chcieli wierzyć strasznej rzeczywistości, kiedy musieliśmy
się wycofywać. Naszym śladem szli bolszewicy, którzy rozstrzeliwali wszystkich podejrzanych
o sympatyzowanie z nami. Wojna trwająca od trzech lat na granicach przeniosła się do serca
Rosji. Bolszewicy obiecywali pokój, a sami wywołali najcięższą ze wszystkich znanych ludzkości
wojen. Nie można było być neutralnym. Trzeba było być albo czerwonym, albo białym. Chłopi
zdawali sobie z tego sprawę, ale nie mieliśmy dość broni, aby ich uzbroić. W Samarze nie było
ludzi zdolnych zbudować armię opartą na dyscyplinie.
Zaczęła się jesień. Pożółkły liście na drzewach, wieczory zrobiły się zimne. Oddział, składający się w trzech czwartych z oﬁcerów, już czwartą dobę walczył na tyłach bolszewików. Wiedzieli już o nas. Nie raz dostrzegaliśmy na niebie nieprzyjacielskie samoloty. Niejednokrotnie
chłopi nas ostrzegali, że bolszewicy szykują zasadzkę, chcąc nas rozbić. Codziennie wysadzaliśmy torowiska, zwalaliśmy słupy telegraﬁczne, rozstrzeliwaliśmy schwytanych w pojedynkę
bolszewików, toczyliśmy potyczki z niewielkimi bolszewickimi oddziałami. Nigdy nie napotkaliśmy poważniejszego oporu. Skoro świt byliśmy już na koniach. Wędrowaliśmy po nieprzebytych polach Powołża, kryliśmy się w lasach przed samolotami. W końcu natknęliśmy się na
przygotowaną zasadzkę. Byłem uczestnikiem „bitwy”, jaka nie mogłaby się zdarzyć na froncie
zachodnim.
Z wioski, w której stanęliśmy owego dnia, było widać tory kolejowe. Za torami wznosiły się
wzgórza. W południe za horyzontem pokazał się dymek i dostrzegliśmy zamaskowany parowóz.
Pociąg zatrzymał się. Nie strzelaliśmy. Z wagonów zaczęła się wyładowywać piechota, co najmniej 500 ludzi. Zamiast jednak ustawić się w tyralierę i nas zaatakować, ludzie zgromadzili
się na jednym ze wzgórz. Wciąż jeszcze nie strzelaliśmy. Nie mogliśmy uwierzyć własnym
oczom: oto zaczynał się bolszewicki wiec. Widzieliśmy wymachujących rękami mówców, docierały do nas przytłumione okrzyki „hura”. Widocznie mówca przekonywał, że nie powinni iść do
walki. Dopiero kiedy wiec zaczął się na dobre, otworzyliśmy ogień z karabinów maszynowych.
Po kilku minutach całe wzgórze było pokryte ludzkimi ciałami, a pociąg pancerny na wstecznym
biegu odjeżdżał tam, skąd przybył. Jadąc ostrzeliwał nas. Odpowiadaliśmy ze swoich dział, do-

póki jeden z wagonów się nie zapalił i cały pociąg w płomieniach i dymie nie skrył się za zakrętem. Wtedy nasz kapitan zakomenderował: „Na koń” i pojechaliśmy na wzgórze, gdzie chwilę
wcześniej odbywał się wiec. Nie miałem szynelu, więc wziąłem sobie jeden. Był cały we krwi.
W tydzień później wróciłem do Kazania. Były to już jego ostatnie wolne dni. W Samarze
rząd był zajęty przygotowaniami do Uﬁjskiej Konferencji Państwowej.5
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Wojskami broniącymi Kazań dowodził pułkownik Stiepanow. Nie podlegały mu jednak oddziały czechosłowackie ani oddział pułkownika Kappela, działający na prawym brzegu Wołgi.
A zatem w prawie ze wszystkich stron oblężonym mieście nie było jednolitego dowództwa. Pułkownik Stiepanow zadepeszował do rządu samarskiego w tej sprawie, wskazując, że w tych warunkach nie może w pełni odpowiadać za obronę miasta. Rząd samarski zostawił jego depeszę
bez odpowiedzi.
W pierwszych dniach września sytuacja w Kazaniu była następująca: Trocki skoncentrował
w okolicy przeszło 30-tysięczną armię, dysponującą 150 działami. Garnizon kazański natomiast
miał niespełna 5 tys. ludzi i 70 dział. Bolszewicy zajęli Wierchni Usłon – wzgórze górujące nad
miastem, skąd ostrzeliwali przedmieście i samo miasto. Kazańscy robotnicy burzyli się. Działali
wśród nich bolszewiccy agenci. Czuło się, że w każdej chwili może wybuchnąć powstanie. Rzeczywiście tak się stało na kilka dni przed naszym poddaniem się. Flegont Klepikow, który pojechał uśmierzyć bunt robotników, został ciężko ranny, a ja straciłem jego nieocenioną pomoc.
Powstanie zostało stłumione i mimo bombardowań nadal broniliśmy się.
Nie bombardowania były jednak najgorsze. Sytuację utrudniało to, że oddziały czechosłowackie (1. pułk pod dowództwem walecznego pułkownika Szweca) poniosły ogromne straty
i bardzo potrzebowały odpoczynku. Natomiast zmobilizowani przez rząd samarski chłopi, nie
wyszkoleni, bez jakiejkolwiek zaprawy ogniowej i nie poddani surowej dyscyplinie, bili się źle
albo nie bili się wcale. Po zluzowaniu Czechosłowaków Kazania bronili w gruncie rzeczy sami
oﬁcerowie i ochotnicy. Ostatniego dnia przyłączyli się do nich uzbrojeni mieszkańcy, którzy bohatersko umierali na swych posterunkach, ale często nawet nie umieli strzelać z karabinu. Mimo
to miasto mogło się trzymać dość długo. Takie było moje zdanie. Tak samo myślał pułkownik
Pierchurow, dowodzący jednym z odcinków, jak i większość oﬁcerów. W przeddzień upadku
Kazania pojechałem konno na odcinek pułkownika Pierchurowa.
Jechałem ulicami, na których rozrywały się pociski. Wyjechawszy z miasta, zobaczyłem gładkie pole, bez okopów i oczywiście bez zasieków z drutu. Pole to było ostrzeliwane z woliskich
wzgórz i tu, bez żadnej osłony, znajdował się oddział pułkownika Pierchurowa. Sam pułkownik
ze swoim sztabem przebywał w budynku widocznym ze wszystkich stron.
– Jak pan może tu wytrzymać?
– Na razie jakoś się trzymamy.
Kilka sążni od nas eksplodował pocisk i drewniany budynek zadrżał.
– Jest pan zadowolony ze swoich ludzi?
– Bardzo.

W dniach 8–23 września 1918 r. w Uﬁe spotkało się 160–170 reprezentantów licznych partii lewicowych i centrowych,
równych organizacji i rządów, celem zjednoczenia sił w działaniach antybolszewickich. Mówiono bardzo dużo, stawiano liczne postulaty, a efekty konferencji były więcej niż skromne.
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– Jak pan sądzi, czy można się dalej bronić?
– Oczywiście, że można.
– Ale przecież pan wie, że bolszewicy już ostrzeliwują Kazań?
– Jarosław też ostrzeliwali.
Było to prawdą, ale w Jarosławiu liczono na pomoc sojuszników, a w Kazaniu nie mogliśmy
się spodziewać pomocy znikąd. Walki toczyły się także pod Symbirskiem, mówiono nawet, że
Symbirsk już upadł.
Nie wiem, jakie konkretnie motywy zdecydowały o poddaniu Kazania, ale 10 września wieczorem pułkownik Stiepanow rozkazał wojskom, by się wycofały, mimo że o pierwszej w południe ogłoszono ludności, że Kazań się nie podda. Wtedy zaczęło się to, co zwykle bywa przy
pospiesznej ewakuacji.
Nocą, w kompletnych ciemnościach jedyną wolną jeszcze drogą łoiszewską pociągnęli
uchodźcy z Kazania. Według oﬁcjalnych danych było ich 70 tysięcy. Szły kobiety, dzieci, starcy,
którzy opuszczali cały swój dobytek – głodni, zmęczeni, nie wiedząc, dokąd właściwie idą. Równocześnie ewakuowało się wojsko z działami i taborami, toteż droga łoiszewska przypominała
zbitą ścianę ludzi posuwających się w jednym kierunku. Dziwię się, dlaczego bolszewicy jej nie
ostrzelali.
Po Kazaniu upadły Symbirsk, Samara i Syzrań. Cały wołżański front został rozbity. Rząd samarski nie utrzymał tego, co wywalczyły oddziały czechosłowackie.
Pierwszy etap walki z bolszewikami był zakończony. Jesienią 1918 roku front przesunął się
na Ural. Na południu była armia generała Denikina, lecz nie posuwała się naprzód. Nie było
nadziei, by Kozacy i ochotnicy, mimo całej swej waleczności, mogli o własnych siłach wyzwolić
Moskwę od bolszewików. Powstał problem o znaczeniu decydującym: czy Syberia zdoła wystawić armię, czy nie. Było to ważniejsze niż sprawy omawiane na naradzie w Uﬁe. Być może sens
przewrotu, jaki miał miejsce w Omsku w listopadzie 1918 roku, polega właśnie na tym, że sybiracy nie wierzyli w to, że Dyrektoriat jest w stanie utworzyć zdyscyplinowaną siłę militarną.
Zorganizował ją admirał Kołczak.
Droga do Symbirska wzdłuż Wołgi była odcięta. Końmi dotarłem do Bugułmy i przez Bugułmę do Ufy. W Uﬁe odbywała się Konferencja Państwowa. Wygłoszono na niej wiele przemówień. Przemowy jednak nie powstrzymały bolszewików. Ufa została zdobyta.
Rok 1917 był świętem rosyjskiej rewolucji. Do czasu bolszewickiego przewrotu było w Rosji
wielu ludzi, którzy wierzyli, że rosyjska rewolucja przyspieszy zwycięstwo aliantów i zapewni
Rosji trwały, honorowy i korzystny pokój. Te nadzieje nie spełniły się. Lata 1918, 1919 i 1920
przyniosły hańbę pokoju brzeskiego i bezlitosną wojnę domową z nierównymi siłami.
Przez swoje cierpienia Rosja staje się czystsza i twardsza. Nie tylko wierzę, ale wiem na
pewno, że kiedy minie czas zamętu, Rosja, Wielka Federacyjna Republika Rosyjska, w której
nie będzie obszarników i w której każdy chłop będzie miał na własność kawałek ziemi, będzie
o wiele silniejsza, wolna i bogatsza niż tamta Rosja, którą rządzili Rasputin i car. Ileż jednak
krwi jeszcze się poleje.
Tłumaczenie:
Paweł Juzwa
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Artykuły

Debata
neosarmacka
Jakub brodacki
Od 2001 r. egzystujemy w czymś w rodzaju państwa kadłubowego, którego zadania sprowadzają się do implementowania prawa europejskiego i do wysyłania żołnierzy w różne zakątki
świata. Tym bardziej pozytywnie zaskakuje pojawienie się w prawicowych czasopismach, spóźnionej o dwadzieścia lat, debaty o neosarmatyzmie, a w gruncie rzeczy debaty o formie niepodległości.1
W numerze 51 z 2009 r. pisma Fronda Bartłomiej Radziejewski sądzi, że najlepszą odpowiedzią na wyzwania globalizacji jest republikanizm amerykański, który „pod wieloma względami
przypomina tradycję sarmacką”. Istnieje zapotrzebowanie na zakorzenienie w dziedzictwie
dawnej Rzeczypospolitej. Do sarmatyzmu – jak słusznie twierdzi – nawiązywała pragmatyczna
sanacja, „zarówno w swojej polityce wobec mniejszości (a przynajmniej w jej początkowych założeniach), jak i w optyce geopolitycznej”. Duch sarmacki nie zaginął po 1939 r., czego dowodził
fenomen państwa podziemnego i – na poziomie społecznego zaangażowania – unikalny ruch
„Solidarności”, będący rokoszem przeciw despotyzmowi. Człowiek bowiem, jako istota z natury
godna i wolna, ma prawo wypowiedzieć posłuszeństwo niesprawiedliwej władzy. Niestety, dzisiejsza Polska to (powołując się na Ryszarda Legutkę) dość bezładna zbieranina wykorzenionych
i zagubionych jednostek, zindoktrynowanych pedagogiką wstydu, wedle której jedyną szansą
na uzyskanie pełnoprawnego obywatelstwa Zachodu jest wyrzeczenie się rojeń o wskrzeszeniu
dawnej tożsamości.
Tak ogólnikowa oferta modernizacji (tu powołując się na Zdzisława Krasnodębskiego) skutkować musi rzeczywistym utrwaleniem wykorzeniania i peryferyjności. III RP jest rzecząpospolitą tylko z nazwy. Pozory praworządności osłaniają jedynie tyranię prawa pozytywnego,
a republikańska ornamentyka ledwo skrywa fakt, że państwo jest spenetrowane przez obce wywiady i maﬁe. Polacy więc muszą „wymyślić się na nowo”, zgodnie z polskim duchem wolności.
Owo „wymyślanie się na nowo” odbywać się będzie w warunkach ograniczenia suwerenności
państw narodowych na rzecz organizacji międzynarodowych, ponadnarodowych i pozarządoByły wprawdzie na początku lat 90. próby zainicjowania takiej debaty, jednak przegrywały one albo z niechęcią inteligenckiej publiczności, albo z doraźną grą polityczną, nazywaną cynicznie „antykomunizmem”, ewentualnie „konserwatyzmem” i innymi
odmianami „prawicowości”. Wśród znanych mi wymienić mogę zupełnie nieznaną książkę Witolda Kowalskiego Świnia a sprawa
polska albo mazurek wigilijny (Kraków: Acana, 2000). Zasłużonym propagatorem sarmatyzmu jest niewątpliwie poznański pieśniarz
Jacek Kowalski. Na marginesie ogólnej dyskusji pozostaje trudna w lekturze, ale niewątpliwie ciekawa praca anarchisty Janusza
Waluszko Rzecz o Sarmacyi... (Mielec: Wydawnictwo „Inny świat”, 1999).
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wych, wielkich korporacji itp. Zmienia się deﬁnicja władzy państwa; oznacza ona teraz wpływ
na kluczowe decyzje w sieci powiązań, na harmonizowanie sprzecznych interesów i metaregulację. Takie państwo przypomina otoczenie państwa średniowiecznego. Brak suwerenności władzy, wielość podmiotów decyzyjnych, konieczność osiągania celów raczej poprzez wpływ
i metaregulację, niż przez ścisłą kontrolę – to punkty styczne „wieków średnich” i epoki globalizacji. Globalizacja – atakując popkulturą – wywołuje też gwałtowną reakcję obronną, polegającą na wzmocnieniu dotychczasowej tożsamości. Amerykański model państwa – wyrosły na
przednowoczesnym prawodawstwie brytyjskim, nieznającym jeszcze ani suwerenności, ani scentralizowanej biurokracji, ani jednolitego i zhierarchizowanego prawa jest wręcz stworzony do
globalizacji. „Korozja suwerenności go nie dotyczy” – dowodzi Radziejewski – „bo nigdy jej tam
nie było. Pojawienie się niepaństwowych aktorów na arenie stosunków międzynarodowych nie
szkodzi mu, bo są tam od dawna i zrośli się z administracją publiczną. Kryzys hierarchicznego
prawodawstwa także jest dla Ameryki obojętny, ponieważ system precedensowy od początku
premiował samodzielność sędziego i prawo zwyczajowe”.
Radziejewski zastanawia się czym realnie był sarmatyzm. Otóż w XV w. była to próba wypracowania koncepcji narodu na tyle pojemnej, aby zmieścili się w niej „nie tylko Polacy i Litwini,
ale też Rusini, a w mniejszym stopniu Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy czy Włosi, jeśli tylko
chcieli pracować dla Rzeczypospolitej [...]. Sarmatyzm to zatem koncepcja narodu politycznego,
czyli takiego, dla którego etniczne pochodzenie jest obojętne. Liczą się zasługi dla Rzeczypospolitej [...]”. Ograniczanie jedynowładztwa w zachodniej średniowiecznej Europie zatrzymało
się „na wprowadzeniu zaledwie elementów praworządności, potem zaś zaczęło się gwałtownie
cofać, aby pchnąć Europę w stronę absolutyzmu”. Tymczasem na terenie unii polsko-litewskiej
już od czasów Olbrachta obradował dwuizbowy parlament o stale poszerzanych kompetencjach,
zaś od chwili uchwalenia artykułów henrykowskich (1573) Rzeczpospolita była już de iure państwem konstytucyjnym (a faktycznie była nim już wcześniej). Istotą państwa były rządy prawa,
w niczym nie przypominającego dzisiejszego legalnego bezprawia, bo podległego prawu naturalnemu. Prawo to wywodziło się więc od dobrego obyczaju, który miało jedynie uzupełniać i korygować w razie potrzeby. Rzeczpospolita była królestwem wolności, w którym etnosy i religie
cieszyły się szeroką autonomią, a ogół obywateli był gorąco przywiązany do idei wolności pozytywnej, czyli właściwego wykorzystania złotej wolności ku ogólnemu pożytkowi. „Niechęć
szlachty do agresji i przywiązanie do koncepcji wojny sprawiedliwej [...] sprawiały, że to sąsiedzi,
zagrożeni despotyzmem krzyżackim, moskiewskim czy osmańskim, gorąco zabiegali o ich wcielenie do sarmackiego państwa. Krym, Psków, Nowogród i Moskwa wielokrotnie o to prosiły”.
To nie wewnętrzne sprzeczności, ale zaniechania i niepełne rozwinięcie sarmatyzmu na zewnątrz doprowadziły do odcięcia go od życiodajnych soków – od ekspansji na wschodzie.
W 1610 r. wszystko było przygotowane, aby doprowadzić do unii sarmacko-moskiewskiej. Sejm
był za, pieniądze na wyprawę też, armia liczna i najsilniejsza w Europie, bojarzy moskiewscy
z radością witający hetmana Żółkiewskiego i królewicza Władysława, którego zgodzili się ogłosić
swoim carem. „Gdyby postawiono wówczas kropkę nad i, Moskwa stałaby się kolejnym członem
Rzeczypospolitej. Po takim wzmocnieniu, przyłączenie kolejnych państewek i miast, ciągnących
się od Krymu aż po Ural byłoby kwestią czasu. Nigdy nie powstałaby Rosja, a bez niej nigdy nie
doszłoby do rozbiorów Rzeczypospolitej. Zawinił jeden człowiek. Zygmunt III Waza. Jego celem
nie było dobro Sarmacji, tylko korona szwedzka, do której tytuł cara miał być tylko przystankiem”. W rezultacie, Rzeczpospolita utraciła szansę na uzyskanie statusu państwa pozbawionego naturalnych wrogów, jakim były izolowane od agresywnych imperiów Stany Zjednoczone.
Radziejewski proponuje szerzenie idei sarmackiej wśród ekspertów i przyszłych decydentów
oraz inicjowanie jak największej liczby dyskusji, seminariów i propagowanie republikańskiej
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postawy w mediach. Gdy idea stanie się dostatecznie popularna, należy doprowadzić do przemiany ewolucyjnej ustroju poprzez wymianę elit. Ponieważ zasady dobra wspólnego nie są dziś
uznawane powszechnie, republikanizm powinien „wchłonąć biurokrację” jako podstawowy instrument działania i przymusu wobec przestępców. Dobro wspólne przekuć należy w konkretny
program polityczny, np. deﬁniując je w opozycji do interesów partykularnych. Co prawda, globalizm sprzyja odrodzeniu tradycji, nie zawsze są to jednak tradycje służące republikanizmowi.
Należy więc ograniczać budzenie się nacjonalizmów etnicznych i promować Polskę jako ojczyznę praw człowieka, prekursora demokracji i pioniera federalizmu międzynarodowego.
Trzeba przyciągać imigrantów, ale nie jako tworzących getta gastarbeiterów, lecz jako pełnoprawnych obywateli. Istotną częścią republikanizmu jest idea federacyjna, którą dobrze rozumiał Piłsudski.
Na łamach Arcanów (nr 86–87, 2009) Jan Filip Staniłko również proponuje, aby Polska po
komunizmie „wymyśliła się na nowo” poprzez neosarmacki republikanizm. Powinniśmy być
dumni, że „między Gdańskiem a Kĳowem i między Witebskiem a Krakowem żył dumny, miłujący wolność naród, który pozostawił po sobie wspaniałą kulturę wolności i prawa nazywaną dziś
sarmatyzmem” – twierdzi Staniłko. Historyczna krytyka stańczykowska i marksistowska całkowicie odmawiała sarmatyzmowi jakichkolwiek walorów. Jednakże podsuwa ona myśl, że „jeśli
dziś chcielibyśmy na nowo odkryć dziedzictwo sarmackie jako żywą tradycję musielibyśmy
zmierzyć się z dwoma wyzwaniami nowoczesności – wyzwaniem biurokratycznego państwa nowoczesnego i wyzwaniem kapitalizmu. A jak dotąd, nikt nie potraﬁł pokazać, że sarmatyzm
– jakkolwiek zmodyﬁkowany – potraﬁ sprostać tym wyzwaniom”. Kolejnym wyzwaniem jest
nowoczesność. Aby mu sprostać, trzeba koniecznie rozwinąć „dyskurs apologetyczny”. Choć
Staniłko docenia liberalizm, sądzi jednak, że zasady liberalne są niszczące dla społeczeństwa
obywateli. Zresztą, liberalizm jest młodszym dzieckiem republikanizmu – starożytnej idei pochodzącej od Arystotelesa, Polibiusza i Cycerona, której polscy studenci uczyli się na uniwersytetach włoskich, gdzie w XIII w. powstały pierwsze republiki bez niewolników. Niestety,
historię piszą zazwyczaj zwycięzcy.
„Historia nowożytnej Europy to proces wyłaniania się państw narodowych – zazwyczaj
z biurokratycznych monarchii stopniowo przekształcających się w liberalne, mieszczańskie demokracje. Tymczasem republiki renesansowe zbudowane były na starożytnym, arystokratycznym ideale otium – życia wolnego od pracy, lecz poświęconego polityce”. Kolejne zmagania
teoretyków dotyczą rozmiarów republik; zazwyczaj uważano, że ustrój republikański może
dobrze funkcjonować tylko na małym obszarze i raczej nie na wsi. Tymczasem polityczny naród
Rzeczypospolitej stworzył politykę na gigantycznym obszarze w gronie spokojnych posiadaczy
ziemskich. Teoretycy również dostrzegali ekspansję jako zagrożenie dla wolności republik.
Wreszcie polski republikanizm opierał swą politykę na cnotach obywateli, nie zaś na sprawnie
działających mechanizmach instytucjonalnych. „Mylą się jednak ci, którzy upadek Rzeczypospolitej przypisywać będą jej ustrojowi. Bowiem to – bez wątpienia chore – państwo potraﬁło
się podnieść z upadku i odbudować niedługo przed swoim zniknięciem” – twierdzi Staniłko
– „Stary, przednowoczesny republikanizm potraﬁono zastąpić nowym, nowoczesnym, bardziej
pragmatycznym. Symbolem tej odbudowy była wspaniała Konstytucja 3. Maja”.
Jednak rozpad państwa uniemożliwił ukończenie budowy nowoczesnego państwa narodowego. Zahamowany został rozwój kapitalizmu i utrwaliła się kultura folwarczna, podobna do
kultury amerykańskiego południa. Brak własnego państwa doprowadził do zasadniczego rozdźwięku między istnieniem pewnych przekonań, a posiadaniem kluczowych nawyków i sprawdzonych instytucji. W wypadku polskich elit to, co narodowe wciąż niedopasowane jest do
tego, co państwowe. W przeciwieństwie do elit Republiki Holenderskiej, która toczyła z Anglią
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batalię o panowanie nad oceanami, polskie elity do dziś nie posiadły wyczucia globalizacji.
Polskie elity wciąż myślą kategoriami dostosowywania się do zewnętrznego standardu rozwojowego. Nie rozumieją jak bardzo niefunkcjonalnym i niesterownym układem instytucji i reguł
jest polskie państwo i jednocześnie nie rozumieją, czym w ogóle jest nowoczesne państwo.
Elity III RP korzystają ponadto z tego, że „władza publiczna – niczym w Polsce XVIII wieku
– spętana została gorsetem pokolonialnej administracji i powrozami korporacyjnych i syndykalnych przywilejów [...]. Dotychczasowy system ma charakter doraźnie negocjowanej prowizorki transformacyjnej, bazuje na kombinacji najgorszych możliwych instrumentów
ustrojowych i nie posiada żadnego uniwersalizującego słownika politycznego. Jest eklektyczną
mieszaniną różnych liberalizmów, kryjącą – co dość oczywiste w perspektywie dzisiejszej wiedzy o transformacyjnych procesach politycznych – interesy głównych aktorów postkomunizmu.
Symbolem tego stanu jest obecnie obowiązująca Konstytucja z 1997 r. – konstytucja prawników, nie Polaków”.
Receptą na te wszystkie bolączki jest podjęcie wysiłku odnalezienia swojego własnego sposobu politykowania, właściwego dla polskiej kultury i społeczeństwa. Autor odnosi się wyraźnie
do próby podjętej przy okazji sporu o Polskę solidarną i Polskę liberalną w 2005 r. i akceptuje
w związku z tym podział na dwie partie, kładące nacisk na jedną z tych wartości. Dwupartyjności
sprzyjałyby wybory w okręgach jednomandatowych oraz głosowanie na kandydatów, nie zaś na
partie. Do idei neosarmackiej Staniłko zalicza również:
 zasadę prymatu dobra wspólnego (wymuszanie kompromisów);
 zasadę poszanowania prawa jako fundamentu wolności i ochrony przed samowolą (odwoływanie się wprost do konstytucji i edukowanie obywateli w zakresie jej znajomości);
 zasadę samorządności;
 zasadę pomocniczości państwa;
 zasadę reprezentacji (każdy reprezentant jest jednocześnie reprezentantem całości państwa).
Postaciami najważniejszymi w tak rozumianej republice byłyby postaci lidera-polityka,
przedsiębiorcy budującego gospodarkę w sieciach innowacji, nauczyciela oraz księdza. W sferze
politycznej partyjność powinna być luźna i otwarta. Polityka powinna opierać się na zasadzie
ograniczonego i funkcjonalnego konﬂiktu, czyli staropolskiego „ucierania”. Zagrożeniem dla
wolności republikańskiej jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej, gdyż jest ona obszarem
decyzji w dużej mierze administracyjnych, tzn. niedemokratycznych. Partnerami Komisji
Europejskiej nie są parlamenty narodowe, lecz zorganizowane grupy nacisku, które korzystają
z nietransparentności biurokratycznego zarządzania wielopoziomowego, by promować swoje
interesy, których nie były w stanie zrealizować w ramach polityki narodowej. Centralną cnotą
republikanizmu jest patriotyzm, który omĳa pułapki wąsko rozumianego nacjonalizmu. Jest to
miłość do instytucji politycznych, wierność pewnej idei narodu politycznego i upodobanie do
pewnego stylu życia. „Patriota zatem” – stwierdza Staniłko – „broni ustroju i interesu publicznego przed każdym, kto chce go naruszyć, czy to z wewnątrz, czy to z zewnątrz”. Patriotyzm
republikański oparty jest na doświadczeniu obywatelstwa, a nie przed-politycznych wartościach,
opartych na przynależności terytorialnej, językowej czy religĳnej. „Republikanizm pozwala
zatem łatwo pokazać kluczowy splot wolności i cnoty obywatelskiej, z czym tak wielkie problemy ma liberalizm. Dla republikanina służba publiczna jest sojusznikiem wolności, a nie jej
konkurentką. Republikanin nie poświęca życia, czy interesu prywatnego na rzecz dobra wspólnego, on po prostu jest obywatelem kochającym życie w wolności, zatem służy wolności, ponieważ chce prowadzić życie prywatne w spokoju”.

40

Muszę przyznać, że jako post-post-piłsudczyk odczuwam nielichą satysfakcję, gdy dziedzice
tradycji endeckiej – a za takich odbieram zarówno Radziejewskiego, jak i Staniłkę – przemawiają
językiem na wskroś nienacjonalistycznym. Najwyraźniej globalne panowanie Polaka na katolickim tronie (pontyﬁkat Jana Pawła II) oraz klęska nacjonalistyczno-sowieckiego modelu III RP
uświadomiły wielu Polakom, że istnieje fundamentalna różnica między nacjonalizmem a patriotyzmem i że różnica ta wypada na korzyść tego ostatniego. Nie ma w historii ani jednego
przykładu państwa, które doszłoby do trwałej potęgi przez wąsko rozumiany nacjonalizm etniczny; i owszem mamy wiele dowodów na to, że klęska Niemiec w I i II wojnie światowej była
pochodną nacjonalizmu w skrajnej postaci. Ale czy istnieje jakiś nacjonalizm nie-skrajny? Najpewniej jest nim nacjonalizm sarmacki, który – mówiąc pół żartem – tym tylko jest pokrewny
nacjonalizmowi sowieckiemu, że w przeciwieństwie do niego realnie otwiera drogę wielu etnosom, religiom i światopoglądom do uczestniczenia we wspólnocie wolności (podczas gdy nacjonalizm sowiecki otwierał drogę do uczestnictwa we wspólnocie bandytów).
Skoro zgodziliśmy się z przedmówcami co do tych podstawowych faktów, wypadałoby jednak
gruntownie przedyskutować czym właściwie jest ten „republikanizm” i jak faktycznie funkcjonował ustrój I RP oraz – niestety – sprostować kilka obiegowych opinii, które moim zdaniem
fałszują ocenę przeszłości. Pierwszą z nich jest opinia Radziejewskiego, jakoby Krym, Psków,
Nowogród i Moskwa „wielokrotnie” prosiły o wcielenie do sarmackiego państwa. Co do Krymu,
to istotnie Jagiellonowie mieli znaczący udział w powstaniu Chanatu Krymskiego, a za czasów
Zygmunta III i Władysława IV pojawiały się efemeryczne oferty ze strony niektórych tatarskich
watażków wcielenia Chanatu, na ogół w zamian za pomoc w obaleniu aktualnie panującego
chana. Koniunktury te trwały jednak tylko kilka miesięcy i zanim zebrał się Sejm (suweren
Rzeczypospolitej) zazwyczaj rozpływały się we mgle. Z kolei, Nowogród Wielki prowadził nierealistyczną politykę balansowania między Moskwą a Litwą, co przypłacił klęską i podbojem
przez Moskwę przy całkowitej bierności Aleksandra Jagiellończyka. Nie widział on bowiem żadnego interesu w bronieniu państwa, które nie chciało na stałe przyjąć litewskiego namiestnika.
Psków osadzał na swym tronie zazwyczaj skłóconych z Jagiellonami Olgierdowiczów, kopał dołki
pod Nowogrodem i sprzyjał Moskwie.
No a kluczowa Moskwa? Opozycyjni wobec cara bojarzy sprzyjali Litwie lub potem Rzeczypospolitej tylko dopóty, dopóki było to dla nich korzystne w wewnętrznych rozgrywkach; gdy
tylko zdobywali władzę, natychmiast realizowali chorobliwe idee „trzeciego Rzymu” i inne tego
typu paranoiczne rojenia. Ma rację Radziejewski sądząc, że ratunkiem dla idei sarmackiej byłaby
jej ekspansja. Dyskusyjne jest jednak to, czy ekspansja ta była istotnie realna w oparciu o unię
sarmacko-moskiewską. Broniłbym raczej koncepcji, którą nasi przodkowie próbowali zrealizować,
to znaczy unii sarmacko-szwedzkiej. Problem sprowadza się bowiem nie do technicznej realizacji
zadania (wysłanie wojska, wygranie bitwy, zdobycie stolicy), lecz do bliskości kulturowej i podobieństwa struktur ustrojowych. Między Rzecząpospolitą, a Szwecją taka bliskość i podobieństwo istniały, nie widzę ich natomiast w odniesieniu do Moskwy, czy nawet Krymu. Najazd wojsk
Rzeczypospolitej na Moskwę w 1609 r. był częścią bodaj najsprawniej przeprowadzonej w owym
czasie „operacji specjalnej”, której celem nie była unia sarmacko-moskiewska, lecz doprowadzenie państwa moskiewskiego do takiego osłabienia, aby przestało stanowić zagrożenie na długie
lata. Nie tylko rzekomo „zły król” Zygmunt III Waza, ale większość sarmackiej elity była przeświadczona, że „zbyt głębokie” przepychanie granic Rzeczypospolitej w terytorium Moskwy rozmyje sarmacką tożsamość. Stąd też aneksje terytorialne ograniczały się wyłącznie do częściowej
„rekuperacji” ziem utraconych za czasów Aleksandra i Zygmunta Starego.
Tu zresztą dotykamy innego ciekawego zagadnienia, jakim jest wydolność ustroju sarmackiego po unii lubelskiej (1569) w odniesieniu do rozległości terytorium i liczby ludności.
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Wydaje się, że ustrój Rzeczypospolitej w roku 1648 dosłownie „odbił się jak piłka” od suﬁtu
własnych możliwości. Zgadzam się, że lepiej byłoby mieć status państwa pozbawionego naturalnych wrogów, ale fakt faktem, że narodziny wspólnoty sarmackiej wiązały się ściśle z wojnami
litewsko-tatarskimi o Ruś, z wojnami z Zakonem Krzyżackim i wieloma innymi wrogami, a przecież państwo polsko-litewskie przetrwało te dziejowe burze przez kilkaset lat i zdołało zachować
swą tkankę kulturową. Może warto się zastanowić jak to w ogóle było możliwe, skoro przodkowie nasi ścierali się z państwami planowo i inteligentnie unowocześnianymi i wzmacnianymi,
a jednak – do czasu – wygrywali nie tylko bitwy, ale i wojny...! W tym kontekście postulat, by
republikanizm „wchłonął biurokrację” jest niczym innym, jak tylko kapitulacją przed ideologicznie obcą tyranią. Tyranią niekontrolowalnej i samowładnej administracji, której centra decyzyjne mieszczą się w służbach specjalnych. Przypomnę tu tylko wypowiedź Gromosława
Czempińskiego, który, jeśli dobrze zrozumiałem, ogłosił się ojcem-założycielem Platformy Obywatelskiej, dając jej tym samym wilczy bilet, a dla mediów i biurokratów sygnał, że dni tak zwanego „rządu” Tuska są policzone. To tak ma wyglądać ten republikanizm???
Podobny problem pojawia się zresztą w tekście Staniłki, gdy każe on republikanizmowi
zmierzyć się z biurokratycznym państwem nowoczesnym. Twierdzenie, że Rzeczpospolita
upadła dlatego, że „nie wyrosła” z państwa renesansowego wyraźnie się w tym twierdzeniu
przebĳa. Rzecz w tym, że ta diagnoza wydaje się zupełnie fałszywa. Pomĳając dość niepoważne
próby reformowania państwa po I rozbiorze (1773), jedyną poważną próbą jego reformy była ta
podjęta za czasów Jana Kazimierza w latach 1658–1667. Zakończyła się ona zupełnym rozregulowaniem ustroju, gdyż podjęta została w konﬂikcie z sarmackim społeczeństwem, co prawda
ceniącym zasadę konsensusu, ale w sytuacji niemożności jego osiągnięcia, sięgającym po wszelkie możliwe środki – w tym także destrukcyjne, jak liberum veto – aby uchronić się przed tyranią
państwa administracyjnego. Jednym słowem, biurokracja jest z gruntu sprzeczna z republikanizmem, a tak zwane „demokracje zachodnie” są po prostu biurokracjami dopuszczającymi dla
świętego spokoju elementy demokracji, jak choćby wolności osobiste, gospodarcze, wolne wybory, czy organizacje pozarządowe. Po prostu taka forma delegowania uprawnień jest dla biurokracji bardziej funkcjonalna (skuteczna), niż samowładztwo. Ale to nie znaczy, że biurokracja
z elementami demokracji jest sama w sobie bardziej funkcjonalna, niż republikanizm!
Jako przykład dobrej republiki podaje Staniłko Republikę Holenderską (poprawnie: niderlandzką, bowiem Holandia była tylko jedną z jej części składowych). Sęk w tym, że było to państwo mające wyjątkowo anarchiczny ustrój, w którym prawo veta obowiązywało od samego
początku, a faktyczną odpowiedzialność i koszty polityki zagranicznej ponosiła głównie sama
Holandia. Wychwalana przez Staniłkę idea dwupartyjności jest absolutnie sprzeczna z polskim
republikanizmem. Zacznĳmy tu od samego systemu wyborczego: w całej Rzeczypospolitej tylko
w jednym okręgu wybierano jednego posła (w Księstwie Oświęcimsko-Zatorskim), natomiast
w każdym innym sejmiku obowiązywał system proporcjonalny daleko posunięty (od kilku do
dwudziestu posłów!). Nawet na Litwie każdy sejmik wybierał nie jednego, ale dwóch posłów.
System proporcjonalny po prostu był zdecydowanie bardziej reprezentatywny, a do tego
– w rozumieniu sarmackim – bardziej funkcjonalny. Podczas obrad w izbie poselskiej częste
były bowiem absencje niektórych posłów, ale skoro obowiązywała zasada zgody, z prośbą o opinię
zwracano się do innych obecnych z danego okręgu wyborczego posłów. Do czasu efektywnego
liberum veto (1652) dawało to możliwość osiągania konsensusu pomimo braku kworum. Z kolei
partyjność jako taka była uważana za główne zło i ex deﬁnitione zwalczana. Coś takiego jak pięcioprocentowy próg wyborczy byłoby w I Rzeczypospolitej niemożliwe.
Historycznej lekcji w tym zakresie dostarczył Sarmatom nie kto inny, jak nielubiany za życia,
skądinąd wielki, król Stefan Batory i popierany przezeń pupil – kanclerz Jan Zamoyski.
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Batory próbował bowiem ominąć zasady ustrojowe monarchii mieszanej i przy zachowaniu pozorów praworządności stworzyć pozasystemowy, p a t o l o g i c z n y mechanizm pozyskiwania
środków na prowadzenie polityki zagranicznej. Zamiast grać rolę arbitra między ścierającymi
się w Sejmie mniejszościami (bo wszak Rzeczpospolita była państwem wielu mniejszości!),
Batory wolał utworzyć w parlamencie i poza nim fakcję klientalną z królem jako szefem rozdającym beneﬁcja i urzędy nie „dobrze zasłużonym obywatelom” z różnych orientacji i środowisk
jak było to do tej pory, lecz wyłącznie lojalnym zausznikom i poplecznikom dworu, niezależnie
od ich kompetencji czy patriotyzmu. Narastająca wobec takiej patologii opozycja szlachecka za
panowania Zygmunta III zmusiła „wielkiego kanclerza” do rezygnacji z rządzenia państwem
za pomocą metod maﬁjnych i przejścia do opozycji wobec dworu. Efektem tego był wieloletni
konﬂikt, który już po śmierci „capo di tutti cappi” (tj. Zamoyskiego) doprowadził jego popleczników do zuchwałego buntu przeciw królowi, zwanego rokoszem Zebrzydowskiego lub rokoszem sandomierskim (1606). Jest świadectwem wielkiej dojrzałości politycznej społeczeństwa
fakt, iż ustrój mimo wszystko przetrwał i po zwycięstwie króla dokonał rekonstrukcji. Fakcje
magnackie zostały przez wielkiego władcę skutecznie rozproszone i podzielone; społeczeństwo
udzieliło mu swojego poparcia, królowi udało się stworzyć nową elitę wśród posłów na sejmy,
a elita ta bez żadnego sprzeciwu i w cichej euforii wybrała jego syna na króla! Czy jest lepszy
dowód funkcjonalności systemu republikańskiego, jeśli tylko przestrzega się akceptowanych
reguł i zwyczajów? A przecież król ten prowadził politykę zagraniczną i aktywną, i skuteczną.
Niestety! Synowie wielkiego Wazy nie sprostali wyzwaniom i zamiast realizować rozległe przecież kompetencje urzędu monarszego woleli podjąć beznadziejną próbę albo oparcia władzy na
wielkich potentatach (jak Władysław IV), albo na mega-fakcji magnacko-klientalnej (Jan Kazimierz i Ludwika Maria), w dodatku za obce pieniądze.
Jest faktem, że ustrój III RP jest niedopasowany do nawyków i intuicyjnych oczekiwań zarówno społeczeństwa, jak i jego potencjalnej pre-elity. Na pytanie w jaki sposób go dopasować,
udzieliłbym dwóch odpowiedzi. Pierwszą z nich jest wzmocnienie urzędu prezydenckiego i to
niezależnie od tego, kto jest aktualnie owym „majestatem Rzeczypospolitej”. Polska jest krajem,
w którym nie wolno krytykować papieża i rodziny Kwaśniewskich. Złości mnie to jako obywatela, ale nie ma rady: jeśli chcemy wyjść z dołka, musimy wzmacniać jedynowładztwo kosztem
innych władz. Spodziewam się, że taka strategia wywoła reakcję odwrotną, to znaczy wzrost
nieufności do urzędującego prezydenta i ograniczenie jego formalnych uprawnień de facto; tak
jak to się stało z urzędem monarszym w I Rzeczypospolitej! Ogromne przecież uprawnienia
stanu monarszego podlegały stałej, aktywnej kontroli społeczeństwa w postaci instytucji egzorbitancji (zgłaszania wykroczeń prawa przez administrację królewską i samego króla w pierwszych dniach Sejmu). Instytucja ta, jak również brak stałego budżetu w dzisiejszym tego słowa
rozumieniu, zmuszała króla do targowania się ze społeczeństwem o pieniądze w zamian za
ustępstwa, często zresztą pozorne, gdyż królowie cynicznie łamali prawo, aby mieć z czego
ustępować w negocjacjach z narodem. Jednym słowem, w jakikolwiek bądź sposób, musi się
utrwalić zwyczaj negocjowania posunięć władzy ze społeczeństwem, ale też jednocześnie władza ta musi być potencjalnie silna, aby społeczeństwo jej nie mogło zlekceważyć.
Być może jednak jesteśmy już świadkami postulowanej przeze mnie zmiany. I tu porada
druga: być może najlepszym rozwiązaniem jest nie robić nic. „Nic” nie oznacza popadnięcia
w jakiś beznadziejny letarg; „nic” oznacza: pozostawić tę fatalną konstytucję z 1997 r. w takim
stanie, w jakim ona jest. Kompetencje prezydenta w niej zapisane są przecież świadectwem
strachu przed rzekomo silną prezydenturą nieobliczalnego z pozoru Wałęsy. Ale też zapewniają
prezydentowi kontrolę kluczowych elementów polityki, dają mu pozycję bramkarza. W czasach
Kwaśniewskiego, prezydent niestety bardzo skutecznie wykorzystał swoje uprawnienia
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i skumulował wokół siebie cały szereg pozaustrojowych, patologicznych instrumentów władzy.
Skoro udało mu się to przy pozornie tak słabej pozycji ustrojowej, to co by się stało gdyby te
uprawnienia przypominały pozycję prezydenta Francji? Sugerowałbym więc zatem wzmacniać
pozycję prezydenta nie poprzez zmianę konstytucji, ale poprzez dodawanie mu autorytetu
i społecznego poparcia. Ale w tym celu... w tym celu prezydent nie może być liderem rządzącej
partii! Jego zadanie sprowadzałoby się do przykrej dla lojalnych partyjnych kolegów, ale funkcjonalnej dla państwa polityki divide et impera. Nie oddzielając się od organizacyjnego zaplecza
macierzystej partii politycznej, prezydent powinien jej od czasu do czasu „utrzeć nosa”, dając
wyraźne „fory” partii opozycyjnej i dążyć zdecydowanie do „rozmycia” dwupartyjności poprzez
popieranie tych środowisk w obu partiach, które są sobie bliskie. Powinien też co jakiś czas angażować się w proces ustawodawczy w taki sposób, aby skłaniać wszystkie ugrupowania polityczne do podejmowania jednogłośnych decyzji na forum Sejmu. Z początku w kwestiach mniej
istotnych, łatwiejszych do przeprowadzenia, ale z czasem także bardziej poważnych. Miarą sukcesu prezydenta i powodem do jego powtórnej elekcji niech będzie liczba ustaw podjętych jednogłośnie lub choćby konstytucyjną większością głosów (a więc mających autorytet równy
konstytucji).
Odchodząc od recept typowo politycznych wspomnĳmy jeszcze o kwestiach prawnych.
Należy konsekwentnie i nieubłaganie promować wśród prawników ideę ciągłości prawnej, ale
nie z PRL, czy nawet z II RP, lecz z systemem prawnym I RP. Należy przeprowadzić dyskusję
czy przyjmować wszystko „jak leci” sprzed 1795 r., czy może ustalić jakąś inną cezurę, np. rok
1652, gdy system prawny popadł w nieuleczalny kryzys (ﬁnałem tego kryzysu było zerwanie
obrad trybunału koronnego w 1749 r.). Powoływanie się w sądach na obecną konstytucję nie
ma większego sensu, bo wprowadza ona tyle zastrzeżeń do praw obywatelskich, że faktycznie
ich nie chroni. Kolejne pytanie brzmi: na które prawa możemy się powoływać? Z pewnością nie
chcemy przywrócenia tortur i kary śmierci na mękach. Nie ścigamy czarownic i cudzołożników.
Nie bĳemy służących. Czy jednak powołujemy się na precedensy sądów wiejskich i miejskich
także, czy tylko szlacheckich? Co z wolnościami stanowymi i autonomią niektórych grup
religĳnych, jak choćby Żydów i Tatarów? Na wszystkie te pytania wypadałoby ustanowić jakiś
konsensus.
No i wreszcie rzecz najważniejsza: duch rycerski. Jakąś formę szkoleń wojskowych należy
wprowadzić obowiązkowo. Wiąże się to również z pewnymi kosztami społecznymi. Zmuszając
ludzi do ćwiczeń wojskowych, dajemy niejednemu frustratowi do ręki dość niebezpieczne
środki wykonawcze. I Rzeczpospolita tolerowała krewkość obywateli jako zło konieczne, oczekując od nich w zamian gotowości do obrony ojczyzny i szybkiej mobilizacji kadr żołnierskich
do armii zaciężnej (formowanej doraźnie). Czy i my jesteśmy gotowi zaakceptować pomyleńców
podkładających bomby i strzelających do tramwajów?
Debata o sarmatyzmie została rozpoczęta. Myślę, że potrwa minimum dwadzieścia lat,
chyba, że znowu włączą się w nią „bracia” ze wschodu. Ale kto wie? Państwo Jagiellońskie było
najpotężniejsze w okresie największej potęgi państwa Mingów. A wszak ostatnio „Chińczyki
trzymają się mocno”.

Ojciec Maksymilian Kolbe:
fakty, fałsze, paradoksy, tajemnice
kazimierz braun

[

W 2011 r. przypada siedemdziesięciolecie śmierci św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Będzie ono przypominane i celebrowane na całym świecie. Obchody
skupią się wokół trzech dat: 17 lutego 1941 r. – aresztowanie i osadzenie na
Pawiaku w Warszawie; 28 maja 1941 r. – osadzenie w Auschwitz; 14 sierpnia
1941 r. – śmierć w Auschwitz.

]

Ku św. Maksymilianowi
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Długa była moja droga ku św. Maksymilianowi. Od dzieciństwa, a potem przez lata dojrzałe,
wiedziałem o nim tyle co inni. A więc bardzo mało.
W 1979 r. znalazłem się w Japonii z teatrem. W czasie długiego tournée odwiedziłem wtedy
Tokio, Jokohamę, Kanazawę, Sapporo, a więc środkową i północną część archipelagu. Mój reportaż z tej podróży, opublikowany w czasopiśmie Literatura (1979, nr 47), został przychylnie
przyjęty przez Japończyków. Otrzymałem stypendium Fundacji Japońskiej, które umożliwiło
mi ponowną wizytę w „Kraju kwitnącej wiśni”, łącznie z zaproponowaniem trasy podróży. Postanowiłem zapoznać się tym razem z południową częścią Japonii. Podróż rozpocząłem w Tokio,
a potem na trasie znalazły się Nagoja, Kioto, Osaka, Kobe, Hiroszima i Nagasaki, gdzie chciałem
dotrzeć właśnie ze względu na ojca Maksymiliana. Chciałem jakoś zbliżyć się do niego.
W Nagasaki poznałem brata Sergiusza, jednego z jego uczniów i współpracowników, który hojnie obdarzył mnie swym czasem i opowiadaniami, oprowadził mnie po japońskim Niepokalanowie
– Mugenzai no sono – i dał wiele materiałów, które czytałem w drodze powrotnej do kraju.
W Nagasaki dotknąłem również tajemnicy wyboru przez św. Maksymiliana miejsca na budowę tego klasztoru. Tajemnicy, która po wybuchu atomowym nad miastem 9 sierpnia 1945 r.,
została – przez wielu – potraktowana, jako decyzja prorocza. Była to pierwsza tajemnica ojca
Kolbego, na którą natraﬁłem. Oto, gdy ważyły się losy gdzie klasztor zostanie wybudowany, ojciec
Maksymilian miał dwie możliwości, dwie propozycje. Pierwsza, wybudowania klasztoru w śródmieściu, wydawała się pod każdym względem bardziej korzystna – teren był łatwy pod zabudowę,
miał dobrą komunikację, był blisko portu i dworca kolejowego, i był – po prostu – blisko ludzi,
którym misjonarz chciał służyć. Druga możliwość zdała się gorsza – daleko od miasta
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i środków komunikacji, w terenie górzystym, właściwie na odludziu, w dzielnicy Hongochi-mashi,
w dodatku w miejscu otoczonym złą sławą. A jednak ojciec Maksymilian wybrał ten drugi teren.
Był on położony na zboczu głębokiej doliny, która ciągnie się od śródmieścia Nagasaki przez
około pięć kilometrów, ale potem załamuje się prawie pod kątem prostym i prowadzi dalej, odgrodzona od śródmieścia pasmami wzgórz o wysokości ok. 600–700 metrów. Gdy bomba atomowa
wybuchła nad centrum Nagasaki, dokładnie nad katolicką katedrą, na wysokości 400 metrów,
straszliwy podmuch uderzył w otwarty dlań basen portowy (znajdujące się tam stocznie wojenne
były głównym celem ataku), powalił całe środmieście położone na terenie prawie płaskim i rozszedł się dolinami oraz małymi wąwozami, które biorą gwieździście początek w śródmieściu.
Miejsce wybrane przez ojca Maksymiliana było zasłonięte od epicentrum wybuchu górami i załamaniem owej doliny. Podmuch atomowy, który zniszczyłby klasztor całkowicie, gdyby był wybudowany w mieście, nie dotarł do Hongochi-mashi bezpośrednio. Zawaliła się tylko jedna
boczna ściana jednego domu. Wszystko ocalało. Nie było potwornego ciśnienia, nie było pożaru,
nie było też prawie wcale opadów radioaktywnych. W czasie wybuchu w klasztorze było tylko
dwóch braci i kilkudziesięciu uczniów. Ocaleli. Inni bracia zostali tydzień przedtem internowani
jako
cudzoziemcy
i
wywiezieni.
Także
ocaleli.
Klasztor,
mnichów
i uczniów ocalił ojciec Maksymilian wyborem miejsca swojej japońskiej Zagrody Niepokalanej.
Po powrocie do kraju z Japonii pisałem sporo o św. Maksymilianie (były to eseje i rozdział
w książce Nadmiar teatru [Warszawa: Czytelnik, 1984]). Kanonizacja ojca Maksymiliana Kolbego
przez Papieża Jana Pawła II na jesieni 1982 r., była dla wszystkich Polaków promieniem światła
w ciemnym czasie stanu wojennego, wprowadzonego przez partyjno-wojskową juntę, a dla mnie
jakimś uobecnieniem świętego. Pojechałem do Niepokalanowa. Myślałem o napisaniu o nim
dramatu, ale nawet nie potraﬁłem rozpocząć pracy. Pewnie za mało o nim jeszcze wiedziałem;
jakoś mi było do niego wciąż daleko. Sprawa została odłożona, potem zapomniana.
Właściwie nieco przypadkowa wymiana listów elektronicznych z ojcem doktorem Piotrem
Cuberem na temat św. Maksymiliana nakazała mi wrócić do niego. Z ojcem Piotrem znaliśmy
się od czasu jego pobytu i pracy we franciszkańskiej rozgłośni radiowej „Godzina Różańcowa”
w Buffalo w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. Pozostaliśmy w kontakcie. Przesyłaliśmy sobie
życzenia świąteczne. Teraz – życzliwie i miło – zachęcił mnie do podjęcia próby napisania dramatu o świętym.
Za sprawą jego zachęty, a w ślad za nią, dzięki zaproszeniu Krakowskiej Prowincji Ojców
Franciszkanów Konwentualnych, znalazłem się w klasztorze w Harmężach pod Oświęcimiem.
Mogłem odbyć wiele ciekawych, inspirujących rozmów i odwiedzić wiele miejsc, w których
święty zostawił swoje ślady, przede wszystkim w obozie Auschwitz, w Krakowie i Niepokalanowie, w Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Otrzymałem wiele informacji, wiele książek. To
wszystko pozwoliło mi podjąć ponownie próbę stworzenia dramatu o św. Maksymilianie. Tym
razem powstał. Nadałem mu tytuł Maximilianus. Następnie, ciągle zanurzony w tym samym
temacie, napiałem drugi tekst Celę ojca Maksymiliana; jest to ta sama historia, ale opowiedziana
zupełnie innymi środkami. Maximilianus to materiał na inscenizację, z licznymi postaciami,
z wieloma miejscami akcji. Cela ojca Maksymiliana to tekst dla jednego aktora – monodram. Gdy
oba te dramaty zostały życzliwie przyjęte przez ojców franciszkanów, a następnie zapadła
decyzja o wydaniu ich drukiem przez Franciszkańskie Wydawnictwo „Bratni Zew”1, nadal

1
Dramaty Maximilianus oraz Cela ojca Maksymiliana zostały wydane przez Franciszkańskie Wydawnictwo „Bratni Zew”
(Kraków 2010). W niniejszym tekście wykorzystuję pewne fragmenenty „Wprowadzenia” do Maximilianusa oraz „Uwag autora”
przed tekstem Celi ojca Maksymiliana.

medytując nad życiem i nauczaniem świętego, przystąpiłem do pisania jeszcze jednego dramatu o nim.
Dwa poprzednie, będące opowieściami biograﬁcznymi, były skoncentrowane na osobie ojca
Maksymiliana. Ze względów konstrukcyjnych, nie znalazło się w nich dość miejsca dla jego
Matki, Marianny Kolbowej, jak zresztą również dla ukochanego brata Józefa, w zakonie Alfonsa,
a także bliskiego i wiernego współpracownika, ojca Kornela Czupryka. Wprowadziłem wprawdzie postać Matki w Prologu do Maximilianusa oraz w zakończeniu Celi ojca Maksymiliana, ale było
to za mało. Czułem niedosyt, wręcz wyrzuty sumienia, że nie poświęciłem należnej uwagi
Mariannie Kolbowej. A przecież to ona wprowadziła małego Rajmunda w rzeczywistość wiary,
skierowała go na drogę oddania Matce Bożej, modliła się za niego latami. Gdy wmyślałem się
nadal w życie i drogę duchową świętego – postać jego matki ogromniała. Choć stale gdzieś
w tle, skromnie, pokornie, nie narzucając swej obecności, rady, czy opinii, odgrywała ona wielką
rolę najpierw w jego formacji, a potem – acz pośrednio – w jego dojrzałym działaniu i modlitwie.
Postanowiłem jeszcze raz podejść do wielkiego tematu życia i dzieła św. Maksymiliana – tym
razem niejako od strony jego matki. Materiału dostarczyła zwłaszcza korespondencja między
synem a matką, matką a synem. Powstał dramat pod tytułem Mój syn, Maksymilian.2

Podstawowe informacje
Aby poprawnie i obiektywnie mówić o ojcu Kolbem trzeba najpierw zebrać o nim podstawowe informacje. Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w rodzinie robotniczej, tkaczy
ze Zduńskiej Woli. Rodzina przenosiła się w poszukiwaniu pracy do Łodzi, do Pabianic. Oboje
rodzice byli ludźmi prostymi, pobożnymi, niewykształconymi. Ojciec, Juliusz, był jednak ogromnie oczytany, posiadał dużą wiedzę o historii Polski i polskiej literaturze, którą dzielił się z synami. Matka, Marianna, formowała ich religĳnie, uczyła pacierza, modlitw, litanii, różańca,
a w tym szczególnej czci do Matki Bożej. Rodzice wprawiali synów do regularnych praktyk
– oczywiście, msza w niedziele i święta, także roraty, nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe. W rodzinie urodziło się kolejno pięciu synów. Dwaj zmarli jako dzieci.
W 1907 r. bracia Rajmund i, starszy od niego, Franciszek wstąpili do Niższego Seminarium
Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) we Lwowie. Ojciec zawiózł ich tam i zaprowadził, przekradając się przez granicę rosyjsko-austriacką. W rok później w pobliże synów przekradła się matka, która przywiodła do zakonu również trzeciego syna, Józefa. W 1910 r. Rajmund
otrzymał habit i zakonne imię Maksymilian. Rozpoczął nowicjat. W 1911 r. złożył śluby czasowe.
W 1912 r., już jako student Wyższego Seminarium Duchownego franciszkanów w Krakowie,
został wysłany na studia do Rzymu. Studiował tam w latach 1912–1919, zdobywając dwa doktoraty (z ﬁlozoﬁi – 1915 i teologii – 1919). Tam, w 1914 r., złożył śluby wieczyste i przybrał dodatkowe imię Maria; w 1917 r. założył Rycerstwo Niepokalanej; w 1918 r. został wyświęcony
na księdza. W tym też czasie zachorował na gruźlicę, która trapiła go przez całe życie. Jej nawroty przybierały nieraz bardzo ostrą formę.
W latach 1919–1922 pracował w Krakowie wykładając w seminarium franciszkańskim.
Założył i rozwinął polskie Rycerstwo Niepokalanej. W 1922 r. zaczął wydawać jego organ
– miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Początkowy nakład – 5 tys. egzemplarzy. W 1922 r., przeniesiony przez przełożonych do klasztoru w Grodnie, tam wydawał Rycerza i zwiększył jego nakład

Jego wydanie planuje Wydawnictwo Franciszkańskie „Bratni Zew” w Krakowie.
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do 40 tys. egzemplarzy; zaczął też wydawać Kalendarz Rycerza Niepokalanej. W 1925 r. dołączył
do niego w Grodnie, do pomocy, jego brat Józef, już wtedy ojciec Alfons.
W 1927 r., za zgodą władz zakonu, na terenie darowanym przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, ojciec Maksymilian rozpoczął pod Teresinem, blisko stacji kolejnowej Szymanów, budowę klasztoru i wydawnictwa, które w krótkim czasie ogromnie się rozrosły. Nazwał je
„Niepokalanów” – miejsce Niepokalanej. Już w 1928 r. przeniesiono tam nowicjat franciszkański
ze Lwowa, a w rok później otwarto Niższe Seminarium Misyjne. Ojciec Kolbe był gwardianem
Niepokalanowa w latach 1927–1930. W 1930 r. wyjechał na misję do Japonii, a gwardianem Niepokalanowa został jego brat, ojciec Alfons; zmarł on nagle na zapalenie wyrostka robaczkowego
tegoż roku.
Ojciec Kolbe wypłynął wraz z czterema braćmi z Marsylii 7 marca 1930 r. i dotarł do Nagasaki
24 kwietnia. Podjął tam pracę jako profesor seminarium. Natychmiast zaczął wydawać Rycerza
Niepokalanej (Seibo no Kishi) po japońsku w nakładzie 10 tys., który wkrótce miał dojść do 60 tys.
egzemplarzy. Niebawem dodał doń japoński Kalendarz Rycerza Niepokalanej w nakładzie 20 tys.
egzemplarzy. Zbudował i rozwinął kompleks klasztorny, nazwany Mugenzai no sono (ogród Niepokalanej). Powstał tam kościół, konwent, drukarnia i Niższe Seminarium. Myślał o założeniu
placówek misyjnych w Indiach, Chinach, na Cejlonie, na Bliskim Wschodzie. Patronował rozpoczęciu publikacji Rycerza Niepokalanej (Il Cavaliere dell’Immacolata, 1932) we Włoszech, a w Polsce
Rycerzyka Niepokalanej (pisma dla dzieci, 1933) oraz Małego Dziennika (katolickiej gazety codziennej, 1935, o nakładzie ok. 100 tys. dziennie i ok. 250 tys. egzemplarzy w sobotę–niedzielę).
W 1936 r. wrócił do Polski i został ponownie gwardianem Niepokalanowa, który wkrótce
stał się największym klasztorem na świecie (w 1938 r. przeszło 700 zakonników) i ogromnym
domem wydawniczym (w 1938 r. 16 milionów egzemplarzy różnych tytułów. Sam Rycerz Niepokalanej osiągnął w 1939 r. nakład miliona egzemplarzy miesięcznie). Jeszcze jedna cyfra jest znamienna, zastanawiająca, zadziwiająca: w 1938 r. wpłynęło do redakcji różnych czasopism
wydawanych przez Niepokalanów 835.586 listów od czytelników. Na każdy (tak, na każdy)
z nich udzielono odpowiedzi, albo bezpośrednio, przez pocztę, albo na łamach. Tę zasadę – stałego, żywego, niezawodnego, bezzwłocznego – odpowiadania na listy ojciec Kolbe przyjął już
w 1922 r. w Krakowie. Stosował ją stale z żelazną konsekwencją, odpowiadając na listy sam,
a potem, stopniowo zasadzając do pomocy dziesiątki braci.W 1938 r. ojciec Maksymilian uruchomił Radio Niepokalanów. Podróżował z kazaniami i odczytami oraz brał udział w pielgrzymkach i zgromadzeniach zakonnych po Polsce i całej Europie.
Od początku wojny, od 1 września 1939 r. zorganizował w Niepokalanowie pomoc dla
uchodźców i rannych, w tym, niebawem, również żołnierzy niemieckich. Wraz z grupą 39 zakonników został internowany przez Niemców 19 września 1939 r. i wywieziony do Niemiec,
ale zwolniony 8 grudnia 1939 r. Po powrocie natychmiast zorganizował w Niepokalanowie
ogromne schronisko dla bezdomnych, uchodźców i wysiedlonych, przez które przewinęło się
ok. 5 tys. Polaków, Żydów, volksdeutchów. Ojciec Maksymilian działał i modlił się w Niepokalanowie do 17 lutego 1941 r., kiedy to został, wraz z czterema innymi ojcami, aresztowany
i uwięziony na Pawiaku w Warszawie.
Dwudziestego ósmego maja 1941 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Otrzymał pasiak oznaczony literą „P” („Politisch”) i numer obozowy 16670. Jako ksiądz był
szczególnie prześladowany, poniżany, bity – podobnie zresztą jak inni, bardzo liczni więzieni
w Auschwitz polscy księża. Trzydziestego lipca 1941 r. zgłosił się dobrowolnie, aby pójść na
śmierć głodową za innego, nieznanego sobie więźnia. Po dwóch tygodniach męki żył jeszcze
i został dobity zastrzykiem trucizny przez kata obozowego, dnia 14 sierpnia 1941 r. Jego ciało
spalono 15 sierpnia, a prochy rozrzucono po okolicznych polach.

Już w 1948 r. biskup Nagasaki, Paweł Yamaguchi, jako pierwszy ze wszystkich biskupów,
zwrócił się do Papieża Piusa XII z prośbą o wyniesienie ojca Maksymiliana na ołtarze. Tegoż
roku rozpoczął się „proces informacyjny”. W 1955 r. ukazał się dekret aprobujący pisma ojca
Maksymiliana. W 1969 r. Stolica Apostolska wydała dekret o „heroiczności jego cnót”. Siedemnastego października 1971 r. Papież Paweł VI ogłosił go błogosławionym. Dziesiątego października 1982 r. Papież Jan Paweł II ogłosił go świętym męczennikiem.
W 2011 r. przypada siedemdziesięciolecie śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Będzie
ono przypominane i celebrowane na całym świecie. Obchody skupią się wokół trzech dat:
17 lutego 1941 r. – aresztowanie i osadzenie na Pawiaku w Warszawie; 28 maja 1941 r. – osadzenie w Auschwitz; 14 sierpnia 1941 r. – śmierć w Auschwitz.

Fakty i fałsze
Na początku tego artykułu napisałem, że dawniej o św. Maksymilianie „wiedziałem tyle co
inni”. Wiedziałem więc, po pierwsze, że był redaktorem i wydawcą katolickiego Rycerza Niepokalanej oraz misjonarzem w Japonii, a po drugie, słyszałem, że „zwalczał masonerię i Żydów”.
Ta pierwsza sprawa – jego nauczania i aktywności wydawniczej, w miarę jak badałem jego
życie i pisma, zmieniła wagę i wymiar. Tak, wydawał Rycerza Niepokalanej w Polsce (od 1922)
i w Japonii (od 1930), ale również Małego Rycerza Niepokalanej, Rycerzyka Niepokalanej i Małego
Rycerzyka Niepokalanej, a także Biuletyn Misyjny, Kalendarz Rycerza Niepokalanej oraz Mały Dziennik
i inne pisma, a także książki pobożne, książeczki do nabożeństwa itp. Wiedziałem, że założył
nie tylko Niepokalanów i klasztor w Japonii, ale w czasie wizyty w Mugenzai no sono, zobaczyłem, że był to również ogromny ośrodek. Ponadto, zrozumiałem, że był ojcem duchowym rzesz
– nauczał słowem mówionym i pisanym, działaniem i przykładem życia wedle najelementarniejszych rad ewangelicznych i wedle najściślej przestrzeganej pierwotnej franciszkańskiej reguły – regularnej modlitwy, skrajnego ubóstwa, absolutnej czystości oraz – czerpanej
bezpośrednio od św. Franciszka – franciszkańskiej misyjności.
Ta druga sprawa – zwalczania masonów i rzekomego „antysemityzmu” ojca Kolbego również
nabrała dla mnie z czasem zupełnie innego wymiaru. Po prostu, dowiedziałem się jak było naprawdę, a przede wszystkim zrozumiałem, że były to dwie różne sprawy – jego stosunek do
masonów i jego stosunek do Żydów – które trzeba wyraźnie od siebie oddzielić. Choć często
mówiąc, czy pisząc o Żydach, ojciec Kolbe wymieniał jednym tchem również masonów, to zawsze chodziło mu o „wrogów Kościoła”, w tym masonów, którzy byli Żydami – a wtedy, i tylko
wtedy, wypowiadał się o nich negatywnie.
Co do masonerii, to zetknął się z nią bezpośrednio i osobiście, gdy w Rzymie 17 lutego 1917 r.
był świadkiem ogromnej demonstacji ulicznej masonów, zorganizowanej przeciwko Kościołowi
i Ojcu Świętemu w 200. rocznicę założenia w Londynie pierwszej Wielkiej Loży Masońskiej
oraz 400-lecie reformacji. Masoni powiewali czarnymi sztandarmi, na niektórych był obraz
Michała Archanioła pod nogami Lucyfera. Wznosili transparenty z napisami w rodzaju: „Papież
i jego gwardia na służbie piekła”. Wołali: „Diabeł będzie rządził w Watykanie! Papież będzie
mu sługą!”.3 Poruszony tym wydarzeniem młody brat Maksymilian postanowił udać się do
Wielkiego Mistrza masonerii i próbować go nawrócić – tak jak św. Franciszek, który chciał nawrócić samego Sułtana. Roztropny przełożony nie zezwolił Maksymilianowi na to.

C. R. Foster, Mary’s Knight (West Chester: West Chester University Press, 2002): s. 143–144.
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Dążenie do nawrócenia masonów nie opuściło jednak zakonnika odtąd nigdy. Modlitwę za
nich wprowadził już do pierwszej formuły modlitewnej Rycerstwa Niepokalanej, założonego
16 grudnia 1917 r. – „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami”. (W latach późniejszych zrezygnowano z tego ostatniego członu.) Nie ma tu miejsca na omawianie
ani historii masonerii, ani stanowiska Kościoła wobec niej, wyrażanego wielokrotnie jasno i dobitnie przez papieży, poczynając od Klemensa XII aż do Benedykta XVI. Leon XII określił masonerię jako „zło zjednoczone przeciwko Kościołowi”.4 Na pytanie o negatywny stosunek ojca
Kolbego do masonerii trzeba więc odpowiedzieć jednoznacznie: „tak”, uznawał on masonerię
za przeciwnika Kościoła, za zło, za zagrożenie dla dusz. W konsekwencji przeciwstawiał się jej
zdecydowanie. Zarazem, jak dla wszystkich, pragnął dla masonów szczęścia, do którego, jak sądził, mogła wieść droga tylko przez nawrócenie. Obejmował ich miłością tak, jak wszystkich
innych ludzi.
Natomiast na pytanie o jego „antysemityym” należy kategorycznie odpowiedzieć: „nie”. Nie
był „antysemitą”. Przypisywanie ojcu Kolbemu antysemityzmu jest oszczerstwem, kalumnią,
fałszywym oskarżeniem – formułowali je jego przeciwnicy, ci którzy z nim walczyli za jego życia
i po jego śmierci. Tu również nie miejsce na analizę samego pojęcia „antysemityzmu”, narosłych
na nim znaczeń, sposobu jego funkcjonowania i posługiwania się nim. Wystarczy przypomnieć,
że częste jest posługiwanie się nim całkowicie dowolne, jak maczugą, aby wybraną oﬁarę ogłuszyć, czy też jak trudno zmywalną farbą, aby ją splamić. W rzeczywistości ojciec Kolbe nie był
nigdy „antysemitą”. Kochał wszystkich, w tym Żydów. Pragnął dla nich szczęścia. Cieszył się
z nawróceń Żydów. Przytoczmy tylko cztery, spośród wielu istniejących dowodów w tej sprawie.
Dowód pierwszy. Z inicjatywy ojca Kolbego w Niepokalanowie przygotowywany jest do
druku Mały Dziennik. Ale ojciec Kolbe jest wtedy w Japonii. Gdy bracia przesyłają mu pierwsze
numery, znajduje w nich wypowiedzi anty-żydowskie i pisze natychmiast do redaktora naczelnego, ojca Mariana Wójcika: „mówiąc o Żydach bardzo bym uważał na to, aby czasem nie wzbudzić albo nie pogłębić nienawiści do nich w czytelnikach. [...] Na ogół więcej bym się starał
o rozwój polskiego handlu i przemysłu, niż piętnował Żydów. [...] naszym pierwszorzędnym
celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie [podkr. o. Kolbe] dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej, miłość ku wszystkim duszom”.5 A więc nie anty-przeciw komukolwiek, ale pro-za
wszystkimi. Z miłości.
Dowód drugi. Już od pierwszych dni września 1939 r. ojciec Kolbe udzielał w Niepokalanowie schronienia uciekinierom. Po okresie uwięzienia i internowania przez Niemców, gdy wrócił
do Niepokalnowa, zorganizował w nim ogromne schronisko dla wysiedlonych z terenów Polski
zachodniej i północnej oraz, po prostu, ludzi, którzy w wyniku działań wojennych stracili dach
nad głową. Opiekował się nimi przez cały rok 1940 i początek 1941, aż do aresztowania
17 lutego 1941 r. W tym czasie dał schronienie ok. 5 tys. uchodźców, wśród nich było około ok.
1500 volksdeutchów oraz 1500 Żydów, którzy mieszkali w Niepokalanowie jawnie.6 Ponadto,
ojciec Maksymilian ukrywał kilkoro Żydów poszukiwanych przez gestapo. Zakonnicy dawali
wszystkim, bez wyjątku, zakwaterowanie i wyżywenie, dzieląc się z nimi tym, co mieli – choć
mieli wtedy bardzo mało.

4
Tamże, s. 142. Inni papieże wypowiadający się w sprawie masonerii to: Benedykt XIV, Pius VII, Leon XII, Pius VIII, Grzegorz
XVI, Pius IX, Pius X, Bededynk XV i Pius XII.
5
6

Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, część I (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007): s. 794.
Tamże, s. 1051.

Dowód trzeci. W obozie Auschwitz ojciec Kolbe, sam maltretowany, chory i głodny, również
nie czynił żadnych różnic pomiędzy więźniami i wszystkim niósł, w miarę możności, pomoc.
Zanotowane zostało o tym piękne świadectwo młodego Żyda, Zygmuta Gorsona: „Jestem
Żydem od pokoleń, z matki Żydówki, i wiary mojżeszowej, i dumny jestem z tego. Ojciec Kolbe
wiedział, że jestem Żydem, ale jego serce nie czyniło rozróżnień między ludźmi i nie miało dla
niego znaczenia czy ktoś był Żydem, katolikiem, czy wyznawcą innej religii. Kochał wszystkich
i dawał miłość, nic innego niż miłość. Dla mnie był jak anioł, jak ojciec i jak matka. Raz, gdy
szczególnie trapiła mnie samotność i płakałem, a miałem wtedy trzynaście lat, objął mnie ramieniem i osuszył rękawem pasiaka moje łzy. Kochałem go i obecnie go kocham, i będę go kochał aż do ostatniej chwili mego życia”.7
Dowód czwarty. W dwutomowych Pismach ojca Kolbego8 (łącznie 1995 stron) znajduje się
49 wzmianek o Żydach – o żadnej z nich nie można uczciwie powiedzieć, że jest „antysemicka”.
Jak wskazałem już poprzednio, wiele jest przy tym wypowiedzi o tych, którzy są „wrogami Kościoła”, oraz/albo masonami, a przy tym także Żydami. Nie ma zaś wypowiedzi „antysemickich”.
Tak więc, w świetle tych, a także wielu innych dowodów, upadają zarzuty o rzekomy „antysemityzm” ojca Kolbego. Są one formułowane, powtarzane i kolportowane albo nieświadomie
przez tych, którzy go nie znają, albo świadomie, przez tych, którzy go zwalczają, bowiem jego
nauka i przykład stoją w niezgodzie z ich poglądami i dążeniami.
Trzeba przy tym wskazać, że męczeńska śmierć tego polskiego zakonnika, polskiego kapłana,
jest dla niektórych niewygodnym elementem obrazu Auschwitz, jako miejsca Holokaustu. Jak
wiadomo Auschwitz był początkowo obozem przeznaczonym po prostu dla Polaków, wśród których znajdowali się też Polacy-Żydzi. Dopiero drugi, większy obóz, Brzezinka-Birkenau został
zaplanowany i funkcjonował jako miejsce szczególnej eksterminacji Żydów, a także Cyganów;
nie tylko, zresztą.9 Również i w tej sprawie, pobocznej dla mego głównego tematu, jakim jest
ojciec Kolbe, nie przywołam tutaj toczącej się dyskusji, łącznie z posługiwaniem się przez różnych jej uczestników różnymi cyframi oﬁar Zagłady. Trzeba jednak przypomnieć problem zasadniczy, w rozumieniu którego ojciec Kolbe pełni rolę świadka koronnego. Posłuchajmy
specjalisty:
Zdecydowanie judeocentryczna deﬁnicja Holokaustu [...] spowodowała na Zachodzie generalne zapomnienie o ludobójstwie popełnionym
na Polakach. W istocie, zbyt wielu ludzi Zachodu nie ma pojęcia o tym
problemie. Jak stwierdza Stanisław Sagan: „Moi przyjaciele w Ameryce
Północnej są niezmiennie zaskoczeni, gdy dowiadują się, że nie będąc
Żydem, byłem w niemieckim obozie koncentracyjnym. Znając mnie jako
chrześcĳanina, myślą, że byłem tam strażnikiem. [...] Nie-żydowskie
oﬁary Nazizmu były nie tylko ignorowane. Były one celowo marginalizowane. Bożena Urbanowicz Gilberde, polska oﬁara Niemieckiego terroru
w czasie II wojny światowej i wybitny znawca zagadnienia Holokaustu,

7
P. Teece, Człowiek dla innych. Maksymilian Kolbe, święty Oświęcimia. Świadectwa tych, którzy go znali (Oświęcim-Harmęże:
Misjonarki Niepokalanej – Ojca Kolbego, 2006): s. 174–175.
8
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Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2008).
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Por.: Seria Voices of Memory wydana przez Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, 2008. Por. też: M. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1955: Współistnienie, Zagłada, Komunizm (Warszawa: Fronda, 2000) oraz inne książki tegoż autora
na podobne tematy.
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zrezygnowała w 2003 roku z członkowstwa Rady Polsko-AmerykańskoŻydowskiej (NPAJAC) podając następujący powód: Nie mogę już dłużej
być członkiem organizacji, która wyklucza pięć milionów ludzi spośród
oﬁar Holokaustu. [...] Nauczanie o Holokauście jest obowiązkowe
w wielu szkołach, ale stało się ono nauczaniem o sześciu milionach Żydów
oraz „innych”. Tylko rzadko uczniowie dowiadują się czegoś o tych
„innych”. Niektóre szkoły publiczne nie chcą w ogóle mówić o tych „innych”, jakby to było niewłaściwe wobec owych sześciu milionów oﬁar żydowskich.10

Jednoznaczna i jasna odpowiedź ojca Kolbego na pytanie niemieckiego komendanta-mordercy – „Kim jesteś?” – brzmi do dziś echem w całym obozie Auschwitz, na całym świecie. Daje
odpowiedź na pytanie kim byli ci „inni”. W moich dramatach o św. Maksymilianie musiała znaleźć się ta wiekopomna scena. Oparłem ją ściśle o dokumenty i świadectwa. W Celi ojca Maksymiliana jest ona częścią monologu aktora-narratora.11
Dnia 29 lipca 1941 roku około godziny trzeciej po południu rozległ się
ryk głównej syreny obozu Auschwitz. Dołączyły do niej inne syreny w obozie i podobozach, a było ich kilkanaście. Wszyscy więźniowie byli wtedy
w swych miejscach pracy, a grupa do której należał ojciec Maksymilian
akurat kopała i przewoziła taczkami żwir. Dozorcy zaczęli natychmiast gorączkowo przeliczać więźniów. Wszystkim nakazali powrót do Auschwitz.
Zarządzili apel. Znów przeliczali więźniów. Okazało się, że brak było więźnia z bloku ojca Maksymiliana. A więc ten więzień uciekł. Niemcy zapowiedzieli, że jeśli więzień nie zostanie złapany, to dziesięciu z jego bloku
pójdzie na śmierć głodową.
Nie wydali wieczornego chleba. Nazajutrz zostawili cały blok na placu
apelowym i – bez jedzenia, bez picia – trzymali w palącym, lipcowym
słońcu aż do wieczora. Wielu więźniów zemdlało, wielu zmarło z wycieńczenia. Tych esesmani rzucali na jedną kupę ciał z boku stojących szeregów. Ojciec Maksymilian trwał nieporuszenie i modlił się.
Wieczorem stanął przed więźniami Lagerführer Fritzsch i oświadczył:
„Zbiegły więzień nie został złapany. Dziesięciu zostanie wybranych na
śmierć głodową w bunkrze”.
A była to śmierć straszna, w powolnych mękach.
Lagerfürher zaczął przechadzać się pomiędzy szeregami i co pewien
czas wkazywał palcem na jakiegoś więźnia, którego numer natychmiast
zapisywał drugi esesman, Rapportführer, Gerhard Palitzsch, a dwaj inni
esesmani, porywali skazańca i ustawiali go osobno pod ścianą. Gdy dziesiąty został wybrany, a był to młody mężczyzna, zaczął on płakać i wołać:
„Więc mam osierocić żonę i dwoje dzieci!”

10
J. Peczkis, Review of the “Lion’s Den: The Life of Oswald Rufeisen” (New York, Oxford: Nechama Tec. Oxford University
Press, 1990). Wg. “Eurasia, etc.” E-mail news rewiev, June 7, 2010.
11

K. Braun, Cela ojca Maksymiliana (Kraków: Wydawnictwo Franciszkańskie „Bratni Zew”, 2010): s. 75–77.
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Wtedy z szeregu wyszedł ojciec Kolbe. Kapo Krott rzucił się ku niemu
z krzykiem: „Wracaj na swoje miejsce! Do szeregu!” I zamierzył się na
niego pałką. Jednak ojciec Maksymilian spojrzał na niego spokojnie,
a w jego oczach była jakaś ogromna siła, i powiedział: „Chcę mówić z komendantem”.
I stała się rzecz niesłychana, bo kapo opuścił pałkę i cofnął się, a ojciec
Maksymilian ruszył dalej w kierunku Lagerführera Fritzscha. Ten chwycił
za kaburę pistoletu i zawołał: „Steh! Was is los?”. Co się tłumaczy: „Stój.
Co to ma znaczyć?”.
Lecz ojciec Maksymilian zmierzał dalej ku niemu. I stanął przed nim,
i zdjął czapkę, jak to było przepisane w obozie. A Niemiec, najwyraźniej
zdumiony i zaskoczony jego zachowaniem, nie wyciągnął pistoletu i nie
zastrzelił więźnia na miejscu, co byłoby zwyczajnym zachowaniem owego
esesmana, ale powiedział: „Was wünscht dieses polnische Schwein?”. Co
się tłumaczy: „Czego chce ta polska świnia?”.
Na to ojciec Kolbe odparł spokojnym głosem po niemiecku: „Pragnę
pójść na śmierć za jednego z tych więźniów”.
Zapytał go Lagerführer: „Für welhen?”. Co się tłumaczy: „Za którego?”.
I znowu to była rzecz niesłychana, bowiem Lagerführer, pan życia
i śmierci, w swoim mniemaniu nadczłowiek, podjął w ten sposób dialog
z więźniem, który dla niego był podczłowiekiem, w ogóle nie człowiekiem,
tylko numerem 16.670.
A ten odpowiedział Niemcowi jasno i przekonywująco na zadane pytanie, tłumacząc mu rzecz wedle jego mentalności. „Chcę pójść do bunkra
za tego młodego. Jestem stary i schorowany. Moje życie nie jest tak potrzebne jak jego. On jest młody, ma żonę, dzieci”.
Wtedy Lagerführer zapytał: „Was bist du?”. Co się tłumaczy: „Kim
jesteś?”.
A ojciec Maksymilinan odpowiedział: „Jestem polskim księdzem katolickim”.
Tak odpowiedział ojciec Maksymilian Niemcowi po niemiecku, i takie
dał świadectwo: „Ich bin ein polnischer katholischer Priester”.
I wtedy stała się trzecia rzecz niesłychana, nieznana w kronikach obozów zagłady, i nigdy już nie powtórzona. Lagerführer, Hauptsturmführer
SS, Karl Fritzsch, uległ woli więźnia. Nie zabił go, nie dołączył po prostu
do już wybranej grupy skazańców, jako jeszcze jednego. Ale warknął: „Heraus!” Co się tłumaczy: „Idź tam!”.
I w ten sposób ojciec Maksymilian Kolbe wydał samego siebie na
śmierć za nieznanego sobie człowieka.
Poszedł zaraz ojciec do grupy więźniów skazanych. Podążył za nim Raportführer Patitzch, który w swym notesie wykreślił numer więźnia ułaskawionego, a był to numer 5659, a człowiek oznaczony tym numerem
nazywał się Franciszek Gajowniczek, był sierżantem Wojska Polskiego,
który uciekł z niewoli niemieckiej po kampanii wrześniowej, został schwytany i wysłany do Auschwitz. I temu kazał wrócić do szeregu. A wpisał na
listę numer 16.670, to jest ojca Maksymiliana Kolbego.

OJCIEC MAKSYMILIAN KOLBE: FAKTY, FAŁSZE, PARADOKSY, TAJEMNICE

Paradoksy i tajemnice
Życie i dzieło ojca Kolbego są ogromnym obszarem wartości i wiadomości, dóbr duchowych
i nauk, pism i dokumentów. Warto je badać, studiować, uczyć się z niego i od niego. Jego osobowość i duchowość były zarazem ogromnie skomplikowane, jak i dziecięco proste. Jak ująć
w skrócie całe to bogactwo? Potrzeba na to tomów, godzin. Spróbuję jednak dotknąć choć kilku
podstawowych spraw, które stanowiły centrum jego dzieła, a zarazem były widoczne od zewnątrz – wiodąc gdzieś w tajemniczą głąb. Są to ojca Maksymiliana paradoksy, a może raczej
punkty, w których najdobitniej ujawnia się harmonia jego osobowości, jego duchowości. Są to
też ojca Maksymiliana tajemnice.
Po pierwsze, trzeba wskazać, że ojciec Maksymilian łączył styl i rytm życia człowieka energicznego, pełnego sił, całkowicie zdrowego, zdolnego do każdego, nawet najcięższego, wysiłku
ﬁzycznego, psychicznego i duchowego z faktycznym (od 23 roku życia) stałym stanem chorobowym. Miał gruźlicę. Gorączkował, okresowo pluł krwią, kaszlał, stracił jedno płuco. Mimo to
wykładał, głosił nauki, pisał, podróżował, kręcił korbą maszyny drukarskiej, dźwigał paczki
z kilogramami papieru na pocztę, pracował na budowie, sprawował liturgię i sakramenty, zarządzał ogromną „zagrodą Niepokalanej” w Polsce, dużym ośrodkiem misyjnym w Japonii. Choć
poddawał się poleceniom przełożonych i lekarzy, wyjeżdżając na kuracje do sanatorium, to
i tam służył jako kapłan, a gdy tylko wracał, zapominał o chorobie, o „bracie osiołku”, jak nazywał
swoje ciało, naśladując w ten sposób św. Franciszka. Posługę duszpasterską pełnił także chory
w więzieniu, skatowany w obozie koncentracyjnym, skazany na śmierć w bunkrze głodowym.
W sobie tylko właściwy, niezwykły sposób, ojciec Maksymilian łączył polskość i uniwersalność. Był zanurzony w polskiej tradycji, zwłaszcza romantycznej i niepodległościowej, katolickiej. Znał je, cenił, czerpał z nich, żył nimi. Uważał je za podstawowe wartości. Jako chłopiec
chciał bić się o niepodległość Polski, będącej wtedy pod zaborami, wybrał jednak powołanie zakonne. Jako redaktor mobilizował siły narodu do walki o niepodległość, zamieszczając w swoich
czasopismach karykatury Hitlera w 1939 r. W latach wojny podtrzymywał ducha przetrwania
dążąc do wydawania Rycerza Niepokalanej – uzyskał zezwolenie niemieckich władz okupacyjnych
na jeden numer, ale zapewne właśnie entuzjazm, z jakim w okresie Bożego Narodzenia 1940 r.
przyjęto ten numer stał się jednym z bezpośrednich powodów jego aresztowania i zesłania do
obozu koncentracyjnego.
Jako członek zakonu o zasięgu globalnym, działał – właśnie – globalnie. Pragnął podbić dla
Niepokalanej, jak mówił, cały świat. Stąd jego duchowy związek z wieloma świętymi pochodzącymi z różnych krajów, stąd pomysł i idea misji w Japonii, plany ogarnięcia zarówno publikacjami, jak i misjami wszystkich kontynentów. Łączył harmonĳnie umiłowanie wspólnoty
lokalnej z działalnością misyjną w skali najszerszej. Troskał się o misje na całym świecie, nie
tylko te, które sam prowadził. Wydawał (jak już wspomniałem) Biuletyn Misyjny. Utrzymywał
regularną korespondencję z braćmi misjonarzami w wielu krajach. Stale myślał o rozszerzaniu
działaności misyjnej. Gdy wrócił z Japonii do Niepokalanowa w 1936 r. nie zgolił długiej, misjonarskiej brody, którą zapuścił już w drodze do Japonii, traktując nadal swą pracę w tej wspólnocie lokalnej, jako pracę misyjną, i zaznaczając swą stałą gotowość udania się na misję. (Brodę
zgolił dopiero w 1939 r., aby nie zwracać na siebie uwagi niemieckich okupantów.)
Zarazem, skupiał się na jak najlepszym zorganizowaniu pracy i modlitwy danej, najbliższej
wspólnoty – ściśle wedle reguły zakonnej, w celu zapewnienia najwyższej efektywności pracy,
najlepszego rozwoju duchowego, a także „wyniszczenia dla Niepokalanej”. Ułożył nawet
w określony rytm ostatnie dni życia grupy dziesięciu więźniów-skazańców w bunkrze śmierci.

Świadkowie, którzy słyszeli przez ściany co dzieje się w bukrze, stwierdzili, że godziny powolnego konania podzielone były na śpiew pieśni religĳnych i zbiorową modlitwę, które prowadził
ojciec Kolbe, oraz jego nauki, które wygłaszał do końca, acz coraz bardziej słabnącym głosem.
Tylko osobiście przyjmował kandydatów do swych klasztorów. Znał po imieniu każdego mnicha, nowicjusza, ucznia Małego Seminarium. Jako przełożony, wprowadził w Niepokalanowie
zasadę, że każdy ojciec, czy brat, choć należy do określonego zespołu roboczego i ma swojego
bezpośredniego przełożonego, to w każdej sprawie może zwracać się bezpośrednio do niego,
gwardiana, i to we dnie i w nocy.
Spędzał „rekreacje” z braćmi, grając w szachy, żartując, opowiadając swe przygody w dalekich
krajach, na lądzie i morzu. W sztuce Mój syn, Maksymilian (na razie w maszynopisie) wykorzystałem prawdziwą anegdotę, którą usłyszałem po raz pierwszy od brata Sergiusza w Nagasaki.
W mojej sztuce brat Leon opowiada Matce, Mariannie Kolbowej:
BRAT LEON: Więc oni tam głodowali. W Japonii. Taka jest prawda.
Bo ojciec wszystkie pieniądze jakie miał, a nie miał ich nigdy wiele, przeznaczał na druk, na maszyny, na kolportaż. Na jedzeniu oszczędzał. Na
wszystkim, zresztą, poza „Rycerzem”. Głodno było stale. Tylko ryż i jarzyny, a raczej jakieś dziwne zielska, po najniższej cenie. Więc głód, ubóstwo, bieda, wręcz nędza. Ludzie, to znaczy sąsiedzi, to znaczy
Japończycy, to znaczy poganie, ich odwiedzali. To wiedzieli i widzieli. Raz
zajrzał rzeźnik z Urakami. Tam mieszkali, w tej dzielnicy. I zobaczył jaka
nędza. Jaka dieta. Śmieje się. Poszedł i zaraz wrócił z kawałem wołowiny.
Takim wielkim. Nie przesadzam. Taaakim. Brat Hilary, który wtedy kucharzył, aż zdziczał ze szczęścia. Chciał zaraz ugotować, albo usmażyć,
cały ten kawał. Zaczął to mięso upychać w garnku na kuchni, ale garnek
był za mały. I akurat w tym momencie przyszedł w odwiedziny biskup
Haysaka, ordynariusz diecezji Nagasaki. Czasem ich odwiedzał. Już ocenił
ich oddanie sprawie Niepokalanej, budował się surowością ich życia, tym
ubóstwem franciszkańskim, tymi ciągłymi postami. A tu na kuchni
ogromny kawał mięsa wystaje z garnka. Brat Hilary tak się przejął, że zapomniał nawet tych kilku słów japońskich, które znał. Stacił głowę. Nie
potraﬁł wyjaśnić skąd wzięło się mięso. Coś bełkotał. Mięso zaczęło się
palić. Kuchnia pełna dymu. Brat Hilary rzuca się otwierać okna. Biskup
stoi spowity dymem. Na szczęście akurat przyszedł ojciec Maksymilian.
Odstawił garnek z ognia. Ucałował biskupa w pierścień. Wypytał brata
Hilarego. Wyjaśnił wszystko biskupowi. To się biskup uśmiał. Śmieje się.
MATKA: Nigdy mi o tym nie pisał.
BRAT LEON: Ale wśród braci, to była ulubiona opowieść. Tu biskup.
Tu mięso. Tu brat Hilary w panice. Tu nasz post głodowy. A tu kawał
mięsa. I mięso się pali. Pełno dymu. Ojciec Maksymilian wpada. Garnek
odstawia. Okno otwiera. Dym wypędza. Ogień gasi. Na kolana przed biskupem pada. Śmieje się. Nieraz prosiliśmy ojca, aby nam znów to opowiedział.
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Ojciec Maksymilian łączył niezłomną, czystą i jednoznaczną wiarę z pełną i bezwarunkową
tolerancją. Najpierw kształtowała go polska tradycja toleracji religĳnej, którą uważał za wielką
wartość i stale ją sam praktykował. Potem na jego formację miały znaczący wpływ studia
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w Rzymie, wśród braci wielu narodowości. Ogarniał pasją nawracania wszystkich, ale było mu
absolutnie obce narzucanie swojej wiary, poglądów innym. Wszystkich miłował z tą samą bezkompromisowością. W Polsce przeciwstawiał się atakom na Żydów. W Japonii odwiedzał buddyjskie klasztory i gościł w swoim buddyjskich bonzów. W czasie wojny (jak już pisałem)
opiekował się rannymi Niemcami, a potem dawał schronienie bez wyjątku – Polakom, Żydom,
volksdeutchom.
Ojciec Maksymilian łączył powrót do średniowiecza, do św. Franciszka z Asyżu, z radykalnym
wychyleniem ku nowoczesności. Istotnie, wracał do „biedaczyny z Asyżu” – w swojej prostocie,
ubóstwie, postach, umartwieniach, surowości życia i praktyk religĳnych, w ścisłym przestrzeganiu reguły zakonnej. Równocześnie, z całkowitą otwartością i wręcz zachłannością, zaprzęgał
do swego dzieła najnowocześniejsze maszyny, technologie, wynalazki. Już jako uczeń zaskakiwał
nauczycieli pomysłami i projektami statków kosmicznych, rakiet międzyplanetarnych. Współcześni autorzy twierdzą, że, wtedy niewykonalne, dziś, w XXI w., te aparaty byłyby możliwe do
zbudowania i zdolne do funkcjonowania. Jako wydawca wciąż rozglądał się za nowymi maszynami drukarskimi, prasami, obcinarkami, pakowarkami itp. Najpierw kupował urządzenia używane, a potem sprowadzał nowiutkie, prosto z fabryk. Stosował zasadę: dla siebie – tylko to, co
najprostsze i najuboższe, minium strawy, ciepła, wygód, a dla wydawnictw – najowocześniejsze
urządzenia, maszyny, technologie. W Niepokalanowie wybudował bocznicę kolejową do samych
drzwi dystrybutorni czasopism. Miał park transportowy złożony z ciężarówek. Już planował
zbudowanie lotniska w Niepokalanowie dla przyspieszenia i usprawnienia transportu druków.
Już wyszkolił dwóch pierwszych braci-pilotów. Sam podróżował samolotem, jeśli taka była konieczność, ale z reguły jeździł pociągiem i to zawsze najniższą klasą. Już uruchomił w Niepokalanowie radio i już myślał o telewizji – byłaby to jedna z pierwszych stacji tv na świecie.
W swojej wierze ojciec Maksymilian łączył Maryjność z Chrystocentryzmem. Oskarżany
o przeakcentowywanie kultu Niepokalanej, nieraz wykładał jak prowadzi Ona do Chrystusa
i jak oddawanie czci Chrystusowi obejmuje jego Matkę. Próbowałem dotknąć tych trudnych
spraw w dialogu Przełożonego i ojca Maksymiliana w mej sztuce Maximilianus. Nie będąc sam
teologiem, korzystałem, oczywiście, z wykładni specjalistów. Zainteresowanych odsyłam do
tego dialogu.12
Oscylując pomiędzy licznymi paradoksami i sprzecznościami, które dla niego nie były ani
paradoksami, ani sprzecznościami, ojciec Maksymilian łączył życie ziemskie, takie jak każdego
człowieka – pracę, działanie, kierowanie małymi i wielkimi zespołami, odbywanie i sprawowanie
praktyk religĳnych, chorobę, życiowe czynności i funkcje, z tym, co wymyka się opisowi, czego
nie da się ująć ani słowem, ani obrazem. Już za życia ziemskiego sięgał w życie pozaziemskie.
To jego największa, a zarazem najprostsza tajemnica. Tajemnica jego świętości.

12

K. Braun, Maximilianus (Kraków: Wydawnictwo Franciszkańskie „Bratni Zew”, 2010): s. 67.

Przebieg eksterminacji
ludności polskiej Kresów Wschodnich
w latach 40. XX w.
Lucyna KuLińsKa
„Może w końcu obudzi się sumienie w polskim narodzie, a przede wszystkim w rządzących krajem,
w politykach, uczonych, dysponentach mediami, którym z nieznanych do dziś powodów – bliżsi zdają
się być sprawcy straszliwych rzezi niż ich bezbronne oﬁary. Może przemówią do wyobraźni Polaków zbiorowe mogiły, rozsiane po całym Wołyniu, a o których tak często wspominają autorzy relacji. Wymazane
z map setki polskich wsi, spalonych i wyniszczonych tak dokładnie, by najmniejszy ślad po byłych ich
mieszkańcach nie pozostał. Może przemówią krwawe blizny, noszone przez jeszcze żyjących, po ranach
1
doznanych od noży, siekier, żelaznych łomów”.
Leon Karłowicz

Ludność polska zamieszkująca Kresy Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej zaznała
eksterminacji zarówno ze strony okupantów, jak i części mniejszości narodowych. O ile zbrodnie
popełnione przez Rosjan – komunistów i Niemców – narodowych-socjalistów są stosunkowo
dobrze rozpoznane i opisane przez historyków, o tyle mordy popełnione przez obywateli polskich, wywodzących się z mniejszości narodowych czekają na systematyczne przebadanie. Ich
głównymi sprawcami byli nacjonaliści ukraińscy z OUN, a potem UPA i – w mniejszym stopniu
– nacjonaliści litewscy. Rozliczeniem tego okrutnego rozdziału naszych dziejów władze suwerennej Polski powinny były się zająć już na początku lat 90. XX w. Stało się jednak inaczej.
Celem nieniejszego tekstu jest przypomnienie i upamiętnienie oﬁar ludobójstwa dokonanego 65 lat temu na polskiej ludności Kresów przez nacjonalistów ukraińskich. Dlatego autorka
skoncentruje się na wątkach, które bezpośrednio wiążą się z przebiegiem owej tragedii.
W ostatnich latach opublikowano bardzo wiele prac, które mogą pomóc w zbliżeniu się do
prawdy. Badacze dysponują stosunkowo dużą ilością źródeł, na podstawie których można dokonać rekonstrukcji zdarzeń. Jednak charakter owych źródeł jest specyﬁczny. Przeważają
wspomnienia i relacje, spisywane niekiedy kilkadziesiąt lat później. Ponadto, naukowcy dysponują materiałami sądowymi, ale dotyczą one w większości sądownictwa okresu stalinowskiego. Dlatego, z racji stosowanych wtedy procedur śledczych, muszą być analizowane bardzo
ostrożnie, choć oczywiście nie wolno ich a priori odrzucać jako zupełnie niewiarygodnych, jak
się to często zdarza.
Do dziś nie dokonano systematycznych kwerend ocalałych dokumentów okupacyjnych
władz niemieckich (wojska, żandarmerii, policji), odpowiadających za bezpieczeństwo na
Śladami ludobójstwa na Wołyniu, (oprac.) L. Karłowicz, L. Popek (Lublin: Polihymnia, 1998): s. 15.
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terenie Wołynia i Dystryktu Galicja. Trudno się dziwić. W wielu antypolskich działaniach OUN
i UPA ściśle współdziałały z władzami niemieckimi, lub ukraińskimi formacjami pomocniczymi,
jak w wypadku SS Galizien. Dostęp do tych materiałów może okazać się utrudniony. Szczególnie pieczołowicie ukrywany jest wątek szkolenia przez Niemców specjalnych oddziałów „Służby
Bezpeki”, które przygotowywano do mordów.2 Część dokumentów do dziś znajduje się w rosyjskich archiwach specjalnych, ale wciąż czekają na odkrycie i opracowanie.3
Zawodnym źródłem są też materiały wytworzone przez samych sprawców – dowódców
i członków OUN i UPA, lub ich apologetów. Opracowania i zbiory tych dokumentów, a szczególnie „Litopysy UPA” – z racji jednoznacznie kryminalnego charakteru przestępstw – były pisane na podstawie wyselekcjonowanych danych i raczej nie udzielą odpowiedzi na podstawowe
pytanie: kto wydał rozkazy dokonania ludobójstwa i kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za
ich realizację. Zresztą, wiele decyzji, zgodnie z zasadami panującymi w OUN, zapadało w pełnej
konspiracji i bez świadectw pisanych.4
Zachowały się za to bardzo cenne zbiory materiałów Rady Głównej Opiekuńczej, dokumenty
polskiego Kościoła katolickiego, a także polskich organizacji podziemnych cywilnych i wojskowych (korespondencja, meldunki, sprawozdania i komunikaty, a nawet całe opracowania).
Jednak najliczniejszą grupę źródeł stanowią relacje i wspomnienia zachowane w różnych instytucjach państwowych, organizacjach społecznych i zbiorach prywatnych. Traktowane są one
przez historyków jako źródła pośledniej wartości ze względu na ich osobisty i często emocjonalny charakter. W tym jednak wypadku muszą być one traktowane z należną uwagą. Decyduje
o tym ich wyjątkowo duża ilość. Kiedy liczba przekazów liczy wiele tysięcy, a dodatkowo można
je weryﬁkować innymi, „twardymi” źródłami, istnieje duża szansa na ustalenie prawdy obiektywnej.
Niestety, dokonanie takiej rekonstrukcji okazało się w praktyce trudne i pracochłonne. Było
to jednym z powodów, dla których większość polskich naukowców zamiast ustalać konkretne
fakty, zliczać straty ludzkie i materialne, przez lata skupiała się na interpretowaniu i tłumaczeniu przyczyn ludobójstwa, a nawet próbach jego usprawiedliwienia.
Poza oczywistymi względami politycznymi5, właśnie brak chęci i determinacji do wykonania
tej pracy przez instytucjonalnych, w tym naukowych, mecenasów spowodował, że zagadnienia
do dziś nie opracowano i nie wyjaśniono do końca. Tylko osoby prawdziwie zdeterminowane
i niepogodzone z próbami ukrywania albo tuszowania prawdy o straszliwych zbrodniach, po roku
1990 rozpoczęły swą pracę nie oglądając się na honory, tytuły – ani niezbędną do prowadzenia

2
Autorka odnalazła dowód: tableau absolwentów jednego z kursów SB w Krynicy z 1941 (AIPN, zesp. OUN, t. IX/149/1;
zespół przeniesiony z CA MSWiA).
3
Dowodem na to, że w posiadaniu strony rosyjskiej jest bardzo wiele dokumentów archiwalnych, dotyczących działalności
OUN i UPA jest ﬁlm propagandowy z 2007 w reżyserii Wadima Gasanowa Ukrainskij nacyonalizm. Niewyuczennyje uroki: http://community.livejournal.com/online_video/27535.html; http://video.google.com/videoplay?docid=-1705963579806328164&hl=en. Warto
wspomnieć też o wyborze dokumentów Dokumienty izobliczajut, wydanym w Kijowie w 2005.
4
Zachowały się jednak w materiałach polskich organizacji podziemych odpisy pojedynczych ukraińskich rozkazów mordowania polskiej ludności, podpisane przez dowódców (np. „Oresta” – Onyszkiewicza). Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego
znajdowali je przy zatrzymanych posłańcach-kurierach OUN lub UPA.
Zainteresowanych tą problematyką autorka odsyła do prac prof. Mariana Malikowskiego, a szczególnie artykułów: „Strategie i taktyki stosowane w kontaktach polsko-ukraińskich w zakresie ujmowania historii wzajemnych stosunków” [w:] Polacy
i Ukraińcy wczoraj i dziś, (red.) B. Grott (Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002): s. 189–214; „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie,
trudne problemy, trudne pytania, trudne rocznice” [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–2004 (Warszawa: Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, 2006): s. 243–295; a także: L. Kulińska, „Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie lat 1939–1944
w świadomości współczesnych Polaków” [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, (red.) B. Grott (Kraków:
Ksiegarnia Akademicka, 2008): s. 113–136.

5

tak szerokich badań – pomoc ﬁnansową państwa. Tu należy upatrywać genezy osiągnięć badaczy
spoza kręgu zawodowych historyków, ale dotkniętych osobiście tym dramatem, jak: Władysław
i Ewa Siemaszkowie6, Józef Turowski7, Krzysztof Bulzacki, Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Eugeniusz Różański (założyciele Stowarzyszenia Upamiętnienia Oﬁar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i pisma Na Rubieży z Wrocławia)8, Czesław Blicharski i inni, a także osoby
związane ze Stowarzyszeniem Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą
w Zamościu.
Także podjęcie dzieła wyjaśnienia kresowej tragedii przez Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej okręgu wołyńskiego, poprzez organizowanie seminariów polsko-ukraińskich pt.
„Trudne pytania”, należy wiązać z faktem zaniechania badań przez państwo i jego instytucje
naukowe i polityczne. Opisał to ich pomysłodawca i organizator – Andrzej Żupański.9 Publikacje
pokonferencyjne, mimo piętrzących się przed organizatorami przeszkód, podniosły poziom wiedzy i dyskusji między naukowcami z obu sąsiedzkich krajów.
Niestety przez lata pomĳane były przez część polskich naukowców cenne książki i zbiory
dokumentów ukraińskiego autora Wiktora Poliszczuka.10 Autor ten podsumował niezrozumiały
dla niego trend do nierozliczania przeszłości w broszurze Manowce polskich historyków. Uwagi
o badaniach stosunków polsko-ukraińskich11, której główne tezy wygłosił w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2003 na sesji poświęconej obchodom 60. rocznicy ludobójstwa popełnionego
na ludności polskich Kresów przez formacje OUN i UPA. Szkoda, że napisane wiele lat temu
słowa o nieuchronnym odrodzeniu się na Ukrainie skrajnego nacjonalizmu integralnego okazały
się prorocze.
Tymczasem, od chwili powstania wolnej Ukrainy większość ukraińskich badaczy, w przeciwieństwie do ustaleń historyków niemieckich, a szczególnie rosyjskich12, stanęła na stanowisku negowania faktu popełnienia z rozkazu OUN i UPA masowych zbrodni na Polakach.
Przeważająca ich część zamiast o ludobójstwie, woli pisać o bliżej nieokreślonym „konﬂikcie
polsko-ukraińskim”. Z kolei, inni historycy, którzy nie zaprzeczają oczywistym faktom, masowe
zbrodnie składają na karb „bezwładnego porywu ludowego” typu koliszczyzny, niezorganizowanego i spontanicznego. Wykluczają przy tym kierownictwo i wykonawstwo tej akcji zarówno
przez OUN, jak i UPA. W świetle wszystkich dostępnych źródeł jest to oczywistą nieprawdą,

6
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–
1945 (Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky, 2000).
J. Turowski, Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK (Warszawa: PWN, 1990); J. Turowski, Wł. Siemaszko, Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939–1945 (Warszawa: Wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce, 1990).

7

8
Pismo Na Rubieży ukazuje się od 1992 we Wrocławiu. Pod auspicjami Stowarzyszenia ukazały się trzy monumentalne
prace: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946 (Wrocław:
Nortom, 2004); Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939–1947 (Wrocław: Nortom, 2006); Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939–1946 (Wrocław: Nortom, 2007) i wiele publikacji cząstkowych, albumów, artykułów.
Zob. więcej: A. Żupański, Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu (Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2005); Tragiczne
wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty. Poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich (Warszawa: Wyd.
Rytm, 2007).

9

10
W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA (Toronto: nakładem autora, 2000) oraz cykl wydawnictw pt. Nacjonalizm ukraiński w dokumentach (Toronto: nakładem autora, 2001–2006).
11
12

Wydana w Toronto w 1999.

58

Szczególnie pochodzące z początku lat 90. prace prof. Natalii Lebiediewej i Walentiny Parsadanowej, publikacje stowarzyszenia „Memoriał”, współpracującego z polskim Ośrodkiem „Karta”.
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gdyż nawet ukraińskie materiały jednoznacznie dowodzą zaplanowanej i systematycznie przeprowadzonej przez te właśnie ugrupowania czystki etnicznej.
Wydaje się, że jesteśmy obecnie świadkami powolnego, ale nieuchronnego wyjaśnienia przemilczanych przez lata wydarzeń. Nowo powstające w Polsce prace, mimo nikłego wsparcia ﬁnansowego państwa, przywracają społeczeństwu zagubioną prawdę o przeszłości. Szkoda, że
przez grzech zaniechania, popełniony przez Polaków stanowiska obu stron zamiast się zbliżać,
z czasem ulegały dalszej polaryzacji. Milczenie i brak działania pozwala triumfować złu. Tak
się też stało obecnie. Wbrew chęciom wszystkich uczciwych Polaków i Ukraińców, niepotępione
i nienazwane po imieniu zło urosło w siłę i okryło się nienależną chwałą.
Być może ostateczne ustalenie prawdy zostanie wymuszone narastającym protestem dużej części
polskiego społeczeństwa, poruszonego do głębi odradzaniem się skrajnego nacjonalizmu na Ukrainie,
szczególnie wśród młodego pokolenia i gloryﬁkowaniem zbrodniarzy odpowiedzialnych za okrutne
eksterminacje. Taka Ukraina stałaby się dla Polski i jej obywateli poważnym zagrożeniem.
***
W czasie II wojny światowej na Kresach nacjonaliści ukraińscy z OUN, a potem UPA we
współpracy z Niemcami, a czasem i Rosjanami zamordowali co najmniej 100 tys. polskich cywilnych mieszkańców. W sumie straty były o wiele większe. Należy bowiem brać pod uwagę
również oﬁary późniejsze: zgony, będące bezpośrednim skutkiem brutalnego wypędzenia, obrażeń odniesionych w ludobójczych akcjach, traumatycznego rozstroju nerwowego, głodu, chorób i wywózek do obozów koncentracyjnych dla uchodźców (np. Bakończyce k. Przemyśla, gdzie
szalały epidemie i głód), czy na roboty do niemieckich fabryk.

Wybuch wojny. Kresy pod pierwszą okupacją sowiecką
Już w okresie międzywojennym nacjonaliści ukraińscy skupieni w OUN dokonywali na terytorium II RP licznych aktów terroru, w tym zbrodni zarówno na Polakach, jak i na lojalnych
wobec państwa Ukraińcach. Do eskalacji przemocy wobec polskich sąsiadów, połączonej z masowymi mordami doszło u schyłku kampanii wrześniowej 1939 r. Dotknęła ona, poza polską
ludnością miejscową, żołnierzy i oddziały WP oraz rzesze uciekinierów z centralnej części kraju.
Zjawisko to przybrało szczególnie drastyczne rozmiary na Brzeżańszczyźnie i w Stanisławowskiem. Dochodziło tam do mordowania ludności cywilnej, palenia domostw oraz masowych rabunków mienia państwowego i prywatnego.13 W niektórych wsiach Ukraińcy przekopywali doły
lub robili barykady na szosach dla zatrzymania pojazdów. Pasażerów mordowano bez względu

13
Dokumenty polskiego podziemia zawierają liczne opisy tych zdarzeń. Rozkazy mordowania Polaków wydawane były
przez centralnych i lokalnych przywódców OUN. Zorganizowano sądy doraźne, wydające natychmiast wykonywane wyroki śmierci
na miejscowych Polaków. Zebraniom sądów przewodniczyła inteligencja ukraińska, najczęściej księża, kierownicy szkół, nauczyciele, gdzie zaś nie było inteligencji – „sprawiedliwość” wymierzali sami chłopi – uzbrojeni w siekiery, widły, łopaty. Patrz np. powstałe
w czasie okupacji opracowanie „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” [w:] Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich kresów 1943–1947, t. 2 (Kraków: „Abrys”, 2001): s. 143–183; Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946 (Wrocław: Nortom, 2004); H. Stapiński, Dni grozy Brzeżańszczyzny (Biblioteka
Jagiellońska, dział rękopisów); R. Zbigniew, Tryptyk Brzeżański (Wrocław: „W kolorach tęczy” Oﬁcyna Artystyczno-Wydawnicza,
1998); J. Bereziuk, Moje Kresy. Wspomnienia mieszkańca Hinowic pod Brzeżanami (Nysa: b.w., 2002); Wspomnienia i relacje z napadu OUN rok 1939 na posterunek Policji Państwowej w Narajowie, maszynopis Antoniego Dereniowskiego, Sulechów 1992 (zdeponowane w Archiwum Wschodnim Ośrodka „Karta”).

na wiek i płeć.14 Oﬁarami mordów padały też mniejsze oddziały, lub pojedynczy polscy żołnierze
września. Ich szczątki kryją leśne parowy i piwnice ukraińskich chat. Stało to w jawnej sprzeczności z podpisaną we wrześniu 1939 r. przez ukraińskich przedstawicieli politycznych deklaracją
o lojalności w obliczu niemieckiej agresji. Działania te były częściową realizacją planowanego
przez OUN, we współpracy z Niemcami, antypolskiego powstania, które miało wspomóc działania Wehrmachtu. Choć oﬁcjalnie w ostatniej chwili zostało ono powstrzymane przez Niemców,
w wielu rejonach doszło do fali przemocy.15
Po 17 września w antypolską propagandę włączyli się Rosjanie. Znany jest przypadek rozrzucania przez nich ulotek wzywających do mordowania „polskich panów i półpanków”, podpisanych
przez głównodowodzącego Frontu Ukraińskiego, komandarma Semena Timoszenkę. Publikacją,
która ujawnia wiele z tych faktów jest Wojna polsko-sowiecka 1939 roku Ryszarda Szabłowskiego.16
Osobną, jakże dramatyczną kartą, były masowe wysiedlenia polskiej inteligencji kresowej
i polskich osadników w latach 1940–1941. Formalnie, dzieło władz bolszewickich – faktycznie inspirowane przez te ukraińskie elementy nacjonalistyczne, które postanowiły wykorzystać nadarzającą się
okazję, by rękami okupantów pozbyć się Polaków i przejąć ziemię z dobytkiem zesłanych w głąb Rosji.17

Pod okupacją niemiecką: lato 1941 – wiosna 1943
Po zmianie okupacji na niemiecką dochodziło do kolejnych mordów. Mnożyły się też fałszywe
denucjacje o współpracy Polaków z bolszewikami, wydawanie okupantom ocalałych niedobitków
polskiej inteligencji. Kampania niemiecka przeciw ZSRS sprowokowała akcję dywersyjną miejscowych nacjonalistów ukraińskich we Lwowie.18 W międzyczasie wycofujący się Rosjanie dokonali rzezi przetrzymywanych w więzieniach lwowian. Zanim zrozpaczone rodziny zdołały
zidentyﬁkować zwłoki swych bliskich, 30 czerwca o godzinie 3.15 rano, wyprzedzając o siedem
godzin główne siły, do Lwowa wkroczyły jednostki Abwehry. W ich skład wchodził ukraiński legion „Nachtigall” imienia Bandery, dowodzony przez Theodora Oberländera19, z ukraińskim zastępcą dowódcy Romanem Szuchewyczem.20 Pod jego ochroną, do Lwowa dotarli przywódcy
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (frakcji Bandery): Jarosław Stećko, Lew Rebet, Jarosław
Staruch, Iwan Rawłyk, Stepan Łenkawski, Dmytro Jaciw i Jewhen Wreciona. Stanowili oni cywilną część grupy Oberländera.21 Z pomocą metropolity Andrĳa Szeptyckiego i z jego błogosławieństwem, przygotowywali się do ogłoszenia niepodległości „Ukrajinśkoj Samostĳnoj Derżawy”.

14
15

Fakty te potwierdzają bardzo liczne relacje, w tym zawarte w cytowanych wcześniej opracowaniach.

16
17

Pierwotnie wydana w Londynie pod pseudonimem: Karol Liszewski. W Polsce (Warszawa) w 1996.

18
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20
21

Nastąpiło to 27 VIII 1941.

G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960 (Warszawa: Rytm, 2006): s. 62–63. Zob. też: R. Torzecki, Kwestia ukraińska
w polityce III Rzeszy 1933–1945 (Warszawa: Ksiązka i Wiedza, 1972); W. Poliszczuk, Gorzka Prawda (Toronto: nakładem autora,
1996); S. Lewandowska, Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939–1944 (Warszawa:Wydawnictwo Trio, 2003).
Najczęstszym sposobem, poza denucjacjami, było sporządzanie dla okupanta list proskrypcyjnych, rabunek mienia wywiezionych, mordowanie powracających właścicieli domostw itp. Opisy takich zachowań znaleźć można m.in. w pracy Mieczysława
Dnieprowskiego [Mieczysław Wojtyna], Problem ukraiński, a polska racja stanu, broszura, Lwów 1943, Biblioteka PAN-PAU Kraków,
dział rękopisów, sygn. 7874, k. 46–61 i liczne relacje świadków.
Z szefostwa niemieckiego wywiadu.
W tym czasie operował też na terenie Kresów drugi legion ukraiński, „Rolland”, skierowany w rejon Jass.
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Oberländer, jako osobisty przedstawiciel Canarisa, miał tak szerokie kompetencje, że bez jego wiedzy i zgody żadne
ekscesy, ani mordy w mieście nie mogły mieć miejsca.
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W rozplakatowanych na mieście odezwach, zamiar ten był zaakcentowany złowróżbnym dla nieukraińskich mieszkańców miasta apelem: „Lachów, Żydów i komunistów niszcz bez litości, nie
miej zmiłowania dla wrogów Ukraińskiej Rewolucji Narodowej”. W instrukcjach wydawanych
przez OUN frakcji Bandery nakazywano, by wszędzie, gdzie wkraczają Niemcy, miasta i wioski
były udekorowane niemieckimi ﬂagami i napisami pochwalnymi na cześć Hitlera, armii niemieckiej, OUN i Bandery. W chwili wkraczania Niemców organizowano święta – podziękowania Hitlerowi i niemieckiemu narodowi za wyzwolenie.22 Święta te „uświetniano” często pogromami
Polaków i Żydów. W świetle uchwały Wielkiego Zboru OUN z kwietnia 1941 r., ich los na Kresach
był przesądzony: „Ukraina tylko dla Ukraińców”, „Kto nie jest Ukraińcem, nie ma prawa egzystencji w tym państwie”. Dyrektywa OUN pod nazwą „Walka i działalność OUN w okresie wojny”,
zwracała szczególną uwagę na potrzebę eliminowania przeciwników nacjonalizmu ukraińskiego:
„urzędników oddawać w niewolę Niemcom, politruków i komunistów likwidować, […] działaczy
kultury i sztuki nieukraińskiej narodowości także przeznacza się do wyniszczenia. Żydów należy
izolować, pousuwać z administracji i gospodarki, a jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania Żyda,
to należy postawić mu nad głową policjanta i likwidować za najmniejszą winę. Asymilacja Żydów
z ukraińską ludnością wykluczona”.23
W lipcu 1941 r. żołnierze z batalionu „Nachtigall” maszerując śpiewali: „Śmierć, śmierć, Lachom śmierć, śmierć moskiewsko-żydowskiej komunie”.24 W tym chórze nie zabrakło też głosu
kleru greckokatolickiego.25 Skutki były natychmiastowe. Zaraz po zajęciu miasta zaczęły się
masowe pogromy Żydów i Polaków. Uczestniczyły w nich bezpośrednio: policja ukraińska, „Nachtigall”, Feldgestapo i Einsatzkommando. Aresztowanych zwożono do więzienia na Zamarstynowie i na dziedziniec więzienia przy ul. Łąckiego. Miejscami mordów były pomieszczenia
wymienionych więzień oraz Winniki, Wzgórza Kortumówki, żydowski cmentarz przy ul. Janowej
i Wzgórza Wuleckie. W pierwszych sześciu dniach okupacji, Ukraińcy – przy biernej postawie
wojsk niemieckich – prowadzili masowe aresztowania i rozstrzeliwania, gwałcili, rabowali... Relacje świadków wydarzeń mówią o kilku tysiącach zamordowanych.26
Jednak nawet na tym tle, aresztowanie i wymordowanie uczonych lwowskich było działaniem wyjątkowym. Jego okoliczności okryte są jeszcze wieloma tajemnicami, które nie tylko
nie zostały wyjaśnione, ale wręcz zaciemnione przez prowadzone w tej sprawie na Zachodzie
procesy. Dość powiedzieć, że jak zwykle w procesach toczonych w NRF, winnych nie było; kolejni zeznający zrzucali winę na innych i innych.
Jako pierwszego, w dniu 2 lipca 1941 r. aresztowano trzykrotnego premiera, prof. Kazimierza
Bartla. Następne zatrzymania miały miejsce wieczorem 3 lipca ok. godz. 22.00. Wtedy to grupy
złożone z gestapowców, żołnierzy „Nachtigallu” i żandarmerii polowej wyruszyły na ulice
Lwowa z listami proskrypcyjnymi, by aresztować kolejnych polskich uczonych. Wywiad Armii
Krajowej nie miał wątpliwości, kto sporządził owe listy – stali za nimi ukraińscy nacjonaliści ze
ścisłego otoczenia Stepana Bandery z Szuchewyczem na czele. Lista z nazwiskami uczonych
powstała poza Lwowem, najprawdopodobniej w Krakowie jeszcze w roku 193927, a inspiracją
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W. Bonusiak, Kto zabił profesorów lwowskich (Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989): s. 30–31.

26
27

W. Bonusiak, Kto zabił..., dz. cyt., s. 38–39.

Cyt. za: W. Czeredniczenko, Nacjonalizm proty naciji (Kijew: b.w., 1970): s. 84, 92.
W. Poliszczuk, Zbrodnie OUN-UPA..., dz. cyt., s. 425.

Zob.: Biblioteka PAN-PAU Kraków, dział rękopisów, sygn. 7874, „Teki Zielińskiego”, „Problem ukraiński a polska racja
stanu”, k. 46–61.
Choć w grę wchodzą też inne miejsca, tj. Krynica, Dukla i Nowa Kuźnia.

do jej sporządzenia było aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednoznacznym
dowodem na to jest fakt, że na listach ﬁgurowały nazwiska zmarłych wcześniej profesorów.28
Władimir Bielajew29 w jednym ze schronów UPA w roku 1944 odnalazł cytowany powyżej dokument – instrukcję pt. „Walka i działalność OUN podczas wojny”. Stepan Bandera nakazywał
w niej „Zbierać personalne dane o wszystkich wybitnych Polakach i zestawiać czarne listy”.
Historyka badającego działalność OUN w II Rzeczypospolitej takie postępowanie nie dziwi.
Zarówno UWO, jak i OUN miały od dawna opracowane listy osób do wymordowania – również
Ukraińców – które nacjonalistom szkodziły w działalności i realizowaniu idei. Były one przed
wojną systematycznie zabĳane w zamachach terrorystycznych UWO-OUN.
Tezę Bielajewa o sporządzeniu list i sprawstwie potwierdził Sąd Najwyższy NRD, który
w toku zaocznego procesu wytoczonego w roku 1960 Theodorowi Oberländerowi30, zaciekłemu
wrogowi polskości i organizatorowi batalionu „Nachtigall”, udowodnił, że Roman Szuchewycz
był jego najbliższym współpracownikiem. W procesie ustalono, że wydzielona z „Nachtigallu”
osiemdziesięcioosobowa grupa, użyta do masowych mordów, otrzymała od tej dwójki listy osób,
które należało bezzwłocznie rozstrzelać. Relacje świadków mówią o Ukraińcach w mundurach
niemieckich; część była w mundurach Wehrmachtu (tych nazywano „ptasznikami” – od symboli
ptaków, wymalowanych na ich samochodach i motocyklach). „Ptasznicy” mordowali na trzy
różne sposoby: rozstrzeliwali, zabĳali młotem albo bagnetem, lub bili oﬁary aż do śmierci.31
Najwięcej oﬁar reprezentowało kilka wydziałów Politechniki i Uniwersytet Jana Kazimierza.
Aż trzynastu profesorów i docentów było pracownikami dawnego Wydziału Lekarskiego. Ich
aresztowanie w takiej liczbie jest zagadką. Nie bez wpływu na to, że na listach znalazło się tak
wielu profesorów Politechniki Lwowskiej mógł być fakt, że zarówno Bandera, jak i Szuchewycz
byli studentami tej uczelni.32 Jednym z powodów usunięcia polskich uczonych była nadzieja
na zajęcie ich miejsc przez młodszych, ukraińskich kolegów, żądnych stanowisk. Sugestie na
ten temat pojawiły się w meldunkach polskiego podziemia.33 Profesorowie Franciszek Groer,
Witold Nowicki, Stanisław Ostrowski i Rudolf Weigl, nie mówiąc już o prof. Kazimierzu Bartlu,
byli zdecydowanie tolerancyjni i dalecy od wszelkiego nacjonalizmu, nie wiązali się też z władzą
sowiecką.
Aresztowanie i zamordowanie 25 profesorów, docentów oraz kilkudziesięciu towarzyszących
im osób nie było ostatnią zbrodnią na polskich elitach intelektualnych Lwowa. Profesora
„Sądząc z tego, że gestapo owej lipcowej nocy poszukiwało zmarłych w czasie wojny: okulisty prof. Adama Bednarskiego
i dermatologa prof. Romana Leszczyńskiego, należy przypuszczać, że lista powstała jeszcze w Krakowie. Wskutek odcięcia granicą
od Lwowa w Krakowie nie wiedziano, kto w tym czasie zmarł. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że krakowskie gestapo
przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej zażądało od Ukraińców, studentów lub absolwentów wyższych uczelni lwowskich
podania nazwisk i adresów znanych im profesorów”. Z. Albert, Kaźń profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku. Studia oraz relacje
i dokumenty (Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998). Zob. też: Tegoż, Mord profesorów lwowskich w lipcu 1940
(Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991).
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W. Bielajew, Ja obwiniaju (Moskwa: b.w., 1978): s. 32; „Uczeni płoną na stosach”, Czerwony Sztandar, nr 80, 2 XII 1944.
Pomimo zbrodniczej przeszłości w 1953 zdobył mandat do Bundestagu i wchodził w skład rządu Konrada Adenauera.

J. Wilczur, Do nieba nie można od razu (Warszawa: Książka i Wiedza, 1964); A. Drożdżyński, J. Zaborowski, Oberländer.
Przez „Ostforschung”, wywiad i NSDAP do rządu NRF (Poznań–Warszawa: b.w., 1960). Oddziały „siekierników”, którzy potem mordowali polską ludność były szkolone w specjalnych ośrodkach niemieckich.

32
Warto przypomnieć w tym miejscu, że Szuchewycz, jeden z najgroźniejszych terrorystów OUN przed II wojną światową,
odpowiedzialny za zabójstwa Polaków i Ukraińców, a w czasie wojny jeden z największych katów (rozkazujący Polaków „w pień”
mordować), na mocy uchwały Rady Miasta Lwowa został patronem całorocznych obchodów ku jego czci w 2007. Prezydent
Wiktor Juszczenko przyznał mu pośmiertnie najwyższy tytuł na Ukrainie „Bohatera Ukrainy”. Innym makabrycznym żartem jest, że
tabliczka z jego imieniem od kilku lat wisi na polskiej szkole we Lwowie.
AAN, zespół AK sygn. 203/XV-47.
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Kazimierza Bartla zgładzono poza Lwowem z końcem lipca. Wcześniej był poniżany. Na przykład gestapowiec kazał profesorowi, premierowi polskiego rządu, czyścić buty Ukraińcowi
z Hilfgestapo „by polski profesor czyścił buty ukraińskiemu parobkowi od koni”.34 Jedenastego
lipca 1941 r. aresztowano dwóch kolejnych profesorów i kustosza Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich.
Kolejna fala mordów lwowskich miała miejsce w sierpniu 1942 r. Była to tzw. trzecia akcja
oczyszczająca. W roku 1943 zabito kolejnych naukowców, wśród nich był zastrzelony przez nacjonalistów ukraińskich wybitny młody profesor histologii UJK, Bolesław Jałowy.
Włodzimierz Bonusiak, za ustaleniami Czesława Madajczyka i Ryszarda Torzeckiego, podał
okupacyjne straty wyższej kadry naukowej, które wyniosły: wśród pracowników Uniwersytetu
im. Jana Kazimierza – 49 profesorów (46.5 proc. ogółu) oraz 31 docentów. Z kadry Politechniki
Lwowskiej – 24 profesorów (34.4 proc.) i 9 docentów (11 proc.). Z innych uczelni zginęło ośmiu
profesorów. Największe straty poniosły nauki medyczne – zamordowano 91 proc. profesorów
i 20 proc. docentów; teologia – 62 proc.; nauki matematyczno-przyrodnicze – 36.4 proc.; nauki
prawno-społeczne – 33.3 proc.; nauki humanistyczne – 24 proc.35
Prawie w ogóle nieznana jest martyrologia inteligencji polskiej Stanisławowa. Informacje na
ten temat zachowały się w opracowaniu Józefa Zielińskiego O martyrologii polskiego nauczycielstwa
na przykładzie Stanisławowa, napisanym w latach 1941–1943.36 Wspominając okres okupacji sowieckiej Józef Zieliński opisuje represje, wywózki i powszechną biedę, która dotknęła mieszkańców, ale, jak podkreśla, „było to dopiero przygrywką do tego, co spotkało ludność (głównie
inteligencję) Stanisławowa po wkroczeniu Niemców”. Do chwili przybycia Niemców władzę
w mieście sprawował OUN. Miał w swoich rękach policję i administrację, a co za tym idzie wykazy osobowe ludności. Członkowie OUN, według Zielińskiego, wraz z częścią ukraińskiej inteligencji i duchowieństwa zainspirowali swych niemieckich sprzymierzeńców do dokonania
mordów.
Od chwili wejścia wojsk niemieckich owacyjne manifestowanie przyjaźni niemiecko-ukraińskiej stało się zapowiedzią „realizacji zaplanowanej eksterminacji ludności polskiej”.37 Od
8 sierpnia patrole niemiecko-ukraińskie, według gotowych spisów, dokonywały masowych aresztowań, głównie polskiej i żydowskiej inteligencji. Aresztowania te trwały do połowy grudnia,
z największym nasileniem w sierpniu i wrześniu. W więzieniach Polacy byli okrutnie traktowani
przez ukraińskich strażników, a następnie mordowani pod wsiami Zagwóźdź i Pawełce. Aresztowanych dowożono tam rozebranych do bielizny. Ukraińska policja, bez wiedzy Niemców,
aresztowała o wiele więcej osób niż przewidywano. Wykazała to kontrola przeprowadzona na
miejscu przez gestapo. Dzięki temu ocalało wielu Polaków, których Niemcy nie odnaleźli na
oﬁcjalnych spisach. Ludzie ci szczęśliwie powrócili do domów.38 W ciągu pięciu miesięcy terroru, gestapo i jego pomocnicy z milicji ukraińsko-banderowskiej zamordowali ok. 300 osób
(w tym pewną liczbę spoza Stanisławowa). W lasach podstanisławowskich znalazło śmierć
ok. 120 nauczycieli, 6 lekarzy, 3 prawników, 9 inżynierów, ok. 20 urzędników państwowych
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W. Bonusiak, Kto zabił..., dz. cyt., s. 101.
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Tamże.

Tamże, s. 112.

Tekst uzupełniony dokumentacją i zeznaniami ponad 100 osób, ukazał się w Tygodniku Powszechnym (nr 49, 1959).
Autor wykorzystał cytaty z prasy ukraińskiej: Samostijna Ukraina (nr 1–4, 1941); Ukraińskie Słowo (nr 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 1941).
Biblioteka PAN-PAU Kraków, dział rękopisów, „Teki Zielińskiego”, sygn. 7796.
Tamże. Autor powołuje się na przekazaną mu relację jednego z ocalałych, niestety bez podania nazwiska.

i ok. 100 kolejarzy, rzemieślników, mieszczaństwa i robotników, w tym poważna liczba kobiet
i uczącej się młodzieży. Na sporządzonych przez Józefa Zielińskiego listach39 znajduje się ponad
10 małżeństw nauczycielskich, z których wiele osierociło dzieci. W Stanisławowie wymordowano 80 proc. nauczycieli, a pozostało przy życiu jedynie ok. 20 osób. Po wymordowaniu polskich nauczycieli stanisławowskie szkoły, poza trzema, zostały oddane Ukraińcom.
Przywołajmy artykuły z ukazujących się w omawianym czasie oﬁcjalnych ukraińskich organów prasowych. W Ukraińskim Słowie w numerze 9 z 10 sierpnia 1941 r. można przeczytać: „Międzynarodowa zgraja jaką tworzył naród polski składający się ze zdrajców innych narodów. […]
Duchowo ograniczone jednostki bez charakteru […], które odpadają przy zdrowej selekcji
z poszczególnych narodów i kończą pożałowania godny swój żywot za kratami, czy innym śmietniku […] w Polsce kończyli inaczej, stawali się Polakami, którym powierzano bardzo często
ster życia publicznego. […] Wszyscy Żydzi zbratali się z Polakami, aby zniszczyć wszystko, co
ukraińskie...”.40 W kolejnych numerach ukazywały się wezwania, by zakazywać Polakom mówienia na ulicach po polsku. Oburzano się, że Polacy ośmielają się w urzędach mówić po polsku
i rozwĳano wywody o sojuszu „polsko-komunistyczno-żydowskim”, który chce utrzymać swój
stan posiadania i tym samym „podważa zdolność obronną państwa niemieckiego”.41 Stale podkreślano przy tym, że dla Ukraińców nie do zniesienia jest fakt powoływania przez niemiecką
administrację (jak w całym Generalnym Gubernatorstwie) do pracy Polaków – fachowców.42
Co gorliwsi ukraińscy nacjonaliści nawoływali nawet do stworzenia gett dla Polaków. Do takich działań nawoływał też Ukraiński Centralny Komitet (UKC) w Krakowie, a sam Wołodymyr
Kubĳowicz kilkakrotnie zwracał się do władz niemieckich o wysiedlenie Polaków z Generalnego
Gubernatorstwa i sprowadzenie w ich miejsce Ukraińców.43
Józef Zieliński, starając się dociec jak doszło do tych bezsensownych zabójstw bezbronnych,
niewinnych cywilów, doszedł do wniosku, że osoby te ginęły tylko dlatego, że były polskimi inteligentami, a ci skazani zostali i przez Niemców, i nacjonalistów ukraińskich na zagładę. W tym
sensie mordy na ludności polskiej Lwowa i Stanisławowa, poza tym, że stały się kolejnymi ogniwami w łańcuchu niemieckich zbrodni wojennych, były też realizacją planów nacjonalistów ukraińskich, zainteresowanych w niszczeniu polskości kresowych miast.44 To właśnie nacjonaliści
ukraińscy byli, zdaniem tego autora, inspiratorami tych działań: podsuwali Niemcom gotowe
listy proskrypcyjne, oznaczali krzyżami drzwi mieszkań znaczących Polaków.45 We Lwowie oﬁarami takich podstępnych działań padli profesorowie szkół wyższych, młodzież akademicka,
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Józef Zieliński sporządził dokładne listy polskich oﬁar pomordowanych przez Rosjan, Niemców i Ukraińców. W 1961 ukazała się jego praca pt. „Szkoła polska w Stanisławowie w czasie II wojny światowej” opublikowana w Przeglądzie HistorycznoOświatowym (nr 3, s. 371–380), gdzie Zieliński potwierdził co najmniej 300 zamordowanych, wśród nich 120 nauczycieli.
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„Teki Zielińskiego”.
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Bardzo interesującym materiałem, który potwierdza te fakty jest opracowanie Zielińskiego „Prasa ukraińska w Stanisławowie od lipca 1941 roku” [w:] „Teki Zielińskiego”. Kwestię oznaczania ubiorów czerwoną plakietą z literą „P” znajdziemy w relacjach
i wspomnieniach świadków np. Barbary Gawędy-Kuchty pt. Wspomnienia z Wołynia (w zbiorach autorki; fragmenty opublikowano
[w:] L. Kulińska, Dzieci Kresów II [Kraków: Wyd. Jagiellonia, 2006]: s. 220–240).
Miał to być swoisty ﬁnał „bitwy o miasta”, deklarowanej przez nacjonalistów ukraińskich jeszcze przed wojną.
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Inspirację i czynną pomoc przy identyﬁkowaniu osób i mieszkań oﬁar (oznaczanie drzwi) potwierdziła autorce naoczna
świadek, śp. Maria Krynicka, córka lwowskiego oﬁcera w stanie spoczynku, a także liczne dokumenty wytworzone przez organizacje
Polskiego Państwa Podziemnego, jak np.: „Sprawozdania okresowe z 19 X 1943” [w:] Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz.
cyt., t. 2, s. 629; „Meldunek tygodniowy z 30 VII 1944” [w:] Tamże, t. 1, s. 243, gdzie za sprowokowanie mordu profesorów lwowskich
uczelni oskarża się krąg osób związanych z Osypem Bodnarowiczem.
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lekarze i technicy. W Stanisławowie, nauczyciele szkół powszechnych i średnich oraz urzędnicy
różnych kategorii i wszyscy inni ludzie, mający wyższą pozycję społeczną. Na osobne opracowanie
zasługują też mordy dokonane z inspiracji i przy współudziale oddziałów „Nachtigall” na polskiej
inteligencji w Krzemieńcu – bestialskie zabicie polskich profesorów Liceum Krzemienieckiego
i Polaków w Winnicy, gdzie owa zbrodnicza formacja zakończyła swój „szlak bojowy”.
W roku 1942 Niemcy, przy znaczącej pomocy policji ukraińskiej i samych nacjonalistów ukraińskich, unicestwili kresowych Żydów. Ta zbrodnia poprzedzała bezpośrednio mordy ludności
polskiej. Okres ten charakteryzowała także rosnąca stale ilość napadów na polską ludność
Wołynia i Małopolski Wschodniej. W tym czasie zabĳani byli przez banderowców przede wszystkim leśnicy i ich rodziny oraz ostatni, niewywiezieni w głąb Rosji przedstawiciele polskich elit.
Ludzie, którzy mogliby być z racji wykształcenia, pełnionych przed wojną państwowych, czy
społecznych funkcji przywódcami polskiej ludności na prowincji.

Okres planowego ludobójstwa: Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943–1944
Świadkowie opisujący ludobójstwo polskiej ludności Kresów podkreślali, że było to jedno
z największych nieszczęść w dziejach naszego narodu, a jego rozmiary przerosły wszystkie podobne wypadki z przeszłości. Przy nim słynna i wspominana przez wieki rzeź humańska wydawała się niewielkim wybrykiem.
Na początku 1943 r. w przywódczych kręgach OUN-Bandery zapadła decyzja o realizacji
„ostatecznego rozwiązania” w stosunku do ludności polskiej.46 Odbyło się to prawdopodobnie
na III Konferencji OUN w dniach 17–23 lutego 1943 r. we wsi Terebieże w pobliżu Oleska
(pow. lwowski).47 Na pierwszy ogień poszła wieś wołyńska. Przybyli tam agitatorzy i bojówkarze
z Małopolski. Obiecywali Ukraińcom wolną Ukrainę, bogactwa z polskich domów, polskie ziemie i wzywali otwarcie do mordowania Polaków.48 W tym momencie wielu Ukraińców zwracało
się do swych polskich sąsiadów z zapytaniem: co mają robić? – bo przecież za bezprawie trzeba
będzie ponieść odpowiedzialność, a tymczasem agitatorzy grożą opornym śmiercią.49 Terrorem
i propagandą wymusili wkrótce absolutne posłuszeństwo. Agitacja okazała się szczególnie skuteczna w stosunku do młodzieży. Ludzie starsi patrzyli z reguły z dezaprobatą i rezerwą na poczynania młodych, ale ze strachu milczeli. Przeciwników eksterminacji bez litości zabĳano.
Wymyślono też i zaczęto propagować wśród Ukraińców straszne, wzywające do nienawiści
i mordów hasła. Wspominają o nich wszyscy, którzy przeżyli te straszne chwile. Znajdują się na

46
Powołana w 1929 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była organizacją faszystowską. Na swym I Kongresie w 1929
sformułowała myśl polityczną, sprowadzającą się do tezy, że ukraińskie państwo nacjonalistyczne powstać ma na wszystkich ukraińskich terytoriach etnograﬁcznych. Państwo takie nosiłoby nazwę: Ukrajinśka Samostijna Soborna Derżawa. Jedną z metod zbudowania państwa było usunięcie wszystkich „zajmańców”. Oznaczało to pozbycie się nieukraińskiego elementu etnicznego
w drodze eksterminacji. Zob.: OUN w switli postanow Wełykyw Zboriw, Konferencij ta inszych dokumentiw z borot’by 1929–1955
r (bmw: 1955): s. 5, 12. Usunięcie nie-Ukraińców miało nastąpić w toku „rewolucji narodowej”, a czas jej rozpoczęcia określiła II
Konferencja OUN SD w lutym 1943. OUN w switli postanow…, dz. cyt., s. 74. Szeroko o tych sprawach pisze Wiktor Poliszczuk
w pracach: Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego (Warszawa: nakładem autora, 1996) i Dowody zbrodni OUN UPA (Toronto: nakładem autora, 2000) oraz w dwóch zbiorach dokumentów z 2002. Warto także dla zrozumienia tych problemów zapoznać się
z pracą B. Grotta, Nacjonalizm chrześcijański (Krzeszowice: „Ostoja”, 1999) i z pracą zbiorową pod redakcją tegoż: Polacy i Ukraińcy
dawniej i dziś (Kraków: b.w., 2002).
47
Zob.: W. Filar, „Ukraińsko-polski konﬂikt narodowościowy na południowo-wschodnich kresach II RP: przebieg, skutki,
przyczyny, wnioski na przyszłość”, Polska-Ukraina: Trudne Pytania, t. 9, s. 290.
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L. Karłowicz, Polska–Ukraina smutne reﬂeksje (Lublin: „Polihymnia”, 2002).
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stronach raportów i wspomnień, w zachowanych ukraińskich ulotkach i odezwach. Również
w tym miał swój udział kler greckokatolicki. W opublikowanych dokumentach znajdziemy przykłady nakłaniania do zbrodni, a nawet współdziałania w jej realizacji przez duchownych greckokatolickich i ich rodziny.
Jeśli chodzi o ludobójstwo Polaków na Wołyniu, dzięki istniejącym już opracowaniom, głównie pracy Władysława i Ewy Siemaszków50, można ustalić następujące fakty:
n W latach 1941–1944 nacjonaliści ukraińscy na Wołyniu współpracowali w eksterminacji ludności
polskiej z okupantem niemieckim: tworzyli legalne organizacje i formacje zbrojne w służbie
niemieckiej, zajmujące się jawnie prześladowaniem ludności polskiej, a także jej mordowaniem.
n OUN prowadziła intensywną propagandę wśród ludności ukraińskiej, nakłaniając ją do mordów i grabieży w celu depolonizacji Kresów Wschodnich.51 Narzędziem OUN była UPA oraz
tzw. samoobrona, czyli pospolite ruszenie, tj. uzbrojona ludność przygotowana do ataku po
otrzymaniu rozkazu.
n Od stycznia do kwietnia 1943 r. rejestrowano stopniowe narastanie ilości napadów na bezbronne osiedla, a od kwietnia 1943 r. dochodziło już do napadów dużych grup na całe polskie
wsie, a nawet mniejsze miasteczka. Wtedy też atakowali oni organizowane stopniowo
ośrodki samoobrony polskiej, w których chroniła się ludność cywilna.
Akcja depolonizacji była realizowana wzdłuż wschodnich granic II RP w powiatach: sarneńskim, kostopolskim, rówieńskim, zdołbunowskim. W kwietniu 1943 r. dotknęła powiat krzemieniecki i rozszerzyła się na powiaty: dubieński i łucki, w lipcu objęła powiat włodzimierski
i kowelski, a w sierpniu powiat lubomelski.
Na Wołyniu masowe mordy dotknęły przede wszystkim polską ludność wiejską, rozproszoną
wśród Ukraińców po kilka rodzin w jednej wsi i nieliczne wsie czysto polskie. Mordowano
w sposób okrutny wszystkich, od niemowląt do starców. Szanse na ratunek były niewielkie jeśli
się zważy, że na wsi wołyńskiej na jednego Polaka przypadało pięciu Ukraińców, a inteligencja,
która mogłaby pomóc i zorganizować ludzi do obrony została zdziesiątkowana lub wywieziona
przez Rosjan. Ukraińcy znali każdy krok swych polskich sąsiadów. Ponadto, aby skuteczniej wytępić Polaków, namawiano ich do pozostania we wsi, kiedy jedyną szansą ratunku była ucieczka
do miasta. Jedną z przyczyn tak wysokich strat polskich było to, że ludności polskiej nie mieściło
się w głowie, jaki los został im przeznaczony przez Ukraińców; że ktoś przyjdzie do ich domu,
obrabuje i bez przyczyny wymorduje całą rodzinę. Po co? Dlaczego? Przecież nie czuli się niczemu winni, nic złego nikomu nie uczynili. Dlatego nie chcieli do końca opuszczać swych gospodarstw. Kiedy wreszcie do wioski wpadali mordercy, ci którzy ocaleli z pogromów, uciekali do
lasów, na bagna, ukrywali się w zbożu, krańcowo wyczerpani, głodni i zmaltretowani. Częstokroć
i ten ratunek okazywał się nieskuteczny, bo lasy i pola przeczesywali oprawcy. Nierzadko po
pogromie nacjonaliści ukraińscy ogłaszali, że napadu dokonali „przez pomyłkę” nieznani sprawcy
i więcej nic takiego się nie powtórzy. Miało to skłonić ocalałych do powrotu. Tymczasem
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Wł. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo…, dz. cyt.
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Dobrą ilustracją może być fragment „Sprawozdania z powiatu horochowskiego” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem
Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 700: „Rozsiane posterunki milicji ukraińskiej po wszystkich wsiach zużyły ten okres na szkolenie wojskowe młodzieży i odpowiednią propagandę. Zbiórki, sypanie mogił, święcenie narzędzi zbrodni w cerkwiach i na mogiłach (popi
zawsze brali czynny udział), procesje, zaklęcia, przysięgi itp. Był to wstęp do zbrodniczej akcji. Niesamowicie wyglądało święcenie
noży przed rzezią, podobne do tańca wojennego Indian. W nocy, przy blasku pochodni, obchodzili w koło mogiłę i wkłuwali w nią
noże, ślubując, w podobny sposób kłuć Polaków. Polacy, mieszkańcy tych wsi, bezradnie przypatrywali się tej robocie, nie podejrzewając, że przede wszystkim jest ona prowadzona przeciw nim, pocieszali się, że Ukraińcy nie będą śmieli [...]”.
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powracających najczęściej już następnej nocy zabĳano. Z tym chyba najtrudniej pogodzić się
czytając wspomnienia i raporty. Czasami Ukraińcy ukrywali swych sąsiadów lub krewnych
– Polaków. Ale gdy wychodziło to na jaw, byli bez litości mordowani za udzieloną pomoc.
W niektórych polskich miejscowościach próbowano ratować się organizując samoobrony, choć,
najczęściej z powodu braku broni, ich działalność ograniczała się do wystawiania wart i ostrzegania
mieszkańców przed napadem. Dopiero późnym latem 1943 r., kiedy większość powiatów Wołynia
została odpolszczona, Armia Krajowa przystąpiła do organizowania, głównie z młodzieży, oddziałów partyzanckich, które miały wspomóc ostatnie broniące się przed upowcami samoobrony.52
Cały Wołyń został spustoszony. Jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej Polacy zostali na
tym terenie we wsiach w większości okrutnie unicestwieni, ich dobytek spalony lub zrabowany.
Główną przyczyną bezbronności wobec masowego ludobójstwa był czynnik psychologiczny.
Ludzie żyjący od lat wśród swych sąsiadów-Ukraińców, powiązani z nimi dobrymi stosunkami
sąsiedzkimi, często przyjaźnią i więzami rodzinnymi, musieli w krótkim czasie przełamać
w swojej świadomości stereotyp gotowego do współpracy sąsiada, przyjaciela, czy powinowatego,
aby ujrzeć w nim wroga niosącego śmiertelne zagrożenie. W wielu wypadkach do takiej przemiany nie doszło. Ludzie oszukiwali się, że dobiegające wieści dotyczą jakichś innych wiosek,
gdzie być może Polacy coś przewinili ukraińskim sąsiadom. Ginęli więc zdumieni i przerażeni
tym, że męczeńska nierzadko śmierć spotyka ich z ręki dobrego znajomego, czy krewnego. Liczenie na powiązania rodzinne okazywało się zawodne, bowiem upowcy mordowali nie tylko
Polaków, ale i Ukraińców, szczególnie tych, odmawiających wymordowania swych polskich
współmałżonków i dzieci. Mordowali rodziny udzielające Polakom pomocy, a nawet ludzi wyrażających się krytycznie o zbrodniach. Straty wśród Ukraińców, którzy nie chcieli mordować
Polaków były wysokie.53
Sprawozdania pracowników RGO z tego okresu donoszą, że na Wołyniu doszło do zupełnie
bezprecedensowego rozproszenia ludności wskutek „niespodziewanej, nagłej i krwawej” akcji
band ukraińskich. Atak ten był tak rozległy i „skuteczny”, że praktycznie żadna większa wołyńska rodzina wiejska nie pozostała w komplecie. Członkowie Komitetu Wołyńskiego mieli
bezpośrednio do czynienia z tysiącami uchodźców.54 Zagubieni ludzie poszukiwali swych bliskich. Pomagała im w tym dr Urszula Szumska i jej współpracownicy z RGO we Lwowie i w terenie. Notowano ich dane, wiadomości o rodzinach i planach na przyszłość. Rejestrowano też
szczegóły dotyczące pomordowanych.55
Autorzy szacują liczbę wymordowanych Polaków na Wołyniu na 50–60 tys. osób.56 W wielu
wypadkach wszyscy potencjalni świadkowie zginęli, lub zmarli, nie mogąc świadczyć o zbrodni.
Zabójcy zacierali za sobą ślady. Jak pisał we wstępie do pracy Siemaszków prof. Ryszard Szawłowski, było to ludobójstwo wyjątkowe:
n objęło wszystkich Polaków, których udało się dosięgnąć, od nienarodzonych dzieci i niemowląt po starców, bez różnicy płci;
n było połączone ze stosowaniem najbardziej barbarzyńskich z możliwych tortur (zabĳanie
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Oddziały te w styczniu 1944 zostały przeorganizowane w 27. Wołyńską Dywizję AK.
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S. Nowotyński, „Dość eksperymentów z krwią polską”, mps., s. 11 (w zbiorach autorki).
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Dowody potwierdzające tę tezę znaleźć można w dokumentach zgromadzonych przez Wiktora Poliszczuka i w jego licznych pracach na temat nacjonalizmu ukraińskiego.
Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich, dział rękopisów, Dokumentacja Polskich Komitetów Opiekuńczych ze Lwowa Urszuli
Szumskiej (księga brunatna i księga zielona).
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oﬁar siekierami i nożami, wyrywanie części ciała, wydłubywanie oczu, przepiłowywanie,
rozrywanie końmi, rozpruwanie brzuchów, obcinanie genitaliów itp.). Mimo znęcania się
przez Rosjan, czy Niemców nad aresztowanymi w czasie śledztw, o takich czynach popełnionych na masową skalę nie było mowy;
w przypadku Wołynia celem był mord na wszystkich Polakach, nie było żadnych „wezwań
do opuszczenia”, ani prób wysiedlania. Przeciwnie, Polaków chcących uciekać, mających już
schronienie w sąsiednich powiatach zachęcano do pozostania, gwarantując im bezpieczeństwo, czasem nawet na piśmie, lub wręcz grożono, że ucieczka traktowana będzie jak zdrada
wobec Ukraińców – tylko po to, by wszystkich na miejscu wymordować;
w ludobójstwie uczestniczyła lokalna ukraińska ludność, w tym tzw. Samoobronni Kuszczowi
Widdiły, sąsiedzi, bandy uzbrojone w siekiery, widły, w tym także kobiety, wyrostki, a nawet
dzieci, zajmując się grabieżą, podpaleniami i dobĳaniem rannych;
doszło do nieznanego w historii zjawiska mordów na członkach najbliższej rodziny. Często
przymuszano żonę lub męża do własnoręcznego zabicia współmałżonka i dzieci57;
dokonali go Ukraińcy – obywatele polscy, nie wykazując najmniejszej lojalności wobec swego
państwa. Jednak w chwili kolejnego zagrożenia, właśnie na to obywatelstwo się powoływali.
Niejednokrotnie posługując się dokumentami pomordowanych oﬁar, „repatriowali” się masowo do Polski po wojnie;
Ukraińcy stosowali taktykę spalonej ziemi. Po wymordowaniu Polaków i rozgrabieniu ich
mienia palili domostwa i zaorywali ziemię. Przy okazji bezpowrotnie zniszczono setki budynków publicznych (np. szkół), kościołów, kaplic, dworów i pałaców. Takiego zniszczenia
nie dokonywali ani Rosjanie, ani Niemcy;
Niemcy przyznały się do swoich zbrodni, uczyniła to częściowo Rosja. Ukraińcy zaprzeczają,
a oprawców podnieśli do rangi narodowych bohaterów.

Kolejnym etapem martyrologii Polaków było uchodźstwo ocalonych. Zrozpaczeni i pozbawieni dobytku, głodni, często ranni i chorzy, traﬁali do miast, gdzie marli z głodu, bo OUN
i UPA władające wsią zakazywały sprzedawania Polakom produktów żywnościowych pod karą
pozbawienia życia; zaś próby powrotu po własne zapasy lub zboże kończyły się najczęściej
okrutną śmiercią śmiałków. Inni ciągnęli drogami i lasami na południe i zachód. Część traﬁła
do niemieckich obozów przejściowych, a następnie na roboty do Niemiec.
Do połowy grudnia 1943 r. w Małopolsce notowano pojedyncze wypadki napadów ukraińskich na polskie wsie. Jednak od tego czasu rozpoczęła się ukraińska operacja ludobójcza, początkowo w powiatach przylegających do Wołynia. Od lutego 1944 r. mordy banderowskie rozlały
się szeroką falą po województwach Małopolski Wschodniej.58 Do aktów szczególnego okrucień-

57
W dokumentach i wspomnieniach poszkodowanych zachowało się wiele konkretnych przykładów. Zob. m.in.: R. Ciosmak,
Tych zbrodni zapomnieć nam nie wolno (Nysa: b.w., 2003): s. 23, 43, 47.
Warto przeczytać, co na ten temat pisano w: „Sprawozdaniu ze Stanisławowa 15 IV 1944 roku” [w:] L. Kulińska, Dzieje
Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 184–185: „Ostatnio bowiem nasilił się bardzo terror ukraiński na całym Podkarpaciu
nawet, bezpośrednio przed nadejściem bolszewików mordowano i palono wioski i zagrody polskie i tak np. w pow. Rohatyn wymordowano i spalono wioski polskie Bybło, Dydiatyn, Podszumlańce, Skomorochy Stare, Bołszów, Bołszowice; w pow. Tłomackim
– Niżniów, Kłubowce, Nadereżnia, w pow. Stanisławowskim kolonię polską Ksawerowce, Lackie Szlacheckie, Markowce, Warona,
Pobereże, Bednarów, w pow. Nadwórniańskim – mordowano w mieście Delatynie i Mikuliczynie, w Kałuskim – Hołyń (osada kopalniana), Bereźnica Szlachecka, Broszniów, Siroka, w pow. Dolina – Pacyniów, Wygoda, Kropionyk, Mizuń, Wełdziż, Łozin,
Łopianka, w pow. Stryjskim – Zulin, Sokołów. Na mordy te Niemcy nie reagują, oświadczając wręcz Polakom »jak nie umiecie się
obronić to gińcie«, jedynie w obronie naszej stają oddziały węgierskie, które spaliły kilka miejscowości ukraińskich w pow. Kałuskim,
lecz też za zamordowanie w nich żołnierzy węgierskich [...]”.
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stwa dochodziło w województwie tarnopolskim i niektórych rejonach stanisławowskiego.
Tysiące wsi, osad i przysiółków, w których mieszkali Polacy zostało spalonych, a ich mieszkańcy
wymordowani lub wypędzeni. Od początku 1944 r. UPA miała swoje bazy w Stanisławowskiem
(„Czarny Las”), na Bojkowszczyźnie (rejon Dolina – Skole) i pod samym Lwowem w leśnym
rejonie Szczerzec – Bóbrka – Mikołajów.59
Młodzież ukraińska należąca do OUN przygotowywała się do tej operacji przez szereg tygodni, ponaglana przez „weteranów” z Wołynia. Urządzano ćwiczenia z bronią, ostre strzelanie,
nocne alarmy wojskowe. Tępienie ludności polskiej we wsiach, w których występowała ona
w znacznej mniejszości, realizowano w ciągu jednej nocy na dane hasło. Rozprawiała się z nią
miejscowa ludność ukraińska.
W przypadku Małopolski Wschodniej operacja ludobójcza była często poprzedzona zastraszaniem i nakazami opuszczenia wsi w ciągu kilkudziesięciu godzin pod groźbą śmierci. Niewątpliwie, takie wezwania, kierowane do mieszkających od wieków na tej ziemi Polaków były
bezprawne, niemoralne i okrutne. Dlatego na początku wiele rodzin im się nie podporządkowało.
Należy też podkreślić, że w warunkach okupacji niemieckiej takie przemieszczenia bez zezwolenia władz były nielegalne. Ponadto, ludność miała świadomość zbliżania się frontu, przełomu
w wojnie, co tym bardziej nakazywało trzymać się swego dobytku. Aby w tak dramatycznie krótkim czasie opuścić gospodarstwo, trzeba mieć dokąd pójść, a ponadto pogodzić się z pozostawieniem mienia i zwierząt. Tak więc dla Polaków upowskie wezwania były trudne do zaakceptowania.
Odnaleziono dokument świadczący o kierowniczej roli OUN-Bandery w planowej eksterminacji Polaków.60 Brzmi on:
Rozporządzenie specjalne. Rozkazuję wam przeprowadzenie czystki
swojego rejonu z elementu polskiego oraz agentów ukraińsko-bolszewickich. Czystkę należy przeprowadzić w stanicach słabo zaludnionych przez
Polaków. W tym celu stworzyć przy rejonie bojówkę złożoną z naszych
członków, której zadaniem byłaby likwidacja wyżej wymienionych. Większe stanice będą oczyszczone z tego elementu przez oddziały wojskowe
nawet w biały dzień. […] Zmobilizować do tej pracy wszystkich członków,
a także młodzież i kobiety. Wykonywać wszystkie polecenia dokładnie
i natychmiast. Dlaczego ciągle to zaniedbujecie? Oczyszczenie terenu
musi być zakończone jeszcze przed naszą Wielkanocą, ażebyśmy świętowali ją już bez Polaków. Pamiętajcie, że jak bolszewicy zastaną nas z Polakami na naszych terenach, wtedy wszystkich nas wyrżną. Działać szybko
i mądrze. Mamy w tych sprawach określone pełnomocnictwa od Niemców.
Nie trzeba przestrzegać konspiracji. […] Nikogo nie oszczędzać, nawet
w przypadku małżeństw mieszanych wyciągać z domów Lachów, ale Ukraińców i dzieci w tych domach nie likwidować. Przypominam jeszcze raz,
że musi to być wykonane jeszcze przed naszymi świętami.
Wyciągnąć całą broń, a także amunicję, bo jest teraz potrzebna. Niech
broń leży na strychach. Jest przecież rewolucja […].
Wydobyć broń. Śmierć Polakom.
Chwała bohaterom! Postój, 6 kwietnia 1944. Orest Karat (–)”.
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W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA..., dz. cyt., s. 539.

Tamże. Dokument w postaci odpisu został przesłany Wiktorowi Poliszczukowi z adnotacją: Ośrodek „Karta”, Archiwum
Wschodnie, sygn. M. II/30/1, AC.506 z 15 XI 1996.

Dokument ten jednoznacznie potwierdza, że nie mogło być mowy o jakichkolwiek akcjach
spontanicznych i samorzutnych.61 To OUN-Bandery wydała rozkaz mordowania wszystkich,
a więc także starców, kobiet i dzieci.62 Nie mamy do czynienia, jak sugerują niektórzy badacze,
z „utratą kontroli” nad wydarzeniami przez OUN, potem UPA – jest to nieprawda.63 Operacja
ludobójstwa była precyzyjnie zaplanowana. Zabĳano w pierwszej kolejności:
n Znaczących Polaków, bez względu na to, do jakiej warstwy należeli. Chodziło o zlikwidowanie ludzi wpływowych, zdolnych oddziaływać na otoczenie i organizować samoobronę
polskiej społeczności.
n Księży katolickich, których Ukraińcy uważali za naturalnych przywódców, co rozpoczęto
w lecie 1943 r.
n Pracowników polskiej służby leśnej, tj. inżynierów, leśników i gajowych. Celem było zapewnienie nieskrępowanego gromadzenia się w lasach oddziałów UPA. Latem 1943 r. przeprowadzona została akcja przeciw polskiej służbie leśnej w południowych, karpackich rejonach

61
Można też przytoczyć fragment „Raportu Politycznego, część szczegółowa” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem
Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 426: „Jeden z informatorów donosi: w jednej wsi wójt Ukrainiec żył w dobrych stosunkach z księdzem
rzymsko-katolickim. Na jego syna wypadł los zamordowania tego księdza. Syn zwierzył się z tym ojcu, a ten przestrzegł księdza
i doradzał mu natychmiastowy wyjazd, gdyż jeżeli syn jego nie wykona tego zamachu, to zostanie zamordowany przez własnych.
Ksiądz wrócił do Lwowa i zameldował to Kurii. Lecz według istniejących tam przepisów musiał wrócić na probostwo”. Opowiadanie
to rzuca światło na sposoby i formy konspiracji wśród Ukraińców. Z jednej strony, ideowego podejścia do mordów, a z drugiej,
bezwzględnej karności panującej w szeregach OUN.
Oto treść jednej z zachowanych w dokumentach polskiego podziemia ulotek ukraińskich:
„1. Wójtowie wszystkich gmin mają przeprowadzić spis mężczyzn od 18–50 lat i naznaczyć im 28 bm. jako dzień zjawienia się na
odpowiednich miejscach.
2. Wszyscy ukr. wykształceni fachowo mają znów wrócić na wieś.
3. Z przybyciem bolszewików mordować Polaków, wsie i zagrody polskie palić. Jeśli zagroda ukr. jest o 18 m od polskiej, polskiej
zagrody nie palić.
4. Inwalidów i starców użyć do pracy szpiegowskiej i łączniczej.
5. Za jednego Ukraińca 10 Polaków lub Niemców ma być zabitych”.
62
Czasem mordowano dzieci szczególnie okrutnie np. przez rozdzieranie nóżek (z hasłem „Tyś polski orzeł”), czy rozdzierając im usta („Polska od morza do morza”), jeszcze żywym wyrywano kończyny, języki, wykłuwano oczy, tak umęczone nabijano
na widły. Zob.: „Listy pracownicy Polskiego Komitetu Opiekuńczego” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt.,
t. 2, s. 802; „Wieś Rozważ pow. Złoczów (1944)” [w:] Tamże, s. 742. Wiele opisów znajduje się we wspomnieniach zdeponowanych
w Archiwum Wschodnim Ośrodka „Karta”.
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63
Dowodzi tego choćby fragment „Sprawozdania okresowego z 19 X 1943” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt., t. 2, s. 629: „Główna fala terroru pojawiła się w sierpniu br. i jeszcze nie osiągnęła najwyższego poziomu. Akcja
mordowania Polaków została zapoczątkowana w sposób zorganizowany i w dalszym ciągu jest prowadzona planowo, z wielkim
doświadczeniem i przy użyciu całego aparatu ukraińskiej organizacji nacjonalistycznej (OUN). Są na to dowody w tajnej bibule
OUN odłamu Bandery. Świadczą o tym okólniki i rozkazy przesyłane dołom organizacyjnym, świadczą ulotki rozrzucane wśród
ludności polskiej (przekazywaliśmy wcześniej). Najbardziej przekonywujące są meldunki o sprawcach mordów i napadów. Wszędzie
stwierdzono, że robotą kieruje OUN Bandery (rolę i znaczenie tej organizacji jako najważniejszej grupy ukraińskiej omawiamy
w osobnym obszernym referacie), posługując się zorganizowanymi grupami bojowymi swych członków, często z wykształceniem
średnim, a nawet wyższym. Członkowie tych band pochodzą zwykle z terenu, gdzie są dokonywane zbrodnie, często z tej samej
miejscowości, zwykle z sąsiednich, rzadziej są to grupy lotne, zajmujące się mordami w sposób zawodowy. W tym ostatnim wypadku były angażowane grupy bojowe OUN z Wołynia z członkami rekrutującymi się w dużym stopniu z Małopolski Wschodniej
(szczególnie w powiatach sąsiadujących z Wołyniem, jak Zbaraż, Brody, Kamionka Strumiłowa, Rawa Ruska). Były wypadki wysyłania grup bojowych ze Lwowa i spod Tarnopola na inne tereny, jak na przykład Podkarpacie, gdzie w tej chwili terror najbardziej
szaleje. Już na długo przed krwawą akcją, rozpoczęła się wojna nerwów przeciw ludności polskiej. Ukraińcy straszyli Polaków, że
wypadki wołyńskie zostaną przeniesione na nasz teren. Radzono Polakom ucieczkę za San. Młodzież ukraińska zorganizowana
w OUN zaczęła zachowywać się wrogo wobec Polaków. Śpiewy hajdamackie (piosenki na temat mordowania Polaków) śpiewano
wszędzie po wioskach i miastach, pociągach i na uroczystościach ukraińskich. Formułką powitania stało się powiedzenie, »Smert
Lachom«... W okresie mordowania liczni Polacy otrzymywali i otrzymują liczne wezwania do natychmiastowego opuszczenia
Małopolski Wschodniej pod grozą zamordowania. Na domach polskich umieszcza się specjalne znaki np. krzyże, nawet we
Lwowie [...]”.

PRZEBIEG EKSTERMINACJI LUDNOŚCI POLSKIEJ...

Małopolski Wschodniej. W dniu 27 stycznia 1944 r. przeprowadzono generalną operację
przeciw polskiej służbie leśnej w północnej części Małopolski Wschodniej. W ciągu jednego
dnia w leśniczówkach od Brodów po Jaworów i Sądową Wisznię padło ponad siedemdziesięciu Polaków.
n Mieszkańców całych wsi i osiedli polskich.
W tym miejscu warto poświęcić kilka słów taktyce stosowanej przy eksterminowaniu ludności. Trzeba przyznać, że okazała się ona bardzo skuteczna.
Obejmowała ona:
n Wykorzystywanie okupantów, zarówno Rosjan, jak i Niemców. W tym celu posługiwano się
głównie donosami (o ukrywaniu partyzantów, Żydów, posiadaniu broni, działalności podziemnej itp.), doprowadzając do akcji pacyﬁkacyjnych. Zestawiano listy proskrypcyjne
i przekazywano je okupantom w celu dokonania aresztowań, egzekucji lub wywózek. Masowo zaciągano się do okupacyjnych niemieckich formacji pomocniczych, jak policja ukraińska64, czy dywizja SS Galizien, włączających się chętnie w akcje antypolskie.65
n Dezinformacja i osłabianie czujności Polaków. Polegało m.in. na wzywaniu ich przez UPA
do organizowania wspólnej partyzantki antyniemieckiej w celu wyprowadzenia mężczyzn
z wiosek.66 Prowadzono na szeroką skalę propagandę, że dokonywane zbrodnie mają charakter porachunków osobistych, czy zemsty, ale innym ludziom z wioski nic nie grozi, co
skutecznie osłabiało czujność i przyczyniało się do zaskoczenia oﬁar.

Do chwili, gdy po walnym przyczynieniu się do wymordowania ludności żydowskiej doskonale uzbrojona policja ukraińska
(w liczbie ok. 4000 osób), w połowie marca 1943 uciekła w lasy, przystąpiła do mordowania Polaków.
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„Meldunek dekadowy z 3 VII 1944, cz. V, Współpraca niemiecko-ukraińska” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem
Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 542: „O ile na początku ukraińskiej akcji w Małopolsce Wschodniej trudno było dowodami
poprzeć współpracę niemiecko-ukraińską, bowiem była ona ze strony niemieckiej bardzo starannie maskowana to dziś
istnieją dokumenty, fakty niezaprzeczone, które przypisują Niemcom współwinę w rzezi małopolskiej. Obecnie w terenie
akcja przeciw Polakom i udział w niej Niemców przedstawia się następująco: tam, gdzie Polacy zorganizowali samoobronę,
wkrótce przyjeżdżają Niemcy i likwidują polski opór, albo przez doraźne rozstrzelenie, lub przez wywiezienie mężczyzn do
robót. Przyjazd Niemców odbywa się na donos i przy współudziale Ukraińców. Wreszcie, współpraca znalazła szerokie
jawne ujście w akcji wojskowej. Ochotniczy werbunek Ukraińców do SS Dywizji Gal. jest dosyć liczny, bo udzieliły mu placet
tajne organizacje, które uważają przeszkolenie w dywizji za nader cenne w późniejszej walce z Polakami. Niemcy rozwinęli
dużą agitację za wstępowaniem w szeregi dywizji. Rozrzucają ulotki różnej treści, skierowane do różnych grup społecznych
ukraińskich. Ostatnio usiłują przeciągnąć do siebie wojsko leśne ukraińskie UPA, opierając się na przykładach starej współpracy w akcji wołyńskiej. (Powyższa ulotka niżej w tłumaczeniu.) Ulotka jest ilustrowana i przedstawia spotkanie żołnierza
niemieckiego z UPA-owcem, który zawiera przymierze z nim, otrzymuje mundur i broń. Dotychczasowi mordercy, kończąc
akcje mordowania Polaków, zostają uroczyście pasowani na żołnierzy niemieckich. Dogadza to jednej i drugiej stronie. Niemcom powiększają się szeregi najemników, a Ukraińcy kryją się przed nadchodzącym bolszewizmem i wobec grożącego
upadku Niemców chcą mieć gotową uzbrojoną, wyszkoloną siłę wojskową do dyspozycji. O takim nastawieniu i osądzaniu
roli Dyw. SS świadczą wypowiedzi Ukraińców i hasła, jakimi się ich do dywizji pociąga [...]”. Zob. też: „Meldunek dekadowy
z 3 VII 1944” [w:] Tamże, s. 544–545: „Zwracamy uwagę na niektóre zwroty: Coraz nowe grupy narodowo uświadomionych
Ukraińców zgłaszają się do służby w niemieckiej armii. Fakty to potwierdzają. W ostatnich czasach Ukraińcy mniej negatywnie ustosunkowują się do SS dyw. »Hałyczyna« aniżeli to miało miejsce w czasie jej tworzenia. »Hałyczyna« zdobyła
pewne uznanie swoimi zgranymi z UPA wystąpieniami przeciwko tym ośrodkom polskim, którym UPA nie mogła dać rady.
Dalej Ukraińcy poczuwają się do wdzięczności za ich życzliwe stanowisko wobec akcji mordowania Polaków. Trzecim powodem jest powszechne wśród Ukraińców przekonanie, oparte zapewne nie tylko na dotychczasowej praktyce, ale także
na poufnych obietnicach niemieckich, że »Hałyczyna« będzie w dalszym ciągu raczej narzędziem tępienia Polaków aniżeli
»wałem przeciw bolszewizmowi«. […] Należy nadmienić, że Ukraińcy wysługują się Niemcom nie tylko w charakterze wojskowym Dywizja »Hałyczyna«, ale też i w innych formacjach niemieckich. Odczuł to polski teren. Doszło do nas wiele meldunków, że żołnierzami niemieckiego Wehrmachtu, tępiącymi Polaków przy byle sposobności byli Ukraińcy [...]”.
W marcu 1943 w Helenówce Gnojeńskiej 60 mężczyzn udało się na rzekome spotkanie organizacyjne do Swojczowa.
Żaden z nich nie wrócił. Podobnie było z oddziałem zorganizowanym przez Celestyna Dąbrowskiego w Swojczowie, który dobrowolnie poddał się zwierzchnictwu UPA. Cały ten oddział został 11 VII 1943 wymordowany przez Ukraińców. Zob.: A. Peretiatkowicz,
„Wołyńska Samoobrona”, Na Rubieży, nr 4 (1993): s. 4–7.
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n Dokonywanie mordów i napadów przede wszystkim w nocy.67 Gdy nacjonaliści ukraińscy
zorientowali się, że w nocy ludność polska stara się ukrywać, zmienili taktykę i organizowali
także napady o świcie, gdy po ściągnięciu nocnych patroli ostrzegających przed napadem
wioski praktycznie zostawały bez dozoru.68
n Przybyli do wioski nieliczni upowcy zwoływali mieszkańców na zebranie pod dowolnym
pretekstem. Zgromadzonych mężczyzn otaczały ukryte wcześniej oddziały, wyprowadzały
po kilku i mordowały. Potem przystępowały do mordowania pozostałych: kobiet, dzieci
i starców. Zastosowanie tej metody pozwalało na szybkie wymordowanie całej wsi bez oporu.
n Napady na ludność zebraną w kościele. Bodaj największym zaskoczeniem dla polskiej ludności były napady na wiernych zgromadzonych w kościołach. Ginęli również księża odprawiający nabożeństwa. Dochodziło do nich najczęściej w czasie niedzielnej sumy. Głęboko
wierzący polscy wieśniacy nie dopuszczali w ogóle myśli, że Ukraińcy, też przecież chrześcĳanie, mogą mordować ich w kościele.
n Napady świąteczne. Nacjonaliści ukraińscy zastosowali kolejny sposób zaskakiwania swych
polskich oﬁar: dokonywali napadów w dni świąteczne. Do pierwszych tego typu aktów doszło w okresie Świąt Wielkanocnych 1943 r. W końcu roku 1943 zorganizowano ataki w dzień
Wigilii i Bożego Narodzenia. Napady wigilĳne zaskakiwały zgromadzonych przy świątecznej
wieczerzy.69 Było ich kilka.70 W Boże Narodzenie upowcy napadli na Lublatyn, Radomle
i Janówkę. Te ostatnie napady, mimo, że potencjalnie mogły zakończyć się bardzo dużymi
stratami, dzięki niespodziewanej odsieczy pociągnęły za sobą utratę życia „jedynie” 38 osób.
n Napady dokonywane z zaskoczenia w terenie otwartym. Dotyczyły one pojedynczych osób
lub niewielkich grupek. Byli to często nieletni. Zabĳano ich w polu, w lesie, na drogach.
Często w wypadku młodych kobiet i dziewcząt przed śmiercią dokonywano na nich gwałtu
i tortur. Mordowano też na drogach osoby uciekające ze spalonych wiosek, czy podejmujące
próbę powrotu do swych zagród po dobytek i zbiory. Z reguły, wszyscy ginęli w czasie takiego
napadu bez śladu, dlatego trudno o dokładne szacunki strat. Niewątpliwie oﬁar takich były

67
Oto przykład takiego napadu zachowany w dokumencie „Sprawozdanie z powiatu horochowskiego” [w:] L. Kulińska,
Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt., t. 2, s. 700: „W czerwcu 1943 r. rozpoczęła się rzeź! Najpierw w gminie Kisielińskiej
i przeszła ostrą falą przez cały powiat. Kto nie uciekł, a obronić się nie mógł, zginął śmiercią straszną, bo nie od kuli, ale siekiery,
wideł, pił, noży kuchennych (doktor Bąkowski, lwowianin, emerytowany płk WP, wzór wszelkich cnót obywatelskich, został przerżnięty
piłą). Wszelka samoobrona zwykle nie dawała rezultatów, bowiem wsie mieszane zlikwidowano najpierw, na wsie czysto polskie
wyruszano tysiącznymi gromadami. Bohaterskie walki (Zagaje, Kunowalce), nie przydały się na nic! Męska ludność polska Horochowa zażądała broni, aby iść z pomocą oblężonym, jednak komisarz Harter odmówił. Ocalali Polacy zbiegli albo do GG, albo do
Horochowa, Koniuch i Łokacz”.
Na przykład w: Hucie Antonowieckiej, Nowosiółkach (III 1943), Wygodzie (2 V 1943), Łomsku, Budkach Borowskich,
Okopie, Dolhaniu, Jezioranach Polskich (VI 1943), Kupowalcach, Zamliczach, Chinówce, Wólce Sadowskiej, Rudni, Jasionówce,
Adamówce, Turii, Stężarzycach, Maria-Woli, Smolarzach, kolonii Gucin (VI 1943), i innych.
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69
Fakty te ilustrować może „Sprawozdanie za I połowę stycznia 1944 roku” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 669: „Po okresie sprawozdawczym mamy do zanotowania ponowną falę terroru hajdamackiego, głównie
w północno-wschodnich powiatach Małopolski Wschodniej, graniczących z Wołyniem. Napady wzmogły się specjalnie w okresie
Świąt i Nowego Roku, kiedy Polacy najmniej się ich spodziewali, bo po chwilowym spokoju nastąpiło już pewne odprężenie
i zmniejszenie czujności. Terror najbardziej dotknął pow. Brody, w którym bandy ukraińskie z Wołynia dokonały nocnych napadów
na kilka wsi. Tak np. na wieś Bołdury w niedzielę 2 bm. w nocy napadła banda złożona co najmniej z 200 osób. Ponieważ wieś zaskoczona niespodzianym napadem, posiada od natury niedogodne położenie, gdyż przytyka do rzeki i moczarów (był akurat
okres odwilży) więc nikt niemal nie zdołał uciec. Zginęło około 60 osób, przy czym część spaliła się w domach, część wystrzelano
we wsi, lub uciekających i grzęznących w bagnach. Zamordowano nawet kilku Ukraińców ożenionych z Polkami. W napadzie
współdziałała miejscowa ludność ukraińska, pomagając np. podpalać obejścia Polaków [...]”.
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Przykłady napadów w Wigilię: w Hnidawie (zamordowano 57 osób), w Wólce (zamordowano ponad 20 osób), w Dworcu
(zamordowano 35 osób), w Zaworociu (zamordowano 22 osoby).
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tysiące.71 Należy zwrócić uwagę na ogromną pomysłowość przy organizowaniu podstępów
i wymyślnych pułapek, w które wciągano oﬁary.
Napastnicy, aby ukryć przed oﬁarami swe pochodzenie, podawali się za Kripowców lub sowieckich partyzantów. Podobnie, po każdym mordzie, nacjonaliści ukraińscy puszczali plotki
o rzekomych bandach bolszewickich i im przypisywali swe zbrodnie. Udział milicji w przebraniu sowieckim lub cywilnym stwierdzono w Kołodziejówce, Panasówce, pow. Skałat, Semenowie, Janowie, pow. Trembowla.72 Poza przebraniem sowieckim stosowano też
przebranie w mundury niemieckie, czy ubiór Polaków z organizacji podziemnych.73
Nacjonaliści ukraińscy puszczali w obieg wyolbrzymione i fałszywe informacje o polskich
zbrodniach na cywilnej ludności ukraińskiej, aby wzmóc w niej chęć mordu Polaków.74
Mordów dokonywano w sposób wyjątkowo wyraﬁnowany, torturując nawet niemowlęta. Zachowane relacje pełne są tak niewyobrażalnych okrucieństw, że wydają się wręcz niewiarygodne.75
Gospodarstwa oﬁar palono, po wcześniejszym obrabowaniu (czasem palono całe wioski wraz
z zamkniętymi w domach mieszkańcami). Wycinano nawet drzewa rosnące w pobliżu,

Oto kilka przykładów: 29 IV 1943 na drodze w pobliżu Dąbrowicy zamordowano 5 osób; 1 V 1943 – 23 osoby, wśród nich
12 dzieci; 8 V 1943 na drodze z Koszowa do Torczyna upowcy zamordowali kilkanaście osób, które odstawiały kontyngenty zbo-
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żowe; w Wilczy około 20 VII 1943 wymordowano 26 osób, które uciekały z Huty Stepańskiej.
Raport polityczny pt. „Małopolska Wschodnia w 1 połowie listopada 1943 roku” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem
Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 318–331; „Raport Polityczny Tarnopol z 15 II 1944” [w:] Tamże, s. 401–414.
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„Sprawozdanie okresowe z 15 X 1943” [w:] Tamże, s. 626: „Ukraińcy dość starannie zacierają ślady swej współpracy
z Niemcami, oraz własnej terrorystycznej działalności w stosunku do Polaków. Raportują nam z terenu o coraz liczniejszych wypadkach przebierania się bandytów w mundury sowieckie. Jaskrawym wypadkiem było odkrycie munduru krasnoarmiejskiego
podczas rewizji u wójta z Ponikowicy pow. Brody, oskarżonego o wymordowanie 11 osób, Polaków, w tejże gminie. Ukraińskie bojówki podszywają się również pod ﬁrmę polskich organizacyj bojowych, jak np. niezgrabna prowokacja w Mościskach, gdzie po
napadzie zostawiono pieczątkę z inicjałami POW – co ma niby oznaczać Polską Organizację Wojskową [...]”. „Sprawozdanie okresowe z 19 X 1943” [w:] Tamże, s. 630: „Istnieje bowiem poważna grupa, uważająca, że społeczeństwo ukraińskie powinno na
wszelki wypadek zachować sobie możność zrzucenia winy za zamordowanie Polaków na sprawców nieznanych, a nawet na prowokatorów i obcych agentów. Szczególniej takie stanowisko zajmuje starsze społeczeństwo, które wiele sobie obiecuje po polityce
mydlenia oczu. Dlatego wielu Ukraińców szczególnie spośród tych, którzy zajmują stanowiska społeczne i administracyjne, usiłują
udawać, że z akcją tępienia Polaków nie mają nic wspólnego. Ale przy tym zbrodni nie potępiają. Pewna część społeczeństwa
obawia się odpowiedzialności (przyszłej) i może z tych względów nie pochwala mordów. Część ta jednak nie wpływa na całość,
która cieszy się z tego, co się dzieje. Szczególnie faryzejską rolę odgrywa cerkiew unicka (ukraińska). Duchowieństwo jej tu i ówdzie
bierze czynny udział w mordowaniu Polaków, przez organizowanie band, ukrywanie sprawców, zacieranie śladów, a szczególnie
przez sianie niepewności. Tej agitacji bandyckiej nie zaprzestano w wielu cerkwiach, pomimo listu pasterskiego Szeptyckiego [...]”.
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Dobrą ilustracją może być fragment „Sprawozdania okresowego za październik 1943 woj. tarnopolskie” [w:] Tamże,
s. 641: „Ukraińcy coraz częstsze znikanie swoich członków dla celów organizacyjnych pozorują porwaniem przez Polaków. I tak
został »uprowadzony« nauczyciel ukraiński Zybyka ze Zwiniacza pow. Czortków. Ukraińcy tamtejsi głoszą, że dokonali tego Polacy.
Zdarzają się wypadki, że ukraiński mołojec, sam jeden idąc przez wieś w nocy krzyczy z całych sił, że Polacy go mordują. Taki wypadek miał miejsce w Kosowie pow. Czortków”. Warto też przytoczyć fragment sprawozdania terenowego pt. „Wiadomości z Tarnopolszczyzny z 5 II 1944” [w:] Tamże, s. 732: „Ukraińcy chętnie przypisują Polakom pewne wykroczenia wobec nich, by w ten
sposób uzasadnić własne ekscesy, okazuje się jednak prawie zawsze, że są to wytwory fantazji ukraińskiej. Tak np. spalenie
2 czysto ukraińskich wsi Trójca (całkowicie) i Niewiec (częściowo) w pow. Kamionka Strumiłowa okazało się dziełem partyzantki
sowieckiej, z którą popadły w konﬂikt bandy ukraińskie [...]”.
Zob.: „Meldunek dekadowy 23 V 1944” [w:] Tamże, s. 494: „Zwraca się uwagę na bestialstwa, jakich dopuszczają się
ukr. Stwierdzono, że wielu Polakom związano ręce łańcuchem i wrzucono do ognia żywcem. Bugiem płyną trupy okropnie zmasakrowanych trupów kobiet i dzieci. Niemcy te zwłoki fotografują, aby mieć czym udowodnić bolszewickie okrucieństwa [...]”. „Wiadomości z Tarnopolszczyzny, raport polityczny nadesłany 5 II 1944 roku” [w:] Tamże, s. 391: „W nocy z 15 na 16 I 1944 we wsi
Markowa pow. Podhajce banda uzbrojonych ukr. w ilości najmniej 50 osób wymordowała ponad 30 osób narodowości polskiej.
Ponadto kilku Polaków ciężko rannych walczy ze śmiercią. Ogółem, oﬁarą zwyrodnialców padło w Markowej ok. 40 osób. Bandyci
z OUN w grupach 7–10 osób wchodzili do poszczególnych domów polskich, mordując w bestialski sposób mężczyzn i kobiety.
Niektóre oﬁary mają zmasakrowane głowy, wybite oczy, rozprute brzuchy i odrąbane ręce. Wśród oﬁar znajduje się proboszcz
rzym. kat. i nauczyciel. W czasie przeprowadzania oględzin i rozpoznawania zwłok żandarmi niemieccy, zahartowani w mordowaniu
ludzi wzdrygali się wstrząśnięci widokiem zmasakrowanych ciał [...]”. „Sprawozdanie z powiatu horochowskiego” [w:] Tamże,
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aby uniemożliwić identyﬁkację miejsca. Pozostałe zgliszcza lub niedopalone domy rozbierano wraz z fundamentami, ziemię zaorywano i nadzielano okolicznym chłopom, czyniąc
ich w ten sposób zainteresowanymi materialnie w nieujawnianiu prawdy.
Bezrozumnie niszczono wszystkie budynki użyteczności publicznej. Palono szkoły wraz
z wyposażeniem, budynki gminne, domy ludowe, kościoły, kaplice, ochronki itp.
Aby zachęcić do mordów upowcy wyznaczali nawet nagrody – za zabicie Polaka: 1000 zł,
litr wódki i 100 papierosów.76
W celu obniżenia bariery psychologicznej ludności i nakłonienia jej do uczestniczenia
w zbrodniach wykorzystywano autorytet księży greckokatolickich, nauczycieli ukraińskich
i w ogóle inteligencji. Prowodyrzy i dowódcy band częstokroć byli synami duchownych greckokatolickich.77
W schyłkowym okresie wojny morderstwa dokonywane były również dla zdobycia polskich
dokumentów, będących dla zabójców przepustką do wolności. Wielu oprawców wyłudzało
nawet potem na ich podstawie zapomogi, jako „oﬁary mordów ukraińskich” i ukrywało się
w Polsce centralnej lub wykorzystywało ją jako przystanek przed wyjazdem na zachód, gdzie
nie niepokojeni przeżyli resztę życia.78
Mordy dokonywane były też w pociągach.79

s. 703: „W Bodiatyczach 16-letnią Zielińską Danutę, córkę polskiego pułkownika przebywającego obecnie w Londynie 5 zbirów,
zamordowawszy uprzednio dziadków w piwnicy, w bestialski sposób niewinne dziewczę zeszpeciło, później w sposób krew mrożący w żyłach, odciąwszy piersi, ręce, uszy i nos, zamordowali ją [...]”. „Wiadomości z Tarnopolszczyzny nadesłane 5 lutego 1944
roku” [w:] Tamże, s. 729: „Połowce: 17 I [19]44 wieczór banda ukraińska w sile ok. 200 ludzi wraz z miejscową ludnością ukraińską
dopuściła się napadu i bestialskiego mordu na bezbronnych Polakach, których znaczną ilość uprowadzono. Napastnicy mieli ze
sobą sznury i pakuły, wyważali drzwi domów, wywlekali ludzi, którym kneblowali pakułami usta i ładowali na sanie. Napadnięto plebanię rzymsko-kat. i inne domy polskie. W 2 dni później w lasach koło Połowiec polujący tam Niemcy natraﬁli na ślad świeżej, dużej
mogiły. Po rozkopaniu znaleziono 27 świeżych zwłok. Specjalna komisja identyﬁkacyjna stwierdziła identyczność trupów z Polakami
uprowadzonymi z Połowiec oraz śmierć przez uduszenie i zarzynanie. Na szyjach oﬁar pozostały jeszcze sznury. Dzieci wiązano
razem po 5. Wszystkie oﬁary znaleziono całkiem nagie, z obciętymi nosami, uszami, dłońmi. Fakt ten przejmuje grozą. Uratowało
się w Połowcach 13 Polaków, którzy wraz z proboszczem schowali się w dzwonnicy. Uratowany Polak Głowacki, który stracił żonę
i dziecko, obciąża miejscowego popa, jako podżegacza w tej sprawie. Głowacki znajduje się wskutek odmrożenia w ucieczce
nóg – w szpitalu [...]”.
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Raport pt. „Małopolska Wschodnia w I połowie listopada 1943” [w:] Tamże, s. 324.

Ilustracją może być informacja ze „Sprawozdania okresowego z 19 X 1943” [w:] Tamże, s. 630: „Dowody rzeczowe
o stanowisku duchowieństwa ukraińskiego są w toku gromadzenia przez właściwe czynniki polskie. Dlatego tymczasem ogólnie
stwierdzamy: Kiedy wzywano duchownych ukraińskich do oﬁar po pomoc religijną, zdarzało się, że odmawiano słownie takiej pomocy. W pogrzebach oﬁar terroru, wbrew zwyczajowi dotychczas panującemu, duchowni Grecko Kat. z reguły udziału nie brali,
nawet wtedy, gdy oﬁarami byli miejscowi księża łacińscy. Ważnym przyczynkiem do tej sprawy są fakty stwierdzone, że hersztami
band byli synowie duchownych ukraińskich. Nasz sąd potwierdzają Niemcy, którzy nawet w kilku wypadkach byli zmuszeni ściągać
duchownych ukraińskich z takich właśnie powodów...”. Zob. też materiał pt. „Sprawa Unii”.
„Meldunek dekadowy z 3 VII 1944” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 528: „Mosty
Wielkie koło Ożydowa. Ukraińcy zamordowali męża pewnej kobiety, która po napadzie wyjechała za Tarnów, gdzie spotkała mordercę swego męża, na polskich papierach, zatrudnionego na dobrej niemieckiej posadzie. Donos jej pozostał bez skutku...”.
O mordach popełnianych w celu zdobycia polskich dokumentów odnajdujemy też informacje w „Meldunku dekadowym
z 1 VI 1944” [w:] Tamże, s. 448; „Meldunku dekadowym z 16 V 1944” [w:] Tamże, s. 491.
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Zob.: „Meldunek dekadowy z 3 VII 1944” [w:] Tamże, s. 529: „Koło Lubyczy między Bełżcem a Rawą Ruską dokonała
ukraińska banda wieczorem 16 IV napadu na pociąg. Wpierw grupa, przebrana w mundury SS zatrzymała lokomotywę oświadczając maszyniście po niemiecku, że na torze znajduje się mina. Wówczas z lasu wypadli uzbrojeni upowcy. Wszystkim pasażerom
kazali wysiąść dzieląc ich na grupy: polską, ukraińską, folksdojczerską i niemiecką. Młodych mężczyzn Polaków uprowadzili do
lasu a starszych wystrzelali na miejscu. Do kobiet Polek strzelano nie celując specjalnie, tak że niektóre ginęły a niektóre padały
ranne. Ukraińców puszczono na wolność. Volksdojczów wylegitymowano a rozstrzelano tych, którzy mieli polskie nazwiska. Niemców wypuszczono również na wolność, ograniczając się do rozstrzelania dwóch żołnierzy. Ogółem oﬁarą mordu padło 75 osób,
w tym 33 kobiety, z których pewna ilość przypada na ranne. Ilość uprowadzonych do lasu nie jest znana. Potworny ten mord wywarł
wstrząsające wrażenie i wzburzenie we Lwowie [...]”.
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n Planowano nawet napady na miasta i dla wywołania paniki rozpuszczano na ten temat informacje.
n Aby zastraszyć Ukraińców, którzy sprzeciwiali się eksterminacji, ukrywali ich lub ostrzegali
Polaków, nacjonaliści ukraińscy stosowali równie okrutne metody, jak wobec Polaków.80
Rezultaty tak prowadzonej antypolskiej operacji ludobójczej okazały się przerażające. Dziesiątki, setki zamieszkujących Wołyń, Podlasie, Małopolskę Wschodnią, Zasanie, część Lubelszczyzny bądź zginęły, bądź znalazły się bez dachu nad głową i bez środków do życia. Na zachód
płynęły rzeki uchodźców. Mimo ogromnej oﬁarności reszty społeczeństwa kresowego, głównie
mieszkańców większych miast i organizacji społecznych81, nie udało się zapobiec wszystkim
nieszczęściom. Brak było żywności, leków, ubrań... Beznadziejne położenie pozbawionych
wszystkiego ludzi wykorzystywali Niemcy, masowo wywożąc ich na roboty.82
Główna odpowiedzialność za popełnione zbrodnie spada na ojców faszystowskiego nacjonalizmu ukraińskiego, nazwanego przez Wiktora Poliszczuka „ukraińskim nacjonalizmem integralnym”. Głównymi jego ideologami byli: Dmytro Doncow i kontynuator jego zbrodniczych
wizji, nieprzejednany wróg polskości, Jawhen Konowałem.83 Z ich inspiracji powstał spisany
przez Stepana Łenkawśkiego „Dekalog nacjonalisty ukraińskiego”. Kolportowany wśród młodzieży popychał ją do zbrodni.
Warto przypomnieć kilka jego punktów84:
7. Nie zawahasz się wykonać największej zbrodni, jeżeli tego wymagać będzie dobro sprawy;
8. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów Twojej Nacji;
10. Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni Państwa Ukraińskiego,
nawet drogą zniewolenia obcoplemieńców.
Z przedstawionych faktów wynika jednoznacznie, że nacjonalistom ukraińskim udało się,
przynajmniej częściowo, przy pomocy kolejnych okupantów Rosjan i Niemców zrealizować plan
odpolszczenia Kresów. Tak więc, gdy do Polski centralnej, a po kilku miesiącach do Ziem

Zob.: „Tarnopol 15 II 1944. Raport polityczny” [w:] Tamże, s. 405: „10 II 1944. Szpikłosy pow. Złoczów. O godz. 19 banda
w sile około 70 osób uzbrojonych w kb., pm i granaty ręczne otoczyła wieś, gdzie zamordowała Polaków: Łabas Błażej, Kowalski
Władysław, Białecki Teodor, Zembkowski Mikołaj oraz Ukrainiec Ćwihun Wasyl. Ten ostatni zamordowany został za to, że utrzymywał
dobre stosunki z miejscowymi Polakami, których informował o zamierzeniach Ukraińców [...]”.
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Głównie RGO i PKO.

Niemający wyboru, pozbawieni wszystkiego, koczujący na stacjach uchodźcy stawali się łatwym łupem Niemców, którzy
podstawiali pociągi towarowe, praktyce najczęściej węglarki i oferowali wywózkę na roboty jako jedyną formę pomocy. Była to
przysłowiowa „propozycja nie do odrzucenia”. W Niemczech poddawano ich eksploatacji, głodowali i ginęli pod bombami alianckich
nalotów. Informacje na ten temat docierały z Niemiec do RGO w Krakowie. Wiemy też, że część opisywanych transportów traﬁała
m.in. do budowy sieci podziemnych schronów na Dolnym Śląsku. Wiele takich przypadków opisano w dokumentach Rady Głównej
Opiekuńczej zachowanych w Archiwum Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu w dziale rękopisów, których część ukazała się
w opracowaniu Lucyny Kulińskiej i Adama Rolińskiego pt. Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej
w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003) (Następne tomy w przygotowaniu).
Warto zwrócić uwagę, że np. sieroty z Wołynia przekazane do sierocińców w Polsce centralnej, a nawet do prywatnych rodzin
w Krakowie, marły jeszcze w kilka lat później od choroby sierocej, gruźlicy i innych chorób, mimo starań nowych opiekunów (relacje
od krakowskich rodzin np. pani Krystyny Brzewskiej w zbiorach autorki). Podobnie, dokumenty na ten temat znajdują się w Archiwum
Miasta Krakowa (np. na temat Domu Dziecka w Skale). Gdyby nie zbrodnia ludobójstwa, dzieci te mogłyby żyć, podobnie jak
duża liczba przymusowych uchodźców, którzy przywiezieni niemieckimi transportami z Wołynia, a potem z Małopolski do Krakowa,
przedwcześnie kończyli życie w schroniskach i byli chowani na krakowskich cmentarzach. To też banderowskie oﬁary.
Wiktor Poliszczuk, w sposób dokładny i kompetentny omawia zbrodniczą ideologię Doncowa i Konowalca. Zob. też:
„Twórcy dzisiejszej duszy ukraińskiej” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt., aneksy do t. 1.

83

84

Za: W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA, dz. cyt., s. 40–41.

Zachodnich, wyruszyły pierwsze zorganizowane przez komunistów pociągi „repatriacyjne”
– a tak naprawdę ekspatriacyjne – wypędzonym starała się udzielać pomocy Rada Główna Opiekuńcza (przez Polskie Komitety Opiekuńcze) oraz rodacy z miast. Część ocalałych oﬁar ludobójstwa, z Wołynia, w dramatycznych „marszach śmierci” posuwała się w kierunku Bugu i Sanu,
a przy przekraczaniu granicy GG była ostrzeliwana przez ukraińskie jednostki na służbie niemieckiej.
Wiktor Poliszczuk zwraca uwagę, że gdyby OUN-Bandery chciała wykorzystać konﬂikt niemiecko-sowiecki do zbudowania państwa ukraińskiego, to w roku 1944, gdy przegrana Niemiec
była już tylko kwestią czasu, a nadzieja na choćby namiastkę samodzielności państwowej
upadła, masowe mordowanie ludności polskiej traciło jakikolwiek sens polityczny. Nieprzerwanie tej operacji w przededniu wkroczenia Armii Czerwonej ujawnia prawdziwe intencje
OUN-UPA. Celem nie było zbudowanie państwa, a ﬁzyczne unicestwienie Polaków. Operacja
ludobójcza, wyczerpująca wszystkie znamiona zbrodni nieprzedawnialnej, podjęta z najniższych pobudek w oparciu o zbrodniczą ideologię faszystowską, była klasyczną czystką etniczną.
Zrozpaczeni Polacy na próżno wyglądali jakiejkolwiek pomocy.85 Wszelka obrona była bezcelowa, gdy nie tylko Ukraińcom, ale także dwóm pozostałym okupantom sytuacja taka ze wszech
miar odpowiadała. Każdy z nich dążył do wyniszczenia ludności polskiej. Nie było więc dobrych
rozwiązań. Samoobrony nie były wystarczająco dobrze uzbrojone – o to zadbał okupant niemiecki. Tak charakteryzował to autor jednego z raportów, opisujących sytuację w Małopolsce
Wschodniej:
Przewaga Ukraińców wobec żywiołu polskiego jest tak przygniatająca,
że Polacy skutecznie bronić się nie mogą. Tylko tam, gdzie Polacy są
w znacznej większości, organizowanie obrony może mieć widoki powodzenia, lecz i to nie zawsze, ponieważ w tych wypadkach Ukraińcy występują w znacznej sile, przy odpowiednim uzbrojeniu, którego Polakom
brak. […] Ukraińcy są dobrze zorganizowani, mają na swoje usługi całą
policję ukraińską. Dlatego wymienione wypadki skutecznej obrony
(Jacowce, Kołtów, Łuka, Kozaki itp) należy raczej przypisać indywidualnej
inicjatywie. Również zamiarów odwetowych ze strony polskiej nie można
w tych warunkach traktować poważnie [...].86

Polskie władze podziemne popełniły liczne błędy, jeśli chodzi o ową tragedię. Kiedy Polskie
Państwo Podziemne oﬁcjalnie ogłosiło współpracę z sojusznikiem naszych sojuszników – Rosją
sowiecką – wyrok na istniejące jeszcze samoobrony został wydany. Niemcy dali nacjonalistom
ukraińskim wolną rękę w tępieniu Polaków; mało tego, zaczęli dostarczać im broń.87 Jest jednak
faktem, że w swych działaniach Polacy byli skrępowani umowami koalicyjnymi, natomiast Ukraińcy, bez skrupułów manewrując między dwoma okupantami, wykonali za ich przyzwoleniem
plan w stu procentach – usunęli ﬁzycznie ludność polską z Kresów. Wobec trzech wrogów lud-

Zob.: „Meldunek dekadowy 3 VII 1944” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt., t. 2, s. 537: „Wielu
ludzi, zwłaszcza spośród uchodźców przychodzi często z pytaniami, czy Londyn jest należycie informowany o tym, co się tu dzieje.
Sądzą oni, że teraz, kiedy Amerykanie mają bazy w Rosji, nie byłoby trudno polskim lotnikom nadlecieć nad tereny najbardziej zagrożone i przez zbombardowanie wsi ukraińskich, z których Polacy zostali wypędzeni, zahamować akcję antypolską. Byłby to widoczny dowód dla masy ukraińskiej, że zbrodnicze wystąpienia nie pozostają bezkarne [...]”.
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„Wiadomości z Tarnopolszczyzny nadesłane 5 lutego 1944” [w:] Tamże, s. 731–732.
„Meldunek Tygodniowy z 15 IV 1944” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt., t. 1, s. 228.
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ność polska była bezradna. To, że pod groźbą nieuchronnej śmierci musiała oddawać się czasem
pod opiekę okupantów, jest dzisiaj używane jako argument o rzekomej „współpracy”. Jest to
skrajna hipokryzja i nieuczciwość. Konieczność szukania ratunku u wrogów świadczy jedynie
o tym, że bestialstwa ukraińskich nacjonaltów nie miały sobie równych.
Społeczność kresowa czuła się rozgoryczona obojętnością mieszkańców Polski centralnej,
a przede wszystkim władz państwa podziemnego. Dotyczy to także braku reakcji na ukrywanie
się w GG Ukraińców winnych zbrodni.88

Lata 1945–1947
Na przełomie 1944 i 1945 r. we wschodniej części Polski, w jej nowych, ustalonych traktatami międzynarodowymi, granicach znalazło się bardzo wielu Ukraińców – uciekinierów
przed zbliżającym się frontem. Stopniowo, wraz z postępami Sowietów, wycofywali się oni
wspólnie z Niemcami. Część jednak pozostała na wschodzie i rozproszyła się po wioskach.
Cały ten teren pokrywały duże kompleksy leśne, które dawały schronienie banderowskim
sotniom i czotom. Zaplecze stanowiły wioski, zamieszkałe przez ludność ukraińską, przepojoną ideologią nacjonalistyczną, bądź sterroryzowane przez bandy. Ludność ta zaopatrywała
je w żywność, dawała zakwaterowanie i wywiad. Bandy UPA zastraszały, rabowały i mordowały
ludność polską.
Wzdłuż całej linii Sanu następowała koncentracja licznych oddziałów ukraińskich. Ich jądro
stanowiły stare bandy bulbowców, banderowców i UPA oraz uzbrojone oddziały z Rusi Zakarpackiej. Część nosiła polskie mundury. W oddziałach tych służyli także niemieccy oﬁcerowie
sztabowi i członkowie niemieckich oddziałów technicznych (np. saperów), własowcy, Turkmeni,
członkowie byłej Dywizji SS „Hałyczyna”. Byli tam też chłopi, duchowni greckokatoliccy, inteligenci oraz specjaliści ukraińscy (np. lekarze) wzięci do wojska przez komisje poborowe UPA.
Częstokroć spotykało się w oddziałach żołnierzy sowieckich, czasem nawet wysokich rangą oﬁcerów, którzy rekrutowali się z nacjonalistów ukraińskich z Ukrainy sowieckiej. Ich liczebność
szacuje się na 10–20 tys.
Celem Ukraińców było wyniszczenie i wypędzenie Polaków z całego tego terenu, spalenie
polskich wsi i opanowanie Przemyśla, a w drugim etapie „oczyszczenie” całego terenu aż po Rzeszów – dokąd miały sięgać granice „Wielkiej Ukrainy”. Sowieci popierali te plany, bo pomagały
między innymi zdławić polskie siły partyzanckie i wszelkie możliwe próby oporu społecznego.
Poza tym, po przewidywanym zajęciu tych terenów przez siły UPA Związek Sowiecki zyskałby
wygodny pretekst do przyłączenia ich do swojego terytorium, jako części USRS.
Faktem jest, że upowskie akcje terrorystyczne doprowadziły do wstrzymania wysiedleń ludności
ukraińskiej za San. W dokumentach polskiego podziemia np. Biuletynach Kresowych89, ale i w licznych
raportach i meldunkach, zgromadzonych w zbiorach Ministerstwa Administracji Publicznej lat
1944–194790 zachowało się wiele dramatycznych informacji na temat napadów i mordów popeł-

Zob.: Fragment „Meldunku dekadowego z 16 V 1944” [w:] Tamże, t. 2, s. 483: „Opinia tutejsza oczekuje od zachodu jak
najostrzejszego bojkotu zbiegłych tam Ukraińców. Okolice Krynicy, Nowego Sącza, Gorlic, Jasła, są nimi przepełnione. W Krakowie
znajduje się ich centrala. Niestety, nie nadchodzą żadne wiadomości tego rodzaju, co jest boleśnie odczuwane jako brak solidarności [...]”.
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89
Biuletyny te wydawali członkowie Komitetu Ziem Wschodnich w latach 1945–1946 (w posiadaniu autorki). Szerzej sprawy
te omówione są w pracy: L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt.
90

W zbiorach Centralnego Archiwum MSWiA, zesp. MAP.

nianych przez UPA. Poraża fakt niejasnej, a jednak uchwytnej źródłowo współpracy UPA z władzami
sowieckimi w celu wypędzenia i wymordowania polskiej ludności w powiatach południowo-wschodnich nowej Polski. Oto niektóre z informacji, dotyczących eksterminacji polskiej ludności:
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W nocy 1 października 1945 [r.] ukraińskie oddziały napadły na Szechynie, Kąciki, Bartkówkę, Dąbrówkę i inne wsie i spaliły je w 75 procentach.
W gromadzie Szehnica zamordowano 30 Polaków, a 2 osoby zaginęły. W ostatnich tygodniach października 1945 [r.] wzmogły się akcje terrorystyczne. Noc
w noc banderowcy palili wsie polskie przeważnie w 75 procentach, zapowiadając, że spalą wszystkie wsie po Rzeszów. Spłonęły: Łętownia, Raczpol,
Wapowce, Korytniki, Zalesie i wiele innych. Zagrożone były już najbliższe
okolice Przemyśla, jak Kruhel i Pikulice (spalone w połowie listopada). Na
większą uwagę zasługuje spalenie wielkich wsi polskich Borownica i Dylągowa, które napadnięte przez silne bandy liczące około 1.500 ludzi broniły
się, ale bezskutecznie. Dylągowa liczyła 1200 gospodarstw, napadnięta przez
1500 doskonale uzbrojonych partyzantów broniła się i prosiła o pomoc starostwo w Przemyślu. Starosta przemyski pomocy odmówił i oświadczył z drwinami, by chłopi broń wykopali i bronili się sami. Wieś została spalona, ludność
częściowo wymordowana, część uciekła. Po zniszczeniu Dylągowej, oddział
ukraiński, w sile ok. 2000 ludzi spalił wieś Tarnawkę, ludność została wybita
w połowie, reszta zbiegła. W połowie października banda 500 Ukraińców napadła na Jasienicę, lecz zostali odparci, pozostawiając zabitych. Wśród nich
znaleziono Rosjan. Chłopi uciekli do miasta. Kilka dni potem ta sama banda
napadła na Hutę Brzeską i po jej okrążeniu otworzyła ogień z karabinów maszynowych. Chłopi obronili się, Ukraińcy zbiegli i ukryli się w bunkrach podziemnych w Chołowicach. Około 25 października 1945 [r.] silna banda
ukraińska najpierw zażądała od wsi Zalesie 300.000 zł okupu, a potem napadła
na nią i spaliła doszczętnie, mordując 10 rodzin polskich. Zaginęło kilkunastu
mężczyzn, którzy bronili wsi. Dnia 28 października 1945 [r.] Ukraińcy spalili
Korytniki i Wapowce. Znaleziono tu ulotki wzywające Polaków do ewakuowania się aż za Rzeszów, bo inaczej zostaną wybici do nogi. Tego samego dnia
żołnierze polscy schwytali w tych okolicach dwóch banderowców i odstawili
ich do Milicji Obywatelskiej w Przemyślu. Tutaj na rozkaz sowieckiego komendanta wojennego została im broń zwrócona, potem zostali zwolnieni
i pod ochroną sowieckich żołnierzy wrócili na dawne miejsce. W nocy 28 października pokazały się patrole ukraińskie 3 km od Przemyśla w rejonie
Ostrowa. Przeszły San i udały się w kierunku Zruhela. U banderowców przeważa broń pochodzenia sowieckiego i mundury sowieckie.
Dnia 26 października 1945 [r.] i tej samej nocy odbyły się dwa napady
na oddziały Wojska Polskiego, na garnizon w Birczy i sąsiedniej wsi. Banda
ubrana w mundury polskie i sowieckie była dokładnie poinformowana
o rozmieszczeniu wojsk, znała hasło na ten dzień, dlatego warta nie mogła
zaalarmować oddziałów polskich i Ukraińcom udało się zaskoczyć je we
śnie. Istnieją sprzeczne wiadomości, według jednych została zniszczona
kompania wojska, według innych Ukraińcy zostali odparci, tracąc 45 zabitych. Zabito 20 polskich żołnierzy. Ludności cywilnej miało zginąć kilkadziesiąt osób. Część domów została spalona.
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Dnia 27 października 1945 [r.] ludność Krasiczyna otrzymała od band
ukraińskich nakaz opuszczenia wsi, dlatego w popłochu opuściła swe
domy i mienie, uciekając do miasta. W okolicy Dubiecka schwytano dwóch
banderowców, którzy zeznali, że służą w armii sowieckiej i mają „prykaz
pałenia polskich osiel”. Zeznanie swoje poparli dowodami w postaci rozkazów przełożonych władz. W kierunku Birczy, Krasiczyna i Huty udała
się 17 dywizja piechoty. Przy wymarszu zrewidowano żołnierzy i odebrano
im amunicję, pozostawiając im tylko po 6 naboi i 1 granacie. W Birczy
w czasie walk stwierdzono wśród Ukraińców obecność Niemców w polskich mundurach.
Powiat Sanok. Istniała tu współpraca zdezorientowanych oddziałów
AK z oddziałami ukraińskimi. Ze strony AK starano się, by społeczeństwo
uwierzyło w porozumienie polsko-ukraińskie i zbratało się z Ukraińcami
przeciw Rosji. Oddziały ukraińskie były ostrzegane przed polskimi oddziałami wojskowymi i obławami, podobnie (leśne) polskie oddziały AK
przebywały na terenie ukraińskim i były tam zakonspirowane. Mimo to
polskie wsie płonęły nadal. Wszystkie wsie, z których wysiedlono Ukraińców, zostały spalone. Bandy ukraińskie napadły nawet na Sanok, paląc kilkanaście domów. W oddziałach ukraińskich stwierdzono obecność
niemieckich oﬁcerów SS. Organizacje ukraińskie zapewniają Polaków, że
walczą tylko przeciw Rosji sowieckiej, ale tego nie było widać, natomiast
nieustannie walczyły z Wojskiem Polskim, milicją i UB. W tym rejonie nie
było wówczas żadnych władz polskich. Stwierdzono natomiast popieranie
band ukraińskich przez władze sowieckie. Gdy wojsko polskie wzięło do
niewoli partyzantów ukraińskich i wsadziło ich do więzienia, w którym
już przebywali uwięzieni polscy partyzanci, NKWD zwolniło natychmiast
Ukraińców, pozostawiając Polaków nadal w więzieniu. Dopiero przemocą
uwolniło ich wojsko polskie. Oddział banderowców napadł też na Mrzygłód mordując polskich milicjantów, w okropny sposób ich masakrując. Gdy
przyszła pomoc z Rzeszowa, znalazła tylko zwłoki. Oﬁary morderstw ukraińskich przewieziono do Rzeszowa i sprawiono im manifestacyjny pogrzeb,
ogłaszając na aﬁszach, że są to oﬁary „bandytów z NSZ”.
Powiat Jarosław. W powiecie pozostało jeszcze 12.000 ludności ukraińskiej, ale wysiedlania musiały być wstrzymane z powodu terroru ukraińskiego. W lasach na północ od Wiązownicy i Sziwska skoncentrowano
silne oddziały ukraińskie. Łączność między Jarosławiem a Lubaczowem
została przerwana, ponieważ Ukraińcy zniszczyli mosty drogowe i kolejowe na Sanie. Ostatni most na Sanie w rejonie Gorzyc został spalony
przez Ukraińców dnia 26 października 1945 [r.]. Akcja band polegała na
paleniu wsi opuszczonych przez ludność ukraińską i na napadach na
rdzennie polskie wsie za Sanem. W rejonie Leżajska banda ukraińska
napadła na wieś Kuryłówkę i spaliła ją doszczętnie, prócz niej 4 inne miejscowości. Ludność polska uciekła tylko w ubraniach. W nocy 30 października 1945 [r.] silna banda ukraińska napadła na polską wieś Jodłówka
w okolicach Pruchnika – 19 km od Jarosławia. Wieś częściowo spalono, zamordowanych zostało kilkanaście osób. Wieś uratowało wojsko polskie,
które wzięło do niewoli 38 partyzantów ukraińskich. Na północ od

Wiązownicy banda ukraińska napadła na oddział „Służby Ochrony Kolejowej”. W rejonie Leżajska została spalona wieś polska Piskorowice oraz
4 inne wsie. Podobna sytuacja była w pow. lubaczowskim. Odbywały się
napady na wsie polskie, palono budynki użyteczności publicznej, polskie
szkoły, kościoły, nawet były wypadki wymordowania dzieci polskich, co
noc trwały pożary.
Władze krajowe zmuszone były wstrzymać przesiedlenia, a wojsko polskie na pewien czas zaniechało wszelkiej akcji przeciw zbyt silnym bandom ukraińskim i z powodu zachowania władz sowieckich. Granica została
zamknięta. Obstawiły ją oddziały sowieckie NKWD i sowiecka straż graniczna. Nad „bezpieczeństwem” ludności polskiej czuwać miały władze
sowieckie, które jednak dawały przyzwolenie na niszczycielską akcję band
ukraińskich.91

W marcu 1946 r. UPA liczyła na terenach powiatu leskiego i sanockiego ok. 50 tys. osób.92
Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna.93 Odnotowywano przypadki udzielania oddziałom UPA pomocy przez Rosjan (np. w rejonie Odrzechowej posłali dwa samochody amunicji
w beczkach), zaś w czasie walk z oddziałami Wojska Polskiego (Wojsk Ochrony Pogranicza)
w rejonie Komańczy samolot sowiecki zrzucał dla UPA broń. Schwytanych i odstawionych do
komendy WOP banderowców urzędujący tam Rosjanie puszczali wolno, mimo dowodów,
że zatrzymani pozbawili życia trzech podoﬁcerów Wojska Polskiego (czwarty właśnie zdołał
uciec i był świadkiem).94 Wyżsi oﬁcerowie WP (Rosjanie) nie przychodzili z pomocą napadnię-

91
Opisy te znajdują swoje rozwinięcie w Biuletynie Kresowiaków (nr 2–3 z 1946) w tekście „Zachowanie się władz sowieckich”.
Oto fragment: „Władze sowieckie celowo popierają i tolerują tworzenie band ukraińskich, ich koncentrację i akcję wrogą Polsce
(palenie wsi), natomiast aresztują Polaków, którzy organizują obronę. Np. aresztowano kierownika szkoły w Wiązownicy, który brał
udział w obronie wsi i kościoła. Wojsko polskie zachowuje się zupełnie biernie i samo obawia się likwidacji. Starostwo powiatowe
w Jarosławiu zaprzestało wysiedlania ludności ukraińskiej i weszło w pertraktacje z dowództwem band, pragnąc zachować »spokój«”. [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt., t. 1, s. 142–143.
92
„Trzy jej sztaby kwaterują w trzech różnych miejscowościach na terenie tych dwóch powiatów. Korpus ten ma łączność
z innymi oddziałami operującymi w okolicy Przemyśla oraz z resztą UPA, zajmującą nieprzerwanie całe Podkarpacie, przy czym
główne siedlisko i centrum organizacyjne mieści się na tzw. Pokuciu. Poza tym UPA ma swoje oddziały zbrojne na Ukrainie sowieckiej
pod nazwą »czarna koszka«. Na zajętych przez siebie obszarach UPA organizuje ukraińskie władze samorządowe i administracyjne,
ściąga podatki wedle polskiego systemu podatkowego, wymierza sprawiedliwość przez swoje sądy wojskowe; porządek publiczny
utrzymuje ukraińska żandarmeria wojskowa...”. Biuletyn Kresowiaków, nr 4–6 (1946) [w:] Tamże, s. 144–145.
93
Tamże, s. 145–146: „W powiatach leskim i sanockim zajmuje UPA coraz dalsze tereny paląc wsie polskie, mordując Polaków, niszcząc połączenia drogowe i kolejowe. Milicja Obywatelska zwija swoje posterunki. Władze samorządowe ewakuują zarządy gminne. Inspektoraty nakazały z terenów zagrożonych usunąć dokumenty i pieczęcie szkolne. Ludność polska żyje tam
w trwodze i sama się częściowo ewakuuje, bojąc się utracić życie z rąk ukraińskich. UPA otoczyła miasta Sanok, Lesko, Rymanów,
uszkodziła linię kolejową Zagórz – Chyrów wysadzając 3 mosty kolejowe, linię Zagórz – Łupków wysadzając most, wyminowując
wieżę ciśnień i stację wodną w Szczawnem oraz niszcząc na tej linii nawierzchnię kolejową na przestrzeni kilkunastu km. Na linii
Zagórz – Jasło wyminowała UPA zupełnie stację Nowosielce. Na zajętych przez siebie obszarach UPA pali budynki posterunków
Milicji Obywatelskiej, milicjantów rozbraja i rozmudurowuje a ekwipunek wysyła do własnych magazynów wojskowych dla swych
poborowych. Zdarza się dlatego często, że oddziały UPA umundurowane są w mundury polskie, dezorientując mieszkańców wsi
polskiej. Wojsko polskie nie odbiera zajętych terenów i zajmuje wobec UPA stanowisko co najwyżej defensywne. UPA w stosunku
do Polaków – stałych mieszkańców tych dwóch powiatów – odnosi się brutalnie, jednak nie morduje, wypędza w bieliźnie, pali
domy i dobytek. Rozrzuca się przy tym ulotki wzywające Polaków do opuszczenia województwa rzeszowskiego, jako rdzennie
ukraińskiego. Polaków ze Wschodu, osiadłych na terenie tych dwóch powiatów Ukraińcy mordują, powołując się na specjalne polecenie w tej mierze. Zostało to dokładnie stwierdzone przy zamordowaniu przez UPA Władysława Leszczyńskiego spod Podhajec,
zamieszkałego ostatnio w Zboiskach koło Bukowska. UPA ściąga kontyngenty nie tylko z terenów przez siebie zajętych, ale też
i z sąsiednich pozostających pod obecną władzą polską i to nawet ze wsi polskich [...]”.
Tamże.
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tym wsiom polskim, dopuszczając do ich kompletnego zniszczenia. W pierwszych dniach sierpnia 1945 r. napadniętej Średniej Wsi pułkownik WP nazwiskiem Kiryluk nie przyszedł z pomocą
z odległego o 9 km Leska. Tej samej nocy UPA niszczyła sąsiednie wsie i miasteczka, jak Hoczew i Baligród, mordując Polaków i paląc domostwa. Dnia 29 grudnia 1945 r. UPA zaatakowała
Nowosielce, Pielnię i Długie. Pułkownik Pluto z Sanoka (również sowiecki) nie podążył na
pomoc. Ukraińcy wtedy w samych Nowosielcach spalili i obrabowali 200 domów.95 Autorzy
z Biuletynu Kresowego pisali: „Na odprawach komendantów posterunków MO instruktor sowiecki
z Bezpieczeństwa pouczał w grudniu 1945 r., że nie banderowców należy ścigać a akowców
i chłopów polskich, którzy mają broń”.96 Z tego można wysnuć jedyny wniosek, że oﬁcjalne
koła sowieckie, aczkolwiek u siebie zwalczały banderowców, na terenie polskim ich popierały.
Opisywane wypadki znajdują potwierdzenie w oﬁcjalnej polskiej prasie lokalnej i centralnej.
Dowody na ich prawdziwość znaleźć można w dziesiątkach relacji mieszkańców, a także żołnierzy udzielających im pomocy. Jest to jednak temat odrębny. Czytelników zainteresowanych
dotarciem do prawdy autorka zachęca do przestudiowania ówczesnych artykułów prasowych,
dokonania kwerend w polskich archiwach wojskowych. Dzisiejsze interpretacje najczęściej nĳak
mają się do prawdy historycznej, a są jedynie nieuzasadnionym ideologizowaniem i apoteozowaniem morderców.
Należy uznać za pewnik, że jedynym ratunkiem dla ludności polskiej, a także jedynym sposobem zachowania tych ziem dla Polski było wysiedlenie ludności ukraińskiej, stanowiącej zaplecze band UPA. Jak wiemy, udało się to tylko częściowo. Wielu Ukraińców, na skutek
militarnego przeciwdziałania organizowanego przez UPA, nie wyjechało w latach 1945–1946
do USRS, mimo że byli do tego zobligowani umowami międzynarodowymi. Takie postępowanie
po raz kolejny, ukazało nierównoprawność w traktowaniu polskich mieszkańców województw
wschodnich i Ukraińców.97
Operacja „Wisła”, która nastąpiła wreszcie w roku 1947, miała przyzwolenie moralne
i akceptację społeczeństwa polskiego, jako jedyny skuteczny środek do zakończenia dalszego
przelewania polskiej krwi. Takie są fakty. Akcję tę należy pojmować w kategoriach realizowania
na tych terenach polskiej racji stanu i działanie konieczne. Odpowiedzialność za to, że do niej
doszło, spada na zbrodniczą ideologię OUN–UPA i jej wykonawców, nieliczących się z życiem,
zdrowiem i mieniem zwykłych ludzi. Żadna idea, nawet idea „Samostĳnej Ukrainy”, nie usprawiedliwia mordów.
To OUN i UPA ponoszą odpowiedzialność za represje, jakie spadły na ukraińską i rusińską
ludność dzisiejszych polskich województw południowo-wschodnich. Nie wolno mylić przyczyny
ze skutkiem. Zrzucanie na Polskę, wtedy i dziś, winy za to, że wreszcie skutecznie obroniła
swych obywateli i okrojone terytorium, należy uznać za nadużycie.
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Tamże, s. 145.
Tamże, s. 146.

W tym miejscu należy zauważyć, że opuszczający Polskę wysiedlani Ukraińcy w 1945 wyjeżdżali z całym dobytkiem,
zwierzętami, wozami, a więc w warunkach nieporównywalnie lepszych, wręcz komfortowych, w stosunku do dziesiątek tysięcy polskich wygnańców pozbawionych wszystkiego, w wyniku zbrodniczych działań nacjonalistów ukraińskich.

Wnioski
„Zbrodniarzom sprzyja wszystko. Brak dokumentów (niszczyli je sami), śmierć świadków
(wielu zabili sami), upływ czasu zabierający ludziom pamięć, strachy czające się w ludzkich
głowach na każde wspomnienie, wreszcie – koszmary dręczące tych, co wiedzą”.98
Zbigniew Bartuś
Operacja przygotowana przez OUN, a potem UPA w latach 1941–1947 zarówno pod względem militarnym, jak i organizacyjnym była perfekcyjna, przeprowadzona z wielkim wysiłkiem
i dyscypliną.99 Nie ulega też wątpliwości, że we wzbudzonej wówczas społecznej mobilizacji
małopolscy Ukraińcy uzyskali swą narodową samoświadomość. Jednak, mimo tych niewątpliwych i godnych podkreślenia zasług nacjonalistów dla swego narodu, należy stwierdzić, że metody do których posunęli się, aby osiągnąć cel były niedopuszczalne i godne największego
potępienia. Nie wolno, bowiem budować swej niepodległości drogą eksterminacji i ludobójstwa.
Pierwszym etapem było wyniszczenie ludności żydowskiej, dokonane z inspiracji niemieckiej,
ale realizowane głównie przez policję ukraińską i inne ukraińskie formacje pomocnicze. Zachęceni łatwością, z jaką pozbyli się Żydów, nacjonaliści ukraińscy przystąpili do ﬁzycznego usunięcia z Kresów południowo-wschodnich ludności polskiej, ormiańskiej, czeskiej, rosyjskiej,
cygańskiej, a także tych Ukraińców, którzy nie godzili się na ich okrutne rządy. Wszyscy wspomniani, podobnie jak ich oprawcy, byli obywatelami polskimi.
Zachowane źródła, z którymi zetknęła się autorka w sposób jednoznaczny wskazują na
odpowiedzialność strony ukraińskiej za dokonaną akcję ludobójczą. Spory dotyczyć mogą jedynie proporcji, w jakich inspiracja i odpowiedzialność rozkładała się na poszczególne organizacje ukraińskie i Cerkiew greckokatolicką.100 Nie może być mowy o usprawiedliwianiu
sprawców i kwalifikowaniu organizacji i band jako wojska, czy oddziałów narodowowyzwoleńczych. Nie mieliśmy też do czynienia z żadnym „konfliktem polsko-ukraińskim”. Żadna
formacja wojskowa, ani nawet „partyzancka” nie może dopuszczać się opisanych wcześniej
czynów.
Oczywiście, nie wolno pominąć formalnej odpowiedzialności władz okupacyjnych (niemieckich i sowieckich), które zobowiązane były do zapewnienia bezpieczeństwa na okupowanych
przez siebie terenach. Jednak inspiratorami i wykonawcami opisywanych masowych mordów
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Redaktor krakowskiego Dziennika Polskiego, od lat zajmujący się trudnymi problemami w polskich dziejach najnowszych.

Zob.: dokumenty zamieszczone i wykorzystywane w książce: L, Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…, dz. cyt.,
t. 1–2; Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich, dz. cyt.; Tychże, Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce
Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942–1944 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004).
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100 Tak pisze autor „Raportu politycznego z 15 XII 1943 roku” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt.,
t. 2, s. 332: „Jest charakterystycznym, że niezgodne między sobą grupy Melnyka, Bandery i Bulby na płaszczyźnie tępienia Polaków
postępują zadziwiająco zgodnie. Zaznaczyć należy, że były już kilka razy robione próby zlania tych grup w jedną całość, a przynajmniej stworzenia wspólnej nadrzędnej władzy. W tym kierunku największą aktywność przejawia grupa Tarasa Bulby. Uwidacznia
to załączony przy niniejszym list otwarty d-cy ukr. rewolucyjnej powstańczej armii (UPRA) Atamana Tarasa Bulby skierowany do
przywódców OUN, w którym, wyjaśniając przyczyny nieudania się dotychczasowych prób utworzenia Ukraińskiej Narodnej Rewolucyjnej Rady (UNRR), z powodu monopartyjnego stanowiska OUN grupy Bandery, ponawia propozycje utworzenia tej Rady.
Jak z tekstu wynika, list ten napisany został w X br., czyli do tej pory nie nastąpiło jeszcze utworzenie UNRR i nadal istnieje podział
na grupy Melnyka, Bandery i Bulby. Każda z nich chciałaby przewodniczyć dwóm pozostałym, najwięcej agresywne stanowisko
w tej sprawie zajmuje grupa Bandery, poczynania scaleniowe podejmuje grupa Bulby. Pomimo, że sam Bulba w liście otwartym
pisze o sobie, że jest »muzykiem poleskim« i nacjonalistą, jednak biorąc pod uwagę jego akcję wołyńską, poczynania na tutejszym
terenie oraz wyżej wymienioną akcję scaleniową, nasuwa się pewnik, że jest on agentem bolszewickim, który pod płaszczykiem
nacjonalistycznym działa na rzecz bolszewickiego państwa [...]”.
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byli Ukraińcy rodem z Małopolski Wschodniej i Wołynia.101 Fakty te potwierdzają materiały
i dokumenty. Nie można się zgodzić z twierdzeniem, jakoby na Kresach doszło do „wybuchu
masowej swawoli i nienawiści wobec Polaków”, jakby żywcem wyjętej z opowieści hajdamackich.
Niemniej jednak taką, wygodną dla inspiratorów zbrodni interpretację, toleruje wielu ukraińskich historyków.102
Scenariuszowi zakładającemu nieuchronność ludobójstwa przeczą prawie wszystkie relacje
mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej. W ich świetle przeciętny Ukrainiec nie żywił
do swych sąsiadów-Polaków żadnej nienawiści i nie wnosił pretensji o dyskryminację, bo takiej
nie doświadczał. Polacy nie nienawidzili Ukraińców, bowiem nie mieli za co. Zwalczali tylko
przed wojną, zresztą bardzo niekonsekwentnie, działające tam organizacje terrorystyczne
z OUN i UWO na czele, i ich przywódców. Sprawując władzę państwową mieli do tego pełne
prawo. Współżycie z resztą ludności było w większości powiatów poprawne. Sąsiedzi pomagali
sobie nawzajem, zapraszali się na uroczystości rodzinne, święta religĳne, częste były mieszane
małżeństwa. Oczywiście zdarzały się odstępstwa od tych zachowań, ale z reguły w rodzinach
o przekonaniach komunistycznych.
Dopiero po 17 września 1939 r. „podejście klasowe” stało się istotne. Jednak w codziennym
życiu wsi pojęcia „burżujów” i „kułaków” wydawały się niepoważne.103 I gdyby nie katalizator
– poparty strachem – w postaci zbrodniczej agitacji sfanatyzowanych przywódców OUN, nie
doszłoby do tragedii na taką skalę.
Akcja ludobójcza, jako działanie polityczne, została przez nacjonalistyczne ugrupowania
ukraińskie zaplanowana z zimną krwią, a zrealizowana z konsekwencją i okrucieństwem. Chodziło o to, by w chwili zakończenia wojny Polaków na Kresach już nie było.104 Wtedy nie byłby
potrzebny żaden plebiscyt, dzielenie ziemi. Zwycięzca brałby wszystko.
Według ustaleń badaczy odpowiedzialne za zbrodnie popełnione na Polakach były następujące osoby z kierownictwa OUN-UPA105:
n Mykoła Łebedź „Ruban” – główny autor idei masowej eksterminacji Polaków w oparciu
o ideologię hitlerowską;

101 Zob.: „Wypadki na Wołyniu i w powiecie Włodzimierskim (lato – jesień 1943)” [w:] Tamże, s. 686–687: „O godz. 2 minut
30 po północy w dniu 11 lipca 1943 r. rozpoczęła się rzeź. Każdy dom polski okrążyło nie mniej jak 30–50 chłopów z tępym narzędziem i dwóch z bronią palną. Kazali otworzyć drzwi, albo w razie odmowy rąbali drzwi. Rzucali do wnętrza domów ręczne granaty,
rąbali ludność siekierami, kłuli widłami a kto uciekł strzelali doń z karabinów maszynowych. Niektórzy ranni męczyli się po 2 lub
3 dni zanim skonali, inni ranni zdołali resztkami sił dotrzeć do granicy powiatu sokalskiego. Od godz. 2 min. 30 w nocy do godz.
11-tej przed południem były doszczętnie wymordowane położone w pobliżu siebie następujące kolonie polskie: Nowiny, Gurów
Duży, Gurów Mały, Wygranka, Zygmuntówka i Witoldówka. Zginęło tam straszną śmiercią ponad 1000 osób. Po morderstwie zaraz
po południu tegoż dnia nastąpił rabunek. Chłopi z sąsiednich wsi przychodzili i zabierali konie, wozy, ubrania, pościel, krowy, świnie,
kury – inwentarz żywy i martwy. Jeden bogaty chłop ze wsi Zabłoćce mając 40 ha ziemi, zabudowania murowane, zabrał 15 maszyn
do szycia. Po rabunku jedli obiad na tejże kolonii. Po spożyciu obiadu przeszli drogą przez kolonię i śpiewali, że Lachów wymordowali. Do kilku domów pozwlekali z drogi i podwórzy zwłoki i spalili całe zagrody. […] Następnego dnia udał się do pogranicznych
wiosek polskich p. Landskomissar z Sokala w asyście kilku niemieckich żołnierzy. Zaraz w kolonii Wygranka zobaczyli oni koło
pierwszego domu 8 trupów, w drugim domu 5, w trzecim 7 itd., aż zatrzymali się koło domu, w którym zobaczyli dziecko dwuletnie
nasadzone na widły i wstawione w okno, drugiemu dziecku wsadzono w brzuch szpadel i podparto nim drzwi. Zaraz sfotografowali
to, wyjęli szpadel i widły z ciał dzieci i oświadczyli: »Nie – to jest droga kryminalna i dalej nią jechać nie będziemy«. Zawrócili do wsi
Zabłoćce, tam pod pagórkiem, koło ﬁgury św. Jana, zobaczyli przeszło 30 osób pomordowanych z folwarku Zabłoćce, ksiądz
proboszcz i organista leżeli zmasakrowani na polu [...]”.
102
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Oczywiście tych, którzy faktu tej zbrodni w ogóle nie przyjmują do wiadomości, jak Mykoła Siwicki.
Zob.: L. Karłowicz, Polska–Ukraina…, dz. cyt., s. 9–18.
Dowodów na istnienie tych dokumentów dostarcza w swych pracach Wiktor Poliszczuk.
Wiktor Poliszczuk, Władysław i Ewa Siemaszko, Cz. Partacz, Wł. Filar i inni.

n Roman Szuchewycz „Taras Czuprynka” – dowódca UPA, autor przechwyconego przez Armię
Krajową rozkazu o konieczności przyśpieszenia likwidacji ludności polskiej w związku ze
zbliżaniem się Armii Czerwonej;
n Rostysław Wołoszyn „Horbenko” – zastępca Szuchewicza, szef służby bezpieczeństwa (SB);
n Dmytro Hrycaj „Perebĳnys” – szef sztabu głównego UPA;
n Wasyl Sydor „Szełest” – jeden z twórców UPA.
Bezpośrednimi organizatorami i kierownikowi ludobójstwa Wołyniu byli:
n Dmytro Klaczkiwski „Kłym Sawur” – razem z Wasylem Sydorem scalił bandy na Polesiu,
tworząc z nich pierwszy oddział UPA, który przystąpił od razu do mordowania ludności polskiej. W 1943 r. został dowódcą okręgu UPA-Północ, obejmującego swym zasięgiem cały
Wołyń;
n Leonid Stupnicki „Honczarenko” – szef sztabu UPA-Północ;
n Mykoła Omelusik – naczelnik oddziału operacyjnego planującego akcje eksterminacyjne.
UPA-Północ składała się z trzech zgrupowań. Dowódcą pierwszego, obejmującego powiaty:
Sarny, Kostopol i Pińsk był Iwan Łytwynczuk „Dubowyj” – jeden z najokrutniejszych morderców.
Zgrupowaniem drugim, obejmującym powiaty: Łuck, Horochów, Włodzimierz, Kowel oraz część
Polesia dowodził Jurĳ Stelmaszczuk „Rudyj”.106 Zgrupowanie to robiło wypady za Bug, gdzie winne
jest wielu morderstwom na ludności polskiej i podpaleniom. Zgrupowaniem trzecim, południowym,
obejmującym powiaty: Równe, Zdołbunów, Dubno, Ostróg, dowodził lekarz – Petro Olĳnyk „Enej”.
Jak wspomiano, wielu przedstawicieli kleru greckokatolickiego nie tylko nie powstrzymywało morderców, ale wręcz zachęcało do przestępstw.107 W dokumentach są na to rozliczne dowody, jak chociażby wezwania: „Braty za orużja i ty – ta byty Lachiw, a Boh wam hriwdu
wydpustyt”108, czy śpiewany w czasie procesji Bożego Ciała roku 1943 refren do pieśni i modłów:
„rżnĳ Lachów, rżnĳ”. Relacje naocznych świadków mówią o trudnym do wyobrażenia błogosławieniu przez księży greckokatolickich narzędzi zbrodni. Dochodziło nawet do bezpośredniego
udziału kapłanów, ich dzieci i najbliższych krewnych w mordach.109 Były to przypadki na tyle
częste, że po wojnie organizacje podziemne próbowały przeprowadzić ankietę wśród ocalałych
z rzezi kresowian na ten temat.110
Wszystkich oﬁar nie sposób dziś policzyć. Fakt ten jest niezwykle wygodny dla chcących
ukryć prawdę. Wielu sprawców żyje do dziś wygodnie na Zachodzie. Czasem „papiery” pomordowanych Polaków służyły mordercom, mówiącym przecież po polsku, do urządzenia sobie
życia, wyłudzania świadczeń w Polsce i na Zachodzie. Dla wielu oprawców właśnie znienawidzone polskie obywatelstwo stało się przepustką do wolności i bezkarności.111

Wpadł w ręce Rosjan i złożył obszerne zeznania dotyczące mordów na ludności polskiej. Teksty tych zeznań opublikował
w nr 49/1993 lwowski Dialog. Dialog opublikował też zeznania Stepana Janiszewskiego, kierownika SB w zgrupowaniu południowym
(pochodzą z 9 IX 1948); Włodymyra Stupaka, komendanta SB nadrejonu Zdołbunów (zeznania z 20 XI 1944); Filimona Jeﬁmczuka
(zeznania z 16 XI 1974) i Andrija Hawryluka (zeznania z 28 VI 1945).
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107 Zob.: opracowania pt. „Sprawa Unii” i „Problem ukraiński a polska racja stanu” [w:] „Teki Zielińskiego”, Archiwum
PAN-PAU Kraków.
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Publiczna wypowiedź parocha Rentza w Wołczyszczewicach.
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Szerzej na ten temat: Tamże, t. 1, s. 100–104.

Dokument pt. „Wieś Rozważ pow. Złoczów (rok 1944)” [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., dz. cyt.,
t. 2, s. 741 zawiera przykład księdza greckokatolickiego z Rzeczycy, gmina Tarnoszyn.
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Tak było w wypadku esesmanów z dywizji SS Galizien, tak było i w wypadku samego Dmytra Doncowa, który nie gdzie
indziej, tylko w polskiej ambasadzie w Bukareszcie szukał schronienia.
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Należy podkreślić, że wielu ukraińskich mieszańców II RP w mordach nie uczestniczyło
i nawet pod presją nie chciało mordować swych polskich sąsiadów lub krewnych. Za odmowę
uczestniczenia w zbrodni, czy wstąpienia do UPA groziła im okrutna śmierć z ręki istniejącej
w ramach UPA „Służby Bezpeki”.112
Skazując na zapomnienie dramat polskiej ludności kresowej odcinamy te doświadczenia od
zbiorowej wiedzy historycznej ludzkości. Na próżno we współczesnych zagranicznych podręcznikach i encyklopediach XX w. szukać polskich oﬁar tej tragedii.113
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Wiktor Poliszczuk w pracy Dowody zbrodni, dz. cyt., s. 733, ocenia liczbę ukraińskich oﬁar OUN i UPA na ok. 40 tys.

Kiedy policzymy oﬁary sowieckich łagrów i zsyłek, eksterminacji niemieckich, oﬁary nacjonalistów ukraińskich i w końcu
przymusowej „repatriacji” musimy już mówić o milionach, a nie setkach tysięcy oﬁar.

Kraśnik:
niemieckie siły policyjne
w Generalnym Gubernatorstwie.
Mikrostudium
(część 2)1
Marek Jan ChodakiewiCz

Policja Pomocnicza
Policja Pomocnicza (Hilfspolizei) podlegała Policji Porządkowej (Ordnungspolizei). W jej skład
wchodzili volksdeutsche, etniczni Niemcy z różnych stron Europy. Pośród tych, którzy stacjonowali
w Generalnym Gubernatorstwie najwięcej było byłych obywateli polskich i sowieckich. Często
służyli jako tłumacze przy innych formacjach policyjnych.2
W powiecie Kraśnik nie stacjonował zwarty oddział Policji Pomocniczej, ale jej członkowie
wzmacniali poszczególne posterunki żandarmerii niemieckiej. Pod wieloma względami traktowano ich jak integralną część tej formacji. Około 10 proc. sił żandarmerii pochodziło z Hilfspolizei, podczas gdy reszta z Ordnungspolizei.
Znamy częściowe personalia trzynastu policjantów pomocniczych.3 Dziesięciu przybyło do
powiatu Kraśnik do marca 1940 r.4 Wydaje się, sądząc po nazwiskach, że rzeczywiście wywodzili
się z ludności niemieckiego pochodzenia: Johann Giring, Emil Jeske, czy Karl Semper. Tylko
dwóch miało polskie nazwiska: Obw. Wroblewski i Utw. Reinhold Sierpinski, co naturalnie nie
przesądza o ich świadomości narodowej.5

Wcześniej na ten temat zob.: M. J. Chodakiewicz, „Kraśnik: Niemieckie siły policyjne w Generalnym Gubernatorstwie:
Mikropoziom”, Glaukopis, nr 1 (2003): s. 144–185; tegoż, „Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyznie: Z dziejów okupacji niemieckiej w janowskiem”, Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. 2 (2002): s. 113–126 (dostępny pod
http://www.libra.civ.pl/rrh_2_2002/rrh%20t.2_07.pdf).

1

2
A. Hempel, Pogrobowcy klęski: Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie, 1939–1945 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990): s. 53.
3
4

Zob. poniżej: appendix Hiﬂspolizei.

5

GKBZPNPOL, KŻL – Posterunek Zaklików, sygn. 264, k. 84.
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Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu, Okręgowa Komisja w Lublinie, Kartoteka Żandarmeria
Lublin (dalej: GKBZPNPOKL), sygn. 218, k. 21.
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Policjantów pomocniczych obowiązywały te same zasady służby, co ich kolegów urodzonych
w Rzeszy. Tak samo podlegali oddelegowaniu, na przykład Hilfspolizist (Hlfplzt.) Emil Lorenz
z posterunku Radomyśl do Bychawy, pow. Lublin, 7 października 1940 r.6 Na równi z innymi brali
udział w rozmaitych akcjach i szkoleniach. Na przykład, 14 listopada 1940 r. Hlfplzt. Gustav Fölkle
został wysłany z posterunku w Zaklikowie do szkoły w Bychawie w celu nauki jazdy konnej.7
Jeśli chodzi o straty w szeregach policjantów pomocniczych, w dostępnych dokumentach
znaleźliśmy odnotowaną śmierć tylko jednego. Obw. d. Hipo Wroblewski padł w bitwie w październiku 1943 r. i został pośmiertnie udekorowany Krzyżem Zasługi drugiej klasy z mieczami.8

Samoobrona i Służba Specjalna
Etniczna niemiecka milicja, czyli Samoobrona (Selbstschutz), wywodziła się z Polski zachodniej, gdzie volksdeutsche walczyli jako partyzanci i sabotażyści podczas kampanii wrześniowej
1939 r. Po zwycięstwie została podporządkowana Ordnungspolizei. W ramach Samoobrony planowano zmobilizować każdego volksdeutscha powyżej siedemnastego roku życia. Ich dowódcą
w Dystrykcie Lublin był Ludolph Jacob von Alvensleben. Najpóźniej w październiku 1939 r.
część członków Selbstschutz podjęła służbę jako ochrona niemieckich starostów komisarycznych
powiatów GG. Aby zalegalizować ten stan rzeczy, 6 maja 1940 r. władze GG wydały dekret tworzący Służbę Specjalną (Sonderdienst). Jednak Samoobrony nigdy oﬁcjalnie nie rozwiązano. Jej
członków po prostu wcielono do Służby Specjalnej. Selbstschutz Dystryktu Lublin jako ostatni
oﬁcjalnie przekazał swoich członków do Sonderdienst dopiero jesienią 1940 r.
Podporządkowana bezpośrednio Generalnemu Gubernatorowi, Hansowi Frankowi Inspekcja
Służby Specjalnej (Inspektion des Sonderdiensts) nadzorowała tę formację. Inspekcja posiadała analogiczny odpowiednik instytucjonalny na poziomie dystryktów. W powiecie oddziałem Sonderdienst
dowodził Komendant Oddziału (Kommandoführer). Podlegał on bezpośrednio staroście powiatowemu. Do jego kompetencji należało także wydawanie rozkazów policji polskiej (granatowej).
W maju 1942 r. wyższe władze policyjne przejęły kontrolę nad Sonderdienst (wydaje się, że
miało to związek głównie z rozpoczęciem masowej eksterminacji Żydów na prowincji Polski
centralnej, gdy okupant potrzebował dodatkowych sił do dokonania zbrodni). Dopiero w październiku 1943 r. władze cywilne odzyskały częściową kontrolę nad Służbą Specjalną. W nowym
układzie, podczas gdy starosta ponownie stawał się najwyższym przełożonym Sonderdienst w powiecie, służbę tej formacji na co dzień koordynowała Policja Porządkowa.9

6
7
8
9

GKBZPNPOL, KŻL – Posterunek Radomyśl, sygn. 229, k. 62.
GKBZPNPOL, KŻL – Posterunek Zaklików, sygn. 229, k. 67.
GKBZPNPOL, KŻL – Posterunek Zaklików, sygn. 14, k. 26.

Niektóre dane na temat Samoobrony w Dystryktach Radom i Kielce zob.: Archiwum Państwowe w Lublinie, Die Polizei
Bataillon Zamość, Batalion Policji w Zamościu (dalej: APL, PBZ), sygn. 8, Selbstschutz, 3 października 1939, k. 5–8. Informacje
o Służbie Specjalnej na poziomie powiatu zob.: APL, Der SS-und Polizeiführer im Distrikt Lublin, sygn. 4, Sonderdienstkommando
in Biała Podlaska, Dienstpläne, k. 1–16. Sonderdienst wydawał rozkazy policji polskiej przez instancje administracji cywilnej. Zob.:
Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Kraśniku (dalej: APLOK), Zarząd Gminy Zakrzówek, Dział Administracyjny, Sprawy
karno-administracyjne, 1942, sygn. 561, Burmistrz Franciszek Synoradzki do Posterunku Policji Polskiej w Zakrzówku, 18 sierpnia
1942. W grudniu 1942 Sonderdienst liczył 3 tys. członków w GG. Zob.: A. Hempel, dz. cyt., s. 53. Zob. również: J. Adamska, „Organizacja Selbstschutz w Generalnej Gubernii” [w:] Zbrodnie i sprawcy: Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii,
(red.) Cz. Pilichowski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980): s. 513, 515–516; M. Wąsik, „Urząd Kreishauptmanna
w hitlerowskim aparacie władzy w Generalnym Gubernatorstwie” [w:] Zbrodnie i sprawcy…, dz. cyt., s. 524–525; W. Zyśko, „Organizacja władz policyjnych w dystrykcie lubelskim (1939–1944)”, Studia i Materiały Lubelskie (Lublin), nr 10 (1985): s. 125.

Wydaje się, że Selbstschutz pojawiła się w powiecie Kraśnik w listopadzie 1939 r.10 Sądząc po
niewielkich rozmiarach miejscowej społeczności pochodzenia niemieckiego, większość personelu wywodziła się spoza tego rejonu. Pierwsza i jedyna konkretna wzmianka na temat tej formacji pojawia się w dokumencie z końca maja 1940 r. W tym czasie bowiem do powiatu Kraśnik
przybył oddział składający się z 225 SS-Selbstschutz-Männer, którzy wchodzili w skład 73. batalionu Policji Pomocniczej (73.Bat.Orpo.). Oddział ten wziął udział w konﬁskacie kontyngentu
rolnego od miejscowej ludności.11
Niewiele wiemy również o początkach Służby Specjalnej w powiecie. Komendę tej formacji
(Sonderdienstkommando) musiano ustanowić w Kraśniku najpóźniej do lata 1940 r.12 Na początku
personel Sonderdienst nosił cywilne ubrania z rzucającą się w oczy czarną opaską.13 Potem wydano
im czarne mundury. Stąd ludność miejscowa nadała im nazwę: „czarni”. Stan oddziału osiągnął
dwudziestu Sonderdienstmänner. Niestety, pozostawili po sobie bardzo niewiele śladów. Wiemy
jedynie, że trzech jej członków urodziło się pomiędzy 1919 a 1922 r. Informacja ta nie pozwala
jednak na twierdzenie jakoby cały oddział składał się z młodych ludzi w podobnym wieku.
Znamy nazwiska pięciu z nich; wszystkie o niemieckim brzmieniu np. Dick czy Krüger. Wszyscy
jednak mówili bardzo dobrze po polsku. Członkowie formacji otrzymali wyżywienie, ubrania,
buty i pensję w wysokości 90 zł miesięcznie. Nie stacjonowali w powiecie permanentnie. I tak
chociażby, 28 marca 1942 r. trzech Sonderdienstmänner zostało przeniesionych z Janowa do Brzezan w Dystrykcie Galicja.14
Początkowo, Służba Specjalna pełniła obowiązki policji administracyjnej. Autonomicznie
egzekwowała dekrety starosty tam, gdzie miejscowi ociągali się z ich wykonaniem, bądź stawiali
opór. Po pewnym czasie inkorporowano Sonderdienst w struktury aparatu terroru policji narodowo-sojalistycznej w powiecie. Jej działania zostały zsynchronizowane z przedsięwzięciami
innych formacji policyjnych. Członkowie Służby Specjalnej strzegli obozów pracy przymusowej,
obiektów przemysłowych i stacji kolejowych. Pełnili służbę patrolową, wymuszali oddawanie
kontyngentów przez chłopów, łapali „ochotników” na roboty do Niemiec, oraz uczestniczyli
w akcjach antybandyckich i antypartyzanckich.
Już w 1940 r. Sonderdienstmänner dostali przydział do obozu pracy przymusowej w Janowie.
Jak wspomina świadek: „Straż w obozie pełnili »czarni«, wśród których byli i Polacy [sic! volksdeutsche]. Ich stosunek, szczególnie do Żydów, był nieludzki”.15
Wiosną 1943 r. niektórzy z nich strzegli tartaku w Łążku. Według raportu żandarmerii,
10 maja 1943 r., o godzinie 17.00, Wm. Vorbeck i czterech jego Sonderdienstmänner

10
11
12

J. Adamska, dz. cyt., s. 513.
APL, PBZ, sygn. 30, Einsatzbefehl, 27 May 1940, k. 2–3.

Pierwszy dokument wymieniający Sonderdienst w powiecie pochodzi z kwietnia 1941. Jest to rozkaz w sprawie zaopatrzenia. Władze powojenne użyły rewers tego dokumentu na korespondencję. Zob.: APLOK, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
(dalej: SPK), Kontrola działalności i inspekcje rejonów straży pożarnych, 1944–1945, sygn. 1287.

13
Archiwum Akt Nowych, Delegatura Rządu (dalej: AAN, DR), sygn. 202/I-45, t. IV, Raport z Polski pod okupacją niemiecką
i sowiecką (Kresy Zachodnie, Kresy Wschodnie, Generalne Guberantorstwo, 1939–1942), k. 891.
14
APL, Generalgouvernement Distrikt Lublin, Urząd Okręgu Lubelskiego (dalej: GDL, UOL), sygn. 309,Grundblatt für den
Arbeitsbereich, 28 marca 1942, k. 1–3; appendix Sonderdienst w pow. Janów-Kraśnik.
„Straż w obozie pełnili »czarni«, wśród których byli i Polacy [sic! volksdeutsche]. Ich stosunek, szczególnie do Żydów był
nieludzki”. APLOK, Relacje ustne dotyczące faktów i zdarzeń z lat okupacji hitlerowskiej na terenie Janowa Lubelskiego zebrane
przez Józefa Zarębę (dalej: Kolekcja Zaręby z nazwiskiem zelanta), Piotr Olejko, mps, 18 grudnia 1975, k. 4.
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Na drodze z Janowa do Łążka, w lesie o 3 kilometry od Janowa… zostali ostrzelani ogniem karabinów i pistoletów maszynowych przez grupę
liczącą między 15 a 20 bandytów. Odpowiedzieli natychmiast ogniem.
Podczas wymiany ognia Sonderdienstman Dick został śmiertelnie postrzelony a… Vorbeck odniósł ranę w lewą nogę. Zostali oni rozbrojeni przez
bandytów; wszystkie rzeczy wartościowe zrabowano oraz zabrano buty.16

Reszta patrolu odniosła lekkie rany, lecz zdążyła uciec.
Trzeciego listopada 1943 r. Sonderdienstmann Krüger został postrzelony podczas rutynowej
czynności legitymowania podróżnych na stacji Szastarka. Podejrzani uciekli do lasu.17 Całość
strat Sonderdienst w powiecie pozostaje nieznana.

Straż Przemysłowa
Zadaniem jedynego oddziału Straży Przemysłowej (Werkschutz) w powiecie Kraśnik była
ochrona fabryki Heinkla w Budzyniu (Flugzeugwerke Budzyn). W 1943 r. w skład tej formacji
wchodziło 100 Werkschutzmänner. Wydaje się, że byli to Niemcy z Rzeszy oraz volksdeutsche z Rumunii i państw bałtyckich. Ich komendantem był Heprim, a jego zastępcą Möwes.18 Podlegali
dowództwu Straży Przemysłowej w GG, a bezpośrednio jej agendzie przy Dystrykcie Lublin,
a te z kolei podlegały dowództwu policji. Jednocześnie wpływ na działalność Straży Przemysłowej wywierały cywilne wydziały przemysłowe. Ponadto, w przypadku Budzynia Werkschutzmänner współpracowali też z Luftwaffe. W związku z powyższym, jest to ciekawy przypadek
nakładających się na siebie jurysdykcji i potencjalnych sporów wynikających z tego faktu.
W każdym razie, teoretycznie strażnicy funkcjonowali jako integralna część systemu zabezpieczenia władzy niemieckiej w powiecie. Jednak oprócz pilnowania żydowskich i polskich robotników przymusowych w fabryce, nie ingerowali raczej w inne sprawy i bardzo rzadko
przeprowadzali jakiekolwiek akcje poza terenem fabryki.
Jedynym udokumentowanym wyjątkiem od tej reguły był udział Werkschutz w ekspedycji
policyjnej w celu ukarania ludności cywilnej za wcześniejszy atak partyzancki. Dwunastego
września 1943 r. członek Straży Przemysłowej, Heinrich Hoffman oraz przesiedlony (Umsiedler)
Niemiec Johann Geck eskortowali do fabryki furmankę z mlekiem, którą powoził żydowski
więzień. Pod wioską Skorczyce (gmina Urzędów) cała trójka została zabita w zasadzce, zorganizowanej przez partyzantów komunistycznych i sprzymierzonych z nimi radykalnych ludowców. Chcąc zemścić się za ten atak Sicherheitspolizei z Kraśnika stworzyła oddział pacyﬁkacyjny,
złożony z Werkschutz i Sturmabteilung (SA) z Budzynia, wzmocniony grupą regularnych Truppenpolizei. Najechano na Skorczyce, aresztowano i zabito grupę zakładników. Według oﬁcjalnego

16
„auf der Straße von Janow nach Lazek, in Walde, 3 km südl. Janow,... von etwa 15–20 Banditen mit MP. und Karabiner
beschossen. Das Feuer wurde sofort erwidert. Während des Feuerkampfes wurde der Sonderdienstmann Dick tödlich getroffen
und... Vorbeck am linken Fuß verletzt. Sie wurden von den Banditen entwaffenet, sämtlicher Wertgegenstände beraubt und die
Stifel ausgezogen”. APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (maj 1943), sygn. 13, Fernschreiben, 11 maja 1943.
17
APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (listopad 1943), sygn. 19, Fernschreiben, 10 listopad 1943.
18
Tekst raportu jest częściowo zniszczony, co nie pozwala na odszyfrowanie nazwisk dowódców Werkschutz. Zob.: APL,
Armia Krajowa, Okręg Lublin „Orbis”, Inspektorat Puławski, Obwód Janów, sygn. 13, Raport specjalny, bez daty [1943], k. 56.

raportu: „w ramach akcji zastrzelono w trakcie próby ucieczki dwadzieścia osób, które podejrzewano o udział w bandzie. Trzy gospodarstwa spalono”.19
Nawet relatywnie statyczna formacja jak Werkschutz mogła stać się instrumentem terroru,
o ile jej członkowie bezpośrednio doświadczali ataków partyzanckich, albo otrzymywali rozkaz
uczestnictwa w akcjach policyjnych.

Straż Leśna
Oddziały Straży Leśnej (Forstschutz) były grupami policyjnymi podlegającymi Nadleśnictwom GG (Öberforsterai). Początkowo ich bezpośrednim przełożonym był nadleśniczy (Öberforster)20, ale po pewnym czasie obowiązki te przejął powiatowy komendant żandarmerii.
Oddział Straży Leśnej pojawił się w powiecie Kraśnik najprawdopodobniej na początku 1940 r.
Zakwaterowano go w wywłaszczonym domu Jana Kołtysa przy ul. Zamojskiej w Janowie. Komendantem oddziału był Georg Hekel. Początkowo oddział liczył 36 strażników leśnych, ale
wnet ich liczba spadła do 10. Prawie wszyscy członkowie tej formacji byli Niemcami z Rzeszy.
Jedynymi wyjątkami byli Piasecki i Druciak, prawdopodobnie volksdeutsche wywodzący się
z Przemyśla na Kresach Zachodnich. Służyli jako tłumacze, a ludność miejscowa uważała ich
za Polaków.21
Obowiązkiem Forstschutz była ochrona lasów przed kłusownictwem i kradzieżą drewna. Jednak członków tej formacji rutynowo odmeldowywano do wypełniania rozmaitych innych funkcji
policyjnych, szczególnie do pilnowania przy robotach przymusowych oraz do wymuszania kontyngentu żywnościowego.
Oto kilka przykładów z ich działalności w powiecie.
 W nieustalonym dniu i miesiącu 1942 r. członkowie Forstschutz zakatowali na śmierć
Agnieszkę i Mikołaja Ćwików za „niestawienie się do pracy w lesie”.22
 Jesienią 1943 r., podczas przeszukania gospodarstwa w Janowie, Forstschutzmänner zastrzelili
17-letniego Polaka, Tadeusza Chabudę „w jego własnym domu”.23
 18 września 1943 r. Oddział Ujęcia Plonów Godziszów (Ernteerfassungstrupp), składający się
z żandarmerii, polskiej policji, oraz strażników leśnych niespodziewanie natknął się na dwóch
partyzantów. W wyniku wymiany ognia Mstr. Ulmrich i tłumacz zostali ranni; partyzanci

19
“Im Zuge der Aktion wurden 20 ﬂüchtige und bandenverdachtige Personen erschossen. 3 Gebäude wurden in Brand
gerstört”. APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (wrzesień 1943), sygn. 17, Fernschreiben, 13 wrzesień 1943.
8 października 1943 r. Öberforster Reichsdeutsche Karl Widecke zginął w zasadzce pod Polichną na drodze kraśnickiej.
Ciało odnaleziono obok samochodu. Zob.: APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur
I/524, Tägliche Lagemeldungen (październik 1943), sygn. 18, Fernschreiben, 8 i 9 października 1943.

20

21
Krótki, generalny opis Forstschutz w GG zob.: AAN, Armia Krajowa (dalej: AK), sygn. 203/III-49, „Władze bezpieczeństwa na
terenie okupacji niemieckiej”, bez daty [1940?], k. 77. Dane na temat stanu tej jednostki i szczegółów jej pobytu w powiecie Kraśnik
zob.: APLOK, Zbiory Zaręby, Andrzej Łacko, mps, bez daty [1974?], k. 1; J. Zaręba, „Janów Lubelskie w latach okupacji hitlerowskiej”,
praca magisterska, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 1977, 36–37. Pierwszy dokument wymieniający Forstschutz
w powiecie pochodzi z kwietnia 1941. Jest to rozkaz w sprawie zaopatrzenia. Władze powojenne użyły rewers tego dokumentu na korespondencję. Zob.: APLOK, SPK, Kontrola działalności i inspekcje rejonów straży pożarnych, 1944–1945, sygn. 1287.
Zob.: Rejestr miejsc i faktow zbrodni popelnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–
1945: Województwo tarnobrzeskie (Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości i Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce, 1984), s. 145 (dalej: Rejestr tarnobrzeskie).

22

Tamże, s. 77.
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spłonęli żywcem. Oprócz tego spalono jedenaście gospodarstw. Zwycięzcy zdobyli dwa karabiny z dziesięcioma pociskami.24
 24 listopada 1943 r., wykolejono drezynę z wagonikiem pod Modliborzycami. „Zginął niemiecki strażnik leśny Johann Dietze oraz 2 polskich robotników”.25
Kariera powiatowego oddziału Forstschutz skończyła się nagle 4 kwietnia 1944 r., gdy wszyscy
jego członkowie wpadli w zasadzkę komunistyczną na drodze Krzemień–Zoﬁanka. Zastrzelono
dziesięciu strażników i władze okupacyjne nie odtworzyły już tej formacji w powiecie Kraśnik.26

Policja Kolejowa (i inne formacje ochrony kolei)
Policja Kolejowa (Bahnschutzpolizei) podlegała dowództwu policji. Przypisana była do instytucji, czyli kolei, nie zaś do jednostki administracyjnej, jaką był powiat. Ponieważ sprawnością
i bezpieczeństwem kolei żywotnie zainteresowane było niemieckie wojsko, również Wehrmacht
posiadał jurysdykcję w sprawach bezpieczeństwa transportu kolejowego. Ponadto, do ochrony
kolei delegowano rozmaite inne formacje, które współpracowały z Policją Kolejową. Z jednym
wyjątkiem Bahnschutzpolizei per se nie funkcjonowała jako oddział zwarty w powiecie Kraśnik.
Raz jeden, jesienią 1942 r. oddział około 20 Bahnschutze stacjonował w Zaklikowie. Przez kilka
tygodni swoim własnym, specjalnym cztero-wagonowym pociągiem patrolował odcinek kolei
Kraśnik–Rozwadów. Chodziło o zapobieżenie akcjom sabotażowym. Oddział odwołano 6 listopada 1942 r. 27
Potem rozmaite oddziały ochrony kolei pojawiały w powiecie, ale wszystkie podlegały Wehrmachtowi. Większość z nich to oddziały Ostlegionen, składające się z nie-rosyjskich obywateli sowieckich, walczących po stronie III Rzeszy. Oto kilka przykładów:
 8 marca 1944 r. wartownicy kolejowi (Streckenwärten) odkryli minę pod szynami w okolicach
Szastarki. Rozbrojono ją.28
 10 maja 1944 r. pociąg pancerny (Sicherungszug) transportujący kompanię kolejową z batalionu
Skrobów (Sicherungsbataillon Skrobow) wspomagał akcję pacyﬁkacyjną policji podczas operacji
antypartyzanckiej „Burza majowa” (Großeinsatz „Maigewitter”). Pociąg patrolował na południe
od Zaklikowa, podczas gdy 1. pułk zmotoryzwowany żandarmerii SS (I/SS-Gend.Btl.(mot).)
usiłował napędzić partyzantów w sieć od północy w okolicach Urzędowa, Kraśnika, Olbięcina,
Gościeradowa i Annopola.29
Między 19 maja a 23 czerwca co najmniej cztery pociągi pancerne ochrony kolei operowały
w powiecie. Ich numery boczne to 1624, 95467, 95911, oraz 98401. Każdy z nich wypadł z szyn
APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(wrzesień 1943), sygn. 17, Fernschreiben, 19 wrzesień 1943.

24

25
(“Der deutsche Forstschütze Johann Dietze und 2 poln. Arbeiter”.) Zob.: APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im
Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (listopad 1943), sygn. 19, Fernschreiben, 27 listopad 1943.
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (dalej: IHUMCS), Zbiory profesora Zygmunta Mańkowskiego (ZZM), Oberfeldkommando des General Gouvernements Lagemeldungen (1942–1945) (OBKdGGL), Meldunek dzienny,
8 kwietnia 1944, k. 1317–1318.

26

27
AAN, DR, sygn. 202/II-35, „Załącznik do Części IV K.B./r.OK. z 20 II 43 za 20 XII [1942] – 20 I [1943] IV, Akcja Sabotażowodywersyjna”, bez daty [styczeń 1943], k. 93.
APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(marzec 1944), sygn. 23, Fernschreiben, 9 marca 1944; IHUMCS, ZZM, OBKdGGL, Meldunek dzienny, 12 marca 1944, k. 1227.

28

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(maj 1944), sygn. 25, Fernschreiben, 11 maja 1944.

29

na skutek sabotażu co najmniej raz.30 Ale tylko w jednym wypadku poniesiono oﬁary. 20 czerwca
pod pociągiem wybuchła mina, raniąc „sześciu turkmeńskich członków sił zbrojnych niemieckich”.31 Wehrmacht-Sicherungszug "Tiger" nr 98401 został wykolejony dwukrotnie, 2 i 7 czerwca,
a 23 czerwca wziął udział w walkach z dużym oddziałem partyzanckim pod stacją Por. Nie odnotowano strat własnych.32
Reasumując, wydaje się, że kwestia ochrony kolei w powiecie Kraśnik nie należy do historii
Bahnschutz, a raczej do dziejów wojsk niemieckich, szczególnie ich formacji pomocniczych, składających się z Sowietów.33

Oddziały Obronne i Jednostki Wartownicze
Oddziały Obronne (Schutzmannschaften) powstały na początku 1942 r. Operowały w Generalnym Gubernatorstwie oraz w Ostland, czyli na Kresach Wschodnich. Rekrutowały się głównie
z obywateli polskich pochodzenia niemieckiego, ukraińskiego oraz białoruskiego. Etniczni
Polacy byli w nich wyjątkiem.34
Oddziały Obronne podlegały Policji Porządkowej, a ich członkowie oﬁcerom i podoﬁcerom
niemieckim.
Oprócz regularnych Schutzmannschaften bardzo podobna formacja, zwana Jednostkami Wartowniczymi (Wachmannschaften) operowała w Dystrykcie Lublin. Składała się z polskich volksdeutscheów oraz Ukraińców, ale również – w dużej mierze – z obywateli sowieckich. W jakiś czas po

30
APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (maj
i czerwiec 1944), sygn. 25 i 26, Fernschreiben, 20 i 31 maja, 5, 9 i 13 czerwca 1944; IHUMCS, ZZM, OBKdGGL, Meldunki dzienne,
20 i 31 maja 1944, k. 1474, 1520.
„6 turkestanische Wehrmachtsangehörige”. Zob.: APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (czerwiec 1944), sygn. 26, Fernschreiben, 21 czerwca 1944.

31

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(czerwiec 1944), sygn. 26, Fernschreiben, 24 czerwca 1944.

32

Nie było to regułą wszędzie. W maju 1944, działając pod presją sytuacji, Niemcy w Grodzisku w Dystrykcie Warszawskim,
zaczęli przyjmować Polaków do Bahnschutz. Według raportu komunistycznego (w oryginale): „W Grodzisku przyjmuje się dużo
młodzieży polskiej do bahnschutzów. Istnieją dwie przyczyny tego zjawiska: większa możliwość zysku i rabunku, AK daje nastawienia
młodzieży zajmowania stanowisk, dających możliwość opanowania kolei w okresie wycofywania się okupanta, tym bardziej, że
ochotnicy ci dostają uzbrojenie od Niemców”. Zob.: AAN, AL, sygn. 192/XII-2, Tygodnik nr 27 (27 kwietnia – 4 maja 1944): k. 225.

33

Do niedawna przyjmowało się, że etniczni Polacy nie służyli w Oddziałach Obronnych. Do pewnego stopnia jest to prawda,
lecz przynajmniej z jednym wyjątkiem. Według Misiewicza w kwietniu 1942 dowódca Ordnungspolizei w GG rozkazał sformowanie
202. batalionu Oddziałów Obronnych (Schutzmannschafts Bataillon 202.). Dziewięćdziesięciu czterech podoﬁcerów tej jednostki
zostało oﬁcjalnie oddelegowanych z szeregów policji polskiej, głównie z Warszawy. Wszyscy oﬁcerowie służący w niej to Niemcy,
łącznie z volksdeutschem świeżego chowu, który był oﬁcerem policji w Warszawie. Według raportu dla podziemia, złożonego przez
członka 202 batalionu, jego kompanię sformowano 1 VI 1942. Składała się ze 135 szeregowców Polaków. Dowódcą był Niemiec, jak
również 15 podoﬁcerów wyższego stopnia. Większość Polaków wstąpiła „na ochotnika” na służbę w polskiej policji, aby zalegalizować
się przed władzami nazistowskimi. Przedtem byli albo uciekinierami z robót przymusowych w Reichu, albo z oddziałów pracy obowiązkowej (Baudienst) w GG. Wysłano ich do obozu szkoleniowego w Dębicy w Dystrykcie Kraków. Umundurowano ich w litewskie
mundury i uzbrojono w polskie karabiny. Po siedmiu miesiącach ćwiczeń 202. batalion wysłano do Kolbuszowej pod Krakowem na
akcję policyjną. Następnie, przekazano ich do Borysewa na sowieckiej Białorusi, gdzie rozdzielono ich między ufortyﬁkowane punkty
oparcia (Stützpunkte). Potem przerzucono ich na Wołyń. W Klewaniu i innych miejscowościach bronili miejscowej ludności cywilnej
przed ukraińskimi nacjonalistami. Była nawet próba masowej dezercji Polaków, ale Niemcy jej zapobiegli. Nastąpiły represje. Oddział
przeniesiono do Lwowa, Dystrykt Galicja, a wiosną 1944 do Alzacji. W końcu ściągnięto 202. batalion spowrotem do GG i rozwiązano
pod Częstochową. Część personelu połączono z 209. kozackim batalionem zabezpieczenia (Sicherungsbatallion 209.) Oddział ten
operował w powiecie Radomsko jesienią 1944. Zob.: AAN, DR, sygn. 202/II-22, DSW, Meldunki o organizacjach konspiracyjnych,
Sprawozdanie polskiego policjanta, marzec 1944, k. 183–194; Michał Misiewicz, „Polska policja w okresie okupacji hitlerowskiej (2)”,
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1941 r., przy żydowskim obozie pracy niewolniczej w Trawnikach niemieckie władze policyjne
ustanowiły centrum szkoleniowe dla cudzoziemskich ochotników do SS (Freiwillige der Waffen
SS). Komendantem obozu szkoleniowego (SS-Ausbildungslager Trawniki) został SS-Sturmbannführer Karl Streibel. Absolwenci tego ośrodka to właśnie niesławni „ludzie z Trawników” (Trawnikimänner), czyli Wachmannschaftsmänner z Jednostek Wartowniczych.35
W zasadzie więc tylko wartowników z Trawników uznawano za pełnoprawną część SS.
Uczestnicy Oddziałów Obronnych to pomocnicze wsparcie policji. Podczas gdy Trawnikimänner
bez wątpienia wzięli udział w Holokauście, tylko niektórzy Schutzmannschaftsmänner uczestniczyli
w tej zbrodni.
Żadna z wymienionych formacji nie utrzymywała osobnej struktury dowodzenia w powiecie.
Małym grupom po prostu powierzano rozmaite zadania. Ich głównym obowiązkiem było pełnienie służby strażniczej, ale uczestniczyli również w operacjach antypartyzanckich, konﬁskatach kontyngentu żywnościowego, oraz łapankach ludności. Niektórzy członkowie
Schutzmannschaften i Wachmannschaften byli włączani przez Sicherheitspolizei do band pozorowanych
w celu przeprowadzania prowokacji. Oto przykłady ich działalności:
 W nieustalonym dniu i miesiącu 1942 r. drużyna strażników z Wachmannschaften poczęła pilnować tartaku w Majdanie. Okresowo następowała ich rotacja i drużynę zasilano nowymi
strażnikami z Trawników.36
 W grudniu 1942 r. Sipo w Kraśniku zarządało przysłania czterech członków Jednostek Wartowniczych do pilnowania miejscowego więzienia. Przybyli z obozu Lute w pow. Chełm,
a służbę podjęli po 15 lutego 1943 r.37

Tygodnik Polski [Warszawa], 20 April 1989, 14. Zob. też: W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA: Integralny nacjonalizm ukrainski
jako odmiana faszyzmu, t. 2: Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999 (Toronto: Nakladem autora, 2000):
s. 470-474 („Polacy w policji niemieckiej na Wołyniu”); Wł. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na ludnosci polskiej Wolynia 1939–1945, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwo von boroviecky, 2000): s. 1074–1078 („Polacy w Schutzmannschaften”); G. Motyka, M. Wierzbicki, „Polski policjant na Wołyniu”, Karta, nr 24 (1998): s. 126–140. Misiewicz twierdzi, że istniały
dwa specjalne polskie bataliony policji sformowane jako jednostki pomocnicze w Dystrykcie Kraków. Pierwszy z nich (Sonderbataillon)
miał ściągać kontyngenty przymusowe. Drugi przeznaczono na operacje przeciwpartyzanckie. Składał się z czterech kompanii, które
rozkwaterowano w Krakowie, Rzeszowie, Nowym Sączu i Myślenicach. Była też próba powołania batalionu specjalnego w Warszawie.
Ale ta jednostka nie wyszła poza stadium treningowe. Według raportów komunistycznych, na początku kwietnia 1944 r., „Kierownicy
komisariatów policji granatowej otrzymali polecenie przedstawienia po 20 do 30 kandydatów do batalionu policji przeznaczonego na
wyjazd do walki z partyzantką. Wśród policji duże rozgorycznie wywołane prawdopodobnie konsekwencjami na przyszłość”. Zob.:
AAN, Armia Ludowa (dalej: AL), sygn. 192/XII-2, Tygodnik nr 23, 31marca – 6 kwietnia 1944, k. 189. Następnie: „W związku z pobytem
Himmlera w Krakowie. – Odbył on naradę z wszystkimi komendantami większych garnizonów w GG, z wyższymi oﬁcerami g-po. Na
naradzie tej omówiono wykonanie większych zadań policyjnych w GG przy pomocy wojska. Podobna odprawa odbyła się w W-wie,
na której był obecny komendant pol. polskiej ppułk. Przymusiński. Omawiano te same sprawy, jako uzasadnienie podano bliskość
powstania zbrojnego Polaków. Miało on wybuchnąć między 15–21.V. Od policji granatowej wymagano biernego zachowania się.
Oświadczono, że [w] walkach z ludnością nie będzie brała udziału. Powyższe ppułk. Przymusiński oświadczył na odprawie w batalionach pol. gran. przy Oszmiańskiej. Odbyła się ona w obecności oﬁcerów niemieckich”. I w końcu: „Od 1 V [1944] utworzono baon
policji grantowej pod komendą mjra Makowieckiego w składzie: 8 oﬁcerów, 392 szeregowych, z przeznaczeniem do służby wartowniczej, konwojowej oraz wypadowej w rodzaju Abschnittswache”. Zob.: AAN, AL, sygn. 192/XII-2, Tygodnik nr 30, 17–24 May 1944, k.
247. Ale Polacy znaleźli się też w szeregach jeszcze jednej jednostki policyjnej. 104 batalion Oddziałów Obronnych posiadał kompanię,
w której Polacy stanowili przynajmniej 40 proc. składu. Zob.: M. Kunicki, Pamiętnik „Muchy” (Warszawa: Książka i Wiedza, 1971): s.
17–21. Pojedynczy Polacy, szczególnie Kresowiacy – udajac Ukraińców czy Białorusinów – znaleźli się nawet w cudzoziemskich formacjach Waffen-SS. Zob.: Jozef Lojko [Józef Łojko], The Wound That Never Healed (Kidderminster, Worcestershire: b.w., 1999).

35
M. Wardzyńska (red.), Formacja Wachmannschaften des SS- und Polizeiführers im Distrikt Lublin (Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytut Pamięci Narodowej, 1992): s. 17–20.
Dokument 19, Komendant Żandarmerii w dystrykcie lubelskim do plutonu żandarmerii w Kraśniku w sprawie odwołania
strażników z tartaku Majdan, 6 luty 1943. M. Wardzyńska (red.), Formacja, dz. cyt., s. 59–60.

36

Dokument 11, Komendant policji bezpieczeństwa i SD w dystrykcie lubelskim w sprawie odkomenderowania strażników
z Trawnik do Kraśnika i przydziału czterech strażników, 4 grudnia 1942, Dokument 17, Administracja garnizonu SS – Oddział
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 Wachmannschaften pilnowały też żydowskiego obozu pracy niewolniczej w Budzyniu. Według
raportu podziemia z 1943 r., w skład tego oddziału wchodziło 35 „Ukraińców”.38
 Wczesną jesienią 1943 r. niektórzy członkowie 203. batalionu Oddziałów Obronnych (Schutzmannschafts E-Bataillon 203.) wypełniali zadania w ramach grupy ujęcia plonów „Ulanów”
(Ernteerfassungstrupp Ulanow). Po prostu ściągali kontyngenty.39
Na uczestnikach Oddziałów Obronnych i Jednostek Wartowniczych nie można było zawsze
polegać. Często zdarzały się przypadki dezercji, szczególnie po 1943 r.
Chyba najbardziej notoryczny z Trawnikimänner w powiecie Kraśnik to Karl HerzenbergerLemichow („Lemiszewski”). Ten Niemiec nadwołżański i sowiecki czołgista został wzięty do
niewoli w 1941 r. Po pobycie w obozie jenieckim, Herzenberger zgłosił się na ochotnika do
służby dla Niemców. Wyszkolono go w Trawnikach i wysłano do Wachmannschaften w Bychawie,
gdzie wziął udział w deportacji miejscowej ludności żydowskiej. Ściągał też od miejscowych
kontyngenty. Jakiś czas później zdezerterował. Początkowo, wraz z kilkoma kolegami, ograniczył
się do rabowania chłopów w powiatach Kraśnik, Lublin i Biłgoraj. Później, nawiązał kontakt
z komunistycznym podziemiem w okolicach Janowa i stał się jednym z ich ważniejszych komendantów polowych. Zamieszany w zabĳanie partyzantów żydowskich, Herzenberger zginął
w bitwie z Niemcami w grudniu 1943 r.40
Mikołaj Kunicki („Mucha”) to jeszcze jeden policjant pomocniczy, który stał się partyzantem komunistycznym operującym w powiecie Kraśnik. Kunicki, z pochodzenia Polak, walczył jako szeregowy WP we wrześniu 1939 r. Wzięty do niewoli przez Niemców, uciekł do
rodzinnego miasteczka Horodec pod Kobryniem na Polesiu, pod okupację sowiecką. W rodzinnych stronach przebywał aż do lipca 1942 r., został wcielony do 104. batalionu Oddziałów
Obronnych (Schutzmannschafts Bataillon 104.). Posłano go do szkoły policyjnej w Brześciu, gdzie
Kunicki okazał się godny stopnia podoﬁcerskiego (Feldwebel, Zugführer). W listopadzie 1942 r.
powrócił do swego batalionu w Drohiczynie. Do lutego 1943 r. służył w 3. kompanii tej jednostki przeciw ukraińskim nacjonalistom w rejonie Wysokiego i innych miejscowości.
Następnie, po likwidacji swoich niemieckich przełożonych, Kunicki z podwładnymi dołączyli
do partyzantki sowieckiej. Po roku walk na Kresach Wschodnich Sowieci rozkazali
Kunickiemu powieść mieszany, polsko-sowiecki oddział dywersyjny NKWD do Dystryktu
Lublin. Do powiatu Kraśnik grupa ta dotarła w maju 1944 r. i operowała tam przez następne
dwa miesiące.41
w Trawnikach do komendanta policji bezpieczeństwa i SD w dystrykcie lubelskim w sprawie przekazania czterech strażników
z Trawnik do Kraśnika, 4 stycznia 1943, oraz Dokument 20, Komendant policji bezpieczeństwa i SD w dystrykcie lubelskim do jednostki policji bezpieczeństwa w Kraśniku w sprawie przejęcia strażników z obozu szkoleniowego w Trawnikach, 15 February 1943.
M. Wardzyńska (red.), Formacja, dz. cyt., s. 51–52, 58, 60–61.
APL, Armia Krajowa, Okręg Lublin „Orbis”, Inspektorat Puławski, Obwód Janów (dalej: AK, OL, IP, OJ), sygn. 13, Raport
specjalny, bez daty [1943], k. 56.
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APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (wrzesień i październik 1943), sygn. 17 i 18, Fernschreiben, 25 września and 14 października 1943.

39

40
Historyk izraelski twierdzi, że Herzenberger “volunteered for the German police and quickly rose to the rank of police commander in Bychawa”. Herzenberger ukończył centrum szkoleniowe w obozie w Trawnikach. Wtedy najpewniej został mianowany
komendantem oddziału Wachmannschaften w Bychawie. Zob.: S. Krakowski, The War of the Doomed: Jewish Armed Resistance
in Poland, 1942–1944 (New York and London: Holmes & Meier Publishers, Inc., 1984): s. 93.
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41
Niestety informacja podana powyżej pochodzi jedynie z wielce przekoloryzowanych pamiętników Kunickiego. Widać
pewne nieścisłości. Na przykład, Kunicki twierdzi, że służył w 104. batalionie Schutzpolizei, czyli Policji Ochronnej, ale w rzeczywistości
104. batalion był jednostką Ordnungspolizei składającą się z niemieckich rezerwistów z Reichu. Jednak o ile Kunicki prawidłowo
przypomina sobie litewskie umundurowanie swego oddziału, musiał to być 104. batalion Schutzmanschafts. Ponadto, autor upiera
się, że w Brześciu przeszedł szkolenie wojskowe, a nie policyjne, co nie jest możliwe, bowiem Oddziały Obronne podporządkowane
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W okolicach znaleźli się też inni, mniej sławni dezerterzy, a ich akty dezercji odbywały się
w mniej dramatycznych warunkach. Oto kilka przykładów:
 14 maja 1943 r. miejscowi strażnicy Sowieci (Wachmänner) zmówili się z komunistycznymi
partyzantami, że poddadzą im tartak w Lipie (gmina Zaklików), którego mieli pilnować.
Gdy czerwoni zaatakowali, strażnicy przyjęli ich przyjaźnie. Razem ogołocili mieszkanie kierownika tartaku oraz porwali Wm. Wernera Fuchsa z 10./SS-Pol.Reg.25. do lasu, gdzie go rozstrzelali. Inni policjanci niemieccy zdołali uciec.42
 30 czerwca 1943 r. trzech członków Wachmannschaften uciekło z obozu w Budzyniu. Zabrali
ze sobą broń.43
 Innym razem, według raportu żandarmerii:
15 września 1943 r. przed godziną 17:00 dwóch Trawnikimänner opuściło stanowisko bez pozwolenia: 1. Anton Trochymowycz, ur. 1 stycznia 1918 r., numer służbowy 4273, 2. Theodor
Kukuryk, urodzony 22 kwietnia 1918, numer służbowy 4534. Porzucili broń i amunicję. Podejrzewa się, że udają się do swych rodzin w Zamościu.44
 24 września 1943 r. dwóch Schutzmannschaftsmänner z E-Batl.203., Petro Ryczko i Stefan Psuj
porzuciło broń, amunicję i mundury, dezerterując z grupy ściągającej kontyngenty „Ulanów”.
Dwójka dezerterów najpewniej uciekła do swej rodzinnej wsi Potok Górny (powiat Biłgoraj).45
Ale wielu innych policjantów, mimo wszystko, wypełniało swoje obowiązki. Niektórzy z nich
zginęli.
 22 sierpnia 1943 r. Trawnikimann Beschke z punktu oparcia SS (SS-Stützpunkt) w Radzyniu
został zastrzelony przez nieznanych sprawców w Podwodach w gminie Gościeradów.46
 12 października 1943 r. grupa ściągająca kontyngenty „Ulanów” wpadła w zasadzkę polskiego
oddziału niepodległościowego pod wioską Dąbrowica. Heinrich Breisch i Martin Balas, volksdeutsche-koloniści z Zamościa, oraz Johann Tyraja, Schutzmann z E-Bat.203., zginęli na miejscu. Reszta ich kolegów ocalała dzięki szybkiej ucieczce.47
 19 lutego 1944 r. duży sowiecki oddział partyzancki zaatakował tartak w Łążku Ordynackim od
strony Jarocina. Tartak broniło 11 członków załogi, a w tym 9 volksdeutscheów z „niemieckich sił

były policji, a nie armii. Dalej, według Kunickiego, dowódcą 104. batalionu miał być Lewkowicz – Polak czy Poleszczuk z Kobrynia.
To raczej niemożliwe, komendantem musiał być Niemiec. Razem służyło tam 800 osób. W 4. kompanii u Kunickiego, znalazło się
147 wartowników, z czego 60 Polaków, 16 Ukraińców i 71 Poleszczuków. Ponadto było tam 4 niższego stopnia podoﬁcerów (Kunicki
i 3 Ukraińców) oraz 16 Niemców – najpewniej 1 oﬁcer i 15 podoﬁcerów. Dziewięćdziesięciu ośmiu członków 4. kompanii zdezerterowało, głównie Polaków. Zob.: M. Kunicki, dz. cyt., s. 17–21.
APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(maj 1943), sygn. 13, Fernschreiben, 14 maj 1943.

42

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(lipiec 1943), sygn. 15, Fernschreiben, 3 lipca 1943.

43

“Am 15.9.43 gegen 17 Uhr, haben sich die beiden Trawnikimänner 1) Anton Trochymowytsch, geb.1.1.1918, Erk.-Nr.4273,
2) Theodor Kukuryk, geb. 22.4.1918, Erk.-Nr. 4534 unerlaubt entfernt. Waffen und Munition wurden zurückgelassen. Es wird angenommen, dass sie sich auf dem Wege zu ihren Familien nach Zamosc beﬁnden”. APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im
Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (wrzesień 1943), sygn. 17, Fernschreiben, 16 września 1943.

44

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(wrzesień 1943), sygn. 17, Fernschreiben, 25 wrzesień 1943.

45

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(sierpień 1943), sygn. 16, Fernschreiben, 25 sierpień 1943.

46

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (październik 1943), sygn. 18, Fernschreiben, 14 październik 1943; D[ionizy] Garbacz, „Partyzanckie echa”, Sztafeta, 13 październik
1994, s. 6.

47

pogotowia” (deutsche Alarmkräfte). Czterech strażników oraz ich dowódcy, Zgw. Hans Wunderlich
i Otto Schnippert z 3./SS-Pol.Reg.4., polegli w walce. Sześciu strażników wzięto do niewoli, najpewniej rozstrzelano po przesłuchaniu; tylko jednemu udało się uciec. Tartak spalono.48
Na podstawie istniejących dokumentów możemy się zaledwie pokusić o zarys działalności
Oddziałów Obronnych i Jednostek Wartowniczych, ale nie znamy ani ich składu, ani całkowitych strat.
Appendix I49
Hilfspolizei w pow. Kraśnik (lista niepełna)
Nazwisko
Fölkle, Gustav
tenże
Giring, Johann
tenże
Jeske, Emil
tenże
Knoll, ?
Lang, ?
Lorenz, Emil
tenże
Misling, ?
Semper, Karl
tenże
tenże
Sierpinski, Reinhold
Vogel, ?
Wach, ?
Wroblewski, ?

stopień/funkcja
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Utw.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Wm.
Utw.
Hlfpltz.
Hlfpltz.
Obw.

miejsce
Janów
Zaklików
Janów
?
Janów
Zaklików
Janów
Janów
Janów
Radomyśl
Janów
Janów
Janów
Zaklików
Zaklików
Janów
Janów
Zaklików

data
marzec 1940
listopad 1940
marzec 1940
grudzień 1940
grudzień 1940
luty 1942
marzec 1940
marzec 1940
marzec 1940
do listopada 1940
marzec 1940
marzec 1940
grudzień 1940
październik 1942
czerwiec 1943
marzec 1940
marzec 1940
do października 1943

Appendix II50
Sonderdienst w pow. Kraśnik (lista niepełna)
Nazwisko
Boss, Edmund
Dick, ?
Dozlaw, Julius
Keding, Ludwig
Krüger, ?
Ignor, ?

stopień/funkcja
Sonderdienstmann
Sonderdienstmann
Sonderdienstmann
Sonderdienstmann
Sonderdienstmann
Sonderdienstmann

miejsce
Janów
Łążek
Janów
Janów
Szastarka
Janiszów

data
marzec 1942
maj 1943
marzec 1942
marzec 1942
listopad 1943
do listopada 1942

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(luty 1944), sygn. 22, Fernschreiben, 20 luty 1944.

48

49
Stopnie analogiczne jak w żandarmerii oprócz najniższego: Hilfspolizist. Potem: Unterwachtmeister der Hipo, Wachtmeister
der Hipo, etc.
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APL, Generalgouvernement Distrikt Lublin; Urząd Okręgu Lubelskiego, sygn. 309, Grundblatt für den Arbeitsbereich,
28 marca 1942, k. 1–3; APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen (maj i listopad 1943), sygn. 13 oraz 19; Fernschreiben, 11 maja i 10 listopada 1943.
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Appendix III51
Forstschutz w pow. Kraśnik (lista niepełna)
Nazwisko
Dietze, Johann
Hekel, Georg
Piasecki, ?
Druciak, ?

stopień/funkcja
Forstschütze
Forstschutzführer
tłumacz?
tłumacz?

miejsce
Modliborzyce
Janów
Janów
Janów

data
listopad 1943
?
?
?

APL, Der Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Lublin, Ortskommandantur I/524, Tägliche Lagemeldungen
(listopad 1943), sygn. 19, Fernschreiben, 27 listopada 1943.
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Pokłosie
zamachu w Dallas?
Tajemnicza śmierć
Justyna Strumiłły w Paryżu w 1967 r.
Antoni J. WręgA

Artykuł, który opublikowałem w numerze 15/16 Glaukopisu1 doczekał się dalszego ciągu
w postaci relacji, której udzielił mi Pan Mieczysław Metler. Pośrednio rzuciła ona nieco więcej
światła na niektóre okoliczności pobytu George’a De Mohrenschildta, „najbliższego przyjaciela
Lee Harvey Oswalda” na Haiti w latach 1963–1966 i jego kontakty z Włodzimierzem Galickim,
attaché handlowym PRL w tym kraju.2
Konfrontacja dokumentów urzędowych z relacjami uczestników, czy świadków historycznych wydarzeń może przynieść bardzo intersujace rezultaty. Prawdopodobnie krąg znanych
osób z Polski związanych, choćby pośrednio, z zabójstwem amerykańskiego prezydenta będzie
się stale rozszerzać dzięki nowym dokumentom archiwalnym oraz relacjom – nieznanych dotąd
– osób, które otarły się w ten, czy inny sposób o sprawę zamachu w Dallas w 1963 r. Opisując
kontakty George’a De Mohrenschildta z peerelowskim dyplomatą – Włodzimierzem Galickim
na Haiti w latach 1964–1965, zwróciłem uwagę, iż z De Mohrenschildtem kontaktowały się
w tym okresie listownie różne osoby z Polski. Byli to, według źródeł amerykańskich (CIA):
Maria Domańska, jej syn: Justyn Strumiłło i mieszkające na Saskiej Kępie, przy ul. Paryskiej,
obok seminarium prawosławnego, małżeństwo Dziewulskich.3

A. J. Wręga, „Polskie tropy wokół zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego, czyli George De Mohrenschildt na
Haiti”, Glaukopis, nr 15–16 (2009): s. 251–292.

1

2
Będącym także charge d’affaires a.i. na Haiti w okresie od 2 IV 1962 do 27 VI 1963 (do czasu przybycia posła na Haiti
Jerzego Grudzińskiego – na stałe przebywającego w Meksyku, ambasadora w Meksyku od 23 VIII 1962, do XII 1966 – na Haiti
posła PRL do 6 VI 1967). Misja Handlowa PRL na czele ze wspomnianym wyżej ch. d’aff. a.i. została utworzona 9 V 1962, wkrótce
potem pod tym samym kierownictwem 25 V 1962 przekształcona w Poselstwo używające nazwy: Légation de la République Populaire de Pologne (Bureau de l‘Attache Commercial), zlokalizowane przy rue Assad, Port-au-Prince. Po okresie ponad rocznego
formalnego pozostawania na czele poselstwa, Galicki w okresie późniejszym był już zwyczajowo traktowany, jako poseł (wobec
właściwego przebywania rzeczywistego posła na stałe w Meksyku). „Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1978 r. Informator. Tom
III. Ameryka” (Warszawa: MSZ/Wydawnictwa Akcydensowe, 1979): s. 50–51.
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3
A. J. Wręga, dz. cyt., s. 271, przyp. 61. Na temat Dziewulskich zob. na: www.maryferrell.org, np.: Reel 5, Folder M – GEORGE DE MOHRENSCHILDT pg 87, Found in: HSCA Segregated CIA Collection (microﬁlm – reel 5: Conte – De Mohrenschildt)
s. 87 (gdzie zapisano: „Dziewlauscy, Polska, Ponyska 25 m. 14, Warsaw”).
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Odpowiedni passus we wspomnianym artykule, dotyczący dwóch pierwszych osób brzmiał:
W 1956 r. George De Mohrenschildt spotyka się w Caracas w Wenezueli z nie byle kim, bo z ówczesnym wiceministrem nauki PRL (oﬁcjalnie: „Szkolnictwa Wyższego”), znanym chemikiem prof. Osmanem
Achmatowiczem z szacownej polsko-tatarskiej rodziny. Już na Haiti, a zapewne i wcześniej George De Mohrenschildt koresponduje też z p. Marią
Domańską z ul. Wilczej w Warszawie (zapewne przed wojną znaną pięknością, zwaną „polską Nefretete”, panną „Musią” Achmatowiczówną)
i z Justynem Strumiłło z Paryża (w młodości zapewne także znajomym
z Wilna). To są niewątpliwie przedwojenne wileńskie znajomości George’a
De Mohrenschildta (wzmocnione spotkaniami podczas pobytu i w Polsce
i w Paryżu w 1958 r., po ośmiomiesięcznej pracy – poszukiwanie ropy naftowej – George'a dla Tity, oﬁcjalnie przy współpracy Departamentu Stanu
w Jugosławii).4

George De Mohrenschildt, tajemnicza postać w sprawie zabójstwa JFK, kontaktował się z Galickim, w przeciągu niespełna (bez trzech pierwszych miesięcy, nieobjętych inwigilacją) 1964 r.
– według materiałów CIA – co najmniej kilkadziesiąt razy. Sprawa ta będzie przedmiotem szczegółowej analizy w drugiej części mojej pracy na temat pobytu De Mohrenschildta na Haiti. W poniższym artykule chciałbym przybliżyć relację, pozyskaną po publikacji pierwszych moich artykułów.5
W listopadzie 2009 r. otrzymałem list od nieznanego mi wówczas Pana Mieczysława Metlera,
zaczynający się zgoła sensacyjnie:
Szanowny Panie Redaktorze,
Przypadkowo natraﬁłem w Sieci na rozszerzoną wersję Pana artykułu
pt. „Widziane po 45 latach...” (18 XII 2008). Jako stały czytelnik i prenumerator tygodnika Wprost znałem jego krótszą wersję z opowieścią o Jerzym De Mohrenschildtcie. Dopiero pojawienie się nazwiska Justyna
Strumiłły przykuło moją uwagę, tym bardziej, że był on moim dobrym kolegą, jeszcze z czasów młodzieńczych w szkole Górskiego i zakończył życie
w Paryżu w marcu 1967 r. w niezbyt przejrzystych okolicznościach…6

4
A. J. Wręga, dz. cyt., s. 271. Fragment ten został opatrzony przypisem (61) następującej treści: “MEMO [Notatka]:
ACTIVITIES [działalność] OF GEORGE AND JEANNE DE MOHRENSCHILDT IN HAITI”, Fund In: Russ Holmes Work File, RIF#:
104-10431-10039, (04/05/65) [z 5 IV 1965] CIA#: RUSS HOLMES WORK FILE, s. 18 (Domańska – z domu Achmatowicz). Dokument cytowany dalej: „MEMO: ACTIVITIES…” Wobec błędnego odczytania ręcznie napisanego adresu zwrotnego (na liście
wysłanym z Paryża), przez pracowników CIA – w aktach agencji występuje ﬁkcyjny, jakby Włoch: „Justyn Strumitto”, zob. przykładowo czterostronicowy dokument: TUSTYN STRUMITTO CORRESPONDENCE WITH GEORGE DE MOHRENSCHILDT,
Fund In: HSCA Segregated CIA Collection (microﬁlm – reel 5: Conte – De Mohrenschildt), RIF#: 104-10166-10198 (10/19/65)
CIA#: 80T01357A (Strumiłło). Poproszone o pomoc służby francuskie, żadnego „Strumitto” pod podanym adresem w Paryżu
[11 rue Verniguet, Paris XVII – AJW] nie znalazły. W wyniku poszukiwań ustaliłem, że w II połowie XX w. zmarły co najmniej dwie
osoby noszące identyczne imię i nazwisko: „Justyn Strumiłło” (w 1948), a druga (przypuszczalny korespondent George’a De
Mohrenschildta) w 1967: „Strumiłło Justyn, 24.07.1948. Strumiłło Justyn, 20.03.1967”. Zob.: www.nekrologibaza.pl/nazw/str_s15.html. O „Musi” Achmatowiczównie zob.: A. Achmatowicz, „Kim była Nefretete?”, (list do redakcji), Tygodnik
Powszechny (2002), http://www.tygodnik.com.pl/numer/275618/listy.html.
5

A. J. Wręga, „Peerelowskie tajne służby pomagały w zabójstwie Kennedy’ego?”, Wprost, nr 49 (2008); tegoż, „Widziane

po 45 latach. Polski ślad zabójstwa Kennedy’ego?”, www.abcnet.com.pl (2008-12-18).

6

List Mieczysława Metlera, 16 XI 2009 (w posiadaniu autora).

Jego – zasadnicza dla interesującego nas tu tematu – treść zawarta jest we fragmencie będącym cytatem Autora, Mieczysława Metlera z własnych, wcześniej napisanych wspomnień,
które tu obszernie przytaczam:
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Ponieważ od pewnego czasu piszę i publikuję (mało znany, praktycznie
niszowy kwartalnik Kresowe Stanice) swoje wspomnienia, pozwoli Pan
Redaktor, że dla lepszego wyjaśnienia mojego zainteresowania całym tematem przytoczę poniżej krótki fragment opowieści z czasów pomaturalnych: „W tym samym 1967 roku w Paryżu, w niejasnych okolicznościach,
traci życie Justyn (Tusik) Strumiłło, który pracował na Sorbonie nad doktoratem z chemii. Jak podał dziennik France Soir polski doktorant zatruł
się gazem w swoim paryskim mieszkaniu. W Londynie popełnia (wg oﬁcjalnej wersji) samobójstwo Adam (Tyka) Tyczyński realizujący również
pracę doktorską z chemii na jednym z renomowanych uniwersytetów. Obaj
byli moimi przyjaciółmi – pełnymi życia, optymizmu, poczucia humoru
i wiary w przyszłość. Pamiętam wiele zjazdów z Tusikiem po oblodzonej
nartostradzie z Kasprowego do Kuźnic. Wspólnie wynajmowaliśmy pokój
w Zakopanem. Z Tyką sypaliśmy na plaży w Jastarni grajdoły z piasku
(FOTO 27) i omawialiśmy różne życiowe plany i problemy. Do dziś i chyba
na zawsze pozostało wiele znaków zapytania nad tymi tragediami.
Wspomniałem Tusika. Charakteryzowały go męska uroda, nieprzeciętna inteligencja, dobry gust i wyraﬁnowane poczucie humoru. Takie
zdanie miały o nim, przede wszystkim liczne warszawianki, a wśród nich
znane aktorki Krystyna Konarska, Bożena Kurowska i Teresa Tuszyńska
oraz chyba cały zespół urodziwych modelek z »Mody Polskiej« pani Grabowskiej. Wielu adoratorom wspomnianych pań oceny te nie sprawiały
szczególnej przyjemności. Tusik mieszkał z mamą i siostrą w skromnym
mieszkaniu na piętrze w kamienicy przy Nowym Świecie nr 33, jednej
z dwóch stanowiących własność jego rodziców, a po wojnie zabranych właścicielom przez komunę. Zamieszkiwała w niej również znana rodzina Bliklów, która prowadziła na parterze cukiernię, słynną z wykwintnych
pączków. Przetrwała ona czasy komuny i przeżywa obecnie okres szczególnej prosperity, uzasadniony wspaniałą jakością i szerokim asortymentem oferowanych wyrobów. Justyn powiedział mi kiedyś, że pożyczki
udzielone przez jego tatę, prezesa jednego z renomowanych banków, pomogły ﬁrmie Blikle przezwyciężyć lata słynnego kryzysu. W latach powojennych ﬁrma Blikle obdarowywała z okazji różnych świąt zaprzyjaźnioną
rodzinę Strumiłłów pudłami pączków, a pan Jerzy Blikle pamiętał o uroczystościach rodzinnych i uświetniał je stosownymi podarkami. Tusik
wspomniał o rowerze i nartach. A propos nart. W czasie jednego ze wspólnych zjazdów z Tusikiem z Kasprowego na Halę Kondratową, gdzieś w rejonie zniesionego w 1956 roku przez kamienną lawinę schroniska Polaka,
spotkaliśmy pana Jerzego Blikle. Z »fokami« na nartach i ciężkim plecakiem wypełnionym (zdaniem Tusika) cegłami, antenat obecnego rodu Bliklów zdobywał kondycję pnąc się posuwistymi krokami w kierunku ściany
Goryczkowej i obserwatorium na Kasprowym! Krótka rozmowa i dalej
w górę! Patrzyliśmy na tę scenę z wielkim podziwem. W domu przy
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Nowym Świecie 33 przebywał, podczas swojej wojskowej misji w latach
dwudziestych kapitan Charles de Gaulle, późniejszy prezydent Francji.
W drugiej kamienicy własności Strumiłłów, również przy Nowym Świecie,
ale po drugiej stronie i bliżej Świętokrzyskiej, pod numerem 64, mieścił
się w latach pięćdziesiątych słynny bar »Kuchcik«”.7

List ten pozwolił mi na wyjaśnienie właściwych relacji pomiędzy Marią Domańską a Justynem Strumiłło; byli to matka i syn. A kończył się następująco:
Myślę, że po przeczytaniu tego fragmentu moje zainteresowanie
sprawą nie powinno budzić zdziwienia Pana Redaktora, tym bardziej, że
w okresie śmierci Justyna Strumiłło przebywałem krótko w Paryżu. Śmierć
Tusika była dla mnie i sporej grupy Jego przyjaciół olbrzymim wstrząsem.
Pana artykuł w rozszerzonej wersji spowodował powrót myślami do tamtego okresu i dał mi materiał do przemyśleń, którymi chętnie się z Panem
podzielę, jeśli uzna to Pan za celowe […].8

Co najważniejsze jednak, list Metlera, a także jego bardzo interesująca relacja przybliżyły
mi w pewien sposób znajomych De Mohrenschildta z Polski. George De Mohrenschildt zmarł
tragicznie w 1977 r.; według oﬁcjalnej wersji odebrał sobie życie strzałem z pistoletu w gardło.
Było to na godzinę przed kolejnym spotkaniem z dociekliwym amerykańskim dziennikarzem
(E. J. Epsteinem), w ciągłej ucieczce przed dość podejrzanym i niezwykle wścibskim dziennikarzem niderlandzkim (W. Oltmansem)9, o czym będzie jeszcze mowa w dalszych częściach
mojej pracy. Co ciekawe jednak, osoba z Polski, kontaktująca się z nim w latach 1964–1965,
a może również w 1966 i na początku 1967 r., zginęła śmiercią tragiczną.
Kilka dni później list Pana Metlera został uzupełniony o bardziej szczegółową relację, wedle
słów Autora napisaną: „jak to się mówi »zgodnie z wiedzą i sumieniem«”, o której autor, w wyniku swobodnej dyskusji z Antonim Wręgą (także z udziałem Małżonki Mieczysława Metlera,
Krystyny Metlerowej), mógł powiedzieć mniej śmiało, a bardziej skromnie, iż „w sprawie
śmierci J. S. dodałem trochę szczegółów…”.10

7
8

Tamże.

A samo zakończenie poprzedzone było m.in. opisem tatarskiego pochodzenia rodu, zawartym we wspomnieniach
Mieczysława Metlera: „Ojciec Tusika wywodził się z polskich Tatarów osiadłych przed wiekami na Litwie, podobnie jak blisko spokrewniony ze Strumiłłami ród Achmatowiczów. Mamą Tusika była słynna z urody Musia Achmatowiczówna, określana jako »Polska
Nefretete«, która w latach trzydziestych ubiegłego wieku stanowiła, według opisów literackich, ozdobę rządowych balów i rautów
w mieście. Centralne położenie mieszkania przy słynnej »taśmie spacerowej« Warszawy oraz gościnność i bezpośredniość Tusika
zachęcały nas do częstych odwiedzin. Do dziś wspominam niepowtarzalny smak cytrynówki, która pojawiała się niemal przy każdej
wizycie kolegów. Do ćwiartki najtańszej wódki (wtedy z czerwoną kartką) Tusik wpuszczał długą, żółtą spiralkę skórki, precyzyjnie
ściętej żyletką z jednej cytryny, dosypywał dwie łyżeczki cukru, korkował, potrząsał i odstawiał na co najmniej trzy dni. Piękne, kryształowe kieliszki, widok z okna na Nowy Świat oraz dyskusja na mniej lub bardziej polityczno-ﬁlozoﬁczne tematy dopełniały rytuału,
a w stylowej, starej serwantce dojrzewały kolejne porcje cytrynówki Made by Tusik”. Tamże.

9
Gdy chodzi o Oltmansa, to George De Mohrenschildt uciekł mu – na kilka tygodni przed swą tragiczna śmiercią – z hotelu
w Brukseli, w trakcie spotkania z sowieckim ambasadorem (!), obawiając się porwania, i korzystając z pomocy przyjaciela ze
studiów belgijskich z lat 30., osiadłego Belgii Polaka – Janta-Połczyńskiego, prawdopodobnie z rodziny ministra rolnictwa z lat 20.
– Leona Janta-Połczyńskiego. Zob.: FBI 62-109060 JFK HQ File, Additional Releases, Part 3 of 3 pg 294. Fund In: FBI JFK Assassination File (62-109060).
10

List Mieczysława Metlera, 24 XI 2009 (w posiadaniu autora).

Śmierć Justyna Strumiłły
Wspomnienie Mieczysława Metlera udzielone Antoniemu J. Wrędze w dniu 20 listopada 2009 r.;
zredagowane w formie pisemnej w dniach 22–24 listopada 2009 r.
Justyna Strumiłło, zwanego przez przyjaciół „Tusikiem”, rocznik 1933 lub [19]34, poznałem
w Szkole Górskiego w Warszawie, do której uczęszczałem w latach zaraz po II wojnie światowej.
W 1952 r. zdałem tam maturę. Justyn Strumiłło był o rok wyżej i wówczas jeszcze nie przyjaźniliśmy się tak, jak to miało miejsce na studiach i po ich ukończeniu. Gdy w 1952 r. zdawałem
na studia na Politechnice Warszawskiej (PW), Justyn Strumiłło był już na chemii, na PW. Wówczas rozpoczęła się nasza przyjaźń, trwająca aż do tragicznej śmierci Justyna 20 marca 1967 r.
Inżynierem zostałem w 1956 r., zaś tytuł magistra inżyniera uzyskałem trzy lata później (1959).
W latach 50. Justyn Strumiłło mieszkał wraz z matką11 i siostrą [Marią? – AJW] na Nowym Świecie pod nr 33 (tam, gdzie mieści się ﬁrma Blikle). Mieszkali dość skromnie. Byłem tam kilka razy.
Po Październiku, a może jeszcze wcześniej, uformowała się wokół Wydziału Chemii PW specyﬁczna grupa towarzyska. Był to w zasadzie krąg przyjaciół, liczący około 20, a może więcej
osób, wśród których przeważali (lub „odciskali na nim swe piętno”) – chemicy, ale w kręgu tym
byli także architekci i przedstawiciele innych zawodów. Chemia była wówczas swego rodzaju
nauką przyszłości, wiązał się z nią nimb „nowoczesności”, ale w sensie technicznym. Dodatkowym, lecz charakterystycznym rysem tej grupy było to, że jej nieformalni członkowie wyznawali
ideologię sprzeczną z ogólnie obowiązującą, komunistyczną. Wszyscy byliśmy nastawieni
b[ardzo] krytycznie do dyktatury Gomułki, nie mówiąc już o poprzednio wszechwładnym stalinizmie. Byliśmy zatem, z samej zasady pro-zachodni, choć główny sens istnienia grupy był nie
polityczny sensu stricte, ale towarzyski, wręcz „zabawowy”. W kręgu naszych zainteresowań była
muzyka jazzowa, nowoczesne malarstwo, zachodnia literatura itp., a nawet liryczna poezja Gałczyńskiego, jako remedium na bałwochwalcze wiersze o Stalinie. Mieliśmy po dwadzieścia, lub
nieco więcej lat. Z kolegami z chemii zawarłem znajomość za pośrednictwem kolegów ze Szkoły
Górskiego: wymienionego wyżej Justyna Strumiłło i Mariusza Szaﬁańskiego, kolegi z klasy,
który dostał się na Wydział Chemii PW po maturze w 1952 r. i stał się aktywnym członkiem
wspomnianego kręgu towarzyskiego.
Spośród tej grupy wielu, przede wszystkim tych, którzy mieli krewnych (czy choćby dobrych
znajomych) na Zachodzie, udawało się do Francji (najczęściej), czy Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu intratnej (na tle siermiężnych warunków polskich) pracy np. po to, by przywieźć – jeśli
to było możliwe – samochód lub oszczędzić na zakup mieszkania za dolary w Pewexie, co umożliwiono nieco później. Początkowo wykonywali często prace poniżej kwaliﬁkacji, ucząc się przy
tym języków i b[ardzo] często, jak to było praktykowane wśród wyjeżdżających po Październiku,
przedłużali sobie pobyt, w miarę uzyskiwania lepszych perspektyw zawodowych. Często też,
zarówno wśród opisywanych „chemików”, jak i szerzej np. architektów i specjalistów innych
zawodów – pojawiał się lęk przed przyjazdem, choćby na święta, do Polski. Znajdujący się wówczas i pracujący „nielegalnie” za granicą obawiali się po powrocie restrykcji ze strony władz
PRL, np. odmowy wydania paszportu przez wiele kolejnych lat lub trudności w znalezieniu
pracy, uniemożliwienia awansów zawodowych itp. Wiele osób znalazło się w tzw. zamrażarce
Biura Paszportów MSW.

Maria (Musia) z domu Achmatowicz, primo voto: Sulkiewicz, 2° voto – Strumiłło (Justyn Strumiłło Senior zmarł 24 VII 1948)
i 3° voto – w latach 60. – Domańska.
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W rezultacie podjętych starań, w grupie warszawskich chemików znalazł się w Paryżu około
połowy lat 60. także Justyn Strumiłło. Otrzymał stypendium, jak informował, na Sorbonie – zapewne za sprawą kuzyna matki – prof. Osmana Achmatowicza, chemika o międzynarodowej renomie. Dodatkowo korzystał także z drugiego, prywatnego stypendium pewnego przedsiębiorcy
polskiego pochodzenia z branży chemii budowlanej z Tarbes (w pobliżu granicy francusko-hiszpańskiej) o nazwisku zaczynającym się, o ile pamiętam, na literę P.
Najbliższym przyjacielem Justyna Strumiłły był w tym czasie, przebywający także we Francji,
chemik Tadeusz Krzeszowski (do którego po pewnym czasie dołączyła żona Małgosia). Tadeusz
był młodszym bratem Zdzisława Krzeszowskiego, architekta, który również wyjechał do Paryża
(a do którego później dołączyła żona Liliana z córką Lidką). W paryskim mieszkaniu Zdziśków
Krzeszowskich zatrzymałem się w marcu 1967 r. kończąc etapem francuskim ponad sześciomiesięczne, naukowe stypendium WHO (Word Health Organization).
W jaki sposób Justyn Strumiłło korzystał z drugiego, prywatnego stypendium? Otóż Tadek
Krzeszowski po przybyciu do Paryża, na początku podjął pracę w garażu samochodowym niejakiego Epsteina (Epsztajna), a po pewnym czasie Tadeusz (posiadający w Polsce kilka patentów
z tzw. chemii gospodarczej) stał się prawą ręką i być może nawet partnerem w interesach
wspomnianego wyżej p. P., właściciela dużego przedsiębiorstwa branży chemicznej w Tarbes.
Tak więc T[adeusz] Krzeszowski poznał p. P. z Justynem Strumiłło i namówił swojego „patrona”
do wypłacania stypendium obiecującemu doktorantowi z Sorbony, jakim był Justyn Strumiłło.
W latach 60. pracowałem na stanowisku kierownika pracowni, adiunkta w Zakładzie Ochrony
Wód Instytutu Gospodarki Wodnej (IGW) w Warszawie. W tym czasie Odra została kilkakrotnie
poważnie zanieczyszczona ściekami przemysłowymi z Czechosłowacji. Potrzebne było szybkie
rozpoznanie nowoczesnych sposobów automatycznej kontroli jakości wód, stosowanych w krajach
zachodnich oraz zainstalowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych na Odrze i Wiśle. (Myślano
o uzyskaniu odszkodowania w ramach RWPG!) Możliwości takie stwarzał przyznany Polsce duży
program badawczy Światowej Organizacji Zdrowia ONZ (WHO) pt. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem”. Znajomość angielskiego, moja specjalność techniczna (Technologia wody i ścieków) oraz rekomendacja ekspertów WHO przebywających w Polsce spowodowały powierzenie
mi ww. zadania w ramach sześciomiesięcznego stypendium naukowego w Wielkiej Brytanii
i USA na przełomie 1966/1967. Zainteresowania Rady Naukowej IGW koncentrowały się na
urządzeniach amerykańskich ﬁrm Honeywell i Technicon. W związku z tym, jeszcze w czasie
pobytu w Wielkiej Brytanii zostałem delegowany przez WHO do Paryża na trzydniowe międzynarodowe sympozjum Technicon, a po praktycznym zapoznaniu się z autoanalizatorami Technicon w USA program moich studiów został poszerzony (w drodze powrotnej z USA do kraju)
o wizyty i rozmowy w Europejskiej Centrali Technicon we Francji (pod Paryżem).
Podczas mojego kilkunastodniowego pobytu w Paryżu w marcu 1967 r. (podobnie jak kilka
miesięcy wcześniej – podczas trzydniowego pobytu na sympozjum Technicon’a – w końcu 1966
r.) kilkunastoosobowa „grupa chemików z PW”, czasem wraz z towarzyszącymi Paniami, spotykała się dość często w kawiarni u „Ravaillac’a”. Był to, oprócz sławnej kawiarni „Odeon”, znany
i popularny wówczas lokal, odwiedzany głównie przez wielu emigrantów z Polski i innych krajów
„socjalistycznych”.
Wobec zbliżającego się weekendu ktoś dobrze poinformowany, chyba Justyn Strumiłło, zaproponował abyśmy całą grupą udali się, najprawdopodobniej w sobotę, na „bal” (nie pamiętam
z jakiej okazji i gdzie był zorganizowany, ale wchodzące tam towarzystwo było w przeważającej
mierze francuskie). Pamiętam moment, gdy staliśmy w foyer w pobliżu kasy sprzedającej karty
wstępu lub przed wejściem na salę balową, czekając aż wszyscy się zbiorą. Przyglądając się wyelegantowanym parom francuskim zaczęliśmy mieć wątpliwości, czy to jest właściwy wybór na

dzisiejszy wieczór. Szczególnie nasze Panie były niezbyt szczęśliwe z powodu kreacji Francuzek.
Ale i niektórzy z nas byli, jak na ten balowy wieczór, ubrani dość skromnie. Wysoka cena kart
wstępu miała również znaczenie. Wówczas to, zaczęliśmy rozważać zmianę planu i udanie się
w miejsce bardziej kameralne, ot gdzieś na zupę cebulową i kilka karafek wina, aby spędzić
mile resztę wieczoru.
Tylko jeden Justyn Strumiłło, ubrany w elegancki garnitur w zgaszonym, tabakowym kolorze
powiedział, że zostanie jednak na balu, ponieważ zamierza spotkać się z jakąś dziewczyną (nie
powiedział nam z jaką). Jeszcze przez kilka minut towarzyszył nam, wychodzącym z gmachu
i podszedł do swojego nowiutkiego Volkswagena „Garbusa” (był tak nowy, że fotele/siedzenia
były jeszcze przykryte przezroczystym, ochronnym plastikiem). Wszyscy zachwyciliśmy się samochodem. Następnie, Justyn Strumiłło zabrał ze sobą piersiówkę (z nakręcanym, metalowym
kieliszkiem) jakiegoś polskiego alkoholu, który miał w samochodzie. Wracającego do gmachu
lekkim krokiem Justyna Strumiłłę i machającego nam wesoło ręką na pożegnanie, pamiętam
jakby to było dziś – a był to mój ostatni Jego widok w życiu.
Udaliśmy się do lokalu, nazywanego przez Polaków niezbyt elegancko, choć dość trafnie
„Sr..czem”, ponieważ wszystkie ściany były pokryte białymi kafelkami, niczym w miejskiej toalecie i spędziliśmy tam cały wieczór, do co najmniej 4. nad ranem. W związku z tym niedzielę
poświęciliśmy głównie na spanie i odpoczynek.
W poniedziałek Zdzisław Krzeszowski (u którego mieszkałem) udał się do pracy w biurze
architektonicznym, po czym wrócił całkowicie roztrzęsiony po godzinie z wiadomością, że Tusik
nie żyje. Przyniósł z sobą gazetę France Soir12, która opisywała w krótkiej notatce śmierć Justyna
Strumiłło, jako śmierć „polskiego studenta, który zatruł się gazem z wadliwie działającego piecyka w swoim mieszkaniu”. Nastąpiła cała seria smutnych rozmów telefonicznych. W międzyczasie, zawiadomiony o śmierci swojego najlepszego przyjaciela, Tadeusz Krzeszowski odchodził
dosłownie od zmysłów. Był tak zrozpaczony, że ściskał boleśnie za ramiona Małgosię prosząc,
aby powiedziała mu, że to nie jest prawda.
Pogrzeb odbył się na Powązkach już po moim powrocie do kraju i wzięło w nim udział bardzo
dużo osób. Jeszcze w Paryżu w paryskiej „grupie chemików” powstała myśl, aby złożyć się na
koszty transportu ciała Justyna Strumiłły do Polski, ale pokryła je rodzina.
W naszej grupie mówiło się, że dwaj nasi koledzy, chemicy przebywający wówczas we Francji
(z opisywanej tu paryskiej „grupy chemików”): Adam Wolski, syn znanego przedwojennego
prokuratora, zamordowanego przez komunę i Marek Pańkowski (nie pamiętam tylko, czy obaj
czy jeden z nich), zostali w pewnym momencie, zaraz po śmierci Justyna Strumiłły, poproszeni
przez władze francuskie o rodzaj pomocy, być może o identyﬁkację zwłok. Przypuszczam, że
zostali zobowiązani (może szantażem, np. wydaleniem z Francji) do dyskrecji, ponieważ pomimo łączącej nas przyjaźni i więzów koleżeńskich, nie byli skłonni do zwierzeń i byli całkowicie
załamani.
Jednak z „przecieków”, które wyszły (najprawdopodobniej) od Wolskiego i/lub Pańkowskiego, być może na skutek ekstremalnych stanów emocjonalnych lub potrzeby rozładowania
napięcia poprzez uchylenie rąbka posiadanej wiedzy, w „grupie chemików” pojawiły się wiadomości, że w pokoju, w którym znaleziono ciało Justyna Strumiłły było dużo krwi, znaleziono
pomiętą pościel i inne ślady wskazujące na – jak to określano – stoczoną „walkę”. Pamiętam,
że w grupie „chemików” pojawiła się również hipoteza, że sprawcami śmierci Justyna Strumiłły
byli „Jugosłowianie”, a przyczyną mogła być kobieta.

W owym czasie, łączny nakład różnych wydań z całego dnia oscylował między 1.1 a 1.5 mln.
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POKŁOSIE ZAMACHU W DALLAS?

W tym samym okresie kilku lat, lecz nie pamiętam w którym roku, w Londynie popełnił samobójstwo (otrucie gazem) inny chemik z tej grupy, również mój dobry kolega, przebywający
na stypendium doktorskim w Wielkiej Brytanii – Adam Tyczyński, zwany od nazwiska „Tyką”.
Zostawia – wg słów zrozpaczonej matki – list do Niej, z którego wynika, że targa się na swoje
życie, ponieważ… nie może inaczej postąpić (!?). Jedna z oﬁcjalnych hipotez śledczych podobno
mówiła, że powodem samobójstwa była depresja spowodowana przeświadczeniem denata o niedostatecznym postępie w pracach badawczych i nie nadążaniem za ustalonym planem realizacji
pracy doktorskiej. Tymczasem zdaniem uczelni, depresja ta była nieuzasadniona, gdyż prace
te były de facto prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich zaawansowanie wskazywało, że
cała praca zostanie ukończona pomyślnie. Znając dobrze Adama mogę twierdzić, że brak dostatecznego postępu w pracy nad doktoratem (jeśli nawet była to prawda, w co wątpię) nie
mógł stanowić powodu do odebrania sobie życia. Mógł po prostu wrócić do Polski i podjąć pracę
jako inżynier chemik. Tym bardziej, że opiekował się nadzwyczaj pieczołowicie samotną matką
i bardzo trzeźwo patrzył na świat.
Mieczysław Metler13
***
Pogrzeb, a więc i śmierć Tyczyńskiego miała miejsce wcześniej, przed pogrzebem Justyna
Strumiłły. Czy były w jakiś sposób powiązane? Tego nie wiemy. Tyle, że obydwaj byli chemikami. Czy to był przypadek? Nie wiem.14
Tyle opowiedział mi Mieczysław Metler. Po zapoznaniu się z jego relacją rodzą się m.in. następujące pytania:
n czyż nie jest uderzająca „tajemniczość” władz francuskich (otaczanie, jakby nadmierną tajemnicą okoliczności śmierci Justyna Strumiłły) – szczególnie w porównaniu, ze stwierdzoną w źródłach amerykańskich, niemożnością identyﬁkacji osoby Justyna Strumiłły na
rok, półtora (w 1965 r.) przed śmiercią (w powiązaniu ze znanymi przecież władzom jego
miejscami zamieszkania w Paryżu)? A szybkość ferowanych sądów przez France Soir? Takich,
jak choćby niemal natychmiastowe stwierdzenie, że denat zatruł się gazem? Skoro zginął
najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę, twierdzić tak w poniedziałkowym rannym wydaniu, przed zamknięciem śledztwa, wydaje się być co najmniej dziennikarską niefrasobliwością;
n czy sprowadzenie skremowanych zwłok Justyna Strumiłły do Polski, w urnie, a nie w trumnie
– nie mogłoby mieć na celu uniemożliwienia przeprowadzenia kiedykolwiek sekcji zwłok?
Relacjonowane ślady krwi znalezione w pokoju, czy pomięta pościel – wykluczają raczej zaczadzenie, a sugerują walkę!;
n i skąd owi (Jugo)Słowianie, w przeciekach (kontrolowanych?) francuskiej policji, uzyskanych
przez grono przyjaciół „Tusika”?;

13
14

Relacja zawarta w załączniku do: List Mieczysława Metlera do Antoniego J. Wręgi, 24 XI 2009 (w posiadaniu autora).

Mieczysław Metler próbując określić ramy chronologiczne dla obu relacjonowanych tajemniczych śmierci napisał mi: „Analizowałem sprawę urny. Pogrzeb Justyna Strumiłło był w ciepłą porę roku (wiosna) – potwierdza to komentarz grabarza na temat widoków spod mini! [chodzi o koleżanki Zmarłego, uczestniczki pogrzebu – AJW].
Tymczasem Adam Wolski trząsł się z zimna w biednym paletku i trzymał w zgrabiałych rękach nie tyle urnę (choć tak
ten przedmiot nazywałem), ale przewiązane wstążką tekturowe pudełko (!) z prochami Tyki. Było to więc około zimy.
Poza tym Adam i wielu z grupy byli jeszcze w Polsce i uczestniczyli w pogrzebie Tyki, a na pogrzeb Justyna Strumiłło
baliby się przyjechać do kraju z opisanych powodów…”. Tamże.

n czy nie sprawia to wrażenia „zacierania śladów”, tuż przed wyjazdem Justyna Strumiłły „na
stałe” do Stanów Zjednoczonych?15 „Tusik” zdawał sobie chyba sprawę, że osoba, do której
on i jego matka ślą listy na Haiti jest – według mediów zachodnich, głównie amerykańskich
– ściśle związana z domniemanym zabójcą JFK. Stąd też – znalazłszy się w USA – „Tusik”
stanie się potencjalnym obiektem zainteresowania FBI, właśnie z powodu znajomości rodziny matki z Georgem De Mohrenschildtem?
n czy Włodzimierz Galicki, spotykający się niemal non-stop z Georgem De Mohrenschildtem
i Jeanne De Mohrenschildt na Haiti, nie relacjonował gdzieś „wysoko” w Polsce faktu przyjazdu „na stałe” do Stanów obiecującej latorośli znakomitego rodu Achmatowiczów?16 Stryj
Osman nie był już co prawda wiceministrem, jak w latach 1953–1959, ale pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kultury Polskiej (z ramienia władz PRL) w Londynie (1964–1969).
Matka „Tusika”, niewątpliwie zraniona boleśnie utratą syna w Paryżu, zmarła kilka lat później.17
***
Ktoś mógłby powiedzieć, że to nieprawdopodobne, aby łączyć tajemnicze zabójstwa, czy
skrytobójstwa powiązane ze sprawą zamachu w Dallas z jakimiś mało znanymi peerelowskimi
dyplomatami, spotykającymi się z „najlepszym przyjacielem Lee Harvey Oswalda” i jego
czwartą małżonką. Ktoś taki, wykluczający a priori ingerencję sowiecką w zabójstwo JFK, musiałby przecież także zlekceważyć ciekawą relację belgĳskiego marynarza nazwiskiem Louis
De Witt o zdarzeniu, które go spotkało w jednym z barów Antwerpii na dwa miesiące przed zamachem w Dallas. Tam, podczas solidnej pĳatyki, jeden z grupy „marynarzy” sowieckich wyraźnie powiedział De Witt’owi, iż JFK „nie doczeka” Bożego Narodzenia 1963 r. Później
belgĳski marynarz był ścigany przez znacznie bardziej trzeźwego „opiekuna” tych „marynarzy”,
który podsłuchał pĳackie wynurzenia nieostrożnego informatora De Witt’a – i ledwo uszedł
z życiem. Widać Justyn Strumiłło (czy to dla funkcjonariuszy CIA, czy dla policji francuskiej
zawsze – nawet po prośbach o sprawdzenie płynących od ważnego sojusznika z NATO – nieodmiennie tylko: „Strumitto”!), być może też posiadał informacje, które mogłyby go narazić
na niebezpieczeństwo, ale nie miał tyle szczęścia, co marynarz De Witt.18

Zauważmy, że „Tusik” kupił sobie nie jakiegoś renault, czy citroena, jak przyjęte to było we Francji, ale VW „garbusa”,
jakby antycypował w ten sposób wyjazd do Stanów, gdzie w pełni był dostępny (w przeciwieństwie do Francji, np. w „Tarbes,
w pobliżu granicy francusko-hiszpańskiej”) serwis tego typu samochodu. „Tusik” zmienił też w 1965, jak zauważają tajne służby
amerykańskie (traktujące go jako „Tustyna Strumitto”), swoje mieszkanie (a więc adres), co najmniej raz już w 1965. Zob.: TUSTYN
STRUMITTO CORRESPONDENCE WITH GEORGE DE MOHRENSCHILDT pg 1 Found in: HSCA Segregated CIA Collection
(microﬁlm – reel 5: Conte – De Mohrenschildt), RIF#: 104-10166-10198 (10/19/65) CIA#: 80T01357A. Charakterystyczne – i jakże
złowieszcze w świetle późniejszej tajemniczej śmierci Strumiłły – jest nadto i to, że sfotografowana treść listu Justyna Strumiłły do
George’a De Mohrenschildta, do ktorego odnosi się cytowany wyżej dokument – jest nieczytelna (! – bad focus).

15

W latach 60. regułą było śledzenie zagranicznych losów wybitnych i obiecujących przedstawicieli, także młodego pokolenia. Por.: B. Marzec, „Na powrocie Hłaski nam nie zależy”, Rzeczpospolita, 20 II 2010.
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17
18

1 I 1970, http://www.nekrologi-baza.pl/nazw/str_d7.html.
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Belgijskie czasopismo: Special, 12 I 1967. Cyt. za: FBI 62-109060 JFK HQ File, Section 108 pg 47, Fund In: FBI JFK Assassination File (62-109060). Louis De Witt, ze względów bezpieczeństwa występował w mediach, jako „Peeters”.

„Towarzyszom

z Informacji”
Tadeusz WiTkoWski
„[…] tyle nocy...
nie dospanych,
mętnych,
poplątanych,
od dymu ciasnych”
Andrzej Mandalian,
Towarzyszom z Bezpieczeństwa (1951)

Służby w obcej służbie
Niewiele materiałów dotyczących współpracy peerelowskich służb specjalnych ze służbami
sowieckimi ujrzało, jak dotąd, światło dzienne. Wśród tych, które zostały odtajnione, trudno
byłoby jednak znaleźć dokumenty, podważające obiegowe sądy o całkowitym uzależnieniu resortu bezpieczeństwa PRL (tak w odniesieniu do służb cywilnych, jak i wojskowych) od KGB
i GRU. Nie chodzi tu tylko o początki wdrażania ustroju, narzuconego przez sowieckiego sąsiada, kiedy to organa bezpieczeństwa, noszące polskie nazwy były bezpośrednio kierowane
przez „Smiersz” i NKGB (co niedawno, w odniesieniu do Informacji Wojskowej, potwierdziły
rosyjskie publikacje).1 Idzie również o czasy późniejsze. Nawet, jeśli retoryka akt z lat 60., 70.
i 80. sugeruje, iż w służbach bloku moskiewskiego miała miejsce rzeczywista „współpraca”, przy
głębszej analizie okazuje się, iż nie obowiązywały w niej zasady partnerstwa, lecz podporządkowania. Nie zawsze dokumenty mówią o tym wprost; za taką interpretacją przemawiają jednak
fakty i liczby.
W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej pod sygnaturą AIPN, 01419/235 (mikroﬁlm)
przechowywane są na przykład akta, dotyczące współpracy Departamentu II MSW z II Zarządem Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) ZSRS w latach 1957–1962.2 Kiedy

P. Gontarczyk, „»Pod przykrywką«. Rzecz o sowieckich organach Informacji Wojskowej w Wojsku Polskim”, Glaukopis,
nr 13–14 (2009): s. 259–261.

1

2
AIPN, 01419/235 (mf 2234/4), Współpraca Dep[artamentu] II MSW z II Zarządem Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego
ZSRR. Okres 1957–[19]62.

próbuje się podsumować ogólny przepływ informacji w tamtym okresie, nic nie wskazuje na
jakieś istotne zachwianie proporcji, między ilością wiadomości przekazywanych przez kontrwywiad MSW sowieckiemu partnerowi, a liczbą informacji otrzymywanych w zamian. Z prostych obliczeń, opartych o okresowe statystyki, można wyciągnąć wniosek, że peerelowski
kontrwywiad przekazał KGB co najmniej 3995 not informacyjnych, w zamian za nieco mniejszą
liczbę, sięgającą 3654 różnych wiadomości. Gdy jednak przechodzi się do kwestii wymiany
ważniejszych informacji, w oczy rzuca się dysproporcja. Według statystyk sporządzonych w latach 1960–1963, za 59 dokumentów, uznanych za ważne strona peerelowska otrzymała od swojego „sojusznika” siedemnaście dokumentów podobnej wagi. Daje to jakieś pojęcie o stopniu
uzależnienia i zarazem pokazuje, jak sumiennie traktował „współpracę” peerelowski kontrwywiad cywilny.
Uzależnienie widać również, gdy przychodzi opisać bardziej szczegółowo konkretne fakty.
Rozdającymi karty są w tych aktach zawsze „towarzysze radzieccy”. To oni dostarczają materiałów instruktażowych i wytyczają kierunki działalności kontrwywiadowczej, decydują o wspólnym wykorzystywaniu agentury, zwalczaniu wywiadów państw NATO i Izraela, inwigilowaniu
osób wskazanych przez KGB, w tym dyplomatów państw zachodnich i przedstawicieli mniejszości etnicznych, podejrzewanych o „nacjonalizm”.
Nie inaczej sprawy wyglądały w służbach wojskowych. O charakterze ówczesnych relacji
wiele mówi już samo nazewnictwo, stosowane w instytucjach wojskowych bloku sowieckiego.
„Dyrektywy” wychodziły, bowiem z Głównego Zarządu Wywiadowczego Sił Zbrojnych ZSRS,
z której to nazwy (tłumaczenie rosyjskiego Gławnoje Razwiediwatielnoje Uprawlienie) wywodzi się
skrót GRU. W odniesieniu do sztabów sojuszniczych peerelowskie służby używały z reguły
słowa „generalny”.
W ostatnim piętnastoleciu istnienia PRL doszło do szczególnie silnego zacieśniania więzi, łączących wojskowe struktury wywiadowcze z centralą moskiewską. Z Teczki Spraw Oddziału „A”:
Współpraca z Zarządami Wywiadowczymi Państw Układu Warszawskiego (Tom 2) wynika, iż w październiku 1975 r. odbyło się w Moskwie
spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Wywiadowczych Sztabów
Generalnych (Głównego) Bułgarskiej Armii Ludowej (BAL), Węgierskiej
Armii Ludowej (WAL), Narodowej Armii Ludowej (NAL) [NRD], Wojska
Polskiego (WP), Sił Zbrojnych ZSRR i Czechosłowackiej Armii Ludowej
(CzAL), na którym podkreślono ważność i konieczność operatywnego
wzajemnego informowania o osobach, które stanowią zagrożenie wywiadów wojskowych państw Układu Warszawskiego oraz uniﬁkacji procesu
ewidencji takich osób.3

Inne dokumenty świadczą, iż projekt ów był w następnych latach systematycznie wprowadzany w życie. Najważniejsze decyzje zapadły podczas konferencji w Budapeszcie (1979)
i w Berlinie (1980). Przede wszystkim, podjęto decyzję o wprowadzeniu we wszystkich służbach
państw „sojuszniczych” obowiązku stosowania ujednoliconego systemu ewidencji i przekazywania informacji zawartych w ankietach, dotyczących osób podejrzanych do centralnej bazy
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AIPN, 001103/178, t. 2, Współpraca z Zarządami Wywiadowczymi Państw Układu Warszawskiego, Doświadczenia GZW
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danych Głównego Zarządu Wywiadowczego Sił Zbrojnych ZSRS. Dokonano też podziału specjalizacji, w której polskiej stronie przypadła w udziale radiolokacja.
Obok wspomnianej powyżej teczki akt Zarządu II, niezwykle ciekawym dokumentem, mówiącym o zmianach strukturalnych w wywiadzie wojskowym lat 80. i o stanie umysłów osób
z nim związanych jest odtajniony niedawno zbiór raportów i analiz „Współpraca z attachés
ZSRR”.4 Z akt zgromadzonych w obu teczkach wynika m.in., że w pionie operacyjnym wywiadu
doszło w tym okresie do istotnych przeobrażeń, mających na celu zwiększenie efektywności
działań i wzmocnienie bezpieczeństwa zagranicznego aparatu wywiadowczego. Do roku 1983
agentura wywiadu strategicznego kierowana była przez aparat wywiadowczy w oﬁcjalnych
przedstawicielstwach zagranicznych, a więc przez ataszaty i oﬁcerów pod przykryciem. Przemiany, jakie nastąpiły w kraju po powstaniu, a następnie zdelegalizowaniu „Solidarności”, miały
jednak konsekwencje, sięgające daleko poza granice Polski.
Czynnikiem, który pogłębił uzależnienie wywiadu wojskowego od GRU było wprowadzenie
w PRL stanu wojennego. Wbrew intencjom ówczesnych władz, doszło wówczas do dekonspiracji
niektórych struktur agenturalnych. W referacie wygłoszonym podczas konferencji szefów zarządów wywiadowczych sztabów generalnych państw Układu Warszawskiego (19–20 kwietnia
1982 r. w Warszawie) szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (Roman Misztal) z ubolewaniem
przyznał, iż w polskiej „służbie zagranicznej, w aparacie partyjnym, a nawet w siłach zbrojnych”
doszło do brzemiennych w skutki „dezercji i zdrad”. Większość liczb, które wówczas przytoczył
i nazwisk, jakie przekazał do wiadomości „sojuszników”, była przez lata starannie ukrywana.
Oto kilka podanych przez niego informacji:
Od sierpnia 1980 r. do końca marca 1982 r. z naszych placówek zdezerterowało 38 osób; w tym samym okresie z delegacji służbowych do państw
kapitalistycznych nie powróciło ok. 240 osób.
Oddzielny problem, z punktu widzenia potencjalnych możliwości
zdrady wielu tajemnic państwowych i wojskowych oraz możliwości zwerbowania do perspektywicznej działalności przeciwko Polsce, stanowią
uciekinierzy i dezerterzy. Przed ogłoszeniem stanu wojennego wyjechało
z Polski i pozostało na Zachodzie ok. 150 tys. osób, z tego ok. 40 tys. poprosiło o azyl polityczny. Po 13 grudnia 1981 roku zdezerterowało z ﬂoty
handlowej i rybackiej ponad 770 osób, a z naszych linii lotniczych
– 45 osób.
Do najszkodliwszych dla naszych (MON i MSW) służb wywiadowczych były [należały] dezercje konsulów z Nowego Jorku (Janowskiego,
Kondratowicza), szyfranta Misji polskiej przy ONZ (Mazurkiewicza) oraz
ambasadorów Spasowskiego i Rurarza. Pozwoliły one bowiem amerykańskim służbom specjalnym niemal na pełną identyﬁkację składu osobowego
placówek i rezydentur w Nowym Jorku i Waszyngtonie oraz zdekonspirowały część kontaktów osobowych i prowadzonych spraw.
Dezercje Spasowskiego i Rurarza są szkodliwe nie tylko w aspekcie
wywiadowczym, ale także pod względem politycznym. Włączyli się oni
bardzo aktywnie do działalności dywersyjno-propagandowej przeciwko
Polsce. […]

4

AIPN, 001103/183, Współpraca z attachés ZSRR.

Jeśli idzie o Rurarza, to jego zdrada ma jeszcze inny aspekt; otóż mamy
dowody, że daje on wywiadowi amerykańskiemu sposobność kontaktów
i wskazówki wobec kogo spośród znanych mu pracowników naszych placówek można podejmować próby nakłaniania do współpracy, zdrady i dezercji.
Niestety, jak już wspomniałem, wśród dezerterów znaleźli się również
oﬁcerowie Wojska Polskiego, w tym – emerytowany od 11 lat generał artylerii Leon Dubicki, były (przed 10 laty) pracownik Zarządu II Sztabu
Generalnego – płk Ostaszewicz, oraz pracownik WSW kpt. Sumiński. Dezercja tych dwu ostatnich jest szczególnie szkodliwa, ponieważ znali oni
część kadry oﬁcerskiej oraz elementy struktury organizacyjnej Zarządu II
i podległych mu jednostek. Dlatego musieliśmy wprowadzić szereg zmian
w naszej strukturze organizacyjnej oraz podjąć odpowiednio długofalowe
przedsięwzięcia w celu stopniowej wymiany oﬁcerów pracujących pod
przykryciem w różnych instytucjach krajowych.5

Inne, późniejsze dokumenty potwierdzają, iż peerelowski wywiad wojskowy nigdy nie odzyskał aktywów, które utracił na skutek wprowadzenia przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego. W „Tezach do rozmów szefa Zarządu w Moskwie” (brak daty; z treści wynika, że
sporządzono je na początku roku 1988) znalazły się m.in. takie uwagi:
W pracy z agenturą odczuwamy nadal skutki wydarzeń społeczno-politycznych w naszym kraju z początku lat osiemdziesiątych. W wyniku
reakcji politycznych głównych państw NATO na rozwój sytuacji w Polsce
oraz zintensyﬁkowanej działalności służb specjalnych tych państw naruszona została struktura organizacyjna, bezpieczeństwo i systemy kierowania naszym nielegalnym aparatem wywiadowczym.
Dotkliwie na tę sytuację wpłynęły:
– dezercje i zdrady (w kraju i za granicą);
– wzrost agresywności i intensywności działań służb specjalnych przeciwnika wobec pracowników naszych przedstawicielstw;
– akcja zachodnich służb specjalnych wobec naszej ambasady w Bernie;
– nasilenie propagandy kontrwywiadowczej (szpiegomania).
Podejmowaliśmy zdecydowane i kompleksowe przedsięwzięcia przeciwdziałające zaistniałej sytuacji. Do nich należą:
– wyłączenie podstawowych ogniw agenturalnych z rezydentur pod
przykryciem attachatów wojskowych i innych oﬁcjalnych instytucji przykrycia i podporządkowanie ich nowoutworzonemu Oddziałowi Agenturalnego Wywiadu Strategicznego;
– prowadzenie głębokiej i wszechstronnej analizy agentury w celu wyeliminowania agentów niepewnych i nieefektywnych;
– nasilanie pracy typowniczo-werbunkowej w celu pozyskania nowych
agentów, głównie w najważniejszych obiektach wywiadowczego zainteresowania.6

AIPN, 001103/178, Referat Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego na konferencję szefów Zarządów Wywiadowczych Sztabów Generalnych armii państw Układu Warszawskiego w dniach 19–21 kwietnia 1982 roku, k. 47–48.

5

AIPN, 001103/183, Tezy do rozmów szefa Zarządu w Moskwie, k. 8–9.
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Dokument zawiera również informacje o sprawie „zamrożonej agentury w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie”:
– Ze względu na ostry reżim wywiadowczy nie podporządkowaliśmy
tej agentury rezydenturom pod przykryciem oﬁcjalnych placówek.
– Utrzymanie łączności kanałami nieoﬁcjalnymi (kurierzy nielegalni)
nastręcza znaczne trudności m.in. ze względu na wysokie koszty.
– Ze względów technicznych nie możemy utrzymać łączności radiowej
z tą agenturą.7

Czytając ów tekst, trudno nie postawić pytania, co w rezultacie stało się z zamrożoną agenturą. Nawet, jeśli informacje operacyjne przekazywane do bazy danych w Moskwie obejmowały
przede wszystkim dane dotyczące osób podejrzanych o współpracę z obcymi wywiadami, służby
sowieckie musiały mieć jakieś rozeznanie co do tego, kto z agentów „sojuszniczych” służb został
„zamrożony”. Dokument powyższy przygotowano przecież dla Szefa Zarządu II, wybierającego
się na rozmowy z moskiewską centralą i peerelowskie służby wojskowe ciągle traktowały współpracę z towarzyszami sowieckimi jak najbardziej serio. Co więcej, cytowany wcześniej referat
szefa Zarządu II ze spotkania w Warszawie w kwietniu 1982 r. zawierał informacje, z których
pośrednio wynikało, iż na skutek dekonspiracji struktur podległych rezydenturom przy konsulatach PRL, peerelowski wywiad zmuszony był korzystać z sowieckich kanałów łączności. Szef
Zarządu II dziękował podczas tegoż spotkania „tow. generałowi armii P.I. Iwaszutinowi oraz
tow. lejt. Gregoriemu za bardzo pożyteczną pomoc w dostarczaniu […] przesyłek z zagranicy
i za pośrednictwo w nawiązywaniu łączności telefonicznej”.8

Blok sowiecki na rozdrożu
Współpraca Zarządu II Sztabu Generalnego LWP z GRU przebiegała do końca lat 80. bez
większych zakłóceń i była oceniana bardzo wysoko. W omówieniu przygotowywanym na spotkanie szefów Zarządów Wywiadowczych państw Układu Warszawskiego zatytułowanym „Współpraca Zarządu II z Głównym Zarządem Wywiadowczym Armii Radzieckiej w 1988 i I półroczu
1989 r.” znalazły się następujące uwagi:
Współpraca między Zarządem II i G[łównym] Z[arządem] W[ywiadowczym] A[rmii] R[adzieckiej] jest bardzo dobra i przebiega bez najmniejszych uchybień.
1. Materiały otrzymane z G[łównego] Z[arządu] W[ywiadowczego]
A[rmii] R[adzieckiej] stanowią dla nas bogate źródło informacji i przyczyniają się w dużym stopniu do wzbogacenia naszej wiedzy na temat form
i metod działania obcych K[ontrwywiadów] W[ojskowych].
Wymiana ankiet osób podejrzanych o współpracę z K[ontrwywiadem]
W[ojskowym] osiągnęła bardzo wysoki poziom. Przekazaliśmy towarzyszom radzieckim 78, a otrzymaliśmy 77 ankiet. Przekazane między na-

7
8

Tamże, k. 9.
AIPN, 001103/178, k. 54.

szymi Zarządami ankiety stanowią około 55% wszystkich ankiet, które
w tym czasie zostały wymienione w ramach współpracy Zarządów Wywiadowczych państw-stron UW.
2. Współpracę attachés wojskowych w państwach NATO oceniamy
jako bardzo dobrą. Wyjątkiem jest Francja, gdzie współpraca merytoryczna
jest ograniczona, spotkania odbywają się rzadko, a radziecki attaché wojskowy nie wykazuje odpowiedniego zainteresowania koordynacją uzyskiwania informacji (podróże, wystawy) oraz spraw protokolarnych […].9

Wspomniane „55% wszystkich ankiet” świadczy o roli, jaką peerelowskie służby odgrywały
w działaniach wywiadowczych GRU. Z meldunków wysyłanych co kwartał na specjalnych formularzach do centrali w Warszawie wynika też, że gotowość rezydentur pod przykryciem ataszatów do współpracy z byłymi „partnerami” bynajmniej nie wygasła po roku 1989; pomimo,
że już wcześniej niektórzy ich przedstawiciele zaobserwowali nowe trendy w sowieckiej strategii. W punkcie 11 tychże meldunków, zawierającym „Uwagi na temat współpracy i wnioski
w sprawie jej polepszenia” pojawiają się od czasu do czasu uwagi w rodzaju: „Mój odpowiednik
chętnie współpracuje, ale jest nastawiony na tzw. odbiór” (meldunek attaché ambasady w Jugosławii z datą 20 kwietnia 1988 r.).10 W „Meldunku o współpracy z Y attaché wojskowym AB
ZSRR za I kwartał 1988 r.”, sygnowanym 4 czerwca 1988 r. przez kmdr por. Ryszarda Kalicińskiego (podpis zamazany) attaché ambasady w Kanadzie skarżył się:
Współpraca uległa pewnemu pogorszeniu w dziedzinie wymiany materiałów informacyjnych. Partner unika przekazywania materiałów, lecz z chęcią bierze ode mnie. Materiały otrzymywane od niego stanowią tygodniowe
raporty z prenumeraty a otrzymywał wydawnictwa o dość znacznej objętości
i wartości informacyjnej. Od listopada nie zorganizował spotkania trójstronnego mimo, że na niego wypada kolej zgodnie z ustaleniami. Przy najbliższym spotkaniu będę starał się ustalić przyczynę takiego postępowania.11

Podobnie rzecz wyglądała w Brukseli:
W zakresie aktywności i inicjatywy ze strony A[ttaché] W[ojskowego]
ZSRR współpraca nasza daleka jest od właściwego poziomu i częstotliwości. Jak do tej pory ma raczej charakter jednostronny (tzn. inicjatywa do
spotkań z mojej strony). A[ttaché] W[ojskowy] ZSRR nie zrealizował np.
do tej chwili spotkania protokolarnego po moim przyjeździe. Jako najstarszy z nas stażem nie podejmuje także roli koordynatora czy inicjatora
współpracy (być może ma takie wytyczne i polecenia).
Mając na uwadze ożywienie i zacieśnienie dwustronnej współpracy,
zamierzam po jego powrocie z urlopu – odbyć szczerą rozmowę i ewentualnie ustalić zasady, aby nie była to inicjatywa jednostronna.12

AIPN, 001103/183, Współpraca Zarządu II z Głównym Zarządem Wywiadowczym Armii Radzieckiej w 1988 i I półroczu
1989 r., k. 192.
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Tamże, k. 54v.
Tamże, Meldunek o współpracy z Y attaché wojskowym AB ZSRR za I kwartał 1988 r., k. 58v.
Tamże, Meldunek o współpracy z Attaché Wojskowym ZSRR za II kwartał 1989 r., k. 110v.
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Szczególnie ciekawych informacji o stosunku obu stron do kooperacji dostarcza jednak „Meldunek ze współpracy z A[ttaché sowieckim] za I kwartał 1990 roku”, wysłany do centrali przez
attaché wojskowego w Kopenhadze, płk. Władysława Gapysa. W punkcie trzecim, dotyczącym
wymiany materiałów informacyjnych znalazły się następujące wpisy:
a) [ilość materiałów otrzymanych – TW] – otrzymałem jeden fragmentaryczny materiał dot[yczący] zadania doraźnego;
b) [ilość materiałów przekazanych – TW] – przekazałem najnowsze
wydawnictwo dot. perspektyw rozwoju wojsk lądowych;
c) [ocena (wartość) otrzymanych materiałów – TW] – wartość materiału otrzymanego – niewielka. Materiał przekazany oceniam jako cenny.
Punkt 4. [Wymiana informacji na temat sytuacji wywiadowczej, działalności KW i powstałych zagrożeń – TW] zawiera z kolei takie zdania:
a) [ilość informacji otrzymanych – TW] – nie otrzymałem żadnej informacji;
b) [ilość informacji przekazanych – TW ] – przekazałem informację
dot. nasilenia się obserwacji i inwigilacji (meldowałem o tym Centrali pocztą lutową). Informacja ta potwierdziła fakty zaobserwowane przez A[ttaché sowieckiego] w dniu poprzednim, ale on mnie o tym nie uprzedził.

Podsumowanie rozterek duchowych polskiego attaché zawarte zostało w punkcie ósmym
(Kontakty osobiste i ich ocena). Pułkownik Gapys napisał:
Oceniam, że w odróżnieniu od poprzedniego okresu sprawozdawczego, stosunki w minionym kwartale stały się mniej owocne. Uważam,
że A[ttaché sowiecki] nieco opatrzenie [opacznie – TW] rozumie potrzebę współdziałania. Nastawiony jest głównie na branie, nie dając nic
w zamian. Znalazło to wynik w meldunku.
Podaję pod rozwagę przełożonych sugestię, żeby przyjąć ten sposób
postępowania i działać podobnie.
Stosunki towarzyskie ustały zupełnie. Mimo, że od przyjęcia jakie wydałem dla całego składu A[ttachatu sowieckiego] minęło już ponad 6 miesięcy, to nie ma sygnałów o możliwym rewanżu. Przyjęcie dla 10-ciu osób
zorganizowałem na koszt własny.13

W połowie roku 1990 w kraju stacjonowały jeszcze wojska sowieckie, nie było już jednak
PRL, jako że kraj po kilku miesiącach sprawowania władzy przez rząd Tadeusza Mazowieckiego
wrócił do tradycyjnej nazwy. Mur berliński przestał istnieć w listopadzie 1989 r. W tym samym
miesiącu w Czechosłowacji miała miejsce „aksamitna rewolucja”. Jedenastego marca 1990 r.
Litwa ogłosiła deklarację niepodległości. Szesnastego lipca 1990 r. władze Republiki Ukraińskiej
ogłosiły deklarację suwerenności państwowej. Niektórzy przedstawiciele polskich ataszatów
wojskowych sprawiali jednak wrażenie zawiedzionych rozwojem wypadków, w sposób służalczy
zabiegali o „ojcowskie” traktowanie ze strony wywiadu i kontrwywiadu sowieckiego i nie wahali
się demonstrować wiernopoddańczych postaw.

13

Tamże, Meldunek ze współpracy z A[ttaché sowieckim] za I kwartał 1990 roku, k. 209–210.

Czy oznacza to, że nie mogli dojrzeć do nowej sytuacji politycznej i musieli szkodzić, bądź
pozostać nieprzydatnymi w nowych warunkach? Oczywiście, że nie. Problem w tym jednak, że
ich tożsamość stała się narzędziem gry, przypominającej zabawę w chowanego pod okiem kogoś,
kto doskonale zna wszystkie kryjówki. Część nazwisk oﬁcerów, wśród nich podpis pułkownika
G., wymazano, bądź wycięto ostrym narzędziem, co mogło oznaczać chęć ukrycia przeszłości
z czasów pracy w służbach komunistycznych, z uwagi na obecnie pełnione funkcje (co jednak
w niczym nie zmienia faktu, że niszczenie dokumentów jest z prawnego punktu widzenia
aktem przestępczym). Po wejściu Polski do NATO, między innymi to właśnie mogło wystawić
polskie służby wojskowe na penetrację ze strony służb rosyjskich, które miały przecież doskonałe rozeznanie, kto był kim w PRL. Zapowiedzią pełnej dyspozycyjności ówczesnych służb
wobec sowieckiego sojusznika był fakt, że w 1989 r., gdy już zanosiło się na rozsypkę bloku moskiewskiego, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, gen. Edmund Buła, przekazał GRU sﬁlmowaną kartotekę operacyjną WSW. Szefostwo Zarządu II Sztabu Generalnego LWP nie musiało
tego robić, gdyż w ciągu ostatnich lat istnienia PRL GRU było na bieżąco informowane o najważniejszych sprawach. Nic dziwnego, że służby Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym
w końcu znalazła się Polska, odnotowywały jeszcze przez długi czas przypadki wykorzystywania
polskiego aparatu wywiadowczego przez służby rosyjskie. Polscy politycy, odpowiedzialni za
sprawy resortu obrony narodowej zdawali sobie sprawę z sytuacji; do roku 2006 nie podjęto jednak żadnych radykalnych działań, aby ją zmienić.

Życie po życiu
Gdy Sejm Rzeczypospolitej przyjmował ustawę powołującą Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW), za jej uchwaleniem głosowało 375 posłów,
48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.14 Liczby te dobrze świadczą o społecznym rozeznaniu sytuacji: przez piętnaście lat (1991–2006) Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) nie
potraﬁły poradzić sobie z wirusem, który zadomowił się w resorcie obrony w czasach komunizmu, kiedy to faktycznie wszystkie służby PRL były ekspozyturą służb sowieckich. Zmiany,
do których doszło wraz z załamaniem się systemu władzy komunistycznej nigdy nie objęły całego resortu bezpieczeństwa, w służbach cywilnych coś się jednak zaczęło dziać. Do pracy
w Urzędzie Ochrony Państwa przyjęto w roku 1990 ok. 4.5 tys. pozytywnie zweryﬁkowanych
spośród 24 tys. ogólnego stanu funkcjonariuszy SB.
W tym samym czasie, w kadrach pionu wojskowego nic się praktycznie nie zmieniło. Od
momentu reorganizacji i połączenia komunistycznych służb wojskowych w Wojskowe Służby
Informacyjne do czasu ich rozwiązania nie przeszły one żadnej istotnej weryﬁkacji. WSI przejęły
po Zarządzie II Sztabu Generalnego LWP i Wojskowej Służbie Wewnętrznej prawie wszystkie
kadrowe zasoby z siecią współpracowników włącznie.
Kwestia patologii, rozprzestrzeniających się w Wojskowych Służbach Informacyjnych została
szeroko omówiona w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI…15, opublikowanym
w 2007 r. i w innych dokumentach, sporządzonych w oparciu o ustalenia Komisji Weryﬁkacyjnej

14
Spośród 48 obrońców WSI większość (46 posłów) stanowili członkowie SLD, dołączyli do nich jeden poseł LPR i jeden
poseł PO, Bronisław Komorowski.
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15
„Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania
w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę

„TOWARZYSZOM Z INFORMACJI”

do spraw WSI. W oświadczeniu wydanym w trzecią rocznicę rozwiązania WSI i powołania Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz przypomniał
m.in. o takich sprawach, jak nielegalny handel bronią we współpracy z międzynarodowymi grupami przestępczymi, prowadzenie inwigilacji mediów, polityków i ludzi Kościoła, czy ukrywanie
i tolerowanie przestępczości pospolitej wśród żołnierzy WSI.16 Wszystko to, stanowiło dostatecznie ważny powód, by od podstaw zacząć tworzyć nowe służby. Gdy rozważa się problem
bezpieczeństwa narodowego, najistotniejszym wydaje się jednak fakt oparcia struktur lat 90.
na aparacie post-sowieckim. Kadrę kierowniczą WSI współtworzyli po prostu wychowankowie
GRU (było ich około trzystu).
To oczywiste, że wszelkie ukrywanie faktów, o których mogli wiedzieć „sojusznicy” z czasów
PRL, stawało się potencjalnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i państw
NATO. Tymczasem, po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską w listopadzie 2007 r.,
debata dotycząca służb została całkowicie podporządkowana porachunkom partyjnym. Wobec
osób piastujących kierownicze stanowiska w SKW i członków Komisji Weryﬁkacyjnej zaczęto
stosować środki represyjne przy akompaniamencie części mediów, bardziej przypominającym
nagonki komunistyczne, niż argumenty oparte na rzetelnej informacji. Co prawda, komentatorzy spod znaku nowej władzy nigdy nie określili do końca stopnia zagrożenia ze strony zwalczanych poprzedników i ton nienawiści mieszał się w ich retoryce z tonem lekceważenia, cel
nie pozostawiał jednak wątpliwości: chodziło o sparaliżowanie działania Komisji przy pomocy
wszelkich dostępnych metod z dezinformowaniem opinii publicznej, prowokacją i naruszaniem
procedur prawnych włącznie. A że były to początki panowania nowej ekipy, a więc czas, gdy nagłaśnianie własnych przewag moralnych i zawodowych powierza się specjalistom od mokrej roboty, którzy potraﬁą mówić o swoim oddaniu sprawie demokracji głosem seraﬁnów, czytelnicy
czerpiący wiedzę z Gazety Wyborczej mogli uwierzyć w brednie o przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za pozytywną weryﬁkację żołnierzy i funkcjonariuszy WSI, o handlowaniu
Aneksem do Raportu… Komisji Weryﬁkacyjnej, czy też o nielegalnym wywożeniu ściśle tajnych
dokumentów z siedziby SKW.
W ramach przeprowadzonych czystek, pracę w SKW straciło co najmniej dziewięcioro członków Komisji. Sześciu osobom z kadry kierowniczej SKW i dodatkowo trojgu członkom Komisji
spoza kręgu kierowniczego odebrano prawo dostępu do materiałów niejawnych. W mieszkaniach
dwóch członków przeprowadzono rewizje. Z moich osobistych doświadczeń mogę wnioskować
ponadto, że w nielegalnych działaniach przeciwko osobom zatrudnionym w SKW, wzięli udział
niektórzy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.
Obrońcy WSI usiłowali przekonać opinię publiczną, iż usunięcie ze służb specjalnych osób
z peerelowską przeszłością było w konsekwencji uderzeniem skierowanym w profesjonalistów
i szkodziło obronności kraju. Rozważanie takiej tezy miałoby sens tylko przy uwzględnieniu
wszystkich faktów. Również tych, które świadczyły, iż służby wojskowe. ze względu na swe powiązania, pozostawały grupą wysokiego ryzyka, stanowiącą potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa. Większość materiałów, które należałoby w związku z tym ujawnić, była wszakże
objęta klauzulą tajności. W rezultacie, osoby rzeczywiście zagrożone kompromitacją mogły bezkarnie czerpać z arsenału półprawd, insynuacji i pomówień pod adresem Komisji, tudzież przedo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Monitor Polski, Nr 11 (16 II 2007).
Oświadczenie Antoniego Macierewicza, opublikowane na stronie internetowej Głosu 1 X .2009:
http://glos.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1562&Itemid=76.
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stawiać jej pierwszego przewodniczącego i Szefa SKW jako człowieka nieodpowiedzialnego,
opętanego nienawiścią do wszystkiego, co wywodzi się z komunizmu.17
W styczniu br. rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Sowa”, zrzeszające byłych pracowników WSI (prezesuje mu uczestnik kursów GRU, gen. Marek Dukaczewski). Osoby, które powołały do życia tę organizację, najwidoczniej dostrzegły swoją szansę w fakcie, iż prezydentem
RP stał się zażarty obrońca zlikwidowanych służb, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.
Skoro jednak nowo powstałe stowarzyszenie obrało sobie za cel przywrócenie dobrego imienia WSI, wypada tylko życzyć jego członkom powodzenia i zachęcić, by domagali się odtajnienia
zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej. Kto wie, czy nie znajdą się tam materiały
stawiające ich formację w korzystniejszym świetle niż Raport Komisji Weryﬁkacyjnej.

Lord Acton powiedział kiedyś, że wszystko, co niejawne, ulega degeneracji, nawet wymiar sprawiedliwości; nie jest bezpieczne nic, czemu towarzyszy obawa przed debatą publiczną. Słowa te nie straciły nic na swej aktualności. Co więcej, wydają się
inspirować nie tylko przedstawicieli humanistyki. Stereotypy panujące w myśleniu o „sekretnym” statusie bezpieczeństwa państwa
i obywateli stają się coraz częściej przedmiotem krytyki ze strony zachodnich analityków, którzy dowodzą, iż w pracy wywiadowczo-operacyjnej (intelligence) wartość tajnych informacji (secret information) wcale nie musi przewyższać, a często wręcz ustępuje,
wartości informacji czerpanych z otwartych źródeł (open source information). Osobną kwestią są problemy natury moralnej, wynikające z przemilczania faktów tylko dlatego, że ktoś uczynił z nich tajemnicę zawodową czy państwową. W miarę wszechstronnie
omówiła je kiedyś Sissela Bok, autorka książki Secrets: on the Ethics of Concealment and Revelation (New York: Pantheon Books,
1983). Jedno z twierdzeń Bok uznać można z całą pewnością za pewnik, nie podlegający działaniu czasu i wart przemyślenia:
Jeżeli istnieją powody, by pewne fakty klasyﬁkować jako niejawne, nie mogą one usprawiedliwiać praktyki, która podważa wartości
podlegające ochronie.
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Kronika zaniechań
– polityka państwa polskiego wobec
szkolnej edukacji historycznej w latach 1989–2005
Łukasz Michalski

[

[...] Nasz umysł ma naturalną skłonność do uczenia się i poznawania i nie bez
słuszności na naganę zasługują wszyscy ci, którzy tę skłonność trwonią na
słuchanie i oglądanie rzeczy zupełnie niegodnych naszej uwagi, a jednocześnie
nie dbają o poznawanie tego, co prawdziwie piękne i pożyteczne. [...] Dotyczy
to zaś przede wszystkim rozważania czynów dzielnych ludzi. [...] Czyny dzielności tak właśnie bezpośrednio nas usposabiają, że podziwiamy dzieła i zarazem czujemy w sobie chęć dorównania wielkości ich twórców. [...] To, bowiem,
co szlachetne, pociąga nas ku sobie, pobudza do działania i narzuca nam natychmiast zapał do czynu. Kształtuje ono duchowe skłonności w człowieku nie
dopiero w naśladowaniu poznawanych dzieł, ale wywołuje w nim odpowiednie
dążności już przez samo ich poznawanie.1

]

Tę wspaniałą pochwałę historii dydaktycznej, będącej szlachetną prekursorką dydaktyki historii, sformułował Plutarch w swym wstępie do żywota Peryklesa niemal dziewiętnaście wieków
temu, a jednak zasadnicza myśl tu zawarta pozostaje wciąż aktualna. Przekonanie Plutarcha
o znaczeniu kształtowania młodych umysłów i sumień obywatelskich poprzez właściwie sproﬁlowany przekaz historyczny dzieliły w ciągu wieków tysiące anonimowych nauczycieli historii
we wszystkich krajach, wyrosłych na glebie kultury europejskiej, a od momentu pojawienia się
państwowych systemów edukacji także wielu rządzących – przynajmniej tych, myślących
o czymś więcej niż chwilowy poklask tłumu lub rychła reelekcja. Co ciekawe, wydaje się, że zatoczyliśmy oto pełne koło, bowiem współczesna dydaktyka historii, odwołując się do nowoczesPlutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1976): s. 55–58.

1

nych badań psychologicznych, podkreśla rolę personiﬁkacji nauczania historycznego i znaczenie
wychowawcze identyﬁkacji z określonymi wzorcami z przeszłości dla kształtowania tożsamości
oraz samoidentyﬁkacji grup, a także wzmocnienia aktywności obywatelskiej młodzieży.
Tezę Plutarcha, podkreślającego jedynie znaczenie biograﬁstyki, i to głównie politycznomilitarnej, znakomicie na gruncie rodzimym uzupełnił Michał Bobrzyński, który w dedykacji
do swych słynnych Dziejów Polski w zarysie napisał:
Zdobyliśmy sobie stanowisko, które dorastającą młodzież naszemu
poddaje wpływowi. Korzystać z tego, [...] skupić około siebie pokolenie
w nowym wychowane kierunku, utrzymać z nim i później stosunek dziś
zawiązany – to nasze główne zadanie. Walcząc na każdym kroku z narodową próżnością strącać nam nieraz przychodzi sztuczne ze starszych pokoleń wielkości. Szanując za to prawdziwe powagi i chętnie na naszym
stawiając je czele, musimy iść naprzód i, nie ograniczając się do krytyki
naszego społeczeństwa, nad wytworzeniem sobie i jemu dodatniego programu pracować. [...] W ten sposób powstała niniejsza książka. Jeżeli bowiem program naszej działalności i pracy nie miał być oderwaną teorią,
jeżeli miał się liczyć z warunkami, wśród których żyjemy, to należało przeprowadzić go przez całe dzieje naszego narodu i na dziejach tych rozszerzyć, sprostować i sprawdzić.2

Bobrzyński, reprezentujący jedno z najbardziej prominentnych intelektualnie środowisk
polskich drugiej połowy XIX w., wiedział doskonale i bez ogródek mówił o konieczności wychowywania młodzieży na świadomie ukazywanych wzorach z historii narodowej. Rozumiał
także kluczowe znaczenie tak pojmowanej dydaktyki historycznej dla właściwego „odnalezienia” się całego pokolenia w szybko zmieniającej się współczesności. Widział wreszcie konieczność tworzenia takiej właśnie podbudowy intelektualnej i formacyjnej dla realizowania
wielkiego celu przebudowy społeczeństwa, tak, by było zdolne do sprawnego odnalezienia się
w nowoczesności, bez utraty poczucia tożsamości i zagubienia w zmieniającym się aksjologicznie
i technologicznie świecie.
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że dostrzeganie konieczności wspierania identyﬁkacji
z tradycją poprzez świadome zakorzenianie kolejnych pokoleń w historii zakończyło się na wieku
XIX, czy dwudziestoleciu międzywojennym. Rozważania na ten temat zajęły całe tomy i nie
ma potrzeby ich tu wymieniać.
Wspomnę jedynie, że jeden z wybitniejszych myślicieli (i przy okazji historyków) XX w.
– Michael Oakeshott wśród ośmiu najważniejszych funkcji historii wymienił na poczesnym
miejscu dostarczanie tła dla współczesności oraz zakorzenienie (tworzenie więzi z grupą).
Nawet tak znany głosiciel wartości poznania historycznego, jako jedynego istotnego powodu
do jej uprawiania, jak Marc Bloch uznawał głęboką wartość społeczną świadomego zapoznawania
grup z własną przeszłością.3
Paradoksalnie w okresie PRL głos środowiska był w tej sprawie znacznie lepiej słyszalny,
niż obecnie – o społecznym znaczeniu historii pisało bardzo wielu najwybitniejszych polskich

2
3

M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie (Warszawa: PIW, 1986): s. 42.
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Por.: M. Oakeshott, “The Activity of Being an Historian” [w:] Rationalism in Politics an Other Essays (London: b.w., 1967);
M. Bloch, Pochwała historii (Warszawa: PWN, 1962).
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historyków, by wspomnieć tylko Gerarda Labudę, Jerzego Topolskiego, Benedykta Zientarę,
czy Annę Sucheni-Grabowską.4 Równocześnie dyskusje na temat wagi przekazywania treści
historycznych oraz oceny różnych aspektów własnej przeszłości przetaczały się przez media,
by swe apogeum osiągnąć w krótkim przebłysku wolności – w czasach pierwszej „Solidarności”.5
Bardzo mocny głos, potwierdzający znaczenie historii dla zbiorowej świadomości narodu należał
do polskich socjologów6 i, co oczywiste, rodzimych dydaktyków historii.
Ktoś mógłby zapytać, czemu ma służyć to przypomnienie, w większości powszechnie znanych, faktów? Odpowiedź jest trywialnie prosta – w momencie upadku komunizmu i w trakcie
budowania zrębów niepodległej III Rzeczypospolitej władzę przejmowała antykomunistyczna
opozycja wywodząca się w swej ogromnej większości spośród elity polskiej inteligencji, a więc
znająca wyżej wskazane fakty, dostrzegająca także lepiej niż ktokolwiek inny (czemu później
wielu jej przedstawicieli dawało aż nadto dobitny wyraz w swych publikacjach i wypowiedziach)
rzeczywisty poziom zbolszewizowania polskiego społeczeństwa. Rozumiała ona potrzebę działania na rzecz odnowienia poczucia narodowej wspólnoty oraz przystosowania Polaków jako grupy
do wyzwań współczesności i świetnie pamiętała swoisty „głód prawdziwej historii”, tak silnie
zamanifestowany w czasie solidarnościowego karnawału lat 1980–1981. Można było zatem oczekiwać, że zasadnicze i przemyślane zmiany w modelu edukacji historycznej będą jednym z priorytetów niepodległego państwa polskiego – przynajmniej w ramach reform zastanego sytemu
kształcenia i wychowania, jak bowiem słusznie pisał prof. Janusz Rulka w 1990 r.: „szczególnie
społeczeństwa dotknięte wcześniej wynaturzonymi formami życia społecznego dążą do analizy
przeszłości. Chodzi tu nie tylko, czy nie przede wszystkim, o rozpamiętywanie krzywd i tragedii,
lecz o analizę i diagnozę, która pozwoliłaby uniknąć tych wynaturzeń w przyszłości”.7
Tak się jednak nie stało. Działania państwa polskiego w tej sferze w latach 1990–2005 można
najkrócej określić jednym, wielkim pasmem zaniechań. Historia nie tylko nie stała się przedmiotem szkolnym otaczanym specjalnym zainteresowaniem i troską państwa, ale wręcz konsekwentnie bagatelizowano jej znaczenie, redukując przy okazji liczbę przeznaczonych na nią godzin.
W warstwie systemowej (czyli zmian w prawie edukacyjnym, rozkładu przedmiotów, pozycji
w egzaminach państwowych i doboru godzin) podlegała jedynie zmianom wynikającym z kolejnych reform całości systemu edukacji, czyli przedmiot ten traktowano na równi z – powiedzmy – plastyką, przysposobieniem obronnym, czy wychowaniem ﬁzycznym – gorzej nawet,

4
Por. np.: wstęp Benedykta Zientary do Henryka Brodatego i jego czasów (Warszawa: PIW, 1972), czy słynny Świat bez
historii (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976) Jerzego Topolskiego, lub niektóre teksty metodologiczne Gerarda Labudy oraz
liczne artykuły popularne Anny Sucheni-Grabowskiej. Oczywiście, można w tym miejscu wymienić dziesiątki innych wybitnych polskich historiografów, bowiem podobną tematykę poruszali w swoich wypowiedziach, tekstach, a nawet poświęcali im książki np.
E. Wipszycka, S. Kieniewicz, A Gieysztor, W. Kula, J. Tazbir, A. Zahorski czy H. Samsonowicz.
Nie sposób wymienić wszystkich lub choćby znaczącej części istotnych publikacji, czy dyskusji, jakie miały w tym czasie
miejsce. Wspominam jedynie słynną dyskusję z lat 60. o bohaterstwie i bohaterszczyźnie, jaka przetoczyła się przez poważną
prasę i miesięczniki kulturalne, a pojawiła się ponownie w latach 80. w kontekście Powstania Warszawskiego; ogromną ilość artykułów historycznych i traktujących o roli historii w prasie katolickiej lat 1980–1981 (szczególnie Tygodniku Powszechnym, Znaku
i Więzi), czy wreszcie rozpoczętej pod koniec lat 80. i w jakimś stopniu trwającej do dziś dyskusji na temat tzw. białych plam. Warto
pamiętać także o ogromnej poczytności wydawanych w Polsce, mimo komunizmu, powieści i esejów historycznych, by wspomnieć
choćby prace P. Jasienicy, M. Brandysa, H. Malewskiej, T. Łubieńskiego i in.

5

6
Por. np.: N. Assorodobraj, „Żywa historia. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze”, Studia Socjologiczne, nr 2 (1963); B. Szacka, Przeszłość w świadomości współczesnej inteligencji polskiej (Warszawa: b.w., 1983) oraz Tejże,
„Stosunek do tradycji narodowej jako odzwierciedlenie systemu wartości studentów uczelni warszawskich”, Studia Socjologiczne,
nr 2 (1981); St. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie (Warszawa: PWN, 1984); J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki (Warszawa:
PWN, 1971) oraz pracę zbiorową Tradycja i nowoczesność, (red.) J. Szacki, J. Kurczewska (Warszawa: Czytelnik, 1984).
7

J. Rulka, Przemiany świadomości historycznej młodzieży (Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1991): s. 6.
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bo wszak nad WF-em nasi parlamentarzyści zdołali się jednak pochylić, dodając jedną obowiązkową godzinę ﬁkołków i skoków. Szkolna historia na podobny traktament najwyraźniej nie zasłużyła.
W sferze programowej ograniczono się do niezbędnej kosmetyki w postaci usunięcia jawnych
kłamstw i przemilczeń pozostałych po komunizmie. Nie zadano sobie jednak trudu, by w kolejnych państwowych dokumentach programowych (minimum i kolejne podstawy) przekształcić układ treści nauczania tak, by uwypuklić ważne z punktu widzenia tożsamości wspólnotowej
okresy i wydarzenia. W sensie konstrukcyjnym niczym się owe teksty nie różnią od programów,
powstających w późnym PRL również przedstawiających historię w wersji „wszystkiego po trochu od Mieszka do Leszka” (bo ważne wszak nie konkretne osoby, czasy i wydarzenia, lecz klasowość stałego procesu dziejowego, prowadząca nieuchronnie ku wzrostowi postępu).
Z kolei, w przypadku podręczników do historii zastosowano najprostszą metodę uwolnienia
rynku umożliwiając praktycznie każdemu, kto miał na to ochotę, napisanie i wydanie własnego
podręcznika do historii (podobnie i innych przedmiotów). Spowodowało to, co prawda błyskawiczne niemal zniknięcie z praktyki szkolnej kilku obowiązkowych w PRL ideologicznych gniotów (co należy uznać za sukces), jednak w zamian polski nauczyciel otrzymał niemożliwą do
ogarnięcia gamę kilkuset książek o bardzo rozmaitej wartości dydaktycznej i merytorycznej.
Państwo zaś, upostaciowane w Ministerstwie Edukacji, jak diabeł święconej wody bało się wskazania kilku lub kilkunastu najlepszych z jego punktu widzenia pozycji. Zamiast tego, MEN
ograniczyło swój wpływ do minimum, sprowadzającego się w praktyce do stwierdzenia zgodności treści danego podręcznika z równie minimalistycznym dokumentem programowym (minimum, a następnie podstawą).
Pojawia się naturalnie pytanie, co w takim razie konkretnie należało zrobić? Można tu dawać
bardzo różne odpowiedzi, jednak w moim przekonaniu konieczne było podjęcie, co najmniej,
następujących działań:
n Przede wszystkim, w obrębie prowadzonych reform i zmian systemowych historia
(a także, czy może w pierwszym rzędzie, język polski) powinny znajdować się pod swoistym
„parasolem ochronnym”, co w szczególności winno wyrazić się zwiększeniem liczby obowiązkowych godzin tych przedmiotów w szkołach wszystkich typów.
n Po wtóre, przygotowując minima lub podstawy programowe, ze względu na oczywisty
interes państwa, należało stworzyć wyraźnie odbiegający od standardów PRL dokument, określający treści i cele kształcenia historii w szkołach. Winien on uwypuklać wybrane okresy, postaci
i wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski wczesnonowożytnej oraz ostatnich
70–80 lat, a także historii Kościoła, przemian gospodarczych, emigracji i kultury polskiej.
n Po trzecie, uwalniając rynek podręczników konieczne było stworzenie specjalnej państwowej komisji, złożonej z najwyższej klasy autorytetów merytorycznych, dydaktycznych i np.
osób szczególnie zasłużonych dla odzyskania niepodległości kraju, które spośród dopuszczonych
do użytku szkolnego prac wskazywałyby te najbardziej wartościowe merytorycznie i z punktu
widzenia potrzeb wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego.
n Po czwarte, nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ogóle, a historii w szczególności, powinno się poddać szczególnie ostrej weryﬁkacji merytorycznej, uwzględniającej, jako
jeden z elementów, ich propaństwowe nastawienie.
n Wreszcie, państwo powinno stworzyć cały zestaw narzędzi (w tym przede wszystkim ﬁnansowych), wspierających, pod nadzorem ministra właściwego do spraw oświaty, działania
(szczególnie nowatorskie i nowoczesne w formie) podmiotów samorządowych, organizacji społecznych i pozarządowych oraz grup obywateli na rzecz promowania postaw patriotycznych
i kształcenia historycznego, a także obywatelskiego.
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Niestety, do roku 2006 włącznie nie udało się spełnić, lub choćby tylko rozpocząć realizacji
żadnego z tych postulatów. To, że wśród najbardziej prominentnych polskich polityków, od
roku 1989 po dziś dzień, istotną grupę stanowią historycy lub osoby deklarujące swe szczególne
zainteresowanie tą dyscypliną urasta, w tym kontekście, do rangi istnego curiosum!8
Trudno taką postawę tłumaczyć, tym bardziej, że – podobnie jak w czasach PRL – po roku
1989 prowadzono bardzo wiele badań i publikowano ogromną ilość tekstów poświęconych ściśle
dydaktyce historii, na podstawie których można było stworzyć kompleksowy, odpowiadający
potrzebom czasów system kształcenia historycznego.9 Wystarczyła odrobina dobrej woli, by
sięgnąć np. do artykułów publikowanych na łamach Wiadomości Historycznych, lub zatrudnić
w charakterze ekspertów czołówkę polskich dydaktyków historii.
Postawa środowiska polskich dydaktyków historii, którzy w omawianym okresie zajmowali
się nie tylko publikowaniem przekrojowych prac, ale także komentowali bieżące działania
urzędników i Sejmu, ostrzegali, apelowali i proponowali dziesiątki projektów rozwiązań istniejących i narastających problemów jest niewątpliwie godna najwyższego uznania. Można jedynie
ze smutkiem skonstatować, że spotkał nas los większości specjalistów w podobnej sytuacji
– tzn. głos rozsądku i wiedzy, jako nudny i rozwlekły nie przebił się nigdy poza łamy czasopism
specjalistycznych, pozostając „głosem wołającego na puszczy”.
Do tej beczki miodu można dodać jednak łyżkę dziegciu, bowiem środowisko nie zdobyło
się, niestety, na wspólny i zdecydowany głos sprzeciwu wobec tego, co z nauczaniem historii
w Polsce robiły (a ściślej, nie robiły) kolejne ekipy rządzące. Mimo wszystko, warto w tym miejscu przywołać niektóre z tych wypowiedzi dotyczące najważniejszych, w mym przekonaniu,
pól niedoszłych zmian. Celowo przytaczam tu jedynie artykuły z Wiadomości Historycznych jako
pisma powszechnie dostępnego i czytanego przez licznych historyków – zwłaszcza nauczycieli.
I tak, w ciągu pierwszych 15 lat niepodległości (1989–2004) w wymienionym miesięczniku
ukazało się ponad 50 artykułów, poświęconych nauczaniu historii w kontekście zmian w prawie
edukacyjnym i strukturze szkolnej, roli wartości i kształtowania postaw patriotycznych, powstających dokumentów programowych, poziomu i świadomości historycznej nauczycieli i uczniów
a także podręczników do nauczania historii. Oznacza to, że teksty poświęcone temu, co najogólniej można nazwać polityką historyczną państwa w ramach systemu edukacji, znajdowały się
średnio w co trzecim numerze pisma zajmującego się wszak bieżącą pracą nauczycieli, a także
bardzo wieloma aspektami metodycznymi i merytorycznymi procesu nauczania historii we
wszystkich rodzajach szkół.

Np. spośród siedmiu najważniejszych – zdaniem Antoniego Dudka (Historia polityczna Polski 1989–2005 [Kraków: b.w.,
2007]: s. 21) – opozycyjnych uczestników rozmów okrągłego stołu i negocjacji w Magdalence, trzech (Jacek Kuroń, Adam Michnik,
Bronisław Geremek) było zawodowymi historykami, a jeden (Tadeusz Mazowiecki) redaktorem naczelnym pisma (Więź) publikującego liczne, znakomite artykuły historyczne. Kuroń i Geremek pełnili później m.in. funkcje ministerialne, Mazowiecki był premierem,
a Michnik redaktorem naczelnym najbardziej przez wiele lat opiniotwórczej gazety w Polsce. Zawodowymi historykami są również
np. Tomasz Nałęcz, Leszek Moczulski, Donald Tusk, Antoni Macierewicz, Marek Jurek, Aleksander Hall, Bronisław Komorowski
czy Wiesław Walendziak, podobnie jak wielu innych posłów, senatorów i wysokich urzędników państwowych po 1989 (w wymienionym przeze mnie gronie znajdują się byli i obecni ministrowie, marszałkowie Sejmu, przywódcy partii – w tym rządzących – oraz
były Prezes TVP). Również wśród jedenastu ministrów edukacji, pełniących tę funkcję w latach 1989–2005 było dwóch profesorów
historii (H. Samsonowicz i A. Łuczak), a czterech kolejnych wielokrotnie podkreślało swe zainteresowanie tą materią (A. Stelmachowski, M. Handke, E. Wittbrodt i M. Sawicki).

8

Nie sposób przedstawić w tym miejscu pełnego, lub choćby przybliżonego zestawu prac polskich dydaktyków historii
z okresu ostatnich kilkunastu lat. Zainteresowanych odsyłam do najnowszego leksykonu poświęconego tej materii: Współczesna
dydaktyka historii (Warszawa: Juka, 2004), gdzie znaleźć można obszerną, bo liczącą niemal 200 tytułów bibliograﬁę dydaktyki
historii za lata 1990–2003. Warto dodać, że uwzględnia ona jedynie monograﬁe, prace zbiorowe i księgi konferencyjne; nie zawiera
zatem, także powstałych w tym okresie, setek artykułów.

9

Już w lutym 1989 r., a więc, niejako, w przededniu otwarcia możliwości wielkich zmian nestor polskiej dydaktyki historii, prof. Jerzy Maternicki, którego żadną miarą nie sposób posądzić
o radykalny nacjonalizm, opublikował artykuł pod znamiennym tytułem: „Historia jako przekaz
wartości. Z rozważań nad perspektywicznym modelem edukacji historycznej”.10 Wskazywał
w nim wyraźnie, w jakim kierunku powinny iść zmiany w nauczaniu historii w kontekście nadchodzącego upadku komunizmu. Pisał wówczas: „W rzeczy samej historia jest nie tylko nauką
o wartościach, ale też środkiem ekspresyjnym służącym upowszechnianiu wartości. Żaden inny
przedmiot nauki szkolnej nie odgrywa pod tym względem roli tak doniosłej, jak historia. […]
Historia dostarcza legitymacji aprobowanym przez społeczeństwo wartościom – ideom i instytucjom, narzuca określone wzory zachowań, w jakiejś mierze »wymusza« ich stosowanie”.11 Następnie, po krótkim wywodzie na temat doceniania społecznej roli historii w polskich
podręcznikach od XVIII w., stwierdza: „Sprawa, o której w tej chwili mówimy ma szczególne
znaczenie w naszych trudnych, pełnych różnorakich powikłań czasach. […] Stary porządek został podważony, nowy jeszcze się w pełni nie narodził. […] W wypracowywaniu, a zwłaszcza
w propagowaniu właściwych dla naszej epoki »ﬁlozoﬁi życia« mają także swój udział »nauki
szczegółowe«, przede wszystkim historia. Nadaje to szczególną rangę powszechnej edukacji
historycznej, która, jesteśmy o tym w pełni przekonani, najpełniej i najskuteczniej wprowadza
młodych ludzi w świat wartości społecznych”.12
Wśród tych wartości Maternicki wymienia na pierwszym miejscu szacunek dla człowieka
i jego kultury we wszelkich odmianach, a w konsekwencji tolerancję jako główną postawę. Pisze
również dalej o uwypukleniu związków tradycji narodowej i państwowej oraz o bagatelizowanej
dotąd historii Kościoła w Polsce: „W polskiej tradycji wychowawczej na plan pierwszy wysuwano
zazwyczaj pojęcie narodu. […] Mniejszą już wagę przywiązywano do państwa. […] Opowiadamy się za syntezą obu tych pierwiastków, a więc większym nasyceniem polskiej świadomości
narodowej elementami myśli państwowej”. I dalej: „W świadomości wielu Polaków wysokie
miejsce w systemie wartości zajmuje Kościół, rozumiany jako wspólnota wiernych i zarazem instytucja życia religĳnego i społecznego. Był czas, kiedy negowano ten fakt lub wstydliwie go
przemilczano niewątpliwie z wyraźną szkodą dla edukacji historycznej i społecznej młodzieży.
[…] Szkoła musi podjąć tę problematykę jeśli chce sprostać wymaganiom życia i mieć na nie
jakiś wpływ. Trzeba przekazać młodzieży możliwie dużo rzetelnej wiedzy na temat historii Kościoła i jego roli w dziejach Polski”.13 Całe niemal kolejne dwie strony są poświęcone potrzebie
wzmocnienia i uwidocznienia historii cywilizacji, rozumianej przede wszystkim jako dzieje gospodarki i kultury kosztem tradycyjnego wykładu skoncentrowanego na polityce i militariach.14
Wywód swój kończy autor następującą konkluzją:
Nie można przeciwstawiać sobie „romantycznej” i „pozytywistycznej”
wizji dziejów […]. Także i w tej dziedzinie [dydaktyce historii – ŁM]
trzeba zmierzać do syntezy, do ścisłego zespolenia ze sobą pierwiastków
„romantycznych” z „pozytywistycznymi”. Nasze głębokie umiłowanie

10
J. Maternicki, „Historia jako przekaz wartości. Z rozważań nad perspektywicznym modelem edukacji historycznej”,
Wiadomości Historyczne, nr 2 (1989): s.109–120.
Tamże, s. 111–112.
Tamże, s. 114–115.
Tamże, s. 115–116.
Tamże, s. 116–118.
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wolności, nasz patriotyzm, nasze cnoty żołnierskie budzą w świecie powszechny podziw. Wartości tych nie możemy się pozbyć, musimy je jednak uzupełnić o te wartości, które zapewnią nam w przyszłości pomyślny
byt materialny i duchowy. Naród polski nie może się wlec w ogonie pochodu cywilizacyjnego świata, musi być bardziej aktywny na polu działalności naukowej, gospodarczej, kulturalnej. W realizacji tego wyzwania
współczesności może i powinna aktywnie uczestniczyć szkolna edukacja
historyczna.15

Cierpliwy czytelnik zechce mi wybaczyć tak gruntowną analizę jednego tekstu. Chciałem jednak wykazać, że niezależnie od tego, iż z wieloma konkretnymi postulatami Maternickiego można
polemizować mamy tu do czynienia z syntetycznie przedstawionym zbiorem postulatów konkretnych i radykalnych zmian w nauczaniu historii w Polsce. Wynikał on przede wszystkim z głębokiej
świadomości wyjątkowej roli, jaką ten przedmiot szkolny musi odgrywać. Wszystko to zaś zostało
podane „na talerzu” niemal tuż przed otwarciem możliwości dokonania na tym polu właściwie
dowolnych zmian. Nic nie stało na przeszkodzie, by z tej i innych propozycji skorzystać, bowiem
oddający władzę komuniści zajmowali się wówczas zabezpieczaniem własnego politycznego bytu
oraz pospiesznym uwłaszczaniem się na publicznym majątku. Nie w głowie im były wojenki
o kształt szkolnych struktur, programów i podręczników – niestety, nie tylko im.
Jak już pisałem powyżej, w ciągu ostatnich kilkunastu lat polscy dydaktycy historii nieustannie zabierali głos w interesujących nas kwestiach. Do poszczególnych tekstów będę się
jeszcze odnosił poniżej, omawiając konkretne działania państwa wobec edukacji historycznej.
W tym miejscu przytoczę zatem jedynie kilka przykładów.
Stosunkowo najmniej komentarzy wzbudziły konsekwencje reform strukturalnych (tzw.
ustroju szkolnego – w tym przede wszystkim słynna reforma Handkego z roku 1998/1999). Być
może powodem była tu trudność w formułowaniu postulatów szczegółowych w odniesieniu do
łącznego przekształcania całości systemu. Tym niemniej, również w tej materii można wskazać
kilka istotnych głosów. Przede wszystkim, „suchej nitki” niepozostawiający na wprowadzanych
zmianach tekst Jerzego Maternickiego (krytykujący przede wszystkim drastyczną redukcję
liczby godzin i deprecjację przedmiotu) z początku 2001 r., jako w istocie jedyny odnoszący się
m.in. do konsekwencji zmian strukturalnych, a nie, jak w wypadku większości pozostałych,
głównie do podstaw programowych. Na uwagę zasługują tu niewątpliwie także teksty Zoﬁi Kozłowskiej (z poważnymi zastrzeżeniami, ale jednak akceptujący główne efekty zmian) oraz Izabeli Modzelewskiej-Rysak i Ewy Piórkowskiej jako uwag praktyków (głównie akcentujących
chaos, jaki po reformie powstał i trudności z doborem podręczników i programów). Kilka istotnych informacji znajdziemy także w tekście Alojzego Zieleckiego.16
Zupełnie inaczej kształtowała się proporcja w zakresie tekstów poświęconych państwowym
dokumentom programowym. W samych Wiadomościach Historycznych znajdziemy ich kilkadziesiąt, a trzeba tu dodać, że w innych periodykach pojawiło się ich także niemało. Podobnie jak
w powyżej opisanej kategorii należy przede wszystkim wymienić konsekwentnie krytyczne,

15
16

Tamże, s. 120.

J. Maternicki, „Polska edukacja historyczna u progu XXI w. Problemy i kontrowersje”, Wiadomości Historyczne, nr 1 (2001):
s. 23–35; Z. T. Kozłowska, „Reforma szkolna (uwagi historyka)”, tamże, nr 3 (2002): s. 152–158; I. Modzelewska-Rysak, „Po I roku
reformy. Reﬂeksje nauczyciela historii w gimnazjum”, tamże, nr 3 (2001): s 148–150; E. Piórkowska, „Reforma szkolna w oczach
praktykantki”, tamże, nr 3 (2001): s. 151–152; A. Zielecki, „Edukacja historyczna w zreformowanej szkole”, tamże, nr 5 (1997):
s. 311–314.

całościowe opinie Jerzego Maternickiego oraz Adama Suchońskiego.17 Obok tego znajdziemy
wiele tekstów analizujących konkretne aspekty podstaw i sugerujące określone zmiany, a w niektórych wypadkach konkretne, mniej lub bardziej kontrowersyjne, propozycje programowe.18
Niezwykle interesującą kategorią są artykuły pisane przez współautorów nowych podstaw – do
tej kategorii należy zaliczyć przede wszystkim teksty Włodzimierza Mędrzeckiego.19 Wreszcie,
koniecznie należy tu wymienić artykuł Zoﬁi Kozłowskiej z maja 1998 r., będący prezentacją
stanowiska Zarządu Głównego PTH wobec przedstawionej wówczas propozycji nowej podstawy
programowej nauczania historii. Był to bowiem, niezależnie od oceny meritum, jedyny taki głos
prominentnego i licznego środowiska historyków polskich wobec wprowadzanych zmian.20
Niejedno napisano także w tym okresie o roli wartości i sposobach kształtowania postaw
patriotycznych oraz identyﬁkacji ze wspólnotami ponadnarodowymi (np. Unią Europejską),
a także na temat świadomości historycznej uczniów i nauczycieli. Były to zarówno szerokie,
teoretyczne rozważania porządkujące podstawy dyskusji, jak i zestawy wskazań i postulatów
szczegółowych, często formułowanych w oparciu o przeciwne założenia ideowe.21
Wreszcie, ostatnią kategorię, o której należy wspomnieć stanowią odniesienia do rozmaitych
problemów związanych ze zmianami na rynku podręczników w Polsce. Znajdziemy tu tak wskazania ogólne, dotyczące poprawności tworzenia tego typu środków dydaktycznych, jak np. tekst
prof. Maternickiego z marca 1994 r.22, jak i szczegółowe oceny i listy polecanych pomocy szkolnych. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę zwłaszcza na znakomity tekst Roberta Kupieckiego o książkach na temat historii najnowszej (obecnie stanowiący raczej zbiór nader
sensownych wskazówek kryteriów doboru podobnej literatury, jako, że od jego napisania pojawiło się wiele nowych prac) oraz np. przeglądowy artykuł Grzegorza Chomickiego.23
Cały ten, liczący setki stron, zbiór wskazówek, pomysłów, ocen i teorii dydaktycznych nie
wywołał, jak się powyżej rzekło, niemal żadnego rezonansu opinii publicznej (czytaj mediów),

17
J. Maternicki, „Uwagi krytyczne o ministerialnym »Minimum programowym w zakresie historii«”, tamże, nr 4 (1992):
s. 203–217; A. Suchoński, „W sprawie projektu minimum programowego z zakresu historii”, tamże, nr 4 (1989): s. 217–219; J. Maternicki, „Nieudana podstawa programowa”, tamże, nr 1 (1998): s. 12–21; tegoż, „Marginalizacja historii. Uwagi krytyczne o ministerialnej »Podstawie programowej kształcenia ogólnego«”, tamże, nr 3 (1999): s. 206–215.
18
Zob.: np. W. Mędrzecki, E. Wipszycka i in., „Program nauczania. Historia (gimnazjum, klasy 1–3)”, tamże, nr 4 (1999):
s. 216–247; B. Anusiewicz-Działak, J. Dybowski i in., „Wstępny projekt podstawy programowej z historii dla liceum programowego”,
tamże, nr 2–3 (2000): s. 84–85; G. Bochenek, „Nowe programy nauczania historii dla szkół podstawowych i gimnazjów”, tamże,
nr 2–3 (2000): s. 97–111. Do tej kategorii śmiało dają się zaliczyć np. wszystkie teksty wymienione w przypisie 16, jak w ogóle większość tekstów na temat realiów szkolnych po reformie 1999.
W. Mędrzecki, „O podstawie programowej nauczania historii”, tamże, nr 5 (1998): s. 279–282; tegoż, „Jak pisałem podstawę programową z historii”, tamże, nr 3 (1999): s. 154–158.

19

Z. T. Kozłowska, „Podstawa Programowa w opinii Komisji Dydaktycznej ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego”,
tamże, nr 5 (1998): s. 282–284.

20

21
Zob. np.: E. Maliński, „Niektóre elementy świadomości dydaktyczno historycznej nauczycieli w świetle badań”, tamże,
nr 2 (1989): s. 148–153; M. Hoszkowska, „Kształtowanie postaw patriotycznych w opinii nauczycieli szkół średnich”, tamże, nr 1
(1993): s. 34–37; E. Stadtmüller-Wyborska, R. Smolski, „Młodzież a patriotyzm”, tamże, nr 1 (1993): s. 38–40; K. Szelągowska,
„O świadomości historycznej młodzieży szkolnej”, tamże, nr 1 (1996): s. 38–43; Cz. Nowarski, „Czy lekcje historii mogą służyć patriotycznemu wychowaniu uczniów”, tamże, nr 2 (1996): s. 117–121; B. Halczak, „Nauczyciel historii – Europejczyk czy patriota”,
tamże, nr 4 (1997): s. 243–247; M. Kulawiec, M. Rybarska, „Młodzi nauczyciele o wartościowaniu na lekcjach historii”, tamże, nr 1
(1999): s. 51–55; W. Górczyński, A. Stępnik, „Nauczanie historii wobec idei integracji europejskiej”, tamże, nr 4 (1999): s. 247–249;
J. Rulka, „Wartości i symbole w licealnej edukacji historycznej”, tamże, nr 1 (2003): s. 24–27.
22
23

J. Maternicki, „Szkolne podręczniki historii – problemy i perspektywy modernizacji”, tamże, nr 3 (1994): s. 153–160.
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R. Kupiecki, „Historia najnowsza w szkole – z czego uczyć?”, tamże, nr 1 (1992): s. 45–55; G. Chomicki, „Podręczniki do
nauczania historii. Sztuka wyboru”, tamże, nr 1 (2004): s. 16–21.
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zaś po odpowiednich władzach oświatowych „spływał jak woda po kaczce” – o ile w ogóle owi
decydenci zechcieli się z nim zapoznać, choćby w drobnej części. Rzecz jasna, np. wśród osób
tworzących w 1998 r. nową podstawę programową byli dydaktycy historii znakomicie orientujący
się w problematyce i postulatach kolegów (by wymienić np. Włodzimierza Mędrzeckiego, czy
Marię Mazurową24), jednak albo pełnili po prostu rolę praktycznych wykonawców wcześniej
przyjętych założeń, konkretyzując ideowe wizje polityków, albo – z sobie jedynie znanych powodów – uznali za stosowne wspomniane uwagi i zastrzeżenia zignorować.
Łatwiej niewątpliwie zrozumieć fakt bardzo ograniczonej obecności wątków związanych ze
szkolną edukacją historyczną w ogólnopolskich mediach, szukających, jeśli już nie samych wiadomości sensacyjnych i newsów, to przynajmniej problemów dających się łatwo uprościć. Mimo
wszystko, tak niewielki procent tekstów poświęconych kształceniu historycznemu (zwłaszcza
na tle bardzo licznych, jak na standardy światowych mediów komercyjnych, publikacji historycznych w ogóle) był i jest na tyle nienaturalny, że trudno nie doszukiwać się tu dodatkowych,
czy pozamerytorycznych przyczyn.
Za taką przyczynę można z pewnością uznać zdumiewającą niechęć i obawę przeważającej
części intelektualistów, publicystów i w ogóle polskiej inteligencji, widoczną szczególnie pod
koniec lat 80. i w początkach 90., ale dostrzegalną po dziś dzień, do formułowania jakichkolwiek
projektów, czy postulatów wzmocnienia tożsamości wspólnotowej, a tym samym narodowej
społeczeństwa, odwoływania się do narodowych tradycji lub historii. Można wręcz powiedzieć,
że słowo „naród” znalazło się na indeksie, zaś próba głoszenia idei świadomego działania państwa na rzecz wzmacniania więzi z tradycją i wychowywania nowych pokoleń w duchu patriotycznym była odbierana jako manifestacja ksenofobii, nacjonalizmu, zaściankowości
i „neobolszewizmu”, powodując automatyczne wykluczenie głoszącego podobne „herezje” szaleńca z grona ludzi cywilizowanych – a więc dopuszczanych do publicznej debaty. Lapidarnie
i z właściwą sobie stylistyczną maestrią sformułował, czy też właściwie zainicjował, tę tendencję
Adam Michnik, pisząc w październiku 1989 r.: „Idea demokratyczna zderzać się będzie teraz
z tęsknotą za autokracją, idea europejska z nacjonalistycznym zaściankiem, społeczeństwo
otwarte ze społeczeństwem zamkniętym”.25 I choć słowa te odnosiły się wówczas do bardzo
konkretnych walk o oblicze ówczesnych Komitetów Obywatelskich przy Lechu Wałęsie stały
się kamyczkiem poruszającym lawinę innych tekstów, piętnujących i demaskujących w zarodku,
niekiedy prawdziwe, a zazwyczaj urojone, najdrobniejsze przejawy polskiego „nacjonalistycznego zaścianka”.26 Tym samym, próby przebicia się w poważnych, wysokonakładowych mediach
z sugestiami wymuszenia na polskim państwie dowartościowania edukacji historycznej młodzieży było bardzo utrudnione, co najmniej do końca lat 90.
Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce o szeroko rozumianej edukacji pisze się w tzw. gazetach
i czasopismach opiniotwórczych całkiem sporo. Konkurencję, podobnie jak w kilku innych dziedzinach, na głowę wręcz bĳe Gazeta Wyborcza. Jest to jedyne tak znane polskie czasopismo posiadające stały, obszerny dodatek edukacyjny („Kujon polski”) – np. w Rzeczpospolitej, czy Polityce

24
„Skład zespołu opracowującego podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących – Historia”
[w:] Reforma systemu edukacji. Projekt, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1998, s. 188.
25
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A. Michnik, „Związek zawodowy już nie wystarczy”, Gazeta Wyborcza, 6 X 1989.

O mechanizmie, na jaki się w tym miejscu powołuję pisało wielu publicystów i naukowców. Doczekał się on nawet swoistej
monograﬁi w postaci książki Rafała A. Ziemkiewicza, Michnikowszczyzna. Zapis choroby, bmw, 2006. Obszernie pisze też na ten
temat Bronisław Wildstein w eseju Dekomunizacja, której nie było (Kraków: b.w., 2000). Jednak znacznie mniej emocjonalne analizy
można znaleźć przede wszystkim w pracy Pawła Śpiewaka Pamięć po komunizmie (Gdańsk: Wydawnictwo Słowo, 2005) oraz
w pewnym stopniu w książce Zdzisława Krasnodębskiego Demokracja peryferii (Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 2003).

pracują jedynie dziennikarze specjalizujący się w problematyce oświatowej. Od początku swego
istnienia do końca 2005 r. Gazeta Wyborcza opublikowała na swych łamach ponad 50 tys. teksów
poruszających, choćby zdawkowo, problematykę edukacyjną – oczywiście wliczając w to wszelkie, nawet najdrobniejsze i przyczynkowe notki informacyjne, zestawy materiałów, poradniki,
czy wreszcie teksty, w których edukację przywołuje się jedynie na marginesie głównego tematu.
Jakby na to nie patrzeć liczba ta robi wrażenie, nawet w zestawieniu z podawaną przez Archiwum Gazety... ogólną liczbą wszystkich tekstów w jej historii (ponad 2.5 miliona).27 Dla porównania (licząc od 1989 r., bowiem w przypadku wymienionych poniżej czasopism nie był to rok
ich powstania) w Rzeczpospolitej liczba ta wynosi nieco ponad 3 tys., zaś dla Polityki (pamiętając,
że mamy tu do czynienia z tygodnikiem) nieznacznie przekracza 300.28
Proporcja ta zaczyna się jednak wyrównywać, gdy weźmiemy pod uwagę teksty poważne,
których głównym tematem jest edukacja. Nadal przoduje tu zdecydowanie Gazeta... (ok. 150
artykułów), przed Rzeczpospolitą (niespełna 80) i Polityką (12 tekstów).29 W ogromnej większości
teksty te pochodzą bądź z lat 1996–2001, a więc okresu największego zainteresowania projektami reformowania edukacji, wprowadzania przyjętych zmian i pierwszych ocen funkcjonowania
zmienionego systemu, bądź z początku lat 90., kiedy zmieniał się ustrój i wprowadzano lub modyﬁkowano najważniejsze dokumenty oświatowe. Można powiedzieć także, choć w tym wypadku zróżnicowanie będzie znacznie większe, że większość artykułów prasowych dotyczy
kwestii całościowo widzianej reformy strukturalnej oświaty. W nieco mniejszym stopniu, choć
też, dziennikarzy interesowały kwestie związane z nowymi podręcznikami oraz zmiany w państwowym systemie ewaluacyjnym – w tym przede wszystkim program „Nowa Matura”.
Nie miejsce tu, rzecz jasna, na relacjonowanie tej debaty, zwłaszcza, że stanowi ona jedynie kontekst dla materii, którą omawiam. Tym niemniej, godne podkreślenia wydaje mi się
zaprezentowanie w polskiej prasie najrozmaitszych punktów widzenia. Od czysto informacyjnych tekstów relacjonujących opinie różnych sił politycznych wobec wprowadzanych zmian
i bardzo skrótowo treść tychże30, przez duże, przekrojowe analizy treści reformy, próbujące
wskazywać tak potencjalne plusy, jak i zagrożenia31, po jawne apologie lub pryncypialne

Dane zaczerpnięte z archiwum internetowego Gazety Wyborczej, dostępnego na stronie internetowej: www.gazetawyborcza.pl.
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28
W przypadku wszystkich czasopism, poza Gazetą Wyborczą, dane pochodzą z kwerend bibliotecznych, ponieważ ww
tytuły nie dysponują archiwami internetowymi obejmującymi interesujący mnie okres. Dobór tytułów nie wynika z jakichkolwiek kryteriów ideologicznych – brałem pod uwagę, z jednej strony, opiniotwórczość, z drugiej, znaczny udział w rynku oraz po prostu
liczbę publikacji na interesujące mnie tematy. Poza trzema omawianymi, żadne czasopismo spełniające dwa powyższe standardy
swoją liczbą tekstów o edukacji w ogóle, a kształceniu historycznym w szczególności, nawet nie zbliżały się do poziomu wyznaczonego przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą i Politykę. Np. Wprost od 1990 opublikował łącznie niespełna 30 tekstów o szeroko
rozumianej edukacji.
Oczywiście inni autorzy mogą podawać różne liczby, co wynika z samej natury tekstów – trudno bowiem precyzyjnie zdeﬁniować pojecie „poważny tekst o edukacji”. Na mój użytek przyjąłem, że są to teksty znaczące pod względem rozmiaru (tzn. nie
notatki, krótkie streszczenia, zapowiedzi itp.) oraz zawierające jakieś elementy prezentacji danych problemów, ich rozwiązań, poglądów na koncepcje edukacyjne itp., połączonych z oceną własną autora lub udzielającego wywiadu. Mam pełną świadomość
niedoskonałości podobnego kryterium, liczę jednak, że w tekście nie będącym wszak prasoznawczą analizą statystyczną zechce
mi to łaskawy czytelnik wybaczyć.

29

30
31

Por. np. W. Staszewski, „Reforma 4”, Gazeta Wyborcza, 12 II 1999.

126

W tej kategorii wskazać można na teksty z Polityki, np. E. Nowakowska, „Lekcja niewychowawcza”, Polityka, 27 X 2001;
czy też tekst tej samej autorki poświęcony pozycji nauczyciela w zreformowanej szkole: „Belfer w reformach”, Polityka, 4 IX 1999,
lub bardzo krytyczny artykuł przekrojowy o polskiej maturze: M. Czubaj, „Szkoła w oślej ławie”, tamże, 15 V 2004. Por. także generalnie umiarkowanie pozytywnie oceniający działania Mirosława Handkego: A. Bikont, „Na trzy plus”, Gazeta Wyborcza, 22 XII 1998;
czy też A. Paciorek, „Zagrożenia i szanse”, Rzeczpospolita, 30 IX 1997, lub tej samej autorki umiarkowanie krytyczny tekst o realizacji
założeń reformy: A. Paciorek, „Zagrożenia nadal aktualne”, tamże, 19 I 2000.
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krytyki.32 Jeśli dodać do tego wcale liczne debaty i dyskusje prowadzone w mediach elektronicznych można powiedzieć, że przez Polskę przetoczyła się w latach 1997–2001 potężna
fala dyskusji edukacyjnych. Znakomicie podsumował to Piotr Legutko pisząc: „O reformie
edukacji wprowadzanej przez ostatni solidarnościowy rząd można powiedzieć wszystko, tylko
nie to, że była wprowadzana po cichu”.33
W tym miejscu warto także wspomnieć debaty, jakie na temat reformy edukacji w Polsce przeprowadzono w miesięcznikach kulturalnych. Trudno wprawdzie uznać je za publikatory masowe,
tym niemniej czasopisma takie jak Znak, czy Więź, a o nich tu mowa, są niewątpliwie czytane przynajmniej przez część inteligencji i znaczącą większość elit opiniotwórczych, a tym samym można
zakładać, że poglądy tam prezentowane mają istotny wpływ na kształt debaty publicznej oraz decyzji państwowych – o ile, rzecz jasna, ktoś zechce zawarte tam sugestie w ogóle uwzględnić.34
Z podręcznikami i reformą egzaminów było już nieco gorzej, jednak i w tym przypadku znajdziemy
w prasie wiele tekstów całościowo i sensownie omawiających te tematy.35
By jednak nie wyjść z narzuconej sobie od początku roli Kłapouchego spieszę dodać, że
w przypadku materiałów poświęconych ściśle edukacji historycznej sprawa nie wygląda tak „różowo”. W ogromnej masie artykułów i wywiadów poświęconych oświacie interesujące mnie teksty, traktujące o edukacji historycznej stanowią nikły ułamek. Zapewne, jedną z przyczyn są
przyjęte przeze mnie kryteria. Założyłem, bowiem, że powinny to być materiały prezentujące
wizje koniecznych zmian, oceny takich projektów lub przekrojowe przeglądy podręczników
oraz wpływu rozwiązań prawnych na nauczanie historyczne w Polsce. Mam świadomość restrykcyjności podobnego wyboru, ale przyjmując tezę o wyjątkowej wadze historii szkolnej
w kształtowaniu przyszłych pokoleń, o czym była już mowa, traktowanie całej „produkcji historycznej” mediów jako punktu odniesienia w podobnej dyskusji uważam za bezsens. Tym bardziej, że powszechne odczucie może tu być mylące. Przede wszystkim, ze względu na ogromną
ilość artykułów (a także programów, ﬁlmów i reportaży w mediach elektronicznych) stricte historycznych.36 Nie bez znaczenia są tu też publikacje kompletnych lub częściowych materiałów
edukacyjnych37, których to tekstów również do interesującej mnie kategorii nie zaliczam. Gdy
się przecedzi przez podobne „sito” nasze tysiące artykułów, wywiadów, relacji i notatek pozostanie nam... niespełna 30 tekstów, co trudno raczej uznać za liczbę satysfakcjonującą.

Por. np. autoapologetyczny tekst Ireny Dzieżgowskiej „To przecież ogromne bogactwo”, Rzeczpospolita, 17 III 1999; czy
też zdecydowanie krytyczny artykuł Włodzimierza Paszyńskiego, „Nie zatapialna łódź oświatowa”, tamże, 9 III 1999.
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P. Legutko, „Wymyślić polską szkołę”, tamże, 28 XII 2004.

Chodzi tu przede wszystkim o numer 3 Znaku z 1999, który został poświęcony tematowi reformy edukacji i zawierał
bardzo ciekawy zestaw głosów obu stron oraz dyskusję specjalistów i wywiady z twórcami zmian – w sumie ponad sto stron głębokich, przekrojowych informacji i analiz problemu (wypowiedzieli się m.in. Mirosław Handke, Anna Radziwiłł, Tomasz Merta, Stanisław Bortnowski i Janina Zawadzka) oraz o analogiczny, lecz późniejszy numer Więzi (nr 6, 2001), zawierający także wstępne
oceny reformy.

35
Por. np.: M. Czubaj, „Szkoła w oślej ławie”, Polityka, 15 V 2004; A. Paciorek, J. Sadecki, „Buble z ministerialnym stemplem”,
Rzeczpospolita, 17 XI 2003; B. Mikołajewska, „Aby na listę”, Polityka, 9 IX 2000, s. 20; P. Sarzyński, „Podręczniki do tablicy”, tamże,
31 VIII 2002; P. Krzesicki, „Przewodnik po podręcznikach. Historia”, Gazeta Wyborcza, 2 IX 1999.
36
Dla przykładu w samej Polityce, tylko w ciągu ostatnich kilku lat jeden prof. Janusz Tazbir zamieścił niemal 50 popularnych
artykułów historycznych. Nawet biorąc pod uwagę to, że akurat Janusz Tazbir jest jednym z częściej zapraszanych na polskie łamy
historyków pamiętać trzeba, że w jego ślady idzie, co najmniej, kilkudziesięciu innych, co oznacza średnio ok. 100–150 takich
tekstów łącznie (tzn. we wszystkich najważniejszych czasopismach) rocznie.
Por. np. prezentowane w całości testy maturalne i gimnazjalne, w tym rzecz jasna historyczne, w dodatku do Gazety
Wyborczej „Kujon polski”.
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W istocie nie w liczbie problem, przynajmniej nie zasadniczy. Rzecz w tym, że z owych tekstów nie da się żadną miarą wyekstrahować jakiegoś wspólnego poglądu, czy zespołu postulatów
ponad podziałami ideologicznymi, partyjnymi czy sympatiami poszczególnych autorów i redaktorów naczelnych. Można oczywiście sądzić, że jest to naturalna konsekwencja demokracji
i budujący objaw pluralizmu. Dla mnie jednak to smutny dowód braku umiejętności przejścia
do porządku dziennego nad własnymi, jak mawiają ﬁlozofowie, „przedsądami” oraz rozmaitymi
sympatiami, niechęciami i jednostkowymi zależnościami naukowymi, towarzyskimi czy zawodowymi w imię spraw ważniejszych. W efekcie mamy do czynienia albo z publikacjami „technicznymi”, tzn. przedstawiającymi propozycje i oceny wyboru konkretnych, powiedzmy,
podręczników, bez określenia generalnych kryteriów przyjętego doboru38, albo prezentowaniem
własnych, często skrajnie kontrowersyjnych, wizji jako „oczywistych i powszechnie akceptowanych” w środowisku naukowym dydaktyków historii39, czy też wywiadów i artykułów ciekawych,
lecz prowadzących do całkowicie ogólnikowych lub ambiwalentnych konkluzji, nienadających
się do praktycznego zastosowania.40 Wreszcie napotykamy na teksty poruszające zdecydowanie
istotną materię, jednak bez rzeczywistej woli rozwiązania całościowego problemu, tak naprawdę
służące jedynie pogrążeniu ideowego przeciwnika, lub zagrożenia i w konsekwencji kończące
się bezproduktywną awanturą.
Świetnym przykładem tej ostatniej, na pozór najbardziej obiecującej, kategorii jest wywołana
artykułem Anny Bikont i Marii Kruczkowskiej41 sprawa usunięcia z list ministerialnych podręcznika Andrzeja Leszka Szcześniaka do historii najnowszej. Autorki, słusznie wyciągając Szcześniakowi jego komunistyczną proweniencję, szczegółowo opisały liczne skandaliczne fragmenty
jego „dzieła” (głównie antysemickie) i żądały usunięcia go z listy prac dopuszczonych do użytku
szkolnego. Problem w tym, że istotną przyczyną tego, skądinąd słusznego, oburzenia były niepochlebne uwagi Szcześniaka o KORze, Szczypiorskim, Miłoszu, Andrzejewskim, czy Kuroniu
oraz aﬁrmacja tradycji narodowej (np. powieści Sienkiewicza). Kiedy, popierając słuszny postulat
usunięcia tego tekstu ze szkół, wytknąłem równocześnie autorkom całkowity brak zainteresowania znacznie poważniejszymi uchybieniami w licznych polskich podręcznikach do historii,
ale, by tak rzec, innej (postępowej) opcji42 licząc, że pozwoli to wykreować presję opinii publicznej i doprowadzi do rozpoczęcia wielkiej weryﬁkacji takich prac, zostałem ostro zaatakowany
tak z prawa, jak z lewa, a cała sprawa skończyła się na manifestacjach „za” i „przeciw” konkretnej
książce zanim mogła się rozwinąć w naprawdę istotny proces zmian na lepsze.43 Podaję ten akurat
przykład, nie dlatego, że dane mi było brać w tej awanturze udział, ale ponieważ był to jeden
z niewielu w ciągu ostatnich kilkunastu lat przypadków, kiedy udało się w sprawie dotyczącej
istotnego problemu z naszą edukacją historyczną zmobilizować jakieś środowiska do zabrania
zdecydowanego głosu; choć, jak zwykle w Polsce, na emocjonalnym krzyku się skończyło.
Spróbujmy się zatem przyjrzeć nieco dokładniej zmianom dokonanym przez państwo w edukacji historycznej po 1989 r. Można tu wyróżnić trzy zasadnicze aspekty: konsekwencje reform
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Np. P. Krzesicki, „Przewodnik po podręcznikach. Historia”, Gazeta Wyborcza, 2 IX 1999.

41
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A. Bikont, M. Kruczkowska, „Nadal reprezentuję opcję polską”, tamże, 6 III 1999.

Np. B. Maciejewska, „Trzeba mieć własny sąd. Rozmowa z prof. Januszem Tazbirem”, tamże, 18 IX 1999.

Por. np.: T. Bogucka, J. Szczęsna, „To nie reforma, to rewolucja, Rozmowa z Dariuszem Gawinem”, tamże, 17 XII 2002;
K. Jurek, „Po co uczyć (się) historii”, tamże, 2 XI 1998.
Ł. Michalski, „Wypaczona historia”, Życie, 1 IV 1999.
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strukturalnych (ustroju szkolnego), państwowe dokumenty programowe (minima i podstawy),
oraz kwestia dopuszczania i kontroli podręczników szkolnych.
Po upadku komunizmu w roku 1989/1990 mieliśmy w Polsce do czynienia z dwoma wielkimi przeobrażeniami strukturalnymi w postaci wprowadzenia nowej ustawy o systemie
oświaty we wrześniu 1991 r. oraz jej nowelizacjami przeprowadzonymi od 1 stycznia 1999 r.,
wprowadzającymi nowy, trójstopniowy ustrój szkolny (powszechnie znanymi pod nazwą „reformy Handkego”).44 W społecznej świadomości funkcjonuje jedynie ta druga, ze względu
na widoczne i doświadczane przez większość zmiany w postaci wprowadzenia nowego stopnia systemu szkolnego (trzyletnich gimnazjów) oraz skrócenia dwóch pozostałych (szkoły
podstawowej z 8 do 6 lat i szkół ponadgimnazjalnych o rok – z 4 do 3 lub 5 do 4). Pierwsza
reforma nie wprowadziła tego typu zmian, tzn. dla „szarego Kowalskiego” system pozostał
„taki sam” – ośmioletnia szkoła podstawowa i cztero- lub pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe. Warto jednak pamiętać, że pierwsza ekipa solidarnościowa stała przed niemniejszymi
wyzwaniami co zespół reformatorów ministra Handkego i, przynajmniej w mojej opinii, wywiązała się z nich znacznie lepiej; a zmienić musiała niemało. Przede wszystkim, trzeba
było, nowelizując równocześnie istniejące akty prawne45, przygotować nową, normującą
większość zagadnień oświatowych ustawę – swoistą konstytucję polskiej edukacji, którą stała
się już wspomniana ustawa o systemie oświaty. W tym samym czasie udało się m.in. stworzyć
definicję i podstawy działania szkół publicznych (a więc już niekoniecznie państwowych)
tworząc tym samym dynamicznie rozwijający się sektor oświaty prywatnej i społecznej (dla
którego stworzono oczywiście odpowiednie przepisy normujące status, formy działania i procedury umożliwiające uzyskanie uprawnień szkół publicznych). Należy to uznać nie tylko
za sukces, ale i bardzo ważną, pozytywną zmianę systemową i społeczną. Udało się także
doprowadzić do rozpoczęcia procesu przejmowania od maja 1990 r. zarządu administracyjnego szkół podstawowych przez powstałe organy samorządu terytorialnego (gminy) – co wywołało już więcej kontrowersji i problemów, zaowocowało jednak bardzo istotnym rozdziałem
nadzoru pedagogicznego (sprawowanego przez ministra właściwego do spraw oświaty za pośrednictwem kuratoriów) od administracyjnego (sprawowanego przez organ prowadzący).
Uwolniono także rynek podręczników i znacząco poprawiono pozycję (tak merytoryczną,
jak i finansową) nauczycieli.
W interesujących nas sprawach szkolnej edukacji historycznej zmiany systemowe, wprowadzane do roku 1991 włącznie spełniały przynajmniej jeden odwieczny warunek – nie pogarszały stanu zastanego. Biorąc zaś pod uwagę usunięcie najbardziej rażących kłamstw
i manipulacji, narzuconych przez komunistów szkolnym programom oraz umożliwienie tworzenia tychże przez samych nauczycieli, a także uwolnienie rynku podręczników i tym samym
dopuszczenie do szkół nowych, poprawionych prac można nawet powiedzieć, że nastąpiła istotna
poprawa. Tego zdania jest np. Alojzy Zielecki, który – powołując się na wykonany w 1995 r. raport
grupy międzynarodowych ekspertów edukacyjnych, działających na zlecenie Centrum Współpracy z Krajami w Okresie Przejściowym – pisze: „Wynika z tego dokumentu, że polska szkoła
podstawowa świadczy usługi wysokiej jakości, ale jest niedoinwestowana […]. Szkoła średnia
jest dobrze rozwinięta, jednak jej programy powinny być skorelowane z odnośnymi programami

44
Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz nowelizacja tejże,
wprowadzona 1 I 1999 (Dz. U. 98.117.759).
45
Chodzi tu o dziesiątki przepisów szczegółowych, ale oczywiście przede wszystkim Ustawę z dnia 15 VII 1961 o rozwoju
systemu oświaty i wychowania. (Dz. U. z dnia 21 lipca 1961 r.) oraz Dekretu z dnia 23 III 1956 o obowiązku szkolnym (Dz. U. z dnia
7 kwietnia 1956 r.).

szkół europejskich”.46 W podobnym tonie wypowiada się Jerzy Maternicki: „Tego zdania [przekonani o szczególnym znaczeniu historii jako przedmiotu szkolnego – ŁM] byli wszyscy reformatorzy oświaty w okresie II Rzeczypospolitej, a także później w Polsce Ludowej. Różnie
zapatrywano się na cele i treści kształcenia historycznego, zawsze jednak troszczono się o to,
aby zagwarantować historii odpowiednio wysoką liczbę godzin. Dbały również o to pierwsze
rządy III Rzeczypospolitej”.47 Właśnie o ową liczbę godzin tu przede wszystkim chodzi. Według wyliczeń Maternickiego do końca roku szkolnego 1998/1999 polska młodzież musiała uczyć
się historii w wymiarze nie mniejszym niż siedemnaście godzin tygodniowo dla całego cyklu
kształcenia (dziewięć w szkole podstawowej i minimum osiem w liceum).48 Jest to, dodajmy,
liczba mocno zaniżona, nie uwzględnia, bowiem ani tzw. godzin dodatkowych, ani – tym bardziej – proﬁli rozszerzonych w szkołach średnich (np. klas humanistycznych, czy językowych).
Również inni autorzy49 do stanu sprzed 1999 r. odnosili się zazwyczaj jako do sytuacji lepszej,
przynajmniej pod względem ilości godzin. Nie zmienia to faktu, że kolejni ministrowie edukacji od Henryka Samsonowicza poczynając nie doprowadzili do poważniejszych zmian na lepsze, mając po temu środki. O najistotniejszych – moim zdaniem – zaniechaniach pisałem już
we wstępie.
Sytuacja zmieniła się jednak wyraźnie na gorsze po wejściu w życie zmian związanych z tzw.
reformą Handkego. Przypomnę jedynie w skrócie, że była to najpoważniejsza jak dotąd przebudowa polskiego sytemu kształcenia, w ramach której wprowadzono m.in. nowy ustrój szkolny
(dodając pomiędzy ograniczone czasowo szkoły podstawowe i średnie – zwane odtąd ponadgimnazjalnymi – nowy etap kształcenia w postaci gimnazjów). W konsekwencji, zmieniono diametralnie zarówno rozkłady godzin, jak i dokumenty programowe (wprowadzając tzw.
podstawy) oraz oczywiście podręczniki. Dokończono także, zapoczątkowany jeszcze przez Samsonowicza, proces przekazywania nadzoru administracyjnego szkół do różnych szczebli samorządu terytorialnego, oraz wprowadzono nowy system egzaminów końcowych (sprawdzianu po
szkole podstawowej, testu po gimnazjum i programu „Nowa Matura”) w postaci zewnętrznych
testów standaryzowanych, które w przypadku dwóch ostatnich szczebli wiążą się ze zmianą
zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i na wyższe uczelnie. Program ten można zresztą
uznać, mimo poważnych błędów organizacyjnych i w samych materiałach egzaminacyjnych, za
jedyną udaną część wprowadzanych zmian.
We wstępie do słynnej „pomarańczowej książeczki”, stanowiącej jedyną w istocie powszechnie dostępną, oﬁcjalną prezentację założeń reformy autorzy (notabene anonimowi – nie dziwię
się!) piszą: „Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego nie jest celem reformy, lecz drogą do
osiągnięcia jej głównych celów:
n podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego,
n wyrównania szans edukacyjnych,
n sprzyjania poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia”.50

A. Zielecki, „Edukacja historyczna…”, dz. cyt., s. 311.
J. Maternicki, „Polska edukacja historyczna u progu XXI w. …”, dz. cyt., s. 25.
Tamże.
Zob. np.: pozostałe teksty wymienione w przypisie 16.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu edukacji – projekt (Warszawa 1998): s. 10.
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Gdy się taki tekst czyta dzisiaj, znając praktyczne efekty reformy „od podszewki” brzmi on
jak kpina. Zaś w przypadku szkolnej historii żart wydaje się wyjątkowo ponury.
Przede wszystkim, od samego początku ignorowano zdanie specjalistów. „Wcielany obecnie
w życie projekt jej [edukacji – ŁM] reformy, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, powstał dość pospiesznie, praktycznie bez udziału fachowców, tj. historyków i dydaktyków historii. Zupełnie niezrozumiały jest niechętny stosunek MEN do współpracy ze
środowiskami akademickimi, skupiającymi niezbędnych w pracach programowych specjalistów”.51 Pisał, w cytowanym już tekście, Jerzy Maternicki, otwarcie zarzucając osobom pracującym nad zmianami w edukacji historycznej niekompetencję i niechlujstwo.52 Wtóruje mu Alojzy
Zielecki, który opisuje okoliczności podejmowania decyzji i działań (np. w warstwie programowej) w trakcie trwania prac ekspertów zewnętrznych nad tymi rozwiązaniami, co wyraźnie wskazuje na całkowicie pozorowany charakter tzw. „konsultacji społecznych” i „zasięgania opinii
specjalistów”.53 A były to wszak zmiany nieliche! Przyjrzyjmy się przede wszystkim pozycji
przedmiotu, analizowanej pod kątem najważniejszego wskaźnika, czyli liczby godzin. Maternicki, nie przebierając w słowach, grzmi:
Nowe plany nauczania i nowe podstawy programowe czynią z historii
przedmiot drugo-, a nawet trzeciorzędny. Ranga kształcenia historycznego
została w nowej szkole obniżona i to w sposób bardzo drastyczny. Historia
straciła w szkole podstawowej status osobnego przedmiotu. [...] To, co się
ostało zostało wtopione w wiedzę o społeczeństwie i – praktycznie – całkowicie niemal jej podporządkowane. W ten sposób powstał przedmiot
integracyjny „Historia i społeczeństwo”, będący – z dydaktycznego punktu widzenia – konstrukcją zupełnie chybioną. To najgorsza propedeutyka
historii, jaką można dziś wymyślić. „Normalna”, a więc systematyczna
nauka historii zaczyna się dopiero w pierwszej klasie gimnazjum [dawnej
7 klasy szkoły podstawowej – ŁM]. Przez trzy lata nauki młodzież będzie
poznawała dzieje powszechne i polskie (tak właśnie rozłożono akcenty!)
– od starożytności aż po czasy współczesne. Przeznaczono na to we wszystkich klasach 6 godzin tygodniowo.54

Następnie, przez niemal stronę prof. Maternicki pomstuje na faktyczną likwidację nauczania
historii w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem klas proﬁlowanych humanistycznie w liceach, by w końcu wyliczyć liczbę obowiązkowych godzin kształcenia historycznego w pełnym
(trójstopniowym) cyklu szkolnym na 6 do 12!55 Jest to, przyznajmy od razu, liczba nieco zaniżona, bowiem w wyniku rozmaitych protestów udało się tę proporcję poprawić o mniej więcej
(tzn. w zależności od typów szkół) 2–3 godziny. Nie zmienia to faktu, że mamy tu do czynienia
ze świadomą, zaplanowaną i w dodatku oprotestowaną przez prominentnych przedstawicieli
środowiska naukowego i dydaktycznego redukcją liczby godzin przeznaczonych na kształcenie
historyczne o ponad połowę.
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J. Maternicki, „Polska edukacja historyczna u progu XXI w. …”, dz. cyt., s. 24.
Tamże.
A. Zielecki, „Edukacja historyczna…”, dz. cyt., s. 312.
J. Maternicki, „Polska edukacja historyczna u progu XXI w. …”, dz. cyt., s. 25.
Tamże, s. 26.

Chciałbym w tym miejscu mocno podkreślić fakt celowego wprowadzenia opisanych zmian.
Nie jest bowiem tak, jak wielokrotnie sugerowali w rozmaitych debatach autorzy reformy, że
taki kształt szkolnej historii (i nie tylko – np. języka polskiego też) to jedyna możliwa konsekwencja przebudowy ustroju szkolnego. W rzeczywistości reformatorów (czyli państwa polskiego)
nic do takich działań nie zmuszało. Był to po prostu wynik przyjęcia i konsekwentnego realizowania, właściwego dla środowisk postmodernistycznych modelu neoliberalnego, traktującego
edukację jako przede wszystkim rodzaj oferty towarowej, czy usługi, a odrzuceniu wyraźnie sugerowanego przez ekspertów modelu holistycznego, kładącego nacisk na moralne i wychowawcze aspekty kształcenia, jako klucza do właściwego rozwoju całej wspólnoty.56 Krótko mówiąc,
w efekcie zmian wprowadzonych w 1999 r. w ustroju szkolnym oraz planach godzinowych,
w przypadku kształcenia historycznego mamy do czynienia z drastyczną redukcją liczby godzin,
deprecjacją pozycji szkolnej przedmiotu na rzecz promowanych przedmiotów użytkowych oraz
poważną redukcją treści historycznych, połączoną ze zmianami programowymi, wyraźnie redukującymi zakres treści historii narodowej na rzecz powszechnej. Można powiedzieć, że – o ironio! – trud planowych, całościowych, przeprowadzonych przez państwo zmian w kształceniu
historycznym, którego nie podjęła żadna z poprzednich ekip wziął na swe barki minister Handke – tyle, że skutki tych działań trudno, delikatnie mówiąc, uznać za pożądane i sensowne.
Wypada teraz pochylić się nad państwowymi dokumentami programowymi. Zaznaczam, że
komentować będę jedynie oﬁcjalne, państwowe dokumenty, tzn. minimum i podstawy programowe do historii, nie zaś tworzone na ich podstawie programy lub inne dokumenty (np. zestawy
wymagań egzaminacyjnych). Wynika to nie tylko z zakresu materiału (funkcjonujących w szkołach programów są setki), ale przede wszystkim z rangi dokumentów. Wszystkie obowiązujące
w Polsce programy nauczania muszą zawierać wskazania i treści, zawarte w podstawach programowych (wcześniej minimum). Równocześnie, jak się już wyżej rzekło, dokumenty te stanowią
jedyne, jasno określone wskazanie, czego nauczyciele powinni koniecznie nauczyć młodzież
z punktu widzenia państwa. Programy stanowią jedynie swoistą „wariację na temat” i praktyczną
pomoc w realizowaniu wspomnianych wskazań – przynajmniej w teorii.
Do 1 września 1992 r. obowiązywały w Polsce programy nauczania historii, stanowiące poprawioną pod względem treści wersję dokumentów powstałych w latach 70. Z programów tych
usunięto, co prawda najbardziej rażące kłamstwa i uzupełniono przemilczenia, tym niemniej
powstał w efekcie swoisty „potworek” dydaktyczny – niespójny, często wewnętrznie sprzeczny,
a z całą pewnością stanowiący klasyczną „wieczną prowizorkę”, na co słusznie zwracał uwagę
Jerzy Maternicki.57 To niezrozumiałe zaniedbanie – nic nie stało wszak na przeszkodzie w rozpoczęciu jeszcze w 1989 r. poważnych prac nad programem nauczania historii – było zazwyczaj
tłumaczone niechęcią nauczycieli po dziesięcioleciach ideologicznego gorsetu i indoktrynacji
do przyjmowania nowych, ściśle określonych przez państwo programów uwypuklających dane
treści, czy modele wychowawcze. W efekcie, przez niemal dwa i pół roku funkcjonował „przypudrowany” produkt rodem z PRL, zaś na opracowywane przez nauczycieli programy własne
nadzór pedagogiczny patrzył „przez palce”, albo wręcz aprobował otwarcie podobną działalność.
Miało to (i ma!) groźne konsekwencje. Przede wszystkim, trudno było o wyraźniejszy sygnał
całkowitego barku zainteresowania państwa szkolną historią. Biorąc jednak pod uwagę, ile trwało
zanim w Polsce uchwalono nową konstytucję nie ma się co dziwić organom państwa, że nie
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Zob.: A. Zielecki, „Edukacja historyczna…”, dz. cyt., s. 311.
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interesowały się historią, skoro jeszcze mniej obchodziły je własne elementarne podstawy. Wrażenie
jednak pozostało, umacniając przy okazji wyniesione jeszcze z PRL przekonanie wielu nauczycieli,
że „ministerstwo niczego sensownego nie wymyśli” i trzeba „robić swoje” – każdy na własną rękę
rzecz jasna. Zaś u mniej operatywnych, czy utalentowanych pedagogów narastało po prostu poczucie zagubienia, kończące się zazwyczaj powrotem do „sprawdzonych wzorów” z poprzedniej epoki.
Ta tymczasowa sytuacja nie mogła trwać wiecznie i, wraz z zapowiedziami gruntownej reformy oświaty, wprowadzono od września 1992 r. pierwszy „własny” dokument programowy
w zakresie kształcenia historycznego Niepodległej III RP – minimum programowe.58 Dokument
ten, będący w samym założeniu kompromisem, posiadał także w warstwie treściowej wszystkie
klasyczne wady podobnego rozwiązania. Samo minimum programowe, stanowiące novum w dydaktyce europejskiej59, miało pogodzić dążenie zwolenników całkowitej decentralizacji oświaty
i przekazania kwestii programowych bezpośrednio w ręce nauczycieli, z głosami postulującymi
opracowanie jednego centralnego programu państwowego. Miał to być swego rodzaju program
ramowy, którego zasób treściowy i kształcący musiał być uwzględniony we wszystkich tworzonych, bez dodatkowych ograniczeń, programach.
Od samego początku, projekt był obciążony tradycyjnym grzechem braku konsultacji ze środowiskiem naukowym oraz niemal zupełną nieobecnością przedstawicieli tego środowiska
w gronie autorów.60 Zarówno Maternicki, jak i Adam Suchoński wymieniają całą listę braków
projektu.61 Przede wszystkim, jest on niespójny w warstwie założeń ogólnych i celów oraz treści.
Zawarte w założeniach ogólnych postulaty „osadzenia w kulturze”, nie znajdują właściwego oddźwięku w przedstawionych tematach, stanowiących w przeważającej większości, historię polityczną i militarną. W szkole podstawowej postulat prezentowania historii narodowej na tle
powszechnej prowadzi, zdaniem Maternickiego, do niemal całkowitego wyeliminowania dziejów
powszechnych z treści nauczania, co w przypadku klas późniejszych wyraża się m.in. ogólnym
formułowaniem zagadnień z dziejów powszechnych i szczegółowym z historii Polski (mogącym
w domyśle prowadzić do całkowitego ignorowania przez nauczycieli tych pierwszych). Obaj autorzy wytykają także liczne błędy i nieścisłości rzeczowe (przede wszystkim w chronologii, np.
w postaci umieszczania wydarzeń wcześniejszych po późniejszych – opowieść o Wicie Stwoszu
po bitwie pod Grunwaldem, czy obiady czwartkowe po Sejmie wielkim itp.). Obaj profesorowie
zapisy minimum odbierają także jako swoistą „klerykalizację programu” (z czym akurat trudno
mi się zgodzić). Maternicki wskazuje także na zbyt czarny i zarazem za bardzo spolityzowany
obraz PRL (co także wydaje się przesadą). Równocześnie, wiele z wymienionych tu wad nie
występuje w części dla szkół ponadpodstawowych. Maternicki chwali tu np. duży udział tematów związanych z historią kultury i obyczaju, mogących nawet stanowić swoistą oś programu,
czy zauważenie i uwypuklenie roli mniejszości narodowych. W sumie, pomimo zdecydowanie
krytycznej oceny całości ze względu na braki dydaktyczne, błędy rzeczowe, niespójność wewnętrzną i zwykłe niechlujstwo otrzymujemy materiał słaby, ale nie skandaliczny, który zresztą
już za pięć lat przyjdzie nam wspominać „z łezką w oku”.
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Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie minimum programowego obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących – Dz. Urz. MEN z dnia 20 sierpnia 1992 r.
59
60

J. Matermicki, „Uwagi krytyczne…”, dz. cyt., s. 203.

Tamże, s. 205. Potwierdza to nawet Czesław Nowarski, który jako jedyny naukowiec zajmujący się dydaktyką historii
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Historyczne, nr 4 (1992): s. 191.
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Por.: J. Maternicki, „Uwagi krytyczne…”, dz. cyt., s. 203–217; A. Suchoński, „W sprawie projektu minimum programowego
z zakresu historii”, Wiadomości Historyczne, nr 4 (1989): s. 217–219.

W tym miejscu pozwolę sobie na dwie uwagi. Minimum programowe z 1992 r. to dokument
w każdym calu przeciętny. Jest to tak naprawdę dość tradycyjnie skonstruowany program
– przegląd podstawowych treści, uzupełniony ograniczonym spectrum celów, wymaganych umiejętności i sugerowanych środków dydaktycznych, niepozbawiony licznych wad i kontrowersji.
Nie wzbudza ani zachwytu, ani furii specjalistów, ponieważ wpisany w istotę projektu kompromis objawił się także w jego treści. Znajdziemy tu parę interesujących dydaktycznie pomysłów
i kilka ewidentnych błędów, a także kilka nieśmiałych prób wytyczenia nowych kierunków (jak
choćby w sprawie wyraźnie krytycznej oceny PRL, czy dowartościowania roli Kościoła w dziejach
narodowych, z których oceną prof. Maternickiego całkowicie się nie zgadzam).
W efekcie, otrzymaliśmy dokument, który nie zantagonizował środowiska i nie wywołał radykalnych protestów, ale także nikogo (włączając w to kilku autorów) nie zadowolił. Owe 20
stron aptekarsko wyważonego tekstu (np. niemal idealne proporcje ok. 20 zagadnień na epokę
nowożytną, 20 na XIX i 20 na XX w. oraz po 10 na średniowiecze i starożytność w części ponadpodstawowej) stało się wystarczającą podstawą do utrzymania poziomu i „przetrwania”,
w mniej lub bardziej niezmienionym stanie, do czasów reformy całościowej – dalece nie wystarczyło jednak do przeobrażenia polskiego kształcenia historycznego i tak potrzebnej zmiany
jego statusu oraz wpływu na młodzież.
I tu pojawia się druga kwestia. Najistotniejszym błędem tego dokumentu nie są wymieniane
przez krytyków, łatwe do usunięcia, błędy rzeczowe czy dydaktyczne, ani – tym bardziej – kontrowersyjne rozłożenie akcentów. Jest nim tytułowe zaniechanie – brak odwagi dokonania zmian
np. realnie wydobywających ważne dla państwa wątki i okresy w historii narodowej, a w konsekwencji brak spójności koncepcyjnej i dydaktycznej projektu, którego wewnętrzne samoograniczenie w postulatach doprowadziło do całkowitej bezbarwności i nĳakości.
Zespołowi tworzącemu podstawy programowe w czasach ministra Handkego akurat braku
odwagi zarzucić nie można. Prawdę mówiąc, jest to chyba jedyny zarzut, jakiego podstawom
programowym nie postawiono w licznych wypowiedziach specjalistów i artykułach prasowych.
Nie sposób, choćby wybiórczo, przedstawić w tym miejscu owych krytycznych głosów – wymagałoby to osobnej książki.62 Nawiasem mówiąc, nawet mnie zdumiał niemal zupełny brak ocen
pozytywnych podstaw – szczególnie wśród specjalistów. Wyjątek stanowią zazwyczaj osoby bezpośrednio związane z tworzeniem tego dokumentu, ale nawet w tym wypadku zdarzają się głosy
krytyczne – np. iście schizofreniczny głos Włodzimierza Mędrzeckiego, który w swoim tekście
odcina się od dokumentu, który sam podpisał.63 Co prawda, krytykuje go za „zbyt mały radykalizm” w stosunku do pierwotnej wersji. Postaram się poniżej przedstawić sumarycznie główne
mankamenty charakteryzujące, zdaniem dydaktyków, podstawy programowe z lat 1997–2003.
Tradycyjnie już pojawiają się zarzuty o niekompetencję i niejasne kryteria wyboru autorów,
niechlujstwo wykonania, liczne błędy rzeczowe, w tym przede wszystkim chronologiczne. Dalej
jednak, jest już znacznie poważniej. Autorom wytyka się nieznajomość lub ignorowanie (co na
jedno wychodzi) podstawowych zasad dydaktyki ogólnej, np. w zakresie opisu i strukturyzacji
Szczególnie godna uwagi jest tu książka opracowana przez Krzysztofa Konarzewskiego, będąca bardzo dogłębną i profesjonalną krytyką wszystkich podstaw programowych, w tym historycznej, i ich założeń teoretycznych: K. Konarzewski, Reforma
oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia (Warszawa: b.w., 2004). Do najważniejszych artykułów można zaliczyć: A. Zielecki, „Edukacja historyczna…”, dz. cyt, s. 311–314; J. Maternicki, „Nieudana podstawa programowa”, Wiadomości Historyczne,
nr 1 (1998): s. 12–21; Z. Kozłowska, „Podstawa Programowa w opinii Komisji Dydaktycznej ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego”, tamże, nr 5 (1998): s. 282–284; J. Maternicki, „Marginalizacji historii. Uwagi krytyczne o ministerialnej »Podstawie programowej
kształcenia ogólnego«”, tamże, nr 3 (1999): s. 206–215. Trzeba jednak pamiętać, że niemal we wszystkich cytowanych w poprzednich
przypisach artykułach, powstałych po 1996 znajdują się istotne fragmenty poświęcone podstawom programowym do historii.
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celów kształcenia, co ma się wyrażać przede wszystkim w myleniu kategorii (np. określaniu
zwykłych celów szczegółowych mianem kompetencji), zaś poziom ogólności i napuszonego banału, tak w opisie założeń i celów, jak i w treściach kształcenia przekracza barierę informacyjną
– czyli po prostu przestaje nieść jakikolwiek przekaz, coś znaczyć. Niejasno przedstawia się
także we wszystkich kolejnych wersjach podstaw sprawa wskazań metodologicznych i programowych. W przyjętym kształcie podstawy utrwalają także – zdaniem badaczy – postępującą
tendencję spadku znaczenia historii jako przedmiotu szkolnego. Wyraża się ona np. w drastycznym ograniczeniu ilości godzin historii jako samodzielnego przedmiotu (o czym już pisałem
w kontekście zmian ustroju szkolnego), które nie tylko zostało w podstawach podtrzymane,
ale wręcz pogłębione, np. poprzez faktyczne podporządkowanie historii wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (z piętnastu zagadnień treściowych pięć jest wspólnych, siedem
zawiera treści właściwe dla wiedzy o społeczeństwie, a jedynie trzy to zagadnienia czysto historyczne). Wbrew szumnym zapowiedziom, niedostatecznie uwzględniono także w szkole podstawowej historię życia codziennego – najlepiej traﬁającą na tym etapie „oś” przekazu,
a w gimnazjum i liceum, mimo zauważalnego docenienia wątków kulturowych (co należy docenić), historia pozostaje wciąż nadmiernie spolityzowana, zaś podział godzin w stosunku do
epok nie wprowadza w istocie żadnych zmian – a to mogłoby być przecież największym atutem
reformy w warstwie programowej! Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, dostrzegając niektóre z wymienionych powyżej braków, uzupełnił listę m.in. o brak postulatów
kształcenia tożsamości narodowej, krytycyzmu wobec przeszłości oraz przekazów o niej (chodzi
głównie o źródła i media) oraz zdecydowanie nadmierne rozszerzenie etapu propedeutycznego
w stosunku do „normalnej” historii szkolnej.
Wszystko to jednak sprawia wrażenie dobrotliwych połajanek w porównaniu ze sformułowaniami ekspertów, z których opinii korzystał Krzysztof Konarzewski. Np. prof. Barbara Jakubowska efekty podstaw nazywa wielkim bałaganem, w samym dokumencie treści są źle napisane
i rozłożone na etapy, lista osiągnięć jest formułowana w sposób „podniosły, mętny i całkowicie
niepraktyczny”, a cele w większości niemożliwe do zrealizowania.64 Podobnie jak Maternicki,
Jakubowska uważa, że podstawa marginalizuje historię w szkole, traktując ją jak: „gorzką pigułkę, która została poddana zabiegowi obciosania i lukrowania przez otoczenie materiałem
nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie”, co praktycznie przekreśla możliwość realizacji
celów inkulturacyjnych – tak w płaszczyźnie narodowej, jak europejskiej.65 Jednak na szczególną
uwagę zasługuje oczywiście nie ostrzejszy ton krytyki, a zwrócenie uwagi na dwie kardynalne
usterki dokumentu – maskowane pozorną nowoczesnością (wyrażającą się głównie w napuszonej
nowomowie) asekuranctwo w selekcji treści, czyli nie podjecie decyzji o radykalnym ograniczeniu konkretnych treści danych epok i wątków oraz rezygnacja z uwypuklenia innych,
a w konsekwencji przerzucenie odpowiedzialności za rzeczywisty dobór treści na nauczycieli.
Rzeczywiście, na podstawie tak sformułowanych podstaw można stworzyć podręczniki i programy uwzględniające zagadnienia dowolnie wybrane, zestawione oraz hierarchizowane wyłącznie w oparciu o osobiste preferencje autora.
Jest to, w moim przekonaniu, zdecydowanie najpoważniejszy z zarzutów, wskazujący zarazem istotę problemu. Mamy, bowiem w tym przypadku do czynienia już nie tylko z poważnym
zaniechaniem – to jawna manifestacja niechęci państwa do narzucania nauczycielom jakichkolwiek realnych ograniczeń programowych. Warto tu dodać, że było to przy okazji zmarnowanie
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jednej z największych okazji, jakie przed szkolną historią stanęły. W momencie wprowadzania
tak radykalnych zmian systemowych, dokonanie wreszcie świadomej redukcji i rozszerzenia
określonych treści wydawałoby się czymś naturalnym. Obecnie (i w możliwej do określenia
przyszłości) wprowadzenie podobnych zmian może okazać się zadaniem bardzo trudnym.
Lawina krytyki, z jaką w przypadku podstaw programowych mamy do czynienia wywołuje
wręcz opór, czy niedowierzanie. Kto by takich – zrozumiałych – uczuć doświadczył, powinien
po prostu przeczytać kolejne podstawy, od pierwszej z 1997 do powstałej w 2003 r.66, obowiązującej aż do ostatnich zmian, wprowadzonych przez Katarzynę Hall. Zresztą, już sam fakt konieczności opracowania w latach 1997–2002 czterech wersji tego dokumentu dobitnie świadczy
o jego jakości. By pokazać najważniejszy, moim zdaniem, problem posłużę się następującym
przykładem:
Treści:
Czynniki i drogi postępu w czasach najdawniejszych.
Starożytność:
n Cywilizacje wschodnie.
n Grecja i Rzym starożytny – dorobek kultury i jego trwałość.
Średniowiecze:
n Kręgi cywilizacji średniowiecznej.
n Uniwersalizm chrześcĳański.
n Polska i jej dorobek dziejowy w wiekach średnich.
Epoka Nowożytna:
n Odrodzenie włoskie i jego wpływ na Europę.
n Wielkie odkrycia geograﬁczne i konfrontacja Europy z odmiennymi
kulturami i systemami wartości.
n Chrześcĳaństwo w XVI–XVII w.
n Przewrót umysłowy w XVII wieku w Europie.
n Oświecenie jako epoka w dziejach świata i Polski.
n Polska na tle europejskim w XVI–XVIII wieku.
Wiek XIX:
n Przemiany społeczne, kulturowe i cywilizacyjne XIX wieku
w Europie i w świecie.
n Społeczeństwo polskie bez własnego państwa.
Wiek XX:
n I wojna światowa. Rewolucje rosyjskie.
n Świat między wojnami. Demokratyzacja i kultura masowa.
Totalitaryzm.
n Polacy w odrodzonym państwie.
n Druga wojna światowa. Holocaust.
n Społeczeństwo polskie w okresie wojny.
n

Załącznik do zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie podstaw programowych
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących – Dz. Urz. MEN z dnia 16 maja 1997 r.; Załącznik do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
– Dz. U. z dnia 23 lutego 1999 r.; Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w proﬁlach
w liceach proﬁlowanych – Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.; Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r.
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Świat po drugiej wojnie światowej – kierunki ewolucji, przemiany
polityczne, cywilizacyjne, kulturowe.
Polska i Polacy w powojennym świecie.

Treści nauczania na etapie V określają nauczyciele i uczniowie na podstawie propozycji treści fakultatywnych zawartych w programach nauczania. Zestaw treści fakultatywnych winien zawierać propozycje
różnorodnych sposobów poszerzania zakresu wiedzy i kompetencji ucznia
w stosunku do poziomu osiągniętego w poprzednim etapie nauczania,
a jednocześnie ułatwiać przygotowanie do egzaminu maturalnego i dalszych etapów edukacji.67

Oto zacytowane treści kształcenia historycznego (kompletne!) dla etapów IV i V cyklu
kształcenia (ostatnie klasy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe – późniejsze gimnazja i licea) z pierwszej podstawy programowej z 1997 r. – a więc tej przed zmianami, będącymi
wynikiem protestów środowiska i krytyk medialnych. To oryginalny produkt zespołu ds. reformy
programowej MEN, bez późniejszych „zmian”, na które tak żalił się np. Mędrzecki. Tego, i wyłącznie tego, oczekiwało wówczas Polskie Państwo od swoich nauczycieli historii – przynajmniej
oﬁcjalnie. Mogę sobie doskonale wyobrazić opracowanie całkowicie zgodnych z tą podstawą
programów i podręczników, nic niemówiących np. o demokracji szlacheckiej, polskich orientacjach politycznych w XIX i początku XX w., konstytucjach, Armii Krajowej, „Solidarności”, czy
Janie Pawle II. Jest to oczywiście doprowadzenie sprawy ad absurdum, tym niemniej rzecz
w tym, że podobna aberracja była (i w pewnym stopniu jest nadal) teoretycznie możliwa! Dopiero rozumiejąc ten kontekst można spróbować powiedzieć parę słów na temat polityki państwa wobec podręczników szkolnych.
Na temat poprawności dydaktycznej, merytorycznej, typów, rodzajów, sposobu pisania, czy
wreszcie obudowy dydaktycznej podręczników do historii (i nie tylko) powstała obﬁta literatura.68 Można też znaleźć sporo recenzji konkretnych tytułów i tym samym sugestii, czy w praktyce szkolnej warto z danych tekstów korzystać, czy nie. My jednak zajmiemy się jedynie
wpływem państwa na kształt i jakość rynku historycznej literatury dydaktycznej w Polsce po
1989 r.
W latach 1992–2004 dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego regulowały akty wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.69 W stanie prawnym sprzed roku 1991 (uchwalenia
ustawy o systemie oświaty) takich aktów nie wydawano, a minister po prostu publikował
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Por. np.: J. Maternicki, O nowy kształt edukacji historycznej (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984);
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odpowiedni wykaz literatury. Choć obowiązek wydawania odpowiednich aktów w tym zakresie
wprowadzono dopiero w 1996 r. (od 2001 r. musi się to odbywać w formie rozporządzenia), to
w latach 1991–1996 zasady te były sformułowane w zarządzeniu ministra, publikowanym
w dzienniku urzędowym ministerstwa.
Jak widać, kwestia ta podlegała licznym zmianom, generalnie prowadzącym do uszczegółowienia kryteriów dopuszczania podręczników i innych środków dydaktycznych do użytku szkolnego oraz ograniczania pozaprawnego wpływu wydawnictw na umieszczenie, bądź nie, danego
tekstu w wykazie dopuszczonych podręczników.
Same w sobie, przepisy, na podstawie których wpisuje się obecnie podręczniki na listy ministerialne wydają się dopracowane. Dają też, na pierwszy rzut oka, zupełnie wystarczające
środki do prowadzenia przez MEN świadomej i zdecydowanej polityki w tym zakresie. Istotną
zmianą na lepsze było szczególnie odebranie zgłaszającym wniosek o stosowny wpis (czyli
w praktyce wydawcom), w najnowszym rozporządzeniu z 5 lutego 2004 r., prawa do swobodnego
wyboru recenzentów z publikowanej przez MEN listy. Obecnie rzeczoznawców do danego podręcznika wyznacza odpowiedni departament ministerstwa, co zapobiega, częstej niestety, praktyce z lat ubiegłych oceniania tekstów jakiegoś wydawnictwa przez osoby choćby luźno z nim
związane i tym samym wzmacnia wiarygodność recenzji. Przyjrzyjmy się przez chwilę kryteriom,
jakie podręcznik musi spełnić, by dostać się na listę ministerialną. Wspomniane rozporządzenie
w punkcie 3 i 4 paragrafu 3 mówi:
3. Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego:
1) jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym,
wychowawczym i językowym, w szczególności:
a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
b) jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza
pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
c) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny, odpowiedni
do przedstawianych treści nauczania,
d) ma logiczną i spójną konstrukcję;
2) zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego
odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na kształcenie zintegrowane lub nauczanie danego przedmiotu;
3) zawiera formy aktywizujące i motywujące uczniów;
4) umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
5) w przypadku podręczników przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych – określa zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony;
6) zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyﬁkowanymi
umowami międzynarodowymi;

138

z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zalecania środków dydaktycznych oraz wykazów tych podręczników i środków. (Dz. Urz. MEN z dnia 22 maja 1996 r.); Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz. U. z dnia 23 lutego 1999 r.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2002 r.).
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7) ma estetyczną szatę graﬁczną;
8) nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje
o publikacjach edukacyjnych.
4. Podręcznik do nauczania historii i geograﬁi uwzględnia ponadto zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów
do spraw podręczników, działających na podstawie międzypaństwowych
umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodowych UNESCO.

Jest to, na pozór, zespół bardzo dokładnie opisanych, jasnych kryteriów, na podstawie których sporządza się (zgodnie z par. 7 pkt. 1 Rozporządzenia) cztery opinie (recenzje) – dwie
merytoryczne, jedną dydaktyczną (uwzględniającą także materiał ilustracyjny) oraz językową.
Problem w tym, że – pomĳając teksty, w których wystąpią rażące błędy dydaktyczne lub rzeczowe, czy językowe (te dwie ostatnie kategorie łatwo zresztą poprawić) – jedynym kryterium
bezdyskusyjnym pozostaje zgodność z obowiązującą podstawą programową. Konia z rzędem
temu, kto napisze podręcznik z tym dokumentem niezgodny! Recenzenci sprawdzają więc jedynie obiektywną poprawność, nie zaś przydatność podręczników. Mówiąc kolokwialnie, zadaniem opiniującego nie jest stwierdzenie, który podręcznik jest naprawdę dobry, a jedynie
potwierdzenie, iż nie jest całkowitym skandalem. W efekcie „utrącenie” podręcznika in statu
nascendi przez recenzentów należy do rzadkości, a jeszcze trudniej wyeliminować uprzednio zatwierdzony i funkcjonujący już na rynku bubel.
Skutki są łatwe do przewidzenia. Uwolnienie, wraz z upadkiem komunizmu, rynku podręczników szkolnych, kontrolowanego za pomocą opisanego powyżej narzędzia (i to w dodatku
mniej skutecznego niż obecnie przez niemal 15 lat) doprowadziło do istnego zalania nauczycieli tak podręcznikami, jak i literaturą pomocniczą. W omawianym okresie powstało około
pięćset podręczników i książek uzupełniających do historii, legitymujących się ministerialnym
nihil obstat. Z tego, samych podręczników ponad 250. Daje to, uśredniając, 20 podręczników
na poziom (klasę). Nie ma nauczyciela zdolnego realnie ocenić rzeczywistą przydatność takiej
ilości literatury.
Taka sytuacja to oczywiście raj dla wydawnictw – szczególnie tych zamożniejszych.
W większości przypadków nauczyciel wybiera, bowiem nie ten podręcznik, który powinien
ze względu na jego walory merytoryczne i dydaktyczne, czy wychowawcze, ale taki, którego
wydawca przedstawi najlepszą ofertę komercyjną i „ubierze” treści w najbardziej atrakcyjną
szatę graficzną. Nie przypadkiem mówi się o praktykach promocyjnych wydawców podręczników ocierających się, delikatnie mówiąc, o korupcję. Pamiętajmy, o jakich pieniądzach tu
mowa. W Polsce średni nakład książki, niebędącej modną powieścią lub kryminałem waha
się w przedziale pomiędzy 2 a 10 tys. egzemplarzy. Tymczasem dla podręcznika 20 tys. nakładu to niemal dolna granica, a trafiają się wydawnictwa publikowane w ponad półmilionowych nakładach.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Sam fakt uwolnienia rynku podręczników w Polsce po
1990 r. uważam za zdecydowanie pozytywny. Nie sądzę także, by dało się jeszcze bardziej
„uszczelnić” proces przyznawania konkretnym tytułom prawa do funkcjonowania w szkołach.
Jednak w tym kontekście nie powołanie przez państwo specjalnego, obdarzonego powszechnym
autorytetem, ciała nie tyle opiniującego, ale polecającego konkretne teksty jest rażącym zaniedbaniem i nie sposób znaleźć dla niego wytłumaczenia. Podobna komisja jest szczególnie
konieczna w przypadku przedmiotów humanistycznych. Tam bowiem, liczą się nie tylko fakty,
ale również interpretacje i nacechowany w określony sposób styl.

Świetnie zilustrował ten problem Piotr Sarzyński70, porównując cztery pojedyncze zdania
otwierające fragmenty poświęcone sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. z czterech
podręczników do historii dla III klasy gimnazjum: „[...] diabeł tkwi w szczegółach. »Wojska sowieckie rozpoczęły agresję na Polskę« (wyd. M. Rożak) – tu wyczuwa się niechęć do okupanta.
»Wojska radzieckie zaatakowały Polskę« (WSiP) – już łagodniej. »Armia Radziecka przekroczyła
naszą wschodnią granicę« (ARKA) – obiektywizm niemal idealny [raczej nie! – ŁM]. »Armia
Czerwona przekroczyła wschodnią granicę II Rzeczpospolitej« (Wiking) – brzmi prawie, jak
z oświadczenia Wiaczesława Mołotowa”.
No, właśnie. Niby to samo – od strony faktograﬁi nie można się nĳak przyczepić, językowo
też poprawne, a jakże odmienne wnioski wyciągnąć może po przeczytaniu każdego z tych passusów młody, nieprzygotowany człowiek. Takich przykładów można by podawać setki. Kilkanaście dalszych przytoczyła Małgorzata Żaryn w swoim tekście, zamieszczonym w zapisie
konferencji na temat edukacji patriotycznej, jaka odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego 29 października 2005 r.71 Autorka wskazuje tam słusznie na powszechne występowanie
w polskich podręcznikach do historii prostych kalek z frazeologii, a co gorsza interpretacji procesów historycznych żywcem przeniesionych z historiograﬁi PRL. Nie nastąpiło, bowiem i,
wobec przygniatającej masy materiału, z całą pewnością nie nastąpi w przyszłości, naturalne
oczyszczenie rynku, bo – jak się już powyżej rzekło – wśród kryteriów doboru podręczników
ich wartość merytoryczna nie stoi, niestety, na pierwszym miejscu.
Właśnie z tego powodu wiele dojrzałych, ciekawych i sensownych wydawnictw, jak np. znakomita seria trzech podręczników licealnych autorstwa Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskiego,
wspaniały podręcznik do historii starożytnej Adama Ziółkowskiego, bardzo interesujące formalnie
i świetnie napisane teksty z wydawanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej serii „A to historia!”, czy nawet kontrowersyjne, lecz znakomite narracyjnie dwa podręczniki Jana Wróbla72, kupuje
się znacznie rzadziej niż efektownie wydane, lecz pełne kontrowersyjnych, by nie użyć mocniejszych słów, interpretacji czy wręcz manipulacji lub błędów dydaktycznych książek – by wspomnieć
tylko wydane w latach 90. dwa podręczniki Andrzeja Garlickiego do historii najnowszej73 (niewątpliwie świetnie napisane i nieźle obudowane dydaktycznie, ale subtelnie wybielające komunistycznych przywódców – np. Gomułkę i Jaruzelskiego w kontekście mordów na robotnikach
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P. Sarzyński, „Podręczniki do tablicy”, Polityka, 31 VIII 2002, s. 3.

M. Żaryn, „O patriotyzmie w podręcznikach szkolnych” [w:] Pamięć dla przyszłości. Konferencja poświęcona problemom
współczesnej edukacji patriotycznej (Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, 2005): s. 83–91.
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789–1871. Podręcznik dla szkół średnich (Warszawa: PWN, 1995); tychże, Historia
1871–1945. Podręcznik dla szkół średnich (Warszawa:PWN, 1995); tychże, Historia 1945–1990. Podręcznik dla szkół średnich (Warszawa: PWN, 1994) i wydania następne; A. Ziółkowski, Dzieje starożytne. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego
(Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998); A. Pacewicz, G. Czetwertyńska, M. Bliźniak, T. Merta, A to historia! Klasa
V (część I) (Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Nowa Era”, 2000); A.Pacewicz, T.Merta, A.Czetwertyński, D.Gawin,
M. Kurkowska, A to historia. Klasa 6, część 2 (Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Nowa Era”, 2002); A.Pacewicz, T.Merta,
A.Czetwertyński, D.Gawin, A.Woźniak, A to historia! 5. Część druga (Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Nowa Era”,
2001); G. Czetwertyńska, A to historia. Klasa IV (Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Nowa Era”, 1999); G. Czetwertyńska,
M. Bliźniak, A. Pacewicz, T. Merta, A to historia! 6. Część pierwsza (Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Nowa Era”, 2001);
J. Wróbel, Odnaleźć przeszłość. Część 1. Historia od starożytności do 1815 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
proﬁlowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002); tegoż,
Odnaleźć przeszłość. Część 2. Historia od 1815 roku do współczesności. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum proﬁlowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003).
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A. Garlicki, Historia 1815–1939. Polska i świat. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego (Warszawa: „Scholar”,
1998); tegoż, Historia 1939–1997/98. Polska i świat. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących – wydanie drugie rozszerzone i poprawione (Warszawa: „Scholar”, 1998).
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w grudniu 1970 r., czy powielające peerelowskie schematy – np. gdy za przyczynę wybuchu wojny
polsko-bolszewickiej podaje wyprawę kĳowską Piłsudskiego, czyniąc z Polski agresora!).
Najdobitniejszym przykładem opisywanego zjawiska jest pierwsze miejsce w kategorii „historia – liceum ogólnokształcące” w prowadzonym przez MEN rankingu najpopularniejszych podręczników74 (opracowywanym na podstawie danych o sprzedaży) książki autorstwa Bogumiły
Burdy, Bohdana Halczaka, Romana Macieja Józeﬁaka, Małgorzaty Szymczak75, której recenzenci
zarzucili m.in. błędy rzeczowe, zły rozkład materiału w obrębie opisywanych epok, chaos kompozycyjny i chronologiczny, brak procesowego ujęcia treści, kontrowersyjne, by nie powiedzieć
manipulacyjne, interpretacje wydarzeń, brak istotnych deﬁnicji pojęć, przypadkowy dobór materiału ilustracyjnego, czy wręcz fałszowanie historii i bezpośrednie kalki frazeologiczne z podręczników komunistycznych, a wyniku protestów wysyłanych do MEN trwa właśnie proces
ponownej weryﬁkacji wydawnictwa, co może się skończyć wycofaniem dopuszczenia podręcznika
do użytku szkolnego. Jeśli to nie jest wystarczający argument dla stworzenia postulowanej przeze
mnie komisji, zalecającej wybrane podręczniki nie wiem, co mogłoby takowy stanowić.
Ktoś mógłby zapytać „jakim cudem nie załamało się poczucie tożsamości naszej młodzieży
wobec tak jawnego ignorowania przez polskie państwo w ciągu ostatnich 15 lat problemów
kształcenia historycznego w szkołach?” Odpowiedzieć można na dwa sposoby.
Przede wszystkim nikt z nas, póki co, nie wie jaki jest stan świadomości historycznej młodzieży
w Polsce. Ostatnie kompleksowe badania w tym zakresie przeprowadzono wszak w 1990 r.76 Po
wtóre zaś, naszą wiedzę o przeszłości narodu kształtuje nie tylko szkoła, ale także rodzina, Kościół i wiele instytucji badawczych i kulturalnych, tak państwowych, jak samorządowych i społecznych (by wspomnieć choćby działalność edukacyjną IPN, wielu wspaniałych polskich
muzeów np. Zamku Królewskiego w Warszawie, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, a także
dziesiątków organizacji i stowarzyszeń pozarządowych). Wreszcie szkoła, a kształcenie historyczne wraz nią to nie wyłącznie programy i podręczniki, paragrafy i ustalenia, ale przede wszystkim niezmienne od tysiącleci, fascynujące dla obu stron spotkanie mistrza z uczniem,
ciekawości i chłonności z doświadczeniem i wiedzą. Dopóki młodzi Polacy będą na swej drodze
spotykać nauczycieli zdolnych spełniać tę rolę, wszystko inne można naprawić.
***
Tekst ten powstał oryginalnie przed czterema laty, jako część dużej pracy zbiorowej poświęconej rozmaitym aspektom polityki historycznej państwa polskiego po roku 1989 – książka ta
z wielu powodów nie została do tej pory (tj. do połowy roku 2010) wydana. W międzyczasie
w polskim kształceniu historycznym zaszło przynajmniej kilka istotnych zmian, które wymagałyby zapewne osobnego opisu. Wydaje mi się jednak, że przedstawiony powyżej skrótowy
przegląd polityki państwa polskiego wobec edukacji historycznej młodzieży w latach 1989–
2005 pozostaje, co stwierdzam ze smutkiem, nie tylko aktualny, ale można nawet powiedzieć,
że wprowadzone ostatnio zmiany jedynie zaostrzyły i pogłębiły przedstawione w tym krótkim
tekście tendencje.
Nie chciałbym w tym miejscu szczegółowo uzasadniać tej tezy – jak pisałem, wymagałoby
to osobnej, pogłębionej analizy. Tym niemniej nie można pominąć przynajmniej trzech istotnych
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J. Rulka, Przemiany świadomości historycznej młodzieży, dz. cyt.

B. Burda, B. Halczak, R. M. Józeﬁak, M. Szymczak, Historia 3. Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum proﬁlowanego i technikum (Gdynia: Operon, 2003).
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faktów, jakie miały miejsce już po zakończeniu roku 2005 i pragnę je teraz wspomnieć – przynajmniej sygnalnie.
Przede wszystkim, rok 2005 zdawał się nieść nadzieję na zmiany w podejściu polskich decydentów do problemów kształcenia historycznego. Ugrupowania jakie obejmowały wówczas
władzę w Polsce, a szczególnie ich przywódcy, głosili wszak konieczność redeﬁnicji polskiej polityki historycznej rozumianej całościowo, a w jej ramach obiecywali dowartościowanie i wsparcie
„szkolnej historii”. Trzeba powiedzieć, że – niestety – nadzieje te okazały się płonne, a obietnice reform publicznego sytemu edukacji i szczególnego wsparcia rozwoju kształcenia humanistycznego (w tym historycznego) pozostały nigdy niezrealizowanymi deklaracjami.
Zamiast tego, przy kolejnej zmianie ekipy rządzącej, gdy władzę nad polską oświatą objęła
pani mister Katarzyna Hall doszło do radykalnej reformy programowej i przedmiotowej (przede
wszystkim w zakresie rozkładu godzin), będącej w istocie kontynuacją założeń przyjętych
w czasie nieszczęsnej reformy Handkego, która dla kształcenia historycznego w szkołach publicznych (chodzi tu szczególnie o szkoły ponadgimnazjalne) zdaje się nieść już nie kolejną falę
deprecjacji przedmiotu, ale po prostu jego dewastację. Rzecz jasna, skutki obecnych decyzji
MEN będą realnie widocznie dopiero w perspektywie kilku lat, tym niemniej faktyczna anihilacja nauczania historii w liceach po pierwszej klasie niczego dobrego przynieść po prostu nie
może, niezależnie od intencji reformatorów. Pozostaje mieć nadzieję, że ten ewidentnie szkodliwy proces zostanie w niedalekiej przyszłości powstrzymany lub przynajmniej ograniczony, jednak obecnie wydaje się on najpoważniejszym czynnikiem nie tylko utrwalającym opisane
powyżej zjawiska, ale wręcz masakrującym to, co dotychczas w publicznym kształceniu historycznym udało się ocalić.
Trzeci i ostatni z faktów, do których pragnę się odnieść nie warunkuje, ani nie dotyczy bezpośrednio zmian w polskiej edukacji historycznej. Stanowi jednak, z punktu widzenia dydaktyków historii, jakościową zmianę jeśli chodzi o możliwość oceny efektów działań polityków.
Wiosną roku 2007 Biuro Edukacji Publicznej IPN, we współpracy z prof. Januszem Rulką przeprowadziło pierwsze od 1990 r. całościowe badania nad świadomością historyczną młodzieży
szkół ponadpodstawowych w ośmiu z jedenastu regionów Polski. Raport z tych badań powinien
niebawem ukazać się drukiem jednak już teraz można powiedzieć, że jakkolwiek sytuacja nie
przedstawia się, póki co, dramatycznie zaś w niektórych obszarach (jak np. stosunek młodzieży
do PRL) dają się zauważyć nawet tendencje pozytywne, to jednak wyraźnie widać skokowy
spadek poziomu wiedzy i zainteresowań historycznych młodzieży (zwłaszcza zawężenie kontekstów, ilości i jakości źródeł, z których młodzież czerpie wiedzę oraz realnych – nie deklarowanych – zainteresowań zarówno samą historią, jak i dziełami kultury z nią związanymi).
Jeśli państwo polskie nie zacznie wreszcie wykazywać należytego zainteresowania problemem kształcenia historycznego, co przecież znaczy także wspólnotowej inkulturacji i tożsamości
narodowej młodych Polaków można żywić uzasadnione obawy, że nasze przyszłe pokolenia nie
będą ani „epigonami Kolumbów”, ani „generacją Herostratesów”, lecz smutnym, zatomizowanym, infantylnym i bezradnym kulturowo zbiorowiskiem ludzi bez właściwości. Oby tak się nie
stało.

Endecja
w PRL

Paleoi neoendecy
Drugoobiegowa działalność wydawnicza narodowego nurtu
opozycji demokratycznej w latach 1976–19891
Tomasz Kenar
Działalność wydawnicza stanowiła jedną z głównych płaszczyzn aktywności obozu narodowego już u jego zarania. Między innymi to właśnie na łamach tygodnika Głos, redagowanego
przez Jana Ludwika Popławskiego, kształtowała się polska myśl nacjonalistyczna. Endecy wydawali też pisma środowiskowe, dążąc w ten sposób do rozbudzania świadomości narodowej
i obywatelskiej wśród szerokich mas Polaków. Podobnie jak w okresie zaborów, tak i w dwudziestoleciu międzywojennym Narodowa Demokracja dysponowała licznymi tytułami prasowymi, zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopolskim. Tendencja ta była kontynuowana podczas
II wojny światowej w trudnych warunkach okupacji.2 Jednak po przejęciu władzy w Polsce przez
komunistów, w wyniku wymordowania elit endeckich w niemieckich i komunistycznych więzieniach, a w następnych latach ścisłej inwigilacji przez bezpiekę, aktywność narodowców w Polsce, w tym również wydawnicza, została zredukowana niemal do zera.
Sytuację działaczy narodowych, i szerzej środowisk prawicowych, w latach 1948–1978 trafnie
opisał Jacek Bartyzel na łamach Polityki Polskiej:
Na okres 30 lat […] prawica została wyeliminowana z jawnego życia
politycznego w Polsce, tak oﬁcjalnego, jak i nieoﬁcjalnego. Złożyło się na
ten fakt szereg przyczyn. Pierwsza i najważniejsza to oczywiście […] wrogość komunistów do wszelkich odmian ideologii nielewicowych i do polskich sił niepodległościowych, […] ludzie prawicy nie posiadali
najmniejszych szans na najskromniejszą choćby działalność społeczną czy

Artykuł ten nie pretenduje do miana kompleksowej analizy zagadnienia, stanowiąc jedynie przyczynek do dalszych,
pogłębionych badań. Niewątpliwie w polskiej historiograﬁi istnieje luka odnośnie paleoendeckiego nurtu opozycji w PRL.
Najpoważniejszej próby syntetycznego ujęcia tego tematu dokonał Jerzy Tomasiewicz w monograﬁi Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej (Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2003). W niniejszym artykule dokonuję również analizy oblicza
ideowego bezdebitowej prasy neoendeckiej, przyjmując płynące z niej wnioski za główny wyznacznik endeckości czy też
neoendeckości danego pisma i wydającego je środowiska.

1

Zob. więcej: W. J. Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych
(Warszawa: Rekonkwista, 2000).
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kulturalną, o politycznej nawet nie wspominając. Myśl prawicowa nie
miała prawa wstępu na katedry uniwersyteckie, czy do redakcji czasopism.
[…] Przeszłość tradycyjnych obozów polskiej prawicy była zohydzana
i przedstawiana wyłącznie od strony ciemniejszych kart ich działalności,
a publiczne odpowiadanie na tendencyjne zarzuty było niemożliwe.
Piłsudczykom pamiętano tylko bezprawne metody zwalczania opozycji,
konserwatystom – ugodowość wobec zaborców, a narodowcom antysemityzm i faszyzowanie ich skrajnych odłamów. […] Dla tej formacji politycznej, która zaczęła od stalinowskiej „ortodoksji”, około 1956 r.
pożeglowała ku rewizjonizmowi, a po 1968 r. – dalej, w stronę rewolucyjnej
opozycji, słowo „endek” było po prostu wyzwiskiem, dyskwaliﬁkacją
etyczną i banicją ze wspólnoty ludzi cywilizowanych […].3

Cytat ten doskonale obrazuje, w jakiej atmosferze funkcjonowali wówczas ludzie o poglądach narodowych. Sytuacja ta zaczęła ulegać poprawie po 1976 r. Wraz z narodzinami opozycji
demokratycznej zaczęły powstawać pierwsze ugrupowania, nawiązujące – mniej lub bardziej
otwarcie – do tradycji polskiego ruchu narodowego. Formacje te wydawały własne pisma bezdebitowe, broszury i książki. Z grubsza środowiska te można podzielić na dwa rodzaje: paleoendecję, tj. inicjatywy skupiające działaczy wywodzących się z przedwojennych struktur
Stronnictwa Narodowego i konspiracji lat 40. z niewielką domieszką młodzieży, odwołujące
się bezkrytycznie do przedwojennej ideologii i operujące tym samym archaicznym językiem,
oraz neoendecję – skupiające przedstawicieli młodego pokolenia, o nowoczesnej formule działania, i jakkolwiek odwołujące się do tradycji przedwojennej, to czerpiące z niej wybiórczo.
Starały się one wypracować własny, współczesny program i ideologię. Oba te nurty działały
równolegle, niekiedy wzajemnie się przenikały i wspierały, kiedy indziej zaś rywalizowały ze
sobą i pozostawały w ostrym konﬂikcie.
Jedną z pierwszych i bardziej aktywnych grup, którą można zaliczyć do peleoendecji był
działający w latach 1977–1981 Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny (od 2 marca 1978 r.
funkcjonował on pod nazwą Polski Komitet Obrony Życia Rodziny i Narodu, a 1 stycznia 1981
r. zmieniono nazwę na Komitet Samoobrony Polskiej).4 Głównym animatorem tego przedsięwzięcia był Marian Barański, aktywny w środowiskach katolickich na długo przed 1977 r.
Powstanie we wrześniu 1976 r. Komitetu Obrony Robotników skłoniło Barańskiego do zinstytucjonalizowania swojej działalności. „Postanowiłem – wspomina Barański – zainicjować
ruch obrony życia dzieci nienarodzonych oraz instytucji rodziny, wychodząc z założenia, iż
stanowią one fundament właściwie pojmowanej niepodległości wewnętrznej Narodu”.5

3
4

J. Bartyzel, „Prawica w Polsce. Rodowód i teraźniejszość”, Polityka Polska, nr 9 (1987): s. 51.

J. Kossecki, Geograﬁa opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1981 (Warszawa: Wyd. Min. Obrony Narodowej,
1983): s. 157–172.

5
Polski Komitet Obrony Życia i Narodu (Komitet Samoobrony Polskiej). Wspomnienia Mariana Barańskiego (w zbiorach
autora). Cytowane przeze mnie wspomnienia zostały opublikowane w prasie. Zob.: M. Barański, „Wspomnienia z »Samoobrony«”,
Samoobrona Polska, nr 1 (1991). Fakt powstania Polskiego Komitetu odnotowała również SB, z gruntu ustosunkowując się do
niego negatywnie: »W czerwcu br. [1977] powstał tzw. »Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny«, który rozsyła masowo na adresy
warszawskie i innych miast w kraju tzw. »Odezwy do wszystkich uczciwych Polaków«, informujące o powstaniu »Komitetu« i kierunku
jego zamierzonej działalności (dotychczas rozesłano ponad 500 sztuk). Z treści »odezwy« wynika, że »Komitet« stawia sobie za cel
zwalczanie a w konsekwencji całkowitą likwidację »ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży« i nawołuje do tworzenia
podobnych komitetów »wszędzie gdzie się tylko da«. Wspomniany »Komitet« nie został zarejestrowany, ani zgłoszony w Wydziale
Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Z wstępnych ustaleń wynika, że adresatami »odezwy« są głównie

W przedsięwzięciu tym udzielił wsparcia Barańskiemu ks. Tadeusz
Dzięgiel, a pierwszy skład Komitetu tworzyło dziesięć
osób.6
Pierwszym organem tej grupy był Informator PKOŻiR. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 8 września
1977 r., zaś drugi i ostatni 30 grudnia 1977 r. Informator
ukazywał się w formacie A5. Pierwszy numer wydany został na powielaczu spirytusowym, który stanowił własność
Towarzystwa Kultury Moralnej. Barański, jako sekretarz
Towarzystwa, „»zaopiekował« się powielaczem pod pozorem oddania go do naprawy”. W ten sposób udało mu się
odbić ok. 120 egzemplarzy pierwszego numeru Informatora.
Jego kontynuacją była ukazująca się od 5 kwietnia 1978 r.
Samoobrona Polska. Pismo wychodziło nieregularnie, początkowo w formacie A5, a następnie A4. Łącznie do wprowadzenia stanu wojennego ukazało się szesnaście numerów,
w zmiennym nakładzie od 2 do 4 tys. egzemplarzy. Od 1979 r.
w stopce redakcyjnej widniał Barański oraz Tomasz Jan Jankowski, a w latach 1980–1981 w skład redakcji weszli ponadto: Edward Froń, Krzysztof Kawęcki (ps. Krzysztof Korwin) i Jan
Brzoza. Według relacji Barańskiego to on sam „w zasadzie” redagował Samoobronę Polską: „[…] ustalałem treść, pisałem ją na maszynie na matrycach, powielałem, składałem i zszywałem. Częściowo
również i upowszechniałem”.7 Redakcja znajdowała się w siedzibie
Komitetu w Warszawie przy ul. Wybrańskiej 12/25. W ostatnim – 16 numerze pisma jako adres
redakcji podano ul. Grochowską 234/240, m. 9. Samoobrona Polska była drukowana na powielaczu
białkowym. Oto jak proces produkcji pisma wspomina sam Barański:
Nawiązaliśmy w tym czasie kontakt z Placówką księdza Czesława Sadłowskiego ze Zbroszy Dużej. Opiekował się nią oddelegowany w tym celu
„kornik”. Nasz wysłannik, Janusz Bukowski z Milanówka, drugi rzecznik
Komitetu, zdołał w nim wytworzyć przekonanie, że ma do czynienia
z bratnią organizacją. W ten sposób weszliśmy w posiadanie świetnego
czeskiego powielacza białkowego. Ksiądz wyzbył się go, bo obawiał się nalotów SB. Kiedy jednak niebezpieczeństwo minęło, zażądał zwrotu. Pewnego wieczora przybył do mnie w towarzystwie słusznego wzrostem
mężczyzny i stanowczo domagał się oddania maszyny. Cóż było robić? We
trzech pojechaliśmy na ulicę Marszałkowską w Warszawie, gdzie na V piętosoby, które w marcu 1976 r. podpisały petycję do kardynała Wyszyńskiego w sprawie ustawy o przerywaniu ciąży – podpisało ją
wówczas 967 osób ze środowiska akademickiego [...] Autorzy »Odezwy« twierdzą, że o swej działalności powiadomili hierarchię
kościelną, która udzieliła im »cichego poparcia«, lecz oﬁcjalnie jeszcze na ten temat się nie wypowiedziała. Zdaniem twórców »Komitetu«, brak w ubiegłym roku reakcji na marcową petycję w sprawie przerywania ciąży pozwala wnioskować, że władze udzielają
»cichej zgody« na tego rodzaju działania. Podjęte przez nas przeciwdziałanie zmierza w kierunku przecięcia działalności powstałego
»Komitetu«". AIPN 0713/269, Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu 1977–1980, Informacja dotycząca utworzenia tzw.
„Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny" z dnia 20 VI 1977 r., k. 5–7.
Tamże.
Tamże.
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rze, pod poddaszem mieściła się nasza powielarnia (pomieszczenie stanowiło własność matki Jerzego Zielińskiego). Ksiądz solennie obiecał, że
wystara się nam o inny powielacz. Jakoż słowa dotrzymał, wkrótce dostarczono nam powielacz, razem z zapasem matryc, tym razem używany, ale
jeszcze dobry w użyciu. Dodano jeszcze maszynkę do robienia sitodruku,
tzw. ramę (niestety, nie została ani razu użyta, wpadła w czasie którejś
tam rewizji). Było sporo kłopotów z przechowywaniem powielacza. Najchętniej widziałbym go u siebie, na Wybrańskiej 12. […] Ze względu jednak na ciągłe rewizje i na groźbę tych rewizji, należało z tego zrezygnować.
Przewieźliśmy go więc na stare miejsce, na Marszałkowską, niedaleko od
kina „Polonia”. Potem na przechowanie wzięło go młode, dzielne małżeństwo studenckie Fĳałkowskich […].8

Dwa numery Samoobrony Polskiej (nr 7 i nr 8) wydrukowała oﬁcyna wydawnicza im. Konstytucji 3 Maja, która była związana z Ruchem Praw Obrony Człowieka i Obywatela.
Na łamach Samoobrony Polskiej odnoszono się do bieżącej sytuacji politycznej i społecznej
w Polsce. Czyniono to z pozycji endeckich i katolickich. Według Barańskiego: „w pierwszych
numerach »Samoobrony« ujawniono już wprost narodowe oblicze ugrupowania, nawiązując do
myśli politycznej Romana Dmowskiego i innych ideologów i działaczy narodowych, w tym
przede wszystkim do myśli Jędrzeja Giertycha. Sporo miejsca poświęcono propagandzie nauki
o cywilizacjach Feliksa Konecznego, prawdziwej historii Polski, wreszcie bieżącej publicystyce.
Dzięki dość szerokiemu kolportażowi »Samoobrony« wiele osób, często po raz pierwszy, mogło
się zetknąć z myślą narodową”.9 Istotnie, w Samoobronie Polskiej można było przeczytać artykuły
o Romanie Dmowskim i myśli politycznej endecji.10
Jednak doniosłe zmiany polityczne, w momencie których funkcjonował KSP sprawiły, że
organ Komitetu odnosił się przede wszystkim do ówczesnej sytuacji w Polsce. Entuzjastyczna
reakcja na wydarzenia sierpniowe z 1980 r. i utworzenie niezależnych związków zawodowych
przeplatała się z niechęcią do działaczy KOR, którzy, jak suponowano na łamach Samoobrony
Polskiej, dążyć mieli do instrumentalnego wykorzystania „Solidarności” dla własnych celów. Te
z kolei determinowane miały być przez trockizm i ideę permanentnej rewolucji, oraz „szowinizm żydowski” KOR-owskiego aktywu. Dlatego też po sierpniu 1980 r. krytyka KOR-u stanowiła jeden z głównych wątków publicystyki na łamach Samoobrony Polskiej. Według tego pisma,
KOR nie stanowił rzeczywistej grupy opozycyjnej wobec władz komunistycznych, lecz był
– można powiedzieć – drugą stroną reżimowego medalu i stanowił „jawną agendę szerszego
ugrupowania, obejmującego swoim zasięgiem organizacyjnym również liberalno-żydowskie
skrzydło partii, środowiska progresywistyczne w Kościele i stosunkowo szerokie rzesze bezpartyjnych aktywistów i sympatyków”.11
Z czasem dokonano także negatywnej oceny innych środowisk związanych z tzw. opozycją
demokratyczną, czyli ROPCiO, Konfederacji Polski Niepodległej, a nawet Ruchu Młodej Polski,
uznanego za agendę KOR-u. W ocenie Samoobrony Polskiej, działalność tych ugrupowań była

8
9
10

Tamże.

11

„Oświadczenie”, tamże, nr 13 (1980): s. 18.

Tamże.

M. Barański, „Myśl polityczna Romana Dmowskiego”, Samoobrona Polska, nr 1 (1979): s. 1–15; K. Korwin, „W rocznicę
powołania Obozu Wielkiej Polski”, tamże, nr 10 (1980): s. 29–34.

bardziej niebezpieczna dla Polski niż polityka władz komunistycznych. Co więcej, twierdzono
nawet, że „obóz sowiecki, bez względu na to, co sądzimy o jego systemie, stanowi dla szowinizmu żydowskiego zaporę w jego planach opanowania świata”. W tym kontekście symptomatyczna jest także opinia odnośnie do Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, o którym pisano,
„że mimo istniejących między nami różnic, dobrze się stało, iż w okresie tryumfującego syjonizmu wyrasta siła zdolna mu stawić czoło”. Przyjmując tezę, jakoby największym niebezpieczeństwem dla Polski były międzynarodowe środowiska żydowskie, sterujące działaniami
opozycji demokratycznej i stanowiące w ten sposób szczególne niebezpieczeństwo dla Polski,
na łamach Samoobrony Polskiej oświadczono: „[…] nigdy pod żadnym pozorem nie chcieliśmy
wchodzić do »opozycji demokratycznej« i nie życzymy sobie, by obdarzano nas tym wątpliwej
wartości mianem. Chcemy być środowiskiem prawdziwie polskim, a nie marionetką w obcych
rękach”.12 KSP podejmując się krytyki, z jednej strony, panującego systemu, z drugiej zaś opozycji demokratycznej, nie była w stanie wytworzyć realnej trzeciej siły. W konsekwencji środowisko to zajęło neutralną postawę wobec stanu wojennego, a wkrótce uległo dezintegracji.13
Publicystyka Samoobrony Polskiej nie ograniczała się jednak wyłącznie do negacji poczynań
opozycji demokratycznej. Formułowano także własne, oryginalne postulaty społeczne, składające się na program pracy organicznej. Jej główny cel przedstawił Kawęcki: „Przede wszystkim
jednak Naród nasz musi odrodzić się duchowo i moralnie. Od tego czy będziemy mieli w sobie
dość siły, aby powrócić do chrześcĳańskiego i narodowego ideału osobowości ludzkiej rodziny
i państwa zależeć może nasze sine qua non, nasze być albo nie być”.14 Priorytetowe potraktowanie
zagadnień ze sfery duchowej i moralnej wynikało z konstatacji, że „[…] społeczeństwo nasze
jest poddane permanentnej frustracji, która ma na celu zdemoralizowanie go; doprowadzenie
do otwartego buntu przeciwko władzy”. W spektrum postulatów forsowanych przez Samoobronę
Polską niewątpliwie na pierwszy plan wysuwała się walka z aborcją oraz propaganda na rzecz
zdrowego i katolickiego modelu polskiej rodziny. Domagano się również, aby władze PRL zrealizowały prawo do mieszkania dla każdej polskiej rodziny, rozszerzyły sferę prywatną w zakresie
produkcji żywności i szkolnictwa oraz podjęły działania zmierzające do likwidacji patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania czy złodziejstwo.15 Podobne dezyderaty wysuwane
były także na łamach innych pism narodowych, ukazujących się w PRL.
Aktywną działalność wydawniczą prowadziła Niezależna Grupa Polityczna z Gdańska, stanowiąca udaną syntezę środowisk paleo- i neondeckich. Według Bogusława Zbĳewskiego, związanego z tą formacją, środowisko współtworzące NGP nieformalnie funkcjonowało już od 1973
r., natomiast oﬁcjalnie organizacja o tej nazwie powstała 5 stycznia 1978 r.16 Rzecznikiem NGP
był Mariusz Urban. Grupę współtworzyli: Włodzimierz Hesse, Krzysztof Kaletowski, Wojciech
Kloc, Tomasz Potocki, Wiktor Hajduk. W 1978 r. wszyscy wyżej wymienieni pozostawali studentami gdańskich wyższych uczelni. W lipcu 1982 r. środowisko to powołało do życia Zespół
Inicjatywny Ruchu Narodowego, którego prace uwieńczone zostały oﬁcjalnym utworzeniem
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Redakcja, „Nasz stosunek do tak zwanej »opozycji demokratycznej«”, tamże, nr 15 (1981): s. 10–16.

14
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K. Kawęcki, „Żeby Polska była Polską…”, Samoobrona Polska, nr 15 (1981): s. 16.

Barański miał nie przyjąć propozycji Józefa Kosseckiego, który namawiał go do czynnego wsparcia stanu wojennego,
poprzez stosowne wystąpienie w telewizji. List M. Barańskiego do autora z 5 X 2008. Ostatnią inicjatywą wydawniczą, podjętą
przez to środowisko w 1982 był Elementarz Wiedzy Narodowej autorstwa Barańskiego, Kawęckiego i Andrzeja Ochalskiego.
M. Barański, „Zwycięstwo”, tamże, nr 12 (1980): s. 1–3.
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Ośrodek „Karta”. Archiwum Opozycji (dalej cyt. OKAO), AO IV/152, List otwarty Bogusława Zbijewskiego do Jędrzeja
Giertycha, Wrocław, 5 X 1982; „Informacja wstępna”, Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej, nr 3 (1978): s. 2; P. Zaremba, Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski (Gdańsk: Wyd. Arche, 2000): s. 32–33.
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w listopadzie 1982 r. Ruchu Narodowego. Jego przewodniczącym został Mariusz Urban, a do
kierownictwa weszli także: Kaletowski, Marcin Sieńkowski, Karol Doerffer, Wojciech Kloc, Mirosław Mikłowski, Zbĳewski, Piotr Budziński
i Hesse.17
NGP wydawała Biuletyn, którego redaktorem naczelnym był Kaletowski. Numer pierwszy tego pisma ukazał się 5 stycznia
1978 r. Wydany został na maszynie do pisania, zaś numer
drugi przy użyciu powielacza spirytusowego własnej konstrukcji. Pismo ukazywało się nieregularnie w Gdańsku
w latach 1978–1980. Biuletyn miał format A5, a jego objętość wynosiła 25–30 stron. Jego trzeci numer wydało, powołane do życia w lipcu 1978 r., Wydawnictwo NGP.
W kolejnych latach inicjatywa ta funkcjonowała pod nazwami: Zespół Wydawniczy Ruchu Narodowego, Wydział
Wydawniczy Ruchu Narodowego, Ruch Narodowy. Do
czerwca 1983 r. wydano ponad dwadzieścia publikacji
(m.in. Romana Dmowskiego Kościół, Naród i Państwo
[Gdańsk 1979]).18 NGP powołała także Zespół Informacyjny Ruchu Narodowego. Cel tej inicjatywy deﬁniowano
jako „informowanie o wszelkich autentycznie narodowych przedsięwzięciach, oraz upowszechnianie ich dorobku”. Miała
ona służyć budowaniu platformy porozumiewawczej dla wszystkich środowisk narodowych w Polsce. Przewodniczącym Zespołu został Włodzimierz Hesse.19
Wydawnictwo NGP rozpowszechniało m.in. listy członków NGP i komunikaty.
W Deklaracji założycielskiej NGP ostro atakowano opozycję demokratyczną, reprezentowaną przez KOR, Radio Wolna Europa oraz paryską Kulturę. W ocenie NGP ośrodki te zmierzały
do „anarchizacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego, do zachwiania pozycji międzynarodowej Polski”. Przeciwdziałanie opozycji demokratycznej, prowadzącej rzekomo „działalność antypolską” deﬁniowano jako główny cel NGP. Suponowano jej niepolski charakter
i powiązania z „ośrodkami syjonistycznymi”. KOR, ROPCiO, ale także KPN i RMP stanowić
miały siły rewolucyjne, zagrażające narodowi polskiemu. Przeciwstawiając się tendencjom „rewolucyjnym”, NGP postulowała szeroko zakrojone działania, mające na celu „wzrost sił narodowych […] poprzez odrodzenie moralne Narodu i likwidację demoralizacji społecznej”. Służyć
temu miała kampania na rzecz likwidacji ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzenie ograniczenia, a w dalszej perspektywie, całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu oraz likwidacja wzorców obyczajowych niszczących rodzinę i stosunki między ludźmi”. W tym
kontekście wskazywano także na znaczenie Kościoła w Polsce i potrzebę „udaremnienia próby
wykorzystania Kościoła do działalności antypolskiej”.20 W polityce zagranicznej wskazywano na
szczególne zagrożenie ze strony niemieckiego rewizjonizmu. Tematowi temu poświęcano wiele
Sprostowanie Włodzimierza Hessego, byłego Przewodniczącego Zespołu Informacyjnego Ruchu Narodowego z dnia
5 XII 2003 do tomu 1 Encyklopedii „Białych Plam”, http://www.ruchnarodowy.pl/WH_001.html.

17

18
Kalendarium wydawnictw „drugiego obiegu”, http://www.ruchnarodowy.pl/kwdo.html. We wstępie do książki Dmowskiego
wydawcy z NGP pisali, że pozycja ta została wznowiona przez nich po raz pierwszy w Polsce od II wojny światowej. R. Dmowski,
Kościół, Naród i Państwo (Gdańsk 1979): s. 2.
19
20

OKAO, AO IV/152, Komunikat o powołaniu Zespołu Informacyjnego Ruchu Narodowego, Sopot (24 X 1981).
„Informacja wstępna”, Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej, nr 3 (1978): s. 2.

miejsca na łamach Biuletynu. Między innymi przedrukowano z Opoki artykuł Jędrzeja Giertycha
„Niebezpieczeństwo niemieckie”, a także zamieszczano artykuły o historii relacji polsko-niemieckich.
Należy odnotować nienajlepsze stosunki, jakie panowały pomiędzy NGP, a emigracyjnym
Stronnictwem Narodowym. W opinii gdańskich działaczy ich grupa była ignorowana przez narodowców na emigracji, którzy mieli faworyzować RMP. Upust swoim pretensjom działacze NGP
dawali w listach, wydawanych następnie przez Wydawnictwo NGP. W liście do Wydziału Wykonawczego SN w Stanach Zjednoczonych Kaletowski w ostrym tonie zaatakował RMP, określając
go jako „organizację o niepolskim rodowodzie i proﬁlu działania obliczonym na jak najszerszą penetrację środowisk polskich i neutralizację działań narodowych”.21 Z kolei Zbĳewski w „Liście do
narodowców” poruszył kwestię przemilczenia przez londyńską Myśl Polską faktu, iż to Wydawnictwo NGP wydało broszurę Romana Dmowskiego Kościół, Naród i Państwo. Według autora listu, podanie przez londyński organ SN informacji, że „nastąpiło to z inicjatywy młodego pokolenia
w Gdańsku” miało sugerować, że dokonał tego RMP. Zbĳewski spuentował swoją krytykę SN,
pisząc: „Wystąpieniem swym podpisuję się pod »Listem otwartym NGP do członków SN na emigracji« zaprzeczającym prawa do uważania się za oﬁcjalną reprezentację Ruchu Narodowego”.22
Polemizowano nawet z Jędrzejem Giertychem, którego publicystyka była istotnym źródłem
idei głoszonych przez środowiska endeckie w Polsce. Zbĳewskiemu nie spodobał
się pozytywny stosunek Giertycha do Lecha Wałęsy. Określając
tego drugiego mianem „tumana żądnego poklasku”, wyrażał opinię, że jest to „człowiek zbyt głupi”, aby mógł realnie przewodzić „Solidarności”. Dlatego też, według Zbĳewskiego,
prawdziwe kierownictwo „Solidarności” stanowił KOR, sterujący
„ﬁgurantem” Wałęsą. Podobnie jak w przypadku Myśli Polskiej,
także w stosunku do Giertycha ujawnił się zarzut niedostrzegania
środowisk endeckich w PRL, korelujący z pozytywnym
nastawieniem do RMP. W związku z tym Zbĳewski zadeklarował rezygnację z rozpowszechniania „Listu otwartego
do społeczeństwa polskiego w Kraju” autorstwa Jędrzeja Giertycha.23
Kolejną formacją endecką był, powołany do życia 27 listopada 1980 r., Ruch Porozumienia Narodowego. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Edward Froń. RPN dysponował
dwoma pismami bezdebitowymi. Były to Przedmurze i Walka.
Numer pierwszy Przedmurza ukazał się 1 grudnia 1980 r. Do końca
1981 r. wydano prawdopodobnie 42 numery pisma (niektóre były
podwójne; łącznie wyszło 36 zeszytów). Po wprowadzeniu stanu
wojennego zawieszono wydawanie Przedmurza, wznawiając je
w podziemiu 19 września 1982 r. W ten sposób do 1983 r. ukazało
się jeszcze kilka numerów. Redaktorem naczelnym był Edward Froń,
a rzecznikiem Edward Władysław Staniewski. Siedziba redakcji

21
OKAO, AO IV/152, List redaktora Wydawnictwa NGP do Wydziału Wykonawczego Stronnictwa Narodowego w Stanach
Zjednoczonych A.P., Gdańsk (23 X 1981).
Tamże, List Bogusława Zbijewskiego do narodowców, Wrocław (18 IX 1981).
Tamże, List otwarty Bogusława Zbijewskiego do Jędrzeja Giertycha, Wrocław (5 X 1982).
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mieściła się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 234/240, m. 59. Przedmurze miało format A4 i drukowane było na maszynie do pisania. Na
jego łamach przedrukowywano liczne listy, dokumenty, oraz deklaracje
różnych środowisk politycznych. Drugim organem RPN w Warszawie
była Walka, redagowana przez Staniewskiego. Między 1 lipca a 16
sierpnia 1981 r. ukazało się pięć numerów. Pismo wydawane było na
powielaczu.
Oblicze ideowe pism RPN w dużym stopniu kształtowało się pod
wpływem myśli Jedrzeja Giertycha.24 Podążając drogą wytyczoną
przez tego polityka Przedmurze eksponowało motyw zagrożenia ze
strony syjonizmu („spisku żydomasońskiego”), a także kładło duży
nacisk na katolicki charakter narodu polskiego, co wiązało się oczywiście z wysunięciem czynnika religĳnego, jako wartości nadrzędnej
w życiu społecznym. W oświadczeniu programowym RPN czytamy, że
w zamyśle swoich twórców miał on stanowić „katolicką inicjatywę społeczną – zamierzoną na wcielanie do praktyki ewangelicznych zasad życia
oraz na walkę ze wszystkimi objawami degradacji moralnej”. Deklarowano
także, że u podstaw RPN leży „idea nacjonalizmu chrześcĳańskiego”.
W praktyce zamierzano ją realizować poprzez walkę z czynnikami degenerującymi polski naród, czyli aborcją, alkoholizmem, paleniem tytoniu, demoralizacją młodzieży, oraz upośledzoną pozycją kobiet w społeczeństwie
polskim.25 Podkreślanie wiodącej roli religii oraz poglądy antysemickie działaczy RPN znalazły
swoje odzwierciedlenie w mottach zamieszczanych na łamach Walki, a zaczerpniętych z twórczości Dmowskiego: „Państwo polskie jest państwem katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu,
bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim”; „Sprawa
nasza z Rosją jest głupstwem w porównaniu ze sprawą z Niemcami, a ta jeszcze jest łatwiejsza
od sprawy z Żydami”.
Intensywną działalność wydawniczą w latach 80. prowadziło Narodowe Odrodzenie Polski,
które należy zaliczyć do ugrupowań o charakterze neoendeckim, choć pozostawało ono
w dobrych kontaktach ze środowiskami paleoendeckimi. Od 10 listopada 1981 r. pod taką

24
Symptomatyczny jest w tym kontekście fakt opublikowania na łamach Przedmurza fragmentów broszury Jędrzeja
Giertycha Polski Obóz Narodowy (Przedmurze, nr 13 [1981]).
25

Redakcja, „Oświadczenie Programowe”, tamże, nr 2 (1981): s. 2.

właśnie nazwą rozpoczęło działalność „forum dyskusyjne młodzieży o poglądach narodowych”.
Pomiędzy kwietniem 1982 a styczniem 1983 r. z inicjatywy NOP w warszawskich liceach zawiązał się Ruch Narodowo-Niepodległościowy, który wydał trzy lub cztery numery pisma
Brzask.26 Jednak pierwszym organem NOP było pismo Jestem Polakiem, którego pierwszy numer
ukazał się w listopadzie 1983 r. w nakładzie ok. 800 egzemplarzy.27 Decyzja o jego wydawaniu
zapaść miała 10 października 1983 r. na spotkaniu w mieszkaniu Jana
Matłachowskiego, w którym – pod nieobecność gospodarza – brali
udział między innymi Bogdan Byrzykowski i Adam Gmurczyk. Nazwa nawiązywać miała do deklaracji Dmowskiego
z Myśli nowoczesnego Polaka oraz pisma wydawanego w okresie
wojny w Londynie między innymi przy współudziale Adama
Doboszyńskiego. Podobnie jak w przypadku innych środowisk o narodowym obliczu, także NOP borykało się początkowo z problemami przy wydawaniu własnego pisma.
„Kwestie ﬁnansowe – wspomina Adam Gmurczyk – rozwiązaliśmy chyba najprościej: pożyczki udzielił nam Jan Matłachowski oraz mecenas Napoleon Siemaszko. A potem poszło
jak z płatka: szybko znalazła się drukarnia, tak że w listopadzie ukazał się pierwszy numer, w nakładzie jak na owe czasy
niebagatelnym, bo w tysiącu egzemplarzy. Nieco dłużej
trwało zorganizowanie własnej siatki kolportażowej, ale i ta
trudność została niebawem pokonana. Z czasem sytuacja
poprawiła się zdecydowanie: w roku 1985 dysponowaliśmy
już własną poligraﬁą (»Wydawnictwo Jestem Polakiem«
– a jakże!), co zaowocowało wydawaniem obok pisma, które regularnie powiększało swoją objętość z 24 do 100 stron, co najmniej dwóch publikacji książkowych miesięcznie (i kolejnych
tytułów prasowych)”.28
Jestem Polakiem ukazywało się nieregularnie w formacie A5. Nie
posiadało stopki redakcyjnej. Artykuły często były nie podpisane
lub sygnowane jedynie imieniem. Wyjątkiem w tym przypadku był
Bogdan Byrzykowski. Łącznie w latach 1983–1988 ukazało się jedenaście numerów pisma.
Oprócz Jestem Polakiem, NOP wydawało także Młodzież Narodową i Biuletyn NOP. Pierwsze
z wymienionych pism zaczęło się ukazywać od września 1988 r. Drukowane było przez Wydawnictwo Jestem Polakiem techniką offsetową w formacie A4. Młodzież Narodową redagował zespół
pod kierownictwem Cezarego Jarosińskiego. Początkowo artykuły podpisywano inicjałami
(nr 1), ale już w drugim numerze pojawiły się nazwiska autorów. Pismo w dużej mierze miało
charakter kulturalny. Wskazuje na to m.in. stała rubryka „Literackie próby młodych (wiersze)”.
Zamieszczano także poezję łużycką29, przypominano sylwetkę i twórczość poety Tadeusza Gajcego z działającej podczas II wojny światowej grupy „Sztukai Naród”.30 W roku 1988 wyszedł

J. Tomasiewicz, dz. cyt., s. 80.
Tamże.
A. Gmurczyk, „Jestem Polakiem. W piętnastolecie pewnej epoki…”, Szczerbiec, nr 11–12 (1998): s. 23.
„Z poezji łużyckiej”, Młodzież Narodowa, nr 1 (1988): s. 21–22.
Cez. J. Jarosiński, „»Sztuka i Naród«: Tadeusz Gajcy”, tamże, nr 2 (1989): s. 30–34.
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też pierwszy numer Biuletynu NOP drukowany techniką offsetową przez Wydawnictwo Jestem
Polakiem. Pismo to miało charakter informacyjny, na co wskazywał już sam podtytuł: „Dokumenty,
wiadomości, komentarze”.
Oprócz pism NOP, Wydawnictwo Jestem Polakiem publikowało także książki. W większości
były one poświęcone narodowej myśli politycznej i historii ruchu narodowego. Wydawano takich
autorów jak: ks. Michał Poradowski (Teologia rewolucji Karola Marksa, Teologia wyzwolenia Karola
Marksa), Witold Olszewski (Późnowiecze. Szkice polityczne), Karol Wojnarowski (Jan L. Popławski.
Pierwszy Wszechpolak), Wojciech Wasiutyński (W służbie narodowi), czy Zbigniew S. Siemaszko
(Narodowe Siły Zbrojne). Nakładem NOP ukazały się także dwie książki Dmowskiego: Myśli nowoczesnego Polaka i Kościół, Naród i Państwo.
Pod wieloma względami Jestem Polakiem różniło się obliczem ideowym od innych pism endeckich. Istotny jest już sam fakt, że NOP prowadziło działalność w okresie, w którym znacznie
osłabły lub zanikły formacje i pisma, o których pisałem powyżej. Szukając odniesień na płaszczyźnie myśli politycznej Jestem Polakiem nawiązywało między innymi do Jędrzeja Giertycha, którego
teksty były przedrukowywane na łamach tego pisma.31 Wiele miejsca poświęcano zagadnieniom
religĳnym. Od 1986 r. zainaugurowano otwieranie pisma interpretacjami przykazań dekalogu.32
Publikowano fragment konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei Verbum Soboru Watykańskiego II, oraz artykuły o Opus Dei, czy krytyczne o satanizmie.33 U podstaw stosunku NOP
do katolicyzmu leżał tradycjonalizm religĳny tej formacji. W związku z tym, na łamach Jestem Polakiem ostrzegano przed niebezpieczeństwem jakie dla Kościoła stanowić miały prądy modernistyczne, ekumenizm, ale również lewica laicka.34 Częstym tematem, poruszanym w piśmie była
kwestia żydowska. Polemizując z Więzią kwestionowano zasadność prowadzenia dialogu z Żydami,
a Byrzykowski nie ukrywał, że jego formacja identyﬁkuje się ze stosunkiem, jaki wobec mniejszości
żydowskiej prezentowało przedwojenne Stronnictwo Narodowe.35 Na uwagę zasługuje także cykl
artykułów Byrzykowskiego pt. „Silny Naród”. Autor rozpatrywał zagadnienie narodu zarówno na
płaszczyźnie społecznej, politycznej, jak i duchowej. Także NOP opowiadał się za uznaniem rodziny jako głównej komórki społecznej i, co się z tym wiązało, otoczeniem jej szczególną ochroną.
W tym kontekście domagano się między innymi zniesienia prawa do rozwodów. W kwestiach geopolitycznych utrzymywano stanowisko charakterystyczne dla Narodowej Demokracji, a więc
główne zagrożenie dla Polski postrzegano w niemieckim „Drang nach Osten”. Symptomatyczna
była reakcja NOP na konﬂikt pomiędzy NRD a PRL w Zatoce Pomorskiej. W Jestem Polakiem
opublikowano Oświadczenie NOP z 2 maja 1988 r., w którym żądano: odszkodowań od NRD za
starty materialne; zawieszenia stosunków dyplomatycznych i internowania obywateli NRD; nagłośnienia sprawy przez władze; wprowadzenia przez sejm PRL bezpośredniego zapisu konstytucyjnego o nienaruszalności granic Polski. Postulaty NOP w tym przypadku były bardzo
radykalne, a wtórowały mu głosy o „utraconym dziedzictwie”.36

31
J. Giertych, „Michnik”, Jestem Polakiem, nr 1 (1983); tegoż, „O potrzebie nowego przewrotu umysłowego”, tamże, nr 4/5
(1985): s. 8–22.
32
„Jam jest Pan, Bóg Twój”, tamże, nr 6/7 (1986): s. 1; „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, tamże, nr 8/9
(1986): s. 1; „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”, tamże, nr 11 (1988).
33
„Chrystus jest dopełnieniem całego objawienia” (Fragment konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym „Dei Verbum”
Soboru Watykańskiego II), tamże, nr 6/7 (1986); „18 pytań”, tamże, nr 8/9 (1986); P. K., „Satanizm”, tamże, s. 32–37.
34
35

J. Giertych, „Michnik”, tamże, nr 1 (1983): s. 2–4.

36

„Dokumenty”, tamże, nr 11 (1988): s. 94–95.

„W imię prawdy: o dialogu z Żydami”, tamże, nr 1 (1983): s. 4–6; B. Byrzykowski, „W imię prawdy. Zagadnienie ojczyzny”,
tamże, nr 2 (1984): s. 9–14.

We wrześniu 1986 r. ukazał się pierwszy numer pisma Nowe Horyzonty. Miało ono format A5,
a jego objętość wynosiła dwanaście stron. Redakcję Nowych Horyzontów tworzyli: Krzysztof Majek,
Paweł Milcarek, T. Szukała, Jan Engelgard, P.T. Szymański. Pismo ukazywało się raz lub dwa razy
w miesiącu i wielokrotnie zawierało dodatek specjalny. Miało charakter informacyjny (wiadomości
bieżące zajmowały pięć stron). Redakcja przedstawiała siebie jako „grupę ludzi (studentów
i licealistów)”, zaś proﬁl swojego pisma określała mianem „młodzieżowego o proﬁlu katolickim
i narodowym”. Nowe Horyzonty kolportowane były w paraﬁach. Jednak ich wydawcy mieli problemy
z przykościelnymi kioskami, które pod wpływem zewnętrznej ingerencji często odmawiały rozprowadzania pisma. Ideowo Nowe Horyzonty zbliżone były do linii politycznej Jędrzeja Giertycha.
W dodatkach specjalnych zamieszczano jego teksty i wywiady z nim oraz z Maciejem Giertychem.
W tym kontekście warto odnotować fakt, że Nowe Horyzonty pozytywnie odnosiły się do udziału
Macieja Giertycha w Radzie Konsultacyjnej: „Obecność w Radzie
niewątpliwego narodowca – prof. M. Giertycha traktujemy jako
symbol – znak powrotu idei narodowej po 40 latach eliminacji
i przemilczania do życia w obecnej formie Państwa Polskiego”.37
Jednocześnie pismo przejawiało wrogi stosunek do opozycji demokratycznej. W liście skierowanym do jednej z paraﬁi redaktorzy
Nowych Horyzontów pisali: „Nie jesteśmy przeciwnikami »Solidarności«, lecz tych, którzy stoją na jej czele, a mianowicie tzw.
»lewicy laickiej«, uważamy ją bowiem za kontynuację obozu ateistycznego, żydowskiego, który w czasach stalinowskich wymordował dziesiątki tysięcy narodowców”.38 Na łamach Nowych
Horyzontów pojawiały się także wątki antyniemickie. Pismo
alarmowało o zagrożeniu NRD-owskim w związku z konﬂiktem
w Zatoce Pomorskiej. W numerze 4 z 1986 r. zamieszczono hasło
„Ziemie Zachodnie Kolebką Polskości”. Symptomatyczny jest także
fakt, że w jednym z dodatków specjalnych opublikowano tekst
Jędrzeja Giertycha „Pogląd na Niemcy”.39
Z kolei w wywiadzie z tym politykiem, zamieszczonym
na łamach Nowych Horyzontów stwierdził on, że „podwaliną
obecnej naszej polityki musi być solidarność z Rosją”.40

37
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39
40

„Wiadomości Wyborcze”, Nowe Horyzonty, nr 7 (1987): s. 9.
List znajduje się w zbiorach Archiwum Opozycji Ośrodka „Karta” bez sygnatury.
J. Giertych, „Pogląd na Niemcy”, Nowe Horyzonty, nr 9 (1987): dodatek specjalny.
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„Niech Rzeczpospolita nie dozna uszczerbku (wywiad z Jędrzejem Giertychem, politykiem i publicystą narodowym
z Londynu)”, Nowe Horyzonty, nr 4 (1986): dodatek specjalny.
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Przez niektóre środowiska narodowe w Polsce Nowe Horyzonty postrzegane były jako pismo manipulowane przez władze. Niechęcią też darzono
jego kolporterów na Uniwersytecie Warszawskim.41 W tym kontekście warto odnotować fakt, że Jan Matłachowski42 składał SB
propozycję stworzenia miesięcznika o takiej właśnie nazwie, będącego kontynuacją Horyzontów, wydawanych w Paryżu przez
Olszewskiego43 i Giertycha. Matłachowski sprecyzował specyﬁkę
nowego pisma, wymieniając wśród jego głównych zadań „polemikę z dywersyjną »literaturą« (Kuroń – Michnik, Moczulski
– Czuma, »Bratniak« gdański, »Res Publica« itd.)”.44
Jesienią 1987 r. pojawiło się pismo Myśl, wydawane przez środowisko związane z Jackiem Dębskim, Ryszardem Czarneckim, Waldemarem Glińskim, Jerzym Sójką i Janem Waliszewskim.45 Pismo
miało format A5, a jego objętość wahała się między 20 a 31 stron. Na
łamach Myśli publikowali swoje teksty m.in. Tomasz Wołek, Leon
Osztorp, Stefan Kaczorowski, ks. Czesław Bartnik. Pismo to stało
na dość wysokim poziomie merytorycznym, reprezentując umiarkowany nacjonalizm. Symptomatyczny jest fakt, że – w przeciwieństwie do innych ugrupowań neoendeckich – publicyści Myśli
pozytywnie odnosili się do środowiska Polityki Polskiej i Res Publiki. Aleksander Łucki stwierdzał na łamach pisma, że rekonstruujące się środowiska narodowe „nie mogą […] budować swej tożsamości przez
proste nawiązanie do tradycji obozu narodowego. Programy sprzed lat
kilkudziesięciu, kształtowane przez zasadniczo odmienną rzeczywistość
społeczną, polityczną, gospodarczą czy kulturową mają dziś jedynie wartość archiwalną. Bez zmian pozostał natomiast zarówno podmiot, jak
i reguły gry politycznej. W oparciu o znajomość tych wartości może dokonać się odrodzenie środowisk
narodowych”. Według Łuckiego, „pierwszymi, którzy otrzepali ręce z antykwarycznego pyłu są założyciele wydawnictwa »Periculum«”. Stosunek środowiska Myśli do endeckiej spuścizny wyrażony
został w sformułowaniu: „[…] dogmatyzm jest ostatnią rzeczą, którą można by łączyć ze stylem politycznego myślenia narodowych demokratów”.46 Ten sam autor w polemice z publicystami, wywodzącymi się z KOR, stwierdzał, że „autentycznymi kontynuatorami myśli Dmowskiego są ci, którzy
pragną działać przez wykorzystywanie istniejących instytucji państwowych, a nie ci, którzy »podmiotowość społeczeństwa« deﬁniują przez opozycję do państwa”. W tym kontekście Łucki porównuje
ideologię demokratycznej opozycji do koncepcji Edwarda Józefa Abramowskiego.47
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J. Tomasiewicz, dz. cyt., s. 88.

43
44
45

W. Olszewski był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Wysoki”. Tamże.

Jan Matłachowski był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Maksym”. S. Cenckiewicz, „»Endekoesbecja«. Dezintegracja Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1982–1986”, Aparat Represji w Polsce Ludowej, nr 1/5 (2007): s. 344.
Tamże, s. 408.

Ze środowiska skupionego wokół Myśli wypączkowała Akcja Narodowa „Zawisza”. Spotkanie założycielskie tej formacji
odbyło się 12 XII 1988 w Łodzi, a deklarację założycielską podpisali: Jacek Dębski, Waldemar Gliński, Jerzy Sójka i Jan Waliszewski.
Odwoływano się w niej do idei konserwatywnych, ruchu chrześcijańsko-społecznego oraz myśli politycznej Narodowej Demokracji.
D. Cecuda, Leksykon opozycji politycznej 1976–1989 (Warszawa: „Trust”, 1989): s. 8.
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A. Łucki, „Punkty widzenia (reminiscencje z lektury wydawnictw podziemnych)”, Myśl, nr 1 (1987): s. 6.
Tamże, s. 4.

W numerze czwartym pisma znajdujemy „Deklarację ideową środowiska politycznego
»Myśli«”. Zaczyna się ona od przyznania narodowi „szczególnego znaczenia w porządku doczesnym”. Autorzy deklaracji opowiadali się za zasadą „boskiego pochodzenia źródła władzy”,
argumentując swoje stanowisko stwierdzeniem, że „silna pozycja władzy wykonawczej zapobiega społecznej dyspersji ograniczając sytuacje, w których pluralizm deﬁniuje się jako wartość
samą w sobie, bez odniesienia do idei dobra wspólnego”. Podkreślano także potrzebę respektowania „zasady poszanowania prywatnej własności środków produkcji” oraz „wolności jako najcelniejszego dobra natury”. W tym kontekście odwoływano się do encyklik papieża Leona XIII
(Rerum Novarum i Libertas). Sporo miejsca poświęcono w „Deklaracji” zagadnieniom religii katolickiej, określanej jako „zobowiązanie moralne i bardzo konkretna opcja światopoglądowa”.
Z założenia tego wynikał sceptyczny stosunek do dialogu ekumenicznego. Według środowiska
Myśli, niemożliwym jest porozumienie ze wspólnotami konfesyjnymi „odrzucającymi Bóstwo
Chrystusa”. Odżegnywano się przy tym od wrogości wobec innych religii. Zapowiadano także
aktywny udział w „życiu społecznym i politycznym kraju”. Szczególną uwagę zwracano na problemy „aborcji, alkoholizmu, barbarzyńskiego stosunku do przyrody, emigracji młodego pokolenia, upowszechniania postaw pacyﬁstycznych, instrumentalnego traktowania katolicyzmu,
także przez środowiska opozycyjne wobec istniejącego systemu politycznego”. Odwołując się
do spuścizny ideowej ruchu narodowego, głoszono postulat „stałego poszerzania zakresu swobody inicjatywy obywatelskiej, mieszczącej się w granicach prawa naturalnego”.48
W odróżnieniu od innych środowisk neoendeckich, publicyści Myśli nie eksponowali wątków antyżydowskich. Co więcej, nie podważano samej idei dialogu ekumenicznego z Żydami.
Stosunek do tego zagadnienia zawierał artykuł Stefana Kaczorowskiego. Autor skrytykował zasadność rozmów prowadzonych przez Podkomisję Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem z AntiDefamation League B’nei B’brith, która to organizacja, wedle niego, była zakonem masońskim.
Jednocześnie, wyrażając aprobatę dla idei ekumenizmu i Vaticanum II, dodawał: „Porzućmy
B’nei B’brith, który nic nam nie da oprócz antypolskiej propagandy. Zwróćmy się do Żydów
religĳnych”.49 Przy konstruowaniu dezyderatów ideowych, na łamach Myśli często odwoływano
się do nauki społecznej Kościoła.50 Stawano także w obronie hierarchii kościelnej przed zarzutami ze strony opozycji demokratycznej.51 W kwestii polityki zagranicznej środowisko Myśli
stało na stanowisku konieczności utrzymywania dobrych stosunków z ZSRS.52
W latach 80. ukazywały się też inne pisma o proﬁlu endeckim, często efemeryczne, o niewielkim zasięgu. Jednym z nich był Szaniec, pismo Związku Młodzieży Narodowej, postrzeganego jako młodzieżówka KSP. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1981 r. w nakładzie ok.
300 egzemplarzy. Redagowali go Krzysztof Kawęcki i Zbigniew Wójtowicz. Udało im się wydać
jeszcze jeden numer, tym razem już ostatni. Ale Kawęcki miał udział w wydawaniu jeszcze kilku
innych pism. Wraz ze Zbigniewem Janiackim i Edwardem Odojewskim redagował Pro Patrię.
Był to organ Polskiego Związku Akademickiego, którego pierwszy numer ukazał się 8 grudnia
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„Deklaracja ideowa środowiska politycznego »Myśli«”, tamże, nr 4 (1988): s. 1–3.

51
52

A. Wołyński, „Dawid Warszawski – super (red) star”, tamże, s. 28–31.

S. Kaczorowski, „Memorandum w ważnej sprawie”, tamże, nr 1 (1987): s. 19–23.

Cz. Bartnik, „Kościół a naród”, tamże, nr 1 (1987): s. 23–24 (artykuł prezentował rozdział pracy „Chrześcijańska nauka
o narodzie według Prymasa Stefana Wyszyńskiego”); J. Dębski, „Państwo i naród w świetle katolickiej etyki społecznej”, tamże,
nr 3 (1988): s. 1–12; Cz. Bartnik, „Pojęcie narodu”, tamże, nr 3 (1988): s. 28–31.
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A.W., „O przyjaźń, pomoc wzajemną i współpracę”, tamże, nr 4 (1988): s. 4–8. Sporo miejsca poświęcano także samej
Rosji: A Łucki, „Rosja”, tamże, nr 1 (1987): s. 5–8; Jen, „Imperium nowego typu”, tamże, s. 9–11; „Mając do czynienia z Gorbaczowem”, tamże, s. 11–13.
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1980 r. W kwietniu 1981 r. wydano podwójny numer (2–
3). Nakład Pro Patrii wynosił 300 egzemplarzy. Siedziba
redakcji mieściła się w Domu Studenckim „Sezam” w Warszawie przy ul. Grenadierów 41. Pismo to było organem Polskiego Związku Akademickiego, przeznaczonym do użytku
wewnętrznego.53 Kontynuacją Pro Patrii była Myśl Akademicka. Ukazały się dwa numery tego pisma: nr 4(1) 28 maja
1981 r. i nr 5 26 sierpnia 1981 r.54 Kontynuowanie tej inicjatywy uniemożliwił stan wojenny.
W maju 1984 r. pojawiło się nowe pismo endeckie. Tym
razem była to Wielka Polska. Współtworzyli ją Kawęcki wraz
z Arturem Timoﬁejewem. Prawdopodobnie do grudnia
1984 r. ukazało się pięć numerów pisma. Kolejną inicjatywą
Kawęckiego była Polska Narodowa, wychodząca od maja 1988
do lutego 1990 r. Ukazało się pięć numerów pisma. Początkowo miało ono format A5, a następnie A4. W winiecie widniał mieczyk Chrobrego. Warto odnotować, że na łamach
Polski Narodowej sporo miejsca poświęcano europejskiej prawicy narodowej. Między innymi w numerze drugim zamieszczono artykuł o Froncie Narodowym Jean Marii Le Pena.55
Numer czwarty (I 1989) Polski Narodowej, wydany w rocznicę
śmierci Romana Dmowskiego w całości poświęcony był temu
politykowi i ideologowi Narodowej Demokracji.56 W 1988 r. w Poznaniu z inicjatywy Macieja
Pawuły, Roberta Sobkowa i Piotra Zycha zainaugurowano wydawanie Młodzieży Wszechpolskiej.
Ukazały się tylko dwa numery tego pisma.57 W jego winiecie widniał mieczyk Chrobrego – symbol ruchu narodowego oraz napis „Bóg – Ojczyzna, Semper Fidelis”. Na łamach pisma zamieszczano głównie fragmenty z dzieł klasyków myśli narodowej, jak Roman Dmowski, Wojciech
Wasiutyński, czy Jędrzej Giertych. W 1986 r. zaczął ukazywać się Przegląd Widomości Politycznych,
którego redaktorem naczelnym był Leon Mirecki. Pismo to wydawano w nakładzie ok. 1000
egzemplarzy. Do 1989 r. ukazało się 26 numerów.58
Istotne miejsce w rozpowszechnianiu wiedzy o historii ruchu narodowego zajmowały
także wydawnictwa drugoobiegowe, które ze względu na wydawane pozycje uznać można
również za neoendeckie. Jednym z nich było Wydawnictwo „Chrobry”, kierowane przez
Piotra Piesiewicza i Sławbora Cergowskiego. Wśród dziesięciu pozycji wydanych w ramach
tej inicjatywy, dominowała klasyka myśli narodowej autorstwa Romana Dmowskiego i Jędrzeja Giertycha. Piesiewicz wraz z Kazimierzem Krajewskim utworzyli również Wydawnictwo Świętego Andrzeja Boboli. W ramach tej inicjatywy światło dziennie ujrzało dziesięć
publikacji. W przypadku powyższych wydawnictw łączny nakład ich publikacji wynosił od
10 do 12 tys.
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Por.: Bibliograﬁa niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990, (red.) S. Skwirowska (Warszawa: BN, 2001): s. 366.
Tamże, s. 290.
„10 bones raisons de voter Jean Marie Le Pen”, Polska Narodowa, nr 2 (1988): s. 9–13.
Warto dodać, że numer ten ukazał się nakładem Wydawnictwa „Jestem Polakiem”.
J. Tomasiewicz, dz. cyt., s. 86.
Tamże, s. 79.

W latach 1984–1987 funkcjonowało Wydawnictwo „Periculum”, którego nazwa uległa przekształceniu na Sprawa Polska.
Głównym animatorem tego przedsięwzięcia był Włodzimierz Dobrowolski. Pierwszą książką wydaną w ramach „Periculum” była
Droga Josemarii Escrivy de Balaguera. Z pozycji stricte endeckich
w „Periculum” ukazały się książki autorstwa Dmowskiego, czy
Wasiutyńskiego, a także Narodowe Siły Zbrojne Zbigniewa Siemaszki.
Do wydawnictw częściowo związanych z nurtem neoendeckim
należy także zaliczyć działającą w Warszawie oﬁcynę Unia Nowoczesnego Humanizmu. Obecnie należy ona do mniej znanych niezależnych inicjatyw wydawniczych lat 80. Wydawnictwo powstało
w 1981 r. z inicjatywy Władysława Brulińskiego, pisarza i ﬁlozofa, który
jakkolwiek deklarował się jako narodowiec, to jednak jego poglądy nie
mieściły w ciasnych politycznych schematach.59 Pod od koniec lat 70.
Bruliński zapoczątkował organizację spotkań, rodzaj
Wydawnictwo „Głosy” działo w Poznaniu w latach
1984–1985 w środowisku dawnego Ruchu Młodej Polski.
konwersatorium, gdzie dyskutowano
Nakładem oﬁcyny, obok publikacji klasyków ruchu
o problematyce politycznej, ﬁlozoﬁi i hisnarodowego (Dmowski, Rybarski), wydano m.in. Nowe
Średniowiecze oraz Marksizm i religia Mikołaja
torii. W okresie „karnawału Solidarności”,
Bierdiajewa, Eseje George’a Orwela i Lenin jako ekonow warunkach, znacznej jak na PRL, libemista Stanisława Swianiewicza. Niezależnie od broszur
i książek ukazało się także pięć numerów niezależnego
ralizacji i swobody działania z jego inicjaczasopisma Głosy. Po roku wydawnictwo zmieniło
tywy, jako uzupełnienie dyskutowanych
nazwę na „Periculum”.
tematów, zaczęły się ukazywać publikacje
sygnowane nazwą Unia Nowoczesnego
Humanizmu i mottem „Wolni z wolnymi
– równi z równymi”. Całością prac wydawniczych kierował Bruliński
przy okresowej współpracy m.in. Henryka Goryszewskiego i Leszka
Żebrowskiego. Wydawnictwo nie zaprzestało swojej działalności wraz
z wybuchem stanu wojennego i działało nieprzerwanie do 1989 r.,
będąc jednym z najdłużej funkcjonujących oﬁcyn drugiego obiegu.
Niektórzy przedstawiciele środowisk związanych z KOR często wskazywali na Unię Nowoczesnego Humanizmu jako oﬁcynę, której działalność miała być inspirowana lub tolerowana przez Służbę
Bezpieczeństwa. Nie było to prawdą: w materiałach SB przejętych
przez IPN nie ma potwierdzenia tych plotek. W latach 1981–1989 jej
nakładem ukazało się ponad 110 pozycji książkowych, z reguły w ograniczonych nakładach (ok. 200–500 egz.). Były to przede wszystkim opracowania emigracyjne, przedruki książek przedwojennych lub publikacje
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59
Władysław Bruliński (1915–1998), ps. „Władysław Znicz”. Pod koniec lat 30. w czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie działacz środowiska ONR-„ABC”. Walczył w kampanii wrześniowej jako podporucznik rezerwy WP. W czasie okupacji
działał w strukturach Związku Walki Zbrojnej (ps. „Oskar”) na terenach anektowanych przez Związek Sowiecki. Aresztowany przez
NKWD 22 IV 1941, przeżył śledztwo, marsz śmierci i własną egzekucję. Powrócił do działalności konspiracyjnej; od 1943 pełnił
funkcję szefa Biura Informacji i Propagandy Okręgu Białostockiego AK. W kwietniu 1945 wrócił do czynnej działalności w strukturach
poakowskiego podziemia antykomunistycznego. Aresztowany przez UB 7 V 1946, był sądzony przez WSR w Białymstoku w procesie WiN i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii 10 I 1951, zamieszkał w Bydgoszczy. W latach 1956–1957
był czynnym działaczem niezależnego Klubu Młodej Inteligencji, w ramach którego rozprowadzał antykomunistyczne opracowania

PALEO- I NEOENDECY

pisarzy, historyków, politologów krajowych oraz cykl „Zeszyty Historyczne – Materiały do historii PRL”, nie sygnowane nazwą wydawnictwa.
Oprócz pism bezdebitowych, opisanych powyżej ukazywały się także inne, które w pewnym,
większym lub mniejszym stopniu, nawiązywały do przedwojennej idei narodowo-demokratycznej, lecz ich proﬁl determinowany był także przez inne tradycje myślenia politycznego. Odnosi się to między innymi do publikacji Ruchu
Młodej Polski, czy Głosu Antoniego Macierewicza.
Głos, którego inicjatorem był Antoni Macierewicz, wywodził się z KOR-u. Pierwszy numer pisma ukazał się
latem 1977 r. Z założenia Głos stanowić miał swego rodzaju konkurencję wobec organu ROPCiO Opinii. W redakcji szybko jednak doszło do konfliktu, w efekcie
którego pismo zostało zdominowane przez grupę skupioną
wokół Macierewicza (Piotr Naimski, Jakub Karpiński, Ludwik Dorn), określaną mianem niepodległościowo-demokratycznego nurtu w ramach KOR.60 Jego przedstawiciele nie
ukrywali daleko posuniętej sympatii dla Przeglądu Wszechpolskiego i zawartej w nim ideologii, której fundamentem i najwyższą wartością był naród. Kolidowało to z postawą takich
działaczy KOR jak Adam Michnik czy Jacek Kuroń, którzy woleli posługiwać się bardziej otwartą formułą społeczeństwa. Dlatego też, jak wspomina Macierewicz: „Dosyć szybko doszło do
nieprzyjemnego sporu między Michnikiem a mną – w pierwszym
numerze miała zostać opublikowana »Deklaracja Ruchu Demokratycznego« – tekst stricte polityczny, podpisany przez większość osób
ze środowiska KOR-u. Adam Michnik napisał komentarz do bieżących wydarzeń, którego
główną myślą było pytanie: czy Edward Gierek może zostać polskim Juarezem? Było to nawiązanie do ewolucji politycznej w Hiszpanii, ze wskazaniem na to, że Gierek mógłby odegrać demokratyzującą rolę. Tekst ten miał pełnić rolę wykładni, komentarza do »Deklaracji
Ruchu Demokratycznego«. Nie chciałem, by czytelnik otrzymał sugestię, że takie właśnie
jest stanowisko redakcji w kwestii wykładni »Deklaracji«. Ponieważ nie zgadzałem się
z tezami Michnika, stwierdziłem, że jego komentarzowi powinien towarzyszyć drugi, inaczej interpretujący tę deklarację. Michnik nie zgodził się na moją propozycję i w wyniku
sporu ustąpił z redakcji”.61
i artykuły, których był autorem. SB szybko wpadła na jego trop i został aresztowany 16 XII 1957. Po kilku kilkumiesięcznym
śledztwie został skazany 13 VIII 1958 przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy na 6 lat więzienia. W 1961, po wyjściu z wiezienia,
Bruliński był aktywny w środowisku kombatanckim byłych żołnierzy AK i warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Cały czas
podlegał intensywnej inwigilacji przez SB, która prowadziła przeciwko niemu sprawę operacyjnego rozpracowania nr 5096 (ﬁgurant „Oskar”). Jako ﬁlozof był zwolennikiem koncepcji ﬁlozoﬁcznych Hoene-Wrońskiego, które próbował łączyć z myślą polityczną Romana Dmowskiego i historiozoﬁą Feliksa Konecznego. Autor kilkudziesięciu książek o tematyce politycznej,
ﬁlozoﬁcznej, metaﬁzycznej i historycznej, w większości wydanych w drugim obiegu. Zajmował się też tłumaczeniami i poezją.
Przez prof. Jacka Bartyzela jest zaliczany do ważniejszych postaci polskiej myśli politycznej XIX i XX w. Odznaczony był m.in.:
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Wojennym Virturi Militari. AIPN, 01322/635, Materiały
sprawy operacyjnej „Oskar”.
Grupa ta uformowała się znacznie wcześniej w ramach 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta,
tzw. „Czarnej Jedynki”. A Macierewicz, „Środowisko pisma Głos” [w:] Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL 1955–1990.
Część II: wspomnienia i relacje (Warszawa: IPN, 2008).
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„Pisma niezależne – próba bilansu”, Bratniak nr 30 (1981): s. 32–33.

W przywołanym powyżej artykule Macierewicz wspominał, iż jednym z głównych celów
Głosu było łagodzenie sporów w łonie opozycji i poszukiwanie wspólnego mianownika. W kontekście rozważań nad stopniem endeckości tego pisma, warto przywołać
przypadki krytykowania inteligencji opozycyjnej z kręgu tzw. rewizjonistów (głównie Piotr Wierzbicki).62 Sam Macierewicz mówił o dwóch „wzorach postępowania: pierwszy wywodził się z okresu październikowego,
związany z grupa zwaną »Rewizjonistami«, polegający na dążeniu do zdemokratyzowania partii i poprzez wpływ na centrum partii
wprowadzenie (w tzw. publicystyce) absolutyzmu oświeconego”.63 Wzorzec ten Macierewicz odrzucił, poszukując
drugiego, alternatywnego w „koncepcji działania politycznego wypracowanego przez PSL czy WiN”. Redaktor Głosu
dostrzegał w tym przypadku analogię z programem Romana
Dmowskiego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,
który „polegał na wyjściu z dylematu: walka zbrojna czy kolaboracja, przez odkrycie doniosłości konstruktywizmu
walki o prawa cywilne, cywilnej walki o niepodległość”.64
Warto także podkreślić, że choć przed 1980 r. Głos nie odwoływał się wprost do tradycji endeckiej to jednak sama
nazwa pisma nawiązywała do narodowo-demokratycznego
Głosu, redagowanego przez Jana Ludwika Popławskiego
w latach 1886–1894.65
Do grudnia 1981 r. łącznie ukazało się 35 numerów
Głosu, który z założenia miał być miesięcznikiem. Pierwsze
dwa numery wydano za pomocą powielacza spirytusowego w nakładzie 150–300 egzemplarzy. Wraz ze stworzeniem bazy poligraﬁcznej, ruszyło wydawnictwo Głos,
które oprócz samego pisma, oferowało w formie bezdebitowej liczne tytuły książkowe. Po wprowadzeniu stanu
wojennego Głos ukazywał się nieregularnie. Wówczas też
redakcja zaczęła się skłaniać ku koncepcji „narodowego
kompromisu”, czyli sojuszowi Kościół – Solidarność – wojsko, mającemu doprowadzić do „odbudowy państwa”.66
W kolejnych latach Głos wyraźnie ewoluował w kierunku
endeckim. W przywoływanym już artykule Bartyzela, który
ukazał się na łamach Polityki Polskiej w 1987 r. publicysta ten,
zaliczył środowisko Głosu do grona prawicy.67 Świadectwem przemian jakie zaszły w środowisku Głosu od 1977 jest fakt, iż współ-
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P. Wierzbicki, „Miodowy miesiąc gnid”, Głos nr 7 (1979); tegoż, „Kotek wzmacnia partie”, tamże nr 2 (1981): s. 25–26;
J. Kaczyński, „Inteligencja a sprawy polskie”, tamże nr 1– 2 (1980): s. 48–54.
Pisma niezależne, dz. cyt., s. 34.
Tamże.
J.L. Popławski, Wybór Pism (Wrocław: Nortom 2008), s. 8–12.
Zespół Głosu, „Odbudowa Państwa”, Głos nr 2 (1983): s. 10–25.
J. Bartyzel, Prawica, dz. cyt., s. 54.
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tworzyło ono Zjednoczenie Chrześcĳańsko-Narodowe, którego program ukazał się na łamach omawianego tu pisma.68
Podobnie niejednoznacznie przedstawia się kwestia endeckości Ruchu Młodej Polski. Było to bowiem ugrupowanie eklektyczne programowo, zrzeszające ludzi o różnych poglądach
nielewicowych.69 Myśl polityczna ruchu narodowego była jednym
z elementów, kształtujących oblicze ideowe RMP, ale nie jedynym. W książce Dziedzictwo Narodowej Demokracji Aleksander Hall
pisał o „szkole politycznego myślenia Mistrza”, czyli Romana
Dmowskiego i wydaje się, że właśnie w takim ujęciu środowisko
RMP recypowało ideę narodową: „Cytaty
z pism Dmowskiego nie wystarczą do rozwiązania problemów obecnej Polski. Nie
znajdzie się w nich gotowych recept, można natomiast – jeśli się tego
chce – szukać wskazań w stylu politycznego myślenia
i systemie wartości ideowych”.70 Jednocześnie w swojej książce Hall krytykował „talmudyczne” odczytywanie Dmowskiego i „wybieranie drogi kontynuowania
wprost”.71
Tak natomiast o swoim środowisku pisał Jacek Bartyzel: „W lipcu 1979 r. rozpoczął działalność Ruch Młodej
Polski, wywodzący się ze środowisk akademickich, skupionych od 1977 r. wokół pisma Bratniak. Liderem politycznym
tego ugrupowania jest Aleksander Hall. RMP reprezentuje
nurt niepodległościowy oraz poszukujący syntezy trwałych
i nie zdezaktualizowanych wartości wypracowanych przez
obozy: narodowo-demokratyczny i piłsudczykowsko-konserwatywny”.72
Pomimo podobnych enuncjacji, wskazujących na wyraźnie
wielonurtowy charakter ideowy środowiska RMP, było ono i wciąż
często jest klasyﬁkowane jako narodowe, endeckie. Nie ulega
wątpliwości, że spory wpływ ma na to fakt, iż znaczna część czołowych polityków Stronnictwa
Narodowego na emigracji postawiła w latach 80. właśnie na RMP, a następnie wywodzący się
z niej Zespół „Polityki Polskiej”, jako spadkobierców i kontynuatorów idei narodowej. Szczególnie na tym polu zapisali się Wojciech Wasiutyński, Albin Tybulewicz i Antoni Dargas. W ślad
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„Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego”, Głos, nr 56/57 (1990): s. 126–133.
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A. Hall, Dziedzictwo Narodowej Demokracji (Warszawa: wyd. Polityki Polskiej, 1984): s. 5.

Por.: T. Sikorski, „Między Polską naszych pragnień a rzeczywistością PRL-u”. Ideowe imponderabilia Ruchu Młodej Polski
przed sierpniem 1980 r.” [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do
XXI wieku, (red.) T. Sikorski, A. Wątor (Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009): s. 544–568; W. Turek, „Ruch Młodej
Polski: narodowo-katolicki model walki z komunizmem” [w:] Opozycja antykomunistyczna w Polsce (1976–1980): o pomorskim
modelu obrony czynnej, (red.) L. Mażewski, W. Turek (Gdańsk 1995). Szerzej na temat środowiska Bratniaka, RMP oraz Zespołu
„Polityki Polskiej” zob.: Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979–2009), (red.) K. Marulewska, A. Lewandowski,
A. Meller (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009); P. Zaremba, Młodopolscy. Historia Ruchu Młodej Polski (Gdańsk: Wyd.
Arche, 2000).
Tamże.
J. Bartyzel, Prawica, dz. cyt., s. 54.

za deklaracjami werbalnymi poszła pomoc materialna dla „młodopolaków”.73 W nawiązaniu kontaktów pomiędzy endeckim Londynem a „młodopolakami” rolę nie do przecenienia odegrał
Wiesław Chrzanowski. Warto oddać w tym miejscu głos jednemu z młodopolaków Tomaszowi
Wołkowi: „Oni mieli świadomość [emigracyjne SN – T.K.], że to już będzie inny ruch narodowy,
że to nie będzie stricte narodowy ruch. Dziwili się dlaczego używamy pojęć prawica, konserwatyzm, a myśmy tłumaczyli, że tu nie może być prostej kontynuacji, bo my raczej szukamy
nielewicowych syntez i dla nas tradycje narodowe są bardzo ważne, ale my ich nie absolutyzujemy. To nie jest dla nas jedyny punkt odniesienia i oni mieli to poczucie, ale zarazem doceniali
jednak nasz dorobek czy nasz potencjał intelektualny. Mieli świadomość, że to już nie może
być tak jak wcześniej i utwierdzał ich w tym głównie Wojciech Wasiutyński i Albin Tybulewicz,
a w Polsce Wiesław Chrzanowski. Więc oni nas traktowali niezwykle ciepło, serdecznie, my ich
zresztą też z ogromnym szacunkiem”.74
Organem środowiska, które w 1979 r. utworzyło RMP był, ukazujący się od października
1977 r., Bratniak. Pierwszymi redaktorami byli Aleksander Hall i Marian Piłka. Następnie, do
redakcji weszli Jacek Bartyzel, Arkadiusz Rybicki. Nakład tego pisma sięgał od 200 (1977 r.)
do 6 tys. (1981 r.) egzemplarzy. Oprócz Bratniaka młodopolscy wydawali również kwartalnik
literacki Akwilon, oraz dla młodzieży szkolnej Ucznia Polskiego. Ponadto, Wydawnictwo Młoda
Polska proponowało książki, w tym również autorstwa Dmowskiego czy Wasiutyńskiego. Po
wprowadzeniu stanu wojennego Bratniak przestał się ukazywać. Za jego kontynuację uważa
się Politykę Polską.
Na peryferiach nurtu narodowego opozycji demokratycznej funkcjonowało od początku lat
80. środowisko skupione wokół Bolesława Tejkowskiego. Ten w przeszłości znany działacz
PZPR i nie cieszył się zaufaniem zarówno paleo-, jak i neonedeków – uchodził za uzurpatora,
który próbuje przywłaszczyć sobie tradycje ruchu narodowego. Środowisko skupione wokół Tejkowskiego nie przejawiało większej aktywności w latach 80. i dopiero w 1988 r. zaczęło wydawać
swój biuletyn pt. Narodowiec .75 Oﬁcjalnie było to pismo Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej, Polskiej PartiiNarodowej i Polskiego Stronnictwa Narodowego. Numer pierwszy ujrzał
światło dzienne 17 września 1988 r. Redagowali je Andrzej Wylotek i Czesław Mazur. Był to
biuletyn wewnątrzpartyjny, udostępniany wszystkim zainteresowanym. Wydawano go w formacie A5 i objętości od 4 do 8 stron. W pierwszych trzech numerach, które ukazały się w 1988 r.
widniał podtytuł „Jaszczur”, nawiązujący do krakowskiego Klubu pod Jaszczurem, który był
pierwszym miejscem spotkań PZWN.76
Na łamach Narodowca częstą praktyką było zamieszczanie listów działaczy PZWN do przedstawicieli komunistycznych władz. W numerze drugim opublikowano dwa listy Tejkowskiego
do ministra spraw wewnętrznych, gen. Czesława Kiszczaka. W komentarzu do nich pisano, że
prezentują one stanowisko PZWN wobec „spodziewanych przemian”. Według badacza dziejów
ugrupowań neoendeckich, formację Tejkowskiego cechowały wyjątkowa pasywność i legalizm.
Sam PZWN deklarował się jako „narodowa partia polityczna”, podejmująca się „uczestnictwa
w ramach obecnego porządku konstytucyjnego. Jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami zor-
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W. Turek, Arka przymierza. Wojciech Wasiutyński 1910–1994. Biograﬁa polityczna (Kraków: Acana, 2008): s. 387.
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„Od redakcji”, Narodowiec, nr 1 (4) (1989): s. 1.

Rozmowa Tomasza Kenara z Tomaszem Wołkiem z 13 II 2009, w zbiorach autora.
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Korzenie tej grupy sięgają lat 60. Została ona rozbita w 1965 i wznowiła swoją działalność na przełomie lat 70. i 80. pod
szyldem Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Między VIII a X 1982 Tejkowski był internowany, co wpłynęło na zaniechanie
szerszej działalności wśród jego zwolenników. W PZWN zajmowano się przede wszystkim gromadzeniem publikacji o historii
Słowian i organizowaniem obrzędów pogańskich. Zob. więcej: J. Tomasiewicz, dz. cyt., s. 59, 70–71.
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ganizowanego od ponad stu lat i uosabianego przez Romana Dmowskiego polskiego ruchu narodowego. Wyrażamy jego dziedzictwo i nieprzerwaną ciągłość. Odradzamy go w nowej postaci
stanowiącej syntezę jego tradycyjnych i współczesnych koncepcji ideologicznych wynikających
z aktualnego położenia i przyszłych możliwości Narodu”.77 Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
że jeden z redaktorów Narodowca sympatyzował z ideami głoszonymi przez neopogańskie formacje II Rzeczypospolitej.78
Na zakończenie należy jeszcze dodać, że wśród grup i środowisk odwołujących się do tradycji
endeckich znalazło się kilka inicjatyw o proﬁlu ewidentnie prowokacyjnym, powstałych z inicjatywy czynnych współpracowników SB. Tego rodzaju działalność pod szyldem niezależnej oﬁcyny wydawniczej prowadził Bogusław Rybicki, który odwoływał się do haseł endeckich. Jego
Wydawnictwo „Bóg i Ojczyzna” w latach 1982–1984 opublikowało ok. 200 tytułów książek
i broszur, w większości przedruków przedwojennej literatury antyżydowskiej, w znacznych
– jak na ówczesne warunki – nakładach liczących nawet do kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Jak
się okazało po latach Rybicki był tajnym współpracownikiem bezpieki o pseudonimie „Rogulski”79 – wydaje się również, że w swojej działalności edytorskiej był wspierany przez SB. Podobny charakter miał Przegląd Gdański, pismo związane z tzw. Gdańskim Środowiskiem
Narodowym. Pierwszy numer ukazał się 14 września 1981 r. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia
– Edwin Myszk i Tadeusz Adamski – byli współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Czternastego stycznia 1982 r. informację o tym podała NGP, ale wydawcy Przeglądu Gdańskiego prowadzili działalność agenturalną już znacznie wcześniej.80 Oceniając obecnie zasięg czynnej
esbeckiej penetracji w środowiskach narodowych opozycji demokratycznej wydaje się, że jej
wpływy były niewspółmiernie mniejsze niż głosiły to obiegowe plotki, rozsiewane przez konkurencyjne ideowo środowiska związane z lewicą laicką i KOR. W niniejszym artykule starałem
się zaprezentować głównie te pisma i wydawnictwa podziemne, które – pomimo pewnych różnic – posiadały wspólny, wywodzący się z endeckiej myśli politycznej, kanon ideowy.
Na przełomie lat 70. i 80. działalność środowisk paleoendeckich (Komitet Samoobrony
Polskiej, NGP, RPN, do których z czasem dołączyły środowiska Leona Mireckiego czy grupa
Nowych Horyzontów) stanowiła ciekawe novum i alternatywę wobec innych, w większości ideowo
zbliżonych do lewicy lub tradycji piłsudczykowskiej, ośrodków opozycji demokratycznej. Nie
wykorzystano tej szansy: okres stanu wojennego uśpił działalność poleoendeków, nie rozbudowano struktur i praktycznie zanikły wydawane przez nich wydawnictwa. W wyniku tego
w okresie przygotowań do okrągłego stołu środowiska te miały już wyraźnie charakter anachroniczny na tle reszty opozycji, były nieliczne i hermetycznie zamknięte, stroniące od realnej
polityki i owładnięte przekonaniem o misji przechowania tradycji Narodowej Demokracji,
traktowanej jako swego rodzaju „depozyt wiary”. Ich charakterystyczną cechą było izolowanie
się od innych ugrupowań, także tych nawiązujących do tej samej tradycji. Używano archaicznego języka, co z kolei uniemożliwiało wyjście na zewnątrz i zainteresowanie ideą narodową
szerszych kręgów społeczeństwa. Do kanonu ich politycznej myśli należały takie zagadnienia
jak: krytyka, momentami wręcz ostra, KOR, lewicy laickiej i opozycji demokratycznej oraz
wspierających je środowisk emigracyjnych, połączone z supozycjami o ich niepolskim rodowo-
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dzie i wyjątkowej szkodliwości dla Polski; eksponowanie zagrożenia ze strony rewizjonizmu
niemieckiego i syjonizmu przy jednoczesnym podkreślaniu potrzeby trwałego sojuszu z ZSRS;
przywiązanie do katolicyzmu i sceptycyzm wobec ruchów modernistycznych w Kościele; położenie nacisku na pracę organiczną nad poprawą kondycji moralnej i duchowej polskiego społeczeństwa. Taka gradacja priorytetów nie mogła przysporzyć paleoneoendekom zbytniej
popularności w społeczeństwie polskim, nastawionym w większości zdecydowanie antyrosyjsko.
Toteż pozytywny odbiór tych haseł i postulatów był raczej nikły.
W porównaniu z paleoendekami, ugrupowania, które umownie nazwaliśmy neoendeckimi
(RMP, NOP, grupa Głosu) były w większości złożone z ludzi młodych. Prowadziły działania bardziej ofensywne, brały udział w strajkach i demonstracjach lat 80. oraz wydawały nieporównywalnie więcej podziemnej literatury i prasy. Mimo odwoływania się do tradycji przedwojennej
endecji (Stronnictwo Narodowe i Obóz Narodowo-Radykalny), konspiracji wojennej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego (Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja
Wojskowa), czerpano z niej selektywnie, odrzucając kwestie zdezaktualizowane, jak choćby
cały bagaż antysemickich uprzedzeń czy zupełnie niezrozumiałe dla ludzi wychowanych po
1945 r. teorie o „spisku masońskim”. Od środowisk paleoendeckich odróżniała ich wyraźna
postawa antysowiecka, negatywny stosunek do kompromisu z władzami PRL czy organizacji
koncesjonowanych (PAX, Polski Związek Katolicko-Społeczny). Grupy te pozostawały otwarte
na współpracę z innymi organizacjami podziemnymi, w tym także strukturami „Solidarności”,
w których część ich działaczy aktywnie uczestniczyła. Z racji młodego wieku i niechęci ze strony
działaczy powiązanych z liberalno-lewicowym nurtem opozycji, nie odegrali oni jednak większej
roli w podziemnej „Solidarności”. Jerzy Tomasiewicz zaryzykował tezę, że narodowcy odgrywali
jeszcze mniejszą rolę w „Solidarności” niż chociażby trockiści.81 Tym niemniej, nie należy zapominać, że w opozycji doby PRL istniał nurt, utożsamiający się z ruchem narodowym, co świadczy o tym, że pomimo prób całkowitego wykorzenienia narodowców w okresie PRL tradycja
endecka przetrwała. Inna sprawa, że w wielu wypadkach czerpano z niej najbardziej zwulgaryzowane wątki. W tym przypadku przewagę zyskała raczej młodoendecka modyﬁkacja ideologii
narodowej i korelująca z nią myśl polityczna Dmowskiego z okresu międzywojennego. Wyjątkiem są tutaj RMP i środowisko Głosu, które choć związane z nurtem narodowym opozycji, prezentowały znacznie szerszą i bardziej otwartą formułę, niż ugrupowania nostalgicznie endeckie,
mające za swego patrona ideowego (oprócz literalnie odczytywanego Dmowskiego) przede
wszystkim Jędrzeja Giertycha.

J. Tomasiewicz, dz. cyt., s. 66.
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Personalizm
narodowy
Jednostka i naród w refleksji
politycznej Ruchu Młodej Polski
Kilka uwag porządkujących
Tomasz sikorski
Pisząc o ruchu młodopolskim nie sposób pominąć sfery ideowej. W zasadzie, można zaryzykować tezę, że Ruch Młodej Polski przypominał bardziej „szkołę refleksji politycznej”,
aniżeli „klasyczne” środowisko antykomunistycznej opozycji demokratycznej.1 Stąd nie może
budzić wątpliwości fakt, że publicyści Bratniaka i Polityki Polskiej, najważniejszych pism ideotwórczych tej grupy, upominali się o konieczność głębokiej i dojrzałej intelektualnie refleksji
nad ideowymi dylematami, głęboko osadzonymi w dziedzictwie przeszłości. Aleksander Hall,
w iście rozrachunkowym tekście Myśl polityczna opozycji demokratycznej. Rozważania nad stanem
(1979), podkreślał, iż – mimo pokoleniowego dojrzewania, stawiania pierwszych nieśmiałych
kroków, stąpania po dość grząskim, mało rozpoznanym gruncie – słabością opozycji demokratycznej było systematyczne unikanie dyskusji o charakterze ideowym i programowym.
Wyjątkiem mógł być maksymalistyczny projekt Rewolucji bez rewolucji Leszka Moczulskiego,
który jednak raził optymizmem i brakiem poważnej analizy, uwzględniającej międzynarodowe położnie Polski, osadzone w aspekcie geopolitycznym.2 Należy więc podzielić pogląd
Halla, iż poszukiwanie programów, koncepcji, ideowych konstrukcji, a przy tym odwołanie
do dorobku rodzimej i europejskiej myśli politycznej ustępowało miejsca „twardej konfrontacji” z władzą.3
Owo głębokie osadzenie w dziedzictwie epigonów, głównie polskiej myśli politycznej, nie
mogło jednak przysłaniać realnej, obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Budowanie politycznych projektów modernizacyjnych nie mogło być tylko i wyłącznie zawieszoną w próżni

J. Bartyzel, „Prolegomena do tez ideowych”, Polityka Polska, nr 12 (1989): s. 39. Por. również: J. Wierny, „»Solidarność«
– nasza mała niepodległość” [w:] Przegląd Polityki Polskiej (Londyn: Odnowa, 1985): s. 10; L. Mażewski, „Dlaczego RMP nie
utworzył prokapitalistycznej partii o obliczu narodowo-katolickim?” [w:] „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku
(1980–1989), (red.) W. Turek, L. Mażewski (Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke’a, 1995): s. 128–137.

1

2
Aleksander Hall określił projekt Leszka Moczulskiego, jako „ortodoksję niepodległościową”. Zob.: A.H.[Aleksander Hall],
„Próba spojrzenia”, Polityka Polska, nr 1 (jesień 1982): s. 19.
3

Tegoż, „Myśl polityczna opozycji demokratycznej. Rozważania nad stanem”, Bratniak, nr 14 (1979).

kalkomanią. Zjawisko to doskonale ujął Henryk Krzeczkowski, jeden z najbardziej oryginalnych
pisarzy politycznych ostatnich dziesięcioleci, a zarazem „środowiskowy nauczyciel RMP”:
Polska myśl polityczna, która nie będzie narzędziem walki o władzę
samozwańczych grup lub jednostek, która wyzwoli się z grzechów nacjonalistycznego partykularyzmu i marksistowskiego pseudouniwersalizmu,
musi budować na fundamencie ﬁlozoﬁcznie samodzielnej i historycznie
umotywowanej idei życia narodowego i społecznego, idei, której podporządkowany będzie kształt suwerenności państwowej. Tylko programy
oparte o takie idee mają prawo walczyć o duszę narodu. Myśl polityczna
nie rodzi się w światopoglądowej próżni ani na ziemi niczyjej, rozdzielającej domeny różnych ﬁlozoﬁi politycznych i społecznych. Sama będąc
historycznie uwarunkowana, odwołuje się do określonych tradycji, poczuwa się do sprawdzalnej genealogii. Nie oznacza to mechanicznego
przejęcia spadku przeszłości, względnie antykwarycznego do niej stosunku, który wyklucza rewizję dziedzictwa i nie dopuszcza nowych myśli.
Twórcze nawiązywanie do spuścizny historycznej polega na znalezieniu
sposobów chronienia i realizowania trwałych wartości w nowych warunkach i okolicznościach. Pozwala przełamać przestarzałe linie podziałów
partykularnych, ale nie dopuszcza do zatarcia różnic, które stanowią o spójności idei przewodniej. […] Myśl polityczna nie powstaje spontanicznie
i nie bywa nigdy inspiracją chwili. Kształtuje się stopniowo w oparciu
o rzetelne przemyślenia i badania, nieustannej analizie każdego przebytego etapu rozwoju, wykuwa się w ogniu rzetelnej dyskusji, nie uciekającej
się do argumentów demagogicznych. Doświadczenie uczy, że nie rodzi się
ona nigdy w warunkach cieplarnianych czy laboratoryjnych, że wymaga
oﬁar, że towarzyszą jej wszystkie skutki ludzkiej ułomności, po to jednak,
by nie uległa patologicznym zniekształceniom, musi ona stale przeglądać
się w lustrze historycznego bytu swego narodu, w nim bowiem zawarte są
wskazania i ostrzeżenia, kryteria umożliwiające zawczasu odkrycie zalążków degeneracji, nihilizmu i wykorzenienia z własnej rzeczywistości historycznej.4

Uznawano wprost, że poszukując ideowej syntezy różnych tradycji (narodowo-demokratycznej i piłsudczykowsko-konserwatywnej vide państwowej) należy dokonywać „rewizji” dziedzictwa
w drodze intelektualnego dojrzewania. Przyjmować to, co może się okazać ponadczasowe i aktualne, odrzucać zaś te poglądy i koncepcje, które całkowicie nie przystają do rzeczywistości.5
Dyskurs, jaki uprawiali publicyści RMP nie był bezkrytyczny wobec niedoskonałości, uprzedzeń
i błędnych interpretacji rzeczywistości przez główne nurty polityczne II Rzeczypospolitej, głównie zaś endecji. Wojciech Wasiutyński, który bez wątpienia uważany był w gronie „młodopolaków” za mistrza pisarstwa politycznego, pisał w przedmowie do zbioru publicystyki Aleksandra
Halla:

4
H. Krzeczkowski, „Konieczności i obowiązki [1977]” [w:] tegoż, Proste prawdy. Szkice wybrane. O Henryku Krzeczkowskim,
(red.) W. Gasper, P. Hertz (Warszawa: „Ararat”, 1994): s. 356.
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5
Por.: A. Hall, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”, cz. 1, Polityka Polska, nr 4 (1984): s. 31, 33, 36; tegoż, „Co pozostało?”,
Przegląd Katolicki, nr 20 (1984): s. 3. O potrzebie „rewizji” dziedzictwa endecji przekonywał także T. Wołek. Por.: Tegoż, „Roman
Dmowski Romana Wapińskiego”, Polityka Polska, nr 13 (1989): s. 153.

PERSONALIZM NARODOWY

Aleksander Hall nie jest tylko kontynuatorem. Nie boi się przyznawać
do dziedzictwa „endeckiego”, ale na historię ruchu narodowego, a jest to
historia już dziś stuletnia, patrzy krytycznie. Interesuje go najbardziej to,
co w tej historii jest oryginalnym dorobkiem polskim i co jest trwałe, co
przemawia do dzisiejszego młodego pokolenia. Z tego powodu spotkał go
niezwykły zarzut w jednym z „nieocenzurowanych” pism krajowych. Dorobek obozu narodowego, twierdził tam krytyk Ruchu Młodej Polski, stanowi
całość. Nie wolno zeń wybierać, jak z bufetu. Ten przypadek jest przykładem stanowiska, nad którym ubolewał niegdyś Roman Dmowski, to jest pomieszania pojęć religĳnych i politycznych, będącego wynikiem braku
doświadczenia politycznego w Polsce. Powiedzenie o bufecie pochodzi
z krytyki postawy części katolików przez źródła watykańskie. Nauka Kościoła jest całością, wybieranie sobie z niej części jest herezją. […] Nauka
Kościoła oparta jest na objawieniu. Interpretacja tego objawienia podlega
władzy nauczycielskiej Kościoła. Ale ruch polityczny nie jest Kościołem, program polityczny opiera się nie na objawieniu, ale na rozumowaniu. Podlega
więc krytyce i zmianie. Każde pokolenie zaczyna myślenie w innych warunkach, z innego punktu widzenia. Zaczyna bardzo często właśnie od krytyki,
od częściowej negacji, od oceny tego, co dla nas współczesnych jest ważne
i pouczające, a co należy do historii. […] Nie jest możliwe przyjęcie całego
dziedzictwa bez zmian, bo to dziedzictwo składa się ze zmiennych stanów
i poglądów, ze stosunku do problemów z różnych już dziś epok. Ci, którzy
potępiają „wybieranie” przez Halla i jego szkołę, bo już tak chyba można
ich dziś nazwać, w gruncie rzeczy nie strzegą całości dorobku obozu narodowego, a tylko chcą zakonserwować stan umysłów i uczuć z r[oku] 1939.6

W przekonaniu większości „młodopolaków” ważne było dokonanie „rewizji dziedzictwa”
obozu narodowego i połączenie go z pracą nad konstruowaniem politycznego programu na przyszłość, a w konsekwencji udzielenie odpowiedzi na pytania: do jakiej tradycji (szkoły) myślenia
o polityce sięgamy? Jakie imponderabilia ideowe kształtować będą nasze oblicze ideowe?
Niniejszy artykuł nie udzieli wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. Wyznaczyłem sobie
bowiem nieco inne zadanie. Chciałbym raczej przedstawić uwagi porządkujące w obrębie relacji
między jednostką a narodem.
Motywem przewodnim publicystyki „młodopolskiej” było dookreślenie relacji jednostka–
naród.7 Przyjmując za punkt wyjścia wykładnię personalizmu integralnego (chrześcĳańskiegotomistycznego) osoba ludzka (jednostka) stanowiła najważniejszy podmiot realnej
rzeczywistości społecznej. Filozoﬁczną koncepcję jednostki odnoszono do trzech sfer:

6
W. Wasiutyński, „Przedmowa” [w:] A. Hall, Polemiki i reﬂeksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978–1986 (Gdańsk: Towarzystwo „Młoda Polska”, 1989): s. 10. Nie ulega wątpliwości, iż „młodopolacy”, dokonując rewizji myśli narodowo-demokratycznej,
szukając aktualności jej niektórych wątków sięgali właśnie do pisarstwa politycznego Wojciecha Wasiutyńskiego, publicysty Myśli
Polskiej. Z dużym rezonansem w środowisku RMP spotkała się rozrachunkowa książka Wasiutyńskiego Źródła niepodległości, wydana w ramach edycji Biblioteki Polityki Polskiej (1988). Zob.: K. Lechnicki, „Myśli nad życiem Romana Dmowskiego. Reﬂeksje nad
książką Wasiutyńskiego »Źródła niepodległości«”, Bratniak, nr 1 (15) (styczeń-luty 1979). O „rewizjonizmie” Wasiutyńskiego pisze
również obszernie Bartosz Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego (Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2004): s. 86–102.
7
Dokładną analizę tych relacji przedstawiłem w artykule: „Polscy paleokonserwatyści. Religia i kultura jako gwarancje konserwatywnej tożsamości Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979–1990)” [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej
myśli społeczno-politycznej XIX–XXI wieku, (red.) A. Wątor, T. Sikorski (Szczecin: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego,

ontologicznej, psychologicznej i etycznej. Pierwsza sfera, którą określić można jako naturalną,
dostrzegała w człowieku byt cielesno-duchowy, zdolny do wolnego i rozumowego działania, będącego w ścisłym związku ze świadomością za jego konsekwencje. Zatem jednostka, w przeciwieństwie do klasycznie liberalnego credo, nie była wolna od skutków swoich decyzji, czasami
oczywiście błędnych, czy też nieprzemyślanych.
Człowiek w ujęciu psychologicznym stanowił byt niepowtarzalny i całkowicie indywidualny;
odmienny od innych jednostek (ludzi), udoskonalający i rozwĳający swoją osobowość. Przypisanie jednostce zespołu praw i wolności łączono również ściśle z powinnościami na rzecz bliźnich: rodziny, narodu, państwa i „całej rodziny ludzkiej”. Stąd wypływało charakterystyczne dla
środowisk prawicowych (przede wszystkim konserwatywnych) przekonanie, że pełny rozwój
jednostki może odbywać się tylko w ramach wspólnot naturalnych: rodziny i narodu oraz wspólnoty społecznej: państwa.
Przypisanie jednostce „praw i wolności” miało swoje uzasadnienie zarówno w „konstytucji
naturalnej”, tworzącej obiektywny kanon etyczny (moralny), zaś w drugim rzędzie w kodyﬁkacjach pozytywnych, zarówno wewnętrznych (państwowych), jak i międzynarodowych. Wydaje
się zatem, że wśród „rmpowiaków” największe znaczenie przywiązywano do etycznej sfery działań ludzkich. Wynika stąd, że w tym znaczeniu jednostka jest w pełni odpowiedzialna za swoje
życie, udoskonalanie się, czy wreszcie ciągłe dążenie do ładu moralno-etycznego.
W reﬂeksji politycznej
RMP personalistyczna konDemonstracja 11 listopada 1980 r.
cepcja osoby ludzkiej była
w Poznaniu.
zbudowana na przeświadczeniu, że dobro i rozwój jednostki są odnoszone do szerszej
wspólnoty: społecznej, narodowej i politycznej. Przy czym,
pisano w deklaracji RMP
z 1979 r., „struktury te muszą
być kształtowane w taki sposób, aby stwarzały człowiekowi
pełne warunki samorealizacji”.8 Stąd też, rozwój człowieka musiał być powszechny
i pełny, nie wykluczający nikogo ze wspólnoty. Z drugiej
jednak strony, przyjmując za
punkt wyjścia integralnie personalistyczny i humanistyczny
styl myślenia, rozwój jednostki

2007): s. 440–451. Zob. też: W. Turek, „Ruch Młodej Polski: narodowo-katolicki model walki z komunizmem” [w:] Opozycja antykomunistyczna…, dz. cyt., s. 42–52; L. Mażewski, „Narodowo-katolicko-konserwatywne dziedzictwo Ruchu Młodej Polski”, Sprawa
Polska, nr 4 (1999): s. 26–31; B. Borowik, „Inspiracje endeckie w koncepcjach ideowych i politycznych publicystów Ruchu Młodej
Polski na łamach »Polityki Polskiej«” [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, (red.) T. Sikorski,
A. Wątor (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2008): s. 499–501.
„Deklaracja Ideowa Ruchu Młodej Polski”, Bratniak, nr 18 (lipiec-sierpień 1979): s. 7; K. Turzyński, „Stanowić o sobie.
Człowiek a wspólnoty”, tamże, nr 25 (wrzesień-październik 1980): s. 25–26.
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nie mógł polegać na „poświęceniu jej” w pełni, czyli totalnie państwu lub redukować jej indywidualny charakter na rzecz kolektywnej masy (totalitaryzm faszystowski i komunistyczny).9
Pisano:
Szczególnie należy odrzucić doktryny, które w człowieku widzą istotę
nastawioną wyłącznie na konsumpcję, a za cel jego życia uznają korzystanie
z nagromadzonych dóbr materialnych, jak również te, które na człowieka
patrzą, tylko przez pryzmat jego jednej funkcji społecznej. […] Naturalizm
i materializm nie pozwalają na przekroczenie horyzontu materii i w ten
sposób człowiek ulegający tym poglądom – zamiast wznosić się ku coraz
wyższym szczeblom życia duchowego – skazuje się na powolny, lecz nieuchronny regres ku jedynie ﬁzykalnemu porządkowi bytowania.10

Istota człowieczeństwa, wypływająca z tradycji chrześcĳańskiej i grecko-rzymskiej polegała
na wolnym i powszechnym pomnażaniu ogólnoludzkich ideałów: Dobra, Piękna i Prawdy, przy
jednoczesnym zakotwiczeniu w transcendencji. Ukierunkowanie działań i zachowań człowieka
na ostateczny cel, czyli Absolut, a sferze ziemskiej na osiągnięcie cnót doczesnych (Dobro,
Piękno, Prawda) przybliżało go do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem (pełna synteza).11
W środowiskowym manifeście ideowo-programowym z 1984 r. pisano:
Idee rozwĳane przez nasze środowisko wyrastają przede wszystkim
z chrześcĳańskiego systemu wartości oraz tradycji zachodniej cywilizacji,
również opartej na chrystianizmie. Podstawę tych idei stanowi przekonanie
o podmiotowości każdego człowieka, osoby ludzkiej zakorzenionej w transcendencji, jedynej i niepowtarzalnej, obdarzonej zespołem przyrodzonych
i niezbywalnych praw. Prawa te czerpią swe źródła z prawa naturalnego. Mają
one charakter powszechny, przysługując nie człowiekowi abstrakcyjnemu,
lecz każdemu człowiekowi bez wyjątku. Najważniejsze z nich, to prawo do
wolności, godności i sprawiedliwości. Są one ściśle związane z powinnościami
wobec drugiego człowieka, narodu i całej rodziny ludzkiej. Dopiero ten organiczny splot spraw i obowiązków tworzy harmonĳną całość etyczną.12

Przyjęcie optyki personalistycznej mogło budzić jednak pewne wątpliwości i nieporozumienia.
Przede wszystkim, skupienie się na osobie ludzkiej nie oznaczało jej absolutyzacji. Zwracali uwagę

9
Zob. np.: J. Bartyzel, „Socjalizm albo Europa”, tamże, nr 27 (styczeń-luty 1981); A. Hall, „Polska-Rosja. Wobec Rosji”,
tamże, nr 29 (1981) (zwłaszcza rozdział I: „Podstawy ideowe”); tegoż, „Głos w dyskusji o współczesnym polskim patriotyzmie”,
tamże, nr 10/11 (1978): s. 2–3.
10
11

„Deklaracja Ideowa Ruchu Młodej Polski”, dz. cyt., s. 7.

A. Hall, „Moje narodowe wyznanie wiary”, Bratniak, nr 25 (wrzesień-październik 1980); tegoż, „Polska-Rosja. Wobec Rosji”,
dz. cyt. (zwłaszcza rozdział I: „Podstawy ideowe”). Należy nadmienić, iż J. Bartyzel nawiązywał w swojej publicystyce bardzo często
do reﬂeksji ideowej J. Hoene-Wrońskiego oraz J. Brauna. Zob.: Tegoż, „Jeszcze jeden głos w dyskusji”, Bratniak, nr 6–7 (kwiecień
1978); tegoż, „Pierwsza encyklika Jana Pawła II”, tamże, nr 17(3) (maj-czerwiec 1979): s. 56–57; tegoż, „Etyka a polityka. Fragmenty
pracy »Polska doktryna ustrojowa«”, tamże, nr 30 (1981); tegoż, „Prawica w Polsce. Rodowód i teraźniejszość”, Polityka Polska,
nr 8 (1988): s. 95; J.W.T. [J. Bartyzel], „Jeśli nie interes, to co?”, Prześwit, nr 47 (1988).

12
Zespół Polityki Polskiej, „Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Szkic do programu”, Polityka
Polska, nr 4 (1984): s. 10. Por. także: A. Hall, „Moje narodowe wyznanie wiary”, dz. cyt. Zob. również: K. Łabędź, Spory wokół zagadnień
programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997): s. 62.

na ten problem choćby o. Jacek Salĳ
i Maciej Grzywaczewski. Przypominali,
że przecież z bezpośredniego odniesienia człowieka do transcendencji wynikał bezwzględny szacunek dla drugiego
człowieka (ewangeliczna miłość bliźniego). W przekonaniu Grzywaczewskiego, który notabene przestrzegał przed
zbytnim skupianiem się na obronie zagrożonych praw obywatelskich i politycznych,
pomĳając
zagrożone
fundamenty aksjologii chrześcĳańskiej,
człowiek jest trwałym podmiotem
prawa naturalnego. Ten porządek pozwala mu zachować, z jednej strony,
podmiotowość, z drugiej doskonalić się
w ramach wspólnoty narodowej, poprzez konsekwentną realizację zasady dobra wspólnego, ewangeliczną miłość bliźniego, rozwój duchowo-moralny i intelektualne dojrzewanie.13
„Młodopolacy” zakładali a priori, że jednostka (osoba ludzka) stanowi część większej wspólnoty. W gruncie rzeczy przyjmowano nie tylko konserwatywny styl politycznego myślenia, ile
raczej odwoływano się świadomie do nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Wskazywano, że wspólnota narodowa jest „rodziną rodzin”, w której jednostka rodzi się, żyje, wychowuje i dojrzewa. Wydaje się jednak, że w kwestii redeﬁnicji pojęcia
narodu wśród „młodopolaków”, pomimo względnego uniwersalizmu analitycznych dystynkcji,
pojawiały się drobne różnice w rozkładzie akcentów. Już w Deklaracji Ideowej RMP z 1979 r.
pod pojęciem narodu rozumiano:
Demonstracja RMP
3 maja 1981 r. w Gdańsku.

duchową i kulturalną wspólnotę pokoleń przeszłych, teraźniejszych
i przyszłych, złączonych więziami świadomości, mowy, ziemi ojczystej,
przebytej drogi historycznej, tradycji, realizowanego modelu życia zbiorowego oraz tworzonej kultury, będącej najpełniejszym wyrazem samowiedzy
narodowej. Narody rodzą się w procesie historycznym i historia właśnie
dokonuje dzieła wzbogacania, a także sublimacji świadomości narodowej,
która podlega uszlachetniającej ją przemianie z odruchów plemiennych
w reﬂeksyjną solidarność narodową, a naród z masy etnograﬁcznej staje się
świadomą swych celów wspólnotą.14

13
Zob.: o. J. Salij, „Czy człowiek jest wartością najwyższą?”, Bratniak, nr 1 (21) (styczeń-luty 1980): s. 20; M. Grzywaczewski,
„Zagrożenie fundamentalnych wartości osoby ludzkiej”, tamże, s. 5–9. Zob. także: „Wokół idei ruchu politycznego”, tamże, nr 13
(1989). Zupełnie odrębną kwestią była kondycja moralna wspólnoty, o czym pisali szeroko: Redakcja, „To co nas łączy”, tamże,
nr 2 (1977); T. Jastrzębiec [P. Fenrych], „Rzecz o patriotyzmie”, tamże, nr 10–11 (październik-listopad 1978); M. Piłka, „Czas Kościoła”,
Polityka Polska, nr 7/8 (1987): s. 98; tegoż, „Czy koniec ideologii?”, tamże, nr 10 (1987) (wyd. londyńskie 1988); tegoż, „Naród
w perspektywie demograﬁi”, Tygodnik Powszechny, nr 44 (2 XI 1986); tegoż, „Nie zabijaj”, Przegląd Katolicki, nr 50 (1986). S. Papież,
„Wobec ateizmu. Katolicyzm a ateizm. Stan zagrożenia”, Bratniak, nr 17 (maj-czerwiec 1979); T. Jastrzębiec [P. Fenrych], „Czy pragniemy jeszcze mądrości”, tamże; M.P., „Czy koniec ideologii”, Polityka Polska, nr 10 (1987) (wyd. londyńskie).
„Deklaracja Ideowa Ruchu Młodej Polski”, dz. cyt., s. 8. Od tej dystynkcji niewiele się różnił program Polityki Polskiej
z 1984. Również podkreślano w nim rolę tradycji, dorobku wszystkich pokoleń dla rozwoju duchowo-moralnej wspólnoty. Istotna
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Naród, w odróżnieniu od państwa, jest związkiem dobrowolnym. Przywoływany już Wojciech
Wasiutyński pisał:
Z narodu można „wystąpić” bez formalności, a także „przystąpić” do
niego. Nie można nikogo do narodu „przyjąć”, ani go z narodu „wykluczyć”.
Ale zmiana przynależności narodowej nie jest ani prosta, ani łatwa. […] Jeśli
ktoś nie był od wczesnego dzieciństwa wychowany w danym kraju, będzie
zawsze mimo nowego patriotyzmu – zewnętrznej asymilacji zawsze obcy.
Naszą wyobraźnię w dużej mierze kształtuje język macierzysty, ten na którym uczyliśmy się mówić. Język słów jest związany z językiem pojęć, język
kształtuje swoją logikę i kształtuje sposób myślenia. […] Ale język to nie
wszystko. Nasze pojęcia podstawowe, abstrakcje, którymi myślimy, są zbudowane na konkretnych obrazach, pierwszych obrazach zapamiętanych.15

Naród jest zatem wspólnotą naturalną, a nie związkiem funkcjonalnym. Przynależności do
tej wspólnoty nie można nikomu narzucić, nikogo jej pozbawić, nikogo z narodu wykluczyć. Zasadniczym kryterium związku z narodem (przynależności) jest zawsze świadomość bycia częścią
wspólnoty, w której człowiek pozostaje na zasadzie pełnej symbiozy. „Człowiek może wyrzec
się tego związku” – pisał Hall. „Decyzja ta jednak podlega moralnej ocenie, chociaż uogólnienia
są tu bardzo niebezpieczne. Inaczej oceniana musi być opcja ludzi pogranicza kulturowego, czy
narodowego, inaczej decyzja ludzi wyrzekających się związku z narodem zagrożonym w swym
bycie i potrzebującym pomocy. W tym drugim przypadku może okazać się ona zwykłą apostazją”.16 Jednocześnie, Hall przestrzegł przed zastępowaniem obowiązków wobec narodu, humanitarnymi obowiązkami ogólnoludzkimi, które, owszem są ważne, ale nie powinny
zastępować zaangażowania jednostek na rzecz szerszej wspólnoty.
Pytanie fundamentalne jakie stawiali „młodopolscy” wiązało się z dookreśleniem korelatów
narodu. W opinii przywoływanego już Aleksandra Halla, potwierdzonej zresztą w dokumentach
środowiskowych, naród stanowił głównie „duchową, moralną i kulturalną wspólnotę pokoleń,
ukształtowaną poprzez wspólną historię i tradycję, ziemię ojczystą i mowę wyrażającą się w akceptowanym i realizowanym modelu życia zbiorowego i w tworzonej kulturze. Wspólnotowy
charakter narodu powoduje, że przynależność do niego nie może być przeżywana, jak przynależność do związku przede wszystkim funkcjonalnego, lecz jako więź jednocześnie głęboko
emocjonalna i rozumowa, odwołująca się do najważniejszych wartości”.17
zmiana dotyczyła wyraźnie zaakcentowanego organicyzmu. Za posłaniem Kardynała Wyszyńskiego, stwierdzano, iż naród jest
strukturą naturalną niższego rzędu wobec rodziny, najważniejszej i najwyższej w hierarchii struktury naturalnej. „Wspólnota narodowa
ukształtowana w trakcie historycznego rozwoju, oparta na wspólnym ideale cywilizacyjnym obejmuje w tej samej mierze przeszłe,
teraźniejsze i przyszłe pokolenia, realizując w sobie pewien niepowtarzalny typ duchowej osobowości. Równie ważna jest w niej
zbiorowa pamięć, tworząca tradycję, jak też oczekiwanie wspólnej przyszłości – zbiorowa wyobraźnia. Każda wspólnota narodowa
wnosi własne, niepowtarzalne wartości i osiągnięcia, wzbogacając dorobek bliskiego jej kręgu cywilizacyjnego, a przezeń – uniwersalną skarbnicę ludzkości”. Za: Zespół Polityki Polskiej, „Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Szkic
do programu”, Polityka Polska, nr 4 (1984): s. 10. Zob. także: A. Hall, „Czy zagraża nam nacjonalizm?”, Bratniak, nr 18 (4) (lipiecsierpień 1979); J. Majewski, „Dlaczego przystąpiłem do Ruchu Młodej Polski”, tamże, nr 22 (marzec-kwiecień 1980). Do przywołanej
deﬁnicji narodu nawiązywała deklaracja programowa Związku Akademickiego „Civitas Academica”. Por.: „Civitas Academica. Deklaracja ideowa”, Polityka Polska, nr 13 (1989). Interesujące rozważania nad formułą narodu i sporu wokół niej przytaczają: T. Jastrzębiec [P. Fenrych], „Rzecz o patriotyzmie”, dz. cyt.; Natus, „Rzecz o narodzie”, Polityka Polska, nr 4 (1984).

15
16
17

W. Wasiutyński, Czwarte pokolenie. Szkice z Dziejów Nacjonalizmu Polskiego (Londyn: Odnowa, 1982): s. 9.
A. Hall, „Moje narodowe wyznanie wiary”, dz. cyt., s. 21.

Tamże, s. 20. Por. także: Tegoż, „Roman Dmowski”, Powściągliwość i Praca, październik 1984, s. 9; tegoż, „Roman Dmowski”, Przegląd Katolicki, nr 2 (8 I 1989): s. 7; M. Jurek, „Dmowski – twórca idei i mąż stanu”, Ład, nr 1 (1 I 1989): s. 2–3.

Tak więc, więź jednostki ze wspólnotą narodową
stwarza warunki dla rzeczywistego rozwoju zarówno
jej samej, jak i wspólnoty narodowej. Dla każdej jednostki, w przekonaniu publicystów RMP, ważne jest
zakorzenienie we wspólnocie, zakotwiczenie w przestrzeni wspólnej tradycji, dziedzictwa, kultury oraz
dziejów. Odrzucano w ten sposób ideę narodu charakterystyczną dla pierwszego pokolenia nacjonalistów
(uwzględnienie pierwiastków darwinistycznych oraz
socjobiologicznych), rozumianą jako zbiorowość ludzką
ukształtowaną na podstawie ﬁzykalnych i psychicznych
cech, opartych na mechanistycznym podobieństwie etnicznym. W zorganizowanej przez redakcję Powściągliwości
i Pracy w połowie lat 80. dyskusji na temat źródeł rodzimej
reﬂeksji politycznej, Marek Jurek stwierdzał: „Naród rozumiem przede wszystkim jako ciągłość pokoleń, a nie
wspólnotę opartą na mechanistycznym podobieństwie
cech”.18 Należało jednak pamiętać, że naród wielki winien
respektować podmiotowość osoby ludzkiej, albowiem
naród sam w sobie nie jest abstrakcją ani mechanizmem;
tworzą go jednostki, które winny mieć zagwarantowane
prawa i posiadać świadomość powinności wobec wspólnoty. Aleksander Hall podnosił, idąc tropem Ernesta Renana
(Qu’est-ce qu’une nation?), że jednostka codziennie dokonuje plebiscytu
(woluntarystycznego wyboru) na rzecz przynależności do wspólnoty. Zatem proces zakorzenienia we wspólnocie nie posiadał znamion wyboru ostatecznego, rozstrzygającego;
ów akt należało potwierdzać19, albowiem przynależność jednostki do narodu jest konsekwencją
więzi psychiczno-duchowej, nie zaś tylko pochodną urodzenia, więzów krwi. Hall podkreślał,
że w tak pojmowanej substancji wspólnotowej świadomy wybór uczestnictwa, podlegać może
jedynie ocenie moralno-etycznej. W bardzo osobistym tekście „Moje narodowe wyznanie
wiary”, zachowując konwencję podobną do „preambuły” Romana Dmowskiego z Myśli
nowoczesnego Polaka, określając swój stosunek do narodu polskiego wskazywał na dwa czynniki.
Pisał:
Pierwszy – to silny uczuciowo związek z polską wspólnotą narodową,
żywo przeżywana świadomość zakorzenienia się w niej. W ten sposób wyraża się akceptacja podstawowych nurtów naszej tradycji narodowej i modelu życia zbiorowego wypracowanego przez Polaków. Konsekwencją tego
stanu rzeczy jest pragnienie, aby Polska pozostała sobą, aby wspólnota
narodowa Polaków przetrwała rozwĳając nadal wartości, pozytywnie
zweryﬁkowane przez historię. Drugi czynnik określający mój stosunek do
narodu polskiego to świadomość w jak poważnym stopniu mój duchowy

18
19

„Bez etykiet. Dyskusja redakcyjna”, Powściągliwość i Praca, luty-marzec 1985, s. 14.
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Zob.: E. Renan, „Co to jest naród?”, Przegląd Literacki, nr 3 (1988). Por. także: J. Waskan, „Aktualność myśli politycznej
Romana Dmowskiego” [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek…, dz. cyt., s. 553.
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i intelektualny rozwój jest wynikiem korzystania z duchowego bogactwa
narodu. Zawdzięczam bardzo wiele polskiej kulturze, europejska bardzo
długo docierała do mnie jedynie za jej pośrednictwem. Mój sposób myślenia, patrzenia na świat został ukształtowany przez polskość.20

Jak już powyżej wspomniałem, czynnikami konstytutywnymi narodu są w takiej samej mierze język i mowa, co kultura, tradycja i historia. Bez wątpienia, dla RMP częścią owej kultury
była religia rzymskokatolicka oraz instytucjonalny Kościół. Już samo odwoływanie się do personalizmu integralnego (chrześcĳańskiego) jako punktu odniesienia w formułowaniu aksjologii
środowiskowej, przekładało się na percepcję modelu religĳności. Nie była to religĳność pogłębiona, charakterystyczna dla „Kościoła cichej pracy”, nastawiona na kontemplację (personalizm mounierowski), dialog z Bogiem. Przyjmowano endecki wzorzec Polaka-katolika,
adekwatny również do powszechnie deklarowanej i obserwowanej religĳności Polaków w PRL.
Religĳność miała tutaj pełnić rolę scalającą pierwiastki narodowe i religĳne, zgodnie z nauką
i postawą Prymasa Tysiąclecia. Dążono zatem do modelu Kościoła, zachowującego swoją narodową specyﬁkę; Kościoła ludowego, maryjnego, Kościoła masowych peregrynacji i manifestacji
patriotycznych.21
Naród, w reﬂeksji „młodopolskiej”, analogicznie do „szkoły narodowo-demokratycznej”, postrzegany był wspólnotowo, jako alternatywa dla socjobiologicznego i socjologicznego wariantu.
Jest to wspólnota ukształtowana w trakcie rozwoju dziejowego, obejmująca zarówno pokolenia
przeszłe, teraźniejsze, jak i przyszłe.22 Doskonale korespondowało to z wypowiedzią Romana
Dmowskiego: „Wstępując w życie przychodzimy do gotowych jego form, do gotowej organizacji,
formy zaś i ta organizacja, to wynik długiego szeregu pokoleń, które tworzyły, budowały, uzupełniały, poprawiały wreszcie to, co było złego. […] Obowiązki względem ojczyzny – to nie

20
21

A. Hall, „Moje narodowe wyznanie wiary”, dz. cyt., s. 21.

Tegoż, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji, cz. I”, dz. cyt. Zob. także: tegoż, Polemiki i reﬂeksje…, dz. cyt., s. 174. Por.
również: o. B. Sroka, „Duch, który ożywia”, Bratniak, nr 1 (1977). Artykuł o. Sroki wywołał dyskusję redakcyjną. Zob. głosy polemiczne:
„Głos W. Ostrowskiego, J.T. Lipskiego”, tamże, nr 3 (1 XII 1977); „Dalszy ciąg dyskusji”, tamże, nr 4/5 (styczeń-luty 1978); J. Bartyzel,
„Jeszcze jeden głos w dyskusji”, tamże, nr 6/7 (kwiecień 1978). J. Samsonowicz, „Próba spojrzenia”, tamże; „Nadzieja i odpowiedzialność. Odezwa młodzieży skupionej wokół pisma »Bratniak« na przyjazd Ojca Świętego do Polski”, tamże, nr 17 (3) (maj-czerwiec
1979); G. Grzelak, „Przed wielkim spotkaniem”, tamże; J. Bartyzel, „Ojciec Święty na forum ONZ”, tamże, nr 19 (5), (wrzesień-październik 1979); A. Hall, „Czy zagraża nam nacjonalizm”, dz. cyt.; Gabryjela, „Niekoronowanemu Królowi Polski”, tamże, nr 28 (1981);
J. Wierny, „Miara powinność – reﬂeksje po trzeciej pielgrzymce polskiej Ojca Świętego”, Polityka Polska, nr 10 (1987); A. Hall, „Po papieskiej pielgrzymce”, Solidarność, nr 30 (93) (7 VII 1983). Publicyści RMP przekonywali, że Kościół, oprócz swojej misji ewangelizacyjnej, stawał także w obronie wartości naczelnych: prawdy, wolności i sprawiedliwości. Zob. np.: „Nadzieja i odpowiedzialność.
Odezwa młodzieży skupionej wokół pisma »Bratniak« na przyjazd Ojca Świętego do Polski”, Bratniak, nr 17 (3) (maj-czerwiec 1979):
s. 2; A. Hall, „Linia Kościoła”, Solidarność, nr 27 (90) (31 V 1983); P. Mierecki, „Obóz narodowy wobec katolicyzmu”, Przegląd Katolicki,
nr 9/10 (1985). Trafnie „typ religijności” preferowany przez RMP opisał L. Mażewski: „[…] Kościół ludowy to, Kościół otwarty, w tym
sensie, że służy nie tylko katolikom, ale wszystkim Polakom, że stanowi organizację religijno-narodową. Po drugie, że jest Kościołem
masowym, rozwijającym bardziej duszpasterstwo ogólne skierowane na przeciętnego katolika (Polaka), aniżeli jego formy wyspecjalizowane, adresowane do poszczególnych kategorii i grup społecznych. Po trzecie, że jest Kościołem hierarchiczno-urzędowym
na niekorzyść Kościoła wspólnotowego, odzwierciedla się to w hierarchii wartości, akcentującej wymóg jedności, posłuszeństwa,
sprzyjającej pewnemu uniformizmowi w myśleniu i działaniu, a także w aktywności duchowieństwa przy bierności laikatu. Po czwarte,
że jest Kościołem rytuału, utrzymującego masy przy religii i patriotyzmie, Kościołem zbiorowych praktyk i manifestacji religijnych, pobożności maryjnej. Po piąte wreszcie, że jest Kościołem, który również w warunkach państwa rządzonego przez komunistów nie
zrezygnował z dialogu z tym państwem w imię nadrzędnych interesów narodowych i mimo instrumentalizacji Kościoła przez władzę”.
Cyt. za: L. Mażewski, „Katolicyzm ludowy wobec komunizmu” [w:] Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976–1980)…,
dz. cyt., s. 117.
A. Hall, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”, dz. cyt., s. 31–32. Zob. także: Tegoż, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”,
Zeszyty Polityczne „Myśli Polskiej”, nr 2 (Londyn 1985): s. 17–20.
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tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i te,
które po nas przyjdą”.23
„Młodopolaków” (przynajmniej znaczną część środowiska) bez wątpienia fascynowała narodowo-demokratyczna formuła narodu. Naród jako wspólnota pokoleń, ducha, kultury, tradycji,
wspólnego odczuwania, ale również jego „wszechpolskie” i „wszechstanowe” znaczenie traktowano jako poważny wkład, nie tylko w rozwój polskiej myśli politycznej, ale również, a może
przede wszystkim, w edukację obywatelską Polaków. Oczywiście, dostrzegano zmienność sytuacji, odmienność rzeczywistości, ewolucję poglądów samego Dmowskiego, jak i całego nurtu,
któremu przewodził. Niemniej, zarówno w jego publicystyce, jak i pisarstwie politycznym doszukiwano się aktualności, tak w zakresie ponadklasowego charakteru narodu, jak i strategii
wybicia się na niepodległość, czyli rewindykacji państwa („koncepcja polityki czynnej”).24
W tak intonowanej reﬂeksji na temat istoty i treści pojęcia narodu rodził się dylemat na tle
współczesnej interpretacji tradycyjnego, rozpowszechnionego przez Zygmunta Balickiego,
pojęcia „egoizmu narodowego”.25 O ile, bowiem „kuracja wstrząsowa” i „obejście” etyki
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (Wrocław: Nortom, 1994): s. 21. Kategoria narodu w narodowo-demokratycznej
reﬂeksji politycznej jest w polskiej nauce wysoce nieprecyzyjna. Zob. np.: R. Wapiński, „Idea narodu w myśli społeczno-politycznej endecji przed rokiem 1918” [w:] Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych (Warszawa: PWN, 1977):
s. 220–245; R. Zimand, „Uwagi o teorii narodu na marginesie nacjonalistycznej teorii narodu”, Studia Filozoﬁczne, nr 4 (1967): s. 3–38;
J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego (Kraków: AE, 1995): s. 53–60; A. Walicki, Polskie zmagania
z wolnością: widziane z boku (Kraków: „Universitas”, 2000): s. 225–233; M. Łagoda, Dmowski, naród i państwo. Doktryna polityczna
„Przeglądu Wszechpolskiego” (1895–1905) (Poznań: Agencja „eSeM”, 2002); N. Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego (Warszawa: Fronda, 2001); J. Waskan, „Koncepcja narodu
w myśli politycznej Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (1897–1905)”, Kultura – Oświata – Nauka, nr 1–2 (1987): s. 82 i nast. Na
rozbieżności w kwestii reinterpretacji endeckiego znaczenia formuły narodu zwraca także uwagę J. Waskan, Aktualność myśli politycznej…, dz. cyt., s. 549–550.
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K. Lechnicki, „Myśli nad życiem Romana Dmowskiego. Reﬂeksje nad książką Wasiutyńskiego »Źródła niepodległości«”, Bratniak,
nr 1 (15) (styczeń-luty 1979); P. Mierecki, „Imperializm idei”, tamże, nr 30 (1981); W. Szczęsny, J. Wierny, „J.L. Popławski – zapomniany
twórca idei”, PP, nr 1 (jesień 1982); A. Hall, „Jan Ludwik Popławski 1857–1908”, Przegląd Katolicki, nr 8 (1985): s. 3. O koncepcji polityki
czynnej i jej realizacji pisali głównie: A. Hall, Dziedzictwo Narodowej Demokracji (Londyn: Myśl Polska, 1985): s. 29–30; tegoż, „Polska–
Rosja. Wobec Rosji”, Bratniak, nr 29 (1981) (zwłaszcza rozdział II: „Niepodległość – suwerenność narodowa”); tegoż, „Reﬂeksje o polskiej
prawicy” (rozdział „Kierunek Polityki Polskiej”); Z. Stelmach, „Rzecz o obronie czynnej (modele oporu)”, Polityka Polska, nr 7/8 (1987)
(również: W. Chrzanowski, Rzecz o obronie czynnej (modele oporu) [bmw: Biblioteka Polityki Polskiej, 1988]); tegoż, Za nami, przed nami.
Polityczny wybór pism (Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2005): s. 84–85, 95–113, 122–123; tegoż, „Modele pośredniego oddziaływania”,
Znaki Czasu, nr 2 (6) (1987): s. 79–91; Zespół „Polityki Polskiej”, „Uwagi o sytuacji politycznej w kraju”, tamże, nr 9 (1988): s. 10; A. Hall,
„Dwa realizmy”, Tygodnik Powszechny, nr 28 (14 VII 1985); tegoż, „Co pozostało”, Przegląd Katolicki, nr 20 (1984); W. Leitgeber, „Modele
pośredniego działania”, Myśl Polska, 1–15 X 1987. Ciekawe uwagi na temat recepcji koncepcji polityki czynnej w środowisku londyńskiej
Myśli Polskiej zamieścił R. Matyja, Państwowość PRL w polskiej reﬂeksji politycznej lat 1956–1980 (Kraków: b.w., 2007): s. 330–332.
O recepcji endeckiej koncepcji polityki czynnej pisali obszernie: T. Powidzki, „Pomorski model obrony czynnej” [w:] Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku(1976–1980), dz. cyt.,s. 9–10; L. Mażewski, „Pomorski model obrony czynnej” [w:] tamże, s. 109–116; G. Kucharczyk,
„Od Dmowskiego do Krzeczkowskiego. Kategoria realizmu politycznego w myśli politycznej Ruchu Młodej Polski” [w:] Między Europą
naszych pragnień a Europą naszych możliwości, (red.) J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. 2 (Gorzów Wielkopolski: Wyd. Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007): s. 57 i nast. Warto pamiętać, iż „legendarny” tekst Jacka Kuronia, „Myśli o programie działania”, Aneks,
nr 13/14 (1977) (zob. także: Polityka i odpowiedzialność [Londyn: „Aneks”, 1984]: s. 124–142), w sposób świadomy nawiązywał do Myśli
nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego, zwłaszcza w zakresie koncepcji polskiej polityki czynnej. Zbieżność dziewiętnastowiecznej
endeckiej koncepcji polityki czynnej ze strategią środowisk postkorowskich poddał w wątpliwość A. Walicki. W szkicu pt. „Tradycje polskiego
patriotyzmu” uzasadniał, iż E. Abramowski nawiązywał do pozapaństwowej organizacji sił społecznych. W przypadku Dmowskiego sama
koncepcja upodmiotowienia miała dwie „fałszywe” płaszczyzny. Pierwsza, polegała na odbudowaniu w świadomości Polaków ducha
„narodowo-państwowego”. Druga, na całkowitym podporządkowaniu członków wspólnoty interesowi narodowemu. W ten sposób, odchodząc od moralnego kontekstu polityki, stworzył własny styl myślenia prototalitarmego. „Nie ulega przeto wątpliwości, że podobieństwo
między ideologią endecką (również wczesnoendecką) a ideologią opozycji demokratycznej spod znaku KOR-u było pozorne raczej, niż
rzeczywiste. Podobieństwo myśli KOR-owców do koncepcji Abramowksiego (łącznie z utopijnymi jej elementami) wydaje się bardziej
autentyczne” – konstatował Walicki. Cyt. za: A. Walicki, „Tradycje polskiego patriotyzmu”, Aneks, nr 40 (1985): s. 74–75.

24

Por.: Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki (Lwów 1902). Zob. też: J. R. Sielezin, „Naród i państwo w myśli politycznej
Narodowej Demokracji (1887–1939)” [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek…, dz. cyt., s. 40.
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chrześcĳańskiej (przede wszystkim ewangelicznej powinności miłości bliźniego) mogło być uzasadnione, biorąc pod uwagę zarówno intelektualny klimat epoki (eksplozja darwinizmu społecznego), jak i warunki obiektywne (naród pod zaborami – bez państwa), o tyle przeniesienie zasady
„egoizmu narodowego” do rzeczywistości Polski „ludowej” nieuchronnie należało odrzucić. „Konsekwentny egoizm narodowy, wytłumaczalny w pewnych okolicznościach jako praktyka postępowania (np. w sytuacji poważnego zagrożenia bytu narodowego) jest niemożliwy do
zaakceptowania jako propozycja ideowa. W istocie stanowi zaprzeczenie idei narodowej. Musi
mieć ona wymiar uniwersalny” – wyjaśniał Hall.26 W prezentowanym przez RMP stylu politycznego myślenia, pomimo uczynienia z narodu wspólnotowego kategorii nadrzędnej, przestrzegano
zarówno przed nadmiernym podporządkowaniem jednostek narodowi, co groziło naruszeniem
podmiotowości jednostki, z drugiej zaś strony, dystansowano się od megalomanii narodowej.
„Historia udowodniła do czego może doprowadzić przeciwstawienie zbiorowości: rasy, narodu,
klasy – człowiekowi. Oznacza to z reguły podeptanie niezbywalnych praw osoby ludzkiej,
a w konsekwencji także godności i duchowej wielkości narodu” – komentował Aleksander Hall.27
Stosunek do własnego narodu opierał się na uniwersalnej zasadzie ordo caritatis. Niosło to za sobą
konsekwencje natury ideowej. Jak już wcześniej pisałem, powinności jednostek wobec wspólnoty
nakłady się na obowiązki wobec ludzkości. Określano w ten sposób pierwszeństwo obowiązków
wobec własnego narodu nad powinnościami wobec innych narodów (ludzkości). Zatem, analogicznie, jak u „wczesnego Dmowskiego”, narodowe wyznanie wiary publicystów RMP zachowywało swoją humanistyczną (europejską) „osłonę”. Przywołajmy na moment samego Dmowskiego:
Obowiązki względem ojczyzny – to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i te które po
nas przyjdą. Z tego samego źródła rodzą się obowiązki względem innych
narodów, względem ludzkości. Jak wobec dzisiejszej Polski człowiek poczuwa się do obowiązków w imieniu swoim, jak wobec dawniejszej i przyszłej – w imieniu swego pokolenia, tak wobec ludzkości – w imieniu
własnego narodu. Nasz naród korzystał ciągle z doświadczenia, zasobów
duchowych, z pracy wiekowej innych ludów, które go wyprzedziły w cywilizacji.28

Aﬁrmacja własnej kultury, zakorzenienie w rodzimej tradycji nie mogło, bowiem oznaczać
całkowitej izolacji od dziedzictwa europejskiego:
Szczególnie istotnym czynnikiem tożsamości społeczeństwa polskiego
jest tysiącletni związek ze światem zachodnim. Moment startu państwowości polskiej był jednocześnie chwilą bezpowrotnego włączenia Polski
w orbitę świata uniwersalnych wartości chrześcĳańskich i cywilizacji
łacińskiej. Fakt ten przesądził raz na zawsze o tym, że Polska stała się
częścią Europy, naród polski członkiem rodziny narodów europejskich.
A. Hall, „Moje narodowe wyznanie wiary”, dz. cyt., s. 21; tegoż, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”, dz. cyt.,: s. 35–36.
Zob. także: J.W.T. [J. Bartyzel], „Jeśli nie interes, to co?”, Prześwit, nr 47 (1988).
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A. Hall, „Czy zagraża nam nacjonalizm?”, dz. cyt. (również Myśl Polska, 13 II 1980, s. 3). Z Hallem polemizował Marek
Jurek. Zob.: Tegoż, „Nacjonalizm czy nacjonalizmy”, Powściągliwość i Praca, grudzień 1984, s. 6.

27

R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, dz. cyt., s. 23–24. Głos polemiczny Sz. Wojtkowera, „Patriotyzm, nacjonalizm,
liberalizm”, Bratniak, nr 30 (listopad-grudzień 1979): s. 16–18.

28

Zerwanie duchowej więzi z jednoczącą się dziś powoli, ale nieuchronnie
Europą – rzecz jasna Europą Ojczyzn – oznaczałoby również nasze samobójstwo duchowe. Tylko cywilizacja europejska potraﬁła pogodzić wolność
jednostki z autorytetem państwa, a wartości narodowe z uniwersalnymi.
Musimy mieć świadomość, że jesteśmy depozytariuszami twórców kultury
europejskiej – pisano w Deklaracji Ideowej RMP (1979 r.).29

Publicyści RMP wielokrotnie artykułowali swoje przywiązanie do cywilizacyjnego dorobku
Europy, uznając, że odcięcie się od tego dziedzictwa i „zamknięcie” na wpływy ponadnarodowe,
ale jednak uniwersalne, prowadzić może do ksenofobii i szowinizmu, fałszując „ideę narodową”.30 Poza tym, jak stwierdzał Aleksander Hall, „rzeczywiste dobro mojego narodu nie może
wymagać ode mnie krzywdzenia ludzi należących do innych narodów, do postępowania niezgodnego z etyką ukształtowaną przez chrześcĳaństwo”.31
Konsekwencją przyjęcia powinności wobec narodu i wspólnoty ludzkiej było również wypracowanie własnej środowiskowej formuły patriotyzmu. Punkt wyjścia stanowiła bezsprzecznie
recepcja narodowo-demokratycznego modelu patriotyzmu nowoczesnego (realnego). „Młodopolacy” dystansowali się zarówno od kompleksu niższości, niewiary we własne siły, jak również
apoteozy cech narodowych. Narodową kondycję należało oceniać krytycznie, na chłodno, nie
stroniąc od trzeźwego osądu. W tej płaszczyźnie bezpośrednio odwoływano się do sugestii i krytycznych analiz polskiej psychiki narodowej autorstwa Romana Dmowskiego. Jawi się on nam
jako edukator kolejnych pokoleń; beznamiętny i chłodny obserwator rzeczywistości. Pochodną
tego jest w takim samym stopniu maksymalizm oczekiwań wobec Polaków, jak i „rewizja” stanu
„polskiej duszy”. Należałoby zatem zadać pytanie: jaki był ów środowiskowy model patriotyzmu?
Przede wszystkim „rmpowiaków” fascynowała i inspirowała postawa realnego działania na rzecz
interesu narodowego, bez zbędnej celebry, namiętności i emocjonalnych uzasadnień. Wspominanie klęsk, przypominanie szlachetnych postaw oraz deklaracji patriotycznych z przeszłości na
łamach Bratniaka i Polityki Polskiej służyć miało raczej „pielęgnowaniu pamięci”, aniżeli kalkomanii, odwzorowywania postaw, zachowań i dostosowywania ich do każdej sytuacji, w każdym momencie dziejowym. Wydaje się, że nowoczesny patriotyzm miał być „patriotyzmem pracy”
i poświęcenia, aniżeli „patriotyzmem serca”.32 Nie miał być to tylko „patriotyzm sztandarów”,
poświęcanych tablic pamiątkowych, otwieranych „z pompą” pomników bohaterów, najczęściej
poległych mając na ustach kluczowe słowo: „ojczyzna”. „Młodopolakom” zależało, w moim przekonaniu, aby tradycja wyszła poza schematy, utarte standardy, nie była jedynie odświętnym pokazem polskości, ale stała się trwałym, konsekwentnym i codziennym przejawem troski

29
„Deklaracja Ideowa Ruchu Młodej Polski”, dz. cyt., s. 10. Przeciwko europocentryzmowi i nadmiernemu eksponowaniu
roli narodu w katalogu dezyderatów „młodopolskich” wystąpił K. Turzyński w tekście: „Stanowić o sobie. Człowiek a wspólnoty”,
Bratniak, nr 25 (wrzesień-październik 1980): s. 29–30.
O europejskiej wspólnocie wartości traktują zwłaszcza artykuły: A. Hall, „Europa, ale jaka?”, tamże, nr 30 (wrzesień-październik 1979); tegoż, „Idee polityczne gen. De Gaulle’a”, tamże, nr 8 (1986) (zwłaszcza podrozdział V, „Wizja Europy”); tegoż, „Zachód wobec komunizmu – wobec książki Ravela”, Polityka Polska, nr 5 (1984); G., „Suwerenność i polityka”, tamże, nr 7–8
(1985–1986) (wyd. londyńskie, nr 7, 1987); tegoż, „Wizja Europy gen. De Gaulle’a”, Tygodnik Powszechny, nr 43 (24 X 1985); tegoż,
„Europejczyk”, Przegląd Katolicki, nr 1 (3 I 1988): s. 3, 7.
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31
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Tegoż, „Moje narodowe wyznanie wiary”, dz. cyt., s. 21.
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H. S., „Myśli o Polsce”, tamże, nr 6/7 (kwiecień 1978): s. 10–15; J. Bartyzel, „Jeszcze jeden głos w dyskusji”, tamże, s. 28
i nast.; J. Traczykowski, „O patriotyzmie”, tamże, s. 9; „Nowoczesny patriotyzm to służba interesowi narodowi…”, dz. cyt., s. 6.
Warto porównać z „Listem Episkopatu o chrześcijańskim patriotyzmie”, Bratniak, nr 12–13 (wrzesień-październik 1978): s. 14–21;
T. Wołek, „Po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki”, Polityka Polska, nr 6 (1985): s. 11 i nast.
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o wspólnotę. Miał być to patriotyzm obowiązków i powinności, patriotyzm integralny.33 Przywołując supozycję Romana Dmowskiego, Aleksander Hall pisał:
jest to patriotyzm żarliwy, opierający się na związku moralnym z narodem i ojczyzną, jak na racjonalnej ocenie zalet i słabości własnego narodu.
[…] Dla Dmowskiego Polska nie jest Chrystusem narodów, krajem, któremu ze względu na jego cnoty przypada misja zbawienia ludzkości i prawo
oczekiwania solidarności od innych narodów. […] Uważam, że koncepcja
narodu, a także patriotyczna deklaracja Dmowskiego ze wstępu do „Myśli
nowoczesnego Polaka” w znacznej mierze zachowują swą aktualność. Również trwałą wartością, z której powinniśmy nadal korzystać, jest pojmowanie patriotyzmu w kategoriach działań na rzecz realistycznie
rozumianego interesu narodowego.34

Przyjęcie narodowo-demokratycznego stylu myślenia politycznego nie oznaczało w żadnym
razie zamykania się na recepcję wątków z innych nurtów myśli politycznej. Wypada w tym miejscu
zaznaczyć, że równie ważny okazał się konserwatywny, a ściślej „stańczykowski”, model rozumienia patriotyzmu. Dla Aleksandra Halla była to szkoła politycznej syntezy, symbiozy polskiej tradycji insurekcyjnej (niepodległościowej) z realizmem; syntezy „Polski rozumu” z „Polską ducha
i serca”.
[…] stańczycy odcisnęli silne piętno na dalszym rozwoju polskiej myśli
politycznej. Wpłynęli na sposób myślenia elit przywódczych następnego
pokolenia, w tym największych osobowości: Piłsudskiego i Dmowskiego.
Pierwszy z nich, spadkobierca idei wieloetnicznej, jagiellońskej Rzeczypospolitej i romantyczno-powstaniowej tradycji, przejął od stańczyków ocenę
przyczyn upadku Rzeczypospolitej i ideę państwa silnego mocną pozycją
władzy wykonawczej. Ideologia państwowa obozu sanacyjnego wyraźnie
nawiązywała do dorobku intelektualnego „szkoły krakowskiej”, choć w swej
praktyce politycznej obóz ten często posługiwał się historiozoﬁą stańczyków w sposób instrumentalny i selektywny. Dmowski przejął od stańczyków rozumienie patriotyzmu, wymagające brania narodu takim, jakim on
jest, bez historycznych retuszy upiększających przeszłość, a zwłaszcza bez

Por.: T. Sikorski, „Uwagi o Polsce i Rosji. Realizm polityczny w twórczości Aleksandra Halla i publicystyce Ruchu Młodej
Polski” [w:] Z najnowszych dziejów Polski: szkice historyczno-politologiczne, (red.) P. A. Leszczyński, M. Szczerbiński (Gorzów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2008): s. 159–160. Pojęcie „patriotyzmu integralnego” zaproponowała poznańska
grupa skupiona w Związku Akademickim „Pro Patria”. W deklaracji związku pisano: „W naszej pracy chcemy tworzyć model Polaka
na miarę naszej wizji narodowych celów. Służbę Polsce uznajemy za treść naszego życia. Temu celowi chcemy podporządkować
osobiste aspiracje i interesy. Wyznawane przez nas wartości będziemy realizować poprzez udział w życiu uczelni, państwa oraz
przyszłej pracy zawodowej. Wychowując do odpowiedzialności za naród pragniemy kształtować ludzi samodzielnych, zdolnych
do własnego, niezależnego osądu rzeczywistości. Tylko ludzie o ugruntowanym światopoglądzie i trwałych przekonaniach moralnych będą w stanie oprzeć się presji władzy lub własnego otoczenia, tylko oni będą odporni na próby zastraszenia i manipulacji
politycznej. Przez pracę w organizacji studenckiej chcemy utrwalić umiejętność zespołowego działania, której tak często brakowało
i nadal brakuje Polakom. Postulowaną przez nas koncepcję wszechstronnego uczestnictwa w życiu narodowym określamy jako
„patriotyzm integralny”. Cyt. za: „Deklaracja ideowa Związku Akademickiego »Pro Patria« Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu”, Bratniak, nr 29 (marzec-kwiecień 1981).

33

A. Hall, Polskie patriotyzmy (Warszawa: „Info-Trade”, 2000): s. 40–44; J. Majewski, „Dlaczego przystąpiłem do Ruchu Młodej Polski”, dz. cyt.

34

egzaltacji narodowej. Oceny dziewiętnastowiecznych polskich powstań
głoszone przez Dmowskiego pokrywały się z wcześniejszymi ocenami krakowskich konserwatystów. Myśl o silnym państwie, posiadającym sprawną
władzę wykonawczą, jako podstawowym zadaniu patriotycznym, pojawiająca się w następnych pokoleniach polskich elit świadomie lub nieświadomie nawiązywać będzie do dorobku stańczyków – wyjaśniał lider RMP.35

Sięgając do narodowo-demokratycznej kategorii narodu publicyści RMP wzbraniali się przed
doktrynerstwem. Stąd, konsekwentnie i świadomie unikali określania siebie jako narodowców,
czy też nacjonalistów.36 Zakładano bowiem, że upowszechnienie idei narodu, jako rzeczywistej
wspólnoty, a zarazem „zbiorowego obowiązku” musi iść w parze z dokonaniem syntezy wartości
narodowych (personalistycznych-wspólnotowych) z humanistycznymi (ogólnoludzkimi),
wypływającymi z analogicznych źródeł. Tę propozycję nazywano narodowym personalizmem
vide nacjonalizmem humanistycznym.
Dla nas, podejmujących pracę nad nowym kształtem ideologii narodowej, oczywiste jest, że wartości narodowe muszą być zespolone z humanistycznymi i że główny jej fundament stanowić powinno
poszanowanie godności i przyrodzonych praw każdego człowieka i każdej
wspólnoty narodowej. Nie ma innej drogi, gdyż oznaczałoby to wyrzeczenie się podstawowych wątków naszej tradycji narodowej i w konsekwencji
utratę naszej tożsamości. W szczególności zaś, pozostawałoby w zasadniczej niezgodności z wartościami chrześcĳańskimi, które głęboko przeniknęły nasze zbiorowe i indywidualne życie. Wierzę, że tylko
humanistyczna wersja ideologii narodowej może zostać zaakceptowana
przez nasze społeczeństwo – konstatował Hall.37

35
36

A. Hall, Polskie patriotyzmy…, dz. cyt., s. 34–35.

Unikanie formuły „nacjonaliści”, „narodowcy” stanowiło także bez wątpienia konsekwencję „społecznego ostracyzmu”.
Jak twierdził Aleksander Hall pojęcie nacjonalizmu w społecznym odbiorze łączono synonimicznie z faszyzmem, antysemityzmem
(niewątpliwie „ciążył” także stygmat marca 1968). Hall stwierdzał także, że „reputacji endecji zaszkodzili także jej epigoni. W książkach
i publicystyce J[ędrzeja] Giertycha, niestety także w znacznej części publicystyki ostatnich lat londyńskiej »Myśli Polskiej«, ujawniły
się historycznie ukształtowane urazy i obsesje. Były one często odbiciem »a rebours« lewicowych obsesji antyendeckich i historycznego już sporu z piłsudczykami. Wbrew ostrzeżeniom Dmowskiego, który przestrzegał swych uczniów, aby nie byli talmudystami, niejeden z nich okazał się przede wszystkim strażnikiem litery doktryny, a nie sposobu politycznego myślenia Mistrza”. Zob.:
A. Hall, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”, dz. cyt., s. 29–30. Zob. także: Tegoż, „Polemiki z cieniami zapomnianych przodków”,
Bratniak, nr 6/7 (kwiecień 1978): s. 16, 19–20; tegoż, „Krytyka »Krytyki«”, tamże, nr 14 (listopad-grudzień 1978): s. 10–11; „Nowoczesny patriotyzm to służba interesowi narodowemu…”, dz. cyt., s. 6.
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37
A. Hall, „Czy zagraża nam nacjonalizm?”, dz. cyt., s. 27. Por. także: Tegoż, „Od redakcji”, tamże, nr 27 (styczeń-luty 1981):
s. 4. Natomiast T. Turzyński proponował, aby zastąpić formułę nacjonalizmu (dychotomiczny podział na „swoich” i „obcych”), patriotyzmem opartym na ewangelicznej miłości bliźniego i solidarności międzyludzkiej. Por.: T. Turzyński, „Stanowić o sobie. Człowiek
a wspólnoty”, tamże, nr 25 (wrzesień-październik 1980): s. 29.

Dokumenty

Raport
Korheera
– Holokaust w ujęciu statystycznym
Jan BańBor
Od bez mała 40 lat w Archiwum Akt Nowych w Warszawie do dyspozycji badaczy znajdują
się zmikroﬁlmowane akta Inspektora ds. Statystyki przy Naczelnym Dowódcy SS i Szeﬁe Policji
Niemieckiej i przy Komisarzu Rzeszy ds. umacniania niemczyzny, dr. Richarda Korheera. Są
przechowywane obecnie w Archiwum Federalnym w Berlinie. Poniżej prezentujemy wybranych
osiem dokumentów, dotyczących problematyki „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”
w ujęciu statystycznym. Przy ich tłumaczeniu na język polski starano się zachować specyﬁkę
języka, nie dokonując zbytnich ingerencji. Każdy dokument poprzedzony został regestem. Prezentowane dokumenty nigdy nie funkcjonowały w polskiej przestrzeni historyczno-dokumentacyjnej.
Autorem tej „znamiennej” dokumentacji był Richard Korheer. Urodził się on 30 października 1903 r. w Ratyzbonie w rodzinie mistrza krawieckiego. Studiował od 1922 r. ekonomię polityczną i prawo w Monachium i Erlangen. W swojej dysertacji zajął się regresem
urodzin w Niemczech. W 1927 r. opublikował książkę Geburtenrückgang – Mahnruf an das deutsche Volk (Spadek urodzin – ostrzeżenie dla narodu niemieckiego), do której w późniejszym wydaniu
w 1935 r. przedmowę napisał późniejszy Naczelny Dowódca SS i Szef Policji Niemieckiej,
Heinrich Himmler.1 Korheer pracował w Oddziale Statystycznym Urzędu Rzeszy, z którego
został ponoć zwolniony w 1930 r. „z powodu publicznego wyrażania idei narodowosocjalistycznych”. Następnie, został kierownikiem grupy roboczej „Ojczyzna i Rzesza”, a w latach
1930–1933 należał do Bawarskiej Partii Ludowej – jak sam później zapewniał – „w sposób
formalny i ze względów taktycznych”. 1 stycznia 1934 r. przejął kierownictwo Bawarskiego
Krajowego Urzędu Statystycznego (dzisiejsza nazwa: Bawarski Urząd Krajowy ds. Statystyki
i Przetwarzania Danych). Przez następne pięć lat (1935–1940) kierował urzędem statystycznym miasta Würzburga. W 1935 r. Korheer na próżno usiłował zminimalizować swoją nienazistowską aktywność polityczną w okresie studiów i zaszeregować się jako „stary towarzysz
walki”. Dopiero dwa lata później uzyskał członkostwo w NSDAP, ale odrzucił propozycję

Heinrich Luitpold Himmler (ur. 7 X 1900 w Monachium – samobójstwo 23 V 1945 w Lüneburgu). Był jednym z najbardziej
wpływowych polityków III Rzeszy. Jako Naczelny Dowódca SS i Szef Policji Niemieckiej, a w latach 1943–1945 minister spraw wewnętrznych Rzeszy, był jednym z głównych architektów masowego ludobójstwa w okresie II wojny światowej.
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wstąpienia do SS. Kierownik powiatowy NSDAP w Würzburgu żalił się, że Korheera nigdy
nie można było dojrzeć na imprezach politycznych i że był trochę nieśmiały, rozdrażniony,
i z natury bojaźliwy.
W marcu 1939 r. Korheer spotkał się z Himmlerem, który zlecił mu wykonanie nieetatowych
prac, w których chodziło o zestawienia statystyczne w aparacie SS. 9 grudnia 1940 r. został mianowany kierownikiem Oddziału Statystycznego w Głównym Urzędzie SS, przejmując tym
samym odpowiedzialność za statystykę we wszystkich urzędach SS. Jednocześnie pełnił funkcję
Inspektora ds. Statystyki przy Naczelnym Dowódcy SS i Szeﬁe Policji Niemieckiej i przy Komisarzu Rzeszy ds. umacniania niemczyzny. Już wcześniej, w październiku 1940 r., zaoferował
on swoje usługi dla „umacniania niemczyzny”: „ponadto widziałbym dla siebie wdzięczne osobiste zadanie, możliwość działania w spokojniejszej pracy naukowej dla praktyki, właściwie dla
I Głównego Oddziału (użycie ludzi): ewidencja osób pochodzenia niemieckiego w niemieckiej
przestrzeni życiowej, przede wszystkim poza Rzeszą, ludności mieszanej, obcych rasowo jako
naukowa praca przedwstępna dla przesiedleń”. W styczniu 1943 r. Himmler zlecił Korheerowi
sporządzenie obszernego sprawozdania o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” (dokument 1). Himmler zganił pierwszą redakcję tzw. raportu Korheera, ponieważ znalazło się tam
pojęcie „specjalnego traktowania”, które było znane jako synonim ﬁzycznego eliminowania
ludzi. Korheer zastąpił to słowo wyrażeniem „przepuszczenie”.2 Krótsza wersja raportu Korheera
została przedstawiona Hitlerowi. W lutym 1943 r. Korheer zgłosił się na ochotnika na front, jednak jego prośba została załatwiona odmownie.
1 lutego 1944 r. instytucja kierowana przez niego została przeniesiona w pobliże Ratyzbony
i przemianowana na Instytut Statystyczno-Naukowy przy Naczelnym Dowódcy SS. Była to pozorna utrata prestiżu, ale jednocześnie Himmler stworzył Centralny Instytut Maszynowy dla
optymalnej ewidencji osób. Korheer, który służył rzetelnymi analizami, w dalszym ciągu cieszył
się absolutnym zaufaniem samego Himmlera i jego Sztabu Osobistego.
Po zakończeniu II wojny światowej przebywał do 1946 r. w obozie internowania. Jego raport
nie znalazł się wśród materiałów dowodowych w procesie norymberskim przeciwko głównym
zbrodniarzom wojennym, ale dopiero w procesach przed amerykańskimi sądami wojskowymi.
Richard Korheer pozostał nienagabywany i twierdził, że o akcjach zagłady usłyszał dopiero po
załamaniu się Niemiec w 1945 r.
Według zeznań Adolfa Eichmanna3, Korheer miał jednak w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt) wgląd we wszystkie tajemnice i był w kontakcie
z dowódcami grup i oddziałów operacyjnych Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
Jego własne sformułowania w raporcie jak „załamanie się mas żydowskich… od przedsięwzięć
ewakuacyjnych” i nakaz Himmlera zastąpienia „specjalnego traktowania”, stoją w sprzeczności
z jego twierdzeniem o niewiedzy o ludobójstwie.
Po powstaniu RFN Korheer znalazł posadę w Federalnym Ministerstwie Finansów. Ponadto,
mając dobre kontakty z dawnym narodowo-socjalistycznym socjologiem i antropologiem Karlem
Valentinem Müllerem (1896–1963), otrzymał na okres bez mała trzech lat (1959/1960

Termin „przepuszczenia“ był stosowany we wszystkich sprawozdaniach, zarówno poufnych, jak i oﬁcjalnych, instytucji
i organów III Rzeszy, zajmującymi się kwestiami narodowościowymi. Służył on także do zakamuﬂowania procedury dzielenia ludzi
według nazistowskich kryteriów rasowo-biologicznych i politycznych.

2

Karl Adolf Eichmann (ur. 19 III 1906 w Solingen, stracony 31 V 1962 w Ramla koło Tel Avivu). Był podpułkownikiem SS
oraz kierownikiem referatu w RSHA, odpowiedzialnym za wypędzenia i deportacje Żydów oraz odpowiedzialnym za zamordowanie
5.5 mln Żydów. W 1960 został uprowadzony z Argentyny przez agentów Mosadu i przerzucony do Izraela. Po procesie został skazany na śmierć i stracony.

3

– semestr letni 1962) katedrę w Wyższej Szkole Gospodarczej i Społecznej w Erlangen–
Norymberdze. Kiedy angielski historyk i archeolog Gerard Roberts Reitlinger (1900–1978)
opublikował pod koniec lat 50. ubiegłego wieku książkę o „ostatecznym rozwiązaniu”, raport
Korheera stał się znany szerszej opinii na Zachodzie, a on sam został zwolniony ze wszystkich
funkcji państwowych, naukowych i społecznych. Zmarł prawdopodobnie na początku lat 80.
XX w.

Raport Korheera
Raport zawiera dane statystyczne o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” i został
zakwaliﬁkowany jako „Tajne. Sprawa wagi państwowej”. Został sporządzony na polecenie Himmlera w dwóch różnych wersjach, pierwsza z 23 marca 1943 r. (dok. nr 4) i druga z 19 kwietnia
1943 r. (dok. nr 8). Według niektórych danych Adolf Eichmann miał przedstawić Himmlerowi
w sierpniu 1942 r. już ustny, a następnie 15 grudnia 1942 r. pisemny „Raport z działalności i sytuacyjny z ostatecznego rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej”. Niestety dokument nie
zachował się. Oczywiście raport Eichmanna wywołał niezadowolenie Himmlera, który skarżył
się 18 stycznia 1943 r.: „Osobiście Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy nie prowadzi już więcej […] żadnych prac statystycznych w tej dziedzinie, gdyż dotychczasowej dokumentacji statystycznej brakuje specjalistycznej dokładności”.4
Tego samego dnia Himmler nakazał Korheerowi, jako Inspektorowi ds. Statystyki, sporządzenie
raportu o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”, zapewniając go jednocześnie, że Główny
Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy odda mu do dyspozycji wszystkie niezbędne i pożądane dokumenty.
23 marca 1943 r. Korheer wysłał szesnastostronicowy raport do Rudolfa Brandta5, osobistego
referenta Himmlera. Himmler poinformował 9 kwietnia 1943 r. szefa RSHA, Ernsta Kaltenbrunnera6, iż otrzymał on raport „jako materiał na późniejsze czasy, i wprawdzie do celów maskujących za zupełnie dobry. W obecnej chwili nie wolno go ani publikować, ani przekazywać
dalej”.7 Tego samego dnia szef biura Himmlera, August Meine przekazał osobiste pismo Brandta, datowane 10 kwietnia 1943 r. do Korheera (dok. nr 2).
Himmler wydał Korheerowi polecenie 10 kwietnia 1943 r. sporządzenia krótszej wersji raportu „do przedłożenia führerowi”.8 19 kwietnia 1943 r. Korheer wysłał skróconą wersję raportu
(6 ? strony) z pismem przewodnim do Rudolfa Brandta. Prawdopodobnie ta wersja została przepisana w RSHA i przesłana Hitlerowi. Według zeznań Eichmanna egzemplarz raportu powrócił
do RSHA z adnotacją „Führer przyjął do wiadomości, zniszczono H[einrich] H[immler]”
i następnie został zniszczony.9

4
5

Saul Friedländer, Das Dritte Reich und Juden (Monachium: Durchgesehene Sonderauﬂage 2007): s. 862.

Rudolf Hermann Brandt (2 VI 1909 w Frankfurcie n/Odrą, stracony 2 VI 1948 w więzieniu dla zbrodniarzy wojennych
w Landsbergu). Był osobistym referentem Himmlera i kierował jego Sztabem Osobistym. Był ponadto radcą ministerialnym
w MSW Rzeszy.
Ernst Kaltenbrunner (4 X 1903 w Ried w Austrii Górnej, stracony 16 X 1946 w Norymberdze). Od 1943 do końca II
wojny światowej był szefem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa oraz szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt).

6

7
8
9

Gerald Fleming, Hitler und die Endlösung (Wiesbaden/Monachium: Limes Verlag, 1982): s. 150.
Tamże, s. 151.
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Zawartość dłuższej wersji raportu
Dłuższa wersja szesnastostronicowego raportu Korheera, datowana na 23 marca 1943 r. rozpoczyna się obszerniejszymi wywodami wstępnymi, odnoszącymi się do trudności przy ewidencjonowaniu liczbowym Żydów. W rozdziale II „Bilans Żydów w Niemczech” wskazuje się, że w 1933
r. szacowano na terenie Rzeszy Niemieckiej – 561 tys. Żydów, a po bez mała dziesięciu latach
– dziesięciokrotnie mniej. W rozdziale III „Żydowska słabość narodowa” Korheer ukazuje nadmierne zestarzenie się i „nadzwyczajną śmiertelność” żydostwa niemieckiego. Rozdział IV traktuje o emigracji Żydów z Niemiec. Kolejny rozdział „Ewakuacja Żydów” ujawnia dane RSHA
i wymienia liczby dla terenów Rzeszy Niemieckiej, wschodnich terenów okupowanych oraz dla
obszarów będących pod wpływami władzy niemieckiej w Europie na dzień 31 grudnia 1942 r.
Zgodnie z dyrektywami Himmlera, Korheer na str. 9 w pkt. 4 zastąpił pierwotne oznaczenie
„specjalne traktowanie”, następującym sformułowaniem: „4. transportowanie Żydów z prowincji
wschodnich na rosyjski wschód … 1 449 692 Żydów, byli przepuszczani przez obozy w Generalnym Gubernatorstwie ... 1 274 166 Żydów”.
W rozdziałach VI–IX podane są dane liczbowe Żydów w gettach, w obozach koncentracyjnych, wykonawczych zakładach sądowniczych i uwzględnia tzw. użycie Żydów do pracy. Końcowa część raportu, rozdział X „Bilans Żydów europejskich” wskazuje, że żydostwo europejskie
utraciło od 1933 r. połowę swojej liczebności z 10 mln populacji.

Krótsza wersja raportu
W krótszej wersji raportu z 19 kwietnia 1943 r., przedłożonej Hitlerowi, znajdują się dwie
istotne zmiany. Pierwsza odnosi się do wydłużenia statystyki do 1 kwietnia 1943 r.: „Liczba
Żydów Starej Rzeszy zmniejszyła się dalej w tym okresie z 51 327 na dzień 31.12.1942 r. do
31 910 na dzień 01.04.1943 r. […] Poza tym należy prawdopodobnie doliczyć w zestawieniu
jeszcze większą liczbę Żydów, którzy w końcu muszą być odpisani jako nienadający się odnaleźć,
jak ma to wciąż także miejsce przy każdym katastrze mieszkańców. Stan Żydów na starym terytorium Rzeszy (bez terenów wschodnich) zbliża się do swego końca”.
Druga istotna zmiana odnosi się do wniosków końcowych: „Łącznie prawdopodobnie żydostwo europejskie od 1933 r., a więc w pierwszym dziesięcioleciu rozwoju władzy narodowosocjalistycznej, straciło wkrótce połowę swego stanu. Z tego ponownie tylko około połowa, a więc
¼ ogólnego stanu europejskiego z 1937 r., napłynęła do pozostałych części Ziemi”.

Wiarygodność raportu
Standardowe dzieło Dimensionen des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus (Rozmiary ludobójstwa. Liczba oﬁar żydowskich narodowego socjalizmu)10 bazuje wielokrotnie
na danych Korheera, które służą jako ważne punkty odniesienia dla obliczenia łącznej liczby
oﬁar żydowskich. Dzieło to odzwierciedla stan badań, według których do marca 1943 r. zostało
zamordowanych, co najmniej dwa i pół milionów Żydów.

Wolfgang Benz, Dimensionen des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus (Monachium: dtv
4690, 1996): s. 3–4.

10

Nowsze rezultaty badań podważają jednak tę liczbę oﬁar, uznając ją za zaniżoną. Wybitny
historyk niemiecki młodszego pokolenia, Dieter Pohl uważa liczbę oﬁar podanych w raporcie
Korheera dla Ukrainy, za wyraźnie za małą. Twierdzi on, że RSHA zlecił dopiero w dniu 4 lipca
1942 r. grupom operacyjnym i oddziałom specjalnym Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa przedstawianie miesięcznych raportów z przeprowadzanych egzekucji. W związku
z tym Korheer nie mógł uwzględnić w raporcie wymordowanie 324 tys. miejscowych Żydów
przez te „komanda śmierci”.11 Także Raul Hilberg wskazuje na to, że w zestawieniu oﬁar żydowskich brakuje „bilansu” działania wspomnianych grup i oddziałów specjalnych w południowej Rosji w lecie 1942 r. Określił on liczbę oﬁar na 363 tys. zamordowanych Żydów.12
Wykazana w raporcie liczba oﬁar – 1 274 166 z Generalnego Gubernatorstwa zgadza się
z tzw. telegramem Höﬂe’a.13 Ten radiogram został przejęty 11 stycznia 1943 r. przez wywiad
brytyjski, ale opinia publiczna dowiedziała się o jego treści w 2001 r. dzięki publikacji.14
Nr. 1
Beauftragung Heinrich Himmlers, 18 Januar 1943, mit die Aufstellung der Statistik für die Endlösung der
europäischen Judenfrage
Der Reichsführer-SS
Tgb. Nr. 32/2/43 g.
RF/V.

Feld-Kommandostelle, 18.1.1943

An den
Inspekteur für Statistik
Berlin
Ich beauftrage Sie mit der Aufstellung der Statistik für die Endlösung der europäischen
Judenfrage.
Das Reichssicherheitshauptamt hat Ihnen alle für diese Statistik notwendigen und gewünschten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Neben diesen vom Inspekteur für Statistik vorzunehmenden statistischen Arbeiten auf diesem
Gebiet hat das Reichssicherheitshauptamt selbst keine statistische Arbeit zu leisten.
gez. H. Himmler
Das Archiv der Neuen Akten in Warschau, Microﬁlm Publication in Alexandria, T-175, 68 roll, framme
2584401, Maschinenschrift

11
Dieter Pohl „Schauplatz Ukraine. Der Massenmord an der Juden …”, s. 169 [w:] Norbert Frei, Ausbeutung, Vernichtung,
Öffentlichkeit (Monachium: b.w., 2000).
12
13

Raul Hilberg, Die Quellen des Holocaust (Frankfurt n/M: S. Fischer Verlag, 2002).

Tzw. telegram Höﬂe’a był radiogramem nadanym w dniu 11 stycznia 1943 r. przez majora SS Hermanna Höﬂe ze sztabu
dowódcy SS i Policji dystryktu Lublin do RSHA, do referatu A. Eichmanna, zawierającym dane liczbowe o żydowskich oﬁarach,
które zostały zamordowane podczas Akcji „Reinhardt”. Radiogram został odszyfrowany przez brytyjski nasłuch, lecz pierwotnie
nie rozpoznano jego znaczenia. Był on przechowywany w jednym zespole angielskiego Public Rekord Ofﬁce i udostępniony
w 2000 r.
Peter Witte, Stephen Tyas „A New Dokument on the Deportation and Murder of Jews during, ‘Einsatz Reinhardt’ 1942”,
Holocaust and Genocid Studies (2001), z. 3, s. 468 – 486.
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Nr 1
Zlecenie Heinricha Himmlera z 18 stycznia 1943 r. o zestawieniu statystyki o ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej
Naczelny Dowódca SS
Dz[iennik] nr 32/2/43 t[ajne]
N[aczelny] D[owódca]/A[dministracja]

Polowe Stanowisko Dowodzenia, 18.1.1943

Do
Inspektora ds. Statystyki
Berlin
Polecam Panu opracowanie zestawienia statystyki o ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej.
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy ma oddać Panu do dyspozycji wszystkie niezbędne i pożądane dokumenty.
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, obok tych prac statystycznych prowadzonych przez
Inspektora ds. Statystyki, nie wykonuje sam w tej dziedzinie żadnej pracy statystycznej.
podpisał H[einrich] Himmler
Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej – AAN], mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T–175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei), mikroﬁlm 68, klatka 2584401, maszynopis

Nr. 2
Meinung Himmlers über den statistischen Bericht des Inspekteurs für Statistik über die Endlösung der
Judenfrage, 9 April 1943
Der Reichsführer-SS
Tgb. Nr. 1573/43 g[eheim]
RF/V.

Feld-Kommandostelle, 9.4.1943
Geheime Reichssache!
3 Ausfertigungen
3. Ausfertigung

An den
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
Berlin
Ich habe den statistischen Bericht des Inspekteurs für Statistik über die Endlösung der Judenfrage erhalten.
Ich halte, diesen Bericht als allenfallsiges Material für spätere Zeiten, und zwar zu Tarnungszwecken für recht gut. Im Augenblick darf er weder veröffentlicht noch weitergegeben werden.
Das Wichtigste ist mir nach wie vor, daß jetzt an Juden nach dem Osten abgefahren wird, was
überhaupt nur menschenmöglich ist. In den kurzen Monatsmeldungen der Sicherheitspolizei
will ich lediglich mitgeteilt bekommen, was monatlich abgefahren worden ist und was zu diesem Zeitpunkt nach an Juden übrig blieb.
gez. /-/ H. Himmler
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Nr 2
Opina Heinricha Himmlera z 9 kwietnia 1943 r. o sprawozdaniu statystycznym inspektora ds. statystyki
o „ostatecznyn rozwiązaniu kwestii żydowskiej”

Naczelny Dowódca SS
Dz[iennik] nr 1573/43
N[aczelny] D[owódca]/A[dministracja]

Polowe Stanowisko Dowodzenia, 9.4.1943
Tajne. Sprawa wagi państwowej!
3 kopie
3. kopia

Do
Szefa Policji Bezpiczeństwa i S[łużby] B[ezpieczeństwa]
Berlin
Otrzymałem sprawozdanie statystyczne Inspektora ds. Statystyki o ostatecznym rozwiązaniu
kwestii żydowskiej.
Uważam to sprawozdanie za ewentualny materiał na późniejsze czasy i wprawdzie do celów
maskujących za dość dobre. Obecnie nie można go publikować ani przekazywać dalej.
Nadal jest dla mnie najważniejsze, że Żydów teraz wywozi się na Wschód, co w ogóle jest tylko
możliwe w ludzkiej mocy. W krótkich meldunkach miesięcznych Policji Bezpieczeństwa chcę
oczywiście być informowany, ile miesięcznie zostało wywiezionych i ile do tego okresu zostało
jeszcze Żydów.
podpisał /-/ H[einrich] Himmler
AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T – 175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei),
mk. 103, kl. 2625024, maszynopis

Nr. 3
Das Schreiben des Inspekteurs für Statistik, Dr. Richard Korheer, an den SS-Obersturmbannführer Dr. R.
Brandt, Chef Pers. Stab Reichsführer-SS, von Übersendung des Berichtes über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage” an das Reichssicherheitshauptamt, 23 März 1943

Der Inspekteur für Statistik
Tgb. Nr. 36/g.Rs. Dr. K./K
SS-Obersturmbannführer Dr. R. Brandt
Pers. Stab Reichsführer-SS
Berlin

Berlin, 23.3.1943
Geheime Reichsache!

Lieber Pg. Brandt!
Gemäß Befehl des Reichsführers-SS vom 18.1.1943, Tgb. Nr. 32/2/43 g. und den entsprechenden Befehlen des Reichsführers an das Reichssicherheitshauptamt habe ich dem Reichssicherheitshauptamt den in Abschrift beigefolgenden Bericht über „Die Endlösung der europäischen
Judenfrage” als ersten vorläuﬁgen Bericht zur Verfügung gestellt.
Ein endgültiger, ausgebauter Bericht mit tadellosem Zahlenmaterial und mit einer hieb- und
stichfesten Bilanz über die zahlenmäßige Entwicklung des Judentums dürfte am besten vielleicht für den Stand vom 1. Juli, 1. Oktober oder 31.12.1943 nach sorgfältiger Vorbereitung der
zunächst noch sehr widersprechenden zahlenmäßigen Unterlagen zu erstellen sein. Ich wäre
Ihnen dankbar, wenn Sie dem Reichsführer einen diesbezüglichen Vorschlag machen würden,
zugleich wäre ich für Mitteilung dankbar, welche Einzelfragen aus dem Bericht der Reichsführer besser ausgearbeitet oder zurückgestellt haben will.
Anlage: 1 Bericht
(16 Blätter)
Heil Hitler!
gez. Korheer
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Nr 3
Pismo inspektora ds. statystyki, dr. Richarda Korheera z 23 marca 1943 r. do obersturmbannführera SS
dr. Rudolfa Brandta, szefa Sztabu Osobistego Naczelnego Dowódcy SS o przeka-zaniu raportu o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej” do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy

Inspektor ds. Statystyki
Dz[iennik]
nr 36/t[ajne]. S[prawa] w[agi]
p[aństwowej] doktor R[ichard] K[orheer]
Obersturmbannführer SS doktor R[udolf] Brandt
Sztab Osob[isty] Naczelnego Dowódcy SS
Berlin

Berlin, 23.3.1943
Tajne. Sprawa wagi państwowej!

Kochany T[owarzyszu] P[artyjny] Brandt!
Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy SS – tajne – z 18.01.1943 r., Dz[iennik]
nr 32/2/43t[ajne] i odpowiednimi rozkazami Naczelnego Dowódcy SS dla Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy przedstawiam do dyspozycji Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy
załączone w odpisie sprawozdanie o „Ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej” jako pierwsze sprawozdanie tymczasowe.
Ostateczne, rozbudowane sprawozdanie wraz z materiałem liczbowym bez zastrzeżeń i z mającym odeprzeć wszelkie zarzuty bilansem o ilościowym rozwoju żydostwa, zostanie prawdopodobnie wytworzone najbardziej być może z uwzględnieniem stanu na 1 lipca, 1 października
czy 31.12.1943 r., po starannym przygotowaniu przede wszystkim jeszcze bardzo sprzecznych
dowodów ilościowych. Byłbym wdzięczny Panu, gdyby przedstawił Pan Naczelnemu Dowódcy
SS odpowiednią propozycję, jednocześnie byłbym wdzięczny za informację, które pojedyncze
kwestie ze sprawozdania Naczelny Dowódca SS chce lepiej opracować czy odłożyć.
Załącznik: 1 sprawozdanie
(16 kart)
Heil Hitler!
podpisał R[ichard] Korheer
AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T – 175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei),
mk. 103, kl. 2625014, maszynopis

Nr. 4
Der Korheer – Bericht über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”(lange Fassung), 23 März 1943

Geheime Reichssache!

Der Inspekteur für Statistik
Beim Reichsführer-SS

DIE ENDLÖSUNG DER EUROPÄISCHEN JUDENFRAGE
Statistischer Bericht
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Inhalt:
Vorbemerkung
Die Judenbilanz in Deutschland
Jüdische Volksschwäche
Die Auswanderung der Juden aus Deutschland
Die Evakuierung der Juden
Die Juden in den Ghettos
Die Juden in den Konzentrationslagern
Juden in Jusitzvollzugsanstalten
Der Arbeitseinsatz der Juden
Europäische Judenbilanz

DIE ENDLÖSUNG DER EUROPÄISCHEN JUDENFRAGE
Statistischer Bericht
I. VORBEMERKUNG
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Zur Aufstellung einer Bilanz über die Ergebnisse auf dem Wege zur Lösung der Judenfrage
bedarf es der zahlenmäßigen Erfassung des Judentums und seiner Entwicklung. Die Widersprüche in den Zahlenangaben über das Judentum machen jedoch eine Vorbemerkung dahingehend nötig, daß Zahlen über das Judentum stets mit besonderem Vorbehalt aufzunehmen
sind und ohne Kenntnis ihrer Quelle und Entstehung oft zu Fehlschlüssen führen. Die Fehlerquellen liegen vor allem im Wesen des Judentums und seiner historischen Entwicklung in
seiner tausendjährigen ruhelosen Wanderschaft, den zahllosen Aufnahmen und Austritten, den
Angleichungsbestrebungen, der Vermischung mit den Wirtsvölkern, in dem Bemühen des
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Nr 4
Raport Korheera o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej” (wersja dłuższa) z 23 marca
1943 r.

Tajne. Sprawa wagi państwowej!

Inspektor ds. Statystyki
Naczelny Dowódca SS

OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDÓW EUROPEJSKICH
Sprawozdanie statystyczne
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Treść:
Uwagi wstępne
Bilans Żydów w Niemczech
Żydowska słabość narodowa
Emigracja Żydów z Niemiec
Ewakuacja
Żydzi w gettach
Żydzi w obozach koncentracyjnych
Żydzi w wykonawczych zakładach sądowniczych
Użycie Żydów do pracy
Bilans Żydów europejskich

OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDÓW EUROPEJSKICH
Sprawozdanie statystyczne
I. UWAGI WSTĘPNE
Zestawienie bilansu o wynikach uzyskanych na drodze do rozwiązania kwestii żydowskiej potrzebuje ilościowego zewidencjonowania żydostwa i jego rozwoju. Niezgodności w danych liczbowych o żydostwie wymagają jednak koniecznie daleko idącej uwagi wstępnej, iż dane
liczbowe o żydostwie należy zawsze przyjmować ze szczególnym zastrzeżeniem, a nieznajomość
ich źródeł i powstanie prowadzi często do błędnych wniosków. Źródła błędów tkwią przede
wszystkim w istocie żydostwa i jego rozwoju historycznym, w jego tysiącletniej niespokojnej
wędrówce, niezliczonych asymilacjach i wystąpieniach, w dążeniach do przystosowania się, mieszaniu się z narodami – gospodarzami, w dążeniach Żydów w sposób niezauważalny do unik-
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Juden, sich unbemerkt der Erfassung zu entziehen, und schließlich in falschen oder falsch ausgelegten Statistiken über das Judentum.
Darüber hinaus hat die Statistik – teils als statistischen Notbehelf, teils wegen der weitgehenden Übereinstimmung zwischen jüdischen Glauben und jüdischer Rasse, teils in Unkenntnis des Rassengedankes, teils im religiösen Denken der jeweiligen Zeit befangen - bis zuletzt
die Juden fast nie nach ihrer Rasse, sondern nach ihrem religiösen Bekenntnis erfaßt. Die Erfassung der Rasse setzt eine vieljährige Schulung und auch Ahnenforschung voraus. Auch gestaltete sie sich schwierig, vor allem in südlichen und östlichen Ländern, weil trotz aller
Übereinstimmung eine einheitliche jüdische Rasse sich statistisch schwer abgrenzen ließ. Das
Bekenntnis zum mosaischen oder israelitischen Glauben ist wieder kein vollgültiges Beweismittel, weil es infolge der einstigen jüdischen Missionsbewegung mit ihrer Aufnahme von Massen von Heiden und Christen, auch durch die Übertritte zum Judentum in neuer Zeit durch
Mischehen und „Bekehrung” nicht wenige Glaubenjuden nichtjüdischer Rasse gibt, während
umgekehrt das Zwangschristentum und die im letzten Jahrhundert wieder stark angestiegene
Zahl der getauften Juden und daneben der Gemeinschaftslosen mit jüdischer Rasse die Judenzahl drückten. So schätzte Levoy-Beaulieu 1893 den Verlust des Judentums durch das
Christentum auf das Vier- bis Zehnfache seiner heutigen Anhänger, nach Maurice Fischberg
und Mathias Mieses ist das Dreifache der heutigen Judenzahl im arischen Europa aufgegangen.
Sogar Hans Günther schätzt die Zahl der Juden mosaischen Glaubens, die deutsche Staatsangehörige sind. Schließlich geht der litauische Jude Brutzkus so weit, die Berliner Juden nach
ihrer Blutzusammensetzung als reinere Europäer zu bezeichnen als die Deutschen in Berlin.
Entsprechend diesen Meinungen hat man die Anteile der Rassejuden samt Mischlingen in
Europa vielfach dreimal so hoch als die der Glaubensjuden angenommen (in Osteuropa zweimal, in Mitteleuropa viermal, im übrigen Europa gar achtmal so hoch) und mit etwa 6 vH mehr
oder weniger jüdischen Blut in der europäischen Bevölkerung gerechnet. Demgegenüber führte
Burgdörfer die Judenzahlen für das Deutschland von 1933 auf 850 000 Voll-, Halb- und Vierteljuden (bei 502 799 Glaubensjuden) in seinen Schätzungen zurück, für Österreich von 1934
auf 300 – 400 000 (bei 191 481 Glaubensjuden). Die Erhebung der Rassenjuden bei der deutschen Volkszählung von 1939 hat bei 307 614 Glaubensjuden nur die etwas höhere Zahl von
330 892 Volljuden, 72 738 Halbjuden und 42 811 Vierteljuden ergeben, die vor allem bezüglich
der Halb- und Vierteljuden keinesfalls als zuverlässig angesehen werden kann. Die gewonnenen
Zahlen lassen sich nur als Mindestzahlen werten. Sie kamen durch die in einer „Ergänzungskarte” zur Haushaltungsliste der Volkszählung 1939 enthaltene Frage „War oder ist einer 4 Großelternteile Volljude?” zustande, die für jeden Großelternteil mit „ja” oder mit „nein” zu
beantworten war. Da diese Ergänzungskarte in verschlossenem Umschlag abzugeben und
darum der Kontrolle am Ort entzogen war, wurde sie schlecht ausgefüllt. Vielfach wurden statt
einer Antwort zur Striche in die entsprechenden Fächer gemacht.
Der erste amtliche Versuch, die Juden nach ihrer Rasse zu erfassen, wurde von den Juden sofort
sabotiert. Er geschah bei der österreichischen Volkszählung von 7. März 1923. Vizekanzler Dr.
Frank (Großdeutsche Volkspartei) unterzeichnete kurz vor der Zählung eine Verordnung, wonach zur Frage 7 des Zählblattes (Sprache) „auch die Volkszugehörigkeit und Rasse anzugeben”
waren. Da die Zählblätter bereits gedruckt waren, wurde darauf nur in einem roten Merkzettel
ohne Erläuterung, Anleitung und Musterbeispiele hingewiesen. Die österreichischen Juden
sabotierten diese Frage dadurch, daß die jüdisch-marxistische Presse unmittelbar vor dem Zählungstag ihre Leser aufforderte, die Frage nach der Rasse mit „weiß” zu beantworten. Das
Ergebnis war, daß daraufhin die „weiße Rasse in Österreich etwa so weit verbreitet war, wie
die Einﬂußsphäre der jüdisch–marxistische Presse und Parteien reichte”. Nur in Kärnten und
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nięcia ewidencjonowania, i w końcu w fałszywych czy fałszywie zinterpretowanych statystykach
o żydostwie.
Ponadto, statystyka owładnięta w każdorazowym czasie częściowo jako statystyczny środek zastępczy, częściowo z powodu daleko idącej zgodności między religią żydowską i rasą żydowską,
częściowo w poglądach religĳnych, w końcu prawie nigdy nie ujmuje Żydów według ich rasy,
lecz według ich wyznania religĳnego. Zewidencjonowanie rasy wymaga wieloletniego szkolenia
i badania także przodków. Ono także kształtuje się z trudem, przede wszystkim w krajach południowych i wschodnich, gdyż mimo całej zgodności trudne jest zdeﬁniowanie jednolitej masy
żydowskiej pod względem statystycznym. Wyznanie wiary mojżeszowej czy izraelskiej nie jest
prawie żadnym ważnym środkiem dowodowym, ponieważ jest to skutek dawnego żydowskiego
ruchu misyjnego z jego przyjęciem mas pogan i chrześcĳan, także przez przejście na żydostwo
w nowym czasie przez małżeństwa mieszane i „nawrócenie się” nie małej ilości Żydów wierzących rasy nieżydowskiej, podczas gdy odwrotnie przymusowe chrześcĳaństwo i w ostatnim stuleciu ponownie silnie rosnąca liczba ochrzczonych Żydów i ponadto brak wspólnoty z rasą
żydowską obniżają liczbę Żydów.
Tak szacował Levoy-Beaulieu w 1893 r. spadek żydostwa przez chrześcijaństwo do czterech
– dziesięciu razy swoich dzisiejszych zwolenników, według Maurice’a Fischberga i Mathiasa
Miesesa potrójna dzisiejsza liczba Żydów zasymilowała się w Europie aryjskiej. Nawet Hans
Günther szacuje Żydów w Niemczech na podwójną liczbę Żydów wiary mojżeszowej, którzy
są obywatelstwa niemieckiego. W końcu Żyd litewski Brutzkus idzie tak daleko, iż Żydzi berlińscy, według swego składu krwi, uznają się za bardziej czystych Europejczyków niż Niemcy
w Berlinie.
Odpowiednio do tych poglądów przyjęto, udziały Żydów rasowych wraz z mieszańcami w Europie niejednokrotnie trzy razy wyżej niż udziały Żydów wierzących (w Europie Wschodniej
dwa razy, w Europie Środkowej cztery razy, w pozostałej Europie nawet osiem razy tak wysoko)i z około 6% czy mniej krwi żydowskiej liczyła w ludności europejskiej. Natomiast
Burgdörfer liczbę Żydów dla Niemiec z 1933 r. sprowadzał w swoich szacunkach do
850 000 pełnych Żydów, pół- i ćwierć-Żydów (przy 502 799 Żydach wierzących), dla Austrii
z 1934 r. do 300 – 400 000 (przy 191 481 Żydach wierzących). Z wyliczenia Żydów rasowych podczas niemieckiego spisu ludności w 1939 r. przy 307 614 Żydach wierzących wynika tylko trochę
wyższa liczba 330 892 Żydów pełnych, 72 738 pół-Żydów i 42 811 ćwierć-Żydów, które przede
wszystkim odnośnie pół- i ćwierć-Żydów w żadnym razie nie można postrzegać jako wiarygodne.
Pozyskane liczby pozwalają się ocenić tylko jako liczby najniższe. Wyniknęły one przez zawarte
pytanie: „byłeś czy jesteś pełnym Żydem w ¼ części dziadków?” w karcie „uzupełniającej” do
listy gospodarstwa domowego spisu mieszkańców 1939 r., które dla każdej części dziadków należało odpowiedzieć „tak” czy „nie”. Ponieważ ta karta uzupełniająca była wydawana w zamkniętym
obrocie i ponadto nie było kontroli na miejscu, zostały one źle wypełnione. Wielokrotnie zamiast
odpowiedzi poczyniono tylko kreski w odpowiednich rubrykach.
Pierwsza urzędowa próba zewidencjonowania Żydów według ich rasy, została natychmiast sabotowana
przez Żydów. Miało to miejsce podczas austriackiego spisu ludności w dniu 7 marca 1923 r. Wicekanclerz dr Frank (Wielkoniemiecka Partia Ludowa) na krótko przed spisem podpisał zarządzenie,
w którym w pytaniu 7 w karcie spisowej (język) należało „podać także przynależność narodową
i rasę”. Ponieważ karty spisowe zostały już wydrukowane, zostało to jedynie zaznaczone w jednej
czerwonej kartce bez wyjaśnienia, wskazówki i wzorów. Żydzi austriaccy sabotowali to pytanie przez
to, że prasa żydowsko-marksistowska bezpośrednio przed dniem spisu wezwała swoich czytelników,
aby na pytanie o rasę odpowiedzieć „biała”. Wynik był taki, że następnie „rasa biała w Austrii została
tak dalece rozsiana, jak sięgały wpływy prasy żydowsko-marksistowskiej i partii”. Tylko w Karyntii

im Burgenland wurde die Aufbereitung des Materials mit recht zweifelhaftem Erfolg durchgeführt, in den anderen Bundesländern und vor allem in Wien aber als zwecklos eingestellt.
II. DIE JUDENBILANZ IN DEUTSCHLAND
Die folgenden Angaben über die Zahl und Entwicklung der Juden in Deutschland fußen auf
den amtlichen Zahlen der Volkszählungen und sonstigen Erhebungen des Reiches und auf den
Berechnungen und Schätzungen der Wissenschaft, sind aber in der Hauptsache von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und von den Kultusgemeinden in Wien und Prag erstellt, die mit Zählungen, Zählkarten für die Bevölkerungsbewegung, Fortschreibung und
daneben mit Berechnungen und Schätzungen arbeiten. Diese jüdischen Dienststellen arbeiten
unter der Kontrolle des Reichssicherheitshauptamtes und für dessen Zwecke. Vom fraglichen
Anfangsbestand der Juden abgesehen scheint die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland
zuverlässig zu arbeiten. Aufgrund der an dieser Stelle gefertigten und von Reichssicherheitshauptamt bislang überprüften Statistiken kann folgenden Bilanz über die Entwicklung des
Judentums in Deutschland von der Machtergreifung (30.1.1933 in Altreich, März 1938 in
Österreich, März 1939 in Protektorat Böhmen – Mähren) bis zum 1.1.1943 gezogen werden:
1. Judenbilanz des Altreiches mit Sudetengau und Danzig
Zahl der Juden im Altreich (ohne Sudetengau und Danzig) am 30.1.1933 rund
Abgang vom 30.1.33 bis 1.1.43 durch
Sterbeüberschuß (im Altreich)
Auswanderungsüberschuß
Abwanderung (Evakuierung)
Zugang vom 30.1.33 bis 1.1.43 durch Eingliederung des Sudetenlandes
sonstige Veränderung (Danzig, Zuzug, Wegzug, Anerkennung als Mischling
I. Grades, Neuerfassung, Karteibereinigung)
Zahl der Juden im Altreich (mit Sudetengau und Danzig) am 1.1.1943
2. Judenbilanz der Ostmark
Zahl der Juden in der Ostmark am 1.3.1938 rund
Abgang vom 1.3.38 bis 1.1.43 durch
Sterbeüberschuß
Auswanderungsüberschuß
Abwanderung (Evakuierung)
sonst. Veränderungen
Zahl der Juden in der Ostmark am 1.1.1943
3. Judenbilanz des Protektorats Böhmen – Mähren
Zahl der Juden im Protektorat am 15.3.1939

561 000
-61 193
-352 534
-100 516
-514 243
+2 649*
+1 921
+4 570
51 327
220 000
-14 509
-149 124
-47 555
-710
-211 898
8 102
118 310
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*
Diese Zahl von 2 649 Juden im Sudetenland wurde bei der Volkszählung 1939 festgestellt. Vor Eingliederung des Sudetenlandes ins Reich betrug die Judenzahl rund 30 000, die aber sehr rasch ohne Überschreitung einer Staatsgrenze und ohne Vermögensverluste ins Protektorat abströmten.
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i Burgenlandzie przeprowadzono oczyszczenie materiału z właściwym wątpliwym skutkiem, w innych
krajach związkowych, przede wszystkim w Wiedniu, zaniechano tego jako bezcelowe.
II. BILANS ŻYDÓW W NIEMCZECH
Następujące dane o liczbie i rozwoju Żydów w Niemczech opierają się na liczbach urzędowych
spisów ludności i pozostałych ewidencjach Rzeszy i na obliczeniach i szacunkach nauki, ale
w głównej mierze są wytworzone przez Stowarzyszenie Żydów Rzeszy w Niemczech i gminy wyznaniowe w Wiedniu i Pradze, które pracują ze spisami, kartami spisu ludności dla ruchu ludności,
opracowaniami i ponadto z obliczeniami i szacunkami. Te instytucje żydowskie pracują pod kontrolą Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i dla jego celów. Wydaje się, pomĳając wątpliwy
stan początkowy Żydów, że Stowarzyszenie Żydów Rzeszy w Niemczech pracuje niezawodnie.
Na podstawie sporządzonych statystyk w tej instytucji i sprawdzonych dotychczas przez Główny
Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy można zestawić następujący bilans rozwoju żydostwa w Niemczech przed objęciem władzy (30.01.1933 r. w Starej Rzeszy, marzec 1938 r. w Austrii, marzec
1939 r. w Protektoracie Czech i Moraw) do 01.01.1943 r.:
1. Bilans Żydów w Starej Rzeszy wraz z Okręgiem Sudety i Gdańskiem
Liczba Żydów w Starej Rzeszy (bez Okręgu Sudety i Gdańska) na dzień 30.01.1933 r. ok. 561 000
ubytek w okresie od 30.01.1933 r. do 01.01.1943 r. przez
nadwyżkę śmierci (w Starej Rzeszy)
- 61 193
nadwyżkę emigracji
- 352 534
- 100 516
odpływ (ewakuacja)
-514 243
Przyrost w okresie od 30.01.1933 r. do 01.01.1943 r. przez włączenie Kraju Sudeckiego +2 649*
pozostałe zmiany (Gdańsk, napływ, wyjazd, zezwolenie na wystąpienie,
+1 921
uznanie za mieszańca I stopnia, nowe uchwycenie, usunięcie z kartoteki)
+4 570
Liczba Żydów w Starej Rzeszy (wraz z Okręgiem Sudeckim i Gdańskiem)
51 327
na dzień 01.01.1943 r.
2. Bilans Żydów Marchii Wschodniej
Liczba Żydów w Marchii Wschodniej na dzień 01.1943 r. około
Ubytek w okresie od 01.03.1938 r. do 01.01.1943 r. przez
nadwyżkę śmierci
nadwyżkę emigracji
odpływ (ewakuacja)
pozostałe zmiany
Liczba Żydów w Marchii Wschodniej na dzień 01.01.1943 r.
3. Bilans Żydów w Protektoracie Czech i Moraw

220 000
-14 309
-149 124
-47 555
- 710
-211 898
8 102

Ta liczba 2 649 Żydów w Kraju Sudeckim została ustalona podczas spisu ludności w 1939 r. Przed włączeniem Kraju Sudeckiego liczba Żydów wynosiła około 30 000, którzy bardzo szybko odpłynęli do Protektoratu bez przekroczenia granicy państwowej i bez utraty majątku.

**

Abgang vom 15.3.39 bis 1.1.43 durch
Sterbeüberschuß
Auswanderungsüberschuß
Abwanderung (Evakuierung)
Zahl der Juden im Protektorat am 1.1.1943

-7 074
-26 009
- 69 677
-102 760
15 550

In der Bilanz sind die neuerworbenen Ostgebiete (mit Ausnahme von Danzig) nicht enthalten.
Ihre Bilanz kann noch nicht erstellt werden. Doch gibt es über die Juden in diesen Gebieten
zur Zeit der Übernahme ins Reich verschiedene Schätzungen, die auf eine Zahl von etwa 630
000 Juden hinführen dürften. Dazu kommen etwa 160 000 Juden im Bezirk Bialystok und rund
1,3 Millionen Juden im Generalgouvernement zur Zeit seiner Errichtung.**
Das würde zusammen im gesamtdeutschen Raum (ohne die besetzten Ostgebiete) Ende 1939
eine Gesamtzahl der Juden von etwa 2.5 Millionen ergeben, deren weitaus größter Teil auf
den neuen Osten entfällt.
Am 1.1.1943 zählt das Reich ohne die neuen Ostgebiete, ohne das Altersghetto Theresienstadt und ohne den Arbeitseinsatz im Rahmen der Organisation Schmelt nur mehr 74 979
Juden, davon 51 327 im Altreich, 8 102 in der Ostmark und 15 550 im Protektorat. Im Altreich
mit Sudetenland sind nur mehr 9,2 vH der Zahl der Juden vom Tag der Machtübernahme
vorhanden. Am 30.1.1943 beträgt ihre Zahl nur mehr 48 242 oder 8,6 vH, am 28.2.1943 gar
nur mehr 44 589 oder 7,9 vH. Berlin, wo schon 1880 ein Achtel, 1910 über ein Viertel, 1933
fast ein Drittel der Juden Deutschlands wohnten, zählt am 1.1.1943 nicht weniger als 32 999
oder 64,3 vH der gesamten Juden des Altreichs, am 30.1.1943 noch 30 121, am 28.2.1943
noch 27 281.
In der Ostmark weist nur mehr Wien überhaupt noch Juden auf.
Von den 51 327 Juden des Altreichs sind 23 197 Männer und 28 130 Frauen. 40 351 sind Glaubensjuden, 10 976 sind Nichtglaubensjuden. 16 760 leben in Mischehe, in der Ostmark 4 803
(von 8 102), im Protektorat 6 211 (von 15 550).
III. JÜDISCHE VOLKSSCHWÄCHE
Die Judenbilanz in Deutschland weist einen außerordentlichen Sterbeüberschuß auf, der nicht
allein durch die sehr hoch Sterblichkeit der Juden bedingt ist, sondern mehr noch durch die
angesprochene Geburtenarmut. So hat sich die natürliche Bevölkerungsbewegung im Altreich
mit Sudetenland von 1933 bis 1942 folgendermaßen entwickelt (nach den Schätzungen und
Unterlagen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, da die Auszählungen nach Glaubensjuden viel komplizierter und unzuverlässiger sind):

Ohne Distrikt Lemberg mit rund 700 000 Juden.
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Liczba Żydów w Protektoracie Czech i Moraw na dzień 15.03.1939 r.
Ubytek w okresie od 15.03.1939 r. do 01.01.1943 r. przez
nadwyżkę śmierci
nadwyżkę emigracji
odpływ (ewakuacja)
Liczba Żydów w Protektoracie na dzień 01.01.1943 r.

118 310
-7 074
-26 009
-69 677
-102 760
15 550

W bilansie nie są zawarte nowopozyskane tereny wschodnie (z wyjątkiem Gdańska). Ich bilansu
nie można jeszcze zestawić. Jednakże są różnorodne szacunki o Żydach na tych terenach do
czasu przejęcia do Rzeszy, które przypuszczalnie sprowadzają się do liczby około
630 000 Żydów. Do tego dochodzi około 160 000 Żydów w Okręgu Białystok i około 1.3 milionów Żydów w Generalnym Gubernatorstwie do czasu jego utworzenia.** To wynikałaby razem
w całej przestrzeni niemieckiej (bez wschodnich terenów okupowanych) w końcu 1939 r. całkowita
liczba Żydów około 2.5 milionów, której bezwzględna większość przypada na nowy Wschód.
Na dzień 01.01.1943 r. Rzesza bez nowych terenów wschodnich, bez getta starczego Theresienstadt i bez użycia Żydów do pracy w ramach Organizacji Schmelta liczy tylko ponad
74 979 Żydów, z tego 51 327 w Starej Rzeszy, 8 102 w Marchii Wschodniej i 15 550 w Protektoracie. W Starej Rzeszy wraz Krajem Sudeckim istnieje tylko ponad 9.2% liczby Żydów w porównaniu z dniem przejęcia władzy. Na dzień 30.01.1943 r. ich liczba wynosi tylko ponad
48 242 lub 8.6%, na dzień 28.02.1943 r. w ogóle ponad 44 589 czy 7.9%. Berlin, gdzie już
w 1880 r. mieszkała 1/8 Żydów w Niemczech, w 1910 r. ponad ?, w 1933 r. prawie 1/3, liczy na
dzień 01.01.1943 r. nie mniej niż 32 999 czy 64.3% całości Żydów Starej Rzeszy, na dzień
30.01.1943 r. jeszcze 30 121, na dzień 28.02.1943 r. jeszcze 27 281. W Marchii Wschodniej tylko
bardziej Wiedeń wykazuje w ogóle jeszcze Żydów.
Z 51 327 Żydów Starej Rzeszy 23 197 są mężczyznami i 28 130 kobietami. 40 351 są Żydami
wierzącymi, 10 976 są Żydami niewierzącymi, 16 760 żyje w małżeństwach mieszanych, w Marchii Wschodniej 4 803 (z 8 102), w Protektoracie 6 211 (z 15 550).
III. ŻYDOWSKA SŁABOŚĆ NARODOWA
Bilans Żydów w Niemczech wykazuje nadzwyczajną nadwyżkę śmierci, która uwarunkowana
nie jest jedynie bardzo wysoką śmiertelnością Żydów, lecz bardziej jeszcze przez wyraźne ubóstwo urodzeń. W taki sposób rozwinął się naturalny ruch ludności w Starej Rzeszy wraz z Krajem
Sudeckim w latach 1933–1942 w sposób następujący (według szacunków i dokumentów Stowarzyszenia Żydów Rzeszy w Niemczech, ponieważ wyliczenia według Żydów wierzących są
o wiele skomplikowane i niedokładne):

**

Bez dystryktu Lwów z około 700.000 Żydami.

Jahre
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1933–1942

Geburten und Sterbefälle der Juden im Altreich
(bis 1939 berechnet und geschätzt)
Geburten
Sterbefälle
Sterbeüberschuß (-)
3 425
8 925
-5 500
2 300
8 200
-5 900
2 500
8 100
-5 600
2 300
8 000
-5 700
2 100
8 000
-5 900
1 000
7 448
-6 448
610
8 136
-7 526
396
6 199
-5 803
351
6 249
-5 898
239
7 657
-7 418
15 221
76 914
- 61 693
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Vom Tag der Machtergreifung (30.1.1933) bis 1.1.1943 beträgt der Sterbeüberschuß der Juden
im Altreich mit Sudetenland 61 693, er stellt das Ergebnis aus 14 921 Geburten und 76 114
Sterbefällen dar. Die Wanderungen einesteils, die in den ersten Jahren fehlende und seitdem
mangelhafte Erfassung vor allem der Sterbefälle in den Konzentrationslagern durch die Reichsvereinigung der Juden andernteils geben hier zwar für viele Fehlerquellen Raum, doch läßt
auch der ungefähre Überblick die trotz des Rückgangs der Judenzahl etwa gleichbleibende
Höhe der Sterbefälle erkennen.
Die jüdische Sterblichkeit würde danach 80-85 (gegen 10 bis 15 im europäischen Durchschnitt) auf 1 000 betragen (im Jahre 1942).
Darüber hinaus fällt der Rückgang der Geburten auf, der dem Rückgang der Judenzahl weit
vorauseilt. Die Geburtenziffer der Juden im Altreich würde danach im Jahre 1942 nur mehr
rund 2 ? auf 1 000 betragen. Ähnlich treffen in der Ostmark vom 1.3.1938 bis 1.1.1943 auf 15
188 jüdische Sterbefälle nur 679 jüdische Geburten. Im Altreich wurden schließlich im Dezember 1942 nur mehr 14, im Januar und Februar 1943 nur mehr 7 bzw. 8 jüdische Kinder geboren. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß das Judentum schon seit Jahrzehnten in den
zivilisierten abendländischen Staaten in der Kinderarmut voranging, wie sich an Hand der konfessionellen Geburtenstatistik ergab. Der Jude Felix Theihaber hat schon 1911 auf den daraus
folgenden „Untergang der deutschen Juden” hingewiesen, der nur durch den dauernden Zustrom ostjüdischen Blutes verdeckt wurde. Nur zum Teil hing diese Erscheinung mit der Überalterung des europäischen Großstadt – Judentums zusammen. In der Hauptsache handelte
es sich um wirkliche Lebensschwäche.
Bei der heutigen außerordentliche Sterblichkeit der Juden und ihrem Geburtentiefstand muß
jedoch der äußerst ungünstige Altersaufbau der Juden mitberücksichtigt werden. Die Juden
in Deutschland setzten sich nach der Abwanderung ihrer besten Jahrgänge größtenteils aus
alten Leuten zusammen, sodaß ihr Altersaufbau bei graphischer Darstellung in Gestalt der Alterspyramide nach dem Stichwort der Reichsvereinigung der Juden der Form einer „Keule”
gleicht, was objektiv zutrifft. Es mangeln die Kinder und die zeugungsfähigen Jahrgänge, während die Jahrgänge der alten Leute nicht mehr verhältnismäßig zu stark sind, sondern auch
rein zahlenmäßig viel stärker sind als die jüngeren Jahrgänge.
Daraus entspringt auch Z.T. die stark überhöhte Selbstmordziffer der Juden, da der Selbstmord
überwiegend eine Todesart der alten Leute ist.

RAPORT KORHEERA – HOLOKAUST W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

Lata
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1933–1942

Urodzenia i wypadki śmierci Żydów w Starej Rzeszy
(do 1939 r. obliczone i szacowane)
Urodzenia
Wypadki śmierci
Nadwyżka śmierci (-)
3 425
8 925
-5 550
2 300
8 200
-5 900
2 500
8 100
-5 600
2 300
8 000
-5 700
2 100
8 000
-5 900
1 000
7 448
-6448
610
8 136
-7 526
396
6 199
-5 803
351
6 249
-5 898
239
7 657
-7 418
15 221
76 914
-61 693

Od dnia przejęcia władzy (30.01.1933 r.) do 01.01.1943 r. nadwyżka śmierci Żydów w Starej
Rzeszy wraz z Krajem Sudeckim wynosi 61 193, ona stanowi wynik z 14 921 urodzeń i 76 114
wypadków śmierci. Migracje, z jednej strony, które w pierwszych latach dają brakującą i od tej
pory niedostateczną ewidencję Stowarzyszenia Żydów Rzeszy przede wszystkim wypadków
śmierci w obozach koncentracyjnych, a z drugiej strony dają tutaj przestrzeń dla wielu źródeł
błędów, jednak pozwala się także poznać przybliżony przegląd mniej więcej stałej wysokości
wypadków śmierci mimo spadku liczby Żydów. Śmiertelność żydowska wynosiłaby zatem
80–85 (wobec 10 do 15 w przeciętnej europejskiej) na 1 000 (w roku 1942).
Ponadto, zwraca uwagę spadek urodzeń, który znacznie wyprzedza spadek liczby Żydów. Cyfra
urodzeń Żydów w Starej Rzeszy wynosiłaby w 1942 r. tylko ponad około 2 ? na 1 000. Podobnie
w Marchii Wschodniej w okresie od 01.03.1938 r. do 01.01.1943 r. na 15 188 żydowskich wypadków śmierci występuje tylko 679 urodzeń żydowskich. W Starej Rzeszy urodziło się ostatecznie w grudniu 1942 r. tylko 14 dzieci żydowskich, w styczniu i lutym 1943 r. tylko
7 względnie 8. Przy tym należy uwzględnić, że żydostwo już od dziesięcioleci w cywilizowanych
państwach zachodnich, wyprzedza w ubóstwie dzieci, jak wynikało na podstawie wyznaniowej
statystyki urodzeń. Żyd Feliks Theilhaber już w 1911 r. wywnioskował z tego „Upadek Żydów
niemieckich”, który przykryty był jedynie przez trwały dopływ krwi wschodniożydowskiej.
Tylko w części miało związek to zjawisko ze starzeniem się europejskiego żydostwa wielkomiejskiego. W głównej mierze chodziło o rzeczywistą słabość życiową.
Przy dzisiejszej nadzwyczajnej umieralności Żydów i ich niskim poziomem urodzeń musi się
jednak uwzględnić najbardziej niekorzystną strukturę wiekową Żydów. Żydzi w Niemczech
składają się po emigracji swoich najlepszych roczników w przeważającej części ze starych ludzi,
także ich struktura wiekowa przy przedstawieniu graﬁcznym piramidy wiekowej podobna jest,
według hasła Stowarzyszenia Żydów, do formy jednej „maczugi”, co obiektywnie jest słuszne.
Brakuje dzieci i roczników zdolnych do płodzenia, podczas gdy roczniki starych ludzi są nie
tylko stosunkowo silne, lecz także liczebne niż młodsze roczniki. Z tego wynika po części także
mocno przesadzona cyfra samobójstw Żydów, ponieważ samobójstwo jest w przeważającej mierze rodzajem śmierci starych ludzi.

IV. DIE AUSWANDERUNG DER JUDEN AUS DEUTSCHLAND
Die Wanderung der Juden aus Ost- nach Mittel- und Westeuropa und aus ganz Europa nach
Übersee und hier wieder in erster Linie nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist eine
seit Jahrzehnten allgemein beobachtete Erscheinung. Aus Deutschland wanderten vor allem
1840 – 1870 sehr viele Juden aus, doch nach 1870 hörte ihre Auswanderung durch die neuen
wirtschaftlichen Möglichkeiten im Reich fast völlig auf. Dafür wanderten nun die Deutschen
aus. Die jüdische Auswanderung aus Deutschland seit 1933, gewissermaßen ein Nachholen der
1870 unterbrochenen Bewegung, erregte die besondere Aufmerksamkeit der gesamten zivilisierten Welt, besonders der jüdisch regierten demokratischen Länder. Die Zahl und Struktur
der Auswanderer wurde von verschiedensten Zeiten und mit verschiedensten Methoden zu erfassen, versucht. Doch gelangte man zu keinen einheitlichen Ergebnissen. Die Zahlen der deutschen Auswanderungsstatistik jene der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und der
israelitischen Kultusgemeinden in Wien und Prag, die zahlreichen ausländischen Erfassungen,
Berechnungen und Schätzungen, die Statistiken des internationalen Judentums und die Zahlen
wissenschaftlicher Untersuchungen weichen sehr stark voneinander ab. So rechnete Prof. Zielenziger – Amsterdam mit einer Zahl von 135 000 Auswanderer von der Machtergreifung bis
Ende 1937, die Reichsvereinigung der Juden mit 203 000 Auswanderern. Seit 1938 ist die Auswanderung noch beträchtlich angestiegen, endete aber fast restlos (bis auf einige wenige Ausnahmefälle je Monat) durch das Verbot der jüdischen Auswanderung im Herbst 1941. Die
Reichsvereinigung der Juden und die israelistischen Kultusgemeinden in Wien und Prag kamen
bis 1.1.1943 zu folgenden hohen Auswanderungszahlen (einschl. Doppelzählungen):
Auswanderer aus
Altreich mit Sudetenland
Ostmark
Protektorat

Zahl
352 534
149 124
26 009

Zeitraum
(30.1.33 – 1.1.43)
(1.3.38 – 1.1.43)
(15.2.39 – 1.1.43)

Die anfangs überstürzte Auswanderung machte genaue Angaben überhaupt unmöglich. Ebenso
dürfte das angegebene Auswanderungsziel, soweit es sich um europäische Länder handelt, vielfach nur als Zwischenstation zu betrachten sein. Von den Auswanderern aus dem Altreich gingen
rund 144 000 nach anderen europäischen Ländern, rund 57 000 nach Amerika, 54 000 nach Südamerika, 10 000 nach Mittelamerika, 53 000 nach Palästina, 15 000 nach Afrika (vor allem Südafrika), 16 000 nach Asien (China), 4 000 nach Australien. Von den 144 000 nach europäischen
Ländern ausgewanderten Juden gingen allein über 52 000 nach England, 39 000 nach Polen
bzw. ins Generalgouvernement, 18 000 nach Frankreich, 8 000 nach Italien, 7 500 nach den Niederlanden, 6 000 nach Belgien. Es ist anzunehmen, daß der größte Teil dieser Auswanderer von
diesen Ländern nach Übersee weiterzogen. Für die jüdischen Auswanderer aus der Ostmark
werden folgende Ziele angegeben: 65 500 nach europäischen Ländern, 50 000 nach Amerika,
20 000 nach Asien, 9 000 nach Palästina, 2 600 nach Afrika, 2 000 nach Australien.
V. DIE EVAKUIERUNG DER JUDEN
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Die Evakuierung der Juden löste, wenigstens im Reichsgebiet, die Auswanderung der Juden
ab. Sie wurde seit dem Verbot der jüdischen Auswanderung ab Herbst 1941 in großem Stile
vorbereitet und im Jahre 1942 im gesamten Reichsgebiet weitgehend durchgeführt. In der Bilanz des Judentums erscheint sie als „Abwanderung”.
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IV. EMIGRACJA ŻYDÓW Z NIEMIEC
Migracja Żydów z Europy Wschodniej do Europy Środkowej i Zachodniej i z całej Europy za
ocean i tutaj ponownie w pierwszej linii do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest od
dziesięcioleci ogólnie obserwowanym zjawiskiem. Z Niemiec wyemigrowało przede wszystkim
w latach 1840–1870 bardzo wielu Żydów, jednak po 1870 r. ustaje prawie całkowicie ich emigracja w wyniku nowych możliwości gospodarczych w Rzeszy. Za to emigrowali teraz Niemcy.
Emigracja żydowska z Niemiec od 1933 r. jest poniekąd nadrobieniem przerwanego ruchu
w 1870 r., wzbudza szczególną uwagę całego świata cywilizowanego, w szczególności krajów
demokratycznych rządzonych przez żydostwo. Usiłowano uchwycić liczbę i strukturę emigrantów z najróżniejszych stron i najróżniejszymi metodami. Jednak nie udało się uzyskać żadnych jednakowych rezultatów.
Liczby niemieckiej statystyki emigracji owego Stowarzyszenia Żydów Rzeszy w Niemczech
i izraelskich gmin wyznaniowych w Wiedniu i Pradze, liczne zagraniczne statystyki, obliczenia
i szacunki, statystyki żydostwa międzynarodowego i liczby badań naukowych różnią się mocno
między sobą. Tak prof. Zielenzieger z Amsterdamu obliczył liczbę 135 000 emigrantów od
przejęcia władzy do końca 1937 r., Stowarzyszenie Żydów Rzeszy 203 000 emigrantów.
Od 1938 r. emigracja jeszcze znacznie wzrosła, zakończyła się prawie bez reszty (do kilku
przypadków w każdym miesiącu) w wyniku zakazu emigracji żydowskiej na jesieni 1941 r.
Stowarzyszenie Żydów Rzeszy i izraelskie gminy wyznaniowe w Wiedniu i Pradze doszły do
01.01.1943 r. do następujących wysokich liczb emigracji (włącznie z podwójnymi obliczeniami):
emigranci z
Stara Rzesza z Krajem Sudeckim
Marchia Wschodnia
Protektorat

liczba
352 534
149 124
26 009

okres
(30.01.1933–01.01.1943)
(01.03.1938– 01.01.1943)
(15.02.1939– 01.01.1943)

Początkowo, forsowna emigracja spowodowała w ogóle niemożliwe dokładne dane. Również
podany cel emigracji, o ile chodzi o kraje europejskie, należy postrzegać jedynie jako międzystację. Z emigrantów ze Starej Rzeszy udało się około 144 000 do innych krajów europejskich,
około 57 000 do USA, 54 000 do Ameryki Południowej, 10 000 do Ameryki Środkowej, 53 000
do Palestyny, 15 000 do Afryki (przede wszystkim do Afryki Południowej), 16 000 do Azji
(Chiny), 4 000 do Australii. Z 144 000 wyemigrowanych Żydów do krajów europejskich jedynie
ponad 52 000 udało się do Anglii, 39 000 do Polski względnie do Generalnego Gubernatorstwa,
18 000 do Francji, 8 000 do Włoch, 7 500 do Holandii, 6 000 do Belgii. Należy przyjąć, że przeważająca część tych emigrantów udała się dalej z tych krajów za ocean. Dla emigrantów żydowskich z Marchii Wschodniej podane są następujące cele: 65 500 do krajów europejskich,
50 000 do Ameryki, 20 000 do Azji, 9 000 do Palestyny, 2 000 do Australii.
V. EWAKUACJA ŻYDÓW
Ewakuacja Żydów, przynajmniej na terenie Rzeszy, zastąpiła emigrację Żydów. Została ona
przygotowana w wielkim stylu od zakazu emigracji żydowskiej na jesieni 1941 r. i zrealizowana w 1942 r. na całym terytorium Rzeszy. W bilansie żydostwa przedstawia się ona jako
„odpływ”.

Bis 1.1.1943 wanderten nach den Zusammenstellungen des Reichssicherheitshauptamtes ab:
aus dem Altreich mit Sudetenland 100 516 Juden
aus der Ostmark
47 555 Juden
aus dem Protektorat
69 677 Juden
217 748 Juden
Zusammen
In diesen Zahlen sind auch die ins Altersghetto Theresienstadt evakuierten Juden erhalten.
Die gesamten Evakuierungen ergaben im Reichsgebiet einschl. Ostgebieten und darüber hinaus im deutschen Macht- und Einﬂußbereich in Europa von Oktober 1939 oder später bis
zum 31.12.1942 folgende Zahlen:
1. Evakuierung von Juden aus Baden und der Pfalz nach Frankreich ....
6 504 Juden
2. Evakuierung von Juden aus dem Reichsgebiet einschl.
Protektorat und Bezirk Bialystok nach Osten ....
170 642 Juden
3. Evakuierung von Juden aus dem Reichs-gebiet und den Protektorat
nach Theresienstadt ...
87 193 Juden
4. Transportierung von Juden aus den Ostprovinzen
nach dem rusisschen Osten: ....
1 449 692 Juden
„Es wurden durchgeschleust durch die Lager
im Generalgouvernement .....
1 274 166 Juden
durch die Lager im Warthegau ...
145 301 Juden
5. Evakuierung von Juden aus anderen Ländern, nämlich:
Frankreich (soweit vor dem 10.11.1942 besetzt) ....
41 911 Juden
Niederlande ....
38 571 Juden
Belgien ....
16 886 Juden
Norwegen ....
532 Juden
Slowakei ...
56 691 Juden
4 927 Juden
Kroatien ...
Evakuierungen insgesamt (einschl. Theresienstadt und einschl.
1 873 549 Juden
Sonderbehandlung ...
ohne Theresienstadt ...
1 786 356 Juden
6. Dazu kommt noch nach den Angaben
des Reichssicherheitshauptamtes die Evakuierung von ....
633 300 Juden
in den rusisschen Gebieten einschl. der früheren baltischen Länder
seit Beginn des Ostfeldzuges.
In den obigen Zahlen sind nicht enthalten die Insassen der Ghettos und der Konzentrationslager. Die Evakuierungen aus der Slowakei und aus Kroatien wurden von diesen Staaten selbst
in Angriff genommen.
VI. DIE JUDEN IN DEN GHETTOS
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Es sind hier zu nennen:
1. Das Altersghetto Theresienstadt, dem insgesamt
zugeführt wurden:
87 193 Juden
davon aus dem Reichsgebiet
47 471 (Ostmark 14 222)
davon aus dem Protektorat
39 722
49 392
Es zählt zu Beginn des Jahres 1943 insgesamt an jüdischen Insassen:
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Do 01.01.1943 r. wyemigrowało według zestawień Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy:
ze Starej Rzeszy wraz Krajem Sudeckim
z Marchii Wschodniej
z Protektoratu
razem

100 516 Żydów
47 555 Żydów
69 677
217 748 Żydów

W tych liczbach mieszczą się także ewakuowani Żydzi do starczego getta Theresienstadt.
Wszystkie ewakuacje na terenie Rzeszy, włącznie z terenami wschodnimi, i ponadto w niemieckiej sferze władzy i wpływu w Europie od października 1939 r., czy później do 31.12.1942 r. podają następujące liczby:
1. ewakuacja Żydów z Badenii i Palatynatu do Francji ....
6 504 Żydów
2. ewakuacja Żydów z terenu Rzeszy
włącznie z Protektoratem
i Okręgiem Białystok na Wschód ....
170 642 Żydów
3. ewakuacja Żydów z terenu Rzeszy
i Protektoratu do Theresienstadt ....
87 193 Żydów
4. transportowanie Żydów z prowincji wschodnich
na wschód rosyjski: ....
1 449 692 Żydów
byli przepuszczani przez obozy
w Generalnym Gubernatorstwie ....
1 274 166 Żydów
przez obozy w Okręgu „Warty” ....
145 301 Żydów
5. ewakuacja Żydów z innych krajów, a mianowicie:
Francji (o ile była okupowana przed 10.11.1942 r.) ....
41 911 Żydów
Holandii ....
38 571 Żydów
Belgii ....
16 886 Żydów
Norwegii ....
532 Żydów
Słowacji ....
56 691 Żydów
4 927 Żydów
Chorwacji ....
Ewakuacje łącznie (włącznie z Theresienstadt
1 873 549 Żydów
i włącznie ze specjalnym traktowaniem) ....
6. do tego dochodzi według danych
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy
ewakuacja ....
633 300 Żydów
na terenach rosyjskich włącznie z byłymi krajami bałtyckimi od początku kampanii wschodniej.
W tych powyższych liczbach nie są uwzględnieni mieszkańcy gett i obozów koncentracyjnych.
Ewakuacje ze Słowacji i Chorwacji zostały podjęte same przez te państwa.
VI. ŻYDZI W GETTACH
Należy tutaj wymienić:
1. getto starcze Theresienstadt, w którym łącznie skoncentrowano:
87 193 Żydów,
z tego z terenu Rzeszy:
47 471
(Marchia Wschodnia 14 222)
z terenu Protektoratu:
39 722.
49 392
Na początku 1943 r. liczba mieszkańców żydowskich wynosiła łącznie:

davon mit
deutschen Staatsangehörigkeit
24 313
Protektoratsangehörigkeit
25 079
Die Verminderung trat vor allem durch Sterbefälle ein. Außer Theresienstadt gibt es im Reichsgebiet eine Anzahl von jüdischen Alters- und Ziechenheimen mit kleineren Fassungsvermögen, die aber weder als Ghettos noch als Evakuierungsorte angesehen werden.
2. Das Ghetto Litzmannstadt zählt Anfang 1943
87 180 Juden,
davon 83 133 mit ehem. polnischer Staatsangehörigkeit.
3. Die überwigend in Rest-Ghettos untergebrachten Juden des Generalgouvernements werden für 31.12.1942 folgendermaßen angegeben bzw. geschätzt:
im Distrikt
Zahl der Juden
Krakau
37 000
Radom
29 400
Lublin
20 000 (geschätzt)
Warschau
50 000
Lemberg
161 514
Generalgouvernement zus.
297 914
VII. DIE JUDEN IN DEN KONZENTRATIONSLAGER
In den Konzentartionslager erfolgten von der Machtergreifung bis zum 31.12.1942
73 417 Einlieferungen von Juden
davon wurden entlassen
36 943
sind durch Tod abgegangen
27 347
Restbestand vom 31.12.1942:
9 127 Juden.
Es ist hier zu beachten, daß die Zahl der Einlieferungen von Juden größer sein wird als die
Zahl der in die Konzentrationslager eingelieferten Juden, da wiederholte Einlieferungen eines
Juden wiederholt zählen. Nicht enthalten sind die im Zuge der Evakuierungsaktion in den
Konzentrationslagern Auschwitz und Lublin untergebrachten Juden.
Nach Konzentrationslagern ergeben sich, untergeteilt nach Einlieferungen, Entlassungen, Todesfällen und dem Bestand vom 31.12.1942, folgende Zahlen:

Konzentrations-
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Lublin/Männer
Lublin/Frauen
Auschwitz/Männer
Auschwitz/Frauen
Buchenwald
Mauthausen/Gusen
Sachsenhausen
Stutthof/Männer
Stutthof/Frauen

Juden in den Konzentrationslagern
Einlieferungen
Entlassungen
Todesfälle
Lager
23 409
4 509
14 217
2 849
59
131
4 917
1
3 716
932
720
16 827
13 805
2 795
2 064
1 985
7 960
6 570
1 344
28
13
3
-

Bestand
vom 31.12.1942
4 683
2 659
1 200
212
227
79
46
15
3
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z tego wraz
z obywatelstwem niemieckim
24 313
z obywatelstwem Protektoratu
25 079.
Zmniejszenie nastąpiło przede wszystkim w wyniku wypadków śmierci.
Poza Theresienstadt istnieje na terenie Rzeszy liczba żydowskich domów starców i nieuleczalnie
chorych z niewielką pojemnością, których nie można uważać ani za getta ani za miejsca ewakuacji.
2. getto Litzmannstadt (Łódź) liczy na początku 1943 r.
87 180 Żydów,
z tego 83 133 z byłym obywatelstwem polskim.
3. Podana względnie szacowana liczba Żydów przebywający w przeważającej części
w pozostałych gettach w Generalnym Gubernatorstwie na dzień 31.12.1942 r.:
w dystrykcie
liczba Żydów
Kraków
37 000
Radom
29 000
Lublin
20 000 (szacowana)
Warszawa
50 000
Lwów
161 514
razem w Generalnym Gubernatorstwie
297 914
VII. ŻYDZI W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
Do obozów koncentracyjnych dostarczono od przejęcia władzy do 31.12.1942 r.
73 417 Żydów, z tego
zostało zwolnionych
poniosło śmierć
pozostało na dzień 31.12.1942 r.:

36 943
27 347
9 127 Żydów.

Należy tutaj zauważyć, że liczba dostaw Żydów będzie większa niż liczba dostarczonych Żydów
do obozów koncentracyjnych, ponieważ ponowne dostawy jednego Żyda liczono wielokrotnie.
Nie są uwzględnieni Żydzi dostarczeni w toku akcji ewakuacyjnej do obozów koncentracyjnych
w Oświęcimiu i Lublinie.
Do obozów koncentracyjnych na dzień 31.12.1942 r. wynikają następujące liczby, z uwzględnieniem podziału na dostawy, zwolnienia, przypadki śmierci:

Obóz koncentracyjny
Lublin/mężczyźni
Lublin/kobiety
Oświęcim/mężczyźni
Oświęcim/kobiety
Buchenwald
Mauthasen/Gusen
Sachsenhausen
Stutthof/mężczyźni
Stutthof/kobiet

Żydzi w obozach koncentracyjnych
dostawy
zwolnienia
przypadki
śmierci
23 409
4 509
14 217
2 849
59
131
4 917
1
3 716
932
720
16 827
13 805
2 795
2 064
1 985
7 960
6 570
1 334
28
13
3
-

stan na
31.12.1942 r.
4 683
2 659
1 200
212
227
79
46
15
3

Kontynuacja
Konzentrations-

Einlieferungen

Entlassungen

1 321
273
12 026
231
195
192
80
52
36
12
10
73 417

531
44
11 140
195
2
2
52
33
36 943

Ravensbrück/Frauen
Ravensbrück/Männer
Dachau
Groß-Rosen
Lichtenburg
Neuengamme
Floßenbürg
Sachsenburg
Esterwegen
Niderhagen
Natzweiler
KL zusammen

Todesfälle
Lager
787
229
886
231
190
78
3
12
10
27 347

Bestand
vom 31.12.1942
3
9 127

VIII. JUDEN IN JUSITZVOLLZUGSANSTALTEN
Zu Beginn des Jahres 1943 saßen in Justizvollzugsanstalten des Reichsgebietes 458 Juden ein,
die sich auf Männer und Frauen und auf Arten des Strafvollzugs folgendermaßen verteilen:
Strafhaft
Sicherungsverwahrung
Arbeitshaus
Jusitzvollzugsanstalten Insgesamt

Männer
350
29
379

Frauen
78
1
79

Zusammen
428
29
1
458

IX. DER ARBEITSEINSATZ DER JUDEN
In kriegswichtigem Arbeitseinsatz waren zu Beginn des Jahres 1943 im Reichsgebiet tätig 185
776 Juden. Davon waren eingesetzt:
1) innerhalb der Inspekteur – Bereiche der Sicherheitspolizei und des SD (ohne Posen und
ohne sowjet-rusissche Juden) 21659, davon 18 546 mit deutscher Staatsangehörigkeit, 107
mit Protektoratangehörigkeit, 2 519 Staatenlose und 487 Ausländer. Sie verteilen sich nach
Inspekteur – Bereichen (ohne Posen) folgendermaßen:
Berlin
15 100
Königsberg*
96
Braunschweig
110
München
313
Bresalu**
2 451
Nürnberg
89
Danzig
Salzburg
7
Dresden
485
Stettin
18
Düsseldorf
673
Stuttgart
178
Hamburg
497
Wien
1 226
Kassel
259
Wiesbaden
139

ohne sowjetruss. Juden.
ohne Organisation – Schmelt.
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**
**
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Kontynuacja
Obóz koncentracyjny dostawy
Ravensbrück/kobiety
Ravensbrück/mężczyźni
Dachau
Groß-Rosen
Lichtenburg
Neuengamme
Floßenbürg
Sachsenburg
Esterwegen
Niederhagen
Natzweiler
KL razem

1 321
273
12 026
231
195
192
80
52
36
12
10
73 417

zwolnienia
531
44
11 140
195
2
2
52
33
36 943

przypadki
śmierci
787
229
886
231
190
78
3
12
10
27 347

stan na
31.12.1942 r.
3
9 127

VIII. ŻYDZI W WYKONAWCZYCH ZAKŁADACH SĄDOWNICZYCH
Na początku 1943 r. w wykonawczych zakładach sądowniczych na terenie Rzeszy siedziało 458
Żydów, którzy dzielą się na mężczyzn i kobiety i rodzaj wykonywanej kary w sposób następujący:
Mężczyźni
Kobiety
Razem
areszt karny
350
78
428
zachowanie bezpieczeństwa
29
29
dom pracy przymusowej
1
1
łącznie w wykonawczych zakładach sądowniczych
379
79
458
IX. UŻYCIE ŻYDÓW DO PRACY
W użyciu ważnej dla wojny pracy na początku 1943 r. pracowało na terenie Rzeszy 185 776
Żydów. Z tego użyto:
1) wewnątrz obszarów Inspektorów Policji Bezpieczeństwa i S[łużby] B[bezpieczeństwa] (bez
Poznania i bez Żydów sowieckich) 21 659, z tego 18 546 z obywatelstwem niemieckim, 105
z obywatelstwem Protektoratu, 2 519 bezpaństwowców i 487 obcokrajowców. Dzielą się oni
według obszarów inspektorów (bez Poznania) następująco:
Berlin
Braunschweig
Wrocław**
Gdańsk
Drezno
Düsseldorf
Hamburg
Kassel

**
**

15 100
110
2 451
485
673
497
259

Bez Żydów sowieckich.
Bez Organizacji Schmelta.

Królewiec*
Monachium
Norymberga
Salzburg
Szczecin
Stuttgart
Wiedeń
Wiesbaden

96
313
89
7
18
178
1 226
139

2) im Inspekteur – Bereich Königsberg außerdem 18 435 ausländische, d.h.fast ausschließlich
sowjet-rusissche Juden.
3) im Inspekteur – Bereich Posen im Ghetto- und Lagereinsatz 95 112 hauptsächlich polnische
Juden.
4) im Rahmen der Organisation Schmelt (Breslau) 50 570 Juden, davon 42 382 Staatenlose
und 8 188 Ausländer.
X. EUROPÄISCHE JUDENBILANZ
Der Zusammenbruch des europäischen Judentums wurde schon vor Jahrzehnten durch den
völkischen Verfall des europäischen Großstadt-Judentums einesteils, durch die jüdische Auswanderung andernteils eingeleitet. Der jüdische Statistiker Leetschinsky hat den Rückgang
des Judentums in Europa im Jahre 1927 folgendermaßen verdeutlicht: „Zu Anfang des 19. Jahrhunderts lebten in Europa 85% und allein in Rußland, Österreich-Ungarn und Deutschland
80% aller Juden, in Amerika gab es zu jener Zeit nur 2–3 000 Juden. Im Jahre 1925 waren 63%
aller Juden in Europa ansässig, innerhalb der Grenzen Deutschlands, Österreich-Ungarns und
Rußlands lebten nur noch 57% des Gesamtjudentums, in Amerika dagegen lebten 30%, in den
übrigen Weltteilen 7%”. Nach Berechnungen des Statistischen Reichsamts betrug der Judenanteil Europas im Jahre 1880 sogar 88.4 vH, im Jahre 1937 nur mehr 60.4 vH. 1943 dürfte
der europäische Anteil noch 1/3 des Weltjudentums betragen.
Um 1930 und in den letzten Jahren betrug die Zahl der Juden in einigen wichtigsten Staaten
Europas:
Staat

208

Altreich
Österreich
Tschecho
-slovakei
Protektorat
Danzig
Memel-gebiet
Belgien
Bulgarien
Finnland
Frankreich
Griechen-land
Groß-britannien
Italien
Irland
Jugoslavien
Lettland

Volks-zählungs Zahl
Neuere Zählung oder
Schätzung vH
-jahr
der Juden Jahr
Zahl der Juden der Bevölkerung
in 1 000
des Wirtsvolkes
1933/35
502 799 1943
51
0.07
1934
191 481 1943
8
0.1
1930

356 850 -

1929
1925
1934
1928
1931/33
1930
1930
1935

10 445
2 402
48 398
72 791
234 000
47 825
68 405
93 479

1943
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1936
1937
1937

-

-

16
3
80
50
2
280
90
345
52
4
75
96

0.2
2.0
1.0
0.8
0.04
0.7
1.1
0.7
0.1
0.1
0.5
4.9
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2) w obszarze Inspektora Królewiec poza 18 435 Żydami zagranicznymi, tj. prawie wyłącznie
Żydami sowieckimi.
3) w obszarze Inspektora Poznań w użyciu w getcie i obozach 95 112 Żydów głównie polskich.
4) w ramach Organizacji Schmelta (Wrocław) 50 570 Żydów, z tego 42 382 bezpaństwowców
i 8 188 obcokrajowców.
X. BILANS ŻYDÓW EUROPEJSKICH
Załamanie się żydostwa europejskiego zostało rozpoczęte po części już przed dekadami przez
upadek narodowy europejskiego żydostwa wielkomiejskiego, z drugiej strony przez emigrację
żydowską. Żydowski statystyk Leetschinsky objaśnił spadek żydostwa w Europie w 1927 r. następująco: „na początku XIX wieku w Europie żyło 85% wszystkich Żydów, z tego 80% w Rosji,
Austro-Węgrzech i Niemczech, w Ameryce było w tym okresie tylko 2–3 000 Żydów. W 1925 r.
63% wszystkich Żydów mieszkało w Europie, wewnątrz granic Niemiec, Austro-Węgier i Rosji
żyło jeszcze tylko 57% całości żydostwa, natomiast w Ameryce żyło 30%, w pozostałych częściach świata 7%”. Według obliczeń Urzędu Statystycznego Rzeszy udział Żydów Europy wynosił w 1880 roku nawet 88.4%, w 1937 roku tylko ponad 60.4%. W 1943 r. udział europejski
wynosi przypuszczalnie jeszcze 1/3 światowego żydostwa.
Około 1930 r. i w ostatnich latach liczba Żydów w kilku ważniejszych państwach Europy wynosiła:
Państwo

Rok
Liczba
spisu ludności Żydów

Stara Rzesza
Austria
Czechosłowacja
Protektorat
Gdańsk
Obszar Kłajpedy
Belgia
Bułgaria
Finlandia
Francja
Grecja
Wielka Brytania
Włochy
Irlandia
Jugosławia
Łotwa
Litwa
Holandia

1933/35
1934
1930
-

502 799
191 481
356 850
-

Lata
Przeliczenie
późniejsze względnie
liczba Żydów
na 1 000
1943
51
1943
8
1943
16

1929
1925
1934
1928
1931/33
1930
1930
1935
1923
1930

10 445
2 402
48 398
72 791
234 000
47 825
68 405
93 479
155 125
111 917

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1936
1937
1937
1937
1937

3
80
50
2
280
90
345
52
4
75
96
175
135

Szacunek w %
ludności
narodu
- gospodarza
0.07
0.1
0.2
2.0
1.0
0.8
0.04
0.7
1.1
0.7
0.1
0.1
0.5
4.9
7.4
1.6

Fortsetzung:
Staat

Volks-zählungs Zahl
Neuere Zählung oder
Schätzung vH
-jahr
der Juden Jahr
Zahl der Juden der Bev-ölkerung
in 1 000
des Wirtsvolkes

Litauen
Niederlande
Polen
Rumänien
Slowakei
Sowjetrußl.

1923
1930
1930
1930
1926

Ungarn

1930

155 125
111 917
3 113 933
984 213
2 570 330

1937
1937
1937
1941
1940
1939

175
135
3 300

4 600**

7.4
1.6
9.6
2.2
3.4
2.4

444 567 1940

750***

5.8

302*
89

Die Gesamtzahl der Juden auf der Erde schätzt man um das Jahr 1937 in allgemeinen auf rund
17 Millionen, wovon über 10 Millionen auf Europa entfallen. Sie häufen bzw. häuften sich in
Europa vor allem in den von Deutschland besetzten früheren polnisch-rusisschen Gebieten
zwischen Ostsee und Finnischen Meerbusen und den Schwarzen und Asowschen Meer, daneben in den Handelsmittelpunkten und in Rheingebiet Mittel- und Westuropas und an den
Küsten des Mittelmeers.
Vom 1937 bis Anfang 1943 dürfte die Zahl der Juden in Europa teils durch Auswanderung, teils
durch dem Sterbeüberschuß der Juden in Mittel- und Westeuropa, teils durch die Evakuierungen vor allem in den völkisch stärkeren Ostgebieten, die hier als Abgang gerechnet werden,
umschätzungsweise 4 Millionen zurückgegangen sein. Dabei darf nicht übersehen werden,
daß von den Todesfällen der sowjetrussischen Juden in den besetzten Ostgebieten nur ein
Teil erfaßt wurde, während diejenigen im übrigen europäischen Rußland und an der Front
überhaupt nicht enthalten sind. Dazu kommen die uns unbekannten Wanderungsströme der
Juden innerhalb Rußlands in den asiatischen Bereich hin-über. Auch der Wanderungsstrom der
Juden aus den europäischen Ländern außerhalb des deutschen Einﬂusses ist eine weitgehend
unbekannte Größe. Insgesamt dürfte das europäische Judentum seit 1933, also im ersten Jahrzehnt der nationalsozialistischen deutschen Machtentfaltung, bald die Hälfte seines Bestandes verloren haben.

Das Archiv der Neuen Akten in Warschau, Microﬁlm Publication in Alexandria,T-175, 103 roll, framme
2625029-2625045, Maschinenschrift

Neuer Gebietsstand.
Neuer Gebietsstand.
Neuer Gebietsstand.
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Kontynuacja:
Państwo

Rok
Liczba
spisu ludności Żydów

Lata
Przeliczenie
późniejsze względnie
liczba Żydów
na 1 000

Polska

1930

3 113 933 1937

3 300

9.6

Rumunia

1930

984 213 1941

2.2

Słowacja

-

302
89

Rosja Sowiecka

1926

2 570 330 1939

Węgry

1930

444 567 1940

- 1940

Szacunek w %
ludności
narodu
- gospodarza
*

3.4

**

2.4

750***

5.8

4 600

Całkowitą liczbę Żydów na Ziemi szacuje się około 1937 r. ogólnie na około 17 milionów, z tego
ponad 10 milionów przypada na Europę. W Europie gromadzą się względnie nagromadzili się
Żydzi przede wszystkim na okupowanych przez Niemcy byłych terenach polsko-rosyjskich między Morzem Bałtyckim i Zatoką Fińską i Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, ponadto
w centrach handlowych Europy Środkowej i Zachodniej, w Zagłębiu Ruhry i na wybrzeżach
Morza Śródziemnomorskiego.
Od 1937 r. do początku 1943 r. przypuszczalnie liczba Żydów w Europie uległa obniżeniu szacunkowo o 4 miliony, częściowo w wyniku emigracji, częściowo w wyniku nadwyżki śmierci
Żydów w Europie Środkowej i Zachodniej, częściowo w wyniku ewakuacji przede wszystkim
na silniejszych narodowościowo terenach wschodnich, które tutaj można liczyć jako ubytek.
Przy tym można było zewidencjonować tylko część przypadków śmierci Żydów sowiecko – rosyjskich na okupowanych terenach wschodnich, zaś takowej w ogóle nie ma z pozostałej części
Rosji europejskiej i z frontu. Do tego dochodzi nieznane nam strumienie migracji Żydów wewnątrz Rosji do azjatyckiego obszaru. Także strumień emigracji Żydów z krajów europejskich
poza niemiecką strefą wpływów za ocean jest w znacznym stopniu nieznaną wielkością.
Łącznie prawdopodobnie żydostwo europejskie od 1933 r., a więc w pierwszym dziesięcioleciu
rozwoju władzy narodowosocjalistycznej, straciło wkrótce połowę swego stanu.

AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T–175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei), mk.
103, kl. 2625029-2625045

***
***
***

Nowy stan obszaru.
Nowy stan obszaru, z Polską Wschodnią, liczba szacunkowa.
Nowy stan obszaru, liczba obliczona.

Nr. 5
Das Schreiben des Chefs des Persönlichen Stabes des Reichsführers-SS, Dr. Rudolf Brandt an den Inspekteur
für Statistik über Änderung im Bericht über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”, 20 April 1943

Der Reichsführer-SS
Persönlicher Stab
Tgb. Nr.
-V.

Feld-Kommandostelle, 20.4.1943
Geheime Reichsache!
2 Ausfertigungen
2. Ausfertigung

An den
Inspekteur für Statistik, Pg. Korheer
Berlin
Der Reichsführer-SS hat Ihren statistischen Bericht über „Die Endlösung der europäischen
Judenfrage” erhalten. Er wünscht, daß an keiner Stelle von „Sonderbehandlung der Juden”
gesprochen wird. Auf Seite 9, Punkt 4, muß es folgendermaßen heißen:
„Transportierung von Juden aus den Ostprovinzen nach dem rusisschen Osten:
Es wurden durchgeschleust
durch die Lager im Generalgouvernement ...
durch die Lager im Warthegau ...”
Eine andere Formulierung darf nicht genommen werden.
Ich sende des vom Reichsführer-SS bereits abgezeichnete Exemplar des Berichtes zurück mit
der Bitte, diese Seite 9 entsprechend abzuändern und es wieder zurückzusenden.
SS-Sturmbannführer
/-/ Brandt
1 Anlage.
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Nr 5
Pismo szefa Sztabu Osobistego Naczelnego Dowódcy SS, dr. Rudolfa Brandta z 20 kwietnia 1943 r. do
inspektora ds. statystyki o dokonaniu zmian w raporcie o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii
żydowskiej”

Naczelny Dowódca SS
Sztab Osobisty
Dz[iennik] nr
- A[dministracja]

Polowe Stanowisko Dowodzenia, 20.4.1943.
Tajne. Sprawa wagi państwowej!
2 kopie
2. kopia

Do
Inspektora ds. Statystyki, t[owarzysza] p[artyjnego] Korheera
Berlin
Naczelny Dowódca SS otrzymał Pana sprawozdanie statystyczne o „Ostatecznym rozwiązaniu
europejskiej kwestii żydowskiej”. Życzy on sobie, żeby w żadnym miejscu nie było mowy
o „specjalnym traktowaniu Żydów”. Na stronie 9, punkt 4, musi brzmieć w następujący sposób:
„Przetransportowanie Żydów z prowincji wschodnich na rosyjski wschód:
byli przepuszczani przez obozy w Generalnym Gubernatorstwie ....
przez obozy w Okręgu „Warty” ...”
Nie wolno używać innego sformułowania.
Zwracam podpisany już egzemplarz przez Naczelnego Dowódcę SS z prośbą o odpowiednią
zmianę tej strony 9 i ponowne przesłanie”.
SS-obersturmführer
[Rudolf] Brandt
1 załącznik
AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T–175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei), mk.
103, kl. 2625013, maszynopis

Nr. 6
Das Schreiben des Inspekteurs für Statistik, Dr. Richard Korheer an das Persönlichen Stab des Reichsführers-SS, über die Durchführung der Änderung im Bericht über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”,
28 April 1943

Der Reichsführer-SS
Der Inspekteur für Statistik
Tgb. Nr. 51/43 g. Rs.– H.

Berlin W 35, den 28.4.1943
Potsdamer Straße 61
Telefon 22 46 02
Geheime Reichssache!

Betr.: Abänderung des Berichtes über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”.
Bezug: Dort. Schreiben v. 10.4.43 Tgb. Nr. – V.
2 Ausfertigungen
1. Ausfertigung
An den
Persönlichen Stab RF-SS
z. Hd. SS-H’stuf. Meine
Berlin
Prinz–Albrecht-Straße 8

Lieber Pg. Meine!
Beiligend gebe ich den mir mit obigen Schreiben übersandten Bericht nach erfolgter Abänderung zurück.
Heil Hitler!
gez. Korheer
1 Anlage
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Nr 6
Pismo inspektora ds. statystyki, dr. Richarda Korheera z 28 kwietnia 1943 r. do Sztabu Osobistego Naczelnego
Dowódcy SS, o przeprowadzeniu zmiany w raporcie o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej”

Naczelny Dowódca SS
Berlin W 35, 28.4.1943
Inspektor ds. Statystyki
Potsdamer Straße 61, Telefon 224602
Dz[iennik] nr 51/43/t[ajne] s[prawa] w[agi] p[aństwowej]–H
Tajne. Sprawa wagi państwowej!
Dot.: zmiany sprawozdania o „Ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej”
Podstawa: tam[tejsze] pismo z 10.4.[19]43 Dz[iennik] nr – A[dministracja]
2 kopie
1. kopia
Do
Sztabu Osobistego N[aczelnego] D[owódcy] SS
D[o] r[ąk] h[aupt]stur[m]f[ührera] SS Meine
Berlin SW 11
Prinz-Albrecht-Straße 8

Kochany T[owarzyszu] P[artyjny] Meine!
W załączeniu zwracam przesłane mi sprawozdanie po dokonanej zmianie.
Heil Hitler!
podpisał Korheer
1 załącznik
AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T – 175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei),
mk. 103, kl. 2625015, maszynopis

Nr. 7
Das Schreiben des Inspekteurs für Statistik, Dr. Richard Korheer an das Persönlichen Stab des Reichsführers-SS, über die Verkürzung des Berichts über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”, 19 April
1943

Der Inspekteur für Statistik
Tgb. Nr. 48/43 geh. Rs.

Berlin W 35, 19.4.1943
Potsdammer Straße 61
Geheime Reichssache!

SS-Obersturmbannführer, Dr. R. Brandt
Pers. Stab Reichsführer-SS
Berlin
Lieber Pg. Brandt!
Mein kürzlich Bericht über die Endlösung der Judenfrage mit 16 Seiten Umfang war von mir
zur Berichtung an den RF erstellt worden, wie mir der RF mündlich befohlen hatte. Gemäß
dem neuen Befehl des Reichsführers vom 1.4.1943 an den Chef der Sicherheitspolizei und des
SD zur Erstellung eines gekürzten Berichtes zur Vorlage an den Führer mit eindeutiger Bilanz
habe ich vor einigen Tagen dem Reichssicherheitshauptamt den in Abschrift beifolgenden Bericht von 6 ? Seiten zur Einarbeitung in seinen Gesamtbericht zugeleitet.
Ich darf dazu, falls der RF nicht ganz einverstanden sein sollte, bemerken: Eine eindeutige
Bilanz für einen festen Zeitraum für das ganze heutige Reich läßt sich trotz alles vergossenen
Schweißes nicht erstellen. Ich habe darum neben einer Gesamtbilanz mit wechselndem Anfangszeitpunkt verschiedene Teilbilanzen gebracht. Die vorhandenen verschiedenen Anfangsund Schlußzahlen differieren z.T. um hundert-tausende von Juden. Die vorhandenen Juden
lassen sich auch mit den vorhandenen Unterlagen nicht, wie es wünschenswert wäre, nach
Juden im Arbeitseinsatz, in KL’s, im Altersgettho, in privilegierter Mischehe teilen, sodaß der
verbleibende Rest sofort für die Evakuierung zur Verfügung steht. Sowohl beim Arbeitseinsatz
wie in den KL’s lassen die bisherigen Unterlagen keine zuverlässigen Schlüsse bezüglich der
räumlichen Zugehörigkeit der Juden (von der Staatsangehörigkeit abgesehen) zu. Darum
mußte ich hier eine eindeutige Bilanz vermeiden, doch geben die Zahlen an sich einen brauchbaren Anhaltspunkt.
1 Anlage g. Rs.
Heil Hitler!
gez. Korheer
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Nr 7
Pismo inspektora ds. statystyki, dr. Richarda Korheera z 19 kwietnia 1943 r. do Sztabu Osobistego Naczelnego
Dowódcy SS, o skróceniu raportu o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej”

Inspektor ds. Statystyki
Dz[iennik] nr 48/43 taj[ne] s[prawa] w[agi] p[aństwowej]

Berlin W 35, 19.4.1943
Potsdamer Straße 61
Tajne. Spawa wagi państwowej!

Obersturmbannfhrer SS, doktor R[udolf]Brandt
Sztab Osob[isty] Naczelnego Dowódcy SS
Berlin
Kochany T[owarzyszu] P[artyjny] Brandt!
Moje krótkie sprawozdanie o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej o objętości 16 stron
zostało sporządzone przeze mnie ze sprostowaniem dla Naczelnego Dowódcy SS, jakie mi
ustnie nakazał Naczelny Dowódca SS. Zgodnie z nowym rozkazem Naczelnego Dowódcy SS
z 01.04.1943 r. dla Szefa Policji Bezpieczeństwa i S[łużby] B[ezpieczeństwa] o opracowaniu
skróconego sprawozdania do przedłożenia Führerowi wraz z jednoznacznym bilansem, skierowałem przed kilkoma dniami do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy załączone sprawozdanie w odpisie liczące 6 ? strony do włączenia do całościowego sprawozdania.
Pozwalam sobie zauważyć, gdyby N[aczelny] D[owódca] nie miałby się w pełni zgadzać, co do
tego, to ostateczny bilans za stały okres dla całej dzisiejszej Rzeszy nie pozwala się zestawić
mimo całego przelanego trudu. Dlatego też obok całościowego bilansu ze zmiennym punktem
początkowym sporządziłem różnorodne bilanse cząstkowe. Istniejące różnorodne liczby początkowe i końcowe różnią się po części o setki–tysiące Żydów. Obecny bilans Żydów nie zgadza
się także z istniejącymi dokumentami, i byłoby pożądane podzielenie Żydów na Żydów pracujących przymusowo, w obozach koncentracyjnych, w getcie dla osób w podeszłym wieku, na
uprzywilejowane małżeństwa mieszane, tak iż pozostała reszta znajduje się natychmiast
w dyspozycji do ewakuacji. Dotychczasowe dane dotyczące zarówno pracy przymusowej, jak
obozów koncentracyjnych nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych prawdziwych wniosków odnośnie przynależności przestrzennej (pomĳając przynależność państwową). Dlatego musiałem
uniknąć ostatecznego bilansu, chociaż liczby podają użyteczny punkt zaczepienia.
1 załącznik t[ajne] s[prawa] w[agi] p[aństwowej]
Heil Hitler!
podpisał [Richard] Korheer
AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T – 175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei),
mk. 103, kl. 2625016, maszynopis

Nr. 8
Der Korheer – Bericht über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage”(kurze Fassung), 19 April 1943
Geheime Reichssache!

DIE ENDLÖSUNG DER EUROPÄISCHEN JUDENFRAGE
Statistischer Bericht
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Notwendige Vermerkung. Judenstatistiken sind immer mit Vorbehalt aufzunehmen, da bei der
zahlenmäßigen Erfassung des Judentums stets mit besonderen Fehlern zu rechnen ist. Fehlerquellen liegen u.a. in Wesen und Entwicklung des Judentums, seiner Abgrenzung, seiner
mehrtausendjährigen ruhelosen Wanderschaft, den zahllosen Aufnahmen und Austritten, den
Angleichungsbestrebungen, der Vermischung mit den Wirtsvölkern, vor allem aber im Bemühen
des Juden, sich der Erfassung zu entziehen.
Schließlich hat die Statistik teils als Notbehelf, teils wegen der weitgehenden Übereinstimmung zwischen jüdischer Rasse und jüdischem Glauben, teils im konfessionellen Denken des
letzten Jahrhundert befangen, bis zuletzt die Juden nicht nach ihrer Rasse, sondern nach ihrem
religiösen Bekenntnis erfaßt. Die Erfassung der Juden nach der Rasse gestaltet sich auch - vor
allem durch die äußerliche Verkleinerung des Judentums infolge Austritt, Übertritt, weiter zurückliegender rassischer Vermischung und durch Tarnungs- sehr schwierig, wie die mißlungene
Erfassung der Rassejuden in Österreich 1923 und die Erhebung der Voll-, Halb- und Vierteljuden bei der deutschen Volkszählung 1939 zeigen. Jüdische Bestandszahlen sind im allgemeinen nur als Mindeszahlen zu werten, wobei der Fehler mit geringem jüdischem Blutanteil
immer größer wird.
Fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet die Erstellung einer einigermaßen zuverlässigen
Statistik über Bestand und Bewegung des Judentums in den gesamten Ostgebieten seit Beginn
Zweiten Weltkrieges, der unkontrollierbare Massen von Juden in Bewegung gebracht hat.
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Nr 8
Raport Korheera z 19 kwietnia 1943 r. o „ostatecznym rozwiązaniu europejskiej kwestii żydowskiej” (wersja
krótsza)
Tajne. Sprawa wagi państwowej!

OSTATECZNE ROZWIĄZANIE EUROPEJSKIEJ KWESTII ŻYDOWSKIEJ
Bilans statystyczny
Nieodzowna uwaga. Statystyki Żydów należy wciąż podejmować z zastrzeżeniem, ponieważ
przy ilościowym uchwyceniu żydostwa należy liczyć się ze szczególnymi błędami. Źródła błędów
leżą m.in. w istocie i rozwoju żydostwa, jego rozgraniczeniu, jego wielotysięcznej niespokojnej
wędrówce, niezliczonych asymilacjach i wystąpieniach, w dążeniach do przystosowania się,
w mieszaniu się z narodami – gospodarzami, przede wszystkim w staraniach Żydów do uchylania
się od zewidencjonowania.
W końcu statystyka owładnięta była po części jako środek zastępczy, po części z powodu daleko
idącej zgodności między rasą żydowską i religią żydowską, po części w bezwyznaniowych poglądach ostatniego stulecia, w końcu Żydzi ewidencjonowani są nie według ich rasy, lecz według
ich wyznania religĳnego. Zewidencjonowanie Żydów według rasy kształtuje się bardzo trudne,
także przede wszystkim przez pozorne zmniejszanie się żydostwa wskutek wystąpienia, przejścia, znacznie daleko posuniętego mieszania się i przez kamuﬂaż, jak pokazuje to nieudane zewidencjowanie rasowych Żydów w Austrii w 1923 r. i bunt Żydów pełnowartościowych,
pół-Żydów i ćwierć-Żydów podczas niemieckiego spisu ludności w 1939 r. Żydowski stan liczbowy należy ocenić na ogół tylko jako liczby najmniejsze, przy czym błąd z małym udziałem
krwi żydowskiej staje się coraz większy.
Prawie niedające się pokonać trudności sprawia sporządzenie dość wiarygodnej statystyki o stanie i ruchu żydostwa na całych terenach wschodnich od początku II wojny światowej, która
spowodowała ruch niekontrolowanych mas Żydów.

BILANZ DES JUDENTUMS
Welt. Die Gesamtzahl der Juden auf der Erde schätzte man im letzten Jahrzehnt auf 15 bis 18
Millionen, zuweilen auch auf weit über 20 Millionen. Das Statistische Reichsamt gab für das
Jahr 1937 die Zahl mit 17 Millionen an.
Europa. Davon leben um 1937 etwa 10.3 Millionen (60 vH) in Europa und 5.1 Millionen (30
vH) in Amerika. Um 1880 hatte der europäische Anteil noch 88 vH, der amerikanische erst
gut 3 vH betragen.
In Europa häufen bzw. häuften sich die Juden vor allem in den nunmehr von Deutschland besetzten früheren polnisch- russischen und baltischen Gebieten zwischen Ostsee und Finnischen Meerbusen und dem Schwarzen und Asowschen Meer, daneben in den
Handelsmittelpunkten Mittel- und Westeuropas, im Rheingebiet und an den Küsten des Mittelmeers.
Deutschland. Die Judenbilanz des Reiches ist an die verschieden großen Zeiträume seit der
jeweiligen Machtübernahme in seinen Teilgebieten gebunden. Erst von diesen Zeitpunkten
an beginnt das Abﬂuten der Juden, in großen Still. Vorher gab es in manchen Gebieten sogar
eine Zunahme der Juden als Folge des Abﬂusses aus Gebieten, die zum Reiche kamen.
Zur Zeit der jeweiligen Machtübernahme und am 31.12.1942 betrug die Zahl der Juden in
Gebiet

Zeitpunkt
Zahl der Juden
Zahl der Juden
der Machtübernahme vor der Machtübernahme am 31.12.1943
30.1.1933
561 000 }
51 327
29.9.1938
30 000 }
13.3.1938
220 000
8 102
16.3.1939
118 000
15 550
Sept. 1939 (Juni 1940)
790 000
233 210

Altreich
Sudetenland
Ostmark
Böhmen und Mähren
Ostgebiete
(mit Bialystok)
Generalgouvernement Sept. 1939 (Juni 1940)
(mit Lemberg)
Zusammen

2 000 000

297 914

3 719 000

606 103
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Zu den Zahlen vor der jeweiligen Machtübernahme ist ergänzend zu bemerken, daß sie z.T.
einanderﬂießen. So strömte der Großteil der 30 000 Juden des Sudetenlandes (27 000 Glaubenjuden) vor der Vereinigung mit dem Reich ohne Überschreitung einer Staatsgrenze und
ohne Vermögensverluste rasch ins Protektorat ab, ist also in den Zahlen für Böhmen und Mähren von 1939 zu einem Teil wieder enthalten. Das Sudetenland zählte am 17.5.1939 nur mehr
2 649 Juden.
Für die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg läßt sich die Zahl die Juden im Reichsgebiet mit
Protektorat und Generalgouvernement für einen festen Zeitpunkt angeben bzw. abschätzen.
Sie beträgt um den 17.5.1939 in
Zum Vergleich:
am 31.12.1942
Altreich
233 973
}
Sudetenland
2 649
}
51 327
Ostmark
94 270
8 102
Böhmen und Mähren
110 000
15 550
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BILANS ŻYDOSTWA
Świat. Ogólna liczba Żydów na ziemi szacuje się w ostatnim dziesięcioleciu na 15–18 milionów,
niekiedy także na znacznie ponad 20 milionów. Statystyczny Urząd Rzeszy podał na 1937 r.
liczbę 17 milionów.
Europa. Z tego żyje około 1937 r. mniej więcej 10.3 milionów (60%) w Europie i 5.1 miliona
(30%) w Ameryce. Około 1880 r. udział europejski wynosił jeszcze 88%, a amerykański dopiero
dobrze 3%.
W Europie gromadzą się, względnie nagromadzili się, Żydzi przede wszystkim na okupowanych
obecnie przez Niemcy byłych terenach polsko-rosyjskich i bałtyckich między Morzem Bałtyckim i Zatoką Fińską i Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, ponadto w centrach handlowych
Europy Środkowej i Zachodniej, w Zagłębiu Ruhry i na wybrzeżach Morza Śródziemnomorskiego.
Niemcy. Bilans Żydów Rzeszy jest przywiązany do różnych dużych okresów od każdego przejęcia władzy w swoich dzielnicach. Dopiero od tych momentów rozpoczyna się odpływ Żydów
w dużym stylu. Wcześniej na niektórych terenach był nawet przyrost Żydów jako konsekwencja
odpływu z terenów, które weszły w skład Rzeszy.
W chwili każdorazowego przejęcia władzy i na dzień 31.12.1942 r. liczba Żydów wynosiła w:
Obszar
Stara Rzesza
Kraj Sudecki
Marchia Wschodnia
Czechy i Morawy
Tereny wschodnie
(z Białymstokiem)
Generalne
Gubernatorstwo
(ze Lwowem)
Razem

Moment
przejęcia władzy
30.1.1933
29.9.1938
13.3.1938
16.3.1939
wrzesień 1939
(czerwiec 1940)
wrzesień 1939
(czerwiec 1940)

Liczba Żydów
Liczba Żydów
przed przejęciem władzy na dzień 31.12.1942
561 000 }
51 327
30 000 }
220 000
8 102
118 000
15 550
790 000
233 210
2 000 000

297 914

3 719 000

606 103

Do liczb przed każdorazowym przejęciem władzy należy zauważyć dodatkowo, że po części się
one zlewają. Tak odpłynęła duża część 30 000 Żydów z Kraju Sudeckiego (27 000 Żydów wierzących) przed zjednoczeniem z Rzeszą bez przekroczenia granicy państwowej i bez utraty majątku szybko do Protektoratu, a więc w liczbach dla Czech i Moraw z 1939 r. w części ponownie
się zawierają. Kraj Sudecki liczył na dzień 17.05.1939 r. ponad 2 649 Żydów.
W okresie na krótko przed II wojną światową liczba Żydów na terytorium Rzeszy wraz z Protektoratem i Generalnym Gubernatorstwem pozwala się podać względnie oszacować. Wynosi
ona na około 17.05.1939 r.
w porównaniu na dzień
31.12.1942
Stara Rzesza
233 973
}
Kraj Sudecki
2 649
}
51 327
Marchia Wschodnia
94 270
8 102
Czechy i Morawy
110 000
15 550

Ostgebiete rd.
Generalgouv. rd.
Zusammen

790 000
2 000 000
3 120 892

233 210
297 914
606 103

Altreich und Ostmark hatten bis zum Kriege weit über die Hälfte ihres –zivilisierten und
sterilen- Judenbestandes bereits abgegeben, vor allem durch Auswanderung, während im
Osten der Zusammenbruch der für die Zukunft gefährlichen fruchtbaren Judenmassen überwiegen erst im Kriege und besonders seit den Evakuierungsmaßnahme von 1942 deutlich
wird.
Das Judentum hat sich damit von 1933 bis 1943 innerhalb des erweiterten Reichsgebietes,
also im zeitlich-räumlichen Bereich der nationalsozialistischen Staatsführung, um rund 3,1 Millionen Köpfe vermindert. Im Altreich sank der Bestand auf fast 1/12, in der Ostmark gar auf
1/27, im Generalgouvernement und in Böhmen und Mähren auf etwa 1/7, in den Ostgebieten
auf 1/3 bis ¼.
Auswanderung, Sterbeüberschuß und Evakuierung. Dieser Rückgang ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Auswanderung, Sterbeüberschuß und Evakuierung, wozu noch geringfügige sonstige Veränderungen kommen (z.B. genehmigte Austritte, Anerkennung als Mischling
I. Grades, Neuerfassung, Karteibereinigung), vorüber die folgende Tabelle gibt:
Gebiet
Altreich
(mit
Sudetenland)
Ostmark
Böhmen
und Mähren
Ostgebiete
(mit Bialystok)
General-gouv.
(mit Lemberg)
Zusammen

Insgesamt
Abnahme (-) oder Zunahme der Juden
Zeitraum
von ...
Auswan- Sterbeüber- Evakuierung Sonst.
bis 31.12.1942 derung
Schuß
Veränderg.
30.01.1933
(29.09.1938)

-382 534 -61 193

13.03.1938
16.03.1939

-149 124 -14 509
-25 699 -7 074

Sept. 39
(Juni 40)
Sept. 39
(Juni 40)

-100 516 +4 570

-47 555 -710
-69 677 -

-539 673

-211 898
-102 450

-334 699

-222 117 -

- 556 790

-427 920

-1 274 166 -

-1 702 086

-1 714 031 +3 860

-3 112 897

- 1 402 726
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Die Bilanz für Altreich, Ostmark und Böhmen und Mähren zusammen sieht folgenndernmaßen
aus:
Anfangsbestand der Juden bei jeweil. Machtübernahme: 929 000
Veränderung durch:
Auswanderung
-557 357
Sterbeüberschuß
-82 776
Evakuierung
-217 748
+3 860
Neuerfassung usw.
-854 021
Bestand am 31.12.1942:
74 979

RAPORT KORHEERA – HOLOKAUST W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

Tereny Wschodnie ok.
Generalne Gubernatorstwo ok.
Razem

790 000
2 000 000
3 120 892

233 210
297 914
606 103

Stara Rzesza i Marchia Wschodnia do wojny wydały już znacznie ponad połowę swojego cywilizowanego i jałowego stanu Żydów, przede wszystkim w wyniku emigracji, podczas gdy na Wschodzie załamanie się niebezpiecznej i płodnej na przyszłość masy Żydów nastąpiło przeważnie
dopiero podczas wojny i szczególnie wyraźnie od przedsięwzięć ewakuacyjnych z 1942 r.
W związku z tym żydostwo zmniejszyło się w latach 1933–1943 wewnątrz rozszerzonego terytorium Rzeszy, a więc w czasowo-przestrzennym obszarze narodowosocjalistycznego kierownictwa państwowego o około 3.1 milionów głów. W Starej Rzeszy stan spadł do prawie 1/12,
w Marchii Wschodniej nawet od 1/27, w Generalnym Gubernatorstwie i Czechach i Morawach
do około 1/7, na terenach wschodnich do 1/3 – 1/4.
Emigracja, nadwyżka śmierci i ewakuacja. To zmniejszanie jest wynikiem współdziałania emigracji, nadwyżki śmierci i ewakuacji, przy czym dochodzą jeszcze nieznaczne pozostałe zmiany
(np. zatwierdzone wystąpienia, uznanie za mieszańca 1. stopnia, nowe zewidencjonowanie,
usunięcie z kartoteki), przy czym następująca tabela podaje informację:
Obszar
Stara Rzesza
(z Krajem
Sudeckim)
Marchia
Wschodnia
Czechy i Morawy
Tereny
Wschodnie
(z Białymstokiem)
Generalne
Gubernatorstwo
(ze Lwowem)
Razem

Ubytek (-) bądź przyrost Żydów
Okres
od .....
emigracja nadwyżka ewakuacja pozostałe
do 31.12.1942r.
śmierci
zmiany
30.01.1933
-382 534 -61 193
-100 516
+4 570
(29.09.1938)

łącznie

-539 673

13.03.1938

-149 124

-14 509

-47 555

-710

-211 898

16.03.1939
wrzesień 39
(czerwiec 40)

-25 699
-334 699

-7 074

-69 677
-222 117

-

-102 450
- 556 790

wrzesień 39
(czerwiec 40)

-427 920

-1 274 166 -

-1 702 086

- 1 402 726

-1 714 031 +3 860

-3 112 897

Bilans dla Starej Rzeszy, Marchii Wschodniej i Czech i Moraw wygląda następująco:
stan początkowy Żydów
podczas każdorazowego przejęcia władzy: 929 000
zmiany w wyniku:
emigracji:
-557 357
nadwyżki śmierci:
-82 776
ewakuacji:
-217 748
nowe uchwycenie
+3 860
Żydów itp.:
-854 021
74 979
Stan na 31.12.1942 r.

Der außerordentliche Sterbeüberschuß der Juden, z.B. im Altreich ist infolge der anormalen
Überalterung und Lebensschwäche des Judentums ebenso auf Geburtenarmut wie auf hohe
Sterblichkeit zurückzuführen: im 1. Viertel 1943 zählte man 22 Geburten, 1 113 Sterbefälle.
Die Zahlen über Auswanderung und Sterbeüberschuß (Kriegswirren!) der Ostgebiete und des
Generalgouvernements sind nicht nachprüfbar. Sie sind das berechnete
Ergebnis aus Anfangs- und Endbestand und Evakuierungen der Juden.
Vom 1.1.1943 bis 31.3.1943 fand aus dem Reichsgebiet mit Böhmen und Mähren, neuen Ostgebieten und Bezirk Bialystok wieder die Evakuierung von 113 015 Juden nach dem Osten statt,
ebenso die Wohnsitzverlegung von 8 025 Juden ins Altersghetto Theresienstadt. Die Judenzahl
in Deutschland, namentlich in den Ostgebieten, wurde dadurch neuerdings stark herabgesetzt.
Mischehen. Die Zahl der Juden im Reichsgebiet von 1939 enthält am 31.12.1942 einen nicht
geringen Teil von Juden in Mischehen:
Juden am 31.12.42
Altreich
Ostmark
Böhmen und Mähren
Zusammen

51 327
8 102
15 550
74 979

davon in Mischehe

Rest
16 760
4 803
6 211
27 774

34 567
5 299
9 339
47 205

Die Judenzahl des Altreiches hat sich inzwischen weiter von 51 327 am 31.12.1942 auf 31 910
am 1.4.1943 vermindert. Unter diesen 31 910 Juden leben über die Hälfte, nämlich 16 668 in
Mischehe, davon 12 117 in privilegierter und 4 551 in nicht privilegierter Mischehe. Außerdem
dürfte in den Aufstellung noch eine größere Anzahl von Juden mitgezählt sein, die schließlich
als unaufﬁndbar abgeschrieben werden müssen, wie es auch bei jedem Einwohnerkataster
immer wieder vorkommt. Der Bestand im alten Reichsgebiet (ohne Ostgebiete) nähert sich
seinem Ende.
Arbeitseinsatz. Von den im Reichsgebiet lebenden Juden befanden sich zu Beginn des Jahres
1943 21 659 in kriegswichtigem Arbeitseinsatz.
Dazu kommen in kriegswichtigem Arbeitseinsatz 18 435 sowjet-russische Juden im Inspekteur- Bereich Königsberg, 50 570 staatenlose und ausländische Juden im Lagereinsatz Schmelt
(Breslau) und 95 112 ehem. polnische Juden im Ghetto- und Lagereinsatz im Inspekteur-Bereich Posen.
Konzentrationslager. In Konzentrationslagern befanden sich am. 31.12.1943 insgesamt 9 127
Juden, in Justizvollzugsanstalten 458 Juden. Die Belegstärke der Konzentrationslager mit Juden
war folgende:
Lublin
342
Mauthausen/Gusen 79
Auschwitz
1 412
Sachsenhausen
46
Buchenwald
227
Stutthof
18
Ravensbrück
3.
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Altersghetto. Im einzigen Altersghetto Theresienstadt gab es Anfang 1943 zusammen 49 392
Juden, die von Bestandszahlen abgeschrieben sind.
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Nadzwyczajną nadwyżkę śmierci Żydów np. w Starej Rzeszy tłumaczy się skutkiem anormalnej
przestarzałości i słabości życiowej żydostwa również ubóstwem urodzeń jak wysoką śmiertelnością: w I kwartale 1943 r. odnotowano 22 urodzenia, 1 113 przypadków śmierci. Liczby
o emigracji i nadwyżka śmierci (działania wojenne) na terenach wschodnich i Generalnego Gubernatorstwa nie są sprawdzalne. Są one obliczonym wynikiem ze stanu początkowego i końcowego oraz ewakuacji Żydów.
W dniach 01.01.1943 do 31.03.1943 miała miejsce z terytorium zamieszkałym przez Żydów,
z Czech i Moraw, nowych terenów wschodnich i Okręgu Białystok ponowna ewakuacja 113 015
Żydów na Wschód, również przeniesienie miejsca zamieszkania 8 025 Żydów do starczego getta
w Theresienstadt. Liczba Żydów w Niemczech, właściwie na terenach wschodnich, w wyniku
[B1]tego wprawdzie mocno spadła.
Małżeństwa mieszane. Liczba Żydów na terytorium Rzeszy z 1939 r. na dzień 31.12.1942 r.
z niemałą część Żydów w małżeństwach mieszanych.
Żydzi na dzień 31.12.42 z tego w małżeństwach mieszanych reszta
Stara Rzesza
Marchia Wschodnia
Czechy i Morawy
Razem

51 327
8 102
15 550
74 979

16 760
4 803
6 211
27 774

34 567
5 299
9 339
47 205

Liczba Żydów Starej Rzeszy zmniejszyła się dalej w tym okresie z 51 327 na dzień 31.12.1942 r.
do 31 910 na dzień 01.04.1943 r. Wśród tych 31 910 Żydów ponad połowa właściwie 16 668
żyje w małżeństwach mieszanych, z tego 12 117 w uprzywilejowanych i 4 551 w nieuprzywilejowanych małżeństwach mieszanych. Poza tym należy prawdopodobnie doliczyć w zestawieniu
jeszcze większą liczbę Żydów, którzy w końcu muszą być odpisani jako niedający się odnaleźć,
jak ma to wciąż także miejsce przy każdym katastrze mieszkańców. Stan Żydów na starym terytorium Rzeszy (bez terenów wschodnich) zbliża się do swojego końca.
Użycie do pracy. Z żyjących Żydów na terytorium Rzeszy znajdowało się na początku 1943 r.
21 659 w ważnym dla wojny użyciu do pracy.
Do tego dochodzi w ważnym dla wojny użyciu do pracy 18 435 Żydów sowiecko-rosyjskich
w Okręgu Inspektora – Królewiec, 50 570 bezpaństwowców i zagranicznych Żydów w Obozie
Schmelt (Wrocław) i 95 112 byłych Żydów polskich w getcie i obozie w Okręgu Inspektora
– Poznań.
Obozy koncentracyjne. W obozach koncentracyjnych znajdowało się na dzień 31.12.1942 r. łącznie 9 127 Żydów, w zakładach wykonawczych sądowniczych 458 Żydów. Ilość zapełnienia obozów koncentracyjnych Żydami była następująca:
Lublin
7 342
Sachsenhausen
46
Auschwitz
1 412
Stutthof
18
Buchenwald
227
Ravensbrück
3.
Mauthausen/Gusen
79
Getto starcze. W jedynym starczym getcie, Theresienstadt było na początku 1943 r. razem
49 392 Żydów, którzy są odpisani od stanu Żydów.

Evakuierung aus anderen europäischen Ländern. Im deutschen Macht- und Einﬂußbereich
außerhalb der Reichsgrenzen fanden folgende Evakuierungen von Juden statt:
Länder

bis 31.12.42

im 1. Vierteljahr 1943

Frankreich (soweit vor dem 10.11.42 besetzt)
Niederlande
Belgien
Norwegen
Griechenland
Slowakei
Kroatien
Bulgarien
Außerdem in den russischen Gebieten einschl.
der früheren baltischen Länder seit Beginn

41 911
38 571
16 886
532
56 691
4 927
633 300

7 995
13 832
1 616
158
13 435
851
11 364
-

Zusammen

792 818

49 254

Europäische Judenbilanz. Die Verminderung des Judentums in Europa dürfte damit bereits
an 4 Millionen Köpfe betragen. Höhere Judenbestände zählen auf dem europ. Kontinent
(neben Rußland mit etwa 4 Mill.) nur noch Ungarn (750 000) und Rumänien (302 000), vielleicht noch Frankreich. Berücksichtigt man neben dem angeführten Rückgang die jüdische
Auswanderung und den jüdischen Sterbeüberschuß
in den außerdeutschen Staaten Mittel- und Westeuropas, aber auch die unbedingt vorkommenden Doppelzählen infolge der jüdischen Fluktuation, dann dürfte die Verminderung des
Judentums in Europa von 1937 bis Anfang 1943 auf 41/2 Millionen zu schätzen sein. Dabei
konnte von den Todesfällen oder sowjet-russischen Juden in den besetzten Ostgebieten nur
ein Teil erfaßt werden, während diejenigen im übrigen europäischen Rußland und an der Front
überhaupt nicht enthalten sind. Dazu kommen die Wanderungsströme der Juden innerhalb
Rußlands in den asiatischen Bereich hinüber. Auch der Wanderungsstrom der Juden aus den
europäischen Ländern außerhalb des deutschen Einﬂußbereichs nach Übersee ist eine weitgehend unbekannte Größe.
Insgesamt dürfte das europäische Judentum seit 1933, also im ersten Jahrzehnt der nationalsozialistischen Machtentfaltung, bald die Hälfte seines Bestandes verloren haben.
Davon ist wieder nur etwa die Hälfte, also ein Viertel des europäischen Gesamtbestandes von
1937, den anderen Erdteilen zugeﬂossen.
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Das Archiv der Neuen Akten in Warschau, Microﬁlm Publication in Alexandria,T-175, 103 roll, framme
26255017-2625023, Maschinenschrift
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Ewakuacja z innych krajów europejskich. Na niemieckim obszarze władzy i wpływu poza granicami Rzeszy odbyły się następujące ewakuacje Żydów:
Kraje
Francja (o ile była zajęta przed 10.11.1942 r.)
Holandia
Belgia
Norwegia
Grecja
Słowacja
Chorwacja
Bułgaria
Poza tym na terenach rosyjskich włącznie z byłymi
krajami bałtyckimi od początku kampanii wschodniej
Razem

do 31.12.1942 r. w I kwartale 1943 r.
41 911
38 571
16 886
532
56 691
4 927
633 300

7 995
13 832
1 616
158
13 435
851
11 364
-

792 818

49 254

Bilans Żydów europejskich. Zmniejszenie się żydostwa w Europie prawdopodobnie tym samym
wynosi już 4 miliony głów. Wyższe stany Żydów liczą na kontynencie europejskim (obok Rosji
z około 4 milionami) tylko jeszcze Węgry (750 000) i Rumunia (302 000), być może jeszcze
Francja. Uwzględniając obok dokonanego spadku emigracji żydowskiej i żydowskiej nadwyżki
śmierci w poza niemieckich państwach Europy Środkowej i Zachodniej, ale także bezwarunkowo zdarzające się podwójne liczenie wskutek ﬂuktuacji żydowskiej, wówczas przypuszczalnie
zmniejszenie żydostwa w Europie należy szacować od 1937 r. do początku 1943 r. do 41/2 milionów. Przy tym można było uchwycić tylko część przypadków śmierci Żydów sowiecko-rosyjskich na okupowanych terenach wschodnich, podczas gdy takich w pozostałej części Rosji
europejskiej i na froncie w ogóle nie zawierają. Także strumień emigracji Żydów z krajów europejskich poza niemiecką strefą wpływów za ocean jest w znacznym stopniu nieznaną wielkością. Łącznie prawdopodobnie żydostwo europejskie od 1933 r., a więc w pierwszym
dziesięcioleciu rozwoju władzy narodowosocjalistycznej, straciło wkrótce połowę swego stanu.
Z tego ponownie tylko około połowa, a więc ¼ ogólnego stanu europejskiego z 1937 r., napłynęła
do pozostałych części Ziemi.

AAN, mikroﬁlmy aleksandryjskie, zespół T–175 (Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei), mk.
103, kl. 2625017-2625023, maszynopis

Rok 1945

– okupacja sowiecka w Polsce
oczyma narodowców
Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
W pierwszych dniach grudnia 1945 r. do Polski przybył kurier Tadeusza Bieleckiego
– Edward Sojka ps. „Majewski”.1 Była to jedna z wielu misji, jakie w okresie powojennym powierzał prezes Bielecki emisariuszom-działaczom Stronnictwa Narodowego i Rządu RP na Wychodźstwie.2 Mieli oni za zadanie przekazanie korespondencji organizacyjnej od władz
w Londynie, a także przygotowanie stałej łączności kurierskiej i radiowej oraz zreorganizowanie
i odbudowę struktur stronnictwa na terenie kraju, wyniszczonych w wyniku strat wojennych
i aresztowań. Przewozili również do Polski fundusze na dalszą działalność niepodległościową,
a także uczestniczyli w przerzucie na Zachód działaczy zagrożonych aresztowaniem.
Podstawowym jednak celem, jaki przyświecał tym misjom było zebranie jak największej liczby
informacji dotyczących przede wszystkim sytuacji i potrzeb członków stronnictwa w okupowanej
przez Sowietów Polsce. Za podstawowe należy uznać w tym zakresie w pierwszej kolejności
wszelkiego rodzaju dane o charakterze organizacyjnym: zamiany personalno-strukturalne, skład
osobowy Prezydium SN, struktura władz naczelnych, charakterystyka głównych ośrodków stronnictwa w kraju (Warszawa i Kraków), postępy w odtwarzaniu struktur terenowych. Ponadto, poruszano kwestię ﬁnansowania bieżącej działalności stronnictwa, a także jego stosunku do
bieżących wydarzeń politycznych na terenie kraju. Równie istotnym aspektem działalności emisariuszy w okresie powojennym było przekazywanie do wolnego świata materiałów dokumentujących zbrodniczą działalność sowieckich służb specjalnych w Polsce pod rządami komunistów.
Zaprezentowane poniżej „Sprawozdanie informacyjne Prezydium SN w kraju” zostało przygotowane w grudniu 1945 r. przez Tadeusza Macińskiego ps. „Prus” dla prezesa Bieleckiego.

1
Zob. więcej: W. Frazik, „Edward Paweł Sojka” [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograﬁczny,
t. 1( Kraków-Warszawa-Wrocław: IPN-KŚZpNP, 2002): s. 417–421.
Wśród przybyłych do Polski kurierów Stronnictwa Narodowego i Rządu RP na Wychodźstwie tuż po zakończeniu II wojny
światowej należy wymienić Jędrzeja Giertycha, Konrada Niklewicza ps. „Radzik” oraz Jana Kaima ps. „Wiktor”. Zob. więcej: Tegoż,
„Z dziejów łączności cywilnej Kraj-emigracja w latach 1944/1945–1948/1949”, Zeszyty Historyczne WiN, nr 11 (1998): s. 25; L. Kulińska, „Próba rekonstrukcji dróg łączności pomiędzy obozem narodowym w Polsce a emigracją w latach 1945–1947”, tamże, nr
9; J. Mysiakowska, „Działalność Jana Kaima – przyczynek do badań nad dziejami łączności kraj – emigracja (1945–1948)” [w:]
Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor (Szczecin: Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2008): s. 815–832.
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ROK 1945 – OKUPACJA SOWIECKA W POLSCE OCZYMA NARODOWCÓW

Pierwsza część dokumentu to opis sytuacji politycznej Polski i nastrojów społecznych w roku
1945. Obnaża on brutalne metody, stosowane przez rodzimych komunistów, przy wsparciu sowieckich organów bezpieczeństwa, w celu zdobycia pełni kontroli nad krajem. Sprawozdanie
przybliża w jaki sposób, przy użyciu terroru, okupanci próbowali zmusić dużą część polskiego
społeczeństwa, zmęczoną sześcioletnią wojną i okupacją do poparcia reżimu, bądź też przyjęcia
postawy biernej. Zwraca tu szczegłną uwagę na awans społeczny wielu kolaborantów, np. poprzez obejmowanie eksponowanych stanowisk przez osoby niewykształcone i niekompetentne,
a także rolę tajnych współpracowników komunistycznej policji politycznej. Polska roku 1945
to także stalinowskie więzienia, w których przetrzymywano i eksterminowano tych, którzy
w sposób świadomy i czynny nie godzili się na codzienne upodlenie. Opis panujących w nich
warunków stanowi istotny element dokumentu zestawionego przez Tadeusza Macińskiego.
Druga część sprawozdania to informacje o charakterze organizacyjnym – opis strat osobowych poniesionych przez Stronnictwo Narodowe, skład personalny jego władz naczelnych
w kraju, a także trudności, z jakimi stykali się na codzień jego działacze. Warto tu wspomnieć
chociażby nieustanne zagrożenie aresztowaniem, brak stałej łączności z kierownictwem na emigracji, a co za tym idzie nie tylko brak wskazań co do działalności polityczno-organizacyjnej,
ale również kłopoty w zdobyciu funduszy na dalszą działalność niepodległościową. Bardzo interesującym wątkiem, poruszonym w tej części sprawozdania jest kwestia prób podjęcia jawnej działaności politycznej w sferze publicznej zdominowanej przez komunistów, jaką w lecie 1945 r.
podjął Komitet Legalizacyjny SN pod przewodnictwem Jana Bielawskiego.
Niniejszy dokument stanowi nie tylko zapis warunków, w jakich przyszło działać Stronnictwu Narodowemu w okresie powojennym, ale jest również unikalnym świadectwem oceny
sytuacji Polski pod rządami komunistów, bez żadnego dyplomatycznego „makĳażu”, czy politycznej poprawności. Dziś, kilkadziesiąt lat od jego powstania, trudno odmówić działaczom
Stronnictwa Narodowego słuszności w ocenie sytuacji Polski po wkroczeniu Sowietów, który
to fakt stanowił nadejście nowej, o wiele dłuższej i brutalniejszej, okupacji. Nie wahają się oni
demaskować natury komunistycznego systemu i wskazywać, że był on organicznie obcy Polakom, od wieków związanym z chrześcĳańską spuścizną Zachodu. Jako przykład trafności sądów
i przewidywań na przyszłość niech posłuży na koniec następujący fragment z publikowanego
poniżej dokumentu: „Kilkanaście lat trwania stanu obecnego [okupacji sowieckiej
– JMM] przyniosłoby Polsce tak radykalną zmianę oblicza społeczeństwa, że Polska przestałaby
być Polską”.*

*
Poniższy dokument został przedrukowany bez żadnego opracowania merytorycznego [w:] L. Kulińska, M. Orłowski, R.
Sierchuła, Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947 (Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001).

Sprawozdanie informacyjne Prezydium SN w kraju
Zestawione dla „Majewskiego”3 i jego przełożonych przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Prezydium SN w Kraju.4
A. SyTuAcJA OgóLNA KRAJu
I. Ogólna charakterystyka
Sytuację w dalszym ciągu kształtuje reżim rządzący. Odpór społeczeństwa, pozostającego
pod terrorem reżimu, w dalszym ciągu nie ujawnia się, jest ciągle bierny, brak mu warunków
i okoliczności pozwalających na skuteczne przeciwstawianie się. Odpór społeczeństwa w najlepszym razie może nosić, i nosi, charakter przygotowywania się do rozgrywki w przyszłości.
Reżim rządzący zajęty jest w dalszym ciągu dwoma głównie zagadnieniami: usiłowaniem
wmawiania w opinię zagraniczną, względnie w możliwie największą jej część, że Polska jest rządzona demokratycznie i zmienianiem wewnątrz Kraju proporcji sił i wpływów na swoją korzyść.
Druga z wymienionych czynności jest właśnie najważniejszym z czynników, kształtujących
sytuację w Kraju.
Reżim ma na tym odcinku trudne zadanie do wykonania. W chwili obejmowania władzy
w lecie 1944 [r.] reżim liczył nie więcej, niż kilkanaście tysięcy zorganizowanych zwolenników
(na ogólnopolskim kongresie PPR w grudniu rb. przyznano się do liczby 20-tu tysięcy zorganizowanych w konspiracji). Reszta społeczeństwa nastawiona była do reżimu zdecydowanie
wrogo. Bezpośrednie zetknięcie się z rosyjską armią i administracją, wywiadem i więzieniem,
a także z organami wykonawczymi reżimu, zrekrutowanymi przeważnie z Rosjan i zbolszewizowanych Polaków z terenu Rosji, a w mniejszości dopiero z komunistów rodzimych, wrogość
tę spotęgowało. Sowiecka rzeczywistość, poziom Rosjan, brak jakichkolwiek zasad nie tylko
uczciwości politycznej, lecz najelementarniejszych zasad etyki życia codziennego, krańcowy
cynizm w traktowaniu Polski i Polaków, po prostu otwarte rozbójnictwo, brak jakiejkolwiek kultury i cywilizacyjnych przyzwyczajeń, brud ﬁzyczny i robactwo, kłamstwo, oszustwo, złodziejstwa, zabójstwa, gwałty, pĳaństwo, najohydniejsze nałogi – wszystko to od szeregowca
począwszy, na generałach i ambasadorach skończywszy – przerosły najbardziej ostrożne i najbardziej pesymistyczne oczekiwania ludności polskiej. Zjawienie się Rosjan i ich polskich agen-

Edward Sojka (1905–1979), ps. „Majewski”. Adwokat. Od IX 1939 na emigracji; zastępca kierownika Wydziału Społecznego MSWojsk (1941–1942); członek Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego (od II 1942). Powołany do czynnej służby wojskowej w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej; przeniesiony do Zarządu Wojskowego Prac Okupacyjnych a później do
Oddziału Specjalnego Sztabu NW (1944); kierownik Placówki Polskich Oﬁcerów Łącznikowych przy 3. korpusie brytyjskim w Atenach (X 1944 – II 1945). Do III 1949 kierował rządową siecią łączności z krajem. W XII 1945 przybył do kraju – jego głównym celem
było zorganizowanie sieci delegatur, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy Rządem RP na Wychodźstwie a działaczami
w kraju. Ponadto, do jego zadań należało utworzenie nowego konspiracyjnego Prezydium SN. W czasie swego pobytu w kraju
w okresie od XII 1945 do II 1946 zorganizował delegatury w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. W 1946 aresztowany
w Niemczech przez Amerykanów; zwolniony dzięki interwencji Karola Rozmarka. Od V 1947 na stałe w Londynie; członek Wydziału
Wykonawczego i kierownik Działu Krajowego Rady Politycznej. Od 1950 kierował aparatem łączności na terenie RFN w ramach
placówek „Północ” i „Południe”; jeden z głównych oskarżonych w tzw. sprawie Bergu. Członek (Tymczasowej) RJN (1954–1972).
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Tadeusz Maciński (1905–1999), ps. „Prus”, „3097”, „Tadeusz”, „T – z”, „097”, „3704”, „Czesław”. Od 1924 członek ZLN;
w czasie kampanii wrześniowej żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”; po kapitulacji przedostał się do Warszawy
i włączył się w działalność konspiracyjną tworząc tzw. grupę Prusa. Pod koniec 1940, po włączeniu grupy do okręgu stołecznego
SN, został zastępcą kierownika Wydziału Organizacyjnego. Po rozbiciu okręgu warszawskiego jesienią 1941 objął kierownictwo
Wydziału Organizacyjnego, a w rok później wiceprezes okręgu stołecznego. Założyciel i redaktor naczelny „Warszawskiego Dziennika Narodowego”; dowódca zgrupowania NOW – AK „Stolica”, od VII 1944 prezes okręgu. W czasie Powstania Warszawskiego
oﬁcer łącznikowy płk. Chruściela oraz płk. Ziemskiego. Od XI 1945 członek prezydium SN. Aresztowany w XII 1946 i skazany
w 1948 na karę śmierci. Dzięki zabiegom Stanisława Grabskiego karę zmieniono na dożywocie. Zwolniony w 1956. Od 1990 przewodniczący Zarządu Środowisk Żołnierzy Batalionów „Gustaw” i „Harnaś”.
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tur w Kraju można porównać tylko do nagłego otworzenia jakiegoś gigantycznego więzienia,
z którego wysypało się nagle parę milionów najokropniejszych opryszków bez czci i sumienia;
nic też dziwnego, że już po kilku tygodniach trwania okupacji wszystkie bez wyjątku warstwy
społeczeństwa zjednoczyły się w najgłębszej nienawiści do wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z Rosją. Nienawiść ta istnieje i – mimo koniunkturalnego przystosowania się części ludności
do wytworzonych warunków życia, o czym za chwilę będę pisał – stanowi i będzie stanowić
(póki ludności tej starczy!), gwarancję pozbycia się nalotów i wpływów reżimu natychmiast
– w chwili pożądanej przez wszystkich zmiany.
Zdawałoby się, że w tych warunkach nie może być mowy o zmienianiu przez reżim proporcji
wpływów na rzecz agentur Rosji. Niestety, proporcja ta zmienia się właśnie w tym kierunku.
Zadanie realizowane jest przez reżim w drodze pozyskiwania zwolenników, względnie sztucznego stwarzania, fałszowania oddanych sobie „obywateli polskich”, oraz w drodze ﬁzycznego
wyniszczania przeciwników reżimu. Zarówno brutalny i bezwzględny terror, jak również brak
wiadomości o zmianach w sytuacji międzynarodowej, które wróżyłyby rychłe zmiany w położeniu Polski, sprawiają właśnie, że coraz większa część społeczeństwa, nie zmieniając zresztą
swych – głęboko zatajonych – przekonań, przystosowuje się do warunków rzeczywistości, powiększając, na razie tylko koniunkturalnie, szeregi ludzi reżim popierających. W wytworzonym
stanie rzeczy społeczeństwo składa się dzisiaj z trzech części: 1. zwolennicy reżimu (grupa
ciągle nieliczna – np. członków PPR jest według relacji z grudniowego zjazdu PPR jakoby
210 tys.); 2. przeciwnicy reżimu (niemal całe społeczeństwo); 3. Polacy „wyczekujący”, zachowujący się neutralnie w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń (grupa w tej chwili równie drobna,
jak grupa zwolenników reżimu).
Poniżej przedstawiam na przykładach akcję reżimu, mającą na celu zmienienie proporcji sił
w Kraju.
II. ZWIęKSZENIE LIcZBy ZWOLENNIKóW
Reżim uruchomił i przeprowadza z dużą perﬁdią i sprytem liczny szereg akcji mających na
celu:
1. przesuwanie ludzi z grupy wrogich reżimowi do grupy wyczekujących;
2. przesuwanie ludzi z grupy wyczekujących do grupy zwolenników;
3. fałszowanie składu i oblicza społeczeństwa przez przemycanie do jego szeregów elementów niepolskich, a bez zastrzeżeń reżimowi oddanych.
Propaganda reżimu stosuje metodę przeprowadzania i rozpowszechniania soﬁzmatu o braku
związków zależności między reżimem, a światową komuną i Rosją Sowiecką, względnie, że
związki takie istniały z racji konieczności wojennych i z racji narzuconego wypadkami sposobu
oczyszczania ziem polskich z Niemców, ale że związki te są coraz luźniejsze i reżim dąży (jakoby
za zgodą Rosji) do zupełnego uniezależnienia się. Ergo – można nie być komunistą, a popierać
reżim.
Następną metodą jest związywanie ludzi z reżimem, uzależnianie ich bytu od istnienia
i trwania reżimu. Przykłady tej metody: wyciąganie ludzi ze społecznych dołów na społeczne
szczyty, robotnik, zostający dyrektorem fabryki; dwudziestoparoletni maturzysta zostający wiceministrem, czy dyrektorem departamentu itd.; ludzie ci, broniąc reżimu, bronią swoich karier.
Dalsze przykłady: chłopi (nie wszyscy – drobna tylko część!) otrzymujący ziemię z parcelacji;
ludzie kierujący, względnie zarobkujący, przy tysiącznych spółdzielniach, utworzonych kosztem
i na gruzach ustroju gospodarczego; poborowi z bardzo niskim wykształceniem (np. nieukończona szkoła powszechna), mianowani oﬁcerami po kilkutygodniowym przeszkoleniu; przedwojenni podoﬁcerowie, awansujący w ciągu dwóch lat na oﬁcerów sztabowych; przedwojenni

oﬁcerowie młodsi, którzy w ciągu dwóch lat awansowali na pułkowników, lub generałów itd.
Specjalną grupę stanowią ludzie, których się związuje z reżimem przez nakazywanie im funkcji,
wykonywanie których wyklucza ich z góry ze społeczeństwa w wypadku odzyskania przez Polskę
rzeczywistej niepodległości. Należą tu ludzie, wykonujący funkcje noszące cechy zdrady (działacze polityczni – partyjni i rządowi, kolaborujący z Rosją itp.) i funkcje polegające na prześladowaniu własnych rodaków (resorty „bezpieczeństwa”, milicja, personel więzień i obozów
koncentracyjnych, wywiad, oﬁcerowie informacyjni i oﬁcerowie polityczno-wychowawczy
w wojsku itd.). czynności ostatnio wymienione, prócz pozyskiwania ludzi związanych z reżimem, przyczyniają się do tępienia przeciwników reżimu.
Same tylko wymienione przed chwilą kategorie zwolenników liczą paręset tysięcy osób,
przy czym liczba ich, tak wysoka po roku zaledwie rządów reżimu w Polsce, będzie niestety
stale, acz powoli wzrastała.
Reżim stosuje także metodę sztucznego fabrykowania oddanych mu obywateli. Akcję tego
rodzaju na wielką skalę stanowi nadawanie obywatelstwa polskiego volksdeutschoma i reichsdeutschoma (procesy rehabilitacyjne). Volksdeutsche chętnie zamieniają pobyt w obozach, czy
też niepewny pobyt na wolności na wierną służbę reżimowi. Bronić go będą do upadłego. Tak
zwana „akcja rehabilitacyjna”, dostarcza reżimowi co miesiąc parę tysięcy „obywateli polskich”
z niemieckiego rezerwuaru. Niemcy ci cieszą się dużym zaufaniem reżimu, są uważani za „pewniejszych” od przeciętnego Polaka. Dowodem tego jest powierzanie rehabilitowanym Niemcom
kluczowych funkcji, nawet w resortach bezpieczeństwa i w milicji. Drugą akcją tego rodzaju jest
sprowadzanie do Polski setek tysięcy rdzennych Rosjan i lokowanie ich na wysokich stanowiskach
w najczulszych, newralgicznych punktach cywilnego i wojskowego aparatu państwowego. Rosjanie ci noszą nazwę „popów” (p.o.p. – „pełniący obowiązki Polaka”). Przepełnione jest nimi
zwłaszcza wojsko i organy „bezpieczeństwa”. Po kilku miesiącach trudności i tarć, wyciągając
z nich wnioski, reżim przystąpił do zacierania, zewnętrznych przynajmniej, różnic między przemycanymi do społeczeństwa Rosjanami, a ich polskim otoczeniem: dobierani są Rosjanie możliwie obtarci cywilizacyjnie, uczą się języka polskiego, którym władają coraz bieglej; równocześnie
– na rozkaz – przestają używać języka rosyjskiego, zarzucają rosyjski strój (mundury), obyczaje
itd. i przyjmują polskie; zmieniają nazwiska rosyjskie na nazwiska o polskim brzmieniu, np. „Skupin” przerobiono na „Skupiński”, „Iljasew” na „Iljasiewicz”, „Orłow” – „Orłowski”, „Łabanow”
– „Łapanowski” itd. (przykłady autentyczne). Rosjanie ci otrzymują stopniowo obywatelstwo
polskie. Do tej chwili otrzymali np. obywatelstwo polskie niemal wszyscy oﬁcerowie i podoﬁcerowie Rosjanie, przydzieleni do polskiej armii. coraz liczniejsze są wypadki żenienia się Rosjan
z Polkami. Akcja ta przysparza reżimowi pełnoprawnych „obywateli”, oddanych bez zastrzeżeń
i paraliżujących, dzięki kluczowemu rozlokowaniu, niezależne życie polskie. Będą oni stanowić
również znaczną siłę wyborczą. Rosjan tych jest w Polsce kilkaset tysięcy.
Bez zastrzeżeń i bez wyjątków oddaną jest reżimowi ludność żydowska.
Ostatnią kategorię ludzi pozyskiwanych przez reżim stanowią Polacy, zmęczeni wojną i związanymi z nią przejściami, pragnący unormowania swego życia osobistego, a wątpiący, aby uwolnienie Polski od rządów narzuconego przez Rosję reżimu mogło nastąpić w czasie krótkim, np.
za ich życia. Nie są to zwolennicy reżimu ani z przekonania, ani z wyrachowania i nawet – niekoniecznie oportuniści; niemniej, nie wierząc w skuteczność jakiejkolwiek walki z reżimem,
nie wierząc zatem w celowość ponoszenia oﬁar, dają się unosić prądowi. Proces ten mogą zahamować jedynie konkretne wiadomości o zmienianiu się sytuacji międzynarodowej.

Nadpisano odręcznie.
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W wyniku opisanych procesów już dzisiaj obserwować się daje powolne, ale stałe powiększanie się liczby popleczników reżimu, powolne, ale stałe przesuwanie się Polaków z grupy
przeciwników reżimu, poprzez grupę wyczekujących, do grupy Polaków popierających reżim
bądź biernie, bądź nawet czynnie.
III. NISZcZENIE PRZEcIWNIKóW
choćby rozwiązanie sprawy polskiej było dla nas jak najlepsze, nie uchroni to społeczeństwa
w Kraju od eksterminacji w okresie, dzielącym nas od rozwiązania. Okres ten będzie przez Rosję
i przez jej agentury w Polsce wykorzystany dla wytworzenia w Polsce stanu, gwarantującego
Rosji możliwie największe i najtrwalsze wpływy. gwarancją posiadania tych wpływów może być
jedynie utrzymanie się w Polsce narzuconego przez Rosję rządu. Dlatego wyniszczenie przeciwników tego rządu (zarazem przeciwników Rosji i komunizmu), czyli po prostu wyniszczanie
rdzennych i uczciwych Polaków jest w tej chwili najważniejszym zadaniem Rosji na ziemiach
polskich.
Oﬁarą padają przede wszystkim kierownictwa polityczne i organizacyjne wszystkich
szczebli, inteligencja, uświadomieni robotnicy i chłopi. Przedstawiciele warstw ubogich (robotnicy, rzemieślnicy, chłopi) stanowią w więzieniach większość. Do uwięzienia wystarcza już
nie tylko nieoględne zdanie, wypowiedziane przeciwko reżimowi, Rosji, komunizmowi, czy też
uskarżanie się na gwałty sowieckich żołnierzy, ale nawet neutralność, np. niewyrażanie entuzjazmu dla istniejącego stanu rzeczy. ciężkim obciążeniem jest udział w organizacjach podziemnych za czasów okupacji niemieckiej. Szyderstwem losu jest fakt, że setkami tysięcy
najoﬁarniejszych Polaków, którzy krwawili w walkach z Niemcami w szeregach podziemnych
organizacji niekomunistycznych (np. powstańcy Warszawy) zapełniane są więzienia w Polsce
pod zarzutem – faszyzmu i współpracy z Niemcami.
Na odcinku tym działają trzy rodzaje władz „bezpieczeństwa”, a mianowicie:
1. NKWD.
2. główny Zarząd Informacji przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego (tzw. „Polskie
NKWD”). cały personel sędziowski, prokuratorski, śledczy, oraz personel więzień składa się
z Rosjan. Np. w centrali Zarządu Informacji we Włochach koło Warszawy (przed kilkoma tygodniami przeniesiona gdzie indziej) na blisko stu oﬁcerów (prokuratorów, sędziów itd.) jest tylko
trzech Polaków-komunistów, reszta – Rosjanie z NKWD, poprzebierani w polskie mundury. To
samo ma miejsce w prowincjonalnych ekspozyturach Zarządu Informacji.
3. „Resorty bezpieczeństwa”, funkcjonujące na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego, podlegające Ministerstwu Bezpieczeństwa. I tutaj większość kluczowych stanowisk obsadzono Rosjanami.
Zarówno główny Zarząd Informacji (wojsko), jak i Ministerstwo „Bezpieczeństwa” są ekspozyturami NKWD.
Tępienie przeciwników reżimu odbywa się na skalę olbrzymią. Przywódcy i członkowie
polskich organizacji podziemnych, zwłaszcza na prowincji, gdzie ludzie znają się wzajemnie
i wiedzą o sobie wszystko, byli rozszyfrowywani już podczas okupacji niemieckiej – przez
członków PPR, Armii Ludowej itp. z tego samego terenu, którzy często także wchodzili jako
„wtyczki” sowieckiego wywiadu do organizacji niekomunistycznych. Pierwsza fala aresztowań,
to znaczy setki tysięcy aresztowań w pierwszych miesiącach po wkroczeniu Rosjan, spowodowane były denuncjacjami i zwykłą zdradą na tej właśnie drodze. Również obecnie władze
„bezpieczeństwa” posiadają tysiące agentów, ukrytych w instytucjach państwowych i społecznych, w oddziałach wojskowych itd. Niestety, coraz częściej zachodzą wypadki używania
przez wywiad, względnie kontrwywiad sowiecki Polaków z wysokich nawet szczebli organi-
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zacji podziemnych. Nie tylko więzienia sowieckie, ale nawet wypływająca z warunków życia
codziennego groźba tego więzienia w wypadku niepodporządkowania się reżimowi – łamią
charaktery ludzkie (typowe przykłady: płk „Radosław”, gen. Rzepecki). Pięć lat walki z Niemcami całkowicie wyczerpało nerwy większości przywódców i działaczy. Konspiracja przeciwniemiecka została przy tym ukoronowana tragicznym kryzysem zaufania do kierownictw,
najwyższych kierownictw nie wyłączając, a to z powodu błędnej polityki oficjalnych czynników wojskowych w Kraju, słabej ręki pełnomocnika rządu i w ogóle oficjalnego kierownictwa
cywilnego Kraju, które wypuściło cugle z rąk i szło biernie z wypadkami, zamiast wypadkami
tymi kierować. Z powodu zawinionego przez kierownictwa powstania warszawskiego, wreszcie z powodu od początku do końca źle rozegranej partii rosyjskiej. Kryzys ten, wytwarzając
psychozę beznadziejności, ułatwia i przyspiesza łamanie ludzi i charakterów. Nie ma organizacji podziemnej, która nie miałaby w swoich szeregach tego rodzaju tragicznych zdrajców.
Druga wielka fala aresztowań, przebiegająca właśnie w tej chwili, spowodowana jest przez
załamywanych, którzy, bądź ratując swoją wolność i życie, bądź porzuciwszy idealizm i szukając spokojnego życia i karier, dostawszy się w ręce NKWD podejmują się roli posłusznego
narzędzia i udowadniają szczerość zmiany swych przekonań (nagminna metoda NKWD) przez
wydawanie do rąk Rosjan dotychczasowych przyjaciół politycznych. Druga fala aresztowań
jest jeszcze bardziej dotkliwa niż pierwsza, ponieważ dekonspiracje przez zdrajców wysokich
szczebli wtajemniczenia docierają dosłownie wszędzie tam, gdzie „wtyczki” komunistyczne
pierwszej fali dotrzeć absolutnie nie były w stanie. „Podejrzani” zostają przeważnie porywani
spoza mieszkań (rzadziej aresztowani w mieszkaniach lub w miejscach pracy) w ten sposób,
że znikają bez śladu i nikt nie wie, co z nimi zrobiono. Aresztowania dotykają wszystkie
warstwy społeczeństwa. Aresztowani są odcięci od rodzin, nie mają żadnej legalnej możliwości
zawiadomienia ich o miejscu swego pobytu, niemal żadnej legalnej możliwości otrzymywania
paczek z żywnością i odzieżą. W więzieniach i obozach nie otrzymują odzieży, ani bielizny.
Wyżywienie głodowe, przeważnie raz dziennie wodnista zupa i 300 gramów gliniastego
chleba. Więźniom zabierane jest dosłownie wszystko, prócz ubrania, przy czym lepsze ubranie
i buty są rabowane przez dozorców więziennych. Więźniowie nie otrzymują nic z pościeli,
koców, nawet słomy, sypiają na gołych drewnianych „narach”, lub na ziemi. Poprzedniej zimy
więzienia były nieopalane, obecnie ogromna większość jest również nieopalona. Tylko nieliczne więzienia posiadają prymitywne urządzenia kąpielowe (nawet tak centralne więzienia,
jak głównego Zarządu Informacji we Włochach i Wojewódzkiego Resortu Bezpieczeństwa
w Warszawie nie mają tych urządzeń). Wszędzie straszliwe robactwo, świerzb, więźniowie
całymi miesiącami nie mają możności uprania bielizny. Oczekiwanie miesiącami na rozpoczęcie „śledztwa”. Traktowanie brutalne, bicie i znęcanie się na porządku dziennym. Zupełny
brak pomocy lekarskiej. Śmiertelność ogromna, dochodząca do 5% miesięcznie (w obozie
koncentracyjnym w Poznaniu w lecie 1945 [r.] nawet 7% miesięcznie). umierający pozbawieni są jakiejkolwiek pociechy religijnej i grzebani bezimiennie we wspólnych grobach starannie niwelowanych.
Tępienie przeciwników politycznych, mimo, że stosowane na olbrzymią skalę, jest jeszcze
w tej chwili w pewnym stopniu hamowane chęcią zachowania pozorów demokracji. Nie trudno
się domyśleć co będzie, gdy ten hamulec zniknie. Zniknie zaś w chwili ostatecznej rozgrywki,
gdy reżim będzie miał nóż na gardle. chwilą taką będzie zapewne już okres wyborów. Na moment ostatecznej rozgrywki sporządzane są od dawna listy proskrypcyjne osób, skazanych na
wyniszczenie. Sporządzane są one nie tylko na podstawie donosów, materiałów kontrwywiadu
itd., ale także przy pomocy podstępnych metod wykrywania przeciwników. Przykłady: ogłoszona
niedawno amnestia dla członków Armii Krajowej. Na razie zgłaszający się do rejestracji nie są
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aresztowani – aby nie odstraszać od ujawnienia się dalszych naiwnych. Drugim przykładem jest
wykorzystywanie działalności zalegalizowanych stronnictw opozycyjnych (np. PSL).
W tej sytuacji, gdy rośnie w Kraju ilość popleczników reżimu, a równocześnie wyniszczani
są Polacy przeciwstawiający się reżimowi, każdy dalszy miesiąc trwania stanu tymczasowego
utrwala wpływy Rosji i jej agentur. Wpływy te, wyrażające się dzisiaj cyfrą paru procent, za dwa–
trzy lata mogą osiągnąć poziom dwudziestu–trzydziestu procent. Równocześnie – przesuwaniu
się proporcji wpływów towarzyszyć będzie znikanie z powierzchni ziemi rzeczywistego narodu
polskiego i wprowadzenie na jego miejsce sowieckiej namiastki. Kilkanaście lat trwania stanu
obecnego przyniosłoby Polsce tak radykalną zmianę oblicza społeczeństwa, że Polska przestałaby być Polską.
Dawanie Rządowi Tymczasowemu zbyt wiele czasu na przeprowadzenie jego zbrodniczych
akcji równa się oczywistemu samobójstwu.
IV. ŻycIE POLITycZNE I NASTROJE POLITycZNE KRAJu
Kształtują się one pod wpływem następujących faktów:
1. Zorganizowana Polska Podziemna przestała istnieć w wyniku powstania warszawskiego.
2. Brak podstaw do nadziei na załatwienie sprawy polskiej w drodze szybkiej i radykalnej
(np. w drodze niedalekiej wojny anglosasko-rosyjskiej).
3. Wobec tego należy się przygotować na wypadek powolnego, ewolucyjnego rozwiązania
sprawy polskiej, należy też zrobić wszystko, co możliwe, abyśmy w ewolucji mogli wziąć udział
i mogli na jej przebieg wpływać.
4. Równocześnie jednak należy się przygotowywać na drugą ewentualność – wojny anglosasko-rosyjskiej, która jest mniej prawdopodobna, ale nie niemożliwa.
5. Niebezpieczeństwa związane z jakąkolwiek pracą polityczną w Kraju, tak z tajną, jak
i z jawną, czynią jej wyniki z góry problematycznymi i sprawiają, że prowadzić jej, być może,
nie warto.
Wymienione fakty, kształtujące życie polityczne Kraju, nie dowodzą bynajmniej, jaką jest
w istocie sytuacja międzynarodowa, dowodzą jedynie, jakie informacje o sytuacji międzynarodowej docierają do Kraju, na ogół od rzetelnych i wyczerpujących informacji odciętego.
Wobec powyższego nastroje i wysiłki polityczne Kraju zdążają w różnych kierunkach, na
ogół niezharmonizowanych, często sprzecznych:
1. Tajną pracę polityczną prowadzą koła, które:
a) w żadnym wypadku do działalności jawnej, a tym bardziej do współpracy nie będą
przez reżim dopuszczone, a z racji ciążącej na nich odpowiedzialności za los Polski nie
mogą z wpływania na bieg spraw zrezygnować (tutaj – Str[onnictwo] Narodowe);
b) prowadzą pracę polityczną w przewidywaniu i frontem do szybkich i radykalnie przeprowadzonych zmian in plus w położeniu Polski, względnie przygotowują się na obie
ewentualności (ewolucja lub konﬂikt, również – Str[onnictwo] Nar[odowe]).
2. Jawną pracę polityczną prowadzą, względnie usiłują prowadzić, koła, które:
a) zdecydowały się na szczere przyjęcie „orientacji” rosyjskiej, co pozwala im na konkurowanie z reżimem, rządzącym Polską (tutaj – PSL);
b) są o tyle bezbarwne politycznie, względnie tak bardzo słabe, że mogą liczyć na tolerowanie ich działalności przez reżim rządzący (np. Stronnictwo Pracy);
c) są tak dalece zmęczone konspiracją, tak bardzo pragną powrotu do legalności, że zatracają wyczucie rzeczywistości i wyczucie niebezpieczeństwa i dążą do ujawnienia się
wbrew wszelkim szansom w sposób wręcz samobójczy (tutaj – część działaczy Str[onnictwa] Nar[odowego]);

3. Bardzo liczne koła dawnej Polski Podziemnej przyjęły taktykę przetrwania, stosują mimikrę, często bardzo wstępują do jednego z czterech stronnictw reżimu.5
Typ pracy podziemnej pod okupacją sowiecką, a także charakterystykę grup usiłujących
ujawnić się bez powodzenia, dam w sprawozdaniu organizacyjnym. Nadmienię tylko, że organizacje podziemne muszą się odbudowywać od podstaw, że znajdują się w tej chwili w takich
stadiach rozwoju, w jakich zastały je lata 1940, czy 1941 i, że muszą odcinać się od niebezpieczeństw dekonspiracji, które są znacznie większe niż za czasów okupacji niemieckiej.
Obszerniej natomiast omówię tutaj zagadnienie PSL.6
Rozpoczęcie działalności jawnej i legalnej zostało przeprowadzone z prawdziwym mistrzostwem i to na wszystkich trzech frontach: wobec Rosji, wobec reżimu i wobec odzyskiwanych
mas chłopskich. Zanalizowanie stanowiska Rosji wobec PSL i jego przywódców nie leży w moich
możliwościach. Reżim rządzący został zaskoczony, zanim ocenił rozmiary akcji – PSL stało się
siłą niemożliwą do zlikwidowania w drodze zwykłych represji. Strzelano wprawdzie do Kiernika,
zlikwidowano Kajdra, Ścibiorka7 i innych, „pozwolono” umrzeć Witosowi8 (wiek stanowi wytłumaczenie), ale niemożliwym było zlikwidowanie Mikołajczyka ze względu na związany
z tym rezonans międzynarodowy (reżim mimo wszystko ceni sobie wysoko możność zachowania
pozorów demokracji).
W tej chwili toczy się otwarta wojna na śmierć i życie między PPR (dysponującą rządem,
KRN, pieniędzmi, organami „bezpieczeństwa”, generalicją (przez nią – wojskiem), prasą i propagandą, poparciem Rosji; nie mającą natomiast mas), a PSL (które dysponuje masami, trudnymi do zlikwidowania, które może liczyć na kartki wyborcze nie tylko swych członków lecz
– mimo swe udowodnione grzechy i wady – także pozostałych kół społeczeństwa polskiego,
które wreszcie ma za sobą tarczę opinii całego świata, z reakcją którego musi się liczyć nie tylko
PPR i cały reżim, ale także Rosja).
Postawa PSL była początkowo oceniana jako maskowanie właściwych przekonań i celów,
tymi właśnie względami tłumaczyło sobie społeczeństwo różne wypowiedzi i, co gorsza, różne
posunięcia i fakty, które w normalnych warunkach życia politycznego byłyby niewybaczalne.
Sądzono także, że to konkurencja z SL i z PPR na terenie wiejskim zmusza PSL do radykalizowania własnej postawy. Obecnie sprawy PSL wyjaśniły się o tyle, że można nie mieć złudzeń.
W skład PSL wchodzi wprawdzie bardzo dużo żywiołów umiarkowanych, a nawet zgoła prawicowych, ale ster Stronnictwa dzierży skrajna lewica PSL, przede wszystkim przedwojenne czynniki wiciowe. Sam Mikołajczyk wydaje się być szyldem i ﬁrmą, ale nie duszą i nie motorem
roboty. Jest noszony na rękach, ale tylko w zamian za podporządkowanie się postanowieniom

5
6

Chodzi o Polską Partię Robotniczą, Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Demokratyczne.

Bardzo interesującym uzupełnieniem poniższych rozważań dotyczących PSL jest dokument z zasobu Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Białymstoku, sporządzony przez Zarząd Powiatowy SN 10 X 1945 pt. „Nasze stanowisko wobec nowopowstającego Polskiego Stronnictwa Lud[owego]”. Czytamy w nim m.in.: „Burza dziejowa Narodu Polskiego wyrzuciła Pana Mikołajczyka na szczyty kariery politycznej. Naród Polski powierzył mu ster okrętu polskiego na rozhukanym morzu krwi, wśród walki
wielkich mózgów świata. Pan Mikołajczyk ze swymi towarzyszami okazał się za słaby i stracił wiarę w niezawisłość Polski w połowie
drogi zrezygnował z samodzielnej polskiej polityki. Poszedł pan Mikołajczyk budować Polskę przy boku Związku Radzieckiego,
pod »ojcowską« opieką Stalina. […] Polskie Stronnictwo Ludowe p. Mikołajczyka i towarzyszy znajduje się w systemie Sowieckiego
Imperium i dlatego to stronnictwo należy zwalczać, nie dopuszczać do rozwoju i szkodliwego wpływu”. AIPN Bi, 033/187, k. 170.
Bolesław Ściborek (1906–1945). Działacz i prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW RP w Łodzi; w czasie II wojny światowej
członek BCh; kierownik KWC w Łodzi; uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1945 prezes, a następnie sekretarz ZG ZMW RP
„Wici”; od 1945 członek RN SL; poseł do KRN; od 6 XI 1945 działacz PSL. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach
5 XII 1945.

7

Wincenty Witos zmarł w Krakowie 31 X 1945.
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kierującej partią lewicy. W tej chwili partia stanowi jeszcze konglomerat, w jej prasie czyta się
od czasu do czasu wypowiedzi szczerze polskie, można także od czasu do czasu znaleźć pozytywny stosunek do centrowych i prawych polskich ugrupowań politycznych, coraz bardziej jednak przeważają wypowiedzi i ludzie skrajnie lewi, których przed wojną określiłoby się jako
zbliżonych do komuny. czy żywioły umiarkowane dojdą do steru w PSL w chwili, gdy obecna
polityka stronnictwa zbankrutuje? Wydaje się to wątpliwym – ludzie ci odejdą wówczas tam,
gdzie jest właściwe dla nich miejsce, do stronnictw, dziś do działalności jawnej i legalnej niedopuszczonych. Aczkolwiek inaczej zdają się świadczyć pozory, potęga radykalnego PSL skończy
się razem z sowiecką okupacją.
PSL chce rządzić Polską jeśli nie wyłącznie, to z niepodlegającą wątpliwości przewagą. Dlatego musi zlikwidować przeciwników i uzyskać oparcie dla siebie. Oparcia szuka w Rosji przez
szczere przyjęcie „orientacji” rosyjskiej i szczerą zgodę na związanie przyszłości Polski z przyszłością Rosji. Jeśli PSL uda się przeprowadzenie dowodu szczerości, to poparcie Rosji otrzyma,
likwidując tym samym konkurencję PPR.
PSL jest wartościowszym kandydatem na agenturę Rosji niż PPR, ponieważ posiada wpływy
w masach, których PPR jest pozbawiona.
Radykalizm PSL, względnie radykalizm jego kół kierowniczych, nie jest koniunkturalny,
lecz płynie z przekonania. Radykalizm ten wyraża się m.in. w negatywnym stosunku, wręcz
nienawiści, do sfer „posiadających”, w deptaniu prawa własności (parcelacja dużej, średniej
i niżej średniej własności ziemskiej), w otwartych i niepoczytalnych napaściach na Kościół
itp. Stąd płynie negatywny stosunek do stronnictw umiarkowanych i prawicowych, które poza
tym traktowane są również jako konkurent, który musi być zlikwidowany. Od kilku tygodni
datuje się szczególnie nieprzyjemny stosunek PSL do Stronnictwa Narodowego. Przebąkiwania Mikołajczyka sprzed paru miesięcy o tym, że „Stronnictwo Narodowe ma jednak pewne
zasługi w odbudowie państwowości polskiej” umilkły już od dawna, niewątpliwie pod presją
lewicy PSL. Zdarzają się wypadki atakowania nas z prawdziwą zaciekłością. Na łamach prasy
PSL znajdujemy coraz częściej ohydne, bo świadome własnego kłamstwa, zwroty o „zbirach
faszystowskich z NSZ” (wszystko, co SN-owskie, otrzymało etykietkę „NSZ”), o naszej
„współpracy z Niemcami” itp. W ostatnich tygodniach sprawy zaszły tak daleko, że w prasie
PSL miały miejsce publiczne denuncjacje naszych działaczy i dziennikarzy, którzy, ujawniwszy się, pisują w katolickich periodykach (wśród nich Z[ygmunt] Wasilewski, J[an] Dobraczyński i inni).
PSL znajduje się jeszcze w stadium fermentowania i nie jest niemożliwym, że w pewnych
okolicznościach, gdyby nastąpiły one szybko, mogłoby jeszcze zmienić oblicze i politykę. W tej
chwili jednak należy sobie jasno zdawać sprawę z faktu, że mamy do czynienia ze zjawiskiem
radykalizmu ustrojowego, społecznego i gospodarczego, szukającego oparcia o Rosję, traktowaną
zarówno jako źródło władzy, jak również jako gwaranta przeprowadzenia w Polsce planowanych
przez PSL radykalnych reform. cokolwiek innego mówiliby o tym poszczególni przywódcy
PSL, byłoby jedynie dowodem, że przywódcy ci: albo stanowią wyjątek od reguły, albo sami nie
zdają sobie sprawy z rzeczywistości PSL, albo – puszczają dymne zasłony.
b

25 grudnia 1945b [r.]
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Wpisano odręcznie. Z prawej strony odręcznie napisano: Tadeusz.
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I. Skład personalny Zarządu w Kraju po powstaniu warszawskim. Zmiany składu. Aresztowania. Rozdwojenie 1945 (Komitet Legalizacyjny)
Już przed powstaniem warszawskim skład Zarządu głównego był niekompletny, co spowodowało, że Zarząd główny przestał się zbierać i przelał wszystkie swoje kompetencje na
Prezydium. Prezydium Zg weszło w powstanie w następującym składzie: prezes – Aleksander
Z[wierzyński]; członkowie: Józef H[aydukiewi]cz, Władysław J[awors]ki, Mieczysław J[akubows]ki, Stanisław J[asiukowi]cz, August M[ichałows]ki, który to skład bez Władysława funkcjonował również po powstaniu, aż do końca lutego 1945 [r.]. Z kierowników Wydziałów, którzy
nie wchodzili w skład Prezydium, funkcjonował kierownik centr[alnego] W[ydzia]łu Propagandy – ks. Jan S[tępie]ń. Inni członkowie Zarządu głównego nie rozwĳali większej działalności, poprzestając na sporadycznym kontaktowaniu się, po powstaniu rozproszyli się po całej
Polsce.
W pierwszych dniach marca 1945 [r.] aresztowani zostali: prezes Aleksander Z[wierzyński],
Mieczysław J[akubowski] i August M[ichałowski]. Mieczysławowi udało się uciec, został jednak
powtórnie aresztowany, a wraz z nim aresztowano Józefa H[aydukiewicza]. Na krótko przed
tymi aresztowaniami dokooptowani zostali do Prezydium ks. Jan S[tępie]ń, Jan M[atłachows]ki
(„Ostoja”) i Leon M[irec]ki. Wkrótce po tym, razem z innymi członkami Delegatury Rządu
aresztowany został Stanisław J[asiukowicz], a w lecie 1945 [r.] – Władysław J[aworski]. W ten
sposób znalazło się w więzieniach całe Prezydium z okresu przed i popowstaniowego. Pozostali
na wolności Jan M[atłachows]ki, ks. Jan S[tępie]ń i Leon M[irec]ki, do których po ucieczce
(21 maja) z obozu w Rembertowie przybył August M[ichałows]ki. Skład ten dokooptował do
Prezydium ks. Władysława M[atu]sa, który objął przewodnictwo Prezydium i doc. Witolda
S[awickie]go. W sierpniu aresztowany został Leon M[irec]ki, a następnie wycofali się z prac
Prezydium obaj księża. Trzej pozostali członkowie Prezydium dokooptowali we wrześniu Tadeusza M[acińskie]go („Prus”), Witolda S[awicki]go, H[aydukiewi]cza (syna) i Włodzimierza
M[arszewskie]go. W połowie października wycofali się z Prezydium August M[ichałows]ki
i Jan M[atłachows]ki (w grudniu wyjechali za granicę). Przewodnictwo objął doc. Witold
S[awic]ki, który został aresztowany 6 grudnia. Pozostali członkowie Prezydium zerwali w końcu
grudnia kontakt z Witoldem S[awic]kim, straciwszy do niego zaufanie. W tej chwili więc Prezydium pracuje trzyosobowo Tadeusz M[acińs]ki („Prus”), Włodzimierz M[arszews]ki i H[aydukiewi]cz (syn) i – bez przewodniczącego. Z kierownictw Wydziałów obsadzone są
następujące: Organizacyjny Męski (H[aydukiewi]cz syn), Organizacyjny Kobiecy (Halina P[odczas]ka), Propagandy (Bronisław E[ke]rt) i Skarbu (Paweł g[ali]k). W tym składzie zastała Zarząd główny w Kraju wizyta kol. S[ojki], przybyłego w grudniu z ramienia Rządu i Tadeusza.
Jak z powyższego wynika, skład osobowy Zg w Kraju jest ustawicznie płynny z powodu ciągłych
aresztowań i konieczności odcinania się od osób zagrożonych. Pod względem bezpieczeństwa
Kierownictwo SN w Kraju jest od marca 1945 [r.] stale w potrzasku. Fala dotkliwych aresztowań
dotknęła również niemal wszystkie zarządy okręgowe (Warszawa, Radom-Kielce, Lublin, Łódź,
Poznań, Karków, Białystok). Aresztowani zostali m.in. prezesi okręgów warszawskiego, radomskiego, białostockiego, poznańskiego. Podam dla przykładu przebieg aresztowań w okręgu
warszawskim (stołecznym), który znam dobrze. Aresztowanych zostało 6-ciu członków Zarządu
(z liczby 8-miu, pozostałych przy życiu po powstaniu), a mianowicie: prezes okręgu (niżej podpisany), który zbiegł podczas transportu z jednego więzienia do drugiego, kierowniczka Wydziałów: Społecznego i Liniowego Kobiecego – Maria czachowska-Tryjarska, przed wojną
przewodnicząca Zarządu głównego NOK, która zmarła w więzieniu z wycieńczenia, kierow-
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niczka Wydziału Organizacyjnego Kobiecego, cudem zwolniona, oraz kierownicy Wydziałów:
Propagandy, Wykonawczego i kierownik dzielnicy Praga (wszyscy trzej siedzą w więzieniu do
dnia dzisiejszego). Aby dać obraz aresztowań, dodam jeszcze, że dotknęły one również działaczy
z niższych szczebli i liczne rzesze członków. W tej chwili w więzieniach znajdują się dziesiątki
tysięcy członków SN. W więzieniach i obozach, gdzie przebywałem (Włochy, Praga – Środkowa,
Rembertów, Poznań) stykałem się z nimi na każdym kroku. W obozie rembertowskim członkowie SN stanowili około 30 procent ogólnej liczby uwięzionych.
Wyjście z potrzasku jest niezmiernie trudne. Jest możliwe tylko pod warunkiem całkowitej
i radykalnej zmiany metod pracy, a nawet zmiany struktury organizacyjnej, oraz rygorystycznego
wykluczenia z pracy i odcięcia się od działaczy, którzy niebezpieczeństwa nie doceniają i upierają się przy dotychczasowych metodach pracy.
Lato 1945 [r.] było świadkiem próby ujawnienia się części Stronnictwa (nazwiska ujawnionych będę podawał in extenso, ponieważ zarówno nazwiska te, jak działalność osób jest dobrze
znana ministrowi bezpieczeństwa i w ogóle rządowi). Próba podjęta została z inicjatywy Kazimierza Kobylańskiego po jego powrocie z procesu moskiewskiego9, na którym został „uniewinniony”. Przeprowadziwszy rozmowy: z ambasadorem rządu warszawskiego w Moskwie10,
a następnie z wiceministrem spraw zagranicznych Bermanem i z Osóbką-Morawskim w Warszawie, zorganizował tzw. „Komitet Legalizacyjny Stronnictwa Narodowego”, którego przewodnictwo objął Jan Bielawski. Poza dwoma wymienionymi w skład Komitetu weszli: Antoni
Orszagc, St[anisław] Rymar, J[an] Kornecki, E[dward] Bensch, dr Karol St[ojanowski], [Jerzy]
Ryszard R[ed]ke, Leon Dz[iubec]ki i kilku innych działaczy11; Komitet ten złożył w drugiej
połowie sierpnia [1945 r.] podanie do Bieruta o zalegalizowanie Stronnictwa Narodowego, podpisane prawdziwymi nazwiskami przez kierownictwo Komitetu.12 Delegacja Komitetu maiła
być przyjętą przez Bieruta, skończyło się jednak na złożeniu podania w kancelarii KRN. Treścią
podania (pół strony maszynopisu) było głównie powołanie się na fakt, że Stronnictwo Narodowe
zawsze stało na gruncie polityki porozumienia z Rosją przeciwko Niemcom, czego dowodem
polityka Dmowskiego w czasie poprzedniej wojny światowej, oraz powoływanie się na korzyści,
jakie sprawie spacyﬁkowania Kraju przyniesie zalegalizowanie Stronnictwa. Komitet nie otrzymał na podanie żadnej odpowiedzi. W początkach października nieoﬁcjalną drogą doszła do Komitetu informacja, że podanie w ogóle nie będzie rozpatrywane, a to ze względu na
prowokacyjny zwrot o spacyﬁkowaniu kraju w wyniku zalegalizowania Stronnictwa.13 Wkrótce
po tym nastąpiły aresztowania członków Komitetu. W parodniowych odstępach aresztowano
Bielawskiego, Kobylańskiego, Orszaghac i Poradowskiego (październik). Kornecki i Rymar unik-

Polityczny proces pokazowy uprowadzonych w marcu 1945 przez NKWD szesnastu przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego, odbywający się w Moskwie w dniach 18–21 VI 1945.

9

Chodzi o Zygmunta Modzelewskiego (1990–1954), ambasador TRJN w Moskwie (1945), podsekretarz stanu w zdominowanym przez PPR MSZ (VI 1945 – II 1947), minister spraw zagranicznych (1947–1951).

10

Wśród działaczy Komitetu Legalizacyjnego SN warto wymienić również Szymona Poradowskiego, Władysława Jaworskiego i Zygmunta Lacherta.

11

12
Memoriał wraz z wnioskiem o umożliwienie podjęcia jawnej działalności politycznej, podpisanym przez Jana Bielawskiego,
Stanisława Rymara, Karola Stojanowskiego, Edwarda Benscha, Kazimierza Kobylańskiego oraz Szymona Poradowskiego, został
złożony w kancelarii Bolesława Bieruta 23 VIII 1945.
Fragment, o którym mowa brzmi: „Stronnictwo Narodowe, zgłaszając wniosek o swą legalizację, pragnie w ten sposób
przyczynić się do ewolucji stosunków w kierunku sprawiedliwości społecznej i pokojowego współżycia stosunków w kierunku sprawiedliwego i pokojowego współżycia wszystkich Polaków, a więc do prawdziwej pacyﬁkacji kraju i do uniknięcia rozlewu krwi polskiej
w bratobójczej walce”. Zob. więcej: AAN, Spuścizna Stanisława Rymara, sygn. 26, Do Pana Prezydenta Krajowej Rady Narodowej,
23 VIII 1945, k. 1–2.

13

nęli aresztowania dzięki usunięciu się w porę z mieszkań (ukrywają się). Reszta członków Komitetu rozproszyła się. Jeden z nich, szczęśliwie nierozszyfrowany, wrócił do konspiracji i zgłosił
się do pracy w komórkach podziemnego Zarządu głównego.14
W pierwszej połowie września rb., na zaproszenie Komitetu Legalizacyjnego, odbyłem parogodzinną rozmowę z wydelegowanymi w tym celu przedstawicielami Komitetu (Kobylański
i Leon Dz[iubec]ki), którzy wyłożyli mi punkt widzenia Komitetu i przyjęli do wiadomości
moje zastrzeżenia celem przekazania ich Komitetowi.15 Argumenty ich, powstrzymując się od
komentowania, poniżej powtarzam:
Wobec stabilizowania się sytuacji międzynarodowej w sposób, który zapowiada raczej powolną, ewolucyjną zmianę stosunków w Europie Środkowej, nie zaś w drodze wojny między
państwami anglosaskimi a Rosją – istniejące w Kraju siły odporu muszą, mimo grożących niebezpieczeństw, wychodzić na powierzchnię, próbować zalegalizowania swej działalności, ponieważ tylko w ten sposób, niestety nie bez oﬁar, można się przyczynić do rozwoju wspomnianej
ewolucji. Musi to uczynić również Stronnictwo Narodowe. Akcja ta, choćby nie dała wyniku
pozytywnego, przyczyni się do zdemaskowania w skali międzynarodowej obłudy Rosji i Rządu
Tymczasowego, zdzierając z nich maskę „demokracji” i dostarczając argumentów dla domagania
się szerokiej i rygorystycznej kontroli stosunków w Polsce przez sojuszników zachodnich, np.
kontroli wyborów. Komitet liczył wydatnie na poparcie jego akcji przez niektóre ambasady
(szczególnie ustnie).16 Nastroje Komitetu na temat szans legalizacji były bardzo optymistyczne.
Jednym z celów Komitetu, jakie mi wymieniono, było, po zalegalizowaniu, przygotowanie wyborów. Drugim – również po zalegalizowaniu – przejęcie całości Organizacji z rąk podziemnego
Zarządu głównego, który zostałby rozwiązany. Komitet Legalizacyjny uważał się za jawny
Zarząd główny i był bliski nieuznawania kompetencji podziemnego Zarządu głównego, aczkolwiek do kontrowersji na szczęście nie doszło. Istnienie podziemnego Zarządu głównego
i całej konspiracyjnej Organizacji SN uważał Komitet za niepotrzebne i szkodliwe.17 Komitet
liczył się mimo wszystko z możliwościami aresztowań w swym gronie, uważając je za mało
prawdopodobne, ale nie niemożliwe (np. Kobylański traktował rzecz pogodnie, twierdząc, że ma

14
15

Chodzi o Leona Dziubeckiego.

Chodzi o zebranie organizacyjne, mające przedstawić stanowisko okręgu warszawskiego wobec tzw. „akcji ujawnieniowej”. Rozmowy w tej sprawie podjęli członkowie Zarządu Okręgu Stołecznego SN i delegaci Komitetu Legalizacyjnego – Kazimierz
Kobylański i Leon Dziubecki. W czasie spotkania Tadeusz Maciński, kierownik Okręgu Stołecznego został nie tylko poinformowany
o utworzeniu Komitetu Legalizacyjnego, ale wręcz zaproponowano mu włączenie do tej akcji wraz z całym Okręgiem Stołecznym.
Maciński odrzucił taką możliwość, bowiem – jak sam stwierdził – „w żadną legalizację SN nie wierzę”. Zaznaczył jednak, że jeśli
w tej sprawie poczyniono już konkretne kroki będzie skłonny wyznaczyć spośród działaczy Okręgu Stołecznego delegata, który
pełniłby funkcję łącznika między strukturami konspiracyjnymi a Komitetem. AIPN, SR 348/48, t. 3, Protokół przesłuchania Mariana
Podymniaka, 24 III 1947, k. 253; AIPN, SR 348/48, t. 2, Protokół przesłuchania Tadeusza Macińskiego, 24 V 1947, k. 201–201v.

16
We wrześniu 1945 członkowie Komitetu Legalizacyjnrgo SN – Kazimierz Kobylański i Zygmunt Lachert – spotkali się
z pracownikiem ambasady amerykańskiej – por. Williamem Toneskiem. W czasie spotkania przedstawili mu inicjatywę reaktywacji
SN; podkreślali również, że po ewentualnym pozytywnym zakończeniu rozmów z władzami komunistycznymi stronnictwo miało
być partią opozycyjną i przekazał memoriał Komitetu Legalizacyjnego SN z 23 VIII 1945. Wystąpili także z prośbą, aby ambasada
amerykańska interweniowała u władz komunistycznych, chcąc przyspieszyć decyzję w sprawie reaktywacji stronnictwa. Odpis
memoriału został we wrześniu 1945 przekazany również ambasadorowi Wielkiej Brytanii, Victorowi Cavendish-Bentinckowi.
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17
Należy wyraźnie podkreślić, że rozbieżności pomiędzy Komitetem Legalizacyjnym SN a konspiracyjnym Zarządem Głównym SN nie dotyczyły w żadnym wypadku kwestii ideowych; odnosiły się one wyłącznie do kwestii taktyki politycznej Komitetu
w obliczu zagrożenia sowiecką dominacją. Środowisko skupione wokół Komitetu Legalizacyjnego nie odeszło od idei ruchu narodowego. Potwierdzają to nie tylko ich własne wypowiedzi na ten temat, ale również same dokumenty organizacyjne powojennego
SN. Analizując sytuację wewnatrzorganizacyjną stronnictwa w 1945 jego wiceprezes podkreślał: „Próby wyjścia na powierzchnię
miały miejsce również w Stronnictwie Narodowym. Zarząd Główny prezesa Zwierzyńskiego, z którym Stronnictwo weszło w okres
popowstaniowy i w okres okupacji sowieckiej, uległ rozbiciu wskutek aresztowań głównie w marcu i w kwietniu br. [1945] , w lecie
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wprawę w siedzeniu i że „chętnie” posiedzi, jeśli to wyjdzie sprawie na korzyść; gdy przez szereg
tygodni Komitet nie otrzymywał odpowiedzi od Bieruta na swe podanie, a nastąpiły właśnie pierwsze aresztowania (Bielawski), inny z członków Komitetu wyraził się do mnie w sposób charakteryzujący nastroje i nadzieje Komitetu: „Dobrze, że coś się wreszcie zaczęło dziać, ta cisza była
nieznośna; skoro nas nie aresztują, to nie wykluczone, że chcą z nami rozmawiać w sprawie legalizacji, ale nie z wolnej stopy, lecz w więzieniu, w warunkach korzystnych dla rządu”.
W tej chwili Ministerstwo Bezpieczeństwa kończy przygotowania do procesu monstre, na
wzór moskiewskiego, na którym oﬁarami będą nasi aresztowani. Zostali już przewiezieni z różnych więzień do Warszawy. Proces został w połowie grudnia zapowiedziany ogłoszonym w prasie
oświadczeniem Osóbki-Morawskiego („Mamy w ręku dowody utrzymywania kontaktu między
bandytami z NSZ a faszystowskim zbirem Andresem. Wkrótce odbędzie się proces bandytów
z NSZ…” itd.).
Życie rozstrzygnęło o taktyce Stronnictwa w Kraju, nakazując trwanie w konspiracji, o czym
ani chwili nie wątpił podziemny Zarząd główny.
II. Brak działalności. Bolączki i potrzeby
W niezwykle trudnych warunkach niebezpieczeństwa, jakie istnieją dziś na ziemiach polskich, trudno jest mówić o organizacyjnej działalności. Niestety – działalności w takim znaczeniu, jak to miało miejsce pod okupacją niemiecką – Stronnictwo nie prowadzi. Działają
pojedyncze komórki, lub nawet pojedyncze osoby, przy czym działalność ich jest przerywana,
a poza tym – zupełnie nieskoordynowana. Wielką bolączką jest niemożność utrzymywania systematycznej łączności. Już okręgi nie mają systematycznego kontaktu z Zarządem głównym,
to znaczy nie otrzymują rozkazów i poleceń, zadań do wypełnienia, ocen sytuacji, ani ostrzeżeń,
nie mogą przesyłać swych meldunków, spostrzeżeń, zgłaszać swych potrzeb. To samo ma
miejsce z kontaktami między szczeblem okręgów, a szczeblem powiatów – i tak dalej. Przyczyny
tego są liczne i w dzisiejszej sytuacji trudne do usunięcia. Przede wszystkim ciągłe aresztowania,
po których z reguły następować musi zrywanie kontaktów na czas niezbędny dla stwierdzenia,
kto następny jest zagrożony, czyli kto – inaczej mówiąc – przez utrzymywanie kontaktów może
narazić na niebezpieczeństwo dalsze komórki przez pokazanie do nich drogi. Następnie, żadna
niemal z komórek centralnych, okręgowych, powiatowych i niżej nie ma pełnego składu kierowniczego. Nasze kierownictwa pracują w zespołach trzy, lub czterokrotnie zmniejszonych
i wykruszają się w dalszym ciągu, przy czym zanim nastąpi załatanie luki, mają miejsce nowe
ubytki i nowe aresztowania. Nie ma więc komu kontaktów utrzymywać. Wreszcie – utrzymywanie kontaktów kosztuje, komunikacja i utrzymanie w drodze są kosztowne, skarb organizacji
jest pusty i prywatne portmonetki członków również puste.
Następną bolączką jest właśnie brak funduszów, paraliżujący nie tylko całą pracę organizacyjną i polityczną, ale również bezpieczeństwo Stronnictwa i jego członków. Z nielicznymi wyjątkami pracujemy w warunkach nędzy materialnej. Jest to wynikiem stanu, w którym
polityczne, umysłowe, społeczne i moralne szumowiny wydostały się na wierzch, mają w ręku
nie tylko władzę, ale również dobrobyt, wszystko zaś co w narodzie najlepsze, jeśli jeszcze pozostało na wolności jest spauperyzowane, wydziedziczone i okradzione, nie ma dostępu do źródeł zarobku i nieustannie stoi tak wobec grozy utraty wolności, jak i wobec grozy – mówiąc
z niewielką przesadą – śmierci głodowej. W tych warunkach naszym komórkom organizacyjnym,
zaś 1945 niedobitki tego Zarządu rozeszły się na dwie grupy, różniące się poglądami na sytuację i na taktykę, jaką w obecnej
sytuacji należy w Kraju stosować. Grupami tymi są: podziemny Zarząd Główny SN i niedziałający już dzisiaj Komitet Legalizacyjny
SN”. AIPN, 1570/257, Sytuacja wewnętrzno-organizacyjna „Kwadratu” w Kraju, [1945].

nawet wysokich szczebli (okręgi) nie wyłączając, brak jest często środków nawet na pokrycie
tak niezbędnych wydatków, jak przejazdy kolejami dla utrzymywania kontaktów, na pomoc dla
uwięzionych działaczy, którzy w więzieniach mrą z głodu, z pobicia i z wycieńczenia itd. Póki
warunki materialne nie polepszą się, nie może być mowy o prowadzeniu i o powodzeniu dalszej
pracy i walki. Braki materialne Organizacji znajdują wyraz w sprawozdaniu skarbowym, które
opracowuję osobno.
Ogromnym niedomaganiem jest brak regularnej łączności z zagranicą. gdyby łączność ta
istniała, z pewnością niejedna z bolączek dałaby się usunąć. Łączność z zagranicą to dla nas nie
tylko kwestia pieniędzy, lecz przede wszystkim sprawa informacji, oceny sytuacji międzynarodowej, zasilania nas ludźmi wykwaliﬁkowanymi w poszczególnych gałęziach działalności organizacyjnej, lub technicznej, sprawa pomocy technicznych, wreszcie najważniejsza ze wszystkich
sprawa wymiany zdań i poglądów między Krajem i Emigracją, oraz uzgadniania wysiłków i kierunku prac między Krajem, a Emigracją. Dotychczas jesteśmy zdani na niezwykle niemrawą
łączność przy pomocy kurierów. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas jako kurierzy są zazwyczaj
źle, a w każdym razie niedokładnie poinstruowani. Poza tym, niemal każdy z nich, przyjeżdżając
do Kraju, ma na pierwszym planie załatwienie swoich spraw osobistych i rodzinnych, a sprawy
organizacyjne załatwia „przy okazji”, o ile mu czasu starczy. Kurierzy ci są często niekarni, siedzą
w Kraju całymi miesiącami, nie można się doprosić, aby wreszcie zabrali pocztę i wyjechali. Podobnie mają się rzeczy z ludźmi wyjeżdżającymi z Kraju. Zachowują się oni zwykle jak szczury
uciekające z tonącego okrętu. Od września rb. do dnia dzisiejszego, to znaczy w ciągu trzech
miesięcy mieliśmy cztery okazje wysłania poczty do Was, poczta była przygotowana, w dwóch
wypadkach nawet doręczona i mimo to wszystkie cztery okazje z opisanych wyżej przyczyn zawiodły.
Następna bolączka – sprawa bezpieczeństwa. Pisałem już o tym wyżej. Podkreślam, Stronnictwo w Kraju jest o krok od zagłady. Reżim rządzący postanowił nas wyniszczyć, a ma wszelkie
warunki i środki po temu, aby ten zamiar zrealizować.18
Ostatnią z wielkich bolączek jest brak w Kraju takiego Zarządu głównego, którego członkowie zechcieliby zgodnie, lojalnie i w pełnym zaufaniu pracować i który byłby autorytetem,
dla możliwie wszystkich, skłóconych dzisiaj grup i grupek.
III. Środki zaradcze
Działalność Stronnictwa w Kraju musi być wznowiona i w odpowiednim kierunku rozbudowywana. Muszą się znaleźć fundusze, muszą być uzupełnione składy kierownictw. Musi być
odbudowany mechanizm łączności tak w płaszczyźnie pionowej, jak i w poziomej. Musi być
uruchomiona informacja, oceniana i rozpowszechniana sytuacja. Musi być zmontowana stała
Zainteresowanie organów bezpieczeństwa komunistycznego państwa strukturami Stronnictwa Narodowego w kraju potwierdzają również informacje zebrane w 1945 przez wywiad wojskowy związany z konspiracją zbrojną ruchu narodowego. Zgodnie
z informacjami przekazanymi przez Informatora A (N.N.), znalezionymi u Włodzimierza Marszewskiego, „Praca Min[isterstwa]
Bezp[ieczeństwa] nastawiona jest […] głównie na zlikwidowanie Str[onnictwa] Nar[odowego]. Stan wiadomości o SN w Min[isterstwie] Bezp[ieczeństwa]: SN jest rozbite przez powstanie i przez aresztowania. Kierownictwo nie ma łączności z terenem. Akcja
podzielona na dwie części: 1. likwidowanie oporu terenu, co jest uważane za łatwe i oddane do załatwienia wojewódzkim Urz[ędom]
Bezp[ieczeństwa]; 2. likwidowanie kierownictw, co jest uważane za trudniejsze i zajmuje się tym centralna bezpieczeństwa”. AIPN,
1570/418, Doniesienie informatora SN na temat zamierzeń i działań UB, k. 153. Zaś w powstałym w 1945 dokumencie „Sytuacja
wewnętrzno-organizacyjna »Kwadratu« w Kraju” czytamy: „Stronnictwo i jego członkowie są przedmiotem największej nienawiści
reżimu. Znajduje to wyraz w akcji organów »bezpieczeństwa«, w propagandzie, która obciąża Stronnictwo nie tylko »zbrodniami«
politycznymi, lecz także wszystkimi dziejącymi się w Polsce przestępstwami pospolitymi. Reżim, usiłując zachować pozory demokracji, równocześnie tępi jako »faszystów« wszystkich, którzy nie są komunistami”. AIPN, 1570/257, Sytuacja wewnętrzno-organizacyjna „Kwadratu” w Kraju, [1945].
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łączność z zagranicą. Musimy wyprowadzić Stronnictwo z potrzasku organów „bezpieczeństwa”
i przerwać niekończący się od roku z górą łańcuch aresztowań (musimy także pomyśleć o wydostaniu jeśli nie wszystkich, to przynajmniej części naszych uwięzionych; w tej chwili jest to
możliwe tylko na drodze dyplomatycznej – albo na żadnej). Musimy wreszcie zestawić taki zespół kierowniczy Stronnictwa w Kraju, który podoła trudom sytuacji i obowiązków i który będzie
autorytetem dla dołów.
Nieco szczegółowiej omówię środki zaradcze w dziedzinie bolączek najważniejszych, których usunięcie samo już uzdrowi sytuację na pozostałych odcinkach:
1. Łączność z zagranicą. Musi być utrzymywana przez systematycznie, punktualnie i karnie
funkcjonujących kurierów, nie rzadziej, niż raz na miesiąc. Prócz tego konieczna jest łączność
radiowa. Prosimy o dopomożenie nam sprzętem, oraz fachowcami od radia i od mikrofoto.
2. Bezpieczeństwo. Na tym odcinku rozpracowaliśmy sytuację, dotarliśmy do źródeł zła i powzięliśmy odpowiednie środki zaradcze. Działacze będą rozsegregowani na dwie grupy: ujawnionych, względnie rozkonspirowanych lub zagrożonych i nieujawnionych. Działacze grupy
pierwszej muszą być, niestety, wykluczeni do czasu z udziału w pracach organizacyjnych, choćby
skądinąd praca na tym ucierpiała. Działaczom grupy pierwszej nie wolno będzie utrzymywać żadnych kontaktów z działaczami grupy drugiej. Ponadto, Organizacja musi dopomóc działaczom
grupy grupyd pierwszej w uniknięciu niebezpieczeństwa (zmiana miejsca zamieszkania i dowodów osobistych, w wypadkach wielkiego zagrożenia wyjazd za granicę). Zapewne duża ilość działaczy dzisiaj rozkonspirowanych będzie mogła przy pomocy Organizacji zakonspirować się
z powrotem i wrócić do pracy organizacyjnej. Dalsze środki: Organizacja musi być ścieśniona,
więzy organizacyjne wzmocnione, karność organizacyjna postawiona na wyższym poziomie. Odstępców, zdrajców, załamanych i niekarnych będziemy strzelać. Metody pracy konspiracyjnej zostaną zrewidowane i przystosowane do warunków okupacji sowieckiej. Nie wszyscy członkowie
będą mogli być użyci do pracy organizacyjnej w tym najcięższym z całej sześcioletniej konspiracji
okresie. Wewnątrz Stronnictwa w Kraju powstanie organizacja węższa i ściślejsza, oparta na zasadach hierarchii i dyscypliny organizacyjnej. Ta organizacja ścisła powstanie na drodze rewerbunku, który przebiegnie od Prezydium Zg począwszy przez wszystkie szczeble organizacyjne
do dołów, eliminując członków ujawnionych, zagrożonych, niepewnych i nienadających się z tych
lub innych powodów do pracy w konspiracji przeciwsowieckiej. członkowie organizacji ścisłej
zostaną bez wyjątku ponownie zaprzysiężeni i będą bez wyjątku i bez względu na dotychczasowy
szczebel i pełnioną dotychczas funkcję przeszkoleni do pracy w organizacji ścisłej. Do organizacji
ścisłej będą przyjmowani wyłącznie członkowie SN. ci członkowie SN, którzy nie wejdą do organizacji ścisłej, zostaną powiązani w sieć potencjalną, utrzymującą między członkami luźne
kontakty, ale nie zbierającą się i zupełnie nie działającą. Sieć potencjalna wróci do czynnej pracy
w odpowiednim czasie. Władzami organizacji ścisłej będą na wszystkich szczeblach władze SN.
Organizacja ścisła otrzyma do wypełnienia następujące zadania:
a) odtworzenie kierownictw od Zarządu głównego i jego Prezydium począwszy, poprzez
Okręgi do szczebla powiatu;
b) stworzenie – przede wszystkim w drodze zwiększonej karności, usprawnionej łączności
i podniesionego poziomu wyszkolenia organizacyjnego członków – sprawnego ramienia wykonawczego kierownictw;
c) zgromadzenie funduszów i zapewnienie Stronnictwu niezależności materialnej;
d) przygotowanie samoobrony;

d

Tak w oryginale.

e) przygotowanie jawnej działalności Stronnictwa poprzez: przeprowadzenie studiów nad
ustrojem politycznym, gospodarczym, społecznym itd. państwa; ułatwienie pracy przyszłym
komórkom jawnym przez przygotowanie aparatów technicznych i obsad personalnych (np.
w dziedzinie propagandy zmontowanie drukarń i zespołów redakcyjnych);
f) opieka nad potencjalną siecią członkowską SN;
g) wchodzenie do administracji, samorządu, życia gospodarczego, kulturalnego, do wychowania i szkolnictwa, do instytucyj i imprez propagandowych itd. celem ich opanowywania;
h) współpraca z najwyższymi władzami Stronnictwa i Rzeczypospolitej.
e

25 XII 1945e [r.]
Źródło: AIPN, 1570/287, mps.

Wpisano odręcznie. Z prawej strony odręcznie napisano: Tadeusz.
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Zwyczajny
dyktator
Opracowanie płk. Ryszarda Kuklińskiego
o Wojciechu Jaruzelskim

Piotr Gontarczyk
Wojciech Jaruzelski to jedna z kluczowych postaci historii Polski „ludowej”. Lista funkcji
państwowych, jakie pełnił w ostatniej dekadzie PRL jest bardzo długa. Jako Minister Obrony
Narodowej, przewodniczący Komitetu Obrony Kraju, premier, przewodniczący Rady Państwa,
I sekretarz KC PZPR, prezydent PRL, a przede wszystkim komunistyczny dyktator, Jaruzelski
wywierał ogromny wpływ na życie milionów Polaków.
Wokół kariery politycznej i osobowości towarzysza generała narosło wiele pytań i znaków
zapytania. Charakter stosunków polsko-sowieckich, specyﬁka mechanizmów funkcjonowania
PRL, a także charakterystyczna hermetyczność środowiska wojskowego, utrudniają dziś rekonstrukcję wielu, nawet podstawowych, faktów. Skrzętnie zadbał o to sam Jaruzelski i jego polityczne środowisko, niszcząc i kradnąc na potęgę dokumenty w czasie przełomu 1989/1990.
Z wojskowych archiwów ukradziono teczkę personalną towarzysza generała. Jeszcze wcześniej
zniknęła jego teczka agenta Informacji Wojskowej. Najprawdopodobniej na jego polecenie (wykonane przez Mieczysława Rakowskiego), przekazano mu jego teczkę personalną z KC PZPR.
W tych samych okolicznościach w partyjnych archiwach zniszczono niemal wszystkie stenogramy obrad Biura Politycznego KC PZPR z lat 1982–1989, które mogłyby ukazać wiele szczegółów sprawowania władzy przez ówczesnego dyktatora PRL. Jest więc zrozumiałe, że
rekonstruowanie działalności towarzysza generała napotyka na trudności i bariery. Jedyna poważniejsza biograﬁa Wojciecha Jaruzelskiego, pióra Lecha Kowalskiego, w wielu kluczowych
kwestiach nasuwa istotne pytania i postulaty badawcze.1
Tym bardziej cieszy, że w przestrzeni publicznej bez przerwy pojawiają się coraz to nowe
informacje, wzbogacające naszą wiedzę o Wojciechu Jaruzelskim i jego czasach. Wśród nich są
także te, które w systemach totalitarnych bardzo trudno wypływają na światło dzienne: dotyczące osobowości, przyzwyczajeń, cech charakteru, życia rodzinnego, a także nieznanych, zakulisowych aspektów działalności władcy PRL. Warto przecież pamiętać, że elementy te mają
tu bez porównania większy wpływ na sposób sprawowania władzy, niż w systemach demokratycznych.

1

L. Kowalski, Generał ze skazą (Warszawa: Rytm, 2001).

Do cennych źródeł, ujawniających mniej znaną twarz towarzysza generała należy również
notatka sporządzona dla amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej przez płk. Ryszarda
Kuklińskiego. Wspomniany należał do ścisłego kierownictwa „ludowego” Wojska Polskiego
i przed swoją ucieczką na Zachód pod koniec 1981 r. wiedział wiele na temat kulis funkcjonowania, wywodzącego się w znacznej mierze z wojska, kierownictwa PRL.
Prezentowany dokument, powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie 1983 r. Jego treść
przynosi szereg informacji na temat osobowości, sposobu bycia i zachowania, a także stosunków
rodzinnych Jaruzelskiego. Niektóre z nich są nowe, inne uzupełniają, potwierdzają lub weryﬁkują szereg cennych informacji podanych przez Henryka Piecucha, który przeprowadził i opublikował dwa obszerne wywiady z byłym szefem Służby Wywiadu i Kontrwywiadu gen.
Władysławem Pożogą2, oraz szefem ochrony osobistej Jaruzelskiego płk. Arturem Gotówką.3
Opracowanie nie wymaga chyba szczegółowego omówienia. Jego treść wskazuje, że powstało
jako odpowiedź na zestaw konkretnych pytań zadanych Kuklińskiemu przez CIA. Oryginał
z całą pewnością został napisany w języku polskim, po czym w dość niedoskonały sposób został
przetłumaczony na język angielski. Od tego tłumacza pochodzi dość ważny przypis oznaczony
gwiazdką. Dziewięć przypisów, sporządzonych przez Kuklińskiego, oznaczonych literami rzymskimi, tak jak w oryginale, znajduje się na końcu opracowania. Do tekstu dodano jedynie przypisy rzeczowe, ułatwiające jego lepsze zrozumienie.
Zaprezentowany dokument został opublikowany w grudniu 2008 r. na internetowej stronie
Woodrow Wilson Center w ramach projektu Cold War International History Project.4 Niektóre
fragmenty opracowania płk. Kuklińskiego zostały zaprezentowane przed ponad rokiem na łamach Gazety Wyborczej przez Bartosza Węglarczyka.5

I. Postawa, zachowanie i sposób bycia Jaruzelskiego
1. Proszę o wskazanie okresów, kiedy Źródło znało Jaruzelskiego lub miało z nim do czynienia.
Moja ocena i opinie o Jaruzelskim oparte są na osobistych obserwacjach jego postaw, zachowań i sposobu bycia w okresie ponad 25 lat. Ten czas dotyczy różnych okresów jego spektakularnej kariery, poczynając od chwili, kiedy został dowódcą dywizji6, poprzez kolejne epoki,
w których piastował coraz wyższe stanowiska wojskowe, jak np. Szef Głównego Zarządu Politycznego7, Szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego i Minister Obrony Narodowej.
Moja wypowiedź dotyczy także czasu, kiedy osiągał on najwyższe szczeble władzy w państwie
jako Prezes Rady Ministrów z ramienia PPR8 i pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego
PZPR.9 Na koniec opisuję okres materializacji ostatecznych planów totalnego przejęcia władzy

2
3
4

H. Piecuch, Pożoga. W. Jaruzelski tego nigdy nie powie (Warszawa: Agencja Wydawnicza CB, 1996).

5
6
7
8
9

„Kultura osobista, rozkasz władzy i tchórzostwo”, Gazeta Wyborcza, 13 XII 2008.

Tegoż, Byłem gorylem Jaruzelskiego (Warszawa: Agencja Wydawnicza CB, 2001).

New Kukliński Documents on Martial Law In Poland Released, http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=topics.item&news_id=494012.
Funkcję dowódcy 12 dywizji piechoty Jaruzelski objął 8 X 1957.
Szefem GZP Jaruzelski był w latach 1960–1965.
Tak w oryginale. Chodzi oczywiście o PZPR. Funkcję premiera Jaruzelski pełnił w latach 1981–1985.
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politycznej i wojskowej na drodze sformowania Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
(WRON)10 i wprowadzenia stanu wojennego, w czasie kryzysu społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Po raz pierwszy spotkałem się z nazwiskiem Jaruzelski we wczesnych latach pięćdziesiątych,
w chwili, którą można uznać w pewnym sensie za coś w rodzaju dramatycznego początku dalszej
jego spektakularnej kariery. W lecie 1951 roku, kiedy zdawałem egzaminy wstępne do Wyższej
Szkoły Piechoty w Rembertowie (WSP), dotarła do mnie niezwykła historia o pewnym absolwencie tej szkoły z poprzedniego roku (1950/[19]51), o nieznanym wówczas jeszcze nazwisku
Jaruzelski, który w ciągu kilku zaledwie dni otrzymał promocję na stopień podpułkownika,
a potem pułkownika.11 Streszczając, sytuacja była następująca: major Jaruzelski, który ukończył
roczny kurs dowódców pułków, bardzo podobnie do jego rówieśników uczęszczających na WSP,
otrzymał rutynową promocję na stopień podpułkownika. W uroczystej promocji uczestniczył
ówczesny Dowódca Sił Lądowych Wiceminister Obrony Narodowej, generał broni S[tanisław]
Popławski (sowiecki generał w polskim mundurze).12 Gen. bryg. Steca13 przedstawił mu Jaruzelskiego, wówczas jeszcze podpułkownika, a najwyższy stopniem Popławski, zapewne nieco
pĳany, złożył Jaruzelskiemu gratulacje i zapewnił go, że będzie promowany na pułkownika. Parę
dni później pojawił się rozkaz ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski
i ZSRS, Rokossowskiego14, promujący Jaruzelskiego na pułkownika.
Trudno orzec, czy ta przyśpieszona promocja była przypadkowa, jak to wtedy mówiono, czy
raczej była wynikiem specyﬁcznej preferencji, którą już wtedy Jaruzelskiego darzyło sowieckie
kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Jaruzelski, jak twierdziła uczelnia, wyróżniał się we wszystkich przedmiotach i pierwsze dowody uznania były w pełni zasłużone. Nie usprawiedliwiając podstaw do tego szczególnego wyróżnienia Jaruzelskiego nie powinniśmy jednak – właściwie oceniając to zdarzenie – przeoczyć
okoliczności, iż okres, w którym miało ono miejsce, należał do najsmutniejszych w powojennej
historii Ludowego Wojska Polskiego. Była to epoka bezwzględnej rusyﬁkacji sił zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Był to czas sfabrykowanych procesów, które nierzadko kończyły
się wyrokami śmierci oraz usuwaniem z kadry przedwojennych dowódców i politycznie niepewnych osób z jednej strony, a z drugiej strony – czas przyśpieszonych awansów i promocji na
odpowiedzialne stanowiska twardogłowych marksistowsko-leninowskich doktrynerów, a przede
wszystkim wypróbowanych przyjaciół ZSRS. Nigdy nie słyszałem, czy Jaruzelski w tamtym czasie osobiście uczestniczył, jak to było w powszechnym zwyczaju, w kampanii przeciwko rzeczywistym lub urojonym przeciwnikom systemu. Był on wszakże, jak należy sądzić, bardzo
aktywny i zaangażowany politycznie, a to przyciągało uwagę nie tylko jego otoczenia, ale także
i sowieckich nadzorców, którzy rozstrzygali o wszystkim, co działo się w Wojsku Polskim.

10
Organ rządzący Polską w czasie w stanu wojennego. Jego działalność nie miała żadnych podstaw prawnych i była próbą
legalizacji rządów junty wojskowej, która przejęła władzę w PRL 13 X 1981.
11
Nieścisłe. Awans z podpułkownika (1949) na pułkownika (1953) dzielił okres ok. 5 lat. Kilka miesięcy dzielił awans Jaruzelskiego ze stopnia majora (VII 1948) na stopień podpułkownika (I 1949).
12
Stanisław Popławski (1902–1973), sowiecki oﬁcer przekazany do Wojska Polskiego, dowódca Wojsk Lądowych WP
(1947–1950) i wiceminister obrony narodowej PRL (1949–1956), prócz tego poseł na Sejm PRL i członek KC PZPR. Po przełomie
„październikowym” powrócił do ZSRS.
13
Gen. Ostap Steca (1900–1978), sowiecki oﬁcer przekazany do służby w WP, powrócił do ZSRS w 1956. Wówczas zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. naukowych.
14
Marsz. Polski Konstanty Rokossowski (1896–1968), sowiecki oﬁcer przekazany do służby w WP. Minister Obrony Narodowej (1949–1956). Oprócz tego Rokossowski pełnił m.in. funkcję wicepremiera, posła na Sejm i członka Biura Politycznego.

Udało mi się spotkać osobiście Jaruzelskiego dopiero kilka lat później. Jesienią 1957 Jaruzelski został mianowany Dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, a ja jako oﬁcer
dowodzący pierwszym batalionem 5 Pułku Zmechanizowanego, który znalazł się pod jego dowództwem, zostałem przydzielony do tego samego miasta. Nasza znajomość w tamtym czasie
nie wykraczała poza rutynowe służbowe spotkania dowódcy dywizji z dowódcą batalionu. Nie
leżało w zwyczajach Jaruzelskiego sprawowanie dowództwa nad poszczególnymi batalionami
ponad głowami dowódców pułkowych. Z powodu mizernej kondycji tej dywizji (która otrzymała
negatywną ocenę przy okazji inspekcji, a jej poprzedni dowódca, płk Majtek15 został odwołany
w trybie nadzwyczajnym), Jaruzelski bywał wszelako częstym gościem w pułku, zarówno w koszarach, jak i na poligonie. Odbywał też częste oﬁcjalne odprawy z udziałem dowódców batalionów oraz podejmował różnorodne kroki, których nie ukrywał, prowadzące do uzyskania przez
jego dywizję pierwszej lokaty w Wojsku Polskim.
W tym czasie, który zresztą nie trwał nawet roku, zostałem przeniesiony na własny wniosek
(z przyczyn osobistych) do 28 Pułku Zmechanizowanego 8 Dywizji Zmechanizowanej w Kołobrzegu. Miałem wtedy stosunkowo częstą, chociaż z pewnością jedynie powierzchowną, okazję
obserwować Jaruzelskiego jako mojego dowódcę dywizji i kształtować sobie o nim opinię.
Wspólna służba w tej samej dywizji jednak nie miała wpływu na naszą późniejszą, znacznie bliższą relację. W roku 1958 nasze drogi się rozeszły. W czasie, kiedy on nadal dowodził 12 Dywizją
Zmechanizowaną, a ja służyłem w 8 Dywizji Zmechanizowanej, nasze kontakty były sporadyczne i ograniczały się do przypadkowych spotkań na ćwiczeniach wojskowych, do oﬁcjalnych
odpraw i konferencji partyjnych w Pomorskim Okręgu Wojskowym.
W czasie, kiedy Jaruzelski był szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego,
moje kontakty z nim były jeszcze rzadsze. Dlatego moje opinie o nim w tamtym okresie
w znacznej mierze opierają się na obserwacji i ocenie działalności Głównego Zarządu Politycznego, którym Jaruzelski kierował, jak również na twierdzeniach i opiniach ludzi, którzy byli
jego bezpośrednimi podwładnymi, a którzy potem należeli do kręgu moich kolegów i współpracowników i dzielili się ze mną swoimi rozmaitymi poglądami na jego temat. Moje bezpośrednie robocze relacje z Jaruzelskim zaczęły się na dobre w 1965 roku, kiedy objął stanowisko
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie ja już wtedy pracowałem. Fizycznie byłem
stosunkowo blisko niego, bo mój gabinet usytuowany był w tym samym korytarzu, co gabinet
Jaruzelskiego, oddzielony ode mnie zaledwie czterema innymi pokojami. Moje osobiste kontakty z Jaruzelskim jednak na początku ograniczone były do spraw dotyczących szkolenia wojska, włączając w to zwłaszcza plany większych ćwiczeń wojskowych na szczeblu frontu
i poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w których przygotowaniu brałem aktywny udział jako
współautor, a następnie autor. To właśnie w tamtym czasie zacząłem dla niego pisać dużo notatek sztabowych, w tym projekty recenzji z ćwiczeń, elementów jego prezentacji przed Kierowniczą Kadrą Sił Zbrojnych, plany Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektywy szkoleniowe
sił zbrojnych i inne materiały, zgodnie z poleceniami.
W momencie, kiedy Jaruzelski został Ministrem Obrony Narodowej, moje spotkania z nim
stały się nie tylko nieograniczone, ale nawet zaczęły obejmować coraz szersze zakresy problemów. We wczesnych latach siedemdziesiątych zostałem nawet poproszony o objęcie w jego biurze stanowiska starszego oﬁcera do zadań specjalnych w Ministerstwie Obrony Narodowej
z możliwością promocji na szefa personelu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ponieważ nie
lubiłem pisać notatek sztabowych do jego wystąpień (co miało być moim głównym zajęciem),

Płk Aleksander Majtek, usunięty z funkcji dowódcy 12 Dywizji Piechoty we wrześniu 1957.
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odmówiłem mimo powtórnej oferty. Z kolei, kiedy mnie awansowano do Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, uzyskałem pozycję umożliwiającą pozyskanie bardziej wielostronnej wiedzy
o tym człowieku niż wtedy, kiedy byłem tylko oﬁcerem do zadań specjalnych. Sprzyjającą temu
wszystkiemu okolicznością było to, że w opinii kierownictwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego notatki sztabowe sporządzane przeze mnie osobiście, nawet jeśli nie były do końca aprobowane przez Jaruzelskiego, to przynajmniej otrzymywały od niego pozytywną ocenę, co nie
było łatwe.
W ten sposób, niezależnie od moich formalnych obowiązków, które wynikały z mojego oﬁcjalnego stanowiska, otrzymywałem wielkie ilości materiałów i dokumentów, które Sztab Generalny dostarczał Jaruzelskiemu. Nadając ostateczny kształt niektórym ważnym dokumentom
pracowałem bezpośrednio pod nadzorem Jaruzelskiego z pominięciem moich bezpośrednich
przełożonych.
Wiosną 1977 roku mianowano mnie szefem Departamentu I (Planowania Strategicznego)
w I Zarządzie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W związku z tym moje zadania objęły
udział w planowaniu operacyjnym (wojennym) i całość współpracy wojskowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z sojusznikami z Układu Warszawskiego. Od tej chwili już na zasadzie wyłączności nie tylko przygotowywałem wszystkie istotne materiały i dokumenty, ale też
towarzyszyłem Jaruzelskiemu jako członek delegacji Wojska Polskiego na wszystkie spotkania
organów wojskowych Układu Warszawskiego, a także wszystkich dwustronnych negocjacji i dyskusji z kierownictwem wojskowym ZSRS. W lecie 1980 roku, w związku z kryzysem społecznym
w Polsce tylko ja, obok I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, niektórych członków Biura
Politycznego i wąskiego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestniczyłem w sporządzaniu planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dodatkowo brałem udział w przygotowaniach materiałów na odprawę w tej kwestii dla przywództwa sowieckiego. Kiedy te plany
się skrystalizowały, mniej więcej od wiosny 1981 roku, aż do mojego wyjazdu z Polski byłem
szefem zespołu, który planował stan wojenny w Polsce. Było to stanowisko, które zapewniało
mi sposobność do oceny postawy Jaruzelskiego w kwestii rozwiązania kryzysu w Polsce.
2. Jak dobrze Źródło znało Jaruzelskiego? Jak częste były Wasze kontakty?
Jaruzelski, chociaż niezwykle elokwentny, był osobowością bardzo wycofaną i odcinał się od
innych ludzi. Nigdy nie działał spontanicznie, a wszystkie jego wypowiedzi były z reguły wcześniej napisane i przemyślane zawczasu w zaciszu jego gabinetu. Czasami odsłuchiwane były nawet
przy użyciu magnetofonu, zanim je oﬁcjalnie wygłosił. Rzecz jasna nie unikał oświadczeń na
żywo, komentarzy, reﬂeksyjnych uwag i dyskusji, ale zawsze i w każdej sytuacji zachowywał kontrolę nad rzeczywistą treścią swoich wypowiedzi. Czy mógłbym teraz, w tej chwili, powiedzieć,
że znam tego człowieka dostatecznie dobrze? Sądzę, że tak. Wydaje mi się, że nie tylko znam
jego zachowanie, jego odruchy, jego sposób bycia i metody pracy, ale także w znacznej mierze
znam postawy i motywy, które jego postępowaniem kierowały. Nadal spotykałem się z nim, słuchałem jego wypowiedzi i nadal obserwowałem jego zachowania w różnorodnych sytuacjach
i otoczeniach więcej niż kilkaset razy. Rozmawiałem z nim bezpośrednio albo relacjonowałem
mu różne tematy niezliczoną liczbę razy. Kilkanaście razy towarzyszyłem mu w trudnych rozmowach i negocjacjach z przywódcami wojskowymi ZSRS i Układu Warszawskiego.
Chociaż moje osobiste relacje z Jaruzelskim pozwalały mi na rozległe obserwacje, nie mniejsze znaczenie ma okoliczność, iż przez mniej więcej 5–7 lat pracowałem w „kuchni”, która
„pichciła” – jak Jaruzelski sam zwykł mawiać – jego najważniejsze decyzje. W ostatnim okresie
czasu zostałem nawet jedynym „kucharzem”, szykującym najtrudniejsze i najdrażliwsze decyzje.

Z tego powodu miałem niemal codzienne kontakty robocze z Siwickim16, który był szefem
„kuchni”, jedynym zaufanym Jaruzelskiego, jak również z całym personelem polskiego „Białego
Domu”, z gen. Janiszewskim (gen. dyw. Michał)17 na czele.
Siwicki był znacznie bardziej otwartym człowiekiem, który raz po raz dzielił się ze mną
swoimi odczuciami na temat reakcji Jaruzelskiego. Janiszewski również zachowywał się podobnie. W dodatku uczestnicząc bezpośrednio w procesach decyzyjnych miałem okazję zapoznać
się nie tylko z ostatecznymi stanowiskami Jaruzelskiego, ale także przyjrzeć się ścieżkom, które
go do tych stanowisk prowadziły. Dlatego czuję, że to wszystko uprawnia mnie do wydawania
opinii, które w pewnym stopniu mogą zapewnić bardziej obiektywną ocenę tej kontrowersyjnej,
a w oczach wielu polityków nadal nie do końca określonej, osobowości.
3. Czy Źródło lubiło Jaruzelskiego, czy nie lubiło?
Pracowałem w otoczeniu, w którym, z wyjątkiem bardzo nielicznych, którzy byli wobec
niego lojalni, ludzie zachowywali się wobec niego w sposób negatywny, nie lubili go, a nawet
pogardzali nim, z różnych powodów i względów. Z zasadniczych przyczyn politycznych nigdy
nie należałem do kręgu jego zwolenników. Nie mogę jednak stwierdzić, że nie mam dla niego
szacunku jako dla człowieka, albo że go nie lubię. Jaruzelski był osobowością górującą nad innymi i wyrastał ponad swoje beznadziejnie prymitywne otoczenie. Niektóre z jego cech osobowościowych jednak robiły na mnie wrażenie, szczególnie w sferze moralnej i etycznej, w której
zachodziła spójność między jego słowami i czynami. Wrażenie również robiła jego wyjątkowa
dbałość w pracy, połączona z niezwykłą chłonnością intelektualną (nieustającym głodem wiedzy), rzadko spotykana zdolność analityczna i syntetyczna, oryginalność myślenia, wysoki stopień kultury języka, zarówno mówionego, jak i pisanego, jak również najwyższe wymagania,
jakie stawiał sam sobie i swojemu najbliższemu otoczeniu. Doceniając te pozytywne przymioty
jednocześnie uświadamiałem sobie rysy negatywne, wśród których na pierwszym planie była
słabość charakteru, granicząca z tchórzostwem i sztuczny, pompatyczny styl życia. Chociaż jego
zachowanie nigdy mnie nie dotknęło, nigdy nie miałem dla niego żadnej sympatii.
4. Jak Jaruzelski delegował swoją władzę?
Jaruzelski miał wrodzony instynkt dyscypliny i posłuszeństwa, połączony z wpojonym nabożeństwem dla władzy. Mając niemal maniakalny respekt wobec władzy nigdy nie szukał jej
„tylnymi drzwiami” poprzez udział w grach politycznych lub samodzielne rozpychanie się łokciami. Przeciwnie, często wzbraniał się przed przyjmowaniem coraz wyższych stanowisk państwowych, które mu oferowano na fali kolejnych zmian. Z drugiej strony, nie można
powiedzieć, że uchylał się od władzy. Stopniowo stawała się nie tylko całkowicie pochłaniającą
go pasją, ale też jego pierwszą i jedyną miłością. Kult władzy i ekstaza, jakiej doświadczał przy
jej sprawowaniu, dała w efekcie sytuację, w której uzyskawszy raz władzę, nigdy jej z nikim
nie dzielił.

16
Gen. Florian Siwicki (ur. 1925), w latach 1973–1983 szef Sztabu Generalnego WP i wiceminister obrony narodowej,
minister ON w latach 1983–1990. Członek Biura Politycznego KC PZPR, poseł na Sejm, członek WRON i jeden z najbliższych
współpracowników W. Jaruzelskiego.
Gen. Michał Janiszewski (ur. 1926), w latach 1972–1981 szef gabinetu gen. Jaruzelskiego (ministra obrony narodowej
i przewodniczącego KOK), szef Urzędu Rady Ministrów (1981–1989), szef Kancelarii Prezydenta PRL/RP W. Jaruzelskiego. Jeden
z najbliższych współpracowników i członek junty gen. Jaruzelskiego (WRON).
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Odpowiedzialność dzielił bardzo precyzyjnie. Osiągnął nawet pewien poziom mistrzostwa
w używaniu typowych form „demokratycznego socjalizmu”, „kolektywizmu” i wszelkiego rodzaju „konsultacji” dla absolutnej kontroli swojego zakresu władzy, bez ujawniania własnych
poglądów.
a. Czy łatwo delegował ważne sprawy szczegółowe innym, czy raczej próbował zajmować się nimi jak najbardziej osobiście?
Ciężar odpowiedzialności, jaki Jaruzelski czuł na sobie, powodował, że sprawował osobisty
nadzór nad każdą możliwą sprawą. Nie był wszakże niewolnikiem takiej postawy. Był dobrze
zorganizowany i systematyczny. Podchodził do różnych spraw selektywnie, biorąc pod uwagę
sytuację w danym momencie oraz wykonawcze umiejętności podwładnych. W sprawach, które
w danej chwili uważał za kluczowe, niezależnie od ich charakteru (poważne albo nawet błahe),
nie tylko przydzielał poszczególne zadania jednostkom, ale drobiazgowo nakreślał sposoby
i środki niezbędne do wykonania tych zadań. W sytuacji, kiedy uznał, że może sobie na to pozwolić, nawet w sprawach wielkiej wagi, ograniczał się do nakreślenia ogólnego szkicu, pozostawiając inicjatywę i szczegóły innym. Nie dzielił spraw na ważne i błahe; praktycznie jednak
starał się wpływać na wszystko. Szczególnie lubił tworzenie różnorakich dokumentów programowych. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych (kiedy poważnie zaczął rozwĳać skrzydła
jako Minister Obrony Narodowej), dziesiątki programów, planów, zasad, statutów, instrukcji,
podręczników itd. różnego typu powstały pod jego kierownictwem. Niemal każdy z tych dokumentów nosi ślady jego osobistych poprawek i uzupełnień, a wiele po prostu on na nowo edytował. Był bardzo dumny z tego i jako Prezes Rady Ministrów przeniósł te metody na forum
ogólnokrajowe. Zaszczepiał swoim podwładnym klasyczne wojskowe metody zarządzania i dowodzenia za pośrednictwem ustalonej drabiny dowodzenia. On sam, z drugiej strony, bardzo
często odchodził od tych zasad, przekazując niektóre ze swych rozporządzeń, rozkazów i instrukcji, a nawet teksty swych propozycji, które uznał za szczególnie dobre, dwa lub trzy
szczeble niżej, pomĳając pewne szczeble zarządzania. Kiedy zwracano mu uwagę na negatywne
aspekty takiego postępowania, wzdrygał się utrzymując, że jego rekomendacje często nie docierały do niższych szczebli, były wypaczane lub prymitywizowane.
b. Czy Jaruzelski delegował władzę tylko nielicznym zaufanym podwładnym? Czy osobiście wskazywał, komu
deleguje władzę czy też spływała ona po prostu w dół po szczeblach zarządzania do właściwej osoby?
Jaruzelski unikał nieformalnego podziału podwładnych na zaufanych i mniej zaufanych. Jako
Minister Obrony Narodowej był po imieniu ze wszystkimi wiceministrami i kierownikami różnych centralnych organów Ministerstwa Obrony Narodowej (tzn. on do nich mówił po imieniu,
a oni do niego zwracali się per „obywatelu generale”), ale odnosił się do nich z szacunkiem. Zakreślał granice ich władzy w taki sposób, żeby żaden z nich nie mógł zdominować innych. Nawet
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który – z racji swojego stanowiska – koordynował
działalność wszystkich instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, nie miał wyjątkowych przywilejów i mógł tylko grzecznie prosić wiceministrów, żeby coś zrobili.
Delegowania władzy zasadniczo Jaruzelski dokonywał na drodze doboru kadr i rozgraniczenia obowiązków jednostek na poszczególnych stanowiskach, czyli w systemie, do którego następnie dołączył. Po niecałych dziesięciu latach zneutralizował w MON-ie prawie wszystkich
swoich potencjalnych rywali i wymienił niemal wszystkie dowództwa okręgów wojskowych oraz
rodzajów sił zbrojnych aż do dywizji i samodzielnych jednostek włącznie. W ten sam sposób
wprowadził system „karuzeli stanowisk” często dokonując rotacji na stanowiskach tego samego
szczebla dowódczego, tak że nikt nie mógł się zbyt pewnie czuć na swoim miejscu. Mimo faktu,

że Jaruzelski przykładał znaczną wagę do intelektualnych zdolności kadry, nie popychał naprawdę inteligentnych osób na szczególne stanowiska, jeśli jednocześnie myśleli samodzielnie.
Takich ludzi raczej trzymał w cieniu, żądając od nich rozmaitych opinii, ekspertyz, analiz i ocen
albo rozwiązania określonych problemów. Obsadzał kluczowe stanowiska w siłach zbrojnych
ludźmi przeciętnymi, ale lojalnymi, faworyzując szczególnie tzw. „siekiery”, tzn. ludzi bezwzględnych i despotycznych.
Jaruzelski nie mógł sobie jednak pozwolić na podejmowanie wszystkich decyzji kadrowych.
W jego najbliższym otoczeniu pozostało co najmniej dwóch wiceministrów, którzy pracowali
dla dwóch stron – sowieckiej i polskiej. Pierwszemu protegowanemu Moskwy gen. broni Józefowi Urbanowiczowi18 musiał dać wysokie stanowisko swojego pierwszego zastępcy. Aby jednak
zneutralizować jego wpływy, Jaruzelski ograniczył jego zakres władzy prawie całkowicie do skarg
i zażaleń, inicjatyw i innowacji. Drugiemu protegowanemu, gen. broni Eugeniuszowi Molczykowi19, Głównemu Inspektorowi Szkolenia i dowódcy frontu Wojska Polskiego na czas wojny,
nie pozwolił dowodzić siłami zbrojnymi w czasie pokoju.
W okresie kryzysu społecznego w Polsce w latach 1980–[19]82 i w czasie zmian na najwyższych szczeblach elity władzy w PRL, inspirowanych przez ZSRS, wzmogła się wyraźnie nieufność Jaruzelskiego wobec jego najbliższych współpracowników. Nie ujawniał on tego jednak,
tylko ograniczył grupę swoich naprawdę zaufanych, najbliższych współpracowników do swego
starego i sprawdzonego przyjaciela gen. Siwickiego (odpowiedzialnego za kierowanie wojskiem
i przygotowanie stanu wojennego) i Dyrektora Gabinetu w MON, a następnie szefa Urzędu
Rady Ministrów, gen. dywizji ministra Michała Janiszewskiego (odpowiedzialnego za kierowanie
pracami Rady Ministrów). Stopniowo, w miarę jak ujawniały się problemy gospodarcze, włączył
do tej grupy cywilnych specjalistów – Alfreda Gorewodę20 i Władysława Bakę.21 Z wyjątkiem
gen. Siwickiego, któremu Jaruzelski powierzył specjalnym rozkazem upoważnienie do bezpośrednich działań na całym obszarze obrony narodowej, ani jeden z innych ludzi nie mógł skorzystać z jakiejkolwiek władzy lub jakichkolwiek upoważnień niezwiązanych z ich oﬁcjalnie
zadekretowanymi kompetencjami.
c. Czy Jaruzelski osobiście sprawdzał poszczególne etapy i ostateczny wynik przydzielonych zadań, czy raczej
po prostu czekał, aż sprawy zostaną załatwione?
Jaruzelski przejął typowe cechy przywództwa w systemie, który znacznie więcej uwagi poświęcał deklarowanej treści niż rzeczywistym działaniom. Wierzył w magię słów, a nawet jeszcze
bardziej w sprawczą moc rozmaitych programów, planów, dyrektyw i sformalizowanych prawnie,
drukowanych regulacji. Jako Szef Sztabu Generalnego, a potem jako Minister Obrony, a także
już jako Premier PRL całą swoją niespożytą energię kierował na kształtowanie przyszłości, najwyraźniej nie patrząc na rzeczywistość. Traktował kontrolowanie i badanie rzeczywistości

18
Gen. Józef Urbanowicz (1916–1989), w 1965 zastąpił Jaruzelskiego na funkcji szefa GZP. Od 1971 wiceminister obrony
narodowej ds. ogólnych, pełnił również wiele innych funkcji partyjnych i państwowych. Członek WRON. W 1984 usunięty ze stanowiska i wysłany na funkcje ambasadora PRL w Mongolii. Od 1987 w stanie spoczynku.
Gen. Eugeniusz Molczyk (1925–2007), w latach 1972–1984 wiceminister obrony narodowej, przewidywany na czas „W”
na dowódcę Frontu Polskiego, zastępca naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego.
Członek WRON. W 1984 odsunięty ze stanowisk, przeszedł na emeryturę w 1986; pozostawał w dyspozycji MON.

19

20
Właśc. Manfred Gorywoda (ur. 1942), od 1980 kierownik Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów;
potem wicepremier i przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego i Zbigniewa
Messnera (1980–1987). W latach 1987–1990 sekretarz KW PZPR w Katowicach.
Władysław Baka (ur. 1936), w latach 1981–1985 członek Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. reformy gospodarczej.
W latach 1985–1991 prezes NBP.
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wyłącznie jako narzędzie. Z jednej strony, robił wielką sprawę z potrzeby skutecznych inspekcji
i skrupulatnej sprawozdawczości z zadań przydzielonych podwładnym oraz organizował widowiskowe działania kontrolne. Z drugiej strony, tworzył określony klimat dla formalizmu i podporządkowywania wszelkich wyników inspekcji wcześniej zarządzonej ﬁkcji. W przeszłości
Jaruzelski prawdopodobnie miał poważny zamiar dokładniejszego monitorowania wykonywania
programowej pracy papierkowej tworzonej na szczeblu MON. Przykładem tego może być fakt,
że jednym z jego pierwszych ruchów jako Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego było
wprowadzenie do sił zbrojnych systemu sprawozdań dowódców z przydzielonych zadań. Ten
system trwa do dziś w wojsku i jest również obecnie przeszczepiany na grunt władz cywilnych.
W ramach tego systemu wiceministrowie obrony, dowódcy okręgów wojskowych i rodzajów sił
zbrojnych mieli corocznie złożyć sprawozdanie Ministrowi Obrony Narodowej na temat realizacji przydzielonych zadań przez podporządkowane im instytucje i wojska. Te podporządkowane instytucje z kolei wzywały do raportowania swoich podwładnych, w podobny sposób, i to
wszystko przechodziło przez coraz niższe szczeble dowodzenia aż na najniższy szczebel. O ile
na najniższym szczeblu te sprawozdania miały jakiś sens (bo dowódcy pozostawali bezpośrednio
związani ze swoimi jednostkami i wiedzieli, co się dzieje), o tyle na poziomie MON była to
czysta ﬁkcja. Ta ﬁkcja brała się z okoliczności, iż dokumentacja sprawozdawcza była generalnie
sporządzana na podstawie raportów tworzonych przez tych, którzy mieli obowiązek ich składania. Ponieważ jednak nie było ani właściwych metod, ani personelu do weryﬁkacji tych raportów,
ocena autora dostarczającego sprawozdanie zależała w ogromnej mierze raczej od jego zdolności
do sporządzania pewnych raportów niż od faktycznego stanu spraw.
Jaruzelski osobiście nie sprawdzał raportów, studiów i realizacji zadań, które zlecał. Nigdy
na to nie miał czasu. Jeśli gdzieś się udawał, to była raczej galowa impreza ze wszystkimi ceremoniami niż faktyczny przegląd bieżącej sytuacji. Generalnie unikał miejsc, gdzie mógł nadziać
się na przysłowiowe dno. W efekcie był mizernie poinformowany nie tylko w kwestii realiów
życia w kraju, ale też o tym, co działo się w wojsku. W ten sposób, żyjąc w ﬁkcji, tworzył nową
ﬁkcję. W dowództwach okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, podobnie jak u wielu dowódców niższego szczebla, zadaniowanie ze strony Jaruzelskiego przyjmowane było z dużymi
zastrzeżeniami i pretensjami, że zadania są nierealistyczne, raczej „krojone na miarę” nadchodzącego XXI wieku. Nawet w jego najbliższym otoczeniu mówiło się, że „ma głowę w chmurach”, że patrzy na swój kraj i jego wojsko bardziej według własnych idealistycznych życzeń
i pragnień niż zgodnie z tym, czym one naprawdę są. Krytyczne uwagi rzadko dosięgały zaś
mentora, ponieważ nie wykazywał skłonności do ich słuchania, a ponadto, jeśli były związane
z oceną jego decyzji, mogły skutecznie stać się początkiem końca kariery tego, kto ośmielił się
je wygłaszać.
Właśnie tak Jaruzelski pozbył się sprytnie gen. Józefa Kamińskiego22, jednego z najstarszych
i najbardziej doświadczonych generałów. Kamiński chociaż w przeszłości był kiedyś dowódcą
Jaruzelskiego, nigdy nie miał ambicji przejmowania stanowiska Ministra Obrony Narodowej.
Jako doświadczony weteran zakwestionował wszakże kilka ruchów Jaruzelskiego jako niepragmatyczne. W reakcji został najpierw przeniesiony ze stanowiska dowódcy Pomorskiego Okręgu
Wojskowego (którym dowodził przez ponad dziesięć lat i gdzie się czuł mocno) na dowódcę
Śląskiego Okręgu Wojskowego (gdzie musiał najpierw wywalczyć sobie pozycję), a potem na
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Gen. Józef Kamiński (ur. 1919), w latach 1964–1971 dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, potem krótko Śląskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1975–1978 zastępca szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układy Warszawskiego.
Komendant ASG WP 1978–1985.

stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych w Moskwie. Po wygaśnięciu
misji w Moskwie musiał się zadowolić stanowiskiem Dowódcy Akademii Sztabu Generalnego.
Wydaje się pewne, że Jaruzelski bał się do pewnego stopnia Kamińskiego jako potencjalnego
rywala, ale prawdziwy początek końca kariery Kamińskiego zaczął się w chwili, kiedy ten zaczął
kwestionować realizm Jaruzelskiego. Jaruzelski rosnąc w siłę coraz bardziej przekonywał się do
swojej nieomylności i każdą uwagę krytyczną, a nawet próbę opisania rzeczywistości uznawał
za próbę podważenia jego pozycji. W czasie kryzysu w Polsce na partyjnych konferencjach
w wojsku wskazywano Jaruzelskiemu, że oddalił się od rzeczywistości, a jego takie twierdzenia
szokowały. Przyjmował te uwagi niemal pokornie, ale niewiele wskazywało, żeby wyciągał z nich
odpowiednie wnioski albo żeby się zmieniał.
5. Jaki styl podejmowania decyzji miał Jaruzelski?
Jaruzelski był typem dowódcy, który robił wrażenie, jakby z wszystkimi wyzwaniami już zawczasu się skonfrontował w pół drogi i jakby miał nie tylko ściśle zdeﬁniowane i wypracowane
stanowisko w obliczu każdego rozważanego problemu, ale także jakby miał gotowe rozwiązania.
To jednak były tylko pozory. W rzeczywistości był w najwyższym stopniu ostrożny przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, wielkich czy małych. Nigdy nie podejmował decyzji pośpiesznie, zwłaszcza pod wpływem emocji czy namiętności. Trudne decyzje musiały dojrzewać w nim
czasami tygodniami (na przykład rządowa prowokacja w Bydgoszczy wiosną 1981 roku23), a najtrudniejsze (ogłoszenie stanu wojennego) wymagały kilku miesięcy. Chociaż z zadowoleniem
korzystał z doradztwa i doświadczenia specjalistów i słuchał propozycji najbliższych współpracowników, rzadko się zdarzało, żeby wpłynęły one na jego poglądy. Jego decyzje zapadały suwerennie i wynikały raczej z jego własnych przemyśleń, często w samotności. Wzdragał się
przed decyzjami schematycznymi i prostymi. Rzadko, jeśli w ogóle kiedykolwiek, widział tylko
jedno rozwiązanie. Przeciwnie, było niemalże regułą, że wskazywał różne alternatywne rozwiązania albo tylko określał pewne kierunki istotnych działań, pozostawiając sobie margines swobody w kwestii kolejnych zmian, zależnych od rozwoju sytuacji.
a. Czy Jaruzelski spotyka się ze swoimi doradcami i razem z nimi dyskutuje szczegółowe rozwiązania,
a potem wspólnie wybiera najlepszą opcję, czy raczej doradcy przedstawiają opcje, a on z nich wybiera
według własnego uznania?
W swojej codziennej działalności dowódcy wojska, a potem sternika nawy państwowej,
Jaruzelski nie unikał osobistych spotkań ze swoimi doradcami w celu dyskutowania z nimi nad
konkretnymi sprawami. Istotnie stosował właśnie tę metodę w czasie kryzysu, w czasie, kiedy
drażliwość niektórych spraw nie sprzyjała ich dyskutowaniu na szerszym forum. To jednak był
niezwykły okres w historii i niezwykłe były sprawy, które go dotyczyły. Generalnie Jaruzelski
wyraźnie wolał formalne roztrząsanie spraw i dyskusje nad rozmaitymi opcjami na spotkaniach
tak zwanych „organów kolegialnych” odnośnych do wojska, a więc na spotkaniach zespołu MON
i Rady Wojskowej MON; a sprawy ogólnokrajowe dyskutowano na spotkaniach Komitetu
Obrony Państwa, prezydium rządu i Rady Ministrów.I
Jego szczególne przywiązanie do formalizmu i biurokracji było prawdopodobnie decydującym czynnikiem przy stosowaniu tej metody sprawowania władzy oraz formułowania decyzji.
W dużym zakresie wynikało to też z jego osobistych predyspozycji. Jaruzelski chłonął teksty

Chodzi o pobicie przez milicję działaczy „Solidarności” podczas sesji WRN w Bydgoszczy 19 III 1981.
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pisane niczym błyskawica; miał wybitną pamięć wzrokową i był szczególnie dobrze usposobiony
w stosunku do wykończonych dokumentów. Nie był szczególnie skuteczny w dyskusjach, rozważaniach mówionych, czy też w sytuacjach nieoczekiwanych. Co więcej, potrzebował czasu,
żeby przemyśleć każdą ważną sprawę. Kładąc te sprawy na stole spotkań „organów kolegialnych”
wykorzystywał zarówno swoje najmocniejsze, jak i swoje najsłabsze punkty.
Szczeble dowodzenia odpowiedzialne za poszczególne sprawy były zobowiązane do pisemnego raportowania na siedem do dziesięciu, a czasami na więcej dni przed spotkaniem. Te teksty studialne były potem analizowane i komentowane, najpierw przez specjalistów z Gabinetu
Ministra Obrony albo z Urzędu Rady Ministrów, a następnie dostarczane Jaruzelskiemu z tzw.
„bankiem informacji”.II Jaruzelski studiował szczegółowo te dane żądając, jeśli zachodziła potrzeba, wyjaśnień w różnych sprawach. W zaciszu swojego gabinetu formułował własny pogląd
na sprawę i nakreślał szkice swych ostatecznych decyzji lub kierunki dalszych prac.
W czasie spotkań organów kolegialnych dyskusje o problemach lub sprawach miały miejsce
w taki sposób, że kierownik danego odcinka przedstawiał krótkie wprowadzenie (najczęściej
prezentował status quo i donosił o działaniach naprawczych oraz o najświeższych zmianach
w jego własnych rozwiązaniach). Następnie, uczestnicy spotkania stawiali pytania i wyrażali
swoje własne opinie. Wypowiedzi Jaruzelskiego były bardzo długie i nieraz przekraczały całkowity czas wypowiedzi wszystkich pozostałych uczestników. Zawsze przemawiał improwizując
i korzystając z materiałów przygotowanych dla niego przez gabinet MON albo Gabinet Rady
Ministrów oraz z osobistych notatek. Rzadko, a może nigdy nie formułował opinii kategorycznych w kwestii poszczególnych pomysłów rozwiązania sprawy. Nie znam ani jednego przypadku,
żeby powiedział komukolwiek ze swojego otoczenia, iż ten nie ma racji, albo że jego propozycje
są nie do przyjęcia. Proponował to, co chciał, nie wypowiadając się na temat opcji, które mu się
nie podobały. Wyjątkiem były sprawy, które zatwierdzał natychmiast. W większości wypadków
sporządzał rekomendacje na temat kierunków, jakich należy się trzymać w pracach przygotowawczych, zmierzających do ostatecznej decyzji w danej sprawie. Ostateczne decyzje rozważał
w samotności. Wprowadzał swoje własne poprawki i uzupełnienia i podpisywał odpowiedni dokument wykonawczy albo też zatwierdzał sprawozdanie ze spotkania ciała kolegialnego, dodając
do niego swoje własne szczegóły i rekomendacje.
b. Czy odsuwał się od innych, kiedy musiał podjąć trudne decyzje i podejmował je w samotności?
Tak. To było szczególnie typowe w czasie społeczno-politycznego kryzysu w Polsce, kiedy
podejmowano próby podsunięcia mu metod rozwiązań, które nie pasowały do jego ocen sytuacji.
W tym okresie nietrudno było zauważyć, że był wewnętrznie rozdarty, kiedy z jednej strony,
podzielał decyzję sowieckiego kierownictwa w kwestii likwidacji „Solidarności”, a z drugiej
strony początkowo nie widział szans realizacji tego zamiaru. Wyraźnie unikał kontaktów, kiedy
czuł, że będzie poddany naciskowi. Dosłownie ukrywał się między innymi przed Kulikowem24
i spotykał się z nim tylko wtedy, kiedy nie miał innej możliwości. Nie miał ochoty na spotkania
ani na rozmowy telefoniczne z pewnymi partyjnymi działaczami, zwolennikami twardej linii
partyjnej, takimi jak Stanisław Kociołek.25 W początkowej fazie kryzysu Jaruzelski przygotowywał
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Marsz. Wiktor Kulikow (ur. 1921), w latach 1977–1989 głównodowodzący Wojskami Państw Stron Układu Warszawskiego – pierwszy zastępca ministra obrony ZSRS.
25
Stanisław Kociołek (ur. 1933), działacz komunistyczny, jeden z odpowiedzialnych za masakrę robotników w 1970 na
Wybrzeżu. Wkrótce potem usunięty z kierowniczych stanowisk i skierowany do dyplomacji, m.in. jako ambasador w Belgii i Tunezji.
W latach 1980–1982 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR. W latach 1982–1985 ambasador w Moskwie, opuścił
placówkę i zakończył działalność polityczną na skutek skandali obyczajowych.

najtrudniejsze decyzje wspólnie ze Stanisławem Kanią.26 Po VIII Nadzwyczajnym Zjeździe Partii (w lipcu 1981 roku), po którym Rosjanie zrezygnowali z połowicznego poparcia dla Kani,
Jaruzelski podejmował sam decyzje.
6. W sytuacjach sztabowych, w których Jaruzelski dowodził całością (w polu), czy jego decyzje były zwykle
ostrożne i konserwatywne? Dlaczego właśnie tak, albo dlaczego nie?
W przeciwieństwie do problemów natury politycznej i społeczno-gospodarczej, z którymi
Jaruzelski obchodził się bardzo ostrożnie i przy których wykazywał przywiązanie do wymaganych
schematów, w sytuacji sztabowej, kiedy działał jako naczelny dowódca wojskowy w polu, był
odważnym innowatorem, który wychodził daleko poza utarte schematyczne kanony oraz skostniałą sowiecką sztukę operacyjną i taktyczną. Zawsze był bardzo dobrze poinformowany o sytuacji i reagował na nią operacyjnie, podejmując szybkie decyzje. W tym, co mówił, składał
hołdy sowieckiej myśli wojskowej; w praktyce wszelako nieustannie szukał czegoś nowego, co
nie zawsze pasowało do wyobraźni sowieckich generałów, a nawet czasami budziło w nich przerażenie. Na przykład na ćwiczeniach „LATO-74” podjął decyzję o zmianie kierunku polskiego
frontu operacyjnego o prawie 90 stopni, ponieważ pojawiła się szansa zaatakowania oddalonego
skrzydła i tyłów 7 Armii amerykańskiej. Na ćwiczeniach polowych chwalił dowódców za ich oryginalność i działania zaskakujące przeciwnika, a jednocześnie zwalczał rutynę i konwencjonalność.
7. Jaka była ogólna opinia personelu o Jaruzelskim jako przywódcy? Jako o człowieku?
Reputacja Jaruzelskiego jako przywódcy bywała rozmaita i zmieniała się w zależności od
upływu czasu i wydarzeń. Jego najbliższe otoczenie i wyższe szczeble organów centralnych
MON przejawiały najmniej wiary w jego talenty przywódcze. Generalnie był oskarżany o poglądy „chorągiewki na wietrze” i o karierowiczostwo. Ludzie po cichu komentowali jego skłonność do odkładania decyzji na później i niezdolność do podejmowania decyzji, troskę o szczegóły,
formalizm i biurokrację. Często był oskarżany o tchórzostwo. Robił natomiast wrażenie na średniej i młodszej kadrze oﬁcerskiej, która znała go lepiej od jego jasnej strony, z jego retoryki pełnej żaru i wiary we własne wysiłki, a nie z jego rzeczywistych działań, które często były
sprzeczne z tym, co mówił. Tym więc, co wpłynęło na stosunek średniej i młodszej kadry oﬁcerskiej do Jaruzelskiego, było to, że w wielu przypadkach otwierał im realne widoki na promocje i rozwój kariery.
W miarę postępów kryzysu łatwo było zauważyć, że opinia kadry o Jaruzelskim była coraz
lepsza. Jego sławne wstrzemięźliwe i wyważone wystąpienia w Sejmie PRL (bezpośrednio po
zatwierdzeniu go na stanowisku Premiera) i na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Partii nie tylko
uspokoiły krytykę, ale pozyskały mu wielu zagorzałych zwolenników. Największą jednak popularność zjednał mu atak ze strony twardogłowych partyjnych, pod wodzą Grabskiego27 i Molczyka, inspirowanych przez ZSRS z zamiarem odsunięcia od władzy Jaruzelskiego i Kani, co
skończyło się niepowodzeniem. Był to punkt zwrotny, który nobilitował go w oczach oﬁcerów
jako niezależnego lidera, który naprawdę dba o interesy kraju. Można powiedzieć, że po
Stanisław Kania (ur. 1927), działacz polityczny. Od września 1980 do października 1981 I sekretarz KC PZPR, odsunięty
od władzy przez Moskwę na rzecz Jaruzelskiego.
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Tadeusz Grabski (1929–1998), polityk. W latach 1980–1981 członek Biura Politycznego KC PZPR. Powszechnie zaliczany
do tak zwanych „twardogłowych”.
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incydencie pozostała tylko jedna grupa przeciwników – generałowie i oﬁcerowie, związani
z Moskwą i partyjni twardogłowi skupieni wokół Molczyka, Krepskiego28 (w tym czasie dowódcy
sił lotniczych) i Jasińskiego (zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego). Wydaje mi
się, że mniejsze były kontrowersje w opiniach o Jaruzelskim jako człowieku wśród oﬁcerów centralnych instytucji MON. Mimo pompatycznego stylu bycia, jak już wspominałem, był w najwyższym stopniu taktowny i grzeczny. Zwracał się do wszystkich per „towarzyszu”
i „obywatelu”, pułkowniku, kapitanie itd. W chwili powitania z kimś (kogo akurat bardzo lubił)
zatrzymywał się przed każdym w postawie pełnej atencji, skłaniał głowę, co sprawiało wrażenie,
że w każdym zauważa, niezależnie od stopnia, człowieka i towarzysza broni. Był uwielbiany za
swoją pracowitość i za to, że nie ulegał, jak to było z wieloma innymi dygnitarzami, pokusie luksusu. Nikt też nie mógł go oskarżyć o zachowania nieetyczne lub niemoralne.
8. Czy Jaruzelski traktował swoich podwładnych na równi, czy też kogoś faworyzował? Jak? Z jakiej przyczyny zdarzało się okazywanie faworów?
Jaruzelski pokładał ufność w poszczególnych podwładnych z niejednakową intensywnością,
chociaż stopień jego zaufania nie wpływał na traktowanie tych ludzi. Rzecz jasna, że kiedy jednak złapał wiatr historii w żagle, zaczął wysuwać na pierwsze miejsca swoich podwładnych
w uznaniu i w nagrodę za takie rzeczy, jak lojalność, posłuszeństwo i natychmiastowa reakcja
na każde polecenie. Ale nienawidził prostackiego podlizywania, chociaż był łakomy na wszelkie
potwierdzenie swojej wielkości z ust oﬁcerów. Jeśli ktoś miał świadomość tej jego słabości
i wiedział, jak ją zręcznie wykorzystać, mógł liczyć na preferencyjne traktowanie. Takie szczególnie preferencyjne traktowanie odzwierciedlało się u Jaruzelskiego w oﬁcjalnych decyzjach
kadrowych, ponieważ on nigdy nie okazywał żadnych stronniczych względów. Jego oczekiwania
względem wszystkim były wysokie i takie same i nigdy nikogo nie obraził. Doceniał dobrą pracę
i patrzył na jej wyniki nie tyle od strony tego, kto je osiągnął, ile od strony tego, jak to się udało
zrobić. Z obawy przed oszczerczymi uwagami na temat szczególnych względów dla faworytów
często unikał oﬁcjalnych wyrazów uznania dla ludzi, którzy stanowili jego najbliższe otoczenie.
Tak więc na przykład jego oﬁcerowie do zadań specjalnych, adiutanci i osobiści funkcjonariusze
ochrony otrzymywali mniejszą liczbę promocji, nagród i innych dowodów uznania niż ich koledzy z innych instytucji centralnych [w oryg. polski termin – przyp. tłum.] MON. Nawet ci ludzie byli wynagradzani w znacznie mniejszym zakresie niż ludzie w jednostkach wojskowych
i w polu. Miał swoich ulubionych oﬁcerów do specjalnych poruczeń, adiutantów, kierowców,
stewardessę, a nawet kelnerkę, ale oni nigdy nie uzyskali żadnych szczególnych przywilejów.
Jeżeli poczuł, że ktoś z jego osobistego otoczenia zasługuje na szczególne uznanie, przywoził
mu zająca z wyprawy łowieckiej, albo dziką kaczkę, albo bażanta, nigdy natomiast nie promował
nikogo, dopóki nie wynikało to z przepisów „Zasad Działania Kadrowego”.
9. Czy były sytuacje, w których Jaruzelski wpadał w emocje (np. złościł się, niepokoił, bardzo się bał, itd.)?
Co wtedy Jaruzelski robił?
Jaruzelski był typem zrównoważonym, który generalnie kontrolował wszelkie zewnętrzne
objawy swoich emocji. Sprzyjającą, zadowalającą sytuację i osobiste sukcesy objawiał niemal
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niespotykanym odprężeniem. W otoczeniu lub sytuacji, która była dla niego nieprzyjemna albo
skomplikowana, był stosunkowo spokojny i opanowany. Mimo okazywanego spokoju i zewnętrznego opanowania nietrudno było zauważyć, że łatwo się denerwował z błahych przyczyn.
Zasadniczo denerwował się niską (w jego mniemaniu) jakością dokumentów i materiałów dostarczanych mu do zatwierdzenia. W takich wypadkach reagował szorstko i zgryźliwie, na przykład: „Trudno w to uwierzyć, generale, że pan to czytał”. Albo: „Jestem zatroskany
o działalność szczebla, który to dla was przygotował, towarzyszu generale. Proszę rzucić na to
okiem i wyciągnąć właściwe wnioski!”. Albo: „To jest po prostu wata!” (w ten sposób opisywał
obszerny materiał bez żadnej realnej zawartości); „To jest po prostu gruz” (co miało oznaczać,
że są tam pewne wartościowe myśli, ale że są chaotyczne, itd.). W czasie, kiedy był Ministrem
Obrony Narodowej, był najczęściej zaniepokojony konﬂiktami w relacji między wojskiem
a społeczeństwem (kiedy pojawiał się niechętny wobec wojska artykuł w gazecie, skargi na
wojsko zanoszone do Komitetu Centralnego PZPR, sprzeczki między żołnierzami w miejscach
publicznych itd.). Te konﬂikty bywały też powodowane przez tzw. „wypadki nadzwyczajne”,
w których – z braku nadzoru lub czyjegoś niedbalstwa – następował zgon lub uszczerbek
w kosztownym mieniu wojskowym (wypadki lotnicze, pożary w magazynach uzbrojenia i materiałów wybuchowych, przypadkowe zgodny w czasie szkoleń wojskowych itd.). Podobnie
mógł się rozzłościć, kiedy tylko dochodziło do zaginięcia broni lub opatrzonych klauzulą dokumentów, albo ktoś ujawnił informację niejawną. Pod wpływem zaniepokojenia i utraty opanowania reagował ostro, ale nie wybuchał. Dowódcy bali się spotykać go w takich sytuacjach,
bo dyskusje mogły być długie i nieprzyjemne. Nie przyjmował usprawiedliwień, a jego uwagi
były obcesowe i daleko idące. Takie dyskusje jednak nigdy nie dotykały niczyjej godności. Był
bardzo powściągliwy w karaniu.
Jaruzelski nie palił, ale w momentach skrajnego zdenerwowania prosił o papierosa i palił,
jak gdyby był nałogowym palaczem. Można było także zauważyć w chwilach skrajnego napięcia
psychicznego ograniczał swoje kontakty i starał się odzyskać panowanie na sobą w samotności.
Istnieje jednak odrębny rozdział zachowania Jaruzelskiego, związany z kryzysem społecznym
w Polsce i przejęciem przez niego stanowiska premiera, a następnie również funkcji I Sekretarza. Bez najmniejszej wątpliwości był to okres nieprzerwanych napięć i najwyższych napięć psychicznych. Przeszedł wtedy znamienną zmianę. Przede wszystkim, utracił wówczas swoją
pewność siebie. Raz był nawet bliski załamania. Zdarzyło się to w ostatnich dniach listopada
1980 roku, kiedy strona sowiecka zażądała od niego współpracy w związku z wprowadzeniem
sił zbrojnych Układu Warszawskiego do Polski na początku grudnia 1980 roku. Nie mogłem mu
się przyglądać w tym czasie, ponieważ odizolował się całkowicie od reszty świata. Wiem jednak
z doniesień gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego (wówczas pierwszego zastępcy Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego)29, którego wzywano do gabinetu Jaruzelskiego, aby go wysłać
do Moskwy po odpowiednie plany ze Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej, iż Jaruzelski był
do tego stopnia rozstrojony, że chwiał się i nie mógł wydusić z siebie zdania. Hupałowski powiedział mi to bezpośrednio: „Dzisiaj, po raz pierwszy w życiu, rozmawiałem ze strzępem człowieka, który kiedyś nazywał się Jaruzelski”. Inni ludzie z jego najbliższego otoczenia, którzy
pozostawali w kontakcie z nim, w podobny sposób opisywali mi jego ówczesny stan psychiczny
i ﬁzyczny. Jego stan apatii i depresji nie trwał jednak zbyt długo. Z tego, co mogłem zaobser-
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wować, każdy kryzys (a było ich kilka do listopada 1981 roku) wyzwalał w nim w miarę upływu
czasu dodatkową siłę energię oraz utwierdzał go w uporze, aby zrealizować założone cele.
Niezależnie od sytuacji Jaruzelski był poddenerwowany przed każdym ze swoich publicznych wystąpień. Mimo okoliczności, iż znajdował przyjemność w wygłaszaniu przemówień, zawsze się bał, czy dobrze wypadną. Pracował nad tekstami swoich przemówień aż do ostatniej
chwili wyważając niemal każde słowo, jakie miał wypowiedzieć. Kiedy miał już wejść na mównicę, nie dało się z nim rozmawiać. Często się trząsł. Po zakończeniu przemówienia oczekiwał
od swojego otoczenia opinii i komentarzy na temat reakcji słuchaczy.
10. Czy były jakieś szczególne rodzaje sytuacji, w których Jaruzelski chciał się mocno opierać na doradcach
i inne rodzaje sytuacji, w których nie chciał? Przykłady?
Na podstawie znanych mi faktów nie mógłbym wskazać żadnej konkretnej sytuacji, w której
Jaruzelski szczególnie polegał na swoich doradcach, ani takiej, w której nie czynił tego. Wydaje mi
się raczej, że nie było takich przypadków. Zawsze był osobiście zaangażowany w sprawy, które
w danym momencie uważał za priorytetowe, przekazując innym te, które mogły trochę poczekać lub
te, które w jego opinii mógł równie dobrze załatwić kto inny, bez jego osobistego zaangażowania.
Na przykład w okresie czasu, kiedy został premierem, skupiał całą swą energię na sferze politycznej i społeczno-gospodarczej, przekazując Siwickiemu pełnię władzy w kwestii przygotowania i wprowadzenia stanu wojennego. Mimo faktu, że przykładał wielką wagę do tego aktu, od
marca 1981 roku (czyli od pierwszej prezentacji wraz z kompleksowymi planami działań w tym
okresie), aż do 30 października 1981 roku (kiedy podjął ostateczną decyzję w tej sprawie i rozpoczął koordynowanie jej z sojusznikami) spędzał nie więcej niż 8–10 godzin nad tym problemem,
głównie czytając i poprawiając Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego
oraz odnośne dokumenty wykonawcze. Chociaż rozpatrywał sprawę wprowadzenia stanu wojennego, cała jego uwaga skupiona była na politycznej stronie propagandowej i na działaniach sił bezpieczeństwa i milicji. Był natomiast mniej zainteresowany szczegółami operacji wojskowych.
W okresie czasu, kiedy miałem dostęp do Jaruzelskiego, można było rozróżnić pewne obszary, w których dawał sobie radę w ogóle bez pomocy doradców oraz inne obszary, gdzie polegał
bardziej na doradcach niż na własnym doświadczeniu. Do pierwszej grupy zaliczyłbym, poza
sprawami wojskowymi, ideologię partyjną, politykę zagraniczną i częściowo politykę wewnętrzną, włączając w to stosunki z Kościołem. W drugiej grupie znajdował się kluczowy problem władzy państwowej: „Solidarność”. Tu Jaruzelski korzystał z doradztwa Mieczysława
F. Rakowskiego.30 W sprawach ekonomicznych polegał bardziej na pomysłach Władysława Baki
i Alfreda Gorewody.31
11. Jak Jaruzelski zarządzał spotkaniami swojego personelu?
W ludowym Wojsku Polskim za rządów Jaruzelskiego, jak i za jego poprzedników, nie było
ani tradycji, ani zwyczaju, żeby zwoływać i odbywać spotkania (konferencje) personelu, którymi
kierowałby Minister Obrony Narodowej. Pod przewodnictwem Jaruzelskiego odbywały się
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natomiast formalne spotkania tak zwanych kolegialnych organów doradczych. Tymi kolegialnymi organami doradczymi były: Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej i Rada Wojskowa Ministerstwa Obrony Narodowej.III Dodatkowo, w miarę powstawania potrzeb, odbywały się
konferencje i zebrania na szczeblu centralnym Ministerstwa Obrony Narodowej, poświęcone
konkretnym tematom takim jak: spotkania na tematy ideologiczne, przeciwdziałanie wrogiej
propagandzie (oba tematy wymyślone przez Jaruzelskiego), konferencje na temat racjonalizacji
zarządzania gospodarczego itd. Gospodarzami takich zebrań i ich przewodniczącymi byli wiceministrowie odpowiedzialni za poszczególne segmenty działalności, a Minister Obrony Narodowej występował jako gość i oczywiście jako najważniejszy mentor. Poza tym, raz w roku miała
miejsce odprawa Wojska Polskiego najwyższego szczebla. W jej toku Minister Obrony Narodowej podsumowywał miniony rok i przydzielał zadania na rok następny.
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11. (a,b,c,d) Czy były one sztywne i formalne, czy swobodne i elastyczne? Czy istniał ścisły kalendarz, którego
sztywno się trzymano, czy był on elastyczny? Czy spotkania zawsze zaczynały się i kończyły dokładnie
o czasie? Czy Jaruzelski tego pilnował? Czy podwładni czuli, że mogą się wypowiadać swobodnie, albo
nie zgadzać się z Jaruzelskim?
Spotkania kolegialnych organów doradczych pod przewodnictwem Jaruzelskiego były zawsze formalne i raczej sztywne. Zwykle uczestniczyli w nich członkowie danego organu lub
osoby zaproszone w celu przedstawienia konkretnych problemów (najczęściej główni autorzy
lub eksperci). Lista tych osób była zatwierdzana przez Dyrektora Gabinetu MON. Miejsca
zajmowano, zgodnie z przepisanym protokołem. Zawsze ten sam oﬁcer Jaruzelskiego do specjalnych poruczeń pracował nad stenogramem i przygotowywał oﬁcjalny protokół spotkania.
Sprawy poddawano dyskusji i badaniu zgodnie z kalendarzem przygotowywanym uprzednio
(co najmniej na kwartał wcześniej). W okresie ponad dziesięciu lat nikt nie byłby w stanie
wskazać wypadku, żeby jakiś temat został usunięty z agendy lub przełożony do późniejszego
rozpatrzenia z inicjatywy Jaruzelskiego. Czasem jednak Jaruzelski zgadzał się na zmianę, jeśli
wniosek o to złożył ktoś odpowiedzialny za dany zakres działalności, zwłaszcza jeśli coś nie
było jeszcze zakończone, albo miały miejsce nowe zdarzenia, które wymagały istotnych zmian
i uzupełnień. Czynił to wszelako z dużym oporem i okazywał w takich wypadkach swoje niezadowolenie.
Spotkania zaczynały się punktualnie i przebiegały według ściśle ustalonego porządku obrad.
Otwierał je formalnie Jaruzelski, który w swoim rytualnym wprowadzeniu przedstawiał ostateczny porządek zebrania (czasami nawet wskazywał godziny planowanych przerw), wypunktowywał cele spotkania, albo najczęściej podkreślał znaczenie problemów poddanych dyskusji.
Przewodniczył spotkaniu w skupieniu, oddając głos po kolei każdemu, kto się zgłosił. Nie
wiem o sytuacji, w której wywołałby kogoś do zaprezentowania swoich poglądów. Rzadko też
w czasie dyskusji stawiał pytania. Nigdy by nie przerwał żadnemu mówcy w trakcie jego wystąpienia. W zasadzie podwładni mogli swobodnie wyrażać swoje poglądy. W praktyce jednak
– o ile mi wiadomo – różnice zdań powstawały tylko pomiędzy członkami organów kolegialnych
i nigdy nie słyszałem o przypadku, żeby jakiś podwładny nie zgadzał się z Jaruzelskim. Jeśli
tak było, uwagi krytyczne kierowane były w formie raczej dyplomatycznej w propozycjach kierowanych do Jaruzelskiego. Było zresztą rzeczą trudną mieć zdanie odmienne niż Jaruzelski,
ponieważ zawsze przedstawiał on swoje własne opinie na koniec spotkania podczas podsumowania dyskusji.
Generalnie spotkania kolegialnych organów doradczych były dla Jaruzelskiego formą trybuny,
której używał w celu przekazania w dół wojsku swoich myśli i zamiarów. Zawsze był bardzo
dobrze do tego przygotowany. W jego uwagach było znacznie więcej niż tylko podsumowanie
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dyskusji. Nie lubił ślizgać się po powierzchni problemów. Zwykle raczej analizował je, zaskakując
słuchaczy zarówno celnością swoich uwag, jak również oryginalnością zarysowanych przez niego
rozwiązań. Można powiedzieć, że wszystkie spotkania, konferencje i zebrania stanowiły jedną
z ważnych podstaw wzmacniania jego władzy.
12. Jakie były poglądy Jaruzelskiego na PZPR? Jego stosunek wobec polityki sprzed 1980 roku? Jak aktywnym był członkiem Partii? Jego zainteresowanie działalnością i obradami Komitetu Centralnego, od kiedy
go wybrano do tego ciała? Czy uczęszczał na większość posiedzeń KC?
Jaruzelski był związany z PZPR dużo dłużej oraz był dużo bardziej osobiście i ideologicznie
zaangażowany niż to się ogólnie przyjmuje. Przez konserwatywne skrzydło Partii uważany był
za „kameleona”, ponieważ rzekomo zmieniając swoje poglądy przetrwał co najmniej cztery gwałtowne zwroty w Partii (1948, 1956, 1970, 1980). Nie tylko nie wypadł z toru przy tych ostrych
zakrętach, ale – wręcz przeciwnie – zdołał za każdym razem wzmocnić swoją pozycję. W mojej
ocenie jest to tylko częściowo prawdą. Prawdą jest, że Jaruzelski istotnie przetrwał wszystkie
wstrząsy w Partii, ale być może nie dlatego, że zmieniał poglądy, lecz raczej dlatego, że nigdy
nie wypowiadał głośno żadnych skrajnych opinii w kwestiach wewnątrzkrajowych, zawsze
mocno trzymając się centrum. Ponadto, obca mu była wszelkiego rodzaju schematyczność oraz
dostosowywał się łatwo do nowych warunków i sytuacji. Bez najmniejszej wątpliwości najważniejszym faktem w jego karierze było to, że jego działania partyjne ograniczały się głównie do
obszaru wojska, ideologii partyjnej i polityki zagranicznej.
Wstąpił do PZPR, a dokładniej do jej poprzedniczki PPR (Polska Partia Robotnicza)
w roku 1947, w czasie, kiedy sowieccy i polscy komuniści zaczęli potajemnie tworzyć swoje
komórki („jaczejki”)IV w ludowym Wojsku Polskim. On zatem nie wstąpił do Partii jako ochotnik, tylko – zgodnie ze stosowaną wówczas praktyką – został wskazany i polecony przez kogoś,
a następnie „na własny wniosek” potajemnie zaakceptowany. Stosunkowo późna data i okoliczności, w jakich Jaruzelski wstąpił do Partii w żadnym wypadku nie może być mu poczytywana za chwiejność. Jako oficer Ludowego Wojska Polskiego nie mógł wcześniej przystąpić
do Partii z tej prostej przyczyny, że w tamtym czasie Partia jeszcze nie werbowała członków
w wojsku, ograniczając swój skład członkowski do starych komunistów z tzw. Związku Patriotów Polskich z ZSRS, następnie uzupełniając skład o działaczy Polskiej Partii Robotniczej
(PPR) z Polski.
Tylko strzępy takich informacji docierały w tym czasie do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Źródła te wskazywały, że wstąpienie Jaruzelskiego do Partii nie było ani przypadkiem,
ani karierowiczostwem. Jaruzelski był już wcześniej ideologicznie i organicznie przygotowany
do tego i nie należy wątpić, że jego decyzja w tej kwestii była celowa i oparta na przekonaniach
powziętych znacznie wcześniej.
We wczesnych latach powojennych Jaruzelski był zafascynowany ideami rewolucyjnymi
i wprowadzeniem w Polsce nowych porządków. Był bardzo aktywny, często wygłaszał ważne
przemówienia polityczne w ramach swoich oficjalnych obowiązków i w tzw. „Kołach Pracy
Społecznej”. Później stał się niemal zawodowym mówcą na zebraniach i szkoleniach partyjnych. Jego działalność skupiała się na upowszechnianiu i głoszeniu teorii marksistowsko-leninowskich, na ekonomii politycznej i historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Bolszewickiej Partii (sowiecka partia komunistyczna). Okazał się wybitnym specjalistą od
krytyki stosunków społecznych w Polsce przedwojennej oraz od potępiania wewnętrznej
opozycji politycznej i imperializmu światowego. Nie zaangażował się jednak w żadną walkę
wewnętrzną, zwłaszcza zaś w potępianie tzw. „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego”,

tzn. grupy Gomułki32 – Spychalskiego.33 Jego szczególne talenty w zakresie agitacji i propagandy przykuły uwagę innych i stały się jednym z najważniejszych motywów mianowania go
w 1960 roku na najważniejsze stanowisko partyjne w Wojsku Polskim, czyli na szefa Głównego Zarządu PolitycznegoV, a następnie przydzielenie go „z klucza” do Komitetu Centralnego PZPR.
Za czasów Gomułki Jaruzelski nie miał wielkiego wpływu na sprawy Partii czy Państwa,
i w gruncie rzeczy nigdy nie próbował. Dogmatyczny I Sekretarz nie potrzebował porad ani sugestii. Żądał natomiast lojalności i posłuszeństwa. Jaruzelski doskonale to rozumiał i koncentrował swoje wysiłki na rozwĳaniu partyjnych wpływów w wojsku oraz na wzmacnianiu władzy
i tłumaczeniu polityki I Sekretarza w tym środowisku. Można powiedzieć, że jako Szef Sztabu
Generalnego, a następnie Minister Obrony Narodowej Jaruzelski czuł się bardziej działaczem
partyjnym niż dowódcą wojskowym; poświęcał zatem więcej czasu i uwagi politycznej działalności partyjnej niż sprawom czysto wojskowym. Przyglądał się każdej sprawie, badał ją i podejmował decyzje w kontekście polityki i interesów Partii, na każdym kroku okazując swoje
oddanie i wierność. Brał czynny udział w posiedzeniach Komitetu Centralnego PZPR. Często
uczestniczył w posiedzeniach różnych doraźnych komisji powołanych w ramach tego ciała,
zwłaszcza w komisjach do spraw ideologii i spraw zagranicznych. Jego działalność w tym okresie
nigdy wszakże nie wykraczała poza wygłaszanie w imieniu wojska wytartych frazesów i potulne
poparcie dla polityki Gomułki.
Jaruzelski był wstrząśnięty wydarzeniami roku 1970 w Polsce i wszystko wskazuje na to, że
uczciwie miał nadzieję, iż uda się wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń dla siebie i dla Partii.
Usiłując strząsnąć z siebie odpowiedzialność, która w świetle polskiego ustawodawstwa ciążyła
na nim za krwawe stłumienie rewolty robotniczej na Wybrzeżu osobiście sporządził dokument,
w którym sformułował własną ocenę tych wydarzeń i wyciągnął wnioski na przyszłość (zob. dokument nr PR-667). Wszystko jednak kończyło się na dobrych intencjach. Mimo faktu, że po
1970 roku, jako członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR i główny poplecznik
władzy Gierka34 miał wewnątrz Partii dużo silniejszą pozycję, nigdy nie skorzystał z tego w celu
realizacji swoich własnych wniosków z tamtych krwawych wydarzeń. Jaruzelski szybko podporządkował się Gierkowi, otaczając go wręcz pewnego rodzaju kultem w wojsku. Regularnie zapraszał Gierka do uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach wojskowych (ćwiczeniach,
konferencjach partyjnych) i do wizyt w jednostkach wojskowych.
Z własnej inicjatywy w „Węzłowych Założeniach Obronnych PRL”, najważniejszym dokumencie formułującym oﬁcjalną doktrynę obronną kraju, zawarł nową podstawę prawną, która
Partii i jej I Sekretarzowi zapewniała szczególną władzę kierowania siłami zbrojnymi i obroną
kraju. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych uczestniczył w zakulisowych staraniach o zmianę
konstytucji i ustanowienie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urzędu Prezydenta PRL, przewidzianego dla I Sekretarza Partii.
W latach siedemdziesiątych Jaruzelski wspierał bezkrytycznie Gierkowski program przyśpieszonego rozwoju kraju i budowy nowej Polski. Brał udział we wszystkich posiedzeniach
Biura Politycznego i Komitetu Centralnego PZPR. Nie wiem, czy przemawiał na każdym posiedzeniu i czy wypowiadał swoje opinie. Nie ma jednak wątpliwości, że zawsze był do tego
bardzo dobrze przygotowany. Gabinety Ministra Obrony, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Władysław Gomułka (1905–1982), działacz komunistyczny. W latach 1956–1970 I sekretarz KC PZPR.
Chodzi o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne zwalczane w PZPR od 1948.

Edward Gierek (1913–2001), działacz komunistyczny. W latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR.
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oraz innych Instytucji Centralnych MON zawsze miały pełno pracy z analizowaniem i oceną
materiałów i dokumentów, które należało przestudiować i zatwierdzić. Z dokumentów, które
ja sam sporządzałem lub robili to moi koledzy z gabinetu Ministra Obrony Narodowej i Sztabu
Generalnego, wiem, że wszystko szło dobrze na Biurze Politycznym i że Jaruzelski nie zgłaszał
na tych posiedzeniach autorytarnych wypowiedzi.
13. Jakie były poglądy Jaruzelskiego na Kościół Katolicki?
Polacy są narodem romantyków i marzycieli, którzy często oceniają swoich bohaterów
nie według tego, kim oni są w rzeczywistości, lecz według tego, kim chcieliby ich widzieć.
W latach 1980 i 1981, w czasie kryzysu w Polsce rozchodziła się pogłoska, najpierw w kraju
a później zagranicą, o nowym Konradzie WallenrodzieVI w osobie generała Jaruzelskiego,
który kiedyś jako młody chłopiec ukończył klasztorną szkołę, a obecnie, mając Boga w sercu,
czeka tylko, żeby oswobodzić Polskę z kajdan komunizmu. Jako wskazówkę co do jego prawdziwych celów wymieniano, i nawet dzisiaj powtarza się to w niektórych kręgach politycznych, że Jaruzelski odbudował pewne swobody religijne w Polsce (jak pozwolenia na budowę
kościołów, radiowa transmisja Mszy niedzielnych) i ustanowił dialog z Kościołem. W tej historyjce (która, jak podejrzewam, rozpowszechniana jest nie tylko przez propagandę specjalną
polskiego reżimu) jedyną prawdą prawdopodobnie jest fakt, że Jaruzelski istotnie uczęszczał
do szkoły klasztornej. Od tamtego czasu jednak minęło wiele lat, w toku których stał się
„oświeconym” marksistą, który jest doskonale świadom, iż jego ideologia i praktyka nie mogą
się pojednać z Kościołem.
Jaruzelski nigdy nie ukrywał przed kolegami z wojska swoich poglądów na temat Kościoła.
Zawsze otwarcie wyrażał swój pogląd na temat zmniejszenia roli i wpływu Kościoła w PRL,
uważając Kościół za bastion reakcji (opozycji) i zacofania. W praktyce wszakże poszedł znacznie
dalej, bo w Wojsku Polskim Kościół był nie tylko kompletnie wyeliminowany, ale – z pogwałceniem wolności sumienia, zagwarantowanej w konstytucji – Jaruzelski stosował represje wobec
personelu wojskowego za praktyki religĳne. W latach 1971–[19]73 Partia nałożyła 285 kar za
praktyki religĳne. W tym 99 kar otrzymali oﬁcerowie, 28 – chorążowie, 89 – podoﬁcerowie,
12 – słuchacze szkół oﬁcerskich, 44 – żołnierze służby zasadniczej, a 13 – cywile zatrudnieni
w wojsku. Podobna, a faktycznie wyższa liczba kar nakładana była w kolejnych latach dekady.
Oﬁcerowie i podoﬁcerowie, partyjni i bezpartyjni, byli karani nie tylko za swoje własne praktyki
religĳne, ale częściej za praktyki religĳne swoich żon i dzieci (na przykład za kościelny ślub, za
uczestnictwo w lekcjach religii, katolicki pogrzeb z udziałem księdza itp.). Najczęstszą karą
służbową za praktyki religĳne było obniżenie stopnia wojskowego, a często też wydalenie ze
służby zawodowej w Wojsku Polskim. Sprawy praktyk religĳnych żołnierzy i metody zwalczania
takich praktyk w Wojsku Polskim były okresowo dyskutowane na posiedzeniach organów kolegialnych MON, w dowództwach okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych. Wszystko, co
w niewinnym języku nazywano „uodpornieniem wojska na wpływy kleru”, odbywało się pod
patronatem Jaruzelskiego, który w tych kwestiach wydawał poufne dyrektywy i instrukcje oraz
zajmował się ich realizacją.
Czy Jaruzelski z taką postawą względem Kościoła, względem swobód religĳnych, jaka na
dużą skalę demonstrowana była w wojsku przez blisko ćwierć wieku, mógł zmienić się nagle
w latach 1980/1981? Jest tylko jedna odpowiedź: Nie! Był i pozostał marksistą i wojującym
ateistą. Był wszakże i nadal jest dobrym strategiem, zdolnym dostrzegać bliskie i dalsze cele,
który skrupulatnie liczy i gromadzi siły niezbędne do osiągnięcia tych celów. Udzielając Kościołowi pewnych koncesji w roku 1980 (kiedy to stanowisko Jaruzelskiego było jeśli nie decy-

dujące, to przynajmniej z pewnością istotne) nie było gestem ze strony władzy ani oznaką dobrej
woli, tylko raczej dramatyczną próbą ratowania reżimu, w sytuacji, która dla Partii i rządu
wydawała się beznadziejna. Podczas kryzysu Partia i władze państwowe stanęły naprzeciw dziesięciu milionów członków „Solidarności”, głównie z ośrodków przemysłowych i miejskich. Nieustępliwa postawa w delikatnych sprawach kościelnych mogła dodać przynajmniej drugie tyle
oponentów z pasywnej do tego czasu katolickiej wsi. Idąc na taktyczne ustępstwa w zgodzie
z naukami Lenina Partia i władze państwowe neutralizowały radykalnie wieś, siały dezorientację
w szeregach katolickich odłamów „Solidarności” i zyskiwały poparcie hierarchii kościelnej dla
„pokoju społecznego”. Wszystkie powyższe motywacje traktowania Kościoła przez władze pochodzą nie ode mnie, tylko od Jaruzelskiego, który przedstawił je prawie dosłownie tak, jak to
ja czynię, sowieckiemu marszałkowi Kulikowowi, tyle że w starannie dobranych słowach, podczas dyskusji nad tymi problemami trzy lata temu. Miało to miejsce 12 stycznia 1981 roku
w czasie oﬁcjalnego spotkania Zjednoczonego Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych (ZSZ)
z kierownictwem MON i PRL, w którym osobiście brałem udział. To formalne zebranie miało
na celu podpisanie dokumentu na temat zobowiązań Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec
Układu Warszawskiego. Rosjanie jednak użyli tego spotkania jako forum w celu skrytykowania
postępowania kierownictwa PRL w tamtym okresie. Ponieważ niepokoiła ich między innymi
sprawa Kościoła, Kulikow wyraził życzenie obejrzenia ﬁlmu dokumentalnego na temat pierwszej
wizyty Papieża w Polsce. W czasie projekcji Kulikow zachowywał się, jak gdyby oglądał mecz
bokserski wyrażając głośno dezaprobatę przy każdej niemalże sekwencji. Rzucał uwagami i pytaniami w Jaruzelskiego i innych generałów Wojska Polskiego. Jaruzelski był wyraźnie zbity
z tropu i nie wiedział, jak odpowiadać. Jedyną rzeczą, jaką udało mu się wykrztusić po zakończeniu projekcji, były przytoczone wyżej uwagi o tym, że Partia i rząd były zmuszone do poczynienia ustępstw na rzecz Kościoła.
Daleki jestem od twierdzenia, że Jaruzelski mówił wtedy dokładnie to, co czuł, czy też
to, co chciałby powiedzieć, szczególnie w kwestii prymitywnych metod zwalczania Kościoła,
zasugerowanych mu przez Rosjan (dyskredytacja duchownych, ograniczenie pozwoleń na budynki kościelne i restrykcje w kwestii praktyk religijnych, zastosowanie represji itp.). Podobnie nie sądzę, aby on zamierzał przenieść dokładnie swoje doświadczenie w zwalczaniu
Kościoła i religii w wojsku na kraj jako całość. Na to Jaruzelski jest zbyt inteligentny i wie,
jakie skutki mógłby pociągnąć za sobą taki ruch. Ja osobiście absolutnie nie mam wątpliwości,
że jego obecny flirt z Kościołem podyktowany jest nadzwyczajną sytuacją w Polsce i trwać
będzie, dopóki będzie potrzebował wsparcia Kościoła, albo dopóki Kościół takiego wsparcia
będzie mu udzielał. Nie można wykluczyć, że znając wpływy Kościoła w Polsce i będąc świadomym nieskuteczności z tej racji podjętych działań administracyjnych pokusi się o zaaranżowanie swego rodzaju modus vivendi opartego na roli Kościoła ograniczonej ściśle do funkcji
religijnych.
14. Jaki pogląd na Sowiety miał Jaruzelski?
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a. Czy były incydenty, w których próbował zdemaskować Sowietów?
Niewątpliwie Jaruzelski należał do najbardziej autentycznych zwolenników ścisłego sojuszu
między Polską i Związkiem Sowieckim. Uważał, że w przeszłości ten sojusz stanowił podstawę
do oswobodzenia Polski z hitlerowskiej okupacji i był decydującym faktem dla zmian społecznych w Polsce. Uważał też, że w tym czasie sojusz ten stanowi jedyną i niewzruszoną gwarancję
zachowania niezawisłości i integralności terytorialnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Co
więcej, uznał, że gospodarki Polski i Związku Sowieckiego, uzupełniając się nawzajem, dają
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wielkie perspektywy gospodarczemu rozwojowi kraju. Wierzył w pokojowe intencje Sowietów,
utożsamiając się całkowicie z celami i metodami tego mocarstwa i z jego polityką obronną
w sferze stosunków z Zachodem, a zwłaszcza z państwami członkami NATO. Bez skrupułów
także angażował się w eksport rewolucji za pośrednictwem ZSRS do wszystkich zakątków
świata. Uznawał i uczciwie respektował tzw. szczególną rolę ZSRS we „Wspólnocie Krajów Socjalistycznych”. Brał jednak pod uwagę, że w miarę postępu rewolucji w poszczególnych krajach tej wspólnoty i w miarę konsolidacji systemu socjalistycznego pierwotny interwencjonizm
sowiecki powinien być stopniowo zastępowany autentyczną funkcją przywódczą. Uważał, że
polscy komuniści doszli do takiego poziomu, który predysponuje ich nie tylko do niezależnego
przewodzenia własnemu państwu, ale także do wywierania pewnego wpływu na wspólnotę
jako całość.
Był przejęty traktowaniem Polski przez drugi garnitur kierownictwa sowieckiego (starszych
generałów i marszałków), jak gdyby Polska była jedną z republik związkowych. Respekt jednak,
z jakim traktował to wielkie mocarstwo, niemal go paraliżował i nigdy nie podjął próby stawienia
mu czoła. W sytuacjach konﬂiktowych wykorzystywał udając, że nie zauważa sprzeczności albo
po prostu przechodził ponad nimi do porządku dziennego. Czasami uciekał się do swego rodzaju
dyplomatycznego wybiegu w ten sposób, że w sposób pozytywny wskazywał Rosjanom, jak powinni traktować sojuszników z Układu Warszawskiego.
Prawdę mówiąc, w początkowym okresie mojej odpowiedzialności za współpracę z Rosjanami
miałem problemy ze zrozumieniem, czego on naprawdę chce. Na przykład byłem przerażony,
kiedy upomniał mnie, że w notatce sztabowej, sporządzonej przeze mnie i przedstawionej mu
do wniesienia uwag na spotkanie Komitetu Ministrów Obrony znalazło się przeoczenie dotyczące komentarza na temat sowieckiej propozycji, co do której „strona polska była należycie
konsultowana w demokratyczny sposób”, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Kiedy odpowiedziałem, że nic takiego nie miało miejsca, huknął jakby do kogoś, kto właśnie spadł z księżyca na
ziemię: „O to właśnie chodzi”.
Ponieważ takie postępowanie uważałem za niewłaściwe, bo stawaliśmy się uczestnikami sowieckiego oszustwa, podzieliłem się tą opinią z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
gen. Siwickim. On mi wtedy wyjaśnił, że nie mamy innego wyjścia, jak delikatne przypominanie
im, że powinni tak robić.
Jaruzelski znał rosyjską mentalność i ich uczulenie na uwagi krytyczne. Dlatego nie tylko
nigdy sam ich nie krytykował, ale zwalczał najlżejsze przejawy takiej krytyki ze strony podwładnych. W samym tylko moim własnym otoczeniu były dwa wypadki oﬁcerów, którzy padli oﬁarą
swoich beztroskich uwag na temat ZSRS. Pułkownika Bauera35, który krytykował sowieckie
działania w Portugalii (bezpośrednio po „Rewolucji Goździków”) przeniesiono ze Sztabu Generalnego do odległego garnizonu. Nominacja mojego zastępcy na stanowisko dowódcy 5 Dywizji Pancernej została odwołana z powodu jego krytycznych uwag o podejściu Sowietów do
sprzedaży uzbrojenia do państw Układu Warszawskiego.
Moim zdaniem, Jaruzelski nie sprzeciwiał się krytycznemu nastawieniu do ZSRS jako takiemu (które nieraz sam podzielał), lecz bał się pozwolić na jakiekolwiek rozprzężenie dyscypliny i rozprzestrzenienie się tego zjawiska w Wojsku Polskim, za które mógłby być obarczony
odpowiedzialnością. Wyżej wzmiankowani oﬁcerowie zostali ukarani przypuszczalnie nie za sam
fakt krytyki, tylko za sposób, w jaki ją wyrazili, ponieważ mogła rozejść się po szerszym otoczeniu w końcu traﬁając do Rosjan. Gdyby nie chodziło o takie zagrożenie, sprawy przyjęłyby inny
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obrót. Autor tego studium nieraz pozwalał sobie na stosunkowo ostrą krytykę sowieckich koncepcji i żądań. Jaruzelski przyjmował te uwagi, chociaż cierpko, bo nie lubił dyskutować na te
tematy, ale wszystko kończyło się dobrze. Mam nawet pewne podstawy do przypuszczeń, że
moje krytyczne podejście (o tyle, o ile było możliwe) do ZSRS było jedną z przyczyn powierzenia mi stanowiska związanego z wojskową kooperacją w ramach Układu Warszawskiego
i utrzymywania mnie na tym stanowisku przez tak długi czas.
Jaruzelski nie miał przed Rosjanami poważnych tajemnic, ale nie lubił, kiedy go zaskakiwali. Dlatego podejmował różne kroki w celu zredukowania sowieckiej penetracji w Wojsku
Polskim, a pośrednio także wpływów sowieckich. W tym celu skutecznie sprzeciwiał się ponownemu wprowadzeniu doradców sowieckich na różnych szczeblach polskiego wojska pod
najróżniejszymi przykrywkami jako przedstawicieli Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych
Sił Zbrojnych (ZSZ). Status tych przedstawicieli w Wojsku Polskim, jaki Jaruzelski im przyznał, bardzo odbiegał od żądań sowieckich i od statusu, jaki otrzymali w dowództwach niemieckim, czeskim i bułgarskim. Jaruzelski przydzielał kluczowe stanowiska ludziom, którzy
nie mieli bezpośrednich związków z Moskwą. Tamował też nieograniczony przepływ informacji do Rosjan na temat sytuacji w polskim wojsku. W tej kwestii między innymi odważył
się nawet usunąć oficera Wojska Polskiego płk. Rogalę36 ze Sztabu Generalnego, ponieważ
systematycznie udostępniał on przedstawicielom Naczelnemu Dowódcy Zjednoczonych Sił
Zbrojnych ważne dokumenty wojskowe. Pozwalał Rosjanom swobodnie kontaktować się
z oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego, ale równocześnie poufnie domagał się, żeby
przedstawiciele MON towarzyszyli sowieckim generałom w czasie ich wizyt na niższych
szczeblach wojska.
Jaruzelski miał doskonałe stosunki osobiste ze zmarłym sowieckim Ministrem Obrony marszałkiem Greczko37 i niemal takie same relacje charakteryzujące się wzajemną życzliwością
i osobistą przyjaźnią z jego następcą, marszałkiem Ustinowem.38 Sowieckie kierownictwo oceniało stosunek Jaruzelskiego do ZSRS w „kategorii wkładu o historycznym znaczeniu”. W oparciu o tę ocenę Moskwa pokładała szczególnie w Jaruzelskim największe nadzieje na „ponowne
zaprowadzenie ładu”. Kiedy jednak pod presją ludności władze wycofywały się, a Jaruzelski
zwlekał z wprowadzeniem do akcji wojska czekając na bardziej sprzyjające warunki, kierownictwo sowieckie uznało go za niezdolnego do działania i podjęło konkretne kroki w celu zastąpienia jego i Kani ludźmi bardziej zdecydowanymi. Jaruzelski dostał serię raportów od polskich
generałów i innych oﬁcerów, którzy byli do tego przygotowani przez ambasadę ZSRS w Warszawie i przez przedstawicieli Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych (ZSZ), odkomenderowanych do polskiego wojska.
W mojej opinii, była to znakomita terapia szokowa, która zapoczątkowała zmiany w postawie Jaruzelskiego względem ZSRS. Byłoby nieporozumieniem twierdzić, że Jaruzelski wykonał
swego rodzaju woltę w swoich ocenach na temat ZSRS jako sojusznika Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Bez wątpienia wszakże doszedł on do przekonania, że bez pewnej podstawy,
jak wynika z potajemnych uwag jego najbliższego przyjaciela Siwickiego, że ZSRS powtórzy
w PRL jeden ze swoich scenariuszy z Węgier, Czechosłowacji albo Afganistanu. To przeświad-
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czenie umacniało się w Jaruzelskim coraz bardziej w 1981 roku, kiedy ZSRS podjął dalsze
przygotowania w tym kierunku. Jednym z tych działań była np. koncentracja sowieckiej
jednostki pancernej wokół Warszawy bez uprzedniej zgody ze strony oﬁcjalnych polskich
władz. Jednostka ta była w stanie osiągnąć w ciągu 20 minut budynki Komitetu Centralnego
PZPR, Rady Ministrów i Rady Państwa. Inna jednostka specjalna przeznaczona została do opanowania ośrodka radiowo-telewizyjnego w tym samym przedziale czasu. Również bez wiedzy
i zgody strony polskiej Rosjanie uruchomili na terytorium PRL specjalny system radiowy do
celów dowodzenia operacjami Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Dodatkowo podejmowali systematyczne lotnicze przerzuty wojsk i uzbrojenia do różnych części Polski. Piloci sowieckich samolotów i śmigłowców nie podporządkowywali się polskim władzom lotnictwa cywilnego,
stwarzając w ten sposób zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego. Szczytem lekceważenia
i braku respektu, a może tylko szantażem, było zlecenie polskim władzom lotnictwa cywilnego
za jego plecami zadania zabezpieczenia przelotów i przeładunku na terytorium Polski ponad
300 sowieckich samolotów transportowych na pięć godzin przez zaplanowanym uruchomieniem przez nie trzech mostów powietrznych z ZSRS. Rosjanie posunęli się tak daleko w swoim
lekceważeniu, że sowieccy dowódcy zachodnich okręgów wojskowych ZSRS, a nawet w Moskiewskim Okręgu Wojskowym zaczęli wyznaczać na całym terytorium Polski budynki, które
miały być przejęte pod ich kontrolę.
Wszystkie raporty Sztabu Generalnego w takich wypadkach (a było ich dużo więcej) akceptowane były przez Jaruzelskiego bez uwag, chociaż robił dobrą minę do złej gry. Zawsze starał
się racjonalizować i usprawiedliwiać działania Sowietów. Nie było jednak wątpliwości, że pod
wpływem tych okoliczności mógł dojść do wniosku, iż realnym zagrożeniem dla odrębności*
państwa polskiego nawet z ograniczoną suwerennością stanowi ZSRS.
15. Jak bardzo nacjonalistyczny wydawał się Jaruzelski w kwestii przyszłości Polski?
Fakt, że po raz pierwszy w historii bloku sowieckiego w 1981 roku podjęto działania pod narodowymi hasłami i za pomocą krajowych sił, działania, które w przeszłości w innych krajach
musiała realizować Armia Sowiecka, spowodował niemałą konfuzję w umysłach uczestników
i obserwatorów wydarzeń w Polsce i wywołał falę spekulacji na temat domniemanej nacjonalistycznej postawy głównego bohatera tych wydarzeń, gen. Jaruzelskiego. Sądzę, że nie trzeba
udowadniać, iż generalnie wydarzenia w Polsce toczyły się według precyzyjnych żądań i instrukcji z Moskwy, ale może nieco później i niedokładnie w stylu oczekiwanym wówczas i nadal
preferowanym. Czy osobisty wpływ Jaruzelskiego na taką sekwencję wydarzeń może być wskazówką na temat jego nacjonalistycznych celów co do przyszłości Polski? Czy demonstrował takie
cele w przeszłości? W oparciu o fakty z okresu poprzedzającego stan wojenny w Polsce nie
można odnaleźć nawet najmniejszego śladu zainteresowania Jaruzelskiego, nawet z myślą o odległej przyszłości, kierowaniem Polski na drogę samodzielnego, niezależnego od ZSRS bytu
państwowego. Można nawet powiedzieć więcej: wszystkie jego bardzo logiczne działania wskazywały na przeświadczenie, iż Polska w ścisłym sojuszu z ZSRS może uzyskać wszystko, nawet
osiągnąć niepodległość. W tym samym duchu usiłowania idące w przeciwnym kierunku oznaczają zdradę interesów narodowych, ponieważ mogą się skończyć dla Polaków katastrofą, włączając w to utratę niepodległości. Hasło „osiągnięcie niepodległości” – jak to się okazało

* Autor unika użycia „niepodległości państwa polskiego”, ponieważ zarówno on, jak i wszyscy inni Polacy, uważa, że Polska nie
jest ani niepodległa, ani suwerenna (przyp.tłum.).

w praktyce – ma wyraźnie ograniczone znaczenie, w swej istocie zredukowane do władz państwowych, uzyskujących coraz większą swobodę w organizowaniu krajowego życia społecznogospodarczego. Nie oznaczało to przywrócenia narodowi jego niezbywalnego prawa do
decydowania o własnym losie.
Jaruzelski często odwoływał się do historycznych doświadczeń Polaków, ale wykorzystywał
dziedzictwo narodowe tendencyjnie do usprawiedliwiania aktualnej polityki, a szczególnie sojuszu z ZSRS. W przywoływanych trendach historycznych zawsze eksponował błędy, słabości
i upadki Polski, ignorując okresy jej wielkości i rozkwitu. Odwoływał się do uczuć patriotycznych
swoich podwładnych, ale sam kupczył losem Polski. W latach siedemdziesiątych jako Minister
Obrony Narodowej podpisywał bez wahania porozumienia sojusznicze, mimo że jeszcze bardziej
ograniczały bazę uzależnienia Polski od Związku Sowieckiego. Jaruzelski wykazywał totalny
brak zainteresowania uzależnieniem Polski od ZSRS podczas negocjacji w roku 1979 i zatwierdzając Doktrynę Wojenną Zjednoczonych Sił Zbrojnych (ZSZ). Kilka państw Układu Warszawskiego miało poważne zastrzeżenia odnoście do takiego rozumienia, chociaż dyrektywy
sowieckie posuwały się aż do pozbawiania kierownictw narodowych krajów Układu Warszawskiego prawa do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach obronnych, w tym także
w rozstrzyganiu o pokoju i wojnie, wykluczając nawet spod jurysdykcji krajowej siły zbrojne,
przekazane pod sowiecką komendę. Jaruzelski miał pewne zastrzeżenia w tej kwestii, ale
w końcu doszedł do wniosku, że interesy Wspólnoty Socjalistycznej w obecnych czasach mają
pierwszeństwo przed suwerennością małych i średnich krajów.
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia Jaruzelski wykazywał bez ogródek, że przeciwny
jest kursowi na niezawisłość od ZSRS, jaki zdecydowała się obrać Rumunia. Rumuńskie sygnały,
które osobiście przekazywałem z Rumunii i które wskazywały, że oni oczekiwali od Polaków zajęcia bardziej niezależnego stanowiska na forum Układu Warszawskiego, Jaruzelski uważał prawie że za spisek albo posunięcie kontrrewolucyjne i odrzucał te idee z lekceważeniem. Bez
mrugnięcia okiem pozwalał sobie natomiast na wciągnięcie przez Rosjan w kampanię „solidarności” przeciwko Rumunom na posiedzeniach Komitetu Ministrów Obrony. Okazywał nawet
niezadowolenie, kiedy członkowie delegacji polskiej wchodzili w jakieś bliższe stosunki towarzyskie z Rumunami. W raportach dostarczanych do ówczesnych przywódców politycznych
i partyjnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Gierek, Jaroszewicz39) przekręcał i minimalizował stanowisko rumuńskie.
Podczas kryzysu w Polsce przejawiał duże zainteresowanie modelem węgierskim i szczytem
jego marzeń, co wiele razy podkreślał, było osiągnięcie poziomu, do jakiego ten kraj doszedł na
polu gospodarki.
16. Czy Jaruzelski miał jakieś osobiste wysoce moralistyczne lub purytańskie poglądy na temat tego, jak jego
oﬁcerowie powinni postępować?
a. Czy zależało mu na wysoce moralnym i poprawnym zachowaniu?
Jaruzelski był swego rodzaju moralistą. Z jego inicjatywy i z jego rozstrzygającym udziałem
sporządzony został i skodyﬁkowany specjalny dokument w polskim wojsku pod tytułem: „Zasady etyki i obyczajów dla zawodowego personelu ludowego Wojska Polskiego”, tzn. kodeks
moralny dla żołnierzy zawodowych. Kodeks ten promulgował takie ogólne wartości, jak m.in.
miłość i oddanie dla ojczyzny, stawianie interesów społeczeństwa ponad własnymi interesami

Piotr Jaroszewicz (1909–1992), działacz komunistyczny. W latach 1970–1980 premier PRL.
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osobistymi, honor żołnierski, godność osobista, uczciwość, prawdomówność, skromność, koleżeństwo, jednakowy szacunek dla przełożonych i podwładnych, szacunek dla munduru i inne.
Równolegle do tego kodeks cytował przykłady zachowań w różnych społecznych sytuacjach
i otoczeniach, na służbie i w domu, w miejscach publicznych itd. O ile sobie dobrze przypominam, wydaje się, że były tam swego rodzaju przykazania, co robić, a czego nie robić, jak również
w kwestii tego, jak należy reagować, kiedy kto inny łamie te zasady etyczne. Zasady etyki uzupełnione były w pewien sposób podręcznikami wojskowymi na tematy wewnętrzne i dyscyplinarne, napisanymi przy osobistym zaangażowaniu Jaruzelskiego, podobnie jak późniejszy nieco
„Program rozwoju kultury w Wojsku Polskim”.
Jaruzelski nie był fanatykiem w sprawach etyki i moralności, ale na dalszą metę nie chciał,
żeby upiekło się komuś, kto popełnił wykroczenie. Na przykład w 1968 roku mianował gen.
Bolesława Chochę40 na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wiedząc, że mianowany ma
skłonność do alkoholu. Jaruzelski tolerował to i ograniczał się do napominania go przez prawie
pięć lat. Kiedy Chocha jednak zlekceważył te reprymendy sposób skandaliczny i sam się okrył
wstydem, Jaruzelski usunął go ze stanowiska. W podobny sposób traktował jednego ze swoich
oﬁcerów do zadań specjalnych, pułkownika Henryka Michalskiego.41 Jaruzelski był, ogólnie
rzecz biorąc, świadom trudności Michalskiego w życiu prywatnym i nie przeszkadzało mu, że
przez dziesięć lat ich współpracy Michalski trzy razy się rozwiódł. Kiedy jednak jego czwarta
żona wniosła skargę, że mąż ją bĳe, Jaruzelski przeniósł Michalskiego ze swojego gabinetu na
inne stanowisko w MON.
Już w latach 60. Jaruzelski wszczął w wojsku kampanię przeciwko nadużywaniu alkoholu.
Wydał serię kontrowersyjnych rozporządzeń, zabraniających sprzedaży i spożycia alkoholu
w jednostkach wojskowych, w tym w kasynach oﬁcerskich, oraz zakazujących wydawania przyjęć w godzinach pracy. Nie wdrażał wszelako tych rozporządzeń twardą ręką. Zdarzyło się też,
że Jaruzelski sam wpadł w pułapkę swoich rozporządzeń, kiedy wdawał przyjęcie w kasynie
oﬁcerskim 12 Dywizji Zmechanizowanej na cześć dygnitarzy partyjnych ze Szczecina. Nadgorliwy dowódca zarządził, aby do szklanek nalano wodę z sokiem. Kiedy Jaruzelski wznosił
toast za swych gości, uznał, że autor tego „pomysłu” zwulgaryzował jego rozporządzenie i wyrzucił go natychmiast.
Jaruzelski nie lubił bankietów i przyjęć, może poza tzw. „wspólnymi obiadami żołnierskimi”,
do których podawano wino. Oﬁcjalne przyjęcia i bankiety z pełnym asortymentem napojów wyskokowych odbywały się tylko wtedy, kiedy wymagał tego protokół dyplomatyczny. W takich
wypadkach sam pił, ale tylko przy okazji toastów.
b. Jak radził sobie z korupcją?
Ponieważ Wojsko Polskie miało bezgotówkowy centralny system zaopatrzenia, korupcja,
łapówki i przekupstwo były zjawiskami marginalnymi, które pojawiały się bardzo rzadko i naprawdę na małą skalę. Powszechniejszą formą przyjmowania korzyści osobistych było używanie
żołnierzy do pracy w rolnictwie i leśnictwie, do budowy domów i urządzeń przemysłowych
oraz stosowanie sprzętu i materiałów wojskowych do celów prywatnych. Szacowane straty
z tego powodu nie były zbyt duże, często wręcz śmieszne. Odnotowano nieliczne przypadki
wręczania łapówek, głównie za pomoc w uniknięciu poboru przymusowego. Jaruzelski reagował

Gen. Bolesław Chocha (1923–1987), w latach 1968–1973 szef Sztabu Generalnego WP – wiceminister obrony narodowej.
W 1973 usunięty i skierowany na stanowisko komendanta Akademii Sztabu Generalnego. Wkrótce potem na emeryturze.
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raczej ostro we wszystkich wypadkach przekupstwa i kradzieży mienia państwowego. Wszyscy
zamieszani oﬁcerowie, którym udowodniono przyjęcie łapówki, skazywani byli przez sądy
wojskowe na długie wyroki więzienia. Dodatkowo, Jaruzelski obniżał im stopnie i zwalniał
z zawodowej służby wojskowej. Podobny los spotykał tych, którzy uciekali się do kradzieży
mienia wojskowego dla prywatnej korzyści. W przypadku mniejszych zysków z pracy żołnierzy
lub z wykorzystania do prywatnych celów sprzętu i materiałów, śledztwa prokuratorskie były
zwykle umarzane, a winni karani byli dyscyplinarnie często przez przeniesienie na niższe stanowisko służbowe.
Należy stwierdzić ogólnie, że Jaruzelski nie wszczynał na tym obszarze polowań na czarownice. W gabinetach Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymywano setki listów o nadużyciach.
Zawierały donosy na wyższych rangą, przeważnie w formie anonimów. Każdy wypadek był badany osobno i na podstawie dekretacji prawnej kierowano go do postępowania albo w Szefostwie
Wojskowej Służby Wewnętrznej, albo przez prokuratorów wojskowych.
W podejściu Jaruzelskiego do przestępczości gospodarczej można wyróżnić stosowanie podwójnych standardów albo nawet podwójnej moralności. Z jednej strony, ścisły rygor i surowe
kary za przywłaszczenie państwowego mienia na małą skalę, a z drugiej tworzenie, na modłę
elity partyjno-państwowej, luk prawnych, pozwalających wysokiej rangi osobistościom wojskowym robić to samo legalnie. Dla przykładu w latach 70. wszystkim wiceministrom obrony narodowej i szefom Centralnych Instytucji przyznano czasową albo stałą własność państwowych
mieszkań i domów nowo zbudowanych za miliony, albo kompletnie odnowionych. Nawet sam
Jaruzelski nie zdołał się oprzeć tej presji i użytkował willę, którą odremontowano i specjalnie
zaadaptowano na jego rezydencję kosztem około pół miliona złotych.42
c. Jak postępował z problemami dyscyplinarnymi?
Jaruzelski w kwestii wykroczeń zawsze wolał polegać na środkach wychowawczych i zapobiegawczych. Uważał karę za ostateczny środek i osobiście uciekał się do niego w wypadkach
wyjątkowych, przeważnie przenosząc sprawców na niższe stanowisko służbowe. Niewątpliwie
był bardzo wyrozumiały i w wielu wypadkach sprawy takie kończyły się ustną naganą. Popierał
dowody uznania, przyznawanie wyróżnień w formie pochwał, nagród pieniężnych, opłaconych
przez państwo urlopów zagranicznych, medali itd.
Jednym z przykładów postępowania Jaruzelskiego w sprawach dyscyplinarnych był przypadek pułkownika Androsiuka.43 Oﬁcer ten, chociaż bardzo utalentowany, miał w toku swojej
służby wiele tzw. górek i dołków, tzn. był szybko promowany, a potem w wyniku różnych czynów zabronionych, najczęściej z powodu pĳaństwa, przenoszono go na coraz niższe stanowiska.
Kiedy szedł po raz kolejny „w górę”, zanim awansowano go na stanowisko w Sztabie Generalnym, powierzono mu misję uczestnictwa, w charakterze sekretarza, w polskiej delegacji na
posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych (ZSZ) w Budapeszcie. Nagle,
Androsiuk znikł ze wszystkimi dokumentami, niezwłocznie po wylądowaniu na budapeszteńskim lotnisku. Ponieważ zachodziła obawa, że mógł być uprowadzony, zmobilizowano duże
siły policji węgierskiej, jak również straży granicznej i służb specjalnych krajów Układu Warszawskiego. Ostatecznie znaleziono go nazajutrz, pĳanego w trupa i śpiącego w parku miejskim
z tajnymi dokumentami pod głową. Ponieważ sprawa rozeszła się poza polską delegacją, wynikł
z tego ogromny problem i Jaruzelski wyraźnie na tym ucierpiał. Nabrał przekonania, że utrzy-

Chodzi o willę przy ul. Ikara 5 w Warszawie, w której do dziś mieszka Jaruzelski.
Płk Henryk Michalski, teoretyk wojny termonuklearnej.
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manie Androsiuka w czynnej służbie nie ma sensu, bo nic nie pomaga. Nie chcąc jednak pozbawiać go emerytury (co automatycznie następowało w wypadku kary dyscyplinarnej), polecił
mu wystąpić o zwolnienie ze służby czynnej z powodów zdrowotnych. Równocześnie komisji
lekarskiej poradzono znaleźć medyczne przyczyny zwolnienia. Ostatecznie Androsiuk w ten
sposób został zwolniony. Po roku wszelako doszedł do wniosku, że – gdyby był dłużej w czynnej
służbie – miałby szanse na krzyż kawalerski Polonia Restituta (te i wyższe ordery dawały wyróżnionemu dodatkowe 25% pensji). W jego wypadku emerytura wynosząca 85% wynagrodzenia w służbie czynnej wzrosłaby do 100%. Dlatego otwarcie przedstawił swoją prośbę
Jaruzelskiemu, który zgodził się wyróżnić go tym orderem. Przytoczony wyżej przykład jest
może zbyt skrajny. Jaruzelski nie zawsze pozwalał sobie na taką wielkoduszność, chociaż
w kwestiach dyscyplinarnych zawsze starał się, przynajmniej częściowo, być też adwokatem
oskarżonego, aby być pewnym, że go nie skrzywdzono.
17. Jaki był styl życia Jaruzelskiego? Pełen splendoru i rozrzutny, czy skromny i spartański? Czy pysznił
się swoją władzą i stanowiskiem? Czy kiedykolwiek nadużywał władzy wynikającej ze stanowiska?
Przykłady?
Byłoby trudno opisać styl życia Jaruzelskiego jako spartański, chociaż z pewnością w porównaniu z innymi dygnitarzami tego szczebla jego styl był raczej skromny. Nie miał życia towarzyskiego, czy rodzinnego. Spędzał większość swego czasu w pracy, w swoim gabinecie, albo
uczestniczył w rozmaitych konferencjach partyjnych, państwowych, wojskowych. Od czasu do
czasu chciał złożyć wizytę w bazach wojskowych przy okazji dłuższych ćwiczeń. Swój dzień
pracy zaczynał około godziny 9 i poza dwugodzinną przerwą obiadową, którą zwykle spędzał
w domu, pracował do późnej nocy, nierzadko do godziny 3 nad ranem. Przed pracą uczestniczył
we wszystkich ćwiczeniach ﬁzycznych, zaplanowanych dla kadry kierowniczej MON. Lubił
w tym czasie pływać albo grać w siatkówkę. Raz na jakiś czas po południu w sali projekcyjnej
MON oglądał jakiś ﬁlm z Zachodu niepokazywany w publicznych kinach. Jaruzelski nie pysznił
się swoją władzą i swoim autorytetem, ale – chociaż próbował być grzeczny i okazywać dobre
wychowanie względem wszystkich – robił wrażenie nadęte i posągowe. Wyjąwszy cytowany
wcześniej przykład jego domu, który przypuszczalnie mu wmuszono, nie znam wypadku, żeby
nadużywał władzy, wynikającej z jego stanowiska.
18. Jakie Jaruzelski miał oczekiwania względem podwładnych co do traktowania go? Czy miało być bardzo
formalne i uniżone, czy koleżeńskie? Czy te oczekiwania dotyczyły w równej mierze okazji formalnych
i nieformalnych?
Jaruzelski oczekiwał przede wszystkim, żeby jego podwładni szanowali go, ale także, żeby
go lubili. Nigdy wszakże nie pozwolił sobie na jakąkolwiek poufałość z podwładnymi i nigdy
nie próbował wkupywać się w ich łaski. Tylko do niewielu z nich zwracał się po imieniu, co
oznaczało, że uważał ich za swoich najbliższych przyjaciół. Nigdy jednak nie słyszałem, żeby
ktoś, nawet jego przyjaciel Siwicki, mówił do niego po imieniu, choćby nawet Jaruzelski był
w piżamie.
19. Czy adiutanci, doradcy i podwładni bali się Jaruzelskiego? Dlaczego tak, albo dlaczego nie?
Bali się go prawie wszyscy. Moim zdaniem głównym powodem ich lęku było to, że był bardzo
wymagający i z reguły miał własny punkt widzenia niemalże na każdą sprawę, a był to pogląd

odmienny od poglądów innych. Ten, kto różnił się z nim w opiniach, musiał opuścić swoje stanowisko, bo nie było innego wyjścia.

II. Małżeństwo Jaruzelskiego
Jaruzelski był żonaty tylko raz w 1957 lub 1958 roku z obecną żoną. Spotkał ją na którymś
z przedstawień Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którego była uczestniczką
(śpiewała i tańczyła). Ożenił się z nią przypuszczalnie z miłościVII, która jednak nie wytrzymała próby czasu. Wiem z pewnych źródeł, że w połowie lat 70. małżeństwo Jaruzelskiego
było już zrujnowane. W 1967 roku jego żona miała przyjaciela, młodego lekarza, który opiekował się ich córką. Przypuszczalną przyczyną braku harmonii w pożyciu małżeńskim były
różnice osobowościowe i pochłaniająca Jaruzelskiego kariera polityczno-wojskowa. Wakacje
spędzali osobno, ale Jaruzelski zawsze ze swoją córką. Nie rozwiódł się z żoną. Przed końcem
lat 70. wydawało się, że w jego życiu małżeńskim jest jakaś poprawa (częste telefony żony
do jego biura).
II/9. Jak i dlaczego Jaruzelski został wybrany na Szefa Głównego Zarządu Politycznego w 1960 roku?
Nie znam zakulisowych rozgrywek. We wczesnych latach 60. krążyło wiele, wzajemnie wykluczających się plotek. W różnych wersjach powielały one tło zajadłej wówczas rywalizacji
o wpływy w wojsku między tzw. Partyzantami, a personelem armii regularnej, stworzonej na
terytorium sowieckim pod egidą ZSRS.
Jak wiadomo, po odjeździe sowieckiego dowódcy Wojska Polskiego w 1957 roku kluczowe
stanowiska w wojsku przypadły „partyzantom”, czyli ludziom, którzy przeszli do ludowego Wojska Polskiego z Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, jednostek stworzonych przez Polską Partię
Robotniczą (PPR) na terytorium Polski (Minister Obrony, Szef Sztabu Wojsk Lądowych, Szef
Sztabu Wojsk Lotniczych, szefowie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i inni). Pewne ważne
stanowiska przypadły nawet przedwojennym oﬁcerom, jak na przykład dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego, kluczowe stanowisko decydenckie. Rosjanie byli niezadowoleni
z tego układu i przypuszczalnie obwiniali Spychalskiego44 i Gomułkę o dyskryminację personelu
szkolonego i indoktrynowanego w ZSRS. Ta tendencja odwracała się czasem w latach 1960/1961
w wyniku starań o poprawę relacji polsko-sowieckich. Jedną z oznak tej zmiany miało być mianowanie szefa Głównego Zarządu Politycznego. Faworytem Moskwy był zapewne ich przyjaciel
Urbanowicz, podczas gdy kandydatem partyjnego (PZPR) ideologa Zenona Kliszki45, któremu
Szef Głównego Zarządu Politycznego miał być w pewien sposób podporządkowany, był Grzegorz
Korczyński (generał dywizji i podówczas szef kontrwywiadu wojskowego).46

Marsz. Marian Spychalski (1906–1980), działacz PZPR, w latach 1956–1970 członek Biura Politycznego KC
PZPR, w latach 1956–1968 Minister Obrony Narodowej, potem do 1970 przewodniczący Rady Państwa PRL. Pozbawiony większości stanowisk po obaleniu Władysława Gomułki przez ekipę Edwarda Gierka.
44

45
Zenon Kliszko (1908–1989), działacz PZPR. W latach 1959–1970 członek Biura Politycznego KC PZPR, jeden z najbliższych współpracowników Gomułki. Usunięty z większości stanowisk przez ekipę Edwarda Gierka po masakrze robotników na
Wybrzeżu.
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46
Stefan Kilanowicz vel Grzegorz Korczyński (1915–1971), działacz komunistyczny, generał. Sprawował wówczas wiele
stanowisk partyjnych i państwowych, a w latach 1956–1965 był szefem Zarządu II Sztabu Generalnego WP (a więc wywiad, a nie
kontrwywiad). W latach 1965–1970 Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, jeden z głównych odpowiedzialnych za masakrę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970. Pozbawiony stanowisk i wysłany jako ambasador do Algierii wkrótce zmarł, według różnych
wersji na skutek samobójstwa lub nadużywania alkoholu.
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Ponieważ kandydatura Urbanowicza, z powodu jego horyzontów umysłowych, ograniczonych nawet jak na komunistyczne standardy, była nie do przyjęcia dla kierownictwa PZPR,
po zwróceniu się do Moskwy o rodzaj gestu, Spychalski zasugerował i uzyskał aprobatę dla kompromisowej kandydatury Jaruzelskiego.
Trudno powiedzieć, ile prawdy jest w tych opowieściach, a ile fantazji. Jedno jest pewne.
Jaruzelski nie miał pozycji, żeby ubiegać się o to stanowisko. Takie próby nigdy nie miały
sensu w polskim wojsku i jeśli je podejmowano, prowadziły często do odwrotnego efektu.
Z pewnością publiczne przemówienia Jaruzelskiego na posiedzeniach partyjnych, gdzie
w nowej terminologii propagował stary Gomułkowski program ciężkiej „pracy dla dobra przyszłych pokoleń” pozwolił mu przebić szlak do dalszej kariery wojskowej. Nie sądzę jednak,
żeby Jaruzelski mógł choćby nawet marzyć o osiągnięciu tego stanowiska, dopóki mu go nie
zaoferowano.
Jaruzelski nie miał formalnego przygotowania jako oﬁcer polityczny. Przeszedł jednak przez
wszystkie szczeble szkolenia politycznego w ramach programu szkolenia politycznego dla oﬁcerów i generałów. Prawdopodobnie także poddany był dwuetapowemu szkoleniu partyjnemu
(wieczorowa szkoła partyjna na szczeblu dywizji i na szczeblu okręgu).
Jako Szef Głównego Zarządu Politycznego Jaruzelski ściśle realizował politykę PZPR
w wojsku. Jednym z jego osiągnięć było wycofanie z użytku przestarzałej i kłopotliwej terminologii propagandowo-agitacyjnej na rzecz terminologii opartej na bardziej naukowych podstawach.
10. Jakie były ogólnie jego stosunki ze Spychalskim, z Gomułką?
Moim zdaniem relacje między Jaruzelskim, Gomułką i Spychalskim były nie tylko poprawne,
ale nawet bardzo dobre. Spychalski bardzo poważał Jaruzelskiego, osobiście sterował karierą
Jaruzelskiego aż do fotela ministerialnego. Gomułka był z drugiej strony pod wrażeniem posłuszeństwa Jaruzelskiego i respektu, jaki mu okazywał. W późnych latach 60., tuż przed mianowaniem Jaruzelskiego na Ministra Obrony Narodowej, wiara Gomułki w Jaruzelskiego zaczęła
się chwiać. Główną, o ile nie jedyną, przyczyną były wydatki na wojsko, które w odczuciu Gomułki były duże, ale niezbyt dobrze zarządzane. Były pewne wskazówki, że w toku sporządzania
planów rozwoju sił zbrojnych PRL na lata 1971–[19]75 Gomułka mógł podejrzewać, iż Jaruzelski odgrywał podwójną rolę, albo że mizernie reprezentował interesy Polski w negocjacjach
o programach zbrojeniowych z Rosjanami.
Latem 1968 albo 1969 roku osobiście byłem świadkiem ataku Gomułki na Jaruzelskiego.
Na szkoleniu kadry partyjno-państwowej (sekretarze Komitetu Centralnego PZPR i ministrowie), prowadzonym przez Komitet Obrony Kraju Jaruzelski wygłosił wiodące przemówienie o obronie kraju. Kiedy w pewnej części wystąpienia użył argumentu, często stosowanego
w partyjnej propagandzie, że PRL wydaje w przeliczeniu na żołnierza znacznie mniej niż porównywalne państwo NATO, Gomułka wstał i wybuchając furią przerwał wypowiedź Jaruzelskiego. Powiedział, że dane przytaczane przez Jaruzelskiego celowo wypaczają obraz
finansowania wydatków na zbrojenia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kontynuując podkreślił, że te liczby pomniejszają wielki narodowy wysiłek w tej dziedzinie. W niemal półgodzinnym wystąpieniu Gomułka dowodził, że w rzeczywistości sytuacja jest przeciwna do
obrazu, jaki przedstawił Jaruzelski. Kiedy Jaruzelski próbował się tłumaczyć, że został źle
zrozumiany, Gomułka udzielił mu publicznej reprymendy, stwierdzając, że ekonomiczna wiedza Jaruzelskiego pozostawia dużo do życzenia i że musi albo się do niej przyłożyć, albo nie
zabierać się za dyskusje w tych sprawach. Jaruzelski musiał przełknąć to upokorzenie,

a incydent został jakoś załagodzony podczas szkolenia Komitetu Obrony Kraju. Resentyment
jednak pozostał.
11. Jaka była rola i zaangażowanie Jaruzelskiego w kryzys 1970 roku?
Na pierwszym miejscu chciałbym zaprzeczyć pogłoskom, które krążyły po Polsce i za granicą,
jakoby Minister Obrony ograniczał go w jego kompetencjach, i jakoby nawet kierownictwo polityczne Partii nałożyło na niego areszt domowy. W tej kwestii muszę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że nic podobnego nie miało miejsca. Wręcz przeciwnie, to właśnie Jaruzelski
kierował użyciem wojska na skalę ogólnokrajową poprzez ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego gen. dyw. Bolesława Chochę. Chciałbym tu zauważyć, że oprócz nadmorskiego
obszaru Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot) i Szczecina, gdzie użyto 25 tysięcy żołnierzy do
rozpraszania zamieszek, praktycznie całe wojsko, w stanie podwyższonej gotowości bojowej,
było przeznaczone do bezpośredniej akcji blokowania, ochrony prawa i porządku oraz do obrony
we wszystkich potencjalnie zagrożonych rejonach Polski. Poza Gdynią, Gdańskiem, Elblągiem
i Szczecinem blokada wojskowa obejmowała takie miasta jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Olsztyn i Bydgoszcz. Jednocześnie z tą akcją wojsko przejęło obronę setek budynków
mieszczących komitety partyjne i władze centralne na szczeblu wojewódzkim i miejskim. Ogólnie, skierowano 61 tysięcy żołnierzy do akcji bezpośredniej wraz z 1700 czołgami, 1750 ciężarówkami, 8700 samochodami, lotnictwem, śmigłowcami i okrętami Marynarki Wojennej. Reszta
wojska pozostawała w koszarach i stanowiła rezerwę do użycia w zależności od dalszego rozwoju
sytuacji. Na szczeblu centralnym z praktycznych względów nie było cywilnego sztabu kryzysowego, złożonego przynajmniej z kluczowych członków Biura Politycznego i Rządu PRL.
Strategiczne decyzje podejmował osobiście Gomułka. Przypuszczalnie niektóre z tych decyzji zapadały w obecności ówczesnego Premiera Cyrankiewicza.47 Jaruzelski osobiście uczestniczył w generalnej decyzji o użyciu wojska. Szczegółowe plany użycia sił zbrojnych, oparte na
rozporządzeniach Jaruzelskiego, jak również na spływające z terenu wnioski o przysłanie żołnierzy, były sporządzane, wykonywane i aktualizowane przez specjalną grupę oﬁcerów i generałów ze Sztabu Generalnego, pod kierownictwem ówczesnego szefa tej instytucji, gen. Chochy.
Plany te przedstawiano Jaruzelskiemu do natychmiastowego zatwierdzenia.
Faktem jest, iż przypuszczalnie, zgodnie z radą Gomułki dowództwo wojska w polu zostało
zdecentralizowane, a dowódcom wojskowym kazano podporządkować się pełnomocnictwom
lokalnych sekretarzy Partii. Decyzja użycia broni przeciwko robotnikom na Wybrzeżu podjęta
została osobiście przez Gomułkę. W świetle powyższych faktów trudno jest winić Jaruzelskiego
bezpośrednio za tragedię na Wybrzeżu. Patrząc na to wszakże od strony polityczno-moralnej,
a nawet z punktu widzenia prawa obowiązującego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powyższe fakty można w najlepszym razie uznać za okoliczności łagodzące.
12. Czy Źródło może nakreślić tło kryzysu w roku 1976 i pogłoskę, jakoby Jaruzelski ostrzegł wojsko przed
strzelaniem do robotników?
Nie mam wiedzy z zakulisowych dyskusji politycznych o użyciu siły w 1976 roku, ani o późniejszej spektakularnej wolcie w stronę rozwiązań politycznych. Z uprzedniego dostępu do dokumentów i z zachowania Jaruzelskiego w tamtym czasie mogę stwierdzić z całą
odpowiedzialnością, że ostrzeżenie przypisywane Jaruzelskiemu należy do sfery dziennikarskiej

Józef Cyrankiewicz (1911–1989), działacz polityczny, w latach 1954–1970 premier rządu PRL.
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fantazji, albo że jest niewiadomego pochodzenia wytworem propagandy specjalnej. Jaruzelski
nie był w stanie wystosować takiego ostrzeżenia do ówczesnego politycznego kierownictwa
partyjnego i z pewnością nie powiedział tego nikomu. Jaruzelski kazał polskiemu Sztabowi
Generalnemu, bez jakichkolwiek ograniczeń, dostarczyć wszelkiego niezbędnego wsparcia i pomocy siłom bezpieczeństwa w Radomiu i Ursusie, co natychmiast wykonano pod jego osobistym
nadzorem. Po 1970 roku był bardzo ostrożny nie tylko w sprawie użycia broni, ale także w używaniu wojska w konfrontacji ze społeczeństwem, co zostało wyrażone w osobiście sporządzonym
przez Jaruzelskiego memorandum o wydarzeniach roku 1970.VIII Uważał, że do tego celu służą
siły milicji i bezpieczeństwa publicznego, które wojsko powinno wspomagać i wspierać.
Te gruntownie przemyślane idee wyrażone zostały w „Zasadach współpracy MON i MSW”,
dokumencie sporządzonym z jego inicjatywy i przy jego decydującym udziale, opatrzonym klauzulą „tajne specjalnego znaczenia”.IX Chciał zastosować te zasady podczas kryzysu 1976 roku
i zastosował je konsekwentnie mając w ręku pełnię władzy w toku planowania i wprowadzania
stanu wojennego w Polsce w 1981 roku.
Tłumaczenie:
Marcin Masny

Celowo pominąłem najważniejszy z „organów kolegialnych”, którym było Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR,
z którym Jaruzelski miał niemal religijną relację. Miałem okazję obserwować tę działalność pod jego przewodnictwem prawie przez
dwa miesiące w okresie intensywnych przygotowań do stanu wojennego i przeniesienia całego środka ciężkości i władzy do Ministerstwa Obrony Narodowej.

I

Zasadniczo Gabinet Ministra Obrony, a następnie Gabinet Rady Ministrów miały obowiązek dostarczyć osobną teczkę
ze spisem treści, opatrzonym dodatkowo kluczowymi terminami, tłem, analogicznymi przykładami, istotnymi faktami i innymi możliwymi danymi dotyczącymi danej sprawy.

II

Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej, poza Ministrem Obrony Narodowej, który był jego przewodniczącym, składał
się z wiceministrów, Szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego, szefa Departamentu Kadr, szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej,
szefa komitetu partyjnego Instytucji Centralnych MON (ICMON).

III

IV
Aż do zjednoczenia PPR z PPS (Polska Partia Socjalistyczna) i utworzenia Partii typu marksistowsko-leninowskiego, działania PZPR w wojsku były nielegalne. Od jesieni 1947 roku w ramach tzw. „partyjnej walki o wojsko” pod kierownictwem dowódców
sowieckich i „aparatu” szkolenia politycznego zaczęły się próby stworzenia na szeroką skalę (we wszystkich prawie jednostkach
wojskowych) tajnych struktur organizacyjnych PPR.
V
Wbrew przyjętym poglądom (które prawdopodobnie wynikają z faktu, że Szef Głównego Zarządu Politycznego często
jest Wiceministrem Obrony Narodowej) funkcja Szefa GZP nie jest funkcją rządową, lecz wyłącznie partyjną. Zgodnie z poufnymi
wytycznymi partyjnymi dla działalności politycznej w Partii szef GZP podlega Komitetowi Centralnemu PZPR i w tym charakterze
jako kierownik wydziału w Komitecie Centralnym kieruje partyjną działalnością polityczną w wojsku. W związku z tym szef GZP,
mimo iż nosi mundur i otrzymuje pensję od wojska, ze względów praktycznych jest pracownikiem Partii.
Fikcyjna, ulubiona postać romantyczna Polaków, stworzona przez poetę Adama Mickiewicza w dziele o tym samym
tytule. Bohater uzyskał najwyższą godność zostając Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego tylko po to, żeby zniszczyć ten wrogi
Polsce zakon.

VI

VII
Służąc w 1957 roku w dywizji Jaruzelskiego w Szczecinie miałem niemal codzienne doniesienia od żony mojego szefa
sztabu, która była telefonistką w sztabie dywizji. Przekazywała sensacyjne wieści o nocnych telefonach Jaruzelskiego do jego
dziewczyny w Skolimowie pod Warszawą, której wyznawał miłość i robił plany małżeńskie.
VIII
IX

Odnośne dokumenty o tym memorandum znajdują się w teczce tej organizacji.
Kopia tego dokumentu znajduje się w teczce tej organizacji.
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historycznych
w Stanach Zjednoczonych
– przypadek prof. Marka Jana Chodakiewicza
John Radziłowski
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Ci, którzy nie orientują się w amerykańskim dyskursie akademickim w dziedzinach humanistyki i nauk społecznych mogą być przekonani, że większość naukowców prowadzących badania w tym zakresie oddaje się poszukiwaniu Prawdy. Ich wnioski zaś, podparte są dowodami,
a dowody te poddawane merytorycznej debacie, rozważane i prezentowane we właściwym kontekście. Książki i artykuły, publikowane na łamach forum naukowego są recenzowane anonimowo przez kolegów po fachu (ang. blind peer review), aby wyeliminować wszelkie błędy
i stronniczość. Standardy te odnoszą się także do nauczania; wykładowcy usiłują podawać rzetelne informacje, a odmienne punkty widzenia przedstawiają w sposób rzetelny i obiektywny.
Jest to ideał i niewątpliwie wielu amerykańskich naukowców usiłuje wykładać, badać
i pisać w sposób jak najbardziej obiektywny, rzetelny i wolny od ideologicznych i osobistych
uprzedzeń. Na barkach osób korzystających z wolności badań naukowych spoczywa wszakże
odpowiedzialność. Niestety, co znalazło swój wyraz w innych publikacjach, jesteśmy świadkami
narastającego trendu nadużywania przywilejów akademickich i wykorzystywania nauki jako
narzędzia do promowania politycznych i osobistych celów. Ostatnie kontrowersje związane
z globalnym ociepleniem i procesem peer review w dziedzinie badań klimatycznych podkreślają
tenże problem.
Jednakże, czasami mamy do czynienia z przypadkami nadużyć tak bulwersującymi, że
gwałcą nawet najbardziej podstawowe normy uczciwości i sprawiedliwości. Do tej kategorii
należy niestety casus Marka Jana Chodakiewicza, naukowca z młodszego pokolenia i płodnego
historyka najnowszych dziejów Polski. Padł on oﬁarą systematycznych działań, mających na
celu zniszczenie jego kariery, uniemożliwienie publikowania w swym fachu, wykluczanie
z konferencji i wykładów w instytucjach publicznych, oraz oczernianie. Widocznie celem tej
kampanii jest uniemożliwienie Chodakiewiczowi pracy w zawodzie historyka. Uczestniczyli
w tym nie tylko naukowcy z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, ale także ideologiczni przeciwnicy w Polsce.
Na wstępie, pragnę zaznaczyć, iż jestem znajomym prof. Chodakiewicza. Wspólnie redagowaliśmy dwie książki. Jestem także kolegą wielu osób prowadzących oczerniającą go kampanię;
z kilkoma zaś, do tej pory, rozmawiałem lub utrzymywałem przyjazne stosunki. Wielu z nich

O POLSKICH STUDIACH HISTORYCZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

piastuje ważne funkcje w dziedzinie polskich studiów historycznych, w której czasami publikuję. Ponieważ widziałem i byłem świadkiem pewnych elementów kampanii wymierzonej
w Chodakiewicza można mi sprawiedliwie zarzucić, że głos należało zabrać wcześniej. Przyznaję,
że pozycja adiunkta oraz rodzina, którą musiałem utrzymać, przyczyniły się do tego opóźnienia.
Pora obecna jest jednak tak samo stosowna do zabrania głosu, jak każda inna; z kilku ważnych
powodów. Po pierwsze, skoordynowany atak na Chodakiewicza jest nie tylko akcją wymierzoną
w jednego człowieka. Jest zmasowaną ofensywą na rzetelne i bezinteresowne badanie i opisywanie najnowszej historii Polski w świecie anglojęzycznym. Co więcej, w ciągu ostatnich lat poziom dyskursu akademickiego i badań naukowych drastycznie się obniżył; przyczyny owego
zjawiska wymagają dogłębnej dyskusji na innym forum. „Nowe” badania stały się wyrazem ideologii wyznawanej przez dominującą grupę naukowców, w odniesieniu do których należałoby
użyć określenia „neostaliniści”. Próba zniszczenia prof. Chodakiewicza jest także próbą zastraszenia i zamknięcia ust wszystkim, którzy odcinają się od neostalinowskiego podejścia do historii, a przede wszystkim tym, którzy kultywują tradycyjne sposoby pisania o historii Polski
w świecie anglojęzycznym; nie mówiąc już o wysokich standardach badawczych, które im towarzyszyły. Tak więc, możliwość publikowania w wydawnictwach naukowych rzetelnych i wolnych od ideologii prac o dziejach Polski staje się coraz bardziej ograniczona i ani moje milczenie,
ani też zabranie głosu raczej tego nie zmieni. Po drugie, kampania przeciwko prof. Chodakiewiczowi została przeniesiona do prasy popularnej w USA i Polsce. Co ważniejsze, wygenerowała
także pierwszą próbę zastraszania studentów.
Tak więc, piszę ten artykuł ze smutkiem i z poczuciem wstydu za moich kolegów, których
szanowałem, a niektórych nawet lubiłem. Początkowo, zdecydowałem się używać pseudonimów
miast prawdziwych nazwisk wielu kluczowych osób. Chociaż nie obawiam się żadnych implikacji prawnych – wszystko, co tutaj piszę jest prawdą – chodzi mi jednak o napiętnowanie pewnych działań, a nie nazwisk sprawców. W końcu jednak, zdecydowałem się podać niektóre
nazwiska.

Wpisywanie na czarną listę
O próbach oczerniania prof. Chodakiewicza po raz pierwszy usłyszałem 17 grudnia 2001 r.
w barze hotelowym Washington Hilton and Towers w Waszyngtonie. Było to po dyskusji panelowej, w której brałem udział, dotyczącej odbioru kontrowersyjnej książki Jana T. Grossa pt.
Sąsiedzi na corocznym spotkaniu Stowarzyszenia na rzecz Studiów Żydowskich. Następnie, rozmawiałem z dwoma starszymi profesorami, również uczestnikami debaty. Poruszono temat rozbudowywania katedry polskiej na University of Virginia. Wówczas, Marek Jan Chodakiewicz
był profesorem asystującym (assistant professor) na Univeristy of Virginia. Mimochodem wspomniałem, że kilka miesięcy wcześniej odwiedziłem tenże uniwersytet jako zaproszony mówca.
Gdy padło nazwisko Chodakiewicza prof. Antony Polonsky, redaktor ważnego pisma, zmienił
temat i ostro zaatakował go. Poinformował mnie, iż osobiście kontaktował się z ówczesnym szefem katedry polskiej, i przełożonym Chodakiewicza, prof. Wojciechem Roszkowskim, chcąc
skłonić go, aby nie odnawiał umowy z Chodakiewiczem. Nie wyjaśnił jednak dlaczego uznał
taką decyzję za konieczną, ani tym bardziej nie umotywował jej etycznie (notabene, prof. Roszkowski nie spełnił życzenia Polonskyego). Wtedy, do rozmowy włączył się prof. Piotr Wróbel,
szef katedry studiów polskich na University of Toronto. Poinformował, iż poproszono go o anonimową recenzję pracy doktorskiej Chodakiewicza, którą planowano wydać jako książkę.
Profesor Wróbel powiedział, iż zdecydował się napisać recenzję, która sprawi, że praca nigdy
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nie zostanie opublikowana. Ponieważ czytałem doktorat Chodakiewicza i nie widziałem żadnych poważnych problemów, zapytałem o istotę zastrzeżeń Wróbla. Ten odparł, iż praca nie
ustosunkowała się w sposób zadowalający do problemów powojennej komunistycznej reformy
rolnej. Ze sporym zakłopotaniem odpowiedziałem, że reforma rolna była jedynie jednym z wielu
tematów poruszanych w doktoracie i, że przedmiot pracy był zupełnie inny. Zirytowało to prof.
Wróbla, który, miast ustosunkować się do moich argumentów, stwierdził następnie, że prof.
Chodakiewicz powołał się na dokumenty odkryte przez dwóch budzących wątpliwości (questionable) badaczy: Henryka Pająka i Jerzego Roberta Nowaka. Ponieważ nie przypominałem sobie
tych cytatów, nie odpowiedziałem. Podejście obydwu profesorów do Chodakiewicza cechowała
zajadła nienawiść, która nie zachęcała do dalszej rozmowy.
Jakiś czas później, skontaktował się ze mną prof. Chodakiewicz. Otrzymał właśnie bardzo
negatywną, anonimową recenzję od Lexington Press i prosił o poradę co do stosownej odpowiedzi. Poprosiłem więc o kopię recenzji. Po jej otrzymaniu zauważyłem, iż jest niemalże identyczna z krytyką głoszoną przez Wróbla w barze hotelowym (wątkiem głównym była kwestia
reformy rolnej). Stało się więc jasne, że prof. Wróbel złamał podstawową zasadę etyczną anonimowego recenzowania. Podzieliłem się tym z prof. Chodakiewiczem, którego zachęciłem do
poinformowania wydawnictwa Lexington Press o zajściu. Uczynił to, po czym wydawnictwo
zleciło nową recenzję i książka została wydana w 2004 r.
Gdyby sprawa na tym się zakończyła, wspomniane zajścia pozostałyby jedynie przykrym
wspomnieniem. Niestety, wkrótce dowiedziałem się, iż profesorowie Wróbel i Polonsky kontynuowali kampanię, mającą na celu osobiste i zawodowe zniszczenie Chodakiewicza i usiłowali
zaangażować do niej wielu swych kolegów.
Niedługo po tym zajściu, otrzymałem maila od kolegi, który również jest profesorem studiów polskich. Chociaż jest to ostatnia osoba, którą podejrzewałbym o zachowanie nieetyczne,
współpracował z Wróblem i Polonskym w ramach kilku projektów wydawniczych. Nie pamiętam, dlaczego poruszono temat prof. Chodakiewicza. Mój interlokutor przesłał mi link do artykułu na osławionej witrynie, poświęconej rewizjonizmowi Holokaustu i stwierdził, że
autorem jest Chodakiewicz (http://www.ihr.org/jhr/v20/v20n3p41_Gross.html#author). Artykuł podpisano pseudonimem i nic nie wskazuje na autorstwo Chodakiewicza; on sam zaprzecza
jakoby go napisał. Gdy zapytałem kolegę, dlaczego twierdzi, iż Chodakiewicz jest autorem,
odmówił odpowiedzi. Nie chciał także ujawnić skąd dowiedział się o wspomnianym linku, lub
kto go o nim poinformował.
W roku 2003 prof. Chodakiewicz poinformował mnie, iż został zaproszony na konferencję
na University of Minnesota, którą koordynował ośrodek badawczy. Kierownikiem owego
ośrodka był prof. Stephen Feinstein, którego dobrze znałem. Uważałem go za człowieka uczciwego i sprawiedliwego. Konferencję organizował podmiot postronny, zaś Feinstein był jedynie
miejscowym organizatorem. Oprócz prof. Chodakiewicza miał przemawiać także Piotr Wróbel.
Trzy miesiące przed konferencją, prof. Chodakiewicz powiedział mi, iż sponsorzy konferencji
poinformowali go, że jego zaproszenie zostało wycofane. Nie udzielono żadnego wyjaśnienia,
ani nie wystosowano przeprosin. Interweniowałem u prof. Feinstein’a, który odparł, iż nie
miał żadnego wpływu na decyzję podjętą przez podmiot postronny. Zgodził się jednak, iż
nagła zmiana planów była podejrzana i obiecał się czegoś dowiedzieć. Organizator konferencji
powiadomił go, że prof. Wróbel domagał się skreślenia Chodakiewicza, bowiem nie życzył
sobie występować razem z nim podczas konferencji. Ponadto, Wróbel poinformował organizatorów, że Chodakiewicz był antysemitą i już z tego względu nie powinien zostać zaproszony.
Profesorowi Feinstein’owi nie przedstawiono jednak żadnych dowodów na podparcie tegoż
oskarżenia.
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Jednym z najbardziej oburzających zajść podczas tej kampanii, było doprowadzenie do zniszczenia katedry kościuszkowskiej w Centrum Spraw Publicznych im. Millera (Miller Center for
Public Affairs) na Univeristy of Virginia. Chociaż okoliczności likwidacji tejże katedry powinny
zostać szczegółowo opisane, ograniczę się tutaj do nakreślenia ich w zarysie. Katedra powstała
dzięki hojnej fundatorce oraz datkom sporej części Polonii amerykańskiej. Jej celem było promowanie badań nad historią Polski w świetle przyjaźni pomiędzy Tadeuszem Kościuszką i Thomas’em Jefferson’em (założycielem Univeristy of Virginia). Nie ulega wątpliwości, że w USA
potrzebne są dodatkowe programy badawcze, poświęcone polskiej historii i polityce; jednakże
atmosfera towarzysząca utworzeniu katedry kościuszkowskiej (Kościuszko Chair: KC) sugerowała
całkowicie odmienne spojrzenie na historię Polski, będącą przedmiotem zainteresowania wielu
amerykańskich naukowców, głównie tych, związanych z Janem Tomaszem Grossem. To właśnie
jego zasugerowano, jako potencjalnego kandydata na kierownika katedry kościuszkowskiej
z uwagi na silne poparcie, jakim cieszył się na wydziale historii. Ponieważ KC nie podlegała jednak wydziałowi historii, a nominacji Grossa sprzeciwiali się fundatorzy i Polonusi, głową katedry
został prof. Wojciech Roszkowski. Z różnych względów jego kadencja okazała się krótkotrwała.
W tym czasie zatrudniono jednak prof. Marka Chodakiewicza jako profesora asystującego
(assistant professor). Oprócz prowadzenia własnych badań, rozpoczął on starania, mające na celu
podniesienie rangi katedry. Wiązało się z tym zbieranie funduszy, rozwĳanie programów publicznych i nauczanie kursów. Działania te zostały bardzo wysoko ocenione przez wszystkich
tych, którzy rozumieli wyzwania stojące przed KC.
Odejście prof. Roszkowskiego w 2003 r. stało się powodem kolejnego kryzysu, związanego
z trudnościami ze znalezieniem odpowiedniego następcy. Jako rozwiązanie prowizoryczne fundatorka zaproponowała stworzenie etatu profesora-asystenta (z dodatkowymi funduszami), co
dałoby czas na poszukiwania. W międzyczasie profesor tymczasowy mógł kontynuować pracę
rozpoczętą przez prof. Chodakiewicza. Było to konieczne do utrzymania i rozwĳania potencjału
instytucjonalnego, czego wymagała misja katedry. Komisja poszukująca następcy prof. Roszkowskiego była zdominowana przez przedstawicieli wydziału historii. Profesor Chodakiewicz,
pełniący tę funkcję przez dwa lata, był formalnie kandydatem wewnętrznym uniwersytetu.
Mógł pochwalić się sporym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w nauczaniu. Nie zaproponowano mu jednak nawet wstępnej rozmowy, poprzedzającej decyzję o zatrudnieniu. Przyjęto
natomiast świeżo upieczoną docentkę, która nie mogła pochwalić się w zasadzie żadnymi publikacjami, ani doświadczeniem w nauczaniu, nie mówiąc o doświadczeniu w rozwĳaniu potencjału instytucjonalnego KC. (Ja także zgłosiłem swą kandydaturę, lecz również nie zostałem
dopuszczony do rozmowy wstępnej, niezależnie od faktu, iż także miałem na koncie więcej
publikacji i doświadczenia administracyjnego.) Chociaż kandydatka, zatrudniona ostatecznie
przez University of Virginia, nie ponosi winy za całą sytuację; jej główną zaletą był fakt, iż nie
była Markiem Janem Chodakiewiczem, ani nie reprezentowała podobnych poglądów, niestrawnych dla naukowców panującego nurtu. Brak odpowiednich kwaliﬁkacji ze strony zatrudnionej
kandydatki oraz nieetyczny charakter całej procedury, zaowocowały wycofaniem funduszy i likwidacją katedry kościuszkowskiej na University of Virginia.
Profesor Chodakiewicz padł także ofiarą innego ataku. Student na jednej z czołowych
chicagowskich uczelni, usiłował zaprosić go na wykład w imieniu organizacji studenckiej. Nowozatrudniona wykładowczyni, specjalizująca się w historii PRL doby stalinizmu, usiłowała
zastraszyć studenta, chcąc wymusić wycofanie zaproszenia. Twierdziła, iż prof. Chodakiewicz
winien być uznany za persona non grata, bowiem jego poglądy wybiegają poza „główny nurt”.
Utrzymywała ponadto, iż studenci nie mają prawa nikogo zapraszać bez jej zezwolenia,
ponieważ to ona jest „szefową katedry” historii Polski (stanowisko takie nie istnieje ani

na uniwersytecie, o którym mowa, ani też na żadnej innej amerykańskiej uczelni). Zwerbowała także innego profesora w celu wywarcia na studenta dodatkowej presji. Tak też prof.
Chodakiewicz otrzymał de facto zakaz wstępu na ów uniwersytet.
Ostatnio, prof. Chodakiewicz został ponownie zaatakowany przez profesorów Grossa
i Wróbla. Tym razem, miało to miejsce na witrynie skrajnie lewicowej amerykańskiej organizacji Southern Poverty Law Center (Centrum Prawne Południowej Biedy). Wypowiedzi prof.
Wróbla są wyjątkowo kuriozalne. Przyznając, że Chodakiewicz nigdy nie uczynił, ani nie powiedział nic antysemickiego twierdzi, iż „nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że nie lubi
Żydów”. Sprowadza się to do szkalowania Chodakiewicza w sposób jak najbardziej podły
i nieetyczny.

Dlaczego Chodakiewicz znalazł się na celowniku?
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Teraz musimy odpowiedzieć na pytanie dlaczego prof. Chodakiewicz stał się obiektem podobnych ataków. Na wstępie, należy podkreślić jeden ważny wątek, aby obiektywny czytelnik
błędnie nie zrozumiał celu, który przyświecał napisaniu niniejszego artykułu: w publicystyce
naukowej i popularnej jest wystarczająco miejsca dla naukowców, którzy nie zgadzają się z tezami głoszonymi przez Chodakiewicza, a więc z jego metodologią, wnioskami, lub dowodami,
które przedstawia. Pełna wigoru i merytoryczna debata, spełniająca podstawowe wymogi
dobrego wychowania powinna stanowić standard, do którego dążyłyby wszystkie dziedziny
nauki. Merytoryczna krytyka dorobku Chodakiewicza nie jest tematem niniejszego opracowania i winna być traktowana jako coś pożądanego. Jak wskazują jednak opisane wyżej fakty,
przeciwnicy prof. Chodakiewicza, którzy są szanowanymi autorytetami naukowymi, od wielu
lat piastującymi swe stanowiska w USA i Wielkiej Brytanii, uciekali się do niemoralnych i nieetycznych sztuczek, zwalczając w zasadzie świeżo upieczonego doktora, którego staż – w omawianym okresie – ograniczał się do tymczasowych obowiązków asystenta. Ze względu na
względnie słabą pozycję był on więc wyjątkowo podatny na wspomniane działania. Co mogło
być powodem takiej nienawiści? Nie znam osobistych, wewnętrznych pobudek kierujących
wyżej wymienionymi osobistościami. Niemniej jednak, zrozumienie ideologicznej natury kampanii jest koniecznością.
W ostatnich latach wiele dziedzin nauk społecznych i humanistycznych stało się istnymi
ideologicznymi polami walki. Taka jest gorzka prawda. Badanie historii Polski w krajach anglojęzycznych nie jest wyjątkiem. Z uwagi jednak na fakt, iż jest to stosunkowo wąska dziedzina,
różnice ideologiczne łatwo przekładają się na porachunki osobiste. Badania nad najnowszymi
dziejami Polski, szczególnie w świecie anglojęzycznym, zostały zdominowane przez neostalinowską szkołę historiograﬁi. Historycy z nią związani plasują się przeważnie, chociaż nie zawsze,
na lewo od centrum. Traktują polską historię ostatnich 100 lat głównie jako ćwiczenie z nacjonalistycznego ekstremizmu i antysemityzmu. W mniejszym lub większym stopniu, sugerują,
że Polacy kolaborowali z nazistami, wysuwają oskarżenia o współudział, lub przynajmniej sympatyzowanie, w eksterminacji Żydów. Bagatelizują lub ignorują okres okupacji sowieckiej.
Podejście neostalinowskie jest na wskroś przepojone postmodernizmem, a neostaliniści traktują
naukę instrumentalnie. Innymi słowy, celem nauki jest przemiana społeczeństwa polskiego,
które neostaliniści uważają za zacofane i zanadto katolickie. Najważniejszym neostalinowskim
naukowcem jest Jan Tomasz Gross, którego dwie książki zostały wysoko ocenione przez
recenzentów za forsowanie zmian w kulturowym i społecznym dyskursie o Polsce i wewnątrz
Polski, których pragną neostaliniści. Zastrzeżenia i krytyka prac Grossa jest uznawana za
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„etnonacjonalistyczną” apologetykę, a krytycy lekceważeni jako „antysemici”. Nawet tym, którzy dobrze znają antagonizmy towarzyszące długotrwałym „wojnom kulturowym”, żarliwość
z jaką neostaliniści bronią ostatnich prac Grossa ciężko jest wyolbrzymić.
Chociaż przedstawienie zaciekłej obrony Grossa przez neostalinistów wykracza poza zakres
niniejszego artykułu, jednym z najważniejszych czynników, składających się na kampanię przeciwko Chodakiewiczowi jest fakt, że stał się on najpoważniejszym krytykiem książek i artykułów Grossa. Ponadto, prace Chodakiewicza publikowane są przede wszystkim w języku
angielskim, dzięki czemu ich czytelnikami są naukowcy niezwiązani ze środowiskami neostalinowskimi. Mogą więc oni wyciągnąć wnioski, odbiegające od wizji zwolenników Grossa.
Innymi słowy, neostaliniści dążą do jednomyślnej oceny prac Grossa przez naukowców w świecie anglojęzycznym.
Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że kłopoty Chodakiewicza zaczęły się jeszcze w roku
2001, gdy był doktorantem na Columbia University. Wówczas, prof. Istvan Deak, emerytowany
historyk na tejże uczelni i wybitny badacz historii Europy Środkowej i Holokaustu, podjął się
zrecenzowania trzech książek nt. Holokaustu dla New York Review of Books. Jedną z nich byli
Sąsiedzi. Profesor Deak poprosił Chodakiewicza o dostarczenie materiałów na temat pracy
Grossa w świetle dostępnych dowodów. Pozwoliło to Deakowi napisać recenzję o wiele bardziej
krytyczną, niż życzyli sobie tego zwolennicy Grossa (chociaż krytyka ze strony Deaka była dosyć
łagodna, pozostaje ona jedyną tego typu naukową rozprawą z metodologią, dowodami i wnioskami Grossa w angielskojęzycznej prasie popularnej głównego nurtu). Od tej pory Marek Chodakiewicz znalazł się na celowniku. Podczas obrony pracy doktorskiej, poruszającej zupełnie
inną tematykę, od tej w Sąsiadach, pytano go jednak o jego ocenę prac Grossa.

Nadużywanie recenzji naukowych
Drugim elementem kampanii przeciwko Markowi Chodakiewiczowi stało się pogwałcenie
zasad, regulujących pisanie recenzji naukowych. Zgodnie z ideałem, prace naukowe powinny
być recenzowane przez wykwalifikowanych naukowców w sposób merytoryczny i jak najbardziej bezstronny. Recenzenci nie powinni być bliskimi znajomymi autora. Ponadto, powinni
być oni wolni od osobistej niechęci do autora, lub ideologicznych uprzedzeń wobec jego pracy.
Niewątpliwie, jest to ideał trudny do osiągnięcia, zważywszy na poziom hiperspecjalizacji
w wielu poddziedzinach akademickich; jednakże trudności w osiągnięciu ideału wcale go nie
unieważniają. Nawet jeżeli autor i recenzent znają się, należy przestrzegać podstawowych
zasad etyki i uczciwości. W sytuacji tej redaktorzy pism naukowych dysponują wielką władzą;
mogą bowiem wyznaczać recenzentów, a to decyduje o tym, czy książka zostanie oceniona
pozytywnie.
Jak wcześniej wspomniałem, wyżej wymienione osoby są znanymi specjalistami w swej dziedzinie. Ponadto, są związani ze środowiskiem neostalinowskim, a nierzadko nawet z prof. Grossem. Naukowcy ci, i ich znajomi, przeprowadzili wymierzoną w Chodakiewicza kampanię
negatywnych recenzji w amerykańskich i brytyjskich pismach naukowych, która sprowadza się
do oczerniania. Ponieważ ich język i podnoszone oskarżenia są identyczne, należy przypuszczać,
że działają według tego samego „scenariusza”. Redaktor wspomnianego pisma zlecił nawet bardzo negatywny artykuł, recenzujący pracę Chodakiewicza. W normalnych okolicznościach poświęcanie tak dużej uwagi młodemu historykowi przez tak ważne pismo jest zadziwiającym
fenomenem. W innym wypadku, recenzja została „podrzucona” w jednym z poważniejszych
amerykańskich naukowych pism historycznych. Ponieważ pismo rzadko drukuje recenzje pozycji
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wydawanych przez mniejsze wydawnictwa naukowe (jak np. East European Monographs,
o którym mowa), a więc wygląda na to, że inicjatywa wyszła ze strony czołowej osobistości, kierującej kampanią, nie zaś od redaktorów pisma.
Wyliczanie oskarżeń kierowanych pod adresem prac Chodakiewicza zajęłoby zbyt wiele
miejsca. Opierają się one jednak głównie na zarzutach, że jest on ślepym apologetą „polskich
zbrodni” i skrajnego „etnonacjonalizmu”, że wybiela, lub nawet popiera, zabĳanie Żydów i, że
czyni to twierdząc, iż Żydzi są odpowiedzialni za komunizm w Polsce. Przez to sugerują, lub
nawet otwarcie twierdzą, że Chodakiewicz jest antysemitą. Wszystkie te zarzuty są kłamliwe,
a pojawiają się nawet w recenzjach książek, w których historyk propaguje tezę zupełnie odmienną od tej, którą mu się imputuje. Wielu recenzentów w ogóle nie cytuje ustępów z atakowanych prac, a gdy usiłują to uczynić przytaczane fragmenty nie udowadniają zarzutu, lub są
po prostu wyrwane z kontekstu.
Podamy dwa bulwersujące przykłady, ilustrujące nadużywanie naukowych recenzji. W styczniu 2004 r. opublikowano w Sarmatian Review recenzję książki Marka Chodakiewicza pt. After
the Holocaust (Po zagładzie), pióra wykształconej na University of Indiana folklorystki dr. Danusi
Gośki (Danusha Goska). Recenzentka stwierdziła, iż celem książki było udowodnienie, że „antysemityzm nie miał nic wspólnego z prześladowaniem i mordowaniem Żydów”. Nie jest to
jednak teza Chodakiewicza. Ten omawia bowiem antyżydowskie stereotypy, którym hołdowali
członkowie podziemia i poświęca cały rozdział percepcji Żydów w oczach podziemia. Chodakiewicz argumentuje jedynie, że antysemityzm był wyłącznie jednym z wielu czynników, przekładających się na powojenną przemoc wobec Żydów, i nie zawsze był czynnikiem
najważniejszym.
Równie szokującym był artykuł Joanny Michlic, bliskiej współpracownicy Gośki, w Jewish
Social Studies (n.s. 13, nr 3, wiosna/lato 2007, s. 135–76). Jest to głównie atak na Chodakiewicza
i trzech innych badaczy. Autorka sama przyznała, że jej ocena dorobku Chodakiewicza opiera
się na negatywnych recenzjach neostalinistów, a więc m.in. i tych opisanych powyżej. Następnie
stwierdza, iż „Chodakiewicz przedstawia Polaków i Żydów jako dwa oddzielne narody, toczące
walkę o przetrwanie nie wspominając, że tworzyli oni jedno społeczeństwo, w którym etniczni
Polacy stanowili większość, a polscy Żydzi jedną z mniejszości narodowych. Nawet tam, gdzie
przyznaje, że Żydzi byli mniejszością, jak w The Massacre in Jedwabne, postrzega ich głównie jako
nośnik kultury z natury niekompatybilnej z kulturą etnicznych, polskich chrześcĳan”. W kontekście dyskursu neostalinowskiego ów komentarz stanowi jednoznaczne oskarżenie Chodakiewicza o antysemityzm. Jako dowody Michlic przytacza następujące strony z pracy: 32–33
oraz 38–39. Pierwsze dwie opisują najważniejsze polskie i żydowskie osobistości w przedwojennym Jedwabnem oraz ich, na ogół dobre, stosunki. (Dyskusja o dobrych stosunkach polskożydowskich zaczyna się zresztą dwie strony wcześniej.) Na stronach 38–39 Chodakiewicz
omawia wydarzenia z roku 1920 oraz ich wpływ na stosunki polsko-żydowskie w Jedwabnem.
Przyznaje on, że niektórzy Żydzi popierali Sowietów, lecz uważa, że Polacy przeceniali to poparcie i postrzegali swych żydowskich sąsiadów poprzez pryzmat „żydokomuny”. (Jak na ironię
Michlic i inni neostaliniści często oskarżają Chodakiewicza o usprawiedliwianie lub ignorowanie
tego stereotypu.) Innymi słowy, wygląda na to, że Michlic w ogóle nie przeczytała książki Chodakiewicza, bowiem strony, które przytacza jako koronne dowody jego rzekomego antysemityzmu dotyczą zupełnie innej tematyki.
Mimo nonszalanckiego podejścia wielu neostalinowskich naukowców do cytatów i dowodów,
większość normalnych ludzi i poważnych, uczciwych badaczy domaga się, co całkowicie zrozumiałe, aby zarzuty tej wagi, co stawiane przez Michlic były podparte solidnymi dowodami. Jednak w każdej recenzji padają poważne oskarżenia, bez cytatów z konkretnych prac lub odnoszą
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się do fałszywej, lub mylącej informacji (widocznie w wierze, że nikt dzisiaj już nie zwraca uwagi
na przypisy). Ponadto, recenzenci, o których mowa wzajemnie cytują swe złośliwe lub błędne
recenzje. W przypływie dobrotliwości można opisane wydarzenia określić mianem nadużycia.

Uwagi końcowe
Nie sprawia mi przyjemności opisywanie nieetycznych i podłych działań, czy to zwykłych
ludzi, czy też naukowców – ludzi, których znam osobiście i którzy mogli się stać mymi wrogami
na całe życie. Nie jest to przyjemnością, lecz obowiązkiem. Wszak działania zainicjowane przeciwko prof. Chodakiewiczowi są skrajnie podłe i ekstremalnie obrzydliwe. Nie powinno być na
nie miejsca w dyskursie między ludźmi cywilizowanymi; o naukowcach nie wspominając. Nie
mogą być tolerowane, a badacze z dziedziny studiów polskich zobowiązani są przeciwdziałać
podobnym próbom oczerniania i szkalowania prof. Chodakiewicza lub jakichkolwiek innych badaczy. Mam nadzieję, że piętnując publicznie tych, którzy podjęli lub godzili się na tego typu
działania, bądź głosili fałszywe świadectwa przeciwko Chodakiewiczowi zrozumieją oni i usiłują
naprawić szkodę, którą wyrządzili.
Może naiwnością jest wiara w to, że podobne życzenia naprawdę się ziszczą i w to, że dobro
zatriumfuje w sercach stwardniałych z nienawiści do Marka Chodakiewicza. Wszak neostaliniści
wypowiedzieli świętą wojnę – swego rodzaju dżihad – wszystkim, którzy odważą się odbiegać
od ich oﬁcjalnego „scenariusza”. Wydają się być gotowi do pogwałcenia podstawowych zasad
etyki, uczciwości zawodowej i naukowego obiektywizmu. Tego także nie można zaakceptować.
Wszystkich naukowców muszą obowiązywać te same standardy: tezy powinny być podparte dowodami niewyjętymi z kontekstu; fakty i ich interpretacja zgodna z prawdą muszą brać górę
nad ideologiczną poprawnością; zasady uczciwości i bezstronności w zatrudnianiu, nauczaniu,
publikowaniu i recenzowaniu muszą być przestrzegane.
Naukowcy, pragnący polemizować z prof. Chodakiewiczem, lub jakimkolwiek innym historykiem, mają do swej dyspozycji wystarczająco dużo możliwości, aby nie musieć uciekać się do
działań nieetycznych, zastraszania studentów, kłamstw i kampanii oszczerstw. Do tych, którzy
uczestniczyli w tej kampanii apeluję: przestańcie! Nie hańbcie się już więcej! Niszczycie dziedzinę polskich studiów historycznych w świecie anglojęzycznym.
Tłumaczenie:
Paweł Styrna

Pytania
o katastrofę smoleńską
(część 1)

[

Zainspirowani lekturą internetowych blogów i stron, poświęconych katastroﬁe
smoleńskiej, pod wrażeniem mrówczej pracy i drobiazgowych analiz Internautów, postanowiliśmy zadać kilka najbardziej podstawowych pytań technicznych,
dotyczących katastrofy samolotu Tu-154M, numer boczny 101 (orwellowska
ironia?!) w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Chwała Internautom!

]

1.
Dlaczego samolot – nagle, od wysokości ok. 160 m – zaczął tak gwałtownie spadać (12–17 m/s)
(dla porównania: szybka winda porusza się 4 m/s)?
http://8832772094941869826-a-1802744773732722657-ssites.googlegroups.com/site/katynii/home/Untitled-168.jpg?attachauth=ANoY7crYabliySpV-Sy83CdtKPLbGhjesAu12rPxNYq9GpQOMSmr5t3mtjbQAaTbocccIr1_I6SwDQCFk_WrNl_j
WPJkBB_k9SJV3WI1iHEnXQBthlNcNq5reM87DQy3X3Ex9u6tcuiigMvrays4Q2ﬂshILtS6sNcJn5XkVtFOYMU2DQR0LRNaqdCItei5TQDBUt2RNiK_W
6_T-it8-caesxDt52iXQ%3D%3D&attredirects=0

2.
Dlaczego prawidłowo nie działał autopilot (prawidłowo działający nie pozwoliłby zejść samolotowi tak nisko)?

3.
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Czy Tupolew zahaczył skrzydłem o drzewo (brzozę), w wyniku czego doszło do złamania zarówno drzewa, jak i skrzydła równocześnie?
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/10,88721,7790068,Katastrofa_pod_Smolenskiem__Sle
dztwo_trwa.html
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4.
Jakiej siły potrzeba, aby złamać/oderwać skrzydło od kadłuba samolotu Tu-154 (dla przykładu:
samolot zerwał linę kolejki linowej w Szwajcarii i bezpiecznie wylądował; podczas ataku na
WTC 11 września 2001 r. – samoloty wbĳały się w konstrukcję stalową budynków „jak w masło”,
nie tracąc przy tym skrzydeł)?

5.
Dlaczego po złamaniu skrzydła jeszcze przez kilkadziesiąt metrów samolot nie zmienił toru
lotu (wg symulacji rosyjskiej) nawet o kilka stopni?

6.
Dlaczego od pierwszych chwil powtarzano uparcie tezę, że to zahaczenie skrzydłem o drzewo
było przyczyną katastrofy?

7.
W jaki sposób skrzydło urwane na wysokości 2.5 m (ścięty kikut brzozy) przeleciało jeszcze
120 m. na tej samej wysokości?
http://freeyourmind.salon24.pl/209524,skrzydlo

8.
Dlaczego potencjalnie urwane skrzydło, lecące przynajmniej 100–120 m (w takiej odległości
znajduje się od drzewa) nie ścięło gałęzi dookoła, a na zdjęciach wygląda jak „wciśnięte” w krzaki?
http://freeyourmind.salon24.pl/209524,skrzydlo
http://smolensk2010.cba.pl/dziwna_katastrofa/goscinne_skrzydlo/

9.
Dlaczego, gdy w ostatniej chwili samolot przeleciał kilka metrów nad szosą przypadkowi świadkowie nie zauważyli złamanego skrzydła?
http://www.youtube.com/watch?v=yifz6Se52kE&feature=player_embedded

10.
Dlaczego wszystkie stery wysokości we wraku samolotu były ustawione w dolnej pozycji, co
zmuszało samolot do natychmiastowego opadania?
http://sites.google.com/site/katynii/

11.
Dlaczego podano, że „wylądował” na grzbiecie, skoro rozpiętość skrzydeł wynosi 37.55 m
– czyli musiałby wykonać obrót wokół osi przynajmniej 16 m nad ziemią (nawet przy urwanym
trzymetrowym fragmencie skrzydła; według ustaleń rosyjskich leciał 15 m nad ziemią)?

12.
Dlaczego rekonstrukcji wraku nie przeprowadzono w hangarze, zabezpieczając części zarówno
przed zbieraczami, jak i czynnikami atmosferycznymi?
http://sites.google.com/site/katynii/
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/181262,smolenska-gruda-gliny

13.
Dlaczego na zdjęciach (w tym satelitarnych) brakuje tak wielu części samolotu (prawie 1/3 samolotu):
– kokpitu
– foteli
– kadłuba?
http://moraine.salon24.pl/172289,smolensk-19-niewygodnych-pytan

14.
Gdzie zaginął kokpit samolotu (widoczny na ﬁlmie 1.24 w 13 sekundzie)?
http://www.youtube.com/watch?v=t9_7nVRy-4k

15.
Dlaczego ocalały jedynie wzmocnione ścianki trzech salonek, umiejscowionych bezpośrednio
za kabiną pilotów, a nie ocalał specjalnie wzmacniany kadłub?

16.
Dlaczego brakuje ok. 80 proc. kadłuba, w tym:
– części bagażowej,
– części pasażerskiej – np. fragmentów ścian z oknami (jest tylko kilkanaście okien), foteli, suﬁtu?

17.
Dlaczego samolot został rozerwany na tak wielką ilość fragmentów różnej wielkości, rozrzuconych na tak ogromnym obszarze?
http://www.ﬂickr.com/photos/digitalglobe-imagery/4515204703/sizes/o/

18.
Dlaczego dokonano wycinki drzew zaraz po katastroﬁe?
http://clouds.salon24.pl/224844,idiotyczna-wycinka-drzew-w-smolensku

19.
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Czy zbadano/zabezpieczono ślady na drzewach (lakier, odpryski, fragmenty metalu, sposób ścięcia/łamania drzew przez spadający samolot)?
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20.
Czy prawdą jest, że fragment samolotu uznany za lewe skrzydło jest faktycznie jednym ze stateczników samolotu, pochodzącym zresztą z maszyny innego typu?
http://freeyourmind.salon24.pl/209524,skrzydlo
http://wyborcza.pl/51,105743,7755329.html?i=2

21.
Dlaczego „urwane” skrzydło różni się od skrzydła Tu-154 – kształtem i malowaniem i przypomina raczej skrzydło Jaka?
http://freeyourmind.salon24.pl/209524,skrzydlo
http://smolensk2010.cba.pl/dziwna_katastrofa/goscinne_skrzydlo/

22.
Czy istnieje dokładna fotograﬁczna dokumentacja wraku (i wszystkich jego części)? Dlaczego
wszystkie ujęcia pokazywane są z tej samej skośnej perspektywy, dlaczego tak niewiele jest
zdjęć satelitarnych?

23.
Gdyby samolot uderzył – jak sugerowano – dziobem w ziemię, powstałby ogromny lej (długość
kadłuba wynosi 47.9 m), dlaczego zatem brak takowego na zdjęciach satelitarnych?
http://www.ﬂickr.com/photos/digitalglobe-imagery/4515204703/sizes/o/

24.
Samolot miał 11 ton paliwa (nie zrzucał paliwa), dlaczego zatem – wskutek rzekomego uderzenia w ziemię – nie zapalił się?
http://obibok-wnrp.salon24.pl/191947,co-sie-dzialo-z-paliwem-tusta-154m
„[…] Teren wypadku widać i czuć z daleka. Silny zapach paliwa samolotowego można rozpoznać
niemal z drogi […]”.
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/181262,smolenska-gruda-gliny
cdn.
AKP&KP

290

Z żałobnej
karty

Pani Hala Wasiutyńska
jaką pamiętam
Marek Jan ChodakiewiCz
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Pamiętam dokładnie. Siedziałem w biurze w Institute on East Central Europe
w Columbia University. Patrzę: idzie faks.
„Wojciech Wasiutyński umarł” – czytam
z przerażeniem, a dalej jego życiorys. Wiedziałem, że Pan Wojciech był umierający, ale
naturalnie modliłem się za jego zdrowie.
A tu koniec. Złapałem za telefon, zadzwoniłem do Pani Hali, jego „cenzury domowej”, jak mawiał. „Pani Halu, tak mi
przykro...”. Przerwała mi w pół słowa:
„Marku, ale Wojtek żyje. Chciałam tylko,
abyś miał pod ręką notatkę prasową o nim”.
Wojciech Wasiutyński zmarł kilka dni później. Komentarz Pani Hali był prosty: „No,
ale Wiesio Walendziak się postarał. Informacja o Wojtku poszła na całą Polskę przez
dziennik telewizyjny”.
Tyle gwoli wstępu. Po co o tym piszę?
Chciałbym, aby w Polsce wiedziano, że wybitny intelektualista Wojciech Wasiutyński, nie żył w próżni. Otaczała go stale rodzina:
zintegrowana grupa niezwykle ciepłych, życzliwych, kochających go ludzi w różnym
wieku, którzy w rozmaity sposób go wspierali. Na czele tej grupy stała Pani Hala Wasiutyńska. O niej i jej bliskich będę tutaj opowiadał.
Już widzę oburzenie niektórych, że opowiadając powyższą historię uwłaczam Pani
Hali. Otóż nie. Pani Hala była po prostu niesamowitą „twardzielką”. Każdy, kto znał Panią
Halę wie, że kochała Pana Wojciecha bez pamięci. Dbała o niego za życia i dba dalej,
troszcząc się o jego interesy. Wysyłając kolejną transzę pieniędzy, aby wspomóc czy to
doktoranta z Wrocławia, który pisał o Wojciechu Wasiutyńskim, czy to oﬁcynę wydawniczą, która publikowała jego dzieła, Pani Hala niezmiennie komentowała: „Marku, uszczuplam spadek wnukom. No, ale przecież to dla Wojciecha. I, aby w Polsce zaczęli myśleć
jakoś politycznie”. Pani Hala kontynuowała pracę społeczną, którą wykonywała wraz
z mężem. Miała tylko inny styl. Ale od początku.
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Naturalnie, o Panu Wojciechu słyszałem coś niecoś w Polsce od mego Ojca, z prasy podziemnej, choć chyba nie z Radia Wolna Europa, bo odszedł stamtąd, zdaje się w 1972 r.
W każdym razie, więcej o Panu Wojciechu usłyszałem w moim kalifornĳskim domu od
swego opiekuna, Zdzicha Zakrzewskiego, czyli – jak go nazwał Andrzej Czuma – mego
„wicerodzica”. Ten działacz Młodzieży Wszechpolskiej z Politechniki Lwowskiej, znalazł
się w 1939 r. na Zachodzie w Wojsku Polskim. Zdzicho opowiadał o Anglii i mawiał,
„Pamiętaj, Wojciech Wasiutyński to inteligentny endek”. Zdzicho dał mi też w prezencie
(chyba w 1987 r.) komplet dzieł wybranych Dmowskiego. Była to ostatnia emigracyjna
inicjatywa wydawnicza Instytutu im. Romana Dmowskiego z Nowego Jorku, któremu
prezesował Pan Wojciech.
Osobiście poznałem go trochę później, wiosną 1990 r. A było tak. W 1989 r. przeprowadziłem się do Nowego Jorku na studia doktoranckie na Columbia University. Tak, jak
w Kalifornii towarzystwo miałem właściwie amerykańskie, a nawał pracy nie pozwalał
na wiele kontaktów z Polakami „pozauczelnianymi”. Trochę męczyłem – głównie telefonicznie – mego „wujka” – Tadzia Ungara, przyjaciela mego „wicerodzica” ze Lwowa,
ale ogólnie nie polowałem na polonĳne „dinozaury”. „Dinozaury” zapolowały na mnie.
Śp. profesor Staś Blejwas, który dojazdowo wykładał na Columbia historię Polski, powiedział, że mama jego bardzo bliskiej koleżanki, Elżuni Wasiutyńskiej, ma nieznane archiwum Narodowych Sił Zbrojnych. Zachęcił mnie do odwiedzin i pisania pracy.
Marek: Czy Elżunia to córka Wojciecha Wasiutyńskiego?
Staś: Nie, synowa.
M: A jak godność matki?
S: Maria z Poray-Wybranowskich Zub-Zdanowiczowa.
M: Przecież to nazwisko szefa sztabu Brygady Świętokrzyskiej, ppłk. Leonarda ps.
„Ząb”.
S: Tak jest. To bardzo dobrze zintegrowana ideowo rodzina.
Pojechałem do Oakville, czyli – jak to mówił śp. Lonio Zub-Zdanowicz – do Dębowego Sioła, w Connecticut. „Zębowo” było przecudowne. Na wsi, nieopodal staw. Dom
stał na uboczu, na wzgórku. Na podwórku kapliczka-ﬁgurka Matki Boskiej, trochę dalej,
zza płotu ciekawie zerkały konie. Na dziedzińcu hasała horda dzieciaków: wnuki Wojciechów i Loniów. Pierwsze wrażenie: wysiadamy z samochodu, dzieciarnia z hurmem
i krzykiem wali się na nas, witając radośnie Babcię Z-Z, czyli Ciocię Dzidzię. Ta obejmuje, całuje, kreśli znak Krzyża na czole wnuczętom, już się rozbiegają, a Dzidzia woła
za maruderem: „Adaśko, idź do Matki Boskiej, podziękuj, że Polska jest wolna”. Pięcioletni malec poważnie maszeruje do podwórkowej kapliczki, przyklęka i żegna się, po
czym ze świstem i tupaniem leci za rodzeństwem: Koko, Alą, Jasiem, Anią, Małgosią.
Dwa lata później dzieciaki dorobiły się siostrzyczki, pseudonim „Maleństwo”. Na Boże
Narodzenie dzieci robiły zwykle szopkę. Wszystkie przebierały się w stroje „starożytne”,
kolendowały. Procesja nowotestamentowej hordy wmaszerowała do pokoju, gdzie piętrzyły się prezenty pod choinką. Na kanapie siedzieli dziadkowie, a my na krzesłach i fotelach. Horda robiła bożonarodzeniowe przedstawienie, a „Maleństwo” robiło za
„baby-Jesus”, czyli za dzieciątko Jezus. Ale to było potem.
Na razie, aby mnie przywitać, z domu wyjrzała mama dzieciaków – Elżunia, czyli „zaklinaczka węży”, albo jak kto woli „AFL-CIA”, czyli główna łączniczka między brukselską
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centralą „Solidarności”, a amerykańskim, antykomunistycznym ruchem związkowym.
Oszczędna w ruchach, super-spokojna, zaciągająca się papierosem. Mówiła melodyjnym
– prawie słodkim – głosem, uśmiechając się. Twarda jak stal. Wykapany tata. Kończyła
uniwersytety w USA i Francji. Jej młodszy brat, Milo – wielki, barczysty jak tur, stale
śmiejący się i dowcipkujący, a uznający autorytet siostry – to wykapany Poray-Wybranowski. Wieczorem z pracy dobił do nas Bohdan, syn Pana Wojciecha. Bardzo spokojny,
miły, pogodny absolwent Fordham University. Dziś i on, i Elżunia zajmują się pracą
z osobami specjalnej troski, w tym z narkomanami. Milo mieszkał na zmianę w osobnym
domku, albo u swej mamy na dole. Niedługo potem, ożenił się z moją koleżanką Małgosią z Warszawy; wyprowadzili się, pobudowali gdzie indziej. Do tego czasu jednak Elżunia i Bohdan z hordą dzieciaków okupowali dwa górne piętra.
Pan Wojciech określił Dębowe Sioło jako „stary, zapadły szlachecki dwór”, w którym
obowiązywała „ekonomia serca”: nakarmić i przytulić każdego wędrowca. Dokładnie tak
było. Najpierw, zadbano o jedzenie. Potem przyzwyczajaliśmy się do siebie.
Zostałem przepytany przez panią Marię Z-Z o koligacje i powiązania. Wileńskiej
rodziny mego ojca i mazowieckiej mej mamy nie znała. Opowiedziałem jej o moim
ciotecznym dziadku, mecenasie Tadeuszu Fabianim, czołowym działaczu ONR
i współzałożycielu konspiracji Związku Jaszczurczego, rozstrzelanym w Palmirach
w czerwcu 1940 r. Słyszała, ale to nie jej towarzystwo. Zaczęła grzebać dalej. Wymieniłem panieńskie nazwisko mojej babci po mieczu: Cieszewska. Hmmm. Czy oni nie
byli z Murzynowskimi? Zbaraniałem. Rzeczywiście, chyba w 1809 r. Wincenty Cieszewski, stryjeczny pradziadek mojej babci ożenił się z panną Józefatą z Murzynowskich. A to była cioteczna pra-prababka Marii Zub-Zdanowiczowej. No, to jesteśmy
w domu: „Mów mi ciociu”.
„Ciocia Dzidzia” traktowała mnie od tej pory jak własne dziecko; była wcieleniem
anioła. Gdy jeszcze o 5.00 rano grzebałem w papierach, z jej sypialni dobiegał mnie głos:
„Mareczku, a może ci jajecznicy po partyzancku zrobić?” Częstokroć ofukiwała Mila,
który specjalizował się w paleniu patelni. Jej jajka były perfect. Jednak przez długi czas,
mimo jej napominań, nie śmiałem mówić do niej inaczej, niż Pani Mario. Ale jej dom
stał się też moim domem; nawet ściągałem tam kolegów, najczęściej Artura Urbana, ale
i Iwo Bendera z Columbia i Łukasza Urbana z Yale. Urządzaliśmy imprezy śpiewane.
Wyliśmy w ogrodzie do świtu piosenki ułańskie. Nawet, jak zmarła Dzidzia, to Elżunia
przygarnęła jednego z moich „kaczorów”, czyli małolatów z Polski, Marcina Grabskiego.
Ale do rzeczy. Teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy zjawił się Pan Wojciech w Dębowym Siole; tam zobaczyłem go po raz pierwszy. Otóż on, wraz z Panią Halą mieszkali
w stanie Nowy Jork w miasteczku Rye, czyli „w Ryżu”, jak to zabawnie – choć świadomie
nieprawidłowo – nazywała swoją siedzibę Pani Hala – powinno być w „Zbożu”. Wojciechostwa (w odróżnieniu od Bohdanostwa, czyli Elżuni i jej męża Bohdana) spodziewaliśmy się jednak co niedziela. „Wojtek z Halą przyjadą jutro”, pewnego dnia oznajmiła
Ciocia Dzidzia. Już się cieszyłem na wizytę. „Wojtek to endek, ale nie ma czarnego podniebienia”, z Dzidzi wyszły uprzedzenia wielkopolskiej monarchistki.
Wyszliśmy witać podróżnych: Ciocia Dzidzia, ja i horda. Podjechał samochód. Właściwie przypędził pod górkę, jak kamikadze. Prowadziła drobna, bardzo energiczna Pani.
Obok, stoicko siedział Pan. Pani pierwsza niemal wyskoczyła i takim śpiewnym, wesołym
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i ekspresowym tonem zaczęła o czymś mówić. Pan, raczej powoli, z namaszczeniem wynurzył się z samochodu. Wyglądał trochę jak nastroszony ptak na gałęzi. Nie, nie miał
złej miły. Raczej bardzo spokojną i przyjemną. Ale jego ciało było trochę nieproporcjonalne. Długie nogi, raczej krótki korpus z dużą, choć nieszeroką klatką piersiową, bodaj
wynik odmy płuc. Włosy zaczesane do góry; brwi raczej wysokie, okulary.
Podekscytowany, wyrwałem się do przodu, aby uścisnąć mu rękę. Spojrzał na mnie
zdziwiony, podnosząc w charakterystyczny sposób brwi do góry. Poprawił okulary. Po
czym naturalnie i delikatnie zrobił dwa kroki obok mnie i przywitał się z Dzidzią. Zmieszałem się, co za faux pas. Ale Pan Wojciech był tak delikatny i elegancki, że nie dał mi
długo odczuwać niezręczności. Wróciliśmy do konwenansów. Dzidzia przedstawiła mnie.
Pocałowałem rękę Pani Hali. Potem, ścisnąłem prawicę jej męża. Reagując na moje nazwisko, Pan Wojciech zastanowił się chwilę: „Wnuk Jana?”. „Tak”, odprałem. „Paniczykowska korporacja”, wypalił Wojciech Wasiutyński pół-żartem, pół-serio. Lody zostały
przełamane.
Pan Wojciech zażartował sobie z Konwentu Polonia, korporacji mego dziadka, Jana
Chodakiewicza, studenta prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a potem
prawnika. Konwent Polonia był najstarszą polską korporacją akademicką. Konserwatywna
i monarchistyczna, jako jedyna nie przyjęła paragrafu aryjskiego i wystąpiła ze Związku
Korporacji Akademickich na znak protestu. Narodowcy, którzy dominowali ruch korporacyjny i w ogóle zorganizowane życie akademickie użerali się z Polonusami. Była to
pierwsza opowiastka Pana Wojciecha, ale nie ostatnia.
Opowiadał mi o rzeczach, o których trochę słyszałem, ale zwykle też i o takich,
o których nie wiedziałem nic. Na przykład, mówił raz, jak to był na zebraniu narodowców
na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczył Tadeusz Fabiani. Siedzieli przy stole.
Nagle, ktoś zbił okno od zewnątrz i zaczął do nich strzelać. „Wszyscy skoczyliśmy pod
stół, tylko Tadeusz został przy stole i spokojnie zwĳał papiery”. Potem, okazało się, że
to bojówka Legionu Młodych ostrzelała Wszechpolaków: na szczęście z pistoletów
gazowych. Pan Wojciech opowiadał jak bardzo wtedy podziwiał spokój Tadeusza Fabianiego.
Dlaczego to takie ważne? Dla mnie osobiście to było spotkanie z moją rodziną. Taką,
jaka była na wolności, zanim zaczęła otrzymywać ciosy od niemieckich narodowych socjalistów i sowieckich komunistów. Zanim okupanci starali się ją eksterminować; zanim
tubylczy pomocnicy okupantów sowieckich starali się ją wybić, splugawić, zlumpenproletaryzować, skundlić swoimi prześladowaniami – najpierw terrorem, a potem falą peerelowskiej antymoralności.
Mój dziadek zmarł jakiś czas po tym, jak wrócił z Gułagu; przed moim urodzeniem.
Nie znałem go. Interesował mnie on i jego wymarzony, zaczarowany świat Polski przedwojennej, Polski wolnej. Świat ten, jako malec oglądałem na cudem ocalałych fotograﬁach. Wsłuchiwałem się w szczątkowe opowieści Ojca, obu Babć – wileńskiej oraz
mazowieckiej, jak również „cioci-prababci” – Heleny Balińskiej. Szczeniakowi wystarczyły symbole, czy krótkie opowieści; doktorant chciał wiedzieć o przeszłości więcej.
I tutaj, jako osoba, która większość życia spędziła na wolności, mam wielką przewagę
nad znakomitą większością swoich równieśników, którzy pozostali w PRL. Miałem do
czynienia z Polakami, dla których świat i Polska skończyły się w 1939, czy 1945 r.
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W związku z tym, ci ludzie wyśmienicie zapamiętali ostatnie swoje wrażenia z Polski.
Aby pozostać wierni ojczyźnie, musieli pamiętać. Czerpałem z tego pełnymi garściami,
chcąc zrekonstruować sobie świat taki, jakim był, jaki powinien być, a który zabrali nam
niemieccy narodowi socjaliści i sowieccy komuniści.
Ilu z młodych pensjonariuszy PRL słyszało nieocenzurowane historie o swojej rodzinie; ze wszystkimi szczegółami? Bez obaw, że ktoś podsłucha i doniesie? Bez obaw, że
wspomnienia wywołają traumę, czy szok psychiczny u ludzkich wraków, które cierpiały
w peerelowskiej klatce niewoli? Na emigracji opowiadano chętnie. Opowiadano często.
Tylko trzeba było chcieć słuchać.
Mnie na przykład śp. Jerzy Przyłuski ze Stronnictwa Narodowego opowiadał jak było
w mieszkaniu w Wilnie u mego pradziadka, gdzie został przygarnięty po przyjeździe
z Krzemieńca. Najstarszy brat mojej babci – Jurek Cieszewski – zaprowadził p. Przyłuskiego na Uniwersytet im. Stefana Batorego. Pierwszą osobą, na którą natknęli się na
dziedzińcu uniwersyteckim był kolega Jurka Cieszewskiego z klasy maturalnej: „To Czesio Miłosz”. Jurek Cieszewski był działaczem Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa
Narodowego, redaktorem odpowiedzialnym endeckiego Dziennika Wileńskiego.
A Miłosz – wiadomo. Kiedyś tylko, po latach, poeta – noblista spytał moją młodszą siostrę, która studiowała na UC Berkeley: „Skąd Pani ma to nazwisko?”. „Od urodzenia”,
odparła. On zamilkł, nie skomentował. Moja siostra nie wiedziała o co chodzi. Zupełnie
tak, jakby mieszkał w PRL. Czegoś się bał; a może miał coś na sumieniu i nie chciał do
tych spraw wracać. W świecie „postępowej inteligencji” niechętnie wraca się do przeszłości, bo właściwie z czego postępowiec ma być dumny? Poza tym – w przeciwieństwie
do konserwatysty, prawicowca – postępowiec nie czerpie siły z tradycji. Jest ona zbędna,
bo – według epigonów postępu – liczą się abstrakcje i aprioryczne konstrukcje, dotyczące
postępowego umeblowania przyszłości.
Wspominam to, aby podkreślić wagę opowieści Pana Wojciecha i innych, którym tradycja nie była obojętna. Nie chodzi tutaj tylko o endeków, czy prawicowców. Chyba nikt
inny nie zademonstrował mi lepiej kontynuacji tradycji niż starutki piłsudczyk, płk Jan
Jurewicz. Oznajmił, że zaraz po wojnie bolszewickiej w szkole podchorążych, gdzie znajdował się młody pchor. Jurewicz zjawił się gen. Taczanowski. „Taczanowski, ha”, zastanawiałem się. Nagle, zdumiony skomentowałem: „Ale przecież generał Taczanowski był
generałem w Powstaniu Styczniowym”. Pułkownik Jurewicz na to: „Tak, który przyjechał
odwiedzić uczących się tam swych wnuków”. A przez 50 lat młodzi podchorążowie
w tzw. „ludowym” Wojsku Polskim nie mieli szczęścia poznawać prawdziwych bohaterów, których mieli być kontynuatorami. Zamiast płk. Jurewicza serwowano im płk. Korczyńskiego, czy inną chamokomunę, bądź sowieciarzy. Jedną opowiastką płk Jurewicz
zwarł w sercu mym klamrę kontynuacji. Ale to był zabieg uczuciowy, zresztą niezamierzony przez starutkiego wojaka, który do końca życia – a zmarł w wieku 101 lat – odmawiał uznania wschodniej granicy obecnej Polski. „Nie na taką Polskę przysięgałem”,
powiadał. I znów odwoływał się do serca.
Tymczasem, Pan Wojciech odwoływał się do intelektu. Był intelektualnym ogniwem
łańcuszka międzypokoleniowego. Zespolił mnie z przeszłością dzięki przekazywanym
wspomnieniom. Dzięki dzieleniu się ze mną sposobem patrzenia na świat. Dzięki uczeniu mnie swego charakterystycznego stylu publicystycznego. I dzięki poznaniu mnie
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z innymi ogniwami intelektualnymi, spinającymi mój mózg z tradycją: chociażby z przedwojennymi przyjaciółmi mojej rodziny – prof. Andrzejem Ruszkowskim i jego żoną, mecenas Kornelią Ireną Ruszkowską. Dzięki Panu Wojciechowi i innym mogłem się
intelektualnie (a nie jedynie emocjonalnie) zakotwiczyć w przeszłości. Lepiej zrozumieć,
co jest mi drogie i skąd przyszedłem. Wspominam to, aby podkreślić na czym, między
innymi, opierała się moja zażyłość z Wojciechem Wasiutyńskim i innymi „dinozaurami”:
na międzypokoleniowym continuum polskiej tradycji, a nie na abstrakcyjnych teoryjkach
dialektyczno-postmodernistycznych moralnego relatywizmu.
Wiedziałem, że do Pana Wojciecha można było zawsze zwrócić się o poradę. Wiedziałem, że nawet jeśli się ze mną nie zgodzi, to nie zmiesza z błotem. Przecież dyskutuje
się z poglądami, a nie uwłacza osobom je głoszącym. To był specyﬁczny styl – trademark
– Wojciecha Wasiutyńskiego.
Ilekroć coś wypichciłem, to podsyłałem mu do czytania. Również moją książkę o Narodowych Siłach Zbrojnych. O tej tematyce wiedział niewiele (chociaż naturalnie dużo
więcej, niż przeciętny peerelowski, czy zachodni badacz). Dzwoniłem nawet do niego
w trakcie pisania. Chodziło przecież też i o jego rodzinę. Powiadał: „Pamiętaj, że Lonio
Zub-Zdanowicz lubił się bić. No i kochał Polskę. To była podstawa. Był wojakiem. Nie
traktuj go jak polityka. Zresztą, nawet żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej nie traktuj jak
najczystszych rycerzy Narodowej Demokracji. Jak raz zjechali się na zjazd Brygady
w Dębowym Siole, to przede wszystkim śpiewali »My, Pierwsza Brygada«. To piłsudczykowska pieśń. Oni byli po prostu wojakami”.
Przyniosłem po pewnym czasie maszynopis mej pracy o NSZ. Doskonale pamiętam
reakcję Pana Wojciecha, gdy skończył czytać. Najbardziej zaszokowało go określanie nielicznych polskich wsi na Lubelszczyźnie, które popierały tzw. Armię Ludową, jako „wsie
komuny”. „To tragedia”, powiedział lekko podniesionym głosem. „To straszne”. Wiadomo, że większość tych wieśniaków komunistami nie była, ale z różnych powodów znaleźli się po pro-sowieckiej, anty-niepodległościowej stronie barykady. Straceni dla
polskości.
Po opublikowaniu książki o NSZ oberwało mi się od Pana Wojciecha za „radzieckość”.
A było tak. W Polsce poradzono mi, abym w swojej książce zmienił słowo „sowiecki” na
„radziecki”, bowiem temat NSZ jest wystarczająco kontrowersyjny, a „trzeba unikać podejrzeć o fanatyzm”. Wzruszyłem ramionami. Na amerykańskich uniwersytetach uczono
mnie pragmatyzmu. W końcu, chodzi o to, aby czytelnika przekonać, pozostając w ramach
obowiązującego konwenansu. Zmieniłem „sowiecki” na „radziecki”. Pan Wojtek prawie
z miejsca spytał się dlaczego. Przecież w brudnopisie, który czytał, tak nie było. Podniósł
przy tym w charakterystyczny sposób brwi do góry, odchrząknął i zmienił temat. Każdy,
kto znał kulturalnego i delikatnego Pana Wojciecha Wasiutyńskiego wie, że były to oznaki
niezadowolenia. Wiedziałem, że zawiniłem. Mój pragmatyzm okazał się nie na miejscu.
Jak powiadał Pan Wojciech, „propagandę robi się słowami i mają one wagę. Wszystkie
narody używają słowa »sowiecki«, nawet Czesi i Węgrzy, nie mówiąc o Niemcach i Zachodzie. Tylko tym, których uważali za swoich, tj. Ukraińcom i Polakom, bolszewicy narzucili tłumaczenie dosłowne (radianskyj, radziecki), w polskim wypadku zupełnie
błędne gramatycznie (radziecki od radca, a nie rada). W okresie niepodległości wszyscy
Polacy mówili »sowiecki«, a tylko komuniści czołobitnie »radziecki«”.
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Naturalnie, miał rację. Od tej pory zupełnie niepragmatycznie – z przyczyn zasadniczych – wojuję z „radzieckością”. Słowo to przecież, zaistniało w języku polskim sztucznie. Zostało narzucone przemocą, a jego obieg i popularyzację gwarantowała brutalna
cenzura komunistyczna. Do dziś jest symbolem zniewolenia umysłów. Używać słowa
„radziecki” to tak, jak pisać o 17 września 1939, czy 22 lipca 1944 r. jako o dacie „wyzwolenia”.
To był mój najostrzejszy konﬂikt z Panem Wojtkiem. Nie zgodziliśmy się jeszcze
w paru sprawach. Pamiętam, napisałem do The New York Times w obronie ojca gen. Johna
„Kiki” Shalikashvilliego. Znałem sprawę na wylot, bowiem mówiło się u niej przy stole
u przyjaciół rodziny, hr. Nikitowstwa Cheremeteff. Hr. Maiko to kuzynka wujka Kiki. Jego
ojcec, rtm. Dymitrii Szalikaszwili był oﬁcerem kontraktowym w 1 pułku szwoleżerów. Pod
koniec września 1939 r. pułk rozbito i na granicy węgierskiej jego dowódca zwolnił go
z kontraktu. W 1942 r. rtm. Szalikaszwili znalazł się w Legionie Gruzińskim, który walczył
o wolną Gruzję po niemieckiej stronie na froncie wschodnim, a potem na północy Jugosławii i Włoch. Pan Wojtek uważał, że nie powinienem go bronić, bowiem kontrakt obowiązywał do końca II wojny światowej; dopóki istniało prawdziwe Wojsko Polskie.
Innym razem – po ﬁasku lustracyjnym w 1992 r. – nie zgodziłem się z opinią Pana
Wojtka, że lustracja to przekleństwo, a wszystkie akta tajnej policji komunistycznej należy spalić. Chodziło mu o to, aby jałowe kłótnie i selektywnie wyciągane „kwity” nie
paraliżowały państwa, trzymając je w stanie permanentnego kryzysu. Argumentowałem,
że do wszystkich akt każdy obywatel powinien mieć wolny dostęp, a szczególnie (przyznaję, in a self-serving manner) historycy. Po mniej więcej roku pan Wojtek powiedział:
„Masz rację. To wszystko trzeba teraz udostępnić, a ważniejsze sprawy opublikować”.
To jedyny sposób na oczyszczenie atmosfery. I koniecznie trzeba usunąć komunę, dodawał. Na co, jak na komendę, Pani Hala wyrecytowała:
„Zima wasza – wiosna nasza!
A na wiosnę, zamiast liści
będą wisieć komuniści”.
„To mi się najbardziej w stanie wojennym podobało!”, wykrzyczała z zadowoleniem.
Zresztą, Pani Hala zawsze prześmiesznie komentowała opowieści Pana Wojciecha.
Na przykład, gdy Pan Wojciech wspominał o hipnotycznych zdolnościach Bolesława Piaseckiego, Pani Hala z boku przebiła go: „Bolek to miał takie tygrysie rzęsy! Trzepotał
nimi, a dziewczyny do niego zupełnie lgnęły. Hi, hi”.
Kiedyś pan Wojciech wspominał o gen. Maczku, o swej służbie w 1 Dywizji. Pani Hala
od razu wpadła mu w słowo i zaczęły się wojenne wspomnienia. O tym, jak Pan Wojciech
wyszedł z Warszawy we wrześniu 1939 r. O tym, co się działo podczas okupacji. O tym,
jak Pan Wojciech radził sobie we Francji, jak przedostał się do Francji. O tym, jak ktoś
ostrzegł Panią Halę przed planowanym w Warszawie powstaniem i wywiozła swoje dzieci,
Bohdana i Joasię, pod miasto. „Nie miałam ochoty zostać martwą bohaterką”, zażartowała.
Potem, po wojnie, szlakiem Konrada i kanałami przerzutowymi przez Czechy przekradła
się do Maczkowa. „Bohdan nie chciał uwierzyć, że Wojtek to jest jego tata, bo spodziewał
się, że po niego przyjedzie czołgiem. A ten tylko dżipem! Hi, hi”.
A były też wspomnienia przedwojenne. O pobiciu p. Wojciecha Wasiutyńskiego
przez bojówkę ONR-„ABC”: „Wojciech dowlókł się do domu, wszedł przez drzwi i osu-
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nął się zalany krwią na podłogę. Głowę miał rozbitą łomem. Natychmiast pomyślałam,
że zrobili to bojówkarze syjonistycznego Bejtaru, którzy mieli kwaterę zaraz obok nas,
a mieszkaliśmy wtedy na Pradze. Paradowali groźnie w swych mundurkach brunatnych
z błękitnymi wyłogami. Ale wnet okazało się, że to Jerzy Kurcyusz wysłał bojówkę
z ONR-»ABC«”.
Ale pośród tych wszystkich wspomnień nigdy nie słyszałem, żeby Pan Wojtek powiedział złe słowo o tych i innych kolegach, czy też byłych kolegach. Tylko jak w naszych rozmowach wypływało nazwisko Aleksandra Halla, to spuszczał oczy ku ziemi i ciężko
wzdychał. Pani Hala w takich chwilach nadawała: „Wojciech to wielki przegrany. Poparł
»Falangę« – nic z tego nie wyszło. Poparł Polskę w czasie wojny – wiadomo jak się skończyło. Poparł Halla w opozycji i w stanie wojennym – to samo. Teraz też poparł Zjednoczenie Chrześcĳańsko-Narodowe i co się dzieje? Co nie poprze, to klęska! Co będzie
dalej?”.
Dalej, to Pan Wojciech zachorował. Zaczęło się od tego, że komuna wygrała w Polsce
wolne wybory i zgodnie z naszymi przewidywaniami wróciła do władzy. Rozważaliśmy,
czy Palmiry, Katyń, Ponary, Gułag, kacety, Powstanie Warszawskie i inne rzezie, jak również trwająca niemal 50 lat sowiecka okupacja (którą ja nazwałem „okupacją przez przedstawiciela”, bo z zastosowaniem tubylczych kolaborantów) to nie taka polska Biała Góra.
Pan Wojciech twierdził, że tak. Coś się diametralnie w Polakach zmieniło. Broniłem się,
że jednak nie do końca. Twierdziłem, że są okropnie splugawieni intelektualnie i moralnie, ale co niektórzy wciąż czują i myślą po polsku. Pan Wojciech odparowywał, że
nawet nie znają się na zegarku.
W jego ustach to była bardzo poważna krytyka. Podejmował przecież poważne próby
zakładania gazety w Polsce, nie mówiąc o działaniach politycznych. Jego wysiłki to właściwie jedno wielkie pasmo zawodów. Można było tyle zrobić zaraz po 1989 r. Były nawet
środki pieniężne, ale nie było z kim. W Polsce kadr było jak na lekarstwo. Wojciech Wasiutyński nie skarżył się. Uważał tylko, że coś się bezpowrotnie zmieniło, być może na
zawsze; że nie ma już Polaków takich, jacy byli i powinni być. Ja widziałem jednak jakąś
nadzieję wśród młodzieży. (Mieszkałem w Polsce jako stypendysta-doktorant z USA dwa
i pół roku w połowie lat 90.) On trzeźwo obserwował, że większość, nawet najbardziej
idealistycznej młodzieży wpisze się w powstały po 1989 r. system, dostosuje się. „Zdziadzieje!”, komentowała z boku Pani Hala.
W każdym razie, od początku byliśmy zgodni, że jak największa liczba młodych powinna wyjeżdżać na Zachód, szczególnie do USA, na nauki. Powiadał tylko, „będziecie
jeszcze, wy młodzi, musieli ostro machać piórem, aby coś z tego wszystkiego wyszło”.
A Pani Hala dopowiadała z boku, „gdzie tam, oni nawet w Polsce nie potraﬁą recenzji
sami z siebie napisać, jak wyjdzie inteligentna książka po naszej myśli, aby taką ideę rozpropagować. A przecież to powinien być odruch zupełnie automatyczny”. „Najpierw Polacy muszą zacząć się znać na zegarku”, odparowywał Pan Wojciech. System wzajemnego
i automatycznego popierania się osób bardziej, bądź mniej odwołujących się do tych samych tradycji wydawał się jeszcze zbyt skomplikowanym mechanizmem, aby pojęła go
wystarczająca liczba osób polskiej Prawicy. Pierwszy krok to punktualność, czyli słowność.
Jak ktoś się umówi na 4 po południu, to przychodzi o 4, a nie o 9 wieczorem. I tyle. To
był argument Pana Wojciecha.
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I tak gadaliśmy sobie.
Pewnego dnia, jakiś czas po wygranych przez komunę wyborach, Pan Wojciech siedział na kanapie myśląc o tym wszystkim. A potem nie pamiętał, co się stało. Zwalił się
z kanapy na podłogę. Miał wylew. Odratowano go. Ale on miał już dość. Komuna obrzydziła mu życie. Zawiódł się też na mieszkańcach post-peerelowskiej klatki.
Widziałem go potem jeszcze kilka razy. Raz, przyjechałem z moim „wicerodzicem”
Zdzisiem Zakrzewskim. Pan Wojciech – ten błyskotliwy publicysta o wspaniałej pamięci
– przyznał się, że już Zdzicha nie pamięta. Widzieli się ostatni raz w chyba 1948 r.
w Londynie. A teraz już nie kojarzył, że tak było. Pan Wojciech, który jeszcze niedawno
opisywał mi wygląd Krzyża Hallerczyków i odznakę pułkową Dowborczyków, oraz komersz K!Arconia niczego nie pamiętał.
Było coraz gorzej. Pewnego razu chciał mi dać coś na pamiątkę. Dostałem egzemplarz
książki, którą kiedyś miałem, ale oddałem w Polsce: Czwarte pokolenie. Pamiętam, rozmawialiśmy wtedy o synu generała i przyjacielu siostry Zdzicha, Marku Januszajtisie
z Londynu. Pan Wojciech wpisał mi się: „Panu Markowi Januszajtisowi z wyrazami przyjaźni i starej znajomości”. Potem zamaszysty podpis, W. Wasiutyński, Rye, NY, marzec
1994. Widziałem jak pisał i po słowie „Marek” zatrzymał pióro, wbił je głębiej, bieleją
mu kostki u dłoni i dopiero po chwilowej zwłoce wstawił „Januszajtis”. „Panie Wojciechu”, powiedziałem smutnie, siląc się na żart, „już mam całą rakietę Pana książek podpisanych »Kochanemu Loniowi, Wojtek«, które odziedziczyłem po ppłk.
Zub-Zdanowiczu od Cioci Dzidzi. Teraz mam książkę dla Januszajtisa. Ludzie pomyślą,
że mu świstnąłem”. Pan Wojciech otworzył książkę ponownie na stronie, gdzie była dedykacja i mocnymi pociągnięciami wykreślił godność „Januszajtis”. Mam ten egzemplarz
do dziś.
Potem, Pani Hala zabrała nas – jak powiada „z małym Iwo Benderem” (o ile sobie
dobrze przypominam) – na stację kolejki podmiejskiej. Pociąg nie nadchodził. Siedzieliśmy w samochodzie w minorowych nastrojach. Pani Hala zaczęła nagle śpiewać pieśń
powstańczą z 1863 r. Przyłączyliśmy się do niej:
„Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
a lotem kul kieruje Zbawca Bóg.
Więc gotuj broń i kule bĳ głęboko,
O Ojców grób bagnetów zaostrz stal...”.
Dokładnie to robiłem zawsze u Państwa Wasiutyńskich. W intelektualny sposób
ostrzyłem o Ojców grób stal mego intelektu. A potem nie stało Pana Wojciecha. Została
po nim pamięć; zostały jego dzieła, których autora Kultura paryska określiła jako „najwybitniejszego współczesnego publicystę polskiego”. No i jest jeszcze Pani Hala. Właśnie, gdy skończyłem pisać moje krótkie wspomnienie, przyszedł od niej list. Zamiast
podsumowania, chciałbym z niego zacytować:
„Kochany Marku, bardzo, bardzo usilnie popieram zaproszenie Wojtka Turka na Twój
udział w specjalnym numerze Porty. Ty jesteś jeden z nielicznych w Polsce, który znałeś
osobiście »Pana Wojciecha«. Z tych wielu, którzy przyjeżdżali... »na rozmowę z Panem
Wojciechem«, z tych autentycznych młodych, już tak niewielu”.
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Pani Hala znała mnie dobrze. Wiedziała, że nie musi mnie o nic prosić. I tak, bez żadnych wezwań z jej strony, napisałbym na zaproszenie p. Turka wspomnienie o Panu
Wojciechu. Przecież tyle mu zawdzięczam. Przecież należy mu się przez szacunek za zasługi. Przecież musimy – jak mawiał – „machać piórem”. Przecież automatycznym reﬂeksem naszym musi być reklamowanie w recenzjach myśli pokrewnych nam, a Polsce
pomocnych. No, ale ponieważ dokładnie właśnie chodzi o Pana Wojciecha, Pani Hala napisała do mnie mimo wszystko. Ona wie, że ja wiem. Ale mimo to – jak zwykle, dbała
o interesy męża, interesy polskie. A co, nie mówiłem?
P.S.
Pani Hala zmarła niedawno, po długiej chorobie. Do końca opiekowała się nią rodzina
w Dębowym Siole. Powyższe wspomnienie powstało na jej życzenie i w dużej części zostało opublikowane jako: „Pani Hala i inni, czyli wokół Pana Wojtka”, Porta: Kwartalny
przewodnik społeczny i kulturalny, nr 8/9 (lato-jesień 2004): s. 40–51. W niniejszej wersji
przywrócono fragmenty usunięte wówczas przez Redakcję.

302

Reportaż

Korea
– migawki z rozdartego kraju
AgnieszkA MuszyńskA
Korea, położona na Półwyspie Koreańskim, we wschodnim krańcu Azji, jest państwem, którego historia sięga pięciu tysięcy lat. Będąc dwukrotnie w Korei Południowej – w 1993 i 2006 r.
– miałam okazję zwiedzenia tego bardzo ciekawego kraju i poznania wielu jego mieszkańców.
Zafascynowała mnie jego historia, przede wszystkim w ostatnim stuleciu, która w Polsce „ludowej” została tak gruntownie przez komunistów przeinaczona. Korea stała mi się dużo bliższa
od czasu założenia w roku 2004 przez Dona Bently’ego dwóch wieczystych fundacji: Donald E.
Bently and Agnieszka (Agnes) Muszynska Endowed Chair in Energy na Korea Advanced Institute of
Science and Technology w „mieście Nauki” Daejeon, oraz Donald E. Bently and Agnieszka (Agnes)
Muszynska Endowed Chair in Life Sciences na Korea University w Seulu.

Wojna koreańska
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W latach 1910–1943 Korea znajdowała się pod okupacją japońską. Okres ten charakteryzował
się kulturą dekadencką; Japończycy skutecznie likwidowali koreańskich patriotów, snujących
plany o wyzwoleniu i niepodległości. Pod koniec II wojny światowej, w 1943 r., wielkie mocarstwa: USA, Wielka Brytania i Chiny – bez udziału Korei – podpisały dokument (Cairo Declaration
of December), ustanawiający Koreę, jako niezależne państwo in due course, czyli nie od razu, lecz
niestety „w odpowiednim czasie”. To ostatnie sformułowanie stało się początkiem tragedii koreańskiego narodu. Ówczesny prezydent USA, Franklin D. Roosevelt, od początku nie chciał
stworzenia niepodległego państwa koreańskiego, lecz, nie dowierzając samodzielności Koreańczyków – zamierzał oddać je pod nadzór aliancki na przynajmniej 35 lat. Pod koniec II wojny
światowej Japończycy zostali wyparci z Korei: z północy przez Sowietów, a z południa przez
Amerykanów. W rezultacie alianckich porozumień, znów bez udziału Koreańczyków, kraj został
podzielony na dwie części wzdłuż 38. równoleżnika. W grudniu 1945 r., po konferencji moskiewskiej, USA i ZSRS powołały komisję mającą na celu stworzenie – w drodze powszechnych
wyborów – jednego rządu ogólno-koreańskiego. Tymczasem, Sowieci w swojej streﬁe okupacyjnej prześladowali członków ugrupowań niekomunistycznych, a Amerykanie w swojej części
utrudniali działalność komunistom, co spowodowało, że wybory odbyły się w każdej ze stref
niezależnie. W sierpniu 1948 r. proklamowano w Seulu utworzenie niezależnej Republiki Korei
Południowej z prezydentem Li Syn-Man’em na czele, na co odpowiedzią było utworzenie
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we wrześniu 1948 r. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na północy, gdzie prezydentem został komunista Kim Ir-Sen.
Koreańczycy po obu stronach granicy byli ogromnie niezadowoleni z tego rozwiązania; z rozdzielenia narodu i rozdarcia spójnego od tysiącleci kraju. Już w 1949 r. zaczęło się powstanie,
inspirowane przez Koreańczyków z północy, które po kilku miesiącach przerwy przerodziło się
w 1950 r. w okrutną wojnę koreańską. Nieco wcześniej, Stany Zjednoczone, nie przewidując
takiego rozwoju wypadków, wycofały swoje oddziały, pozostawiając tylko 500 doradców wojskowych i słabo wyposażoną armię południowokoreańską z zupełnie niewyszkolonymi żołnierzami
w liczbie 96 tys. Natomiast Korea Północna natychmiast otrzymała mnóstwo broni od Sowietów
(jakaż ironia – duża jej część pochodziła od Amerykanów, wspierających Sowiety w II wojnie
światowej!) oraz 2.5 tys. wojskowych doradców. Szybko wyszkolili oni komunistyczną armię
Korei Północnej, liczącą 175 tys. żołnierzy.
Dwudziestego piątego czerwca 1950 r. zaczęła się wojna koreańska: armia Korei Północnej
przekroczyła 38. równoleżnik i po krótkim okresie krwawych walk zajęła 95 proc. terytorium
Republiki Korei Południowej. W tej sytuacji prezydent USA, Harry S. Truman, rozkazał oddziałom amerykańskim, stacjonującym w Japonii włączenie się do konﬂiktu. Niestety, armia ta zdołała tylko zająć południowo-wschodni cypel Półwyspu Koreańskiego (okolice miasta Busan),
gdzie została zablokowana. Truman zwrócił się do ONZ o pomoc. Rada Bezpieczenstwa ONZ
potępiła agresora i zwróciła się o pomoc do członków ONZ. We wrześniu 1950 r., obok USA
– piętnaście innych państw wolnego świata wysłało kontyngenty wojskowe do Korei. Dowódca
sił zbrojnych USA oraz wszystkich aliantów, gen. Douglas MacArthur, zaplanował lądowanie na
zachodnim wybrzeżu w mieście Inchon, nieopodal Seulu. Był to atak niespodziewany i wkrótce
armia komunistyczna została pokonana i wyparta nie tylko z południa, ale także z większej części Korei Północnej.
Niestety, w miesiąc później ponad 900-tysięczna komunistyczna armia chińska wkroczyła
do Korei Północnej i zaczął się nowy tragiczny rozdział tej wojny. (Pamietam, jak w Polsce w latach 1950–1952 potępiano udział USA w wojnie koreańskiej, omĳano rolę ONZ, a armię chińską, bez wymieniania jej ogromnej liczebności, nazywano „ochotnikami chińskimi”.) Wkrótce
Seul oraz spore terytoria położone na południe od 38. równoleżnika znalazły się ponownie pod
okupacją komunistów. Na początku 1951 r. oddziałom ONZ ponownie udało się ich stamtąd
wyprzeć, ale ciężkie walki trwały nadal.
Wreszcie, latem 1951 r. północnokoreański reżim, wyczerpany przedłużającym się konﬂiktem, zgodził się na rozmowy o rozejmie. Rozpoczęły się długotrwałe negocjacje, które nabrały
tempa dopiero po śmierci Stalina w marcu 1953 r. Rozejm podpisano 27 lipca 1953 r. Powstała
wówczas między Koreą Południową a Północną wokół 38. równoleżnika strefa zdemilitaryzowana
(Demilitarized Zone – DMZ) o szerokości 4 km: 2 kilometry po każdej ze stron linii demarkacyjnej. Rozejm między Koreą Południową i Północną spowodował zaprzestanie bezpośrednich walk,
ale wojna praktycznie toczy się tam w sposób ciągły – do dziś. Aby zapewnić sobie pomoc i stałą
obecność sił wojskowych, 17 listopada 1954 r. Korea Południowa podpisała z USA traktat pokojowy, jako „partnerzy utrzymujący pokój”. Od tego czasu, amerykańskie jednostki wojskowe
permanentnie stacjonują na terenie Korei Południowej.
Plany komunistów zagarnięcia reszty kraju zawiodły, ale okrutna wojna pozostawiła ogromne
zniszczenia. Bardzo ciężkie walki dwukrotnie przetoczyły się przez cały południowy obszar półwyspu. Zabito miliony ludzi, zrujnowano wiele cennych zabytków kultury Korei. W Pałacu Królewskim, na terenie poprzedniej siedziby Muzeum Narodowego w Seulu (Kyongbokkung)
widziałam w 1993 r. podłogę ciągle jeszcze z dziurami i wyrwami, dokonanymi przez armię północnych Koreańczyków. Ponad 2 miliony Koreańczyków żyjących na południu zostało zabitych.

Wiele rodzin rozdzielono, uniemożliwiając ich członkom jakikolwiek kontakt (do dziś nie istnieje łączność telefoniczna, ani pocztowa między obiema Koreami!).
Wojna koreańska utrwaliła sztuczny podział Półwyspu Koreańskiego, podział narodu i kraju.
Straty poniesione przez strony konﬂiktu i ludność cywilną były ogromne, aczkolwiek trudne do
oceny ze względu na zróżnicowanie szacunków i ciągły brak swobodnego dostępu badaczy do materiałów archiwalnych, szczególnie północnokoreańskich i chińskich. Aktualne szacunki historyków
zakładają straty w szeregach armii Republiki Korei Południowej na 415 tys. zabitych i zmarłych
w niewoli i 429 tys. rannych, Koreańskiej Armii Ludowej – 500 do 600 tys. zabitych i drugie tyle
rannych, a ludności cywilnej – około miliona zabitych i rannych. Straty sił ONZ obejmowały 33.629
zabitych i zaginionych oraz 107 tys. rannych żołnierzy USA, 1.263 zabitych i 4.817 rannych żołnierzy
Commonwealthu oraz 1.800 zabitych i 7.000 rannych żołnierzy z pozostałych kontyngentów państw
walczących pod ﬂagą ONZ. Straty Chińczyków ocenia się na 400 tys. zabitych i zmarłych oraz
500 tys. rannych żołnierzy. Ponad 80 proc. koreańskiej infrastruktury, transportu, przedsiębiorstw
przemysłowych i organizacji publicznych zostało zniszczonych, oraz 75 proc. budynków rządowych
i 50 proc. wszystkich innych budynków na całym półwyspie zostało zburzonych.
Koreańczycy wiele mi opowiadali o tragediach tamtej wojny. W tym miejscu przypomina mi
się wierszyk Józefa Prutkowskiego, pod tytułem „Człowiek”, wydrukowany w jednej z komunistycznych gazet w 1951 r., którego nauczyłam się wtedy na pamięć; oczywiście nie ze względu
na pointę, z którą już w owych czasach miałam problemy, lecz dlatego, że streszczał (nie wiem
czy w świetle współczesnej nauki po 60 latach – prawidłowo), genealogię człowieka:
30 milionów lat temu, czyli przed trzystoma tysiącami wieków
żyły na świecie gromady parapiteków i propliopiteków.
Z australopiteków zrodzeni plesjantropy zaludniali przestrzenie Azji i Europy.
Zaś million lat temu wśród botanik rudych żyli pitekantropi, czyli małpoludy.
Minął Miocen, Pliocen i po wiekach, wiekach, małpolud powolutku zmieniał się w człowieka.
Jeszcze kamienna maczuga i szponiasta stopa: pitekantrop się powoli zmieniał w sinantropa.
Sinantrop maczugi miał w kwarcycie kute, jeszcze z nieludzkim wrzaskiem wpadał na mamuty.
W pół miliona lat później na bizona dzicy szli już prawie ludzie – Neandertalczycy.
Sto tysięcy lat temu ogrzewało słońce pierwszych ludzi. Są to ludzie Kromaniońscy.
Płomienie lamp mamucich w pieczarach skalistych groźnie oświetlały ostrza lauroliste.
Aż gdy przepłynęło długie tysiącwiecze dumnie zadźwięczało narzecze człowiecze.
Trzeba było na to trzysta tysięcy wieków, by człowiek się zrodził z propliopiteków.
Jakież tajemnice w przyrodzie się dzieją: W wieku kombajnów, telewizji, wierszy,
Znów propliopiteków stada nad Koreą w roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym.

Pointa tego wiersza była dla wszystkich wtedy w Polsce oczywista: „prymitywni kapitalistyczni agresorzy” napadli na biedną Koreę „ludową”! Na szczęście było to tylko „w domyśle”.
Teraz przytaczając ten wierszyk pointa pozostaje, ale już nie w domyśle, lecz wprost: propliopitekami są komuniści z Północy.

DMZ – strefa zdemilitaryzowana
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Ważnym punktem rozejmu, podpisanego przez Koreę Południową i Koreę Północną w lipcu
1953 r. były wytyczne stworzenia, istniejącej do dziś, unikalnej strefy zdemilitaryzowanej
(DMZ). Od tamtego czasu czterokilometrowej szerokości linia ciągnie się 238 kilometrów od
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Morza Żółtego na zachodzie do Morza Wschodniego, przecinając cały Półwysep Koreański mniej
więcej w połowie. Z Seulu do strefy południowej DMZ – od wielu lat otwartej dla turystów
– można dojechać w niecałą godzinę.
Szosa z Seulu do DMZ prowadzi wzdłuż rzeki Han i nazywa się Drogą Wolności. Ponad
50 lat temu 13 tys. jeńców wojennych maszerowało na południe tą szosą po zwolnieniu z komunistycznych gułagów. Szosa biegnie równolegle do ciągnącego się kilometrami metalowego
siatkowego ogrodzenia o blisko trzymetrowej wysokości, zakończonego na górze gęstymi spiralami drutu kolczastego. Jest to wcielona w życie od ponad pół wieku, przysłowiowa „żelazna
kurtyna”, ostatni bastion zimnej wojny. Za tym ogrodzeniem znajduje się najbardziej ufortyﬁkowany teren na świecie: 10 tys. dział, 4 miliony min, a nieco dalej na północ – ponad milion
uzbrojonych po zęby północnokoreańskich żołnierzy, gotowych do natychmiastowego ataku.
Co kilkaset metrów przy ogrodzeniu stoi budka wartownika. W siatce tkwią tysiące kamieni:
kamienie, które wypadły to znak rozpoznawczy dla wartownika, że ktoś próbował przez to ogrodzenie się przedostać. W samej rzece Han widać również siatki i szpiczaste przeszkody, aby
uniemożliwić, a przynajmniej utrudnić, agentom i zwiadowcom Korei Północnej przeniknięcie
na południe. Wszędzie po bokach szosy widać ogromne zwoje drutów kolczastych i ostrzeżenia
o zaminowanym terenie. Droga Wolności jest dostatecznie szeroka, by w razie potrzeby czołgi
i ciężka artyleria mogły dotrzeć na granicę, aby odeprzeć inwazję z północy. To widmo straszy
tam od ponad pół wieku. Stosy worków z piaskiem leżą wzdłuż tej szosy. Na pagórkach obok
widać liczne betonowe bunkry i gniazda karabinów maszynowych. Po drodze, nasz autobus mĳa
kilkanaście dziwnych betonowych struktur: są to zapory z ładunkami wybuchowymi, które
szybko można wysadzić w powietrze, by zatarasowały drogę nieprzyjacielskim czołgom.
Na linii demarkacyjnej wewnątrz strefy zdemilitaryzowanej i dokładnie na 38. równoleżniku
znajduje się wioska Panmunjom, w której w 1953 r. podpisano rozejm, i w której przez lata odbywają się kolejne rozmowy dyplomatyczne w celu rozwiązywania koreańskich problemów między demokratycznym południem i komunistyczną północą. Od tego czasu północni Koreańczycy
wykorzystują też Panmunjom, które jest odwiedzane zarówno przez oﬁcjalnych przedstawicieli
państw, jak i zwyczajnych turystów, jako forum ich propagandy komunistycznej. Obok Panmunjom, północni Koreańczycy stworzyli propagandową wioskę – atrapę (Gĳeong-dong). Nowoczesne,
kolorowe i wielopiętrowe domy mają ukazywać obserwatorowi obraz bogactwa i nowoczesności.
Już na pierwszy rzut oka przez dobrą lornetkę widać jednak, że domy w tej wiosce to atrapy
z dykty, w których nikt nie mieszka, bo nie mają nawet szyb w oknach. Na głównym placu tej
„wioski” stoi stumetrowy maszt, na którym powiewa trzydziestometrowej długości ﬂaga Korei
Północnej. Codziennie stamtąd, przez ogromne megafony, płynie komunistyczna propaganda.
Od 1953 r. na całym południowym szlaku strefy zdemilitaryzowanej stacjonują nie tylko oddziały wojskowe Korei Południowej, lecz również oddziały ONZ: United Nations Command Security
Force – Joint Security Area (JSA). Żołnierze odbywający służbę przy streﬁe zdemilitaryzowanej
są w stanie ciągłej gotowości bojowej na wypadek północnokoreańskiego ataku. Muszą być odpowiedniej postury, znać język angielski, lecz również mieć co najmniej czarny pas w tradycyjnej
orientalnej sztuce walki. Misją sił chroniących DMZ, zawierających siły szybkiego reagowania
jest utrzymanie pokoju. Mottem tych żołnierzy jest „Przeciwko nim wszystkim” (In front of
them all). Żołnierze jednostek Joint Security Area (JSA) stawiają czoło północnym Koreańczykom
i mają ciągle pełne ręce roboty.
Od czasu podpisania rozejmu, czyli już ponad pół wieku, Korea Północna kontynuuje zbrojne
ataki na Koreańczykow z południa (ponad 500 oﬁar) oraz na Amerykanów (ponad 50 oﬁar). Koreańczycy z północy dokonali też licznych zbrojnych napadów i zabójstw: dwukrotnie przedarli
się do Korei Południowej i usiłowali zamordować prezydenta, zestrzelili amerykański śmigłowiec
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transportowy, a w 1968 r., z pomocą sowieckich myśliwców, uszkodzili i zdobyli amerykański
okręt U.S.S. Pueblo. (Jego załogę przetrzymywali później w więzieniu prawie rok, a sam okręt
i całe jego wyposażenie zarekwirowali.)
To nie jedyne przykłady „pokojowych zamiarów” komunistów z północy. Baza JSA (Campus
Bonifas) nazwana została imieniem amerykańskiego oﬁcera, mjr. Arthur’a G. Bonifasa. Otrzymał
on kiedyś polecenie przycięcia gałęzi drzewa rosnącego tuż przy linii demarkacyjnej. W czasie
pracy żołnierze północnokoreańscy przekroczyli linię demarkacyjną i pochwycili oﬁcera – następnie został on bestialsko zamordowany siekierą. Było to w 1976 r. Już w połowie lat 90. północnokoreańska łódź podwodna rozbiła się u brzegów Korei Południowej. Uratowani marynarze
wyszli na brzeg i usiłowali przedostać się na północ. Po drodze natknęli się na grupę rolników,
których wymordowali. Ci ostatni jednak, zdołali przedtem zaalarmować policję i wkrótce
wszyscy ci marynarze zostali zlikwidowani.
Tuż przed dojazdem do strefy zdemilitaryzowanej, w wiosce Imjingak, autobusy z turystami
są kontrolowane przez żołnierzy JSA. Każdy pasażer musi się wylegitymować paszportem. Żołnierze sprawdzają cały autobus od góry do dołu. W Imjingak autobusy parkują tuż obok ekspozycji czołgów, dział i samolotów z czasów wojny koreańskiej. Z parkingu widać również karuzele
i huśtawki „wesołego miasteczka” wioski Imjingak. Może to specjalnie zrobiono, by ewentualnego przybysza z północy, tuż za granicą zaszokować miejscowym „Disneylandem”?…
Niedaleko widać zbudowaną ostatnio, bardzo nowoczesną stację kolejową Dorsan, na razie
– stację-widmo. Symbolizuje ona przyszłość obu Korei, lub raczej życzenie przyszłości. Południowi Koreańczycy starają się robić bardzo wiele w kierunku zjednoczenia kraju i wierzą, że
wkrótce to nastąpi, szykują się więc do tego wydarzenia. Stacja Dorsan i pociąg z lokomotywą
czekają na otwarcie drogi na północ. Pociąg ten ma symboliczne znaczenie. Dawniej tą linią kolejową, poprzez Most Wolności na rzece Imjin można było dojechać do połączeń z koleją transsyberyjską i z koleją chińską. Na razie na szynach przed lokomotywą stoi zagradzający ją
betonowy blok. W budynku stacji można sobie wbić do paszportu pamiątkową pieczątkę stacji.
Stacja Dorsan wydaje się być odzwierciedleniem dwojakiej natury obecnej Korei Południowej:
nowoczesna architektura, przepełniona nadziejami na przyszłość i jednocześnie dręczona przez
upiory przeszłości.
Obok stacji Dorsan znajduje się kilka pomników związanych z wojną koreańską. Jednym
z nich jest ogromny Pamiątkowy Ołtarz z wiecznie płonącym zniczem, przypominający o tragedii podzielonego przez obce potęgi kraju. Ołtarz jest poświęcony pamięci przodków. Odbywają się przy nim nabożeństwa żałobne za dusze przodków, w szególności tych, pochowanych
na północy. Obok ołtarza jest Kamienny Mur Pokoju – wielka rzeźba stworzona z kamieni zebranych na wielu polach bitew w 64 krajach świata, kamieni, „które były świadkami cierpień
i nieszczęść wojen”. Pomnik został odsłonięty w 2000 r., jako ważny „krok w kierunku pojednania ludu koreańskiego” i notuje on początek „stulecia pokoju i harmonii ludzkości”. Obok,
w wielkiej altanie, znajduje się ogromny koreański dzwon, który dzwoni co godzinę wzywając
wszystkich na modlitwę o pokój.
Nieco na północ od stacji Dorsan znajduje się kolejowy Most Wolności na rzece Imjin, zbudowany ponad 100 lat temu, zniszczony w czasie wojny koreańskiej i później odbudowany. Mostem tym wracali na południe jeńcy wojenni. Teraz jest on zagrodzony. Na zasiekach i po bokach
mostu Koreańczycy z południa wieszają kwiaty, chorągiewki, kartki z modlitwami, klepsydry,
oraz zdjęcia krewnych, którzy pozostali na północy.
Istnieją jednak inne połączenia obu krajów. Wkrótce po podpisaniu rozejmu w 1953 r. Koreańczycy z północy rozpoczęli kopanie szeregu tuneli pod strefą zdemilitaryzowaną, nie po to
jednak, aby zniechęceni komunizmem obywatele mogli przedostać się nimi na wolność, lecz
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aby stanowiły kanały przerzutu terrorystów. Pierwszy tunel został odkryty w 1974 r., kolejne
dwa w 1975 i 1978 r., a czwarty zupełnie niedawno. Według zeznań aresztowanych wówczas
Koreańczykow z północy, takich tuneli jest ponad piętnaście! Czekają one ciągle na odkrycie.
Oby nie było za późno!
Po opuszczeniu Imjin i kontroli na kolejnym check-poincie, nasz autobus, wolniutko, omĳając zapory przeciwczołgowe na szosie, dociera do miejsca, w którym można zwiedzić jeden
z tych tuneli. Najpierw w sali kinowej oglądamy ﬁlm o wojnie koreańskiej i zwiedzamy muzeum
ukazujące drastyczne eksponaty tej wojny i okresu powojennego. Następnie, kierujemy się do
wykutego w granicie tunelu. Szczęśliwie został odkryty zanim północni Koreańczycy zdążyli go
wykończyć. Miał on ponoć ciągnąć się aż do przedmieść Seulu... Przyłapani wykonawcy tłumaczyli się, że były to wiercenia w celu poszukiwania złóż węgla i niby zabłądzili… Zdążyli już
nawet pomalować czarną farbą kilka granitowych ścian, by wyglądały jak żyły węgla… Do tunelu
schodzi się ostro w dół specjalnym szybem (jest również winda). Tunel, znajdujący się na głębokości ok. 73 metrów, ma dwa metry szerokości i tyleż wysokości, jest dobrze wentylowany
dmuchawami. Robimy trzystumetrową wycieczkę w jego głąb aż do zatarasowanego przez żołnierzy JSA miejsca linii demarkacyjnej. Leżą tam kwiaty, zapisane kartki i proporczyki. Za tą
dobrze strzeżoną przegrodą tunel ciągnie się dalej, ponad półtora kilometra – do Korei Północnej. Był on tak zaprojektowany, by przez godzinę mogło nim przejść 10 tys. żołnierzy. Szczęśliwie do tego nie doszło. Ale co z pozostałymi, nieodkrytymi jeszcze przez JSA tunelami…?
Następny przystanek autobusu to Obserwatorium Dora, leżące na niewielkim, najbardziej
wysuniętym na północ wzgórzu, skąd można zobaczyć panoramę DMZ – najpierw jako makietę
w wielkiej amﬁteatralnej sali, a potem – z tarasu wyposażonego w teleskopy. Z pomocą tych
ostatnich można zobaczyć ciągnące się po horyzont druty kolczaste ogrodzenia DMZ oraz rzucić
okiem poza ogrodzenie na najgorsze państwo „Osi Zła”. W oddali widoczne było miasto Gaesong, drugie co do wielkości po Phenianie, w środku którego – nieco zmniejszony przez odległość – błyszczał w słońcu ogromny, blisko dwudziestometrowej wysokości złoty pomnik Kim
Ir-Sen’a; jeden z ponad 25 tys. pomników „Wielkiego Przywódcy” w tym kraju.
Jednym z najważniejszych obiektów zwiedzania DMZ jest historyczny Panmunjom, a w nim
– niebieski barak, gdzie w 1953 r. podpisano rozejm. Barak ten, znajdujący się na linii demarkacyjnej, ma jedne drzwi wychodzące na południe, a drugie – na północ, oraz wiele okien po
bokach, by wartownicy z północy i z południa mogli obserwować co dzieje się w środku. Jadący
do Panmunjom turyści z południa są proszeni o bardzo staranne i eleganckie ubranie się oraz
zachowanie „pokerowej” twarzy: nie robienie śmiesznych, czy też zdziwionych min lub jakichkolwiek gestów w kierunku strażników koreańskich z północy, bo może to być odczytane jako
prowokacja i może stać się pretekstem do rozpoczęcia III wojny światowej! Turyści zwiedzający
ten barak są pilnie oglądani (i zapewne fotografowani) przez żołnierzy Korei Północnej. Ci
ostatni, często robią zdjęcia tych ludzi przez okna. Zbyt skromne lub niechlujne ubrania są
potem wodą na młyn propagandy Korei Północnej. Z wyrazów twarzy tych żołnierzy można odczytać: „Ty wstrętna kapitalistyczna świnio, mam ochotę rozwalić ci łeb, albo wbić ci bagnet
w samo serce!”. W 1984 r. Rosjanin, Wasilĳ Matauzik, zwiedzający Panmunjom uciekł na południową stronę i poprosił o azyl polityczny. Incydent ten wywołał strzelaninę i pociągnął za sobą
śmierć jednego Amerykanina oraz kilku koreańskich żołnierzy z północy i południa. To był jedyny tego rodzaju incydent w tym miejscu.
W streﬁe zdemilitaryzowanej, oprócz północnej „wioski propagandy”, jest jeszcze południowa wioska – „wioska Wolności”, Daesong-dong, licząca ok. 300 mieszkańcow. Wokół niej
rozciągają się duże pola żeń-szenia (ginseng’u). Farmerzy mają z tej uprawy spore zyski, bo nie
płacą podatków, jako że mieszkają na ziemi „niczyjej”… Zielone lesiste wzgórza, szeroka

niezamieszkana i mało penetrowana przez ludzi przestrzeń DMZ stworzyła w ciągu pół wieku
wspaniałe warunki dla zwierząt i ptaków. Wiele gatunków, które były na wymarciu, żyje tam
jak w rezerwacie. Zwierzęta widać szybko nauczyły się omĳać miny…
DMZ to zupełnie unikalne miejsce. Jest jednocześnie ostatnią istniejącą wciąż pozostałością
zimnej wojny, jak i aktualną, dzisiejszą frontalną, niezwykle silnie ufortyﬁkowaną i uzbrojoną
linią konﬂiktu na Półwyspie Koreańskim. Jest też atrakcją turystyczną, żywym muzeum, a równocześnie ciągle aktywną strefą wojny. Jest to miejsce niezwykle intensywne, przeładowane
wielkimi emocjami i nadziejami, zdumiewające, przykuwające uwagę, lecz również jakby surrealistyczne…

Obraz życia w Korei Północnej
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Historia Korei Północnej jest zdominowana przez „Wielkiego Wodza”, Kim Ir-Sena, który
„panował” tam blisko pół wieku (zmarł w 1994 r.). Jego syn, Kim Dżong-Il, Przewodniczący
Narodowej Komisji Bezpieczeństwa Demokratycznej Ludowej Republiki Korei (nazywany
„Drogim Przywódcą”), kontynuuje i „ulepsza” ten wyjątkowo opresyjny komunistyczny system.
W Phenianie stosowane są tortury, publiczne egzekucje, niewolnicza praca w łagrach, wymuszane aborcje itp. Przy tym wszystkim, Kim Dżong-Il hojnie łoży na zbrojenia. Reżim Kima jest
najbardziej represyjnym na świecie. Prawa człowieka tam nie istnieją. Za byle co, lub wskutek
kłamliwego doniesienia, ludzie są aresztowani, torturowani, zabĳani. Nie ma w tym kraju żadnej
zorganizowanej opozycji politycznej, ani żadnych niezależnych organizacji. Prawdopodobnie,
organizacji nielegalnych – poza tajnymi kościołami – również nie ma.
W ostatnich latach coraz większej liczbie Koreańczyków udaje się uciec z Korei Północnej,
głównie przez Chiny, bowiem granica z Rosją jest bardzo krótka i pilnie strzeżona. Uciekinierami są na ogół „zniechęceni reżimem” aparatczycy. Niemniej, wielu z nich miało za sobą przeżycia obozowe, jako więźniowie lub ich oprawcy. Przynoszą oni ze sobą do Wolnego Świata
świadectwa tego, jak wygląda życie w Korei Północnej, a w szczególności, świadectwa terroru,
który zawsze towarzyszył komunistycznym rządom. Rzeczywiście, spora przestrzeń Korei Północnej to więzienia i obozy niewolniczej pracy. Jest ich około pięćdziesiąt. Północni Koreańczycy wymyślili nawet wyszukane nazwy tych więzień: „Kolonie karnej pracy dla
aresztowanych przestępców politycznych”, „Długoterminowe więzienia – obozy pracy” oraz
„Obozy reedukacyjne”. Szacuje się, że liczba znajdujących się w nich więźniów waha się pomiędzy 150 a 300 tys. Liczby te są płynne, bo umieralność jest wysoka, a na miejsce zmarłych
dowozi się nowych.
Charakterystycznym jest, że gdy ktoś zostaje oskarżony o przestępstwo polityczne, a „przestępstwem” może być na przykład posiadanie odbiornika radiowego, czy telewizora, umożliwiającego odbieranie stacji zagranicznych, to również zostaje aresztowana cała jego rodzina –
dwa, a nawet trzy pokolenia. Wszyscy ci ludzie traﬁają do obozów, najczęściej bez żadnych wyroków sądowych. Ciężarnym kobietom natychmiast robi się prymitywną aborcję. Gdy dziecko
rodzi się w łagrze, wartownicy zmuszają więźniów do jego zabicia. Zazwyczaj nikt nie wie nawet
dokąd wywieziono te rodziny po aresztowaniu, a opuszczone mieszkania przekazuje się „zasłużonym towarzyszom”. Jakże łatwo w takiej sytuacji stać się donosicielem! Uciekinierzy na zachód najczęściej opowiadają, że przyczyną ich uwięzienia były donosy: na przykład ktoś z ich
rodziny źle wyraził się o reżimie Kim Dżong-Ila, lub też, że są wierzącymi chrześcĳanami. Za
jedno słowo o Bogu grozi w Korei Północnej więzienie. A mimo to istnieją tam liczne, ściśle zakonspirowane, grupy odprawiające nabożeństwa.
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Obozy karne są silnie strzeżone. Ich położenie i działalność są ściśle tajne. Więźniowie zmuszani są do pracy przez armię strażników i oprawców. Zdjęcia satelitarne pokazują, że strzegą
ich również baterie dział przeciwlotniczych, gdyby przypadkiem chciano zaatakować
i wyswobodzić obóz z powietrza. Warunki obozowe są tragiczne: bardzo ciężka i wielogodzinna
praca bez żadnych zabezpieczeń na przykład w kopalniach węgla, przy minimalnych racjach
żywnościowych, w prymitywnych warunkach bytowania, oraz surowe kary za najmniejsze przewinienia. Odpowiedzialność jest zbiorowa, więc i kary są zbiorowe.
W obozach przeprowadza się najrozmaitsze biologiczne i chemiczne eksperymenty na ludziach (w szczególności – w Camp 22, Haengyong). Dokonuje się ich w specjalnych szklanych
komorach. Często prowadzą one do śmierci całej rodziny, łącznie ze starcami i dziećmi. A „naukowcy” siedzą dookoła komory, obserwują i robią notatki… Jednemu z uciekinierów z Korei
Północnej, który opowiadał o warunkach w tym obozie, udało się przeszmuglować oﬁcjalny list,
który został mu wręczony, gdy przewozili go z jednego obozu do innego: „Posiadacz tego listu
jest przenoszony z obozu… do obozu 22 w celu przeprowadzania doświadczeń z płynnym
gazem, używanym w broni chemicznej”.
Inny uciekinier, wartownik, zeznawał, że pracowników obozów uczy się traktować więźniów
nie jak ludzi, lecz jak nic niewarte bydło. Zasadą jest, że nagrodą za zabicie uciekającego więźnia
jest prawo do nauki na uniwersytecie. W związku z tym, wartownicy często mordują zupełnie niewinnych ludzi, by tylko się zasłużyć i wyswobodzić z pracy w obozie. Ciała zabitych zakopywane
są często pod drzewami owocowymi. W ten sposób, na przykład, sad owocowy w obozie Kaechon
zdobył sobie wysoką renomę za wyjątkowo duże i smaczne jabłka, gruszki, brzoskwinie i śliwki.
Owoce te są zarezerwowane na oﬁcjalne przyjęcia dla wyższych urzędników partii i policji. Typową
karą w obozie jest zamknięcie w „klatce” – pomieszczeniu o szerokości 60 na 60 cm i wysokości
110 cm, z otworem „toaletowym” w podłodze. Pomieszczenie to nie pozwala na wyprostowanie,
wyciągnięcie nóg, ani położenie się. Nawet oparcie się o ścianę jest bolesne, bo ściany są chropowate, pełne drzazg lub gwoździ. „Winowajców” trzyma się w takich klatkach po kilka lub kilkanaście dni, podając im głodową rację wody i żywności. Uciekinierzy opowiadali, że największym
szczęściem dla takiego więźnia w klatce jest, gdy przez otwór toaletowy wejdzie szczur. Natychmiast zostaje on złapany i zjedzony na surowo…
Szacuje się, że w północnokoreańskich obozach zatrudnionych są tysiące strażników. Po dodaniu do tego policyjnych informatorów, przywódców partyjnych, wojskowych i rządowych,
osób, które pracują w służbach „bezpieczeństwa” i w wymiarze „sprawiedliwości”, liczba funkcjonariuszy systemu przekracza milion ludzi. Więźniowie obozów karnych wykonują najczęściej
prace dla wojska, a ostatnio również na zlecenia chińskich producentów. Pragmatyczne Chiny
od wielu lat zalewają świat tanimi, drobnymi produktami. Podrabiają dużo droższe zachodnie
produkty i zalewają nimi światowe rynki. Teraz, gdy mają tańszych wyrobników w Korei Północnej proceder ten staje się jeszcze bardziej opłacalny.
Rząd Korei Północnej ingeruje w prawie każdą dziedzinę życia obywateli. Na przykład, mężczyznom nie wolno mieć dłuższych włosów niż zezwala na to odpowiednia ustawa. Władze tłumaczyły tę ściśle egzekwowaną zasadę argumentem, że długie włosy negatywnie wpływają na
rozwój inteligencji, bo absorbują zbyt dużo wartości odżywczych, zawartych w spożywanym jedzeniu. Tak więc włosy dłuższe o pół centymetra nie tylko „zmniejszają inteligencję” delikwenta, lecz także mogą się stać przyczyną jego aresztowania i spędzenia reszty życia w łagrze!
Ciekawe, że to prawo dotyczy tylko mężczyzn.
Kilka lat temu oglądałam ﬁlm nakręcony przez ekipę amerykańskich lekarzy – okulistów,
którzy zaoﬁarowali niewidomym obywatelom Korei Północnej zrobienie bezpłatnej, dość rutynowej od lat, operacji katarakty. Polega ona na wycięciu zmętniałych soczewek i wszczepieniu

sztucznych, plastikowych, ale w Korei Północnej tego zabiegu nie opanowano. Po operacji pacjenci mają oczy zabandażowane przez kilka dni. Kulminacyjny moment tego ﬁlmu pokazał odwĳanie bandaży i reakcje pacjentów: bez słowa rozglądali się, wstawali i szybkim krokiem
zmierzali do ściany, na której wisiał portret Kim Dżong-Ila otoczony girlandami kwiatów. Klękali
przed nim, bili pokłony, wykrzykując długie podziękowania. Nie dziękowali lekarzom – lecz
jemu...
Turyści na ogół nie mają wstępu do Korei Północnej. Od pewnego jednak czasu mogą oglądać
ten kraj z daleka, od strony morza. Wiele osób, szczególnie południowych Koreańczyków, decyduje się na taką morską wycieczkę, by zobaczyć, choć z oddali, ziemię swoich przodków. Nie
wolno jednak zbytnio przybliżać się do brzegów, ani robić zdjęć. Za sfotografowanie ogromnego
napisu na północnokoreańskim wzgórzu, „Kim Dżong-Il jest naszym podarunkiem z niebios”,
dziennikarz CBS, Hirscher, został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu.
W latach 1995–1997 już nie tylko więźniowie głodowali, ale miliony północnych Koreańczyków głodowało wskutek nie tyle klęsk naturalnych, ile na skutek ekonomicznych błędów
rządu. Komunistyczne kołchozy nie były w stanie produkować efektywnie i dostarczać krajowi
żywności w dostatecznej ilości. W tej dramatycznej sytuacji zdarzały się nawet wypadki kanibalizmu. Ludzie odkopywali świeżo zakopanych zmarłych i jedli ich ciała. Przytacza się też historię kobiety, która zabiła swoje siedmiomiesięczne dziecko i zjadła je wraz z inną kobietą. Syn
tej ostatniej doniósł o tym władzom i obie kobiety uwięziono. Zanim ogromne ilości żywności
zostały przysłane Korei Północnej przez różne państwa świata, od 300 tys. do dwóch milionów
ludzi, czyli od 1.3 do 9.1 proc. populacji zmarło z głodu.
Zbyt długo, ponad pół wieku świat na ogół nie interesował się Koreą Północną. Niewyobrażalne cierpienia jej mieszkańców, w szczególności tych uwięzionych w barbarzyńskich łagrach,
były okryte milczeniem. Trzeba, by świat wreszcie dowiedział się więcej i zareagował na te
zbrodnie, będące hańbą dla całej ludzkości.

Uciekinierzy
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Uciekinierzy z Korei Północnej wyraźnie rysują przerażający, brutalny obraz życia 22 mln
ludzi w tym kraju. Przed laty, opowieściom nielicznych z nich nie dawano wiary, traktując je
jako narzędzie propagandy Korei Południowej. Dzisiaj, uciekinierów z Korei Północnej są tysiące,
a może już i setki tysięcy – pełny obraz „exodus’u” jeszcze nie jest znany. Najczęściej północni
Koreańczycy uciekają na zachód do Chin przez rzeki Tumen i Yalu (Amnok). Niektórzy przedzierają się potem przez pustynie lub dżungle do Mongolii, Burmy, Tajlandii i dalej.
Ich opowieści o Korei Północnej składają się w spójną całość, powtarzają się ciągle te same
elementy – okrucieństwo, tortury, męczarnie, represje i… powszechna bieda, głód. Ta spójność
znacznie zwiększa wiarogodność indywidualnych relacji i maluje coraz bardziej szczegółowy
obraz ogólnej sytuacji na Północy. Z drugiej strony, okrucieństwa i represje powodują coraz większą falę zdesperowanych uciekinierów. Ludzie ratują się ucieczką niezależnie od kosztów, często
mając świadomość, że narażają na represje całe swe najbliższe otoczenie. W dużym stopniu są
to reżimowi oprawcy, którym ziemia zaczęła palić się pod nogami – torturują się sami tą straszną
świadomością. Nie jest jednak wykluczone, że na fali exodusu rząd Kima wysyła w świat setki
i tysiące swoich komunistycznych, dobrze wyszkolonych agentów i terrorystów…
Ucieczka z Korei Północnej do Chin nie kończy tragedii. Koreańscy uciekinierzy najczęściej
kierują się w okolice, gdzie mieszkają przyjaźnie nastawieni Chińczycy pochodzenia koreańskiego. Niestety, komunistyczne Chiny mają umowę z Koreą Północną. Co jakiś czas robią

KOREA – MIGAWKI Z ROZDARTEGO KRAJU

obławy i łapanki i zwracają Korei Północnej jej obywateli. Uciekinierów czeka wtedy we własnym
kraju bardzo surowa kara. Natomiast uciekinierzy koreańscy, którym udało się pozostać w Chinach, są narażeni na rozmaite szykany oraz wykorzystywanie ﬁnansowe, ﬁzyczne i seksualne.
Koreańskie kobiety są często wręcz sprzedawane farmerom za żony przez chińskich szmuglerów
i współczesnych handlarzy niewolników. A popyt na kobiety jest tam duży, szczególnie na wsi,
gdyż chińskie prawo ograniczające przyrost naturalny, doprowadziło do masowego zabĳania nowonarodzonych dziewczynek (bo tradycyjnie każda chińska rodzina chce mieć syna) spowodowało duży niedobór kobiet.
Niewielki odsetek uciekinierów z Północy traﬁa na Południe, głównie dzięki grupom chrześcĳańskich misjonarzy, lub z pomocą zawodowych szmuglerów. Każdy taki uciekinier jest traktowany nawet lepiej niż obywatele Korei Południowej. Uzyskuje obywatelstwo, otrzymuje
mieszkanie, bezpłatną naukę – a później pracę, jednorazową sumę 25 tys. dolarów oraz miesięczną rentę 500 dolarów. Niestety, nawet przy tak ogromnej pomocy ludzie z Korei Północnej
nie potraﬁą się odnaleźć w normalnym kraju, w którym przynajmniej język nie jest im obcy.
Korea Południowa jest dynamicznym kapitalistycznym państwem z konkurencją, inicjatywą
i dużym tempem życia, czyli wszystkim tym, co wyprano z mózgów północnym Koreańczykom.
Uciekinierzy nie potraﬁą się odnaleźć, żyć w nieznanym, obcym im otoczeniu; nie umieją pracować wydajnie.
Fakt ten jest bardzo niepokojący. Pomimo wielu oﬁcjalnych zapewnień Korei Południowej
o pełnej gotowości do zjednoczenia kraju i wchłonięcia rodaków z Północy, oraz praktycznych
posunięć w kierunku ralizacji tego zjednoczenia, uciekinierzy z Korei Północnej, którym udaje
się wreszcie dostać do Korei Południowej, mimo ogromnej pomocy państwa, czują się dyskryminowani. Sytuacja ta jest zresztą typowa. Po dwudziestu latach od zjednoczenia, państwo niemieckie ciągle ma poważne problemy z Niemcami ze wschodu. Wyniki komunistycznego prania
mózgów przez półwiecze są niezwykle trwałe.

Obecne zagrożenie rakietami
W 2007 r. Korea Północna pojawiła się w wiadomościach i na łamach pierwszych stron gazet.
Komunistyczna Korea zamierza odpalić 65-tonową międzykontynentalną rakietę balistyczną
Taepodong-2 o zasięgu ponad 15 tys. kilometrów, a więc zdolną dosięgnąć Australi oraz zachodniego wybrzeża USA. Na razie nie wiadomo czy rakieta jest wyposażona w ładunek nuklearny.
Poprzednia próba rakietowa Korei Północnej, w czasie której pocisk przeleciał nad terytorium
Japonii i utonął w Pacyﬁku, miała miejsce w 1998 r.
Podczas, gdy reżim na Północy jest często przedstawiany jako „banda niedorozwiniętych
kretynów kierujących domem wariatów”, to w istocie kraj ten jest rządzony przez niezwykle
inteligentnych i całkiem racjonalnych ludzi, którzy mają silnie wyrobione poczucie samoochrony
i samozachowania. Kim Dżong-Il jest również aktorskim mistrzem w dyplomacji wymuszania.
Prawdopodobnie rozdmuchanie sprawy odpalenia rakiet miało na celu uzyskanie od USA następnych koncesji. Korea Północna chce światowego uznania, bezpieczeństwa i oczywiście
ogromnej pomocy ekonomicznej. W międzyczasie reżim Kima prowadzi bardzo nieuczciwą grę
w stylu maﬁozów gangów – „pierze” pieniądze, produkuje i rzuca na rynek podrabiane pieniądze, szmugluje narkotyki. W związku z tym, USA prawdopodobnie nie zgodzą się na rozmowy
bilateralne z Koreą Północną na ten temat, lecz zwołają gremium, wciągając do pertraktacji
– Koreę Południową, Japonię, Chiny i Rosję. Kraje te są mocno zaniepokojone poczynaniami
Korei Północnej, ale interesy każego z nich są odmienne. Japonia, która obawia się, że będzie

pierwszym celem rakiet koreańskich stara się, z pomocą USA, stworzyć rakietową tarczę
obronną. Natomiast, dla Korei Południowej i częściowo dla Chin, ewentualny nagły upadek reżimu Kima i następująca potem wielomilionowa fala uchodźców stwarza zagrożenie równe zagrożeniu wojną.

Uwagi końcowe
W 1983 r. powstała radiowa organizacja łączenia rodzin koreańskich. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy zebrano ponad 100 tys. zgłoszeń i wkrótce – niestety tylko 1000 osób
– odnalazło członków swoich rodzin. A szacuje się, że istnieje ok. 10 mln rozłączonych członków
rodzin...
Od 1992 r. trwają negocjacje między premierami obu Korei w duchu „pojednania i nieagresji”. W czerwcu 2000 r. Prezydent Republiki Korei (Południowej), Kim Dae-Jung spotkał
się w Phenianie z Kim Dżong-Ilem. Rozmowy dotyczące łączenia rodzin rozpoczęły negocjacje
w kierunku zjednoczenia kraju. W 1990 r. rozpoczęto współpracę kulturalną pomiędzy obiema
Koreami oraz uzgodniono wspólne drużyny sportowe na międzynarodowe imprezy, a w 1991 r.
rozpoczęto wreszcie wymianę towarową.
Południowokoreańskie ﬁrmy Hyundai i Samsung wydały już ponad miliard dolarów amerykańskich, aby założyć w Korei Północnej swoje przedstawicielstwa i uruchomić tam produkcję,
jako pierwsze „enklawy kapitalizmu”. Mimo niezbyt dobrego startu, zamierzają nadal inwestować w tym kraju.
***
Granitowo-diorytowa góra Diamentowa Kumgangsan o wysokości 1638 metrów znajduje się
w bardzo młodym geologicznie łańcuchu gór Taebaek na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Koreańskiego w Korei Północnej, niedaleko od granicy z Koreą Południową. Góra ta jest znana od
czasów starożytnych ze swej piękności, monumentalności i cudów. Dla buddystów jest miejscem świętym. Od wielu wieków Koreańczycy urządzali w to miejsce pielgrzymki. Od 1998 r.
Korea Północna pozwala cudzoziemcom, w szczególności południowym Koreańczykom – za dolary – na odwiedzanie Kumgangsan. Jej okolice, które zawierają 12 tys. legendarnych kamiennych
formacji – cudów, stały się specjalnym wydzielonym „Terenem turystycznym” na Północy. Przybysze z Korei Południowej przechodzą kontrolę paszportową i celną w DMZ. Muszą na granicy
pozostawić telefony komórkowe i komputery, bo przedmioty te mogłyby „zatruć” głowy miejscowych Koreańczykow „wywrotowymi ideami kapitalistycznymi”. Ale to nie jest istotne. Najważniejszą sprawą jest to, że pozwolenie Koreańczykom z południa na zwiedzanie kawałka Korei
Północnej jest pierwszym ważnym „klinem” wbitym w ten hermetycznie zasklepiony komunistyczny bastion. Już od kilkunastu lat wielu turystów pielgrzymuje do góry Kumgangsan modląc
się i wierząc, że jeżeli ta Święta Góra jest miejscem 12 tys. cudów, to niewątpliwie wpłynie ona
na spełnienie następnego – szybkiego i pokojowego zjednoczenia obu Korei.
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LESZEk ŻEBrOWSki

O Żydach w Powstaniu Warszawskim jeszcze nie wszystko…
Barbara Engelking, Dariusz Libionka,

Żydzi w powstańczej Warszawie
(Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2009)

Powstanie Warszawskie 1944 r. obrosło przez ponad 65 lat
od jego zakończenia imponującą literaturą. Żadne inne wydarzenie z okresu II wojny światowej na ziemiach polskich nie
doczekało się takiej liczby wspomnień (wydanych i niewydanych), pamiętników, relacji, opracowań i pozycji naukowych.
Mogłoby się więc wydawać, że wiemy już o nim prawie
wszystko. Tak jednak nie jest. Świadczy o tym opracowanie
Barbary Engelking i Dariusza Libionki, Żydzi w powstańczej
Warszawie (Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad
Zagładą Żydów, 2009).
Jest to temat modny ostatnio także w Polsce („Żydzi a…”;
„Żydzi w…”), szczególnie na tle zainteresowań ukierunkowanych etnocentrycznie, tak oczywistych w krajach zachodnich.
Aż dziw bierze, że tego typu pozycja powstała dopiero teraz.
Wprawdzie informacje o udziale Żydów (czy też osób „pochodzenia żydowskiego”) w Powstaniu Warszawskim i ich losach
podczas powstania pojawiały się praktycznie od początku, to w tym przypadku mamy próbę całościowego potraktowania tematu. Szkoda, że tak późno, albowiem nie ma już praktycznie możliwości zebrania szczegółowych relacji, czy też namawiania wiarygodnych osób do pisania
wspomnień. Nieubłagany upływ czasu zrobił swoje.
Największy problem to zdeﬁniowanie, kto jest „Żydem”. Zależnie od badanego zagadnienia,
dość dowolnie można manipulować tym pojęciem, aby uzyskać wynik wyższy lub niższy. Bez
ścisłego określenia owego pojęcia nie ma szans na ustalanie w miarę dokładnej liczby żydowskich uczestników powstania, zarówno tych walczących (z bronią w ręku i pomocników), jak
i populacji cywilnej. Z różnych powodów jest to niemożliwe, pozostają więc domniemania i kryteria bardziej ogólne (czasem zaś bardziej szczegółowe) niż w przypadku innych nacji. Idąc za
Gunnarem S. Paulssonem1, Engelking i Libionka przyjmują, że w chwili wybuchu powstania
w Warszawie ukrywało się ok. 17 tys. Żydów.
Autorzy zmuszeni byli zatem, siłą rzeczy, do bazowania przede wszystkim na piśmiennictwie, które powstało od powstania (sierpień–październik 1944) do dziś. Dokumentacja źródłowa, dotycząca powstania, w postaci wytworzonych wówczas na bieżąco dokumentów
(rozkazów, raportów, analiz, sprawozdań, pamiętników, zapisków itp.) jest imponująca. Przechowywana jest przede wszystkim w archiwach państwowych, archiwach organizacji społecznych, w tym kombatanckich (krajowych i zagranicznych), a także w zbiorach prywatnych, do
dziś jeszcze nierozpoznanych do końca.

Zob.: G. S. Paulsson, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1944 (Kraków: Znak, 2007).
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Olbrzymia większość szczegółowych raportów i sprawozdań z miejsc walk, barykad, stacjonowania sił własnych i nieprzyjaciela, opisy sytuacji, czy zachowań ludności cywilnej składanych
codziennie (czasem nawet częściej) zachowała się do naszych czasów, choć jest ona rozproszona
po wielu archiwach. Trudno znaleźć jakieś większe walki, oddziały, czy wydarzenia – które nie
miałyby żadnego odzwierciedlenia w dokumentach struktur powstańczych. Wytwarzały je, bowiem różne szczeble: bezpośredni uczestnicy (dowódca barykady, placówki, rejonu, patrolu
itp.), wywiad i kontrwywiad, oﬁcerowie inspekcyjni, przedstawiciele organów cywilnych działających na danym terenie. Te same informacje, w postaci już skróconej, traﬁały później do
zbiorczych raportów i sprawozdań. Część z nich traﬁała do powstańczej prasy, inne w radiowych
meldunkach do Londynu. Można zatem, z prawie całkowitą pewnością, założyć, że na każdy
ważniejszy temat można coś znaleźć w dostępnych obecnie archiwach, ponadto – dzięki olbrzymiej literaturze pamiętnikarskiej i wspomnieniowej, kronikarskiej (dotyczącej poszczególnych
zgrupowań, batalionów czy oddziałów) informacje pierwotne są na ogół wzmocnione szczegółowymi opisami (o różnej wadze i znaczeniu). Może dlatego tak trudno napisać przystępną, ale
wyczerpującą monograﬁę Powstania Warszawskiego. Dotychczas powstało ich wiele i wszystkie
mają poważne braki, niektóre zaś – w zależności od stopnia szczegółowości – są jednak kopalnią
informacji.
Engelking i Libionka wyznaczyli sobie bardzo ambitne zadanie. Za samą odwagę należy ich
pochwalić, albowiem skupili się nie tylko na Żydach – bezpośrednich uczestnikach powstania
(walczących z bronią w ręku i tych z formacji pomocniczych, których było jednak znacznie więcej), ale także na losach cywilnej ludności żydowskiej podczas walk oraz, co szczególnie ważne,
na pokazaniu losów tych, którzy po upadku powstania zdecydowali się pozostać po raz drugi
w wymarłym mieście (niektórzy po raz drugi, bowiem wcześniej, po upadku powstania w getcie,
wielu z nich ukrywało się już w ruinach „dzielnicy żydowskiej”).
Autorzy niewątpliwie dokonali bardzo cennej rzeczy – w sposób szczegółowy przebadali piśmiennictwo żydowskie (relacje, wspomnienia, dokumenty itp.), dotyczące tego okresu, uzyskując ogólny obraz, gdzie byli Żydzi w powstaniu, pokazali ich większe skupiska, akces wielu
z nich do Armii Krajowej i innych organizacji wojskowych. Nie ukrywają, jak bardzo zależało im
na wydobyciu wszelkich informacji o negatywnych, czy choćby podejrzanych zachowaniach
wobec Żydów ze strony powstańców, czy ludności cywilnej. Ale to chyba jest jedna z głównych
słabości książki, bowiem są to na ogół informacje ogólnikowe, jednostronne, lakoniczne, bardzo
subiektywne i emocjonalne. Ponadto, część z nich podlegała w miarę upływu czasu modyﬁkacjom, uzupełnieniom i rozszerzeniom. (Niekiedy autorzy słusznie to pokazują, kwestionując
prawdziwość niektórych relacji czy wspomnień, gdy zawierają skrajnie rażące błędy.) Spora ich
część to niestety informacje z drugiej ręki – zasłyszane, niekiedy po latach, od uczestników powstania lub ich bliskich, co bardzo poważnie obniża ich rangę i autentyczność przekazu.
Wszystkie powinny być dokładnie sprawdzone i, w miarę możliwości, weryﬁkowane (bezpośrednio innymi źródłami, lub – jeśli to nie było możliwe, pośrednio, przez sprawdzanie charakterystycznych szczegółów, takich jak wymieniane daty, nazwiska, topograﬁa itp.). Tego
jednak Autorzy nie dopełnili (o czym będzie mowa poniżej), co znacznie osłabia ich wnioskowanie, oparte o tak niepewne źródła.
Znacznie gorzej jest ze znajomością dokumentów, relacji i wspomnień powstańczych.
W tym zakresie skupili się najwyraźniej na najbardziej dostępnej literaturze, co można jakoś
usprawiedliwiać z uwagi na jej obszerność; stało się to jednak kosztem jakości pracy. Musieli
się bowiem liczyć z tym, że cytowane przez innych dokumenty są niepełne, a stosowane nagminnie opuszczenia i przemilczenia (wynikające z bardzo różnych powodów) mogą znacznie
osłabić, czy wręcz wypaczyć wnioskowanie własne.

Engelking i Libionka, wymieniając we wstępie autorów najważniejszych opracowań, w których są odniesienia czy informacje ich interesujące, raz zdobywają się na konieczny, czy wręcz
niezbędny krytycyzm, w innych przypadkach już nie. Tak jest w przypadku Bernarda Marka2,
pierwszego dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, który był stalinowskim propagandzistą, ale nie uwzględniają np. stanowiska Reubena Ainszteina3, który w swej fundamentalnej
pracy napisał o Powstaniu Warszawskim:
Polscy faszyści podczas powstania prawdopodobnie zabili więcej
Żydów niż Niemców: tylko w jednym wypadku zamordowali 30 Żydów,
którzy wyszli z kryjówek na ul. Długiej 25, aby przystąpić ochotniczo do
powstania. Wielu z polskich nazistów to byli polscy oﬁcerowie i jako takim
dano im dowództwo nad oddziałami Armii Krajowej, gdzie robili wszystko,
aby zintensyﬁkować antyżydowską nienawiść, opowiadając swoim żołnierzom, że powodem, dla którego Armia Czerwona zatrzymała się na
wschodnim brzegu Wisły było to, że jest ona dowodzona przez Żydów odpowiedzialnych za masakrę katyńską, którzy teraz chcieli zemścić się na
Polakach za warszawskie getto. Ponieważ wielu z tych żołnierzy miało
z tego powodu wyrzuty sumienia, taka propaganda odnosiła sukces.4

Ponieważ straty po stronie niemieckiej w Powstaniu Warszawskim wyniosły ok. 15–16 tys.
ludzi, to ilu Żydów musieliby zabić powstańcy, aby oﬁar po ich stronie było jeszcze więcej? Co
można sądzić o autorze, który rozpowszechnia tak makabryczną propagandę na temat Powstania
Warszawskiego i jego innych „ustaleniach”?
Engelking i Libionka z całą powagą powołują się też na opracowanie Edwarda Kossoya:
„Żydzi w Powstaniu Warszawskim”5, którego jakoby zainspirował nieznany nikomu, jakoby aż
kilkaset stron liczący manuskrypt (o tym samym tytule), autorstwa Władysława Jewsiewickiego,
a także na osławiony artykuł Michała Cichego (poprzedzony obszernym wstępem Adama Michnika) w Gazecie Wyborczej, opublikowany z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego.6 Tylko
w stosunku do artykułu tego ostatniego autora mamy informację, że:
Publikacja Cichego, mimo że wprowadzała do obiegu sporo materiału
źródłowego i wiedzę o nieznanych szerzej epizodach z okresu powstania,
przyczyniła się do gwałtownego podniesienia poziomu emocji wokół tego
tematu. A także: Nie po raz pierwszy okazało się, że w atmosferze skandalu rzeczowa wymiana poglądów na temat stosunków polsko-żydowskich,
pomimo uczestnictwa w niej wybitnych historyków, nie jest możliwa.7

2
Zob.: B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim na tle ruchu oporu w Polsce. Geneza i przebieg (Warszawa: b.w., 1953);
tegoż, Walka i zagłada warszawskiego getta (Warszawa: b.w., 1959).
3
4

Autorzy przywołują tylko: R. Ainsztein, The Warsaw Getto Rewolt (New York: b.w., 1979).

5
6
7

E. Kossoy, „Żydzi w Powstaniu Warszawskim”, Zeszyty Historyczne (Paryż) nr 147 (2004).

Tegoż, Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe. With a historical survey of the Jews as ﬁghter and soldier in
the Diaspora (New York: Barnes & Noble Books, 1974): s. 676.
M. Cichy, „Polacy – Żydzi. Czarne karty powstania”, Gazeta Wyborcza, 29–30 I 1994.
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B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie (Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą
Żydów, 2009): s. 12.
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Autorzy nie zdobyli się jednak na pokazanie choćby głównych nurtów dyskusji, jaka na ten
temat odbyła się w Polsce w następnych miesiącach po publikacji Gazety Wyborczej i ustosunkowanie się do najważniejszych zarzutów, że tenże autor posługiwał się fałszowanymi cytatami,
które miały, według niego, uzasadniać postawioną z góry tezę, jakoby powstańcy z „AK i NSZ
wytłukły mnóstwo niedobitków z getta”.8
Kossoy także zasłużył na niezbędny krytycyzm, „odkrył” bowiem (co prawda, nie jako pierwszy) nieistniejącą przecież „Międzynarodową Żydowską Brygadę Pomocniczą Armii Ludowej”,
która miała jakoby liczyć „około 150 ludzi” i w ciągłych walkach ponieść tak wielkie straty, że
„praktycznie przestała istnieć”.9
Tym dwóm publikacjom – Cichego i Kossoy’a – warto poświęcić tu więcej miejsca, aby pokazać, do czego, do jakich absurdów, może prowadzić bezkrytyczne posiłkowanie się „źródłami”,
które w istocie nimi nie są.
O rzekomej zbrodni, popełnionej przez powstańców (ze wskazaniem na NSZ) Michał Cichy
napisał w swym artykule:
Znane mi są relacje, dokumenty i opracowania mówiące o zabiciu
przez powstańców około 60 Żydów, w tym 44 lub 45 w dwóch zbiorowych
morderstwach, z których jedno (30 oﬁar NSZ-owców) jest bardzo słabo
udokumentowane. […]

Nie mamy i może nigdy nie będziemy mieli najważniejszych informacji. Szacunki liczby
Żydów ukrywających się w Warszawie w chwili wybuchu powstania wahają się od 7 do 30 tys.
Nie wiem, skąd pochodzi powtarzana często informacja, że w szeregach powstańczych walczyło
tysiąc Żydów, z których poległo 500.
Trudno sprawdzić te dane. Również podaną przez historyka Holokaustu Martina Gilberta
liczbę ponad stu zabójstw na Żydach popełnionych w czasie powstania przez Polaków.
Jeśli zbrodnia na Długiej jest „słabo udokumentowana”, to jednak jakoś być powinna.
W dalszej części swych wywodów Cichy jednak twierdzi, że opiera się na fragmencie opracowania Bernarda Marka:
mowa jest [o niej] wyłącznie w nie popartym źródłowo fragmencie
z monograﬁi Walka i zagłada warszawskiego getta Bernarda Marka, wydanej
w Warszawie w roku 1959. Fragment ten brzmi: „Oddział NSZ ze Starego
Miasta zamordował podczas powstania na Długiej 25 grupę 30 Żydów,
którzy przechowywali się tam przez cały czas wojny i teraz wyszli po raz
pierwszy na wolność”. Sądzę, że gdyby Mark rzecz wymyślił, nie podawałby numeru domu, bo jest to w końcu rzecz, którą łatwo zakwestionować, ale informacji tej (choć może być prawdziwa) historyk nie może
uznać za wiarygodną bez dotarcia do źródeł.10

Argument o tym, że skoro Mark podał numer domu (Długa 25), to całej sprawy jednak nie
wymyślił, jest po prostu śmieszny. Wystarczy rozpoznać topograﬁę powstania na Starówce,

8
9
10

M. Cichy, „Wspomnienia umarłego”, Gazeta Wyborcza, 15 XII 1993.
E. Kossoy, dz. cyt., s. 50.
M. Cichy, „Polacy – Żydzi…”, dz. cyt.

rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i instancji dowódczych. Ulica Długa na Starym Mieście odgrywała niezwykle istotną rolę. Na rogu Długiej i Barokowej przebywali m.in.: dowódca
Armii Krajowej, gen. Tadeusz Komorowski i Delegat Rządu na Kraj, Jan S. Jankowski. Tu mieściły się siedziby największych powstańczych zgrupowań, powstańcze szpitale oraz sztaby powstańczych batalionów. Wreszcie, przy Długiej 25 (a więc w miejscu popełnienia rzekomej
masowej zbrodni na Żydach) miał swą siedzibę dowódca obrony Starego Miasta, płk Karol Ziemski ps. „Wachnowski”. Zbrodnia musiałaby zatem zostać popełniona w miejscu stacjonowania
jego sztabu! We wszystkich okolicznych domach (a właściwie – piwnicach) mieściły się warsztaty, punkty sanitarne i w nich ukrywały się tysiące osób cywilnych. Nie było takich miejsc na
warszawskiej Starówce, w których można było bezkarnie i po cichu popełnić mord na 30 osobach, ukryć zwłoki i liczyć, że to się nie wyda. Przecież komunikaty powstańcze są szczegółowe
i donoszą o wszelkich przejawach życia w oddziałach walczących, nastrojach ludności, ruchach
nieprzyjaciela. Nie ma w nich mowy o jakichkolwiek mordach na Żydach. I wreszcie – przy
Długiej 25 (ani też w pobliżu) nie stacjonował żaden oddział NSZ – zgrupowanie tej formacji
mieściło się na początku tej ulicy.
Engelking i Libionka przywołują jednak za Bernardem Markiem i następnie za Michałem
Cichym sprawę Długiej 25.
Wielki ciężar gatunkowy miała też sprawa masowego mordu na Żydach
przypisywanego powstańcom. W 1959 r. ówczesny dyrektor ŻIH Bernard
Mark podał, że przy ul. Długiej 25 „oddział NSZ ze Starego Miasta zamordował 30 Żydów, którzy przechowywali się tam przez cały czas wojny
i teraz wyszli po raz pierwszy na wolność”. Znawcy tematu ze wszech miar
słusznie kwestionują prawdziwość tego zapisu, argumentując, że po pierwsze, dokonanie i ukrycie takiej zbrodni było całkowitym niepodobieństwem. A po drugie, milczą na ten temat inne źródła – zarówno polskie,
jak i żydowskie”. Na tym właściwie powinni sprawę zakończyć, uznając,
że nic takiego nie miało miejsca. A jednak, komentują to następująco:
„sprawa ta jest niezwykle słabo udokumentowana”.11

Mark w pierwszym wydaniu swej pracy (w 1953 r.) w ogóle o takim wydarzeniu nie wspominał.12 W wydaniu drugim powołał się natomiast na opracowanie Tadeusza Sarneckiego, jako
na źródło tej informacji. Jednakże w żadnych wspomnieniach tego autora informacji o ul. Długiej
25 nie ma!
Nie wiadomo, dlaczego Michał Cichy oraz Barbara Engelking i Dariusz Libionka tak poważnie potraktowali Marka jako historyka, który niewątpliwie jest autorem o „wyjątkowo małej
wiarygodności”, jak to określił w dyskusji nad publikacją Cichego prof. Tomasz Strzembosz.13

11
12

B. Engelking, D. Libionka, dz. cyt., s. 191.

Zob.: B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim na tle ruchu oporu w Polsce. Geneza i przebieg (Warszawa: Żydowski
Instytut Wydawniczy, 1953). Na stronie 313 autor ten napisał ogólnikowo, zgodnie z ówczesną linią propagandową, że „reakcyjne
grupy NSZ-owskie od pierwszej chwili zaczęły mordować tych ludzi, ocalałych z pogromu hitlerowskiego”.
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13
Zob. nekrolog: Bernarda Marka: H. Malinowski, „Bernard Mark (8 VI 1908 – 4 VII 1966)”, Z pola walki. Kwartalnik poświęcony
dziejom ruchu robotniczego, nr 1(37) (1967): s. 268–270. Mark został w nim scharakteryzowany jako „wybitny historyk, żarliwy działacz rewolucyjny”. Był członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN i dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. „Od najmłodszych lat związał się z ruchem rewolucyjnym i ideałom jego pozostał wierny do końca życia”. Faktycznie, już w 1927 został
usunięty z ostatniej klasy gimnazjum, gdyż został aresztowany za działalność komunistyczną. „W latach 1936–1939 był członkiem
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Rzecz ciekawa, że Engelking i Libionka w żadnej części swej pracy nie kwestionują też innych
„ustaleń” Cichego i nie zwracają krytycznej uwagi na jego sztuczki i niedopuszczalne zabiegi,
aby uwiarygodnić swój tekst w Gazecie Wyborczej. A jest ich bardzo dużo. Polegają one na takim
preparowaniu cytatów z dokumentów, wspomnień czy relacji, aby wywrzeć na czytelniku wrażenie wyjątkowej staranności autora i pieczołowitości wykazanej przy analizie materiałów źródłowych. Cichy preparuje swe „cytaty” z różnych (!) dokumentów, wytworzonych w różnym
okresie, stosuje niedopuszczalne skróty, zmienia ich kolejność. Co więcej, pisownia wielu wyrazów w przytaczanych przez niego cytatach jest inna niż w oryginale, błędne są zapisy przywoływanych przez niego sygnatur archiwalnych, co może sugerować, że w ogóle nie korzystał
z tych dokumentów, a posługiwał się wyłącznie nieudolnie, nieprofesjonalnie sporządzonymi
wypisami.14
Nic dziwnego, że publikacja artykułów Adama Michnika i Michała Cichego na łamach Gazety
Wyborczej wywołała lawinę krytycznych publikacji, których nie można, jak to czynią autorzy,
sprowadzić wyłącznie „do gwałtownego podniesienia poziomu emocji wokół tego tematu”, czy
też do lakonicznego skwitowania niezwykle poważnych zarzutów o dokonanie fałszerstw, że
„nie po raz pierwszy okazało się, że w atmosferze skandalu rzeczowa wymiana poglądów na
temat stosunków polsko-żydowskich, pomimo uczestnictwa w niej wybitnych historyków, nie
jest możliwa”.15
Bardzo surowej oceny Cichego jako badacza stosunków polsko-żydowskich w Powstaniu
Warszawskim nie może osłabiać fakt, że w podsumowaniu swego artykułu podziękował on „za
pomoc i radę” osobom, które życzliwie przyjęli tekst przed jego publikacją, czyli: Teresie Prekerowej (ŻIH), Konstantemu Gebertowi (Dawidowi Warszawskiemu, publicyście Gazety Wyborczej), Janowi Jagielskiemu (ŻIH), Shmuelowi Krakowskiemu (Instytut Yad Vashem
w Jerozolimie) i Andrzejowi Kunertowi (Archiwum Polski Podziemnej w Warszawie). Świadczy
to raczej o ich wyjątkowej niefrasobliwości podczas czytania artykułu.
Ważnym zagadnieniem jest wiarygodność różnych źródeł pisanych, wykorzystywanych
przez Barbarę Engelking i Dariusza Libionkę w celu scharakteryzowania przytaczanych przez
nich wydarzeń. Przykładem niech będzie choćby publikacja Samuela Willenberga.16 Ten
autor w różnym czasie i różnych miejscach przywoływał epizody, których był naocznym
świadkiem lub uczestnikiem, a które świadczyć miały o antysemickiej atmosferze i wynikających stąd konkretnych, negatywnych działaniach wobec Żydów. Autorzy słusznie krytykują
prawdziwość jego przekazu. Ale – mimo to – umieszczają jego wspomnienia w grupie, świadczącej o „zagrożeniach i agresji” wobec Żydów podczas powstania. Po co, jeśli sami je kwestionują?

zarządu Związku Literatów Żydowskich w Warszawie. Wchodził w skład redakcji żydowskiego komunistycznego pisma legalnego
»Frajnd«, lewicowego wydawnictwa »Literarysze Trybune«, współpracując ściśle z Centralną Redakcją KPP. Był pierwszym redaktorem organu Komitetu Warszawskiego KPP »Proletariusz«, pracował w wydawnictwach KZMP w języku żydowskim »Der Chawer«
oraz innych legalnych i nielegalnych wydawnictwach komunistycznych. W ciągu szeregu lat uczestniczył aktywnie w pracy Centralnego Biura i Wydziału Żydowskiego KC KPP. […] W 1940 r. został samodzielnym pracownikiem naukowym Białoruskiej Akademii
Nauk w Mińsku, zamieszczając zarazem artykuły w ukazującym się tam dzienniku polskim »Sztandarze Wolności«. […] Pracował
w Zarządzie Głównym Związku Patriotów Polskich w ZSRR jako jeden z kierowników Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich
przy ZPP. […] Był członkiem prezydium KC Żydów w Polsce, pierwszym przewodniczącym Związku Literatów Żydowskich, współorganizatorem i redaktorem licznych wydawnictw periodycznych. Wchodził w skład prezydium Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Żydów w Polsce. Począwszy od września 1948 r. objął kierownictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego […]”.
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Zob. więcej: L. Żebrowski, Paszkwil Wyborczej. /Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim/ (Warszawa: Burchart Ed.,1995).
B. Engelking, D. Libionka, dz. cyt., s. 12.
S. Willenberg, Bunt w Treblince (Warszawa: Res Publica, 1991).

Willenberg wspomina o tym w drukowanej wersji swych wspomnień:
Igo, jest tu kilku typów z NSZ, którzy chcą cię rozstrzelać, bo jesteś
Żydem. […] Trudno mi było w to uwierzyć. Jednak tego samego dnia,
kiedy na barykadzie na Marszałkowskiej strzelałem w stronę placu Zbawiciela, padł strzał. Kula świsnęła nad moim uchem. Gdy odwróciłem się
przerażony, zobaczyłem znikającą w otworze wybitym w murze lufę karabinu. Nie mogłem uwierzyć, że moi koledzy, którzy wraz ze mną przelewają krew, po tym wszystkim cośmy razem przeżyli, po wszystkich
walkach, któreśmy razem stoczyli, chcą mnie zabić za to, że jestem
Żydem.17

Jednakże w relacji złożonej w 1948 r. w ŻIH w ogóle nie ma o tym mowy. A przecież wówczas
wszelkie informacje o „zbrodniczej działalności NSZ” byłyby nadzwyczaj mile widziane.
Wspomnienia Willenberga, wykorzystane przez Michała Cichego w jego publikacji (i tam
przytoczone w wersji odbiegającej od oryginału!18), zostały zakwestionowane w liście, sygnowanym przez jego dawnych towarzyszy broni z Batalionu AK „Ruczaj”:
[…] Łączniczka z dowództwa powinna wiedzieć, że w VII Zgrupowaniu – bat. Ruczaj nie było żadnych nieakowskich oddziałów, a więc również NSZ-owskich. Cichy pisze – „przychodzili z pogróżkami” (tzn.
wielokrotnie), Willenberg podaje – „przyszli”, tzn. raz. Niby drobiazg,
a jednak... Po tym ostrzeżeniu łączniczki, gdy Willenberg pełnił służbę na
barykadzie i „strzelił do Niemców, padł strzał, kula świsnęła mu nad
uchem […]”.
Nadwrażliwość więźnia Treblinki, skojarzona z ostrzeżeniem zakwaliﬁkowała to zdarzenie jako zamach na życie. I chociaż zamachowca nie
widział, obarczył zamachem „swoich kolegów, z którymi przelewał krew”
i o których do tej pory nie wyraził żadnej negatywnej opinii.
Willenberg nie był na barykadzie sam. Obsada barykady wysuniętej
ku nieprzyjacielowi była zawsze wieloosobowa. Oddany z tylu i z bliskiej
odległości strzał do obrońców barykady zaalarmowałby ich, a z pewnością
uczyniłby to sam Willenberg i spowodował jakąś reakcję pozostałych
obrońców. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Wątpliwości budzi również usłyszenie świstu kuli nad uchem. Świst przelatującej kuli jest słyszalny przy strzale oddanym z daleka. Przy strzale z bliska słychać jedynie
huk wystrzału. Jeśli więc Willenberg słyszał świst kuli, to strzał był oddany
z daleka, być może przez Niemców.19

Na problem „zmienności” relacji żydowskich, składanych w różnym czasie, uzależnianych
od aktualnych okoliczności i potrzeb, zwracała uwagę m.in. Teresa Prekerowa, podając

17
18
19

Tamże, s. 98.
Zob.: M. Cichy, „Polacy – Żydzi…”, dz. cyt.
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List Zarządu Środowiska Żołnierzy AK VII Zgrupowania – batalionu „Ruczaj”, podpisany przez przewodniczącego, Czesława Mroczka, opublikowany przez Gazetę Wyborczą (16–17 IV 1994), w ramach dyskusji nad publikacją Michnika i Cichego.
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konkretne przykłady. Np. Zelda Metz w relacji złożonej w ŻIH w 1945 r. stwierdziła: „Ci, którym udało się uciec cało z obozu (w Sobiborze), albo zginęli w partyzantce, albo zostali wymordowani przez AK”. Rok później, ta sama relacja została „przemodelowana” w ten sposób, że
słowa „przez AK” zostały zastąpione innymi: „przez NSZ”. Ale w amerykańskiej książce o Sobiborze (z 1980 r.), jest już inny zwrot (który Prekerowa nazywa „bardziej ogólnym”) – „przez
polskich faszystów”. Prekerowa komentuje te praktyki następująco:
Czytając i porównując te relacje, nie można się oprzeć wrażeniu, że
ich autorzy pisali pierwsze wersje pod presją ówczesnej propagandy („AK
– zapluty karzeł reakcji”), a potem, już na spokojnie, wprowadzali w nich
zmiany. Niestety, owe pierwotne – a nieraz i późniejsze, lecz powstające
na fali innych negatywnych emocji, wersje (np. po 1968 r.) pozostały
w archiwach, czasem weszły do drukowanych publikacji i przez niektórych
historyków bezkrytycznie uznawane są jako dowody.20

Dziś ogromną trudność sprawia weryﬁkacja źródeł żydowskich, przede wszystkim wspomnień i relacji, są bowiem w nich opisy wydarzeń i incydentów, których już w żaden sposób zweryﬁkować się nie da. Jednakże błędnie podawane okoliczności, takie jak: topograﬁa, wydarzenia,
daty itp., nakazują zachowanie wobec nich szczególnej ostrożności.21
Dokładnej weryﬁkacji powinny podlegać również wspomnienia „polskie”. Przykładem może
być broszura, napisana przez Jerzego Pytlakowskiego.22 Autorzy korzystają z jej fragmentów23
(dodając w przypisie, że przed wojną był on związany z PPS, co wydaje im się, samo w sobie
uwiarygodnia tego autora). Pytlakowski napisał m.in.: „zdarzały się tuż bezpośrednio przed
samą kapitulacją mordy kapturowe, popełniane na Żydach, czasem nawet biorących czynny
udział w powstaniu przez eneszetowców oraz przez prawy odłam akowców”.24
Tu Engelking i Libionka słusznie dodają, że
żadnych konkretnych przykładów jednak nie podał, a co więcej, zaprezentowana interpretacja, przystająca do będącego wówczas w użyciu
propagandowego schematu, zdaje się dodatkowo osłabiać wiarygodność

20
T. Prekerowa, „Stosunek ludności polskiej do żydowskich uciekinierów z obozów zagłady w Treblince, Sobiborze i Bełżcu
w świetle relacji żydowskich i polskich”, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci
Narodowej, XXXV (Warszawa 1993): s. 105.
21
Nie zachował tej staranności i obiektywizmu np. autor posłowia do wspomnień Willenberga, Andrzej Żbikowski z ŻIH,
który wersję podaną przez niego skomentował następująco: „Fakt, że opisane wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, nie ulega
żadnej wątpliwości. Willenberg nie wspomniał jednak o nim w swojej relacji z 1948 r. Podany przez niego opis zajścia znajduje potwierdzenie w innych materiałach źródłowych, a sposób jego przedstawienia raczej wyklucza możliwość późniejszego zapożyczenia”. A. Żbikowski, „Posłowie” [w:] S. Willenberg, dz. cyt., s. 123. Żbikowski jest też autorem recenzji oksfordzkiego wydania
wspomnień Willenberga. Napisał w niej: „Dystans spowodowany kilkudziesięcioletnim pobytem poza Polską oraz przygotowanie
tam wspomnień raczej z myślą o czytelniku żydowskim, a nie polskim, wpłynął na wyjątkowo mocne zaakcentowanie wszystkich
znanych autorowi faktów negatywnych i moralnie nagannych zachowań Polaków wobec Żydów. […] Tak więc przedstawiona przez
Willenberga charakterystyka stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji […] jest jednoznacznie negatywna dla strony polskiej
i powinna zmusić polskich historyków badających problematykę okupacyjną do zajęcia stanowiska wobec opisywanych we
wspomnieniach wydarzeń i przedstawionych sądów”. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 1(153), Warszawa 1990,
s. 112.
22
23
24

J. Pytlakowski, Powstanie mokotowskie. Reportaż (Warszawa: Czytelnik, 1946).
B. Engelking, D. Libionka, dz. cyt., s. 175–176.
Tamże, s. 175.

autora. Pytlakowski szczegółowo opisał jednak inny szokujący przypadek
antysemityzmu, jaki objawił się przy okazji… traktowania jeńców. Jeden
z nich, mający „zakrawające na sensację” rysy semickie wiedeńczyk okazał
się Mischlingiem (ojciec Żyd, matka Austriaczka). Przyznał się również
do tego, że jego żonę zamordowali naziści a on sam został wcielony do
służby pomocniczej. Prowadzący przesłuchanie podchorąży (M.) miał wielokrotnie poniżyć jeńca przy bierności obecnych oﬁcerów. Pozostał przy
życiu, lecz traktowano go gorzej niż innych wziętych do niewoli Austriaków. Trudno uwierzyć, by Pytlakowski wymyślił tę historię.25

Przytoczmy więc wspomnienie Jerzego Pytlakowskiego w szerszym kontekście, albowiem
podaje on dużo ważnych szczegółów, które mogą stanowić podstawę ich weryﬁkacji. Przytacza
szczegóły przesłuchania (niezwykle je ubarwiając):
Podczas silnego ostrzału w korytarzu piwnicznym, przy niepewnym,
migotliwym świetle świec, czterech oﬁcerów i jeden podchorąży przesłuchiwali dwóch żołnierzy Wehrmachtu. […] Obaj należeli do straży pocztowej […].
Pchor. M. był tylko jednym z wielu. I teraz, gdy przesłuchiwali wiedeńczyka, rasistowski obłęd wyzierał z jego oczu. A gdy w końcu młody
prokurator wyciągnął z jeńca zeznanie, że ów w Warszawie, przed powstaniem, handlował złotem z Polakami, pogrążył go zupełnie w opinii sędziów
nie tyle samym faktem handlu, co prokuratorsko-surową intonacją swego
głosu i wyrazistą, potępiającą mimiką twarzy. […]
Krótki szept, przewodniczący potakuje głową i podchorąży wyprowadza delikwenta na podwórze, dzierżąc w ręku pistolet. Jeniec blednie
coraz bardziej, podchorąży zaś przeciwnie, staje się butny i przybiera pozy
i gesty jakby żywcem zapożyczone z Alei Szucha. […] Na podwórzu jeniec
zostaje ustawiony twarzą do muru. Trwa ostrzał – powietrze przesycone
jest pyłem i swędem spalenizny. Niemiec drży na całym ciele, podchorąży
zaś delektuje się swoją władzą i bezsiłą jeńca. Cofa się. Zmusza wiedeńczyka do oczekiwania na coś, co z pewnością nastąpi i co będzie posiadało
styl bardzo gestapowski. Po tych pierwszych igraszkach następuje główny
punkt programu. Wiedeńczyk musi zsunąć spodnie. Podchorąży z bydlęcą
radością wgłębia się wzrokiem w najintymniejsze części jego ciała. Radość
podchorążego dochodzi do zenitu. 26

Warto zwrócić uwagę, że – zgodnie z opowieścią Pytlakowskiego – jeniec cały czas stoi do
niego tyłem, twarzą do muru. Jaką więc część ciała jeńca miał oglądać pchor. M.? Tyłek? I co na
tej podstawie miał ustalać? W dodatku rzecz dzieje się podczas intensywnego ostrzału! Całość
wygląda na niezłą, zabarwioną ideologicznym sosem konfabulację. Zwykłe, rutynowe przesłuchanie, w wersji Pytlakowskiego, jest rozbudowanym (wieloosobowym!) sądem oﬁcerskim, jakoby z udziałem prokuratora, który potępiającą mimiką twarzy (?) okazuje swą dezaprobatę na

Tamże, s. 175–176.
J. Pytlakowski, dz. cyt., s. 58–62.
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tłumaczenia jeńca, że przed powstaniem handlował sobie z Polakami złotem… Na szczęście,
mamy obraz tej sytuacji nakreślony przez kogoś znacznie bardziej wiarygodnego, którego relacja
mieści się w realiach powstańczych, pozbawiona jest ideologicznych nalotów i zawiera konkrety,
które pozwalają spojrzeć szerzej na to wydarzenie.
Jest to wyjaśnienie Adama Stelmacha – oﬁcera, który osobiście przesłuchiwał owych jeńców.
Stelmach ps. „Spytek”, oﬁcer służby stałej WP, był m.in. oﬁcerem do zleceń w sztabie dowódcy
powstania na Mokotowie, ppłk. Józefa Rokickiego ps. „Karol”. Oto jego wersja:
Do zadań moich należało m.in. przesłuchiwanie jeńców. Przesłuchania
prowadziłem sam, jednoosobowo, mając do pomocy podchorążego „Marianusa” (Marian Kośmicki), adiutanta płk. „Karola”, który znakomicie
władał językiem niemieckim. Z przesłuchań składałem relację na odprawie sztabowej. 1 lub 2 września przesłuchiwałem kilku jeńców z Wachregiment Warschau II, bat. 997 lub 998. Pochodzili oni z różnych rejonów
Rzeszy. Jeden z nich miał wyraźne rysy semickie, co zabawnie kontrastowało z hitlerowskim mundurem. […] Relacja ta [Pytlakowskiego – przyp.
LŻ] jest stekiem kłamstw. W czasie intensywnego ostrzału nie można
było nosa wychylić z piwnicy […]. Jeśli chodzi o jeńców, to byli oni podzieleni na kilka grup, w zależności, w jakiej formacji służyli – jeńcy
z Wehrmachtu traktowani byli zgodnie z przepisami międzynarodowej
konwencji o jeńcach wojennych.
Odmienne potraktowanie wspomnianego jeńca (jeśli w ogóle miało to
miejsce) może być związane ze znalezieniem u niego woreczka z biżuterią
(kolczyki, pierścionki, bransolety, obrączki, medaliki), pochodzącą rzekomo z handlu z Polakami przed Powstaniem.
Zetknąłem się z nim jeszcze po kapitulacji Mokotowa, w obozie przejściowym w Pruszkowie. Z grupą byłych jeńców nader gorliwie poszukiwał
„znajomych” z Powstania. Udało mi się uniknąć spotkania, wcisnąwszy się
do jakiejś grupy opuszczającej obóz – w rezultacie wylądowałem w Stutthoﬁe.27

Autorzy całkowicie zbagatelizowali wyjaśnienie Adama Stelmacha, lub też w ogóle go nie
znają. A szkoda, bowiem jest on w kontekście przytoczonej treści (i niezwykłej dbałości o istotne szczegóły) o wiele bardziej wiarygodnym świadkiem niż Pytlakowski.
Engelking i Libionka całkowicie poważnie i bez żadnych zastrzeżeń traktują w swej pracy
artykuł Edwarda Kossoy’a o Żydach w Powstaniu Warszawskim28 jako źródło wiedzy, niewymagające solidnej krytyki, tym samym całkowicie je uwiarygodniając. Przyjrzyjmy się mu więc bliżej.
Mimo upływu sześciu lat od jego publikacji, brak jest nie tylko krytycznej weryﬁkacji jego
„ustaleń”, ale – co więcej – stał się on jednym ze źródeł do historii powstania, chętnie przytaczanym przez kolejnych autorów, zajmujących się tym tematem. Co więcej, na stronach internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego, w dziale: ARCHIWUM HISTORII
MÓWIONEJ, zarejestrowany został EDWARD KOSSOY „Marcinek”, Rocznik: 1913 (bez

27
28

A. Stelmach, „Wspomnienia odżyły”, Najwyższy Czas!, nr 5/1994, 29 I 1994.
Zob.: E. Kossoy, dz. cyt., s. 41–78.

funkcji, stopnia, jako formację podano: cywil, bez oznaczenia dzielnicy, w której podczas
Powstania przebywał), przez co można rozumieć, że był to czynny uczestnik powstania.29
Kossoy w swym artykule całkowicie bezkrytycznie uznał istnienie „Międzynarodowej Żydowskiej Brygady Pomocniczej Armii Ludowej”, która powstała jakoby na Starym Mieście jako
silna, żydowska jednostka bojowa. Miała liczyć ok. 150 ludzi, a dowodził nią, jako jedyny nieŻyd, oﬁcer AL, Jan Fotek. Żołnierze tej „Brygady” początkowo budowali dobrze umocnione
barykady (niestety, nie wiadomo, gdzie to miało miejsce, albowiem autor unika wszelkich szczegółów, pozwalających na weryﬁkację jego ustaleń). Po otrzymaniu broni (od kogo, jakiej broni,
w jakiej liczbie – tego też nie wiemy, a przecież broń była wówczas dla powstańców bezcennym
skarbem), stali się walczącą obsadą tych samych barykad, które wcześniej (dla siebie?) zbudowali. Walczyli na barykadach Starówki aż do 23 września, dzielnie broniąc swych stanowisk.
W końcu „Brygada”, poniosła tak ciężkie straty, że praktycznie przestała istnieć. Tu autor znacznie się zagalopował, bowiem data 23 września jest w ogóle nieprawdopodobna. Już od trzech
tygodni Stare Miasto było przecież całkowicie opanowane przez Niemców.
Z powyższego opisu absolutnie nic nie wynika. Nie wiemy, gdzie konkretnie tak duża jednostka walczyła, na jakich barykadach, kto dał jej broń i jaką. Nie ma ona struktury organizacyjnej, rozbudowanego dowództwa, określonego terenu działania, miejsca kwaterowania. I rzecz
charakterystyczna – w jego wersji nagle całkiem znikła, albowiem… poniosła ciężkie straty.
Rzeczą zastanawiającą jest fakt, że po upływie kilkudziesięciu lat od wydarzeń, których to dotyczy, autor tej publikacji nie uważa za stosowne cytować żadnych dokumentów, potwierdzających istnienie i działalność tejże „Brygady”. Wiemy przecież, jak bogata, oryginalna
dokumentacja powstańcza zachowała się w archiwach krajowych i zagranicznych. Jeśli nawet
wytworzone przez dowództwo tejże „Brygady” rozkazy, sprawozdania, informacje, raporty itp.
(sporządzane przecież każdego dnia) przepadły w ogniu walk i pożarów, to musiałyby się zachować o niej informacje w innych dokumentach i to nie fragmentaryczne, ale całkiem obszerne.
Niestety, nie ma o niej wzmianek w żadnej dokumentacji powstańczej. Nikt ani razu nie zauważył wielkiej jednostki, walczącej na barykadach i nie odnotował jej istnienia?
Sięgnĳmy zatem do dokumentów Armii Ludowej z okresu powstania i informacji o jej działaniach. W raporcie AL dla płk. Karola Ziemskiego ps. „Wachnowski” (dowódcy Grupy „Północ”,
któremu podlegała Starówka) z 30 sierpnia 1944 r. wynika, że łącznie z kucharzami, personelem
szpitalnym, łącznikami, dowództwem i tzw. zapleczem politycznym ich stan na Starym Mieście
wynosił zaledwie 157 osób, z czego tylko 35 osób miało być w grupie bojowej. Dysponowali oni
znikomą ilością broni: 5 karabinów, 2 pistolety maszynowe, 6 pistoletów i 18 granatów.30 Można
było tym uzbroić zaledwie jedną sekcję, gdzie więc broń dla jednostki zwanej szumnie „Brygadą”? No i pytanie zasadnicze: gdzie tak naprawdę podziała się ta jednostka?
Dowódca powstania gen. bryg. Tadeusz Chruściel ps. „Monter” w swym całościowym sprawozdaniu z 1 października 1944 r. o działaniach AL w powstaniu w Warszawie napisał m.in.:
Udział AL w walkach przedstawia się następująco: na odcinku mjr.
Roga [Stanisław Błaszczak – przyp. L.Ż.] obsadzali barykadę II rzutu na
Podwalu przy Kapitulnej i Zapiecku, mając na przedzie przy pl. Zamkowym

29
Zob.: http://www.1944.pl/index.php?a=site_archiwum&STEP=03&id=1068&page=0. Kossoy nie był jednak uczestnikiem Powstania Warszawskiego, co więcej, w tym czasie w ogóle nie przebywał w okupowanej Polsce.
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Zob.: Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego (dalej: A WIH), sygn. III/48/1, „Raport nr 3”, 30 VIII 1944 r., Armia
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barykady obsadzone przez AK, dublowali też obsadę barykady na Mostowej przy ul. Boleść i czasami walczyli nawet dobrze samodzielnie.
Pojedynczy członkowie AL uwĳali się wśród załóg innych barykad:
Podwale – pl. Zamkowy, Piwna – plac Zamkowy, Kanonia, lecz chodziło
tylko o zaakcentowanie obecności AL, a nie o faktyczny jej udział w akcji.
Po kilku dniach członkowie AL porzucili barykadę na Podwalu – przeszli
na Freta róg Śto Jerskiej [Świętojerskiej – przyp. L.Ż.] i równocześnie dowództwo przeniosło się na Freta 16. Było to ok. 15.8.44. Po 15-tym [sierpnia] została uzgodniona współpraca między D-cą rejonu AK
a dowództwem AL: AL miała przysyłać codziennie odwód w sile plutonu.
Przysyłali początkowo po 20-25 ludzi, dobrze uzbrojonych, ale trwało to
b. krótko, po kilku dniach oddział stopniał do kilku ludzi. […] W ogóle
D-ctwo AL podawało swoje stany raz na 1000, 2-gi raz na 700 osób. Stan
bojowy faktyczny: 1 pluton względnie uzbrojony (+ 40 osób) […].31

Według Kossoy’a jest rzeczą całkiem możliwą, aby dowódca Powstania Warszawskiego
w ogóle nie dostrzegł istnienia wielkiej, bojowej jednostki AL, przewyższającej aż czterokrotnie
faktyczne stany walczących jednostek tej organizacji! A jednak Engelking i Libionka kilkakrotnie powołują się na artykuł Kossoy’a, w ogóle nie zauważając tego faktu.
Skąd wzięła się tak wielka jednostka żydowska, walcząca w Powstaniu Warszawskim, o której
nie wiedział nic Dowódca Armii Krajowej gen. Komorowski „Bór” oraz dowódca Powstania Warszawskiego, gen. Chruściel ps. „Monter”? Wyjaśnieniem tej „zagadki historycznej” może być
orzeczenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD)
Województwa Stołecznego Warszawskiego z 18 listopada 1982 r., zatytułowane: „Sprawa Jana
Brzezińskiego i inn.”.
Wynika z niego, że:
Wojewódzki Sąd Koleżeński orzeczeniem z dnia 29.05.1979 r. zawiesił
Jana Brzezińskiego w prawach członka na okres 2 lat, uznając Brzezińskiego m.in. winnym tego, że zgłosił wnioski odznaczeniowe podając dane
niezgodne z prawdą oraz dla szeregu osób napisał „moją działalność” zamieszczając dane nieprawdziwe.

A WIH, sygn. III/48/35, „Udział AL w walkach na Starym Mieście” [Raport Dowódcy Powstania Warszawskiego, gen. Antoniego Chruściela „Montera” z 1 X 1944 r.], k. 1. Dokumenty z tego zakresu zostały opublikowane: M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk,
L. Żebrowski, Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, t. 2, s. 242–255. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje „Propozycja
planu opanowania Warszawy przez GL” z lutego 1943 r., z której wynika, że komuniści zamierzali wystąpić przede wszystkim przeciwko formacjom niepodległościowym, w celu opanowania stolicy. Oto ich plan: „Zadaniem naszym wtedy będzie 100% wykorzystanie sytuacji tak co do dozbrojenia się, jak i wywalczenia właściwej pozycji dla organizacji. Plan walki w tym wypadku zostanie
nam narzucony, my będziemy musieli go tylko wykorzystać i nagiąć do własnych celów. W chaosie walk 20, czy iluś tam ugrupowań
reakcyjnych, z których każde będzie dążyło do opanowania militarno-politycznego W-wy, opanuje sytuację i zajmie pierwsze miejsce
ta grupa, która:
1. będzie miała konkretny plan opanowania punktów podstawowych,
2. będzie działać stanowczo i bez liczenia się z jakiemikolwiek względami (co w zamęcie walki zawsze można bezkarnie zrobić),
3. uderzenie na punkty podstawowe wykona całą siłą, unikając jak najstaranniej rozproszenia się na cele podrzędne acz nęcące. […]
Unikając rozproszenia sił, uderzając zdecydowanie, zwartą masą w kompleks punktów podstawowych, wywalczamy sobie wobec
innych grup, bezwzględną przewagę polityczną i wojskową. […]
Nie możemy zapominać, że w gorączce walk pierwszych godzin, można będzie bezkarnie »trzepnąć« ten, czy inny oddział reakcyjny
włażący nam w parafję. W żadnym wypadku, przy odrzuceniu zagadnienia wojny domowej, nie będzie można sobie na to pozwolić
w końcowych etapach walk […]”. Tamże, s. 246–247.
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Główny Sąd Koleżeński wskutek odwołania się Jana Brzezińskiego
orzeczeniem z dnia 29.01.1980 r. zmienił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu
Koleżeńskiego i wymierzył Brzezińskiemu karę nagany.
Rzecznik Zarządu Wojewódzkiego złożył wniosek o wniesienie rewizji
nadzwyczajnej, jednak Główny Rzecznik, przyznając w zasadzie słuszność
wywodom Rzecznika Wojewódzkiego, uznał wznowienie sprawy za niecelowe. Sprawa Jana Brzezińskiego została w ten sposób ostatecznie zamknięta. […]
W stosunku do osób, występujących w sprawie Brzezińskiego brak jest
podstaw do wydalenia ich ze Związku, a przewinienie tych osób polega
na tym, że bądź podpisały opracowaną przez Brzezińskiego „Moją działalność”, bądź też same podały w ankiecie, że brały udział w odbiciu „Gęsiówki” w ramach Międzynarodowej Brygady Żydowskiej, stworzonej
przez Fotka, co jest niezgodne z prawdą historyczną.
Biorąc przede wszystkim pod uwagę treść wyroku Głównego Sądu Koleżeńskiego w stosunku do Jana Brzezińskiego, a nadto wieloletni upływ
czasu od rozpoczęcia sprawy (1975 r.), w wielu przypadkach podeszły wiek
osób występujących w sprawie, a w przypadku prowadzenia sprawy b. duży
nakład pracy i zaangażowanie wielu osób przy istnieniu zaległości w dochodzeniu innych aktualnych spraw – uważam za niecelowe wszczynanie
postępowania dyscyplinarnego p-ko tym osobom […].32

Mamy więc genezę tejże „Brygady”, która powstała w środowisku prominentnych działaczy
ZBoWiD najpóźniej w 1975 r., a w zasadzie wcześniej, wtedy bowiem, na skutek tego, że zaczęła
przybierać monstrualne rozmiary, zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne
w sprawie dokonanego fałszerstwa…
Innym szczególnym osiągnięciem Edwarda Kossoy’a jest dowolne traktowanie tych
uczestników powstania, o których nic nie wiadomo (oznaczanych zazwyczaj jako: NN, czasami znany jest wyłącznie pseudonim powstańczy, rzadziej stopień wojskowy). Kossoy postanowił zatem ich „zagospodarować”, hurtem przypisując im… narodowość żydowską, którą
ukrywali w zawiązku z ogólnie panującym antysemityzmem. Tak to bowiem tłumaczy: „Nie
ulega wątpliwości, że w ówczesnych warunkach ważkie powody do ukrywania swoich danych
osobistych mieli, jeżeli nie zupełnie, to prawie wyłącznie ochotniczki i ochotnicy pochodzenia żydowskiego. Stąd należy przyjąć z graniczącym z pewnością prawdopodobieństwem,
że co najmniej przeważającą większość tej grupy stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego”.33
To nie koniec pomysłów tego autora; uważa on bowiem, że także część tych osób, które posługiwały się „aryjskimi” dokumentami, mogła być Żydami. Takie statystyki nie sprawiają więc
Kossoy’owi żadnych kłopotów. Liczy, mnoży, dodaje i otrzymuje efekt końcowy: w Powstaniu
Warszawskim walczyło przeszło dwa tysiące Żydów. Ale w tej liczbie nie ma jeszcze kobiet, których musiało być co najmniej kilkaset. Daje to łącznie około trzy tysiące Żydów, broniących powstańczej Warszawy z bronią w ręku.34

„Sprawa Jana Brzezińskiego i inn.”, ZW ZBoWiD, Warszawa 18 XI 1982 r. (kopia w zbiorach autora).
E. Kossoy, dz. cyt., s. 58–60.
Tamże, s. 77.

328

32
33
34

RECENZJE

Warto tu jeszcze przytoczyć motywację Kossoy’a, która skłoniła go do takich „badań”:
W związku z Gęsiówką i z tym, że się rozproszyli, mnie zaczęli interesować w ogóle Żydzi w Powstaniu. To był rozdział bardzo ciężki dlatego,
że przede wszystkim motywacja była niekoniecznie ta sama, co motywacja
Polaków. […] Ale trzeba sobie także zdawać sprawę z tego, że dla każdego
z tych Żydów Sowieci nie byli nowym okupantem, tak jak byli dla Polaków,
tylko przede wszystkim byli drogą do wolności. Oni nie mogli mieć tego
samego, co Polacy nastawienia względem Czerwonej Armii. […] Druga
rzecz, niewątpliwy polski antysemityzm. Nie mógł Żyd przyjść do oddziału, nie mówię o Narodowych Siłach Zbrojnych, ale do normalnego oddziału Armii Krajowej, powiedzieć: „Nazywam się Mordka Rozencwajg
i chcę walczyć”. Jeżeli dowódca był bardzo przyzwoity człowiek to powiedział: „Panie Mordka, dobrze, ale od dzisiejszego dnia będzie się pan nazywał Mieczysław Różyczki”. […] Moim zdaniem Komendzie Armii
Krajowej krótko przed Powstaniem poddały się oddziały Narodowych Sił
Zbrojnych z wyjątkiem wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych. To była taka
policja, żandarmeria Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie przyłączyli się,
nie poddali się Komendzie Armii Krajowej, ale brali udział w Powstaniu.
Byli przeważnie żandarmerią. Oni dosłownie tropili Żydów.35

Żydzi w czasie Powstania Warszawskiego służyli zarówno w AK, jak i w NSZ, głównie pod
swoimi nazwiskami, lub też, posługując się „polsko brzmiącymi” nazwiskami czy pseudonimami,
w przeważającej mierze nie ukrywając swego pochodzenia. Dywagacje Kossoy’a, jakoby NSZ
w powstaniu to głównie wywiad, żandarmeria i policja, która w dodatku zajmowała się tropieniem Żydów, są po prostu kłamliwe i świadczą o jego złych intencjach oraz nastawieniu czysto
propagandowym, wynikającym z obowiązujących (?) stereotypów.
Przykładem elementarnej niewiedzy Kossoy’a o Powstaniu Warszawskim są też jego inne
wynurzenia:
Nie wiem, czy jest znany epizod Strykowskiego i „Chrobrego II”.
Oddziałem „Chrobry II” dowodził kapitan „Hal”, którego prawdziwe nazwisko było Strykowski. Jeżeli chodzi o jego osobistą odwagę, bardzo
dzielny oﬁcer, oczywiście [otrzymał] Virtuti Militari, ale był antysemitą.
W jego oddziale, który się składał głównie z Narodowych Sił Zbrojnych,
byli ludzie, którzy zrobili masakrę na ulicy Prostej, gdzie wymordowano
dziewiętnastu Żydów, gwałcono żydowskie kobiety, etcetera. To się zakończyło.36

Po pierwsze, chodzi o kpt. Wacława Stykowskiego ps. „Hal”, a nie „Strykowskiego”. Nigdy
nie dowodził on Oddziałem „Chrobry II”, bo takiego nie było. (Było natomiast Zgrupowanie
o tej nazwie.) Kapitan „Hal” dowodził Batalionem im. gen. Józefa Sowińskiego w ramach tego

35
EDWARD KOSSOY „Marcinek”, Muzeum Powstania Warszawskiego, ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ,
http://www.1944.pl/index.php?a=site_archiwum&STEP=03&id=1068&page=0.
36

Tamże.

Zgrupowania (Grupy). Był odznaczony Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie był więziony w okresie stalinowskim. Po drugie, jego oddział nie składał się
z głównie z Narodowych Sił Zbrojnych (żołnierze tej formacji byli w innych jednostkach) i to
nie oni dokonali masakry przy ul. Prostej.
Engelking i Libionka przywołują w swej książce jeszcze inne wydarzenia, z zakresu stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji 1939–1945, pomĳając najbardziej istotne publikacje
na ten temat. Tak jest w przypadku żydowskich oddziałów AL w lasach wyszkowskich pod Warszawą: „oddziały te zostały rozbite, większość bojowców zginęła, część w walce z Niemcami,
inni w nie do końca rozpoznanych okolicznościach”.37 Nie zauważyli jednak, że podstawowe
dokumenty z tego zakresu już dawno zostały opublikowane.38
Podobnie jest ze sprawą wymordowania Żydów w lasach kraśnickich. Autorzy wspominają
to, powołują się też na źródłowy artykuł Marka J. Chodakiewicza39, całkowicie pomĳają natomiast dodatkowe ustalenia niżej podpisanego.40
Różnego rodzaju uchybień w tej książce można znaleźć więcej; są one różnej wagi. Omawiając meldunek kpt. Wacława Zagórskiego „Lecha Grzybowskiego”, Dowódcy Baonu II Grupy
„Chrobry II” z 12 września 1944 r. (dotyczący mordu na Żydach przy ul. Prostej i Twardej), pomĳają najważniejszy jego fragment.41 Co ciekawe, podobnie uczynił wcześniej Michał Cichy,
można więc przypuszczać, że autorzy po prostu skorzystali z cytatów przez niego przytoczonych,
nie zadając sobie trudu sprawdzenia, co jest w nim jeszcze. A kpt. „Lech Grzybowski” napisał
w nim:
Ludność ukrywająca się w piwnicach w tym rejonie częściowo ucieka
bezładnie, częściowo zwraca się do mnie o ochronę ich życia. Panuje na
ogół przekonanie, że są to mordy o charakterze rabunkowym, dokonywane
przez bandytów, udających żołnierzy AK. Pewne okoliczności jednak nasuwają podejrzenia, że mamy do czynienia z planową akcją prowokacyjną
obcych agentur, mających na celu skompromitowanie Armii Krajowej.42

Można oczywiście uważać, że w ówczesnych warunkach miało to wymowę propagandową,
wobec powszechnej, ale na ogół mocno uzasadnionej podejrzliwości, ale pomĳanie takich cytatów niczemu dobremu nie służy, podważa bowiem zaufanie do bezstronności i rzetelności autorów.
Pomimo wielu poważnych uchybień i niezaradności autorów w wyjaśnieniu wspomnianego
wyżej, rzekomego mordu na Żydach przy ul. Długiej 25 oraz bezkrytycznym podejściu do istnienia rzekomej „Międzynarodowej Żydowskiej Brygady Pomocniczej Armii Ludowej”, pracę
Barbary Engelking i Dariusza Libionki należy uznać za ciekawą próbę zmierzenia się z niezwykle trudnym tematem. Autorzy podeszli do badanego zagadnienia znacznie poważniej niż

37
38
39
40
41
42

B. Engelking, D. Libionka, dz. cyt., s. 33–34.
Zob. dokumenty na ten temat: M. J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. Żebrowski, dz. cyt., s. 72–84.
Zob.: M. J. Chodakiewicz, „Logika faktów”, Zeszyty Historyczne Win-u, nr 9 (grudzień 1996): s. 275–279.
L. Żebrowski, „»Odpowiedź« prof. Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, czyli o potrzebie dekomunizacji nauki”, tamże, s. 280–292.
B. Engelking, D. Libionka, dz. cyt., s. 183.
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A WIH, 203/X-32, k. 59. O nieznajomości tego dokumentu przez autorów pośrednio może też świadczyć fakt, że początkowo, omawiając go, podają prawidłowo datę jego wytworzenia, jako 12 IX 1944. Następnie jednak, w przypisie do cytatów twierdzą,
że jest to… dokument bez daty. Tamże, s. 183, przyp. 65.

RECENZJE

wielu ich poprzedników, stać ich w wielu przypadkach (szkoda, że nie we wszystkich) na umiarkowany krytycyzm i nie są już tak ideologicznie zacietrzewieni, co do niedawna było praktycznie
obowiązującą normą. Szkoda, że praca nie została solidnie zrecenzowana przed wydaniem, byłaby wtedy z pewnością solidnie poprawiona i uzupełniona. Można bowiem było uniknąć podstawowych błędów i wykorzystać szerzej dostępną i znaną literaturę oraz mniej znane
dokumenty z tego zakresu.
Można mieć jednak nadzieję, że będzie koleje wydanie, ale gruntownie poprawione i uzupełnione, tym bardziej, że – jak wynika z wpisu na odwrocie okładki wewnętrznej – „Publikacja
została zrealizowana przy udziale środków ﬁnansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu operacyjnego »Promocja czytelnictwa«, Priorytet 2, »Literatura i czytelnictwo«, zarządzanego przez Instytut Książki”. Od tak wspieranych dzieł nie tylko
możemy, ale też musimy wymagać znacznie więcej, niż od wydawanych w prywatnych wydawnictwach, czy też „nakładem autorów”.

BOGumił GrOtt

Paszkwil na Dmowskiego.
Z powodu książki Grzegorza krzywca

Szowinizm po polsku.
Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905)
(Warszawa: Neriton-iH PAN, 2009)

I znowu mamy kolejną książkę, poświęconą osobie Romana
Dmowskiego. Po kilku opracowaniach, spośród których wyróżniają się biograﬁe tego polityka pióra profesorów: Romana
Wapińskiego1 i Krzysztofa Kawalca2, nie mówiąc już o publicystycznej pracy Andrzeja Micewskiego3, Grzegorz Krzywiec podjął
temat na nowo. Co prawda, jego opracowanie nie obejmuje całości życiowych dokonań przywódcy Narodowej Demokracji i ogranicza się tylko do kilku jego aspektów w pierwszym okresie
funkcjonowania ruchu narodowo-demokratycznego. Chociaż
takie zawężenie tematu ma swoje uzasadnienie, gdyż to właśnie
w tym okresie Dmowski zaznaczył się już w sposób wyrazisty,
jako ideolog własnego obozu, tworząc zręby swojej ﬁlozoﬁi politycznej to jednak można postawić pytanie dlaczego autor ograniczył się do pierwszych lat jego działalności4, pozostawiając

1
2
3
4

R. Wapiński, Roman Dmowski (Lublin: Wyd. Lubelskie, 1989).
K. Kawalec, Roman Dmowski (Wrocław: Ossolineum, 2002).
A. Micewski, Roman Dmowski (Warszawa: „Verbum”, 1971).

S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej, Londyn 1964, tak charakteryzuje pierwszy etap rozwoju ideowego
narodowych demokratów: „Nie wyłożyli nigdzie metody, wedle której przystapili do poznawania praw rządzących

okres późniejszy, za którego czasową granicę można uznać ogłoszenie przez lidera endecji
w roku 1927 głośnej broszury Kościół, Naród i Państwo? Dlaczego dał książce właśnie taki
tytuł? Dlaczego dedykuje ją akurat nauczycielom, a nie komuś ze swoich bliskich, co zazwyczaj jest praktykowane? Czy przywołani w dedykacji „nauczyciele” to szkolni pedagodzy,
szczególnie historycy, którzy mogą rozbudzić w młodzieży odpowiednie zamiłowania historyczne lub tak pokierować myślami i emocjami swoich podopiecznych, aby pewne zjawiska,
procesy, osoby przedstawić w świetle negatywnym, doprowadzając do ich odrzucenia?
A może owi „nauczyciele” to współcześni „inżynierowie dusz”, którzy dzisiaj, już nie z woli
państwa, ale z własnej indywidualnej inicjatywy, lub inicjatywy jakichś gremiów czuwają nad
„prawidłowym” kształtowaniem wychowanków – również tych, którzy z czasem sami podejmą badania naukowe.
Odpowiedzi na te pytania mają niebagatelne znaczenie! Wydaje się, że w zamierzeniach
autora książka ma być bardziej narzędziem takich właśnie planów, niż wiernym odzwierciedleniem drogi życiowej swego bohatera, obejmującej wyznaczone w tytule ramy czasowe?
Grzegorz Krzywiec traktuje działalność Dmowskiego dość wybiórczo. Nie przesadzimy wiele
stwierdzając, że zacieśnia ją do sfery wartości branych pod uwagę w takim zakresie, w jakim
odnosiły się do sfery politycznej i to ze szczególnym uwzględnieniem tzw. kwestii żydowskiej. Profil ideowy Dmowskiego jest co prawda osadzony w szerszym nurcie, dominujących
ówcześnie idei i wydarzeń, ale nie zmienia to istoty rzeczy. Wiele przemawia za tym, iż całość
książki ma służyć jednemu celowi, jakim jest indoktrynacja czytelnika. Jej kulminację stanowi trzeci rozdział książki pt. „Rasizm po polsku”. Problem ten jest jeszcze raz wykazany
w spisie rozdziałów, gdzie figuruje jako jeden z podrozdziałów o tytule – „Wobec Żydów
i kwestii żydowskiej”. Mimo takiego ograniczenia odnosi się wrażenie, że dla Krzywca jest
to problem podstawowy i przysłaniający pozostałe aspekty działalności Dmowskiego. Książka
ma oskarżać!
Można przypuszczać, że przeciętny, nawet wykształcony, czytelnik pozostanie bezbronny
wobec zawartych w niej treści. Język omawianej publikacji znacznie odbiega od języka typowych
opracowań historycznych. Mamy tu do czynienia z autorem, który wydaje się nie stronić od zagadnień z dziedziny ﬁlozoﬁi czy socjologii. Robi on wrażenie erudyty, a cała praca tekstu interdyscyplinarnego. Ta tylko z pozoru intelektualna szata jednocześnie zamazuje klarowność
wykładu, który ma przemawiać nie tyle swoją jasnością i logiką, co autorytetem hermetycznego
języka, w którym zawarty jest także wyraźnie negatywny stosunek do postaci tytułowej. Ma on
udzielać się czytelnikowi. Także język, którego używa Krzywiec nie jest językiem na tyle ścisłym, aby można było łatwo kontrolować wywód, zawarty w jego ponad czterystustronicowym
tekście. Można go potraktować jako swego rodzaju dekorację, mającą dodatkowo nadać książce
odpowiednią rangę w oczach czytelnika.
Biorąc pod lupę pierwszy z poruszonych w książce problemów, jakim jest ów „szowinizm
po polsku” musimy zapytać co właściwie autor rozumie pod tym pojęciem? Jak głosi encyklopedyczna deﬁnicja, szowinizm to „uczucie [choć często nieprecyzyjnie identyﬁkuje się je ze
skrajnym nacjonalizmem – B.G.] przywiązania i podziwu dla własnego kraju, grupy etnicznej,
lub społecznej, albo przywódcy oraz wyolbrzymienie ich zalet, a pomniejszenie lub negowanie
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życiem człowieka i społeczeństwa, pisma ich są jednak świadectwem, że byli empirykami, zgodnie zrerszta z duchem
czasu, jako wychowańcy okrasu pozytywistycznego w Polsce. Nie zajmowali się oni ani badaniem początkow życia
społecznego na ziemi, ani jego celów ostatecznych […]. Cel był polityczny, zakresem polityka polska, zadanie na
wskroś praktyczne. Było to zgodne z maksymą Comte’a: wiedzieć aby przewidzieć celem zaradzenia”. Cyt. za: Różne
oblicza nacjonalizmów-polityka-religia-etos (Kraków: Neriton, 2010): s. 49.
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ich wad, idące zazwyczaj w parze z nieuzasadnionym deprecjonowaniem innych krajów, narodowości i osób oraz uznawaniem prawa do ich ujarzmiania”.5
Należałoby więc wykazać, że Dmowski preferował takie właśnie postawy. Tego jednak Krzywiec nie zdołał zrobić. To właśnie analizowane przez niego Myśli nowoczesnego Polaka są dowodem,
iż Dmowski, w sposób stanowczy krytykując Polaków, nie wykazywał cech szowinizmu. Zresztą,
podobnie było także i z innymi polskimi nacjonalistami młodszego pokolenia, równie krytycznie
nastawionymi do cech charakteru narodowego Polaków. Przede wszystkim należy tu wymienić
Bolesława Piaseckiego i Jana Stachniuka! Jak więc widzimy autor Szowinizmu po polsku nadużywa
terminów i posługuje się językiem publicystyki politycznej, nie zaś nauki!
Ponadto, Krzywiec myli dwie zupełnie różne sprawy: konstatację panujących w świecie trendów w postaci ostrej walki o byt z ich pochwałą. Czy Dmowski coś takiego czynił? Wydaje się
to nader wątpliwe. Czasokres rozważań Krzywca odnosi się do końca epoki zaborowej, kiedy to
naród polski, nadwyrężony trwającą już ponad sto lat obcą okupacją, doznawał rozmaitych ciosów, co budziło obawy o jego dalsze losy. W takiej sytuacji trudno było zamykać oczy na mechanizmy rządzące światową polityką. Polityka ta dyktowała warunki. Należało więc rozpoznawać
je i znaleźć środki zaradcze. Poprzestawanie na umoralniających formułach nie wystarczało!
„Rasizm po polsku” to następne hasło, którym w sposób bezreﬂeksyjny posługuje się Krzywiec. I znowu mamy tu do czynienia z potocznym użyciem tego słowa. Autor wydaje się nieświadomy faktu, że słowo „rasa” było w końcu XIX i w XX w. używane w różnych znaczeniach.
Często oznaczało w ustach (tekstach) rozmaitych polityków i publicystów tyle, co po prostu
aspekt cielesny narodu, występujący wraz z drugim, czyli duchowym. Nie wiązało się z jakąś,
wyróżnianą przez antropologię rasą. Słowa tego używano i nadużywano, co bywało przyczyną
niejasności wielu formułowanych poglądów. Pozostawienie takiego problemu bez należytego
komentarza ma charakter nadużycia, a może nawet pomówienia. Można więc przypuszczać, że
mamy tu do czynienia z nadużyciem albo z niewiedzą. A może z jednym i drugim?
Ponadto, autor wydaje się nie widzieć różnicy pomiędzy rasizmem a antysemityzmem, który
miał swoją o wiele starszą metrykę, bo sięgającą co najmniej średniowiecza. Wówczas to nie mówiono o rasach, a miarodajnym czynnikiem w tym względzie był Kościół. To św. Tomasz z Akwinu6 oraz synody kościelne narzucały odpowiedni stosunek do Żydów, który miał ich separować
od chrześcĳan i zamykać we własnym świecie. Taki antysemityzm miał charakter religĳno-kulturowy i chociaż w praktyce przyczyniał się do uzasadniania pojawiającej się od czasu do czasu
wrogości w stosunku do Żydów, to jednak teoretycznie nie przewidywał stosowania w stosunku
do nich przemocy. Natomiast, historia rasizmu zaczęła się dopiero w XIX w., osiągając swoje
apogeum w III Rzeszy, która – podejmując i rozwĳając jego hasła – dopuściła się niewyobrażalnych zbrodni ludobójstwa, których oﬁarą byli przede wszystkim Żydzi.
Podejmując tego rodzaju zagadnienia należy sprostać wysokim standardom naukowym.
W przeciwnym razie badacz zbliża się do poziomu propagandy i chcąc nie chcąc staje się „oﬁcerem politycznym” tej, czy innej opcji.
O ile w minionym okresie przed rokiem 1989 mieliśmy do czynienia z dużą liczbą tekstów
podporządkowanych ideologicznym schematom, to tu mamy do czynienia z nieco inną sytuacją.
Autor Szowinizmu po polsku… jest znacznie bardziej wyraﬁnowany niż jego poprzednicy sprzed

J. Bartyzel, „Szowinizm”, Encyklopedia Białych Plam, t. 17 (Radom: Polwen, 2006): s. 77. Podobnie pojęcie
szowinizmu ujmuje Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 3 (Warszawa: wyd. PWN, 1981): s. 421.

5

6
Por.: A. D. Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej świetle nauki św. Tomasza (Katowice: wyd. Księgarnia i Drukarnia Akademicka, 1937).

roku 1989. Jak się wydaje na podstawie sposobu formułowania tez i całego zresztą wywodu, posiada on umysł bardziej giętki, robiący wrażenie, że umie docierać do istoty rzeczy. To jednak
tylko pozory, co zapewne nie dla wszystkich będzie uchwytne. I w tym też tkwi zagrożenie wynikające z książki Krzywca.
Drugim wątkiem, który w odczuciu autora niniejszych uwag wypełnia omawianą tu książkę
jest wątek związany z Myślami nowoczesnego Polaka, głównej pozycji Romana Dmowskiego z przełomu XIX i XX w. Dmowski jest tam przedstawiany jako reprezentant tzw. ﬁlozoﬁi życia. I tu
Krzywiec prześlizguje się po problemie i myli pojęcia. Jakby nie zauważał, czy nie chciał zauważać, realnych kwestii, zawartych na kartach Myśli nowoczesnego Polaka, które miały niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa polskiego u schyłku epoki zaborowej,
a nawet później. W tym miejscu warto przypomnieć, że problemy poruszane przez Dmowskiego
stawały się przedmiotem rozważań także innych ówczesnych autorów, reprezentujących inne,
niż Narodowa Demokracja, obozy polityczne. Przykładem może być chociażby Stanisław Brzozowski w okresie, kiedy powstawała jego Legenda młodej Polski, a który jego biograf – prof.
Suchodolski, nazwał okresem „nacjonalizmu proletariackiego”. Zarówno Dmowskiemu, jak
i Brzozowskiemu chodziło o słabą wydajność cywilizacyjną narodu polskiego i o zagrożenia wynikające z takiego stanu rzeczy. W swoich interpretacjach Krzywiec nie przedstawia Myśli nowoczesnego Polaka jako wykładu zagadnień kluczowych dla narodu, ale dąży do zaprezentowania
rozważań Dmowskiego w kategoriach, które zdecydowanie nie cieszą się poparciem w liberalnym świecie. Widać tu pewną wyraźną dydaktykę! Można odnieść wrażenie, że autor realizuje
z góry powzięty plan.
Oczywiście, okres początkowy w dziejach Narodowej Demokracji, o którym tu właśnie
mowa pod pewnymi względami spotykał się z wyrazami krytyki ze strony części duchowieństwa7, a nawet w późniejszych latach i we własnym obozie8, to jednak takie stwierdzenie nie
wyczerpuje zagadnienia. Zdaniem Krzywca Dmowski miał być groźnym „szowinistą” i „darwinistą”, który nie może budzić sympatii. Jest to kwestia odpowiedniego wystylizowania tekstu książki i wykreowania na jej kartach sugestywnej atmosfery. Biorąc pod uwagę pogłoski
sprzed kilku lat o zamiarze uczynieniu z Myśli nowoczesnego Polaka lektury obowiązującej
w szkołach można rozumieć, zamieszczoną na książce Krzywca dedykację – „nauczycielom”
– jako formę przyznania się, iż ma ona być ostrzeżeniem przed tym, co Dmowski na przełomie
wieków miał do przekazania Polakom, a co pozostaje aktualne do dziś. Wbrew twierdzeniu
jednego z recenzentów Szowinizmu po polsku… – prof. Szymona Rudnickiego, iż „autor dokonał
kolejnego ważnego kroku w kierunku poznania światopoglądu i poglądów politycznych
Dmowskiego i jego środowiska” i że „po tej książce do niektórych twierdzeń o ruchu narodowo-demokratycznym trudno będzie wrócić” mamy tu do czynienia nie tyle z głębokim,
wyważonym, interdyscyplinarnym i udokumentowanym wywodem, co z aktem „zakamuflowanej” indoktrynacji.
Nikt, kto umie patrzeć prawdzie w oczy nie będzie pomijać milczeniem stosunku tak samego Dmowskiego, jak i całej Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej. Ba – posunie
się dalej, uznając, że prezentowany przez to środowisko stosunek do Żydów niwelował w bardzo dużym stopniu oddziaływanie konstruktywnego krytycyzmu, odnoszącego się do różnorakich polskich wad i niepowodzeń oraz znajdywał dla nich rodzaj alibi w tzw. kwestii

B. Grott, „Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w świetle pism jego ideologów i krytyki katolickiej.
Zarys problematyki badawczej”, Dzieje Najnowsze, z. 1 (1980): s. 63–94.

7

J. Giertych, Nacjonalizm chrześcijański (Stuttgart: nakładem autora, 1948): s. 46.
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żydowskiej. Taka konstatacja nie wyczerpuje jednak zagadnienia podjętego przez Krzywca.
Jego rozumowanie i tu jest wybiórcze w odniesieniu do całokształtu faktów historycznych.
Wszakże nie popadając w przesadę trzeba przyjąć, że kwestia żydowska w najnowszych dziejach Polski nie stanowiła przecież zagadnienia podstawowego. Skupianie się przy rozpatrywaniu doniosłych problemów właśnie na niej, prowadzi do zaburzenia proporcji
i zniekształcenia obrazu. Problematyka polska schyłku epoki zaborowej wykraczała daleko
poza ten problem i była znacznie bardziej bogata, niż to wynika z pracy Krzywca. Dlatego
powinna być traktowana inaczej, w szerokim kontekście, z uwzględnieniem wszystkich czynników, politycznych, gospodarczych, społecznych, religijnych i innych. Tymczasem, Krzywiec
przesuwa akcenty w jednym kierunku i tak powstał obraz skrzywiony. Autor, jak można sądzić
na podstawie niektórych jego twierdzeń, operuje stereotypami, nie cofając się nawet przed
oczywistym kłamstwem. Np. w swoim wywodzie dotyczącym rasizmu, jako grupę rasistowską
podaje Zadrugę, która – będąc formacją o charakterze nie tylko neopogańskim, ale i narodowo-bolszewickim – jednak z rasizmem nic wspólnego nie miała. W dodatku, aby udokumentować taką tezę cytuje moją książkę pt. Religia, cywilizacja, rozwój – wokół idei Jana
Stachniuka bez podania stron, co pozwala wnosić, iż nie zaszła tu jakaś pomyłka, tylko Krzywiec
wiedział, że nie znajdzie w niej nic, co by świadczyło o rasizmie Zadrugi. Zasymulował więc
usterkę w postaci braku strony. Autor ten, jak widać, nadużywa zaufania czytelnika, albo jest
przekonany, że każda skrajna formacja nacjonalistyczna musi być rasistowska, iż pozwala sobie
na taką dezinformację. Podobnych lapsusów w omawianej tu książce jest więcej! Jak można
się domyślać obowiązuje w niej metoda – jeśli fakty nie pasują do schematu, to tym gorzej
dla faktów.
Książka Szowinizm po polsku – przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905) nie wniesie wiele
nowego do poruszanego w niej tematu. Natomiast można powiedzieć, że przede wszystkim generuje ona odpowiednią atmosferę. Dla typowych historyków jest zbyt zawiła i wykraczająca
w swoich wywodach poza przyjętą, przynajmniej u nas, w tej dyscyplinie metodę. U innych,
będących w stanie śledzić wywody autora, który odwołuje się do różnych wątków pozahistorycznych, wzbudzi zapewne mieszane uczucia, a może nawet i złość. Jeszcze u innych pozostawi
emocjonalny ślad i uczucie wsparcia, ponieważ wyznają te same „artykuły wiary” co jej autor.
Zapewne znajdą się i tacy, którzy – zrażeni jej jednostronnością – raz jeszcze podejmą temat,
dochodząc – być może – do całkiem odmiennych wniosków. Ale nie jest też wykluczone, że
może u niektórych przyczyni się do reanimowania, zamarłego już od dawna, antysemityzmu.
Bo jak wiadomo akcja często rodzi reakcję. Będzie to skutek mało chwalebny i zapewne nie leżący w planach autora.
Grzegorz Krzywiec zamyka swoją książkę takim oto stwierdzeniem: „W potocznym myśleniu
ciągle pokutującym założeniem jest uznanie, że ów komponent mentalności tradycyjnej [czytaj
katolickiej – B.G.] wpływał łagodząco na brutalność uprzednio przyswojonych przesłanek naturalistycznych. Jak pokazuje doświadczenie nie tylko ubiegłego wieku, takie związki między
nowoczesnym nacjonalizmem a tradycyjnymi ideami, w tym także religĳnymi, prowadziły raczej
do brutalizacji życia publicznego, a nie na odwrót”.
Trudno jest powiedzieć, jakie zjawiska ma tu na myśli Krzywiec i na jakich podstawach jest
oparte takie twierdzenie? Zapewne jest to kolejna manifestacja jego przekonań, nie zaś wynik
starannych analiz, które gdyby zostały przez niego dokonane musiałyby i jego doprowadzić do
wniosku, że jednak to właśnie systemy zrywające z duchem cywilizacji chrześcĳańskiej i bazujące na kulturach wyzutych, w znacznej mierze lub w całości, z pierwiastków chrześcĳańskich
dopuściły się niewyobrażalnych zbrodni. Uwalnianie się od wpływu chrześcĳaństwa stanowiło
pod tym względem rodzaj przekraczania przysłowiowego Rubikonu!

PEtEr D. StACHurA

(red.) Joanna Pyłat, Jan Ciechanowski i Andrzej Suchcitz,

General Władysław Anders: Soldier and Leader
of the Free Poles in Exil [Generał Anders: żołnierz
i przywódca wolnych Polaków na uchodźctwie]1
(Londyn, Polski uniwersytet na uchodźstwie, 2008)

Dwudziestego grudnia 2006 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ogłosił rok 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa, jednego
z najwybitniejszych i najbardziej szanowanych dowódców armii
polskiej podczas II wojny światowej oraz najważniejszego powojennego przywódcy znacznej części polskiej społeczności na
uchodźstwie w Wielkiej Brytanii i poza nią. W związku z tymi obchodami w dniach 15–16 czerwca 2007 r. odbyła się w Londynie
międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona życiu i osiągnięciom generała oraz jego żołnierzy z legendarnego Drugiego Korpusu. Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Światowej
Federacji Stowarzyszeń byłych Polskich Kombatantów, przy wsparciu wielu różnych organizacji rządowych i prywatnych z Polski,
Wielkiej Brytanii i Włoch, w szczególności londyńskiego oddziału
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz brytyjskiego
oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). Wśród
licznych osobistości i specjalnych gości przybyłych na konferencję
znaleźli się: Barbara Tuge-Erecińska, ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie, Ryszard Kaczorowski2, ostatni prezydent RP na uchodźstwie oraz Irena Renata Anders, druga żona generała
i wdowa po nim. W niniejszym tomie zebrano szesnaście referatów wygłoszonych na konferencji,
różnych pod względem długości i jakości, ułożonych tematycznie w porządku chronologicznym:
od narodzin gen. Andersa 11 sierpnia 1892 r. do jego śmierci w Londynie 12 maja 1970 r.
Jak twierdzi Andrzej Suchcitz, kierownik archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen.
Sikorskiego w Londynie, Anders, którego ojciec był zarządcą majątku ziemskiego, pochodził
ze starej, spolonizowanej rodziny protestanckiej o korzeniach niemieckich, szwedzkich i węgierskich. Urodził się w miejscowości Błonie, koło Krośniewic. Po zakończeniu w 1910 r. szkolnej
edukacji w Warszawie zapisał się na wydział inżynierii mechanicznej na Politechnice w Rydze
(obecnie stolicy Łotwy). Jako poddany imperium rosyjskiego walczył w armii carskiej na froncie
wschodnim podczas I wojny światowej i został odznaczony. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zrobił szybką karierę w polskim wojsku aż do mianowania go w 1937 r. dowódcą
– w randze generała brygady – Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która walczyła z niemieckim

Materiały z konferencji naukowej pt. „Generał Anders: żołnierz i przywódca wolnych Polaków na uchodźctwie”, która
odbyła się w Londynie w czerwcu 2007 r., zostały opublikowane po angielsku w 2008 r. (przyp. tłumacza).

1

Ryszard Kaczorowski zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. jako jedna z 96 oﬁar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
w zachodniej Rosji, gdzie śmierć poniósł także Lech Kaczyński, Prezydent Polski.
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i sowieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 r. Ciężko ranny, aresztowany we Lwowie, spędził następnie trzy lata w niewoli sowieckiej. Ten epizod z życia generała w sposób dość pobieżny opisał Zbigniew S. Siemaszko w swoim referacie, pozbawionym niestety bibliograﬁi. Anders,
odmówiwszy wstąpienia do Armii Czerwonej, był bardzo źle traktowany w więzieniu przez
NKWD aż do momentu, kiedy w końcu zgodził się podpisać protokół przesłuchania w listopadzie 1940 r. Układ polsko-sowiecki z 30 lipca 1941 r. diametralnie zmienił sytuację. W jego
efekcie Anders mógł zostać wodzem tworzonej na terenie Związku Sowieckiego armii polskiej,
którą w 1942 r., pośród wielkiego ubóstwa, wyprowadził do Persji (dzisiejszy Iran) i na Bliski
Wschód. Kiedy Siemaszko stwierdza, że „Stalin z pewnością lubił Andersa i oﬁarował mu w prezencie dwa konie i samochód” (s. 24), jego relacja wydaje się dalece niepełna.3
Szereg referatów zawiera opis odysei Andersa i jego żołnierzy z Bliskiego Wschodu przez Włochy (1944–1945) aż do ewakuacji Drugiego Korpusu do Anglii w 1946 r., a następnie jego demobilizacji. Eugenia Maresch jednostronnie szkicuje coraz bardziej napięte w tym czasie stosunki
między Andersem i jego ludźmi, a wojskowym dowództwem i rządem Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w kwestii stanowiska wobec Sowietów i polskich komunistów. Zbigniew Wawer przedstawia
szczegółowy opis przygotowań do zwycięskiej bitwy pod Monte Casino w maju 1944 r. i przebieg
samej bitwy, która z oczywistych względów, bardziej niż cokolwiek innego, przyniosła Andersowi
sławę. Michał Polak analizuje kontrowersje wokół niektórych decyzji wojskowych Andersa, m.in.
tych, dotyczących wyjścia ze Związku Sowieckiego w 1942 r. i zaangażowania się w samą bitwę
pod Monte Casino. Dzięki przełamaniu niemieckiej linii Gustawa zwycięstwo to było niewątpliwie centralnym starciem kampanii włoskiej. Szkoda niestety, że Wawer nie wykorzystał dostępnych niemieckich źródeł dokumentalnych oraz wspomnień na temat bitwy, przez co zabrakło
w jego referacie pełniejszej i bardziej szczegółowej analizy. Paul Latawski, krótko i w sposób dość
oględny, analizuje trudne nieraz, początkowe kontakty między Andersem a gen. Oliverem Leese,
dowódcą Brytyjskiej Ósmej Armii podczas kampanii włoskiej. Jednakże po bitwie pod Monte
Casino obaj dowódcy odnosili się do siebie serdecznie i z szacunkiem. Raimondo Orsetti swój
referat poświęcił długiej przyjaźni pomiędzy Polską a Włochami, ze szczególnym uwzględnieniem
zwycięstw pod Monte Casino, Ankoną i Bolonią. Zaś Beata Jackiewicz w interesujący sposób
opowiada o powstawaniu i utrzymywaniu polskich cmentarzy we włoskich miejscowościach. Sam
Anders został pochowany w 1970 r. na Monte Casino. Wielu autorów na konkretnych przykładach
wskazywało na bardzo krytyczny stosunek Andersa do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 r., zaś Jan Ciechanowski w swoim słabo napisanym eseju zasadniczo powtarza to,
co można już było wyczytać z jego wcześniejszej monograﬁi na ten temat.4
W pozostałych tekstach zamieszczonych w niniejszym tomie podkreśla się szczególną rolę, jaką
gen. Anders odgrywał po wojnie w Wielkiej Brytanii. Andrzej Furier przypomina, jak bezwzględnie
był on szkalowany przez reżimowe władze w Warszawie, dla których – jako niezłomny antykomunista

3
W. Anders, Bez Ostatniego Rozdziału: Wspomnienia z lat 1939–1946 (Londyn: Gryf, 1959). Zob. też jego Klęska Hitlera
w Rosji, 1941–1945: Wydanie wznowione i poszerzone (Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1972). Choć pełna naukowa biograﬁa
Andersa czeka jeszcze na swego autora, istnieje szereg prac, w których poruszano istotne aspekty jego życia i kariery, np.: Marian
Hemar (red.), Generał Anders: Życie i Chwała, (Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1970); Bogusław Polak (red.), Dziennik Czynności gen. Władysława Andersa 1941–1945 (Koszalin: b.w., 1998); Bitwy generała Władysława Andersa: Studia i materiały do dziejów
2 Korpusu Polskiego (Leszno: b.w., 2007); Wojciech Markert, Generał broni Władysław Anders 1892–1970 (Warszawa: b.w., 2007).
4
Jan M. Ciechanowski, The Warsaw Rising of 1944 (Cambridge: Cambridge University Press, 1974). Praca ta cieszyła się
wątpliwą sławą ze względu na stosunkowo bezkrytyczny sposób przedstawienia przez autora podejścia Stalina do Powstania Warszawskiego oraz faktu, że została ona opublikowana w komunistycznej Polsce. W rezultacie, mieszkający w Londynie Ciechanowski
spotkał się umiarkowaną krytyką w polskich kręgach emigracyjnych. Niedawno jego książka, z drobnymi zmianami, ukazała się
ponownie Powstanie Warszawskie (Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004).

i antyjałtański patriota – był „wrogiem numer 1”. Referat Bogusława Polaka, w którym autor opowiada o wielopłaszczyznowej działalności Andersa na rzecz Polonii na terenie Zjednoczonego Królestwa, niezmiennie w roli prezesa wielu politycznych, wojskowych, społecznych i kulturalnych
organizacji, w tym Polskiej Organizacji Harcerskiej, znakomicie uzupełnia tekst Joanny Pyłat na
temat zasadniczego wkładu generała, jako patrona polskiej edukacji, w tworzenie i dalszy rozwój
polskich szkół, organizację szkoleń i warsztatów zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu.
Ten tom będący wyrazem szczerego hołdu, złożonego polskiemu bohaterowi nie jest jednakże
wolny od niedociągnięć. Widać brak silnej ręki edytora, który z pewnością wyeliminowałby niebagatelną liczbę powtórzeń w opublikowanych referatach, jak również niedbałe pod względem
stylistycznym sformułowania, czy też błędy gramatyczne. Autorzy tekstów nie są przecież
w większości zawodowymi historykami. Co ważniejsze, wiele epizodów z życia prywatnego i zawodowego Andersa zostało omówionych albo zbyt pobieżnie, albo nie wspomniano o nich wcale.
Wskazane byłoby więc przekazanie bardziej obszernej wiedzy na temat zachowania Andersa
w sowieckiej niewoli i podczas enkawudowskich przesłuchań w latach 1939–1941, a także przeżyć generała i jego żołnierzy w Persji (dzisiejszym Iranie) oraz na Bliskim Wschodzie w latach
1942–1944. W niniejszym tomie nie ma na przykład mowy o dezercji w tamtym okresie większości żydowskich członków polskiej armii, wśród których znalazł się między innymi Menachem
Begin (w późniejszym okresie działacz podziemnej organizacji terrorystycznej, a potem premier
Izraela). Niewiele też można wyczytać na temat osobistego życia Andersa – jego rodziny, wyznania, sytuacji ﬁnansowej. Brak jest praktycznie odniesień do takich zdarzeń, jak jego rozwód
po wojnie, ponowne małżeństwo, przejście na katolicyzm, czy też fakt, że wiódł on w Londynie
wygodne pod względem materialnym życie. Niemniej, mimo oczywistych ograniczeń niniejszego
zbioru, należy docenić tę publikację jako właściwy i pouczający dowód uznania dla generała.
Tłumaczenie: Agata Kłopotowska

PEtEr D. StACHurA

Hermann Beck,

The Fateful Alliance:
German Conservatives and Nazis
in 1933; The Machtergreifung
in a New Light
(New York & Oxford: Berghahn Books, 2008)
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Dojście do władzy Adolfa Hitlera i partii nazistowskiej NSDAP
w styczniu 1933 r. było w ostatecznym rozrachunku katastrofalne
dla Niemiec, Europy i ogromnej części świata. Toteż w pełni zrozumiałe jest, że wydarzenia w Republice Weimarskiej, które doprowadziły do mianowania Hitlera kanclerzem Rzeszy, a także to
wszystko, co działo się później, posłużyło jako materiał do obszernej historiograﬁi, powstającej od zakończenia II wojny światowej. Wielu autorów wcześniejszych
prac sugerowało, że tradycyjną niemiecką prawicę, której czołowymi organizacjami były, z jednej
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strony, Narodowo Niemiecka Partia Ludowa (DNVP) oraz Reichslandbund zrzeszający wielkich właścicieli ziemskich, a z drugiej NSDP, w dużej mierze łączyło wspólne polityczne i ideologiczne zaplecze.1 Nawet jeśli ich elektoraty różniły się czasem diametralnie od siebie, a było tak przynajmniej
na początku lat 30., oba ugrupowania cieszyły się – w różnym stopniu – poparciem ze względu na
głęboko zakorzenione, tradycyjne wartości patriotyczne, co z kolei wiązało się z odrzuceniem postanowień Traktatu Wersalskiego i wstrętem do demokracji parlamentarnej, liberalizmu, socjalizmu,
komunizmu oraz propagowaniem imperialistycznego nacjonalizmu, antysemityzmu oraz ustanowienia państwa totalitarnego, opartego na zasadzie Volksgemeinschaft, czyli wspólnoty narodowej.
W szczególności w czasie napięć związanych z „wielką depresją” początku lat 30., zarówno
NSDAP, jak i niemiecka konserwatywna prawica umiały ze sobą współpracować na polu działań
politycznych, na przykład podczas kampanii przeciwko reparacjom przewidzianym w Planie
Younga w latach 1929–1930, w skrajnie antyrepublikańskim Froncie Harzburskim pod koniec
1931 r. oraz w rządowej koalicji w 1933 r., która pozwoliła Hitlerowi dojść do władzy. Ponadto,
powszechnie wiadomo, że w związku z kryzysem rządowym w 1932 r. (kiedy upadały kolejno
gabinety: Heinricha Brueninga, Franza von Papena i generała Kurta von Schleichera) kierownictwo tradycyjnej prawicy – w osobach wpływowych przemysłowców, posiadaczy ziemskich
i Reichswehry, czyli naczelnego dowództwa sił zbrojnych Republiki Weimarskiej – ostatecznie
wykorzystało swoje istotne wpływy u prezydenta Paula von Hindenburga i w kręgu jego doradców, aby wesprzeć kandydaturę Hitlera na urząd kanclerza Rzeszy.2 Pod koniec 1932 i na początku 1933 r. ci przedstawiciele konserwatywno-nacjonalistycznych Niemiec bez zachwytu
skonstatowali, że Hitler i jego partia, pomimo utraty popularności w wyborach do Reichstagu
w listopadzie 1932 r.3, zapewniał ostatnią, realną szansę odbudowania politycznej i rządowej
stabilizacji w sytuacji nie tylko kryzysu ekonomicznego, lecz także widocznej i poważnej groźby
wybuchu rewolucji bolszewickiej.4
Autor niniejszej monograﬁi, w której wykorzystano nowe materiały archiwalne, ma ambicję
przedstawienia rewizjonistycznej interpretacji relacji pomiędzy NSDAP, a szeroko pojętym obozem konserwatywno-nacjonalistycznym, zwłaszcza partii DNVP w pierwszej połowie 1933 r.,
czyli po przejęciu władzy przez Hitlera (po Machtergreifung), ze szczególnym uwzględnieniem
antyburżuazyjnej, rewolucyjnej postawy nazistów, ich zażartej, często przejawiającej się ﬁzyczną

1
Zob.: T. Mergel, „Das Scheitern des deutschen Tory-Konservatismus: Die Umformung der DNVP zu einer rechtsradikalen
Partei, 1928–1932”, Historische Zeitschrift, 276 (2003): s. 323–368; W. Ruge, „Deutschnationale Volkspartei 1918–1933” [w:] D.
Fricke et al. (eds), Lexikon zur Parteiengeschichte, Band II (Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1983–1986): s. 476–528; J. Striesow, Die
Deutschnationale Volkspartei und die Völkisch-Radikalen, 1918-1922, Band I & II (Frankfurt am Main: Haag & Herschen, 1981);
J. A. Leopold, Alfred Hugenberg: The Radical Nationalist Campaign against the Weimar Republic (New Haven: Yale University Press,
1977); H. Weiss and P. Hoser (eds), Die Deutschnationalen und die Zerstörung der Weimarer Republik: Aus dem Tagebuch von
Reinhold Quaatz, 1928–1933 (Műnchen: Beck, 1989); D. P. Walker, „The German National People’s Party: the Conservative Dilemma
in the Weimar Republic”, Journal of Contemporary History, 14 (1979) nr 4, s. 627–647.
L. E. Jones, „’The Greatest Stupidity of My Life’: Alfred Hugenberg and the Formation of the Hitler Cabinet, January 1933”,
Journal of Contemporary History, 27 (1992) nr 1, s. 63–87.

2

W wyborach do Reichstagu 31 VII 1932 NSDAP uzyskała najlepszy wynik: 230 mandatów i 37.3 proc. głosów w całym
kraju; 6 XI 1932, jednakże, liczba miejsc w parlamencie uzyskana przez tę partię spadła do 196 i w konsekwencji NSDAP uzyskała
tylko 33.1 proc. głosów. Zob.: A. Milatz, „Wähler und Wahlen in der Weimarer Republik”, Bonn, Schriftenreihe der Bundeszentrale
fűr politische Bildung, Heft 66 (1968): s. 112; J. Falter, T. Lindenberger, S. Schumann, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer
Republik: Materialien zum Wahlverhalten, 1919–1933 (Műnchen: Beck, 1986): s. 89–113.

3

W wyborach do Reichstagu 6 XI 1932, Partia Komunistyczna Niemiec (KPD) uzyskała 100 mandatów i 16.9 proc. głosów
– najlepszy uzyskany kiedykolwiek przez tę partie wynik wyborczy. (Milatz, s. 108). Tło wydarzeń zob.: B. Fowkes, Communism in
Germany under the Weimar Republic (London: Macmillan, 1984); E. D. Weitz, Creating German Communism, 1890–1990 (Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1997).
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agresją, bezkompromisowej wrogości w stosunku do DNVP oraz stosunku tej ostatniej do Żydów
i antysemityzmu.
Obszerny, otwierający książkę rozdział, oparty zasadniczo prawie wyłącznie na dobrze znanych – publikowanych wcześniej – źródłach, stanowi niezbyt błyskotliwe i z pewnością niekompletne podsumowanie zgromadzonej już wiedzy na temat powstania DNVP oraz jej rozwoju
w latach 1918–1933, a mianowicie ideologicznego charakteru partii, jej członków, poparcia,
jakim cieszyła się w wyborach, jej notorycznej frakcyjności oraz podejścia do istotnych wydarzeń
takich jak: pucz Kappa w 1920 r., plan Dawesa z 1924 r. oraz „polityki wypełniania zobowiazań”
(Erfűllungspolitik), prowadzonej przez ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemanna
w latach 1924–1929. Wyjaśniając przyczyny ﬁaska, jakim zakończył się pucz Kappa, Hermann
Beck nie wspomniał o zasadniczej roli, jaką odegrały wówczas związki zawodowe, które zorganizowały strajk generalny, ani też o odmowie podjęcia współpracy z puczystami przez biurokrację ministerialną. Pominął także kwestię zaciekle antypolskich poglądów DNVP, szczególnie
silnych w bastionach partii na Pomorzu, w Brandenburgii, Meklemburgii oraz na wschodnich
rubieżach Rzeszy, jak również jej ścisłe związki z wielkimi przemysłowcami i posiadaczami
(mimo, iż na kartach książki można tu i ówdzie znaleźć odniesienia do Reichslandbund – organizacji najbardziej dla posiadaczy reprezentatywnej). Z drugiej zaś strony, niemal na każdym
kroku akcentowany jest antysemityzm DNVP, zagadnienie, na punkcie którego autor zdaje się
mieć obsesję.
Pozostałe rozdziały zostały poświęcone burzliwym stosunkom między nazistami a konserwatystami od 30 stycznia do 14 lipca 1933 r., kiedy DNVP, podobnie jak wszystkie pozostałe
partie polityczne, z wyjątkiem NSDAP, została zdelegalizowana. Stawiając tezę, zresztą niesprawiedliwą, że w poprzednich pracach, spośród których wiele zostało napisanych przez wybitnych historyków takich jak: Karl-Dietrich Bracher, Martin Broszat, Klaus Hildebrand czy
Hans Mommsen5, umniejszano zakres bezwzględnych ataków nazistowskich na niemieckich
konserwatystów w ogóle i na DNVP w szczególności, autor, podpierając sie przy tym bogatą
bibliograﬁą dokumentów archiwalnych, opisuje szczegółowo i w porządku chronologicznym
dzieje organizowanych przez nazistów brutalnych napadów na organizacje, zebrania i pracowników DNVP w wielu częściach Niemiec. Konserwatywne poprzednio organizacje zostały następnie odbudowane pod kierownictwem NSDAP w ramach szerszego procesu określanego
jako Gleichschaltung, czyli przymusowego ujednolicania wielu nienazistowskich ugrupowań funkcjonujących w tamtym okresie na obszarze Niemiec. Beck uzasadnia, że głównym bodźciem
dla nazistów do przypuszczenia masowego natarcia na konserwatystów była nienawiść tych
pierwszych do wszystkiego, co burżuazyjne, połączona ze swego rodzaju społeczno-rewolucyjnym dynamizmem.
Niestety, mimo iż autor dla zilustrowania radykalizmu nazistów przywołuje rozmaite spektakularne i konkretne przykłady, wyjaśnienie charakteru radykalnego wymiaru tych ekscesów
nie jest ani pełne, ani całkowicie trafne. Beck przytacza natomiast w sposób dość mglisty, niesystematyczny i niedokładny cytaty z wypowiedzi członków oddziałów Storm (Sturmabteilung),
ulicznych gangów, stanowiących paramilitarne ramię kierownictwa nazistowskiej partii, a jednocześnie całkowicie pomĳa inne odłamy tego ruchu, które przed rokiem 1933 także rozwinęły
skrajnie rewolucyjne poglądy, takie jak: Hitler Jugend (Młodzież Hitlera. Związek Niemieckiej
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5
K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus (Köln: Kiepenheuer & Witsch,
1969); M. Broszat, Der Staat Hitlers (Műnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1969); K. Hildebrand, Das Dritte Reich (Műnchen:
Oldenbourg Verlag, 1979); H. Mommsen, From Weimar to Auschwitz (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991); The Rise
and Fall of Weimar Democracy (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1996).
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Młodzieży Robotniczej) i Narodowosocjalistyczne Zakładowe Komórki Organizacyjne (Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation). Dlatego też nie znajdziemy w książce odwołań do
toczącej się już od wielu lat debaty na temat zjawiska określanego w epoce weimarskiej jako
„niemiecki socjalizm”, ani też na temat domniemanej „nazistowskiej lewicy”, obejmującej
wyżej wymienione pomocnicze grupy NSDAP wraz z ich propagatorami, do których należeli
m.in. Gregor i Otto Strasser. Wymowne jest zresztą to, że prace, w których poświęcono tym
zagadnieniom sporo miejsca, zostały w znacznym stopniu pominięte przez autora w bibliograﬁi
i przypisach.
Wbrew zamieszczonemu we wstępie zastrzeżeniu (s. 27), jakoby niesłuszne było twierdzenie, że autor koncentruje się w swej pracy na „pozytywnych” aspektach DNVP, należy zauważyć, iż w istocie Beck czyni tak przy wielu okazjach. Na przykład, chociaż przyznaje, że
partię cechowała „głęboka niechęć do zasad, na jakich opierała się Republika Weimarska”, jej
przywódców w latach 20. określa jako osoby o „umiarkowanych poglądach, mimo iż czasami
były to tylko pozory” (s. 31). Również opisując przemoc nazistowską w 1933 r. wobec członków
DNVP, tych ostatnich przedstawia jako oﬁary, bagatelizując fakt, że znakomita ich większość
ochoczo włączyła się w proces umacniania władzy nazistowskiej w tym kluczowym roku.
Dr Beck nie może pogodzić wszystkich twierdzeń! Jego stwierdzenie, że pod koniec 1933 r.
wielu konserwatystów, w tym członków DNVP pozbyło się złudzeń co do nowego reżimu, jest
więc bardzo dyskusyjne. W rzeczywistości nie tylko poparli oni w pełni dokonaną przez Hitlera
destrukcję demokracji i bolszewizmu oraz utworzenie w Niemczech autorytarnego, a następnie
coraz bardziej totalitarnego państwa, lecz także wsparli dążenia Fürera do odbudowania roli
i pozycji Niemiec w stosunkach międzynarodowych, łącznie z jego planami imperialnego ekspansjonizmu. Ponadto, jak dr Beck skutecznie wykazuje (s. 174–218), antysemityzm w wydaniu DNVP z 1933 r. niewiele różnił się od antysemityzmu NSDAP. Wreszcie, szkoda, że autor
nie rozważył, do jakiego stopnia zbliżenie obu partii wynikało z obawy przez atakiem militarnym ze strony Polski. Wiedziano bowiem, że marszałek Józef Piłsudski przekonywał Francuzów
o zasadności wojny prewencyjnej przeciwko reżimowi Hitlera. Scenariusz ten był poważnie
brany pod uwagę przez Reichwehrę.6
Monograﬁa Becka jest w pewien sposób myląca. Choć stanowi wynik szczegółowych studiów,
prowadzonych z dużym zaangażowaniem czasu i wysiłku, ostateczny efekt rozczarowuje, szczególnie dlatego, że książce wiele brakuje, by można ją było faktycznie określić mianem „rewizjonistycznej”, jak życzyłby sobie tego jej autor. Przedstawiono w niej mnóstwo nowych, lecz
stosunkowo mało istotnych szczegółów, dotyczących wielu dokonanych przez nazistów w 1933 r.
aktów terroru, wymierzonych przeciwko DNVP, choć krajowy zasięg tej przemocy został wyolbrzymiony. W książce Becka można znaleźć wiele nieprzekonujących tez, istotnych luk w narracji,
a także trochę zaskakująco niejasnych i wprowadzających w błąd odniesień.7 A co ważniejsze,
pominięto w niej kwestię miejsca DNVP na tle szerszej materialnej i ideologicznej wspólnoty
interesów, łączącej odległe krańce niemieckiego konserwatywnego nacjonalizmu, z udziałem
wielkich przemysłowców, obszarników ziemskich i przywódców wojskowych. I sprawa ostatnia,

Sir J. Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power: The German Army in Politics, 1918–1945 (Londyn: Macmillan, 1980):
s. 225, 228, 264; F.L. Carsten, The Reichswehr and Politics, 1918 to 1933 (Oxford: Oxford University Press, 1966): s. 281, 362, 379,
381, 401–403.

6

Na przykład, omawiając rok 1933, dr Beck wymienia (s. 104) „byłą DDP” (obecnie Staatspartei); powinien był przy tej
okazji wyjaśnić, że DDP (Niemiecka Partia Demokratyczna) zmieniła 28 VII 1930 nazwę na Niemiecką Partię Państwową (Deutsche
Staatspartei). Również, kiedy autor pisze o „dobrze znanej nazistowskiej piosence” (s. 148), powinien stwierdzić, że chodzi o pieśń
Horst-Wessel-Lied, która została po 1933 przyjęta jako drugi hymn narodowy (po Deutschlandlied).

7

choć nie mniej ważna: w pracy niewłaściwie zostały rozłożone akcenty merytoryczne. Autor powinien był się skoncentrować na ogromnym obszarze wspólnym dla obu partii. To, co łączyło
NSDAP i DNVP, stanowiło bowiem niezbędne podłoże, na którym mogła powstać i rozwinąć się
III Rzesza. Zaiste brzemienne w skutki przymierze! Jedna partia była całkowicie warta drugiej.
Tłumaczenie: Agata Kłopotowska

JAN PECZkiS

mieczysław B. Biskupski,

Hollywood’s War with Poland 1939–1945
(Lexington, kY: university Press of kentucky, 2010)
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W czasie II wojny światowej hollywoodzkie studia ﬁlmowe
wspierały wysiłek wojenny Stanów Zjednoczonych poprzez produkowanie ﬁlmów patriotycznych, które miały podnosić morale
Amerykanów. Walczący byli często przedstawiani w bardzo prosty sposób: Amerykanie i ich sojusznicy byli bohaterami,
wszyscy inny zaś, czarnymi charakterami. Norwegię, Francję,
Czechosłowację i Anglię przedstawiano korzystnie, ponieważ
stały się obiektami napaści lub zostały podbite przez narodowosocjalistyczne Niemcy. Wyjątkiem była Polska, którą w wielu ﬁlmach ukazywano w negatywnym świetle.
Profesor Mieczysław B. Biskupski w pracy Hollywood’s War
with Poland 1939–1945 (Wojna Hollywood z Polską 1939–1945)
przeanalizował znaczną liczbę filmów hollywoodzkich
z okresu II wojny światowej, oceniając ich treść dotyczącą
Polski (wątki tego rodzaju były w filmach na ogół nieobecne,
a o ile się pojawiały to rzadko przedstawiano je w sposób neutralny lub pozytywny, znacznie częściej zaś w postaci antypolskich stereotypów). Autor następnie porównał wyniki tych badań ze sposobem, w jaki w tych samych filmach
przedstawiano inne narody i państwa walczące po stronie alianckiej, koncentrując się na
analizie różnic oraz ich przyczyn.
Mieczysław B. Biskupski jest wykładowcą Katedry Historii Polski w Central Connecticut
State University i autorem wielu publikacji na tematy związane z historią Polski oraz dotyczące
polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Opisuje on historię powstania szeregu ﬁlmów
wojennych w rodzaju To Be or Not to Be (1942), In Our Time (1944) i None Shall Escape (1944).
Autor przebadał szereg pamiętników, listów, dzienników i notatek pisanych przez autorów scenariuszy, producentów, kierowników studiów ﬁlmowych i aktorów, aby ukazać jak negatywnie
portretowano Polskę w czasie II wojny światowej. Biskupski wiele uwagi poświęcił również politycznemu klimatowi tamtych czasów, który miał decydujący wpływ na powstające ówcześnie
hollywoodzkie produkcje.
Generalnie, problem niechęci ﬁlmowców do Polski sprowadzał się do sposobu, w jaki Polacy
byli postrzegani przez społeczeństwo amerykańskie w tamtym czasie i kto był zainteresowany
poniżaniem Polski. Wpływ na to miały także niewielkie możliwości polskiej diaspory, ukazania
prawdy o swoim rodzinnym kraju. Jednym z antypolskich stereotypów był rasizm, który nie
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ograniczał się tylko do ludności murzyńskiej: „Generalnie nowi emigranci nie byli dobrze przyjmowani przez społeczeństwo amerykańskie, które uznawało ich za gorszych w porównaniu do
rodowitych amerykanów. W 1902 r. Woodrow Wilson opisywał Polaków, razem z Węgrami i Włochami, jako ludzi nie posiadających żadnych umiejętności, ani energii, ani inicjatywy szybkiej
inteligencji. Byli jakąś knajacką bandą, której obecność była mniej pożądana nawet, niż niepopularnych wówczas Chińczyków”. Tego typu poglądy były szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie amerykańskim (s. 170). Nie dziwi zatem, że hollywoodzkie ﬁlmy je powielały.
Murzyni, Latynosi i Polacy byli w nich niemal niewidoczni, pojawiali się Żydzi i Włosi, dominowali zaś Irlandczycy (s. 188). Filmowe losy Polaków kontrastują ze sposobem, w jaki przedstawiano tychże Irlandczyków. Ci ostatni bowiem, doprowadzili do zmiany swego, dotychczas
negatywnego, wizerunku chuliganów i pĳaków, zmuszając tym samym decydentów z Hollywood
do szacunku (s. 20–21).
Kwestia druga, to sprawa polskich dokonań i cierpień, które nie spotykały się z odzewem
wśród Amerykanów: „Nie było żadnego antypolskiego spisku w czasie wojny w Ameryce, częściowo dlatego, że nie był po prostu potrzebny. Generalnie Ameryka nie miała żadnych związków z Polską, a tamtejsza społeczność polska była nieznacząca” (s. 230).
Trzecią kwestią był fakt, że najbardziej wpływowymi postaciami Hollywood byli Żydzi,
zwłaszcza Żydzi z Polski (s. 213 i nast.). Część z nich pielęgnowała stare urazy, w efekcie czego,
prowadzili w ﬁlmach antypolską wendetę. Dotyczy to szczególnie braci Warner, którzy urodzili
się w Polsce pod innym nazwiskiem (s. 175–176, 218). Kiedy organizacja Amerykanów polskiego
pochodzenia wytknęła im wiele przykładów ohydnego zniesławiani Polaków w ich ﬁlmach, bracia Warner usiłowali się wybielić, uciekając się do kłamstw i taktyki zaprzeczania (s. 101–104).
Kolejną sprawą poruszaną w książce Hollywood’s War with Poland były – zawsze silne – wpływy
komunistów w Hollywood. Ich zadaniem nie było bezpośrednie promowanie ideologii komunistycznej, ale raczej obrona poczynań Sowietów i oczernianie każdego, kto miał na ten temat
inne zdanie, co np. prowadziło do niezręcznej sytuacji obrony niemiecko-sowieckiego sojuszu
w latach 1939–1941 (s. 63). Demonizowanie Polski stanowiło także element tej strategii, tak
samo jak poparcie dla niewolniczej prosowieckiej polityki prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Biskupski wylicza też szereg nazwisk radykalnych lewicowców, którzy przyczynili się do
szkalowania Polski (s. 201).
Warto dodać, że lewacy byli dalekowzroczni w swej taktyce zniesławiania Polski. Biskupski
pisze: „Sowiecki wysiłek wojenny w żadnym razie nie zależał od amerykańskiego myślenia, że
przedwojenny rząd Rzeczypospolitej to była banda reakcyjnych sympatyków faszyzmu, czy, że
Amerykanie polskiego pochodzenia to ciemna wspólnota odmieńców i osób niekompetentnych
wymagających wychowania zanim zaczną pasować do towarzystwa irlandzkich, włoskich, czy
żydowskich Amerykanów” (s. 209). Wszystko to mogło służyć przygotowaniu amerykańskiej
opinii publicznej po II wojnie światowej do zaakceptowania ustanowionego przez Sowiety marionetkowego rządu w Warszawie.
Obecnie wiele się zmieniło. Obraz niegdyś ubogich polskich imigrantów ustąpił miejsca
prężnej i zasobnej polsko-amerykańskiej społeczności, która należy, z punktu widzenia gospodarczego, do pięciu najbardziej rozwiniętych grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, nic się nie zmieniło. Wpływy Polaków w polityce i kulturze popularnej w USA
pozostają praktycznie zerowe. Polacy i Polska w dalszym ciągu są portretowani przez swych
przeciwników. Amerykanie nadal kształtują swoją opinię na temat Polski w oparciu o antypolskie
wypowiedzi części Żydów, w szczególności pojawiające się w materiałach dotyczących Holokaustu. Czy Polacy kiedykolwiek wyciągną z tego wnioski?
Tłumaczenie: Wojciech J. Muszyński

HuBErt kuBErSki

Antony Beevor,

Berlin 1945. Upadek
(kraków: Znak, 2009)
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Książka jednego z bardziej popularnych historyków, zajmujących się II wojną światową – Antony’ego Beevora Berlin 1945.
Upadek to ogromne dzieło, które ukazuje ostatnie pół roku III
Rzeszy. Autor pokusił się o zaprezentowanie ówczesnych wydarzeń przez pryzmat nie tylko walk na froncie wschodnim i zachodnim, ale też z perspektywy życia codziennego w wojennych
Niemczech, głównie w Berlinie. Beevor nie ogranicza się do analizy militarnych kwestii obrony III Rzeszy, ale opisuje też wojenną egzystencję oraz nastroje, panujące wśród zwykłych
Niemców oraz „Złotych Bażantów” – nomenklatury NSDAP.
Popularnonaukowy wolumin zwraca uwagę na życie codzienne,
sposoby zarobkowania, a nawet jedzenie.
Beevor wzbogacił cały tekst ciekawostkami przybliżającymi
ten straszny czas; piętnuje okrucieństwo i zezwierzęcenie
obydwu stron konﬂiktu, prezentując fakty oraz nie upraszczając
oceny wydarzeń. Niemiec nie jest zawsze oﬁarą (w myśl najnowszych trendów niemieckiej pop-kultury i mass-mediów), a czerwonoarmista nie jest taki
znów szlachetny, choć pozostaje do końca niezrozumiany. Brytyjczyk sygnalizuje, że w obronie
III Rzeszy walczyły także dzieci, głównie jako Flak Helfers, obsługując działa przeciwlotnicze.
Zapomina jednak o dziesiątkach tysięcy nieletnich rówieśników Josepha Ratzingera, wywodzących się z Ost Freiwilligen, ściągniętych do tej służby m.in. z krajów bałtyckich, Ukrainy
i Białorusi.
Beevor jedynie sygnalizuje terror NKWD i „Siersza” na terenach podbĳanych („wyzwalanych”) przez Sowietów, za to kilkakrotnie Berlin 1945 przypomina cierpienia Niemców w sposób obiektywny i wyważony. Pomĳa również problem niemieckiego barbarzyństwa na
wschodzie, które wywołało tak brutalną reakcję czerwonoarmistów, podpuszczanych dodatkowo przez stalinowską propagandę. Beevor, ufając bezgranicznie sowieckim archiwom próbuje
na ich podstawie udowodnić swe stereotypowe tezy o mentalności Wschodu, jak zresztą stara
się czynić wielu historyków zachodnich. Autor nie prezentuje tu uprzedzeń do żadnej z walczących stron, co jest niewątpliwie wielką zaletą całej książki. Opisywane wydarzenia stara się
ukazywać obiektywnie, co jest zasadą literatury historycznej, powstającej od ostatnich 20 lat
po upadku komunizmu.
Książka poświęcona wojnie niejako naturalnie została zdominowana przez opisy działań
zbrojnych. Są one dokładne i szczegółowe. To plus tego opracowania, choć z drugiej strony,
może to okazać się nużące dla osób niezainteresowanych militariami. Berlin 1945 jest książką
raczej adresowaną do wyrobionych czytelników, niż początkujących eksplorerów przeszłości
wojennej. Przed lekturą Beevora jest wymagane zdobycie choćby minimalnej dawki wiedzy
o III Rzeszy, narodowym socjalizmie i wydarzeniach sprzed 1945 r. Autor jedynie napomyka
o tych sprawach, ale nie rozwodzi się specjalnie nad przyczynami, które doprowadziły Niemcy
do upadku.
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W Berlinie 1945 wiele jest wspomnień zwykłych Niemców, skonfrontowanych z wypowiedziami
żołnierzy obydwu stron konﬂiktu (głównie oﬁcerów i generałów). Narracja książki staje się żywsza,
co ułatwia lekturę wywodu naukowego. Obok poważnych tematów, autorowi udaje się wprowadzić
elementy żartobliwe poprzez przytaczanie anegdot, krążących pod koniec wojny w Niemczech.
Książki z prestiżowej czarnej serii Wydawnictwa „Znak” bywały w przeszłości obciążone
nielicznymi, ale irytującymi błędami merytorycznymi, wynikającymi z braku korekty merytorycznej tego wydawnictwa. To dlatego na stronach jej z książek pływał pancernik H.M.S Hood
(a nie krążownik liniowy), a myśliwce I–16 produkowało biuro konstrukcyjne Iljuszyna (a nie
Polikarpowa). Nadal nie jest idealnie i czasami można było zacząć wyrywać sobie włosy przy
niektórych profesorskich lub translatorskich wpadkach.
Wracając jednak do Beevora, to z niektórymi jego opiniami trudno się zgodzić. Przykładem jest
nierealna, z punktu widzenia niemieckiego szkolnictwa wojskowego, „bateria dział szturmowych,
którą obsługiwali marynarze z U-Bootwaffe” (s. 227). Tak, marynarze walczyli jako spieszona piechota lub artylerzyści w obronie plot. III Rzeszy, ale nigdy jako obsługa StuGów 40. Za niepotwierdzoną bzdurę można uznać wymyślenie nazw jednostek Waffen-SS – „Sulejka” i „Harem”. Na
Węgrzech walczyła Waffen-SS, a nie SS, zaś celem IV. Korpusu Pancernego SS, a później 6. Armii
Pancernej SS była ochrona węgierskich pól naftowych, a nie odbicie ich (s. 38–39). Pancerzy czołgów
sowieckich nie pokrywał śnieg i szron w zimie, a raczej zmywalna biała farba lub po prostu wapno
(s. 52). Podobnie, na ich pancerzach nie widniały czerwone gwiazdy (s. 174), a jedynie oznaczenie
i numery taktyczne. Co do składu „rządu lubelskiego” Beevor pisze o nim w trybie przypuszczającym, podczas gdy komuniści w rzeczywistości zdominowali PKWN (s. 55). Autor zapomniał, że początkowo Stalin chciał podzielić Prusy Wschodnie między Polskę, a sowiecką Litwę, ale tamtejsi
komuniści z Antanasem Sniečkusem nie przyjęli „daru” bolszewickiego genseka.
Do bardziej oczywistych niedociągnięć należy np. twierdzenie, że Himmler przewodził
dwóm strukturom: „Waffen-SS [Juettner] i Gestapo [Mueller]” – w rzeczywistości było ich aż
kilkanaście, m.in.: SS, policja, armia rezerwowa, a przejściowo jeszcze Grupa Armii „Weichsel”
(dowodził faktycznie na Pomorzu, Prusach Zachodnich i Wschodnich – s. 98). Ponadto, Himmler nie był „najwyższym dowódcą Waffen-SS”, a Reichsfuehrerem-SS i nie nosił czarnego munduru od 1939 r., gdy założył feldgrau (s. 87 i 99). Brezentowe hełmofony były stosowane przez
sowieckich czołgistów od przynajmniej 15 lat, a nie przełomu 1944/1945 (s. 88). Beevor pomylił
ugodowe tendencje Horthy’ego z nieustępliwością Salasziego (s. 105). Armia niemiecka powszechnie salutowała po 20 lipca 1944 r. narodowo-socjalistycznym gestem wyciągniętej prawej
dłoni. Zaskakuje wiara autora w słowa gen. Sierowa, eksponującego okrucieństwo Polaków
wobec jeńców sowieckich (s. 113) – co było powszechnym zjawiskiem dla wszystkich walczących stron na froncie wschodnim. Podkomendni gen. Własowa to nie „własowcy”, czy żołnierze
ROA (Russkaja Oswobodzitielnaja Armĳa), a Sił Zbrojnych KONR (Komitet Oswobożdzenĳa Narodow
Rossĳi), którzy utworzyli 600. i 650. Dywizję Grenadierów lub 1. i 2. Dywizję KONR (s. 254).
Beevor pomylił Ostruppen i Ostlegionen z żołnierzami Własowa i Hiwi, ci ostatnia to służba pomocnicza w każdej dywizji niemieckiej (s. 138, 169, 170, 253). Autor słowem nie wspomina
o przebĳaniu się 1. Armii Wojska Polskiego przez Wał Pomorski i bezsensownym zdobywaniu
Kołobrzegu przez Polaków.
Kolejne kwestie: SS-Jagdverbände powstały po przekształceniu oddziałów specjalnych Abwehry tzw. Streifkorpsów (s. 244). Niemiecka artyleria przeciwlotnicza dysponowała działami
128 mm, choć Beevor pomylił się jedynie o 5 mm w ich kalibrze (s. 249), gorzej zabrzmiał błąd
o sowieckich działach 600 mm, podczas gdy Armia Czerwona dysponowała jedynie 203 mm armatami. Podobnie autor powielał opinie sowieckiej propagandy o Własowie, ukrywającym się
pod dywanami (s. 512), czy o Katiuszach niszczących morale niemieckie (s. 301). A jednocześ-

nie zapomniał o skuteczności niemieckich wyrzutni rakietowych Nebelwerfer. W dywizji SS
„Nordland” służył British Free Corps w sile czterdziestu poddanych Korony Brytyjskiej, w co
powątpiewa Beevor (s. 324). Kontruderzenie niemieckie na Łużycach było wymierzone w 2.
Armię Wojska Polskiego (dowodzoną przez wiecznie pĳanego Sowieta w polskim mundurze
„Waltera” Świerczewskiego i było największą polską klęską w II wojnie światowej), a nie sowiecką 52. Armię (s. 328). Historyk brytyjski nie potraﬁł odróżnić kryptonimu jednostki lotniczej – dywizjon „Leonidas” – w rzeczywistości chodziło o 10 samolotów Bf 109 z SchG 104,
które wykonywały samobójcze Totaleinsatz (u Beevora Selbstopfereinsatz) na sowieckie mosty na
Odrze u boku specjalnych zestawów bombowych „Mistel” z KG 200 – wydaje się, że zabrakło
Beevorowi czasu na lekturę książki Alfreda Price'a The Last Year of Luftwaffe.
Tłumaczenie Józefa Kozłowskiego zaskakuje rusycyzmami (tankiści – s. 49) czy sformułowaniami z minionej epoki (hitlerowskie Niemcy, wprowadzone przez komunistów dla odróżnienia od „dobrego” Komitetu Wolne Niemcy, czy późniejszych enerdowców – s. 87). Nie
wiadomo jednak jaki zabieg translatorski mógł doprowadzić do powstania potworka w rodzaju
„dywizji myśliwców przeciwpancernych”, gdzie termin panzerjäger znaczy tyle, co niszczyciel
czołgów. Beczki z zapasem paliwa to po prostu zbiorniki zapasowe (s. 322), zaś pojazd kołowogąsienicowy to transporter opancerzony (s. 354, 437). Takie określenie dają dużo myślenia,
a na pewno potwierdzają, że zabrakło korekty merytorycznej; tłumacz nie okazał się omnibusem
i nie wykonał swojej pracy starannie.
Popularny 64-letni brytyjski historyk jest jednym z najciekawszych autorów w swojej dziedzinie nauki (oczywiście do czasu, gdy czytelnik nie dotrze do najlepszego ze wszystkich – Davida Glantza). Ten autor odnajduje się w modnym ostatnio sposobie pisania, plasującym się
między historią popularną, a wywodem naukowym. Fanów Beevora zapewne nie zniechęcą powyższe uchybienia. Brytyjczyk pozostaje niezwykle popularnym autorem – świetnie piszącym
i popularyzującym historię. Zaskakuje czytelnika odkrywczymi spostrzeżeniami, choć nie
ustrzega się przed licznymi błędami. Jego książki skierowane są do szerokiego grona odbiorców,
którzy nie są świadomi niedoskonałości warsztatu brytyjskiego dziejopisarza.

tOmASZ WiśNiEWSki

Gwynfor Evans,

The Fight for Welsh Freedom
(Ceredigion: Y Lolfa, 2000)
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Położona peryferyjnie Walia nie stanowi w Polsce
obiektu jakiegoś szczególnego zainteresowania. W wiedzy
potocznej funkcjonuje chyba tylko na dwóch płaszczyznach: jako jedna z części Zjednoczonego Królestwa, w której również znaleźli się Polacy emigrujący za granicę
w celach zarobkowych, a której książę jest następcą brytyjskiego tronu – oraz jako jeden z obszarów zajmowanych
przez popularną gdzieniegdzie kulturę celtycką, fascynacja
którą sprowadza się głównie do promowania wiedzy o starożytnych druidach, królu Arturze i wciąż żywych celtyckiej
muzyce i tańcu. Trudno natrafić jednak na jakąś głębszą
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i bardziej szczegółową wiedzę, zwłaszcza w sferach historycznych i społeczno-politycznych.
Dlatego badanie tej tematyki jest czymś, na chwilę obecną, rzadkim, niespotykanym, odkrywczym.1
Lektura książki The Fight for Welsh Freedom autorstwa Gwynfora Evansa pozwala w pewnym
stopniu uzupełnić te braki. Jej treść stanowi przystępny opis całości historii Walii, skoncentrowany na zaakcentowaniu jej odrębności, obrony kulturowej i politycznej niezależności.2
Możemy prześledzić proces kształtowania się narodu walijskiego, począwszy od walk starożytnych Brytów z najazdami ze strony Imperium Rzymskiego. Kolejne dwadzieścia wieków
dziejów polegało w zasadzie na tym samym – prowadzonej ze zmiennym szczęściem, uporczywej obronie, podczas której zmieniali się tylko atakujący wrogowie. Taki obraz walijskiej
historii, choć jest oczywiście pewnym uproszczeniem, wyłania się właśnie z książki Evansa.
Łatwo wytłumaczyć taką postawę Walijczyków, którzy z narodu kilkakrotnie przeżywającego
czasy swojej świetności, musieli ostatecznie ulec silniejszemu, czyli agresywnie poszerzającym
swoje władztwo Anglikom. Walijczycy mogą jednak pocieszać się tym, że ich wrogiem było
państwo, które w pewnym momencie stanowiło najpotężniejsze (terytorialnie, militarnie,
gospodarczo) mocarstwo świata – Imperium Brytyjskie. Opanowanie Walii zaś było jednym
z kroków do budowy tej potęgi.
Sam autor omawianej pozycji, Gwynfor Evans (1912–2005), był człowiekiem którego
można uznać za jednego z czołowych przedstawicieli walijskiego nacjonalizmu. Jak informuje
notka na okładce, był on prawnikiem, ogrodnikiem, płodnym pisarzem oraz ojcem siódemki
dzieci. Jego wieloletnia działalność wniosła nieocenione zasługi dla dzisiejszej tożsamości
Walii i Walijczyków. Przez trzydzieści sześć lat stał on na czele Plaid Cymru, tj. Partii Walii,
formacji politycznej stawiającej sobie za cel ochronę każdego aspektu niezależności Walii,
równomiernie dbając o aspekty tak kulturowe, jak i polityczne. Plaid Cymru jest najbardziej
znaczącą organizacją, głoszącą walijski nacjonalizm; aktualnie stanowi też drugą (po Partii
Pracy) w Walii siłę polityczną. Ten nacjonalizm Plaid (bo tak skrótowo określa się samą partię)
może wydać się dziwny Polakowi; słysząc bowiem o tym nurcie politycznym, bazującym
w działaniu i doktrynie na walce o interesy narodu, skojarzy go od razu ze skrajną prawicą,
której rzekomymi wyznacznikami są: niechęć do obcych, zaściankowość, wrogość wobec (różnie pojmowanego) postępu, pewien „konserwatyzm” obyczajowy i religijny. Jak się okazuje,
wszystkie te kryteria są nie do obronienia przy próbie ich dopasowania do profilu Plaid
Cymru.3 Tymczasem jednak przybliżmy to, co stanowi główną treść książki – historię, analizę
światopoglądu partii przedstawiając dalej.
Historia Walii jest nieprzerwanym od około dwóch tysiącleci continuum, pomimo zmieniających się warunków, głównie „zewnętrznych”. Walia przetrwała do dnia dzisiejszego,
a jej tożsamość narodowa nie jest zagrożona w jakiś szczególny sposób. Walijczycy chlubią się
tym, że są jednym z najstarszych narodów europejskich (zapewne obok Basków), który od
zarania swoich dziejów mieszka w tym samym miejscu oraz mówi wciąż tym samym językiem,
liczącym ponad dwa tysiące lat. Zajmują niezmienione pozycje pomimo licznych zakusów
wszystkich swoich wrogów, których przewinęło się wielu przez te wszystkie stulecia.

1
Na polskim gruncie nacjonalizmem walijskim zajmuje się Krzysztof Jaskułowski autor książki Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej (Toruń: Adam Marszałek, 2003).
2
3

G. Evans, The Fight for Welsh Freedom (Ceredigion: Y Lolfa, 2000).

Szerzej na temat programu politycznego Plaid Cymru zob.: Why vote Plaid Cymru (London: Adam Price MP, 2010);
www.plaidcymru.org; www.plaidlive.com; www.youtube.com/plaidtv.

Na wyodrębnienie się pewnego rodzaju poczucia walijskiej odrębności (ale czy już „narodowej”?) wpływ miały rzymskie najazdy na wyspę Brytanię. Zostały one zapoczątkowane
przez Juliusza Cezara po podbiciu przez niego Galii, a więc sięgały pierwszego wieku przed
naszą erą. Z tych czasów znane są już imiona dwóch przywódców brytońskiego oporu – Cynfelina i Caradoga (ojca i syna), prowadzących do boju m.in. plemię Sylurów. Wprawdzie
w swoich wojennych poczynaniach ponieśli klęskę, ale duch walki nie zginął wśród ich współplemieńców. Gwynfor Evans podaje4, iż na obszarze Brytanii, stanowiącej ok. 1/3 część powierzchni Imperium Rzymskiego, stacjonowała aż 1/10 część rzymskich legionów. Była to
widoczna dysproporcja, której przyczyn nietrudno się domyślić; widocznie Rzymianie doceniali wagę posiadania tej wyspy, skoro tak pragnęli się na niej utrzymać, i to za cenę silnej
koncentracji środków militarnych, potrzebnych przecież również gdzie indziej. Już sam ten
fakt stanowi dowartościowanie Walijczyków i ich historii. Obecność rzymskich wojsk, jak
i administracji cywilnej, niewątpliwie przyczyniła się do utrwalenia dziedzictwa cywilizacji
śródziemnomorskiej na tych celtyckich ziemiach. To właśnie m.in. dlatego Wyspy Brytyjskie,
na przełomie starożytności i średniowiecza, niezbyt naruszone przez kontynentalne niepokoje, zdołały zachować klasyczną kulturę, aby następnie przywrócić ją Europie przez swoich
mnichów i bardów.
Kolejnymi niechcianymi gośćmi na wyspie były plemiona germańskie, pojawiające się już
w czasach rzymskich – jako wojskowi najemnicy. To oni ściągnęli następnie swoich ziomków
z plemion Anglów, Sasów czy Jutów, co doprowadziło do stopniowego podboju Celtów przez
Germanów. Z czasów tych walk Evans przypomina o istnieniu resztek brytońskiego władztwa
w postaci królestw Starej Północy (The Old North/Yr Hen Ogledd), czy na poły legendarnym królu
Arturze, zawzięcie zwalczającym Anglosasów (zwycięstwo pod Mount Badon, 516 r.). Przez historię wyspy i samej Walii przewĳają się następnie Wikingowie (zwani „czarnymi poganami”),
a wreszcie sfrancuziali Normanowie.5
Właśnie z tymi ostatnimi najeźdźcami Walĳczycy mieli najwięcej do czynienia. Jak – zapewne nie bez satysfakcji – zauważa Evans, Anglia została podbita przez Normanów w parę tygodni (w 1066 r.), zaś uporanie się z Walią zajęło im parę dobrych stuleci.6 Cały barwny okres
średniowiecza schodzi Walĳczykom na wojowaniu z nowymi władcami Anglii. Walka toczyła się
na polu militarnym, politycznym, kulturalnym oraz konfesyjnym. Wszystkie te płaszczyzny
Evans uważa za istotne, poświęcając im w książce odrębne fragmenty. Możemy przeczytać
o wielkich buntach, dbałości o rozwój literatury czy sporach o charakter Kościoła.7 Wieki XI,
XII i XIII – w każdym z nich Walią wstrząsała jakaś wojna czy powstanie, skierowane przeciwko
Anglikom. Władcy tacy, jak księżniczka Gwenll?an (1097–1136), książęta: Owain Gwynedd
(1100–1170), Rhys ap Gruffudd (1132–1197), Llywelyn ap Iorwerth (zw. również „Wielkim”
– Fawr, 1173–1240), czy Llywellyn ap Gruffudd (1228–1282) należą do pierwszego szeregu
ludzi, dzięki którym przetrwało imię Walii jako nie dającego się złamać narodu, starającego się
zachować swoją niezależność polityczną i kulturową. Za wieńczącego listę znaczących przywódców można uznać prowodyra wielkiego antyangielskiego powstania, które wybuchło w roku
1400, Owaina Glynd?ra (1354/59–1415?) – będącego ostatnim rodowitym Walĳczykiem noszącym tytuł księcia swojego kraju (Prince of Wales/Tywysog Cymru). W wieku XV kończą się również
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poważniejsze próby odzyskania niepodległości. Ostatecznie, w 1536 r. została ogłoszona „unia”
Anglii z Walią (Akt Inkorporacji).8
To, co w pracy Evansa może dziwić, to fakt, iż bardzo szczegółowo opowiada on dzieje walĳskiego średniowiecza, przybliżając możliwie wiele jego aspektów, by następnie – w dość ogólnym
opisie – streścić stulecia obejmujące nowożytność. Wygląda to tak, jakby Walia pozostawała w uśpieniu, by dopiero na przełomie wieków XVIII i XIX powrócić do świadomości narodowej. Oczywiście,
autor wspomina o rozwoju – a raczej podtrzymywaniu przed upadkiem – kultury, wciąż tworzących
niedobitkach świetnych niegdyś bardów itp. Zauważalne jest niemal zupełne pominięcie przeprowadzonej przez Henryka VIII angielskiego reformacji, wynikających z tego faktu zmian społecznych
i politycznych czy wreszcie Angielskiej Wojny Domowej, epizodu republikańskiego i tzw. Sławetnej
Rewolucji (Glorious Revolution) roku 1688/1689. Sprawia to wrażenie, jak gdyby autor celowo ignorował wpływ, jaki na Walię wywarły wydarzenia zachodzące w „szerszym świecie”. W tym kontekście można wyczuć pewne zniechęcenie historią, co przejawia się np. w tytule jednego
z ustępów książki: „Walĳska pewność siebie zanika” (Welsh Self-conﬁdence Hades).9
Przez wiek XVIII, wraz z prądami oświeceniowymi, narastała tendencja odnoszenia się
do dorobku przeszłości, która osiągnęła kulminację w epoce romantyzmu, na polu tak literackim, jak i politycznym. Dochodziło do wskrzeszania tradycji dawnych bardów, tworzono
towarzystwa zajmujące się kultywowaniem twórczości w rodzimym języku. Jak w całej Europie, tak i w Walii starano się obudzić wśród ludu pamięć o minionej świetności. Te prądy musiały w końcu przejść z płaszczyzny kulturowej na polityczną – i rzeczywiście, autor
przedstawia nam zamieszki wzniecane w pierwszej połowie XIX w. Mimo ich tła społecznego
(m.in. robotniczy ruch czartystowski), łatwo zauważyć stosowanie symboliki, czy haseł odwołujących się do swoistej mitologii narodowej.10
Wkraczając w wiek XX, magia przeszłości coraz bardziej się rozpływa. Pierwsza wojna światowa, okres międzywojenny, kolejna wojna… to już prawie historia „gazetowa”. Nie sposób
jednak odmówić tym wojnom znaczenia uniwersalnego, do głębi przenikającego stosunki polityczne w niemal każdym miejscu na ziemi. Tak było i w Walii. Przeobrażenia społeczne, które
zaszły na terenie Walii w latach 1914–1918 (zarówno na froncie, jak i na jego przemysłowym
zapleczu) doprowadziły do pewnej formy przebudzenia i uświadomienia narodowego, mobilizacji do działania. Na tej fali w roku 1925 dochodzi do założenia Plaid Cymru – początkowo
jako Narodowej Partii Walii. Kolejne lata XX w. odznaczają się sukcesami strony walĳskiej. Wywalczono walĳskojęzyczne szkolnictwo, radio, wreszcie wyraźny sukces w wyborach do brytyjskiego parlamentu w 1966 r.11 Działania Plaid Cymru w drugiej połowie XX w. postrzega jako
zabezpieczające polityczny i kulturowy byt narodowości walĳskiej. Plaid Cymru wykuła swoją
tożsamość w walce z pozostałymi partiami funkcjonującymi w Wielkiej Brytanii – Konserwatywną, Liberalną i Pracy, z tego też powodu w książce silnie podkreślone są różnice w stosunku
do nich, zakreślone na tle politycznych bojów. Walĳczycy odczuwają też więź z innymi Celtami,
zamieszkującymi Zjednoczone Królestwo. Z pewnością za lapidarnym stwierdzeniem Evansa,
że w roku 1974 w parlamencie westminsterskim było łącznie więcej nacjonalistów szkockich
i walĳskich, niż członków Partii Liberalnej kryje się duża satysfakcja.12
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Dzisiejszy stan walijskości na tle historycznym prezentuje się zadowalająco – tylko taki
wniosek można wyciągnąć z lektury Evansa. Tożsamość narodowa została ocalona i zagwarantowana w brytyjskim systemie ustrojowym na całej linii. Rok 1999 to wybory do nowoutworzonego Narodowego Zgromadzenia Walii, przynoszące Plaid Cymru 17 miejsc (na 60)
i drugie miejsce za Partią Pracy (28 miejsc). Swoją wizję dziejów Gwynfor Evans kwituje
optymistycznie, stwierdzając, że obecnie żyje w „niezwykle obiecującym okresie” (unusually
hopeful period).13 Nie zapomina jednak, że celem działania Plaid jest pełna niepodległość Walii.
Zdobycze dzisiejsze to tylko wstęp do jej uzyskania: The day of national freedom is dawning.
Cała mądrość walijskiego nacjonalizmu chce uchodzić za głęboko zakorzenioną w rodzimej
historii. Na kartach omawianej książki wręcz czuć familiarność pomiędzy autorem, będącym
przecież wysoce zaangażowanym działaczem politycznym, a szczegółowo przekazywanymi
przez niego faktami. Plaid Cymru najwyraźniej wyciągnęła z historii wartościową lekcję, używając w swojej walce możliwie użytecznych i realistycznych środków. Jej oblicze ideowe przeszło znaczącą ewolucję od czasu powstania w 1925 r.
Jedną z pierwszoplanowych cech walijskiego nacjonalizmu jest niewątpliwie antyangielskość, czy też antybrytyjskość. Ta niechęć do utworzonego przez Anglików państwa jest silnie
umotywowana, a nawet przedstawiona teoretycznie. Na kartach omawianej tu książki w ciemnych barwach ukazuje się „brytyjski nacjonalizm”, jako przybierający rys imperialistyczny. Za
jego symbole uchodzą wojna o Falklandy (1982) i okręt podwodny typu Trident, uzbrojony
w broń atomową.14 Walijczycy (a przynajmniej ich świadoma narodowo część) są widocznie
bardzo niechętni anglosaskiej ekspansji, na polu międzynarodowym stawiającej sobie za cel
ustanowienie panowania brytyjskich standardów – ustrojowych, kulturowych – za pomocą
nawet militarystycznych środków; na arenie wewnętrznej zaś, dążąc do utrzymania hegemonii
żywiołu angielskiego nad zmarginalizowaną ludnością pochodzenia celtyckiego. Evans pisze
również, że w pewnym momencie Wielka Brytania była najbardziej centralistycznym państwem Europy.15 Dostrzeganie przez niego w niemal każdym angielskim zachowaniu złej woli
(czy wręcz spisku) może wydawać się paranoiczne, jednak kompleks małej narodowości,
„uciskanej” przez inną, nieporównywalnie silniejszą, musiał w końcu przybrać groteskowe
formy. Objawia się to przykładowo w obwinianiu Partii Konserwatywnej o podniesienie Walijczykom cen wody, tak, żeby płacili za nią więcej niż mieszkańcy Birmingham czy Liverpoolu.16 Tą drogą niechęci do „bogatszych” Anglików etniczny kontekst poglądów Plaid
stopniowo łączy się z kwestiami społecznymi.
Czymś niepospolitym (jak na partię „nacjonalistyczną”) jest lewicowy obecnie image Plaid
Cymru. Sama partia określa się jako socjaldemokratyczna. Widać to częściowo na kartach
książki, szerzej jednak można wywnioskować z jej bieżących działań. W Parlamencie Europejskim Plaid należy do frakcji Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego. Ostatnio poczyniła nawet kroki ku homoseksualistom, tworząc dla nich specjalną „platformę”
(http://news.pinkpaper.com/NewsStory.aspx?id=2466). W swojej historii Plaid ma też epizod pacyfistyczny, polegający m.in. na sprzeciwianiu się zbrojeniom nuklearnym podczas
zimnej wojny.17 Na kartach książki Evans nie podkreśla żadnych źródeł ideowych partii,
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eksponując głównie kwestię walijską bez głębszych refleksji, więc tylko z niektórych zawartych informacji można odczytać jej profil światopoglądowy. Wydaje się, że jakakolwiek ideologia niezbyt zajmuje działaczy Plaid. Płyną oni po prostu z prądem rzeczywistości,
najbardziej czerpiąc z tych jej elementów, które można wykorzystać dla wzmocnienia Walii.
Tak jak w okresie międzywojennym przewodniczący Plaid Saunders Lewis (1893–1985) był
nawiązującym do średniowiecza katolickim korporacjonistą (był nawet oskarżany o „faszyzm”) – a taki trend był silny w owej epoce – tak i dziś Walijczycy nie próbują sami rozwinąć głębszej i niezależnej myśli społeczno-politycznej, akceptując dominującą
centrolewicowość. Równocześnie podkreśla się antylondyńską „tutejszość” partii, nastawioną na obronę miejscowych interesów. Partie londyńskiego establishmentu uważa się za
pasożytnicze i wykorzystujące Walię, Walijczyków i ich zasoby. We frazeologii Plaid Cymru
można dostrzec też pewne rysy klasowej plebejskości, polegające na podkreślaniu oparcia
się na społecznej bazie gweryn, czyli rodzimego ludu, skupiającego warstwy przeważnie mniej
zamożne. Miano nacjonalizmu zostało przyjęte widocznie tylko z powodu akcentowania konieczności utrzymania bytu narodowości walijskiej. Może ta niewielka oryginalność ideologiczna nie jest zachwycająca z perspektywy badania sfery myśli, czy doktryny, ale za to na
pewno stanowi wyraz realizmu, dający możliwość bezpiecznej partycypacji w bieżącym życiu
politycznym Walii i Zjednoczonego Królestwa w ogóle.
Cała książka, mimo swojej przystępności i względnie niewielkiej objętości, porusza zbyt
wiele aspektów historii Walii, aby je wszystkie tu streścić. Chciałem wyliczyć choć najważniejsze punkty z przedstawionych czytelnikom dziejów. Sam autor musiał być niemałym erudytą, skoro udało mu się zaprezentować wiedzę o swoim kraju w sposób łatwo zrozumiały dla
cudzoziemca, w dodatku pochodzącego spoza brytyjskiego obszaru cywilizacyjnego. Angielszczyzna tej książki nie jest ani trochę skomplikowana, a jednak w wyczerpującym zakresie potrafi oddać wszelkie wydarzenia, historyczne uwarunkowania i lokalną specyfikę opisywanej
rzeczywistości.
Wartość erudycyjna wydawnictwa nie jest może szczególnie wysokich lotów, ale czytelnika
z Polski (o ile już się na książkę natknie) powinna zadowolić. Z jakiego bowiem innego źródła
miałby szansę dowiedzieć się choćby o walijskim epizodzie kolonizacyjnym, polegającym na
utworzeniu w XIX w. osady w argentyńskiej Patagonii? Książka ma aspekt głównie popularyzatorski, w której to roli sprawdza się świetnie. Niech będzie uznana za kompendium wiedzy
o walijskiej historii dla obcokrajowców – i w takim zapewne charakterze jest sprzedawana,
skoro można dostać ją w sklepie z pamiątkami. Jako element marketingu, służącego promowaniu swojego kraju jest materiałem nie do przecenienia, przy tym jest napisana z już określonego punktu widzenia, co rzutuje na takie, a nie inne przedstawienie wielu spraw. Między
innymi takimi sposobami zabiegająca o poparcie nie tylko u rdzennych Walijczyków Plaid
Cymru zjednuje sobie przybyszy.
Jako człowiek niezbyt przyzwyczajony do zadawania się z wydawnictwami zagranicznymi
mogę łatwo wyliczyć rzeczy, które w pewien sposób mnie zdziwiły. Książka nie ma ani indeksu, ani przypisów, ani bibliografii. Jest napisana właściwie jednym ciągiem, począwszy od
spisu treści i słowa wstępnego. Nie ma nawet klasycznych rozdziałów, a jedynie różnej długości ustępy złożone z paru akapitów (przeważnie paru – bo są i jednoakapitowe). Ta prostota
zapewne ma zaznaczyć popularno-naukowy charakter książki, mi wydaje się być jednak pewnym zaniedbaniem. Nie są to w końcu czyjeś luźne przemyślenia na dowolny temat, ale przekazanie pokaźnej porcji wiedzy historycznej, a w takim wypadku ani rusz bez rzetelnego
odwołania się do źródeł. Do widocznych plusów zalicza się całkiem bogaty materiał ikonograficzny, głównie zdjęcia oraz ryciny legendarnych postaci.

DANiEL PAWłOWiEC

(red.) Bogumił Grott,

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka–Religia–Etos
(kraków: Zakład Wydawniczy „NOmOS”, 2010)
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Różne oblicza nacjonalizmów to interdyscyplinarna praca naukowców reprezentujących różne kierunki i specjalizacje naukowe, którzy – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – rozpatrywali na wielu
płaszczyznach zjawisko nacjonalizmu. Książka zawiera 29 artykułów, omawiających ideologię narodową rozumianą jako uniwersalny
fenomen politologiczny, historyczny i kulturowy. Lektura książki
przede wszystkim upewnia czytelnika, że jakkolwiek wielu już odtrąbiło „śmierć narodu i nacjonalizmu” to jednak ideologia wspólnotowa nadal jest pełnoprawnym i bogatym w treść partnerem
w świecie idei i polityki. Wśród autorów Różnych obliczy nacjonalizmów mamy m.in. politologów, religioznawców, historyków, ﬁlologów i pedagoga. Równie imponujący jest zakres tematyczny,
dotykający różnych aspektów nacjonalizmu niemieckiego, węgierskiego, ukraińskiego, japońskiego, rosyjskiego, francuskiego, perskiego, kurdyjskiego i oczywiście polskiego.
Redaktorem wydania jest profesor dr hab. Bogumił Grott, którego Nacjonalizm chrześcĳański
(pierwsze wydanie w 1996 r.) stanowi podstawową i wprowadzającą lekturę dla każdego, kto
chciałby poznać dorobek polskiego ruchu narodowego. Pod jego redakcją cztery lata temu ukazała się praca Nacjonalizm czy nacjonalizmy. Funkcja wartości chrześcĳańskich, świeckich i neopogańskich
w kształtowaniu idei nacjonalistycznej, która wyróżniła się m.in. nowatorskim podejściem do „ideologii” związanej z Radiem Maryja gazety Nasz Dziennik.
Profesor Bogumił Grott we wstępie przedstawił historię trwającego od dziesięcioleci sporu
pomiędzy ideą narodową i demoliberalną w Polsce. Spór ten, niekorzystnie dla nacjonalizmu,
odbywał się i nadal odbywa w ramach dyskursu liberalnego, a więc za pomocą liberalnej nomenklatury i schematów myślowych. Autor wskazuje, że postokrągłostołowa, demoliberalna interpretacja historii Polski uczyniła z nacjonalizmu głównego wroga, gorszego od komunizmu. Autor
przywołuje słowa prof. Legutki, który w jednej ze swoich książek napisał o tym okresie: „Prawdziwą przeszkodą dla nowego ustroju stali się sami Polacy”. Jego zdaniem w momencie polskiej
transformacji 1989 r. dyskurs nowej Polski tworzyli ci, którzy uznali, że komunizm zahibernował
polską debatę polityczną na etapie międzywojnia. Dodatkowo, w wyniku ustalenia pojałtańskiego porządku Europy, w polskiej polityce nastąpiło potężne przesunięcie na lewo; stąd polski
umiarkowany nacjonalizm „awansował” do rangi skrajnego. W końcu, zdaniem autora, brak jest
oryginalności i rodzimości w obecnych polskich elitach, które wzorce intelektualne czerpią
z zachodniej kalki intelektualnej, dla których nacjonalizm to „samo zło”; prof. Bogumił Grott
używa w tym przypadku sformułowania „subkultura kompleksu”. Jego zdaniem taka sytuacja
znacznie utrudnia obiektywne podejście do kwestii nacjonalizmu i jego implikacji we współczesnym życiu publiczno-państwowym.
Teoretycznym wprowadzeniem w tematykę nacjonalizmu jest artykuł prof. Jacka Bartyzela
z UMK. Autor skłania się ku stanowisku perenialistycznemu, zgodnie z którym nawet jeśli ideologia nacjonalistyczna jest czymś nowym, to narody istniały zawsze. Teza o nacjach jako trwałych
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elementach polityki, kultury i prawa stanowi wstęp do swoistego resume historii nacjonalizmu.
Bartyzel zrębów nacjonalizmu doszukuje się już w epoce Lutra i rozpadu średniowiecznej koncepcji Christianitas. Wtedy to m.in. do głosu doszły języki narodowe, do tej pory pomĳane
w europejskiej polityce (uniwersalna rola łaciny). Kamieniem milowym była też desakralizacja
polityki, dokonana przez Niccolo Machiavellego (etyka władcy niezależna od chrześcĳańskiego
poczucia moralności), który dodatkowo wprowadził pojęcie suwerenności państwa narodowego
(poprzez dążenie do zjednoczenia Włoch). Z kolei, Jean Bodin przyłożył się do powstania nacjonalizmu poprzez popularyzację koncepcji narodowej monarchii królewskiej, która jest niezależna od czynników zewnętrznych (papież, cesarz) lub wewnętrznych (lud, naród).
Wyodrębnienie zasady suwerenności, jako niepodzielnej zasady z gąszczu średniowiecznych zależności wasalnych, lennych i religĳnych, ułatwiło później „przesunięcie” absolutnej suwerenności z władcy na wspólnotę narodową lub państwo.
Nacjonalizm wiele też skorzystał na romantycznej koncepcji Johanna Herdera „narodu kulturowego” w opozycji do „mechanicystycznego” państwa. Warto dla porządku przypomnieć, że
poglądy niemieckich romantyków sytuują się w nurcie prymordializmu, który uznawał narody
na byty naturalne. Tak właśnie uważał Herder, przypisując narodowi cechy realnego bytu, który
ma swoje miejsce i swoją misję w porządku świata. W dalszym rozwoju koncepcji nacjonalistycznych prof. Bartyzel dostrzega i krytykuje dziewiętnastowieczny wpływ darwinizmu na nacjonalizm, który stał się przez to ideologią nastawioną na konﬂikt, walkę i pokonanie
przeciwnika. Demokratyczny i rewolucyjny dziewiętnastowieczny nacjonalizm w XX w. stopniowo przesuwa się w kierunku obozu konserwatywno-reakcyjnego, co z aprobatą przyjmuje
Bartyzel. Zwiększa się również pozytywne zaangażowanie nacjonalizmu w kwestie religĳne.
Przełom wieku XIX i XX to właśnie czas, gdy na scenę dość dynamicznie wkroczyły nacjonalizmy państw katolickich: francuski, polski, portugalski, hiszpański i włoski. Tłumacząc to
zjawisko Bartyzel odwołuje się do konstatacji Romana Dmowskiego o tym, że nacjonalizm to
reakcja na ideologie liberalne i lewicowe. W tym samym czasie państwa protestanckie tkwiły
jeszcze w okowach doktryn konserwatywnych, aby następnie opuścić etap „religĳny” i szybko
przejść do ekstremalnych, narodowo-socjalistycznych wersji nacjonalizmów.
Autor zauważa, że nacjonalizm katolicki miał inny charakter niż nacjonalizm protestancki
– opisuje go jako bardziej konserwatywny, prawicowy i mniej podatny na lewicowe hasła. Obie
formy nacjonalizmu w XX w. miały jednak wiele wspólnych elementów, m.in. antyparlamentaryzm i antypartyjność, czyli budowanie wspólnoty interesów całego narodu (vide polska koncepcja wszechpolskości), a nie tylko reprezentacji politycznej dla poszczególnych fragmentów
tejże wspólnoty. Nacjonalizm dwudziestowieczny cechował też sprzeciw wobec demokracji
parlamentarnej jako systemu władzy, na rzecz koncepcji autorytarnych lub elitarnych.
Lata 30. XX w. to apogeum idei narodowych, które wydawały się w owym czasie jedyną alternatywą dla dynamicznego komunizmu przy umierającym i – jak się wówczas wydawało
– schodzącym ze sceny liberalizmie. Profesor Bartyzel zauważa, że po II wojnie światowej rozwinięte, dojrzałe nacjonalizmy europejskie zostały usunięte z „rynku” idei politycznych przez
zwycięski komunizm i odrodzony liberalizm. Idee nacjonalistyczne najszybciej odrodziły się
w zmodernizowanych lub nowopowstałych ruchach separatystycznych: szkockim, ﬂamandzkim,
katalońskim, „bałkańskich”, itd. Według autora „nacjonalizmy separatystyczne” w swej formie
nawiązywały do wzorców rewolucyjnych i lewicowych, a więc stanowiły swego rodzaju regres
w rozwoju idei.
Niezwykle ciekawie przebiegała też nakreślona przez prof. Bartyzela ewolucja stosunku nacjonalizmu do religii, od grup neopogańskich i antychrześcĳańskich, poprzez koncepcje indyferentne religĳnie aż po chrześcĳańskie i ultrakatolickie, które wręcz poświęcały
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biologiczno-etniczne postulaty nacjonalizmu na rzecz duchowo-kulturowych koncepcji cywilizacyjnych, opartych na religii rzymskokatolickiej.
Ten ostatni wątek został rozszerzony w pracy prof. Grotta, który zajął się ewolucją stosunku
do religii rzymskokatolickiej w polskim ruchu narodowym. Autor zaczyna od przedstawienia
utylitarnych poglądów endeków z przełomu XIX i XX w., którzy uznawali katolicyzm za element polskiej kultury przydatny przy budowaniu narodowej tożsamości, nie zwracając większej
uwagi na moralny wymiar nauczania katolickiego i negując polityczny wymiar działalności Kościoła. Narodowa Demokracja często zwalczała polityczne aspiracje Kościoła Rzymskokatolickiego uznając jego politykę za szkodliwą dla sprawy odzyskania niepodległości przez Państwo
Polskie. Odrodzenie religĳne w latach 20. i 30. zostało dostrzeżone przez ideologów obozu
narodowego i zaowocowało pojawieniem się koncepcji katolicyzmu jako istoty polskości. „Młodzi” skupieni najpierw w OWP i MW, a potem również w ONR, postulowali odrzucenie plemienno-etnicznego nacjonalizmu na rzecz katolickiego uniwersalizmu, Polski ducha, idei
i kultury, a nie Polski krwi i rasy. Rozwój tych koncepcji został przerwany przez wybuch II
wojny światowej.
Profesor Grott podkreśla, że o ile kontestowanie polityki Kościoła było dość trwałą cechą
obozu narodowodemokratycznego to jednak dość wcześnie, bo już w 1905 r., nastąpiło odcięcie
się od tych kierunków politycznych stawiających sobie za zadanie walkę z religią i Kościołem.
Polski narodowy katolicyzm opierał się na neotomistycznym personalizmie, który jako element
„trzeciej drogi” stał w kontrze do lewicowego i faszystowskiego kolektywizmu. W obliczu kryzysu kapitalizmu i programowego odrzucenia komunizmu polscy narodowcy coraz mocniej opierali się też na koncepcjach mediewistycznych (vide Mikołaj Bierdiajew i jego Nowe średniowiecze).
Katolicyzm, z jednej strony, wpłynął na przedeﬁniowanie pojęcia narodu ze wspólnoty biologiczno-etnicznej na wspólnotę kulturową, ale jednocześnie okazał się elementem wzmacniającym opór wobec koncepcji modernistycznych. Jeden z narodowo-katolickich ideologów tego
pokolenia – Adam Doboszyński – postulował m.in. zdecentralizowaną produkcję, pozbycie się
wielkiego kapitału i wielkiego przemysłu. Młodzi narodowcy, którzy opanowali wszystkie organizacje polityczne ruchu narodowego postulowali walkę o „jednolity pogląd na świat” oraz budowę Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zdaniem autora wskazywało to, że w latach 30.
formacja endecka wkraczała w fazę fundamentalizmu religĳnego.
Z kolei, opisując ugrupowanie „Zadruga” autor zwrócił uwagę na fundamentalną różnicę
w podejściu do koncepcji osoby ludzkiej w ujęciu neopogańskiego Stachniuka (lidera „Zadrugi”)
i ultrakatolickich „młodych”. Kiedy młodzież narodowo-katolicka opierała się na personalistycznych koncepcjach, które wartości człowieka upatrywały w jego niezbywalnej godności
Dziecka Bożego, to Stachniuk – zgodnie z zasadą „tyleś wart ileś stworzył” – kwaliﬁkował osobę
ludzką według dokonań twórczych.
Początkowo nacjonalizm współistniał z prądami liberalnymi w jednym obozie oświecenia
i modernizmu przeciw konserwatywno-monarchistycznemu obozowi reakcji. Przełom XIX
i XX w. z kolei to okres rozdziału nacjonalizmu i liberalizmu, spowodowany przejściem nacjonalizmu do obozu konserwatywno-tradycjonalistycznego. Doktor Aneta Dawidowicz wnikliwie
analizuje ten proces na przykładzie polskiej Narodowej Demokracji. Autorka zaznacza olbrzymią
dysproporcję pomiędzy potencjałem intelektualnym i zasięgiem oddziaływania obu ideologii.
Silnemu nacjonalizmowi, który miał wpływ na politykę i kształtował charakter wspólnoty narodowej przeciwstawiał się „kierunek eklektyczny, daleki od oryginalności oraz słaby pod względem sformalizowania struktur organizacyjnych”. Dla endeków liberalizm był przede wszystkim
przykładem szkodliwego indywidualizmu negującego obowiązki wspólnotowe, indywidualizmu
stojącego w kontrze do narodu jako zbiorowego wysiłku i zbiorowej odpowiedzialności.
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Szczytowy rozwój ideologii narodowej w Polsce przypadł na okres tuż przed II wojną światową. Narodowcy skupiali się wówczas na koncepcjach kulturowo-cywilizacyjnych, dążyli do
wypracowania rozwiązań etyczno-społecznych, które stworzyłyby alternatywę dla niemieckiego
nazizmu i rosyjskiego komunizmu. Pozostając w tym nurcie rozważań dr Rafał Łętocha opisuje
niezwykle ciekawą koncepcję imperializmu kulturowego lansowanego w kręgach nacjonalistycznego pisma Sztuka i Naród oraz konspiracyjnej organizacji Konfederacja Narodu w czasie
II wojny światowej. Pismo i organizacja, pozostające pod wpływem przedwojennego RNR-„Falanga”, kreśliły program nacjonalizmu przekraczającego barierę etniczności, by dotrzeć do poziomu nacjonalizmu kulturowego. Wspomniane imperium miało obejmować różne etosy i narody
pod ideowo-instytucjonalną kontrolą państwową, opartą na polskim dorobku kulturowym. Imperializm kulturowy miał być przede wszystkim nastawiony na ekspansję, dynamiczny rozwój
i poszerzanie swego stanu posiadania. Polska kultura imperialna miała być oryginalną koncepcją
zanurzoną w polskości, słowiańskości i katolicyzmie. Andrzej Trzebiński, jeden z redaktorów
Sztuki i Narodu, domagał się od kultury, by była wrośnięta w życie narodu i mobilizował do wielkości. Nie bez powodu mottem Sztuki i Narodu były słowa Cypriana Kamila Norwida o tym, że
„artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej”.
Bardzo podobnie temat porządku państwowo-politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej
po II wojnie światowej postrzegał również Adam Doboszyński – endecki polityk, jeden z liderów
„młodych”. Profesor Grott opisuje koncepcję „Wielkiego narodu”, która również miała przekraczać
granice etniczności na bazie budowy polskiej cywilizacji. Doboszyński jako zwolennik Międzymorza postulował, aby w pierwszym rzędzie powstała Unia Słowian Zachodnich i Litwy, która generalnie obejmowałaby tereny II RP, oraz Ukrainy, Białorusi, Czechosłowacji i Łużyc. Unia miałaby
na celu kontynuowanie formowania się narodu polsko-litewsko-ruskiego, przerwane przez zabory.
W kolejnym artykule dr Marcin Rzepka zajmuje się nacjonalizmem irańskim, którego dynamika działania do złudzenia przypomina podobne ruchy w Europie. Również nacjonalizm irański
w swoich początkach deﬁniował się jako ruch narodowowyzwoleńczy, zsekularyzowany i modernistyczny. Tożsamość irańska budowana była na bazie języka perskiego i antyarabskiej tradycji historycznej. Nacjonalizm posiadał swoje liberalne i socjalistyczne mutacje (marginalne)
a w działaniu realizował zasadę „jedno państwo – jeden język – jeden naród”, co w praktyce
przekładało się na niwelowanie regionalizmów, daleko posunięty puryzm językowy i aktywizację
wszystkich grup społecznych.
Robiąc duży krok do współczesności prof. Adam Wielomski zajmuje się analizą deklaracji
programowych francuskiego Frontu Narodowego i publicznych enuncjacji jego lidera – Jeana
Marie Le Pena. Autor sytuuje Front Narodowy na prawicy laickiej, która nie ma dość odwagi
lub chęci, by walczyć o francuską tradycję katolicką, jednocześnie poniekąd jednak usprawiedliwia taką postawę przyznając, że: „W sytuacji, gdy połowa wyborców to ateiści, a z pozostałej
połowy zaledwie kilka procent to autentyczni katolicy, jawne deklaracje pro religĳne byłyby
krokiem samobójczym”.
Współczesności również dotyka artykuł prof. Joachima Dieca dotyczący nacjonalizmu
w Rosji. Autor wśród prekursorów rosyjskiego nacjonalizmu wymienia dziewiętnastowieczne
koło lubomudrów i ruch słowianoﬁlski, których idee należą do dorobku intelektualnego rosyjskiej konserwatywnej arystokracji. Stąd koncepcje te przede wszystkim były pochwałą rosyjskiej
tradycji państwa, władzy i stosunków ekonomicznych. Nieco żywszą koncepcję zaprezentował
Juri Kriżanića – chorwacki teolog z XVII w., który zakładał zjednoczenie wszystkich Słowian
pod berłem carskiej Rosji. Opisując różne koleje myśli panslawistycznej, autor podkreśla, że
nieodmienną przeszkodą w jej realizacji była katolicko–szlachecka (inna religia i inny system
władzy publicznej) Rzeczypospolita.
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Diec analizuje też takie współczesne zjawiska jak: Liberalno Demokratyczna Partia Rosji
pod przywództwem Władimira Żyrinowskiego, Partia Narodowo-Bolszewicka z Eduardem Limonowem, Front Narodowo-Bolszewicki, Rodina (Ojczyzna) i jej następczyni – partia Wielkiej
Rosji. Zatrzymując się przy tej ostatniej organizacji autor zauważa, że silnym komponentem
Wielkiej Rosji jest nostalgiczny żal za ZSRS – „wielkiej ojczyzny narodu rosyjskiego”. W politycznej optyce tej partii Rosja ma wielką rolę do odegrania, jako alternatywa dla zamerykanizowanego świata. Misja Rosji ma przede wszystkim polegać na odrodzeniu swej
słowiańsko-prawosławnej autentyczności i zbudowaniu na tym fundamencie „nacji duchowopolitycznej”, która podjęłaby się trudu światowego przywództwa. Postimperialne (postsowieckie) koncepcje rosyjskiego nacjonalizmu korzystają z wcześniejszych koncepcji
panslawistycznych, Piątego Imperium, Trzeciego Rzymu, itd., które sytuują rosyjski naród
i jego kulturę jako element spajający i kierujący wielką przestrzenią słowiańszczyzny przeciw
materialistycznym i zepsutym wizjom świata zachodniego. W opozycji do koncepcji akcentujących ponadetniczną i integracyjną rolę kultury, Diec prezentuje też organizacje nacjonalistyczne
odwołujące się wyłącznie do etniczności. Jako przykład podaje powstałą w 1925 r. Rosyjską Partię Faszystowską czy Wszechrosyjską Organizację Faszystowską (1933 r.). Wśród współczesnych
kontynuatorów tego nurtu autor wymienia Ludową Partię Narodową (zarejestrowana w 1995,
zdelegalizowana w 1998 r.), która uznawała za wielkich męczenników białej rasy cara Mikołaja
I i Adolfa Hitlera, czy Towarzystwo Narodowo-Socjalistyczne (zarejestrowane w 2004, zdelegalizowane w 2010 r.). Wydaje się jednak, że w tym przypadku mamy do czynienia bardziej
z międzynarodową organizacją rasistowską (TN-S działało m.in. w Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Białorusi) niż nacjonalistyczną.
Wśród pozostałych nurtów współczesnego rosyjskiego nacjonalizmu autor wymienia jeszcze
Ruch Przeciwko Nielegalnej Emigracji, czy Związek Ludowy nawiązujący do tradycji Woli Ludu
z XIX w. Diec dokonuje autorskiej klasyﬁkacji nacjonalistycznych ruchów w Rosji dzieląc je na:
nacjonalizm etniczno-plemienny (rosyjski faszyzm, panslawizm), nacjonalizm kulturowo-religĳny (słowianoﬁlstwo) oraz nacjonalizm etatystyczno-imperialny (koncepcje Trzeciego Rzymu,
Imperium Wschodniego, organizacje: Rodina, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji). W osobnym artykule Diec zajmuje się czymś, co można byłoby nazwać przejawem nacjonalizmu państwowego, czyli młodzieżowym ruchem o nazwie Młodzieżowy Demokratyczny Ruch
Antyfaszystowski „Nasi”, który jest nadzorowany i sponsorowany przez Kreml, a jego celem
jest dostarczenie państwu rosyjskiemu kadry imperialnych urzędników, polityków i wojskowych.
Celem tej charakterystyki nie jest streszczenie zawartości całej książki, ale pokazanie jej
bogactwa i zachęcenie do zapoznania się ze wszystkimi pracami w niej zawartymi. W świecie
naukowym, zdominowanym przez modernistyczne koncepcje, nacjonalizm i naród uznaje się
za twory sztuczne, stworzone na potrzeby zmian ekonomicznych (kapitalizm) i politycznych
(rewolucja we Francji), w tych procesach doszukując się elementów inżynierii społecznej i konstruktywizmu idącego w poprzek naturalnym procesom socjologicznym. Praca pod redakcją
prof. Grotta jest głosem za tym, że narody i nacjonalizmy są elementem naturalnej ewolucji
wspólnot etnicznych, wynikiem ich dojrzałości politycznej oraz czymś oczywistym na zaawansowanym etapie rozwoju kulturalnego. Książka pokazuje też wewnętrzne bogactwo nacjonalizmów, które wprawdzie rozwĳają się wzdłuż tych samych wektorów państwowotwórczych
i suwerennościowych, ale jednocześnie ten rozwój uzależniony jest od partykularnych kondycji
wspólnot narodowych. Stąd badacz europejski, analizujący nacjonalizm w Polsce i np. w Niemczech lub na Ukrainie, dostrzeże wprawdzie podobne schematy rozwoju, ale jednocześnie
bez trudu też wskaże różnice o kardynalnym znaczeniu.
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1

profesor Antony polonsky:

„Wracając do Jasiewicza: twierdzi on, że Żydzi starają się zamknąć usta innym historykom za pomocą
straszaka antysemityzmu. To niesprawiedliwe oskarżenie. Osobiście staram się unikać terminu »antysemityzm«.”

„Nie ma straszaka aNtysemityzmu”, Rzeczpospolita, plus–Minus, 6–7 lutego 2010.

2

pAstor JoAchim GAuck,
były kierownik urzędu ds. Akt stAsi:

„Gruba kreska oddzielająca przeszłość oraz ograniczenie dostępu do prawdy nigdy nie służą prześladowanym, zawsze – przedstawicielom byłego establishmentu”.

Piotr JeNdroszczyk, „Naród chce Pastora gaucka”, Rzeczpospolita, 12–13 czerwca 2010.

3

biskup tAdeusz pieronek:

„Niewątpliwie w obozach koncentracyjnych umierali w większości Żydzi, ale na liście są też Polacy, Cyganie,
Włosi i katolicy. Nie wolno więc zawłaszczać tej tragedii, by uprawiać propagandę. […] Szoah jako taki to
żydowski wymysł [invenzione ebraica], można by równie dobrze mówić z taką samą mocą i ustanowić dzień
pamięci także o licznych oﬁarach komunizmu, prześladowanych katolikach i chrześcijanach. […] Ale oni,
Żydzi, mają dobrą prasę, ponieważ dysponują potężnymi środkami ﬁnansowymi, ogromną władzą i bezwarunkowym poparciem Stanów Zjednoczonych i to sprzyja swego rodzaju arogancji, którą uważam za nie
do zniesienia". Na pytanie, czy sądzi, że pamięć o Holokauście jest instrumentalnie wykorzystywana, odpowiedział: „Oczywiście, że tak. Wykorzystywana jest jako broń propagandowa i to w celu osiągnięcia nieuzasadnionych często korzyści. Powtarzam, z historycznego punktu widzenia nie jest prawdą, że w obozach
zginęli wyłącznie Żydzi, prawda ta jednak jest dziś niemal ignorowana”.

„PieroNek: holokaust żydowski wymysł”, Dziennik.pl, 25 styczNia 2010.

4

nieznAnA historiA łAGru Auschwitz–birkenAu

„Historia Auschwitz wcale nie skończyła się wraz z nadejściem Armii Czerwonej. Na jego terenie komuniści
urządzili trzy własne obozy dla »wrogów ludu«. Druty kolczaste rozpięte na betonowych słupkach. Wieżyczki
strażnicze, baraki, więźniowie w drelichach – to Auschwitz, teren największego obozu zagłady Trzeciej Rzeszy. […] Tak znakomite miejsce po prostu nie mogło się zmarnować. Na terenie niemieckiej fabryki śmierci
założyli trzy własne obozy. Jeden pod zarządem UB, dwa pod zarządem NKWD (w sowieckiej nomenklaturze
łagier nr 22 i łagier nr 78). – Wykorzystana została cała infrastruktura Auschwitz, oprócz komór gazowych.
Krematoria ponieważ miały płaskie dachy, posłużyły bolszewikom jako parkiety do dzikich tańców, które
urządzali w rytm harmoszek – mówi historyk Uniwersytetu Śląskiego Zygmunt Woźniczka. – „Kto traﬁł do
tych obozów”. »Wrogowie ludu«. Czyli wszyscy ci, którzy nie pasowali komunistom. Ślązacy, Niemcy, koloniści z Niderlandów, którzy osiedlili się na Podbeskidziu w XVIII w., ale także polscy „kontrrewolucjoniści”,
którzy zostali zatrzymani w ramach „zabezpieczania” zaplecza frontu”.
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Piotr zychowicz, „auschwitz '46”, Rzeczpospolita, 12–13 czerwca 2010.

MEDIALNY PRZECIĄG

5

sAmuel sAndler wspomina pierwsze miesiące po wkroczeniu Armii czerwonej
do łodzi w 1945 r.:

„Idę ulicą Pomorską. Nagle podchodzi do mnie porucznik w polskim mundurze wojskowym i proponuje mi
pracę w cenzurze wojennej. Wtedy ludzi do pracy w wojsku i w bezpieczeństwie łapali nawet na ulicy. Zobaczyli żydowską twarz i werbowali. […] Mnie zaczepił porucznik Rozenblum, zapytał, co robiłem w czasie
wojny. Byłem w getcie w grupie antyfaszystowskiej. Dobrze. Ile klas skończyłeś – dwie gimnazjalne i w getcie
uczyłem się na tajnym komplecie – bardzo dobrze. Czy jesteś lewicowy? O, tak. My w getcie byliśmy nawet
za bardzo. Ale to nie było dla nich ważne. […] Rzuciłem pracę w fabryce i poszedłem do cenzury wojennej.
Kontrolowałem listy cywilne i wojskowe. Jeszcze trwała wojna. Zgłosiłem się do kapitana Lemańskiego,
żeby mnie wysłał na front, bo ja nie chcę pracować w cenzurze, chcę być w wojsku. Trzy razy zgłaszałem
się do raportu. Odpowiedzieli: w wojsku już jesteś, i dali zaświadczenie, że zostałem wcielony w ramach
wojskowej mobilizacji. Chodziłem w mundurze, ale bez rangi. Byłem na etacie kapitana.
– Pracowałeś w Wydziale Cenzury Wojennej Resortu Bezpieczeństwa Publicznego?
– Tak oﬁcjalnie się to nazywało. Resort sukcesywnie otwierał nowe wydziały terenowe w różnych miastach.
Organizowałem ich pracę w Bydgoszczy, potem przerzucili mnie do Piotrkowa. […] Dlaczego tak mało starych komunistów szczerze mówi o sobie? Ze wstydu. Wstydzą się przyznać do własnej głupoty. Więcej
– tępoty. My byliśmy głupcami i naiwniakami”.

samuel saNdler, „werbowali Na ulicy” – rozmowa z teresą torańską, Gazeta WyboRcza, 6 marca 2010.

6

piotr zychowicz o polskiej prawicy i żydach:

„[…] polska prawica jest coraz bardziej proizraelska i ﬁlosemicka. Szczególnie dotyczy to Prawa i Sprawiedliwości, które opowiada się za ścisłym związaniem Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Fakt ten, w połączeniu ze zdecydowanym poparciem partii braci Kaczyńskich dla tzw. wojny z terrorem – szczególnie
operacji w Iraku i Afganistanie – sprawia, że automatycznie ląduje ona w jednym obozie z Izraelczykami. To
jednak nie tylko fenomen PiS. Wystarczy przejrzeć numery polskich gazet z czasów ostatniej wojny w Streﬁe
Gazy (zima 2008/2009), aby zobaczyć jak zdecydowanie proizraelskie stanowisko zajęły konserwatywne
pisma i publicyści. Jedyną przeszkodą na drodze do tego, aby pomiędzy polską prawicą a Żydami zapanowała sielanka, są zaszłości historyczne i wzajemne krzywdy: z jednej strony polski antysemityzm, który
dał się we znaki wielu Żydom przed, w trakcie i zaraz po zakończeniu II wojny światowej, a z drugiej – bolesna
dla Polaków kolaboracja części Żydów z bolszewickim okupantem w latach 1920, 1939–1941 i później. Tu
różnice zdań są tak duże, że o porozumienie będzie znacznie trudnej. […] Ale ostatnio można odnieść wrażenie, że i w kwestiach historycznych coś się zmienia. Coraz więcej mówi się o tym, co nas łączy, zamiast
o tym, co dzieli. Żeby wymienić powstające w Warszawie pod auspicjami Lecha Kaczyńskiego Muzeum
Historii Żydów Polskich czy kolejne projekty dotyczące Polaków ratujących Żydów i żydowskiej martyrologii
inicjowane przez IPN, instytucję – jak twierdzą niektórzy – upolitycznioną i obsadzoną przez ludzi prawicy”.

Piotr zychowicz, „Prawica NaJlePszym PrzyJacielem żydów”, Rzeczpospolita, 18 listoPada 2009.

7

szimon peres w wystąpieniu na forum gospodarczym w tel Avivie 10 października 2007 r.:

„Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może
poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy (buying out) Manhattan, Polskę i Węgry. [...] Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę

zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy
Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom
i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie”.

„kitűNő mutatók – izrael felvásárolJa magyarországot?”, MaGyaR neMzet, 13 PaździerNika 2007.

8

koniec kAriery wysokieJ rAnGi urzędniczki biAłeGo domu ds. prAsowych:

„Helen Tomas […] była znana z liberalnych [w warunkach europejskich lewicowych – przyp. red.] poglądów
i jako krytyk Izraela, ale na pewno mogła przyczynić się do uzdrowienia debaty na temat izraelskiej okupacji
terytoriów palestyńskich oraz amerykańskiej polityki na środkowym Wschodzie. Ale zamiast tego w jednym
z wywiadów stwierdziła, że Żydzi powinni »wynosić się z Palestyny« i wracać do domu, do Polski i Niemiec.
Niezależnie od tego jakie były jej intencje, uwaga ta została odebrana przez Żydów jako głęboko obraźliwa,
gdyż usłyszeli, że powinni wracać do krajów, które eksterminowały ich rodziny. W poniedziałek, Helen Tomas
wydała oświadczenie z przeprosinami i ustąpiła”.

„heleN thomas: a troubliNg eNd to a distiNguished career”, los anGeles tiMes, 9 czerwca 2010.

9

benJAmin JAcobs, nAczelny rAbin holAndii:

„90 procent holenderskich Żydów zostało zamordowanych przez nazistów. Ta wstrząsająca statystyka”
powiedział dziennikarzowi Israel National News – została osiągnięta przy pełnej współpracy policjantów holenderskich, którzy chodzili od domu do domu wyłapując Żydów dla nazistowskiej maszyny śmierci.
A w zeszłym tygodniu” – kontynuował – „gdy wyszedłem ze swojego domu usytuowanego naprzeciw przedszkola, czteroletnie dziecko wskazało na mnie krzyknęło: Żyd, Żyd. Ostatnio, gdy rabin prowadził ceremonię
na cześć oﬁar holocaustu, holenderscy młodzieńcy krzyczeli Heil Hitler podczas jego przemówienia. »Biciem
nie da się ich powstrzymywać przed zrobieniem tego jeszcze raz«, stwierdził”.

„hollaNd - chief rabbi talks about dutch aNti-semitism”, Voz iz neiaz – the Voice of the oRtoDox JeWish coMMunity, 4 liPca
2010 (httP://www.vosizNeias.com).

10

Jerzy szczyGieł, dziennikArz i Autor bloGu o ﬁlmie
dokumentalnym yoava shamira „zniesławienie”, który zdobył nagrodę główną
na festiwalu w montrealu:
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„Shamir – z jednej strony towarzysząc światowym podróżom szefa ADL [Anti Defamation League] Abrahama
Foxmana, z drugiej wyjazdowi izraelskich licealistów do Polski – zrobił ﬁlm o politycznej instrumentalizacji
antysemityzmu i o wykorzystaniu historii Holokaustu do budowy współczesnego izraelskiego ultranacjonalizmu i skrajnego szowinizmu, które leżą u podstawy zaboru i zbrodni popełnianych przez państwo żydowskie. Historia Holokaustu stała się tylko propagandową ulotką, w którą Izrael zawija swoją maczugę. Izrael
każdego roku wysyła do Auschwitz dziesiątki tysięcy młodzieży bezpośrednio przed jej pójściem do wojska.
Owe wycieczki stały się trwałym elementem specyﬁcznego wychowania moralnego, które nieświadomie
podsumowała jedna z uczestniczek. Obrazy horroru połączone z odpowiednią indoktrynacją powodują, że
cierpienie ludzi nie będących Żydami wydaje się nieistotne: »Kiedy widzę, jak nasze wojsko burzy domy
Palestyńczyków, to nie takie ważne, bo nam było gorzej. Poza tym Arabowie mają dużo domów«... Można
spaść z krzesła, kiedy słucha się, co wygadują izraelscy licealiści jeszcze przed wycieczką. Zdziwienie mija,
kiedy usłyszy się, co mówi o Polsce instruktorka zapowiadająca zbrojną ochronę Mosadu. Zadaniem

MEDIALNY PRZECIĄG
agentów jest nie dopuszczenie do jakichkolwiek kontaktów z niebezpieczną, antysemicką, »miejscową ludnością«. Shamir sﬁlmował w Polsce charakterystyczną scenkę. Jedna z dziewczyn zagaduje po angielsku
dziadków siedzących na ławce. Jeden z nich odpowiada ze śmiechem, że nic nie rozumie. Cała »rozmowa«
trwa tylko chwilę, bo interweniuje opiekun grupy tłumacząc, że dziewczyna została właśnie wyzwana od żydowskich dziwek. Tak hartuje się stal”.

Jerzy szczygieł, „udowodNiJ, że Nie Jesteś aNtysemitą”, saloN 24.
httP://szygiel.saloN24.Pl/163085,udowodNiJ-ze-Nie-Jestes-aNtysemita

11

bloGGer seAwolf o zespole sabaton:

„Jeśli w Polsce 30% młodych ludzi nie wiedziało, kto właściwie strzelał w Katyniu, jeśli córka mi mówi, że też
dzięki Sabatonowi dowiedziała się o tej bitwie pod Wizną, bo program historii jest koszmarnie poszatkowany
i w kolejnych klasach zaczynają od początku i nie ma czasu, by dojść do II wojny (!!!), to tym większe zaskoczenie przy młodych Szwedach–metalowcach, którzy generalnie, jako gatunek nie słyną z przeintelektualizowania. Joakim Broden, pod dziwną fryzurą ma bardzo sensownie poukładane. To wielki ambasador
naszej historii w świecie, w którym nikogo to nie obchodzi, a i u nas dalece nie wszystkim, skoro patriotyzm,
to nacjonalizm, a nacjonalizm, to faszyzm. Doceńmy, że młody szwedzki chłopak nauczył się po polsku:
Warszawo walcz, bo znam młodych ludzi polskich, którym to zdanie jest obce…”.

httP://NiePoPrawNi.Pl/blog/1489/sabatoN-Juz-Jest-fuJ-czyli-NieostrozNosc

12

profesor JAn ciechAnowski:

„Nasz wywiad [podczas II wojny światowej – przyp. red.] był najlepszym spośród alianckich. Dostarczył Anglikom 44 proc. wszystkich informacji, jakie dostali z tzw. kontynentalnej Europy i Afryki Północnej”.

Piotr kościński, Polski szPieg Jak bohater „casablaNki”, Rzeczpospolita, 19 sierPNia 2010.

13

„wycieczki szkolne do katynia powinny być częścią
programu wychowania w szkole – uważa prof. piotr frAnAszek
z instytutu historii uniwersytetu JAGiellońskieGo […]

– Ludzie za mało wiedzą o Katyniu?
Jedni nie wiedzą, inni wiedzieć nie chcą. Jeszcze inni nie przykładają do tego szczególnej wagi. To w dużej
mierze wynik tego, że po wojnie pamięć o Katyniu funkcjonowała głównie na emigracji i wśród bliskich pomordowanych oﬁcerów. Władze PRL robiły wszystko, by wymazać to z naszej świadomości, lub zakłamywały
fakty dotyczące zbrodni. Widziałem, jak w czasach komuny chłopaka, który w Krakowie na murze napisał
»Katyń«, goniło czterech osiłków. Nie za to, że niszczył kamienicę.
– Ale od 1990 r. minęło 20 lat.
Teraz wiele osób mówi, po co nam rozdrapywanie ran, to nie służy stosunkom polsko-rosyjskim. Mamy okaleczoną świadomość. Jest to też element szerszego problemu – tego, jak historycznie i patriotycznie wychowujemy młodzież. Czy istnieje program kształcenia historycznego, który takie wizyty by zakładał?
Program nauczania historii w szkołach jest kiepski. A będzie jeszcze gorszy…”.

„Jak uczyć o katyNiu? NaJlePieJ Na mieJscu” – Prof. Piotr fraNaszek w rozmowie z ewą łosińską, Rzeczpospolita,
4 marca 2010.

14

„Kilkunastu uczniów łódzkich szkół średnich zostało przesłuchanych wczoraj przez wojskowych prokuratorów z Warszawy. – To na wniosek Rosjan – mówi rzecznik naczelnej prokuratury wojskowej. We wtorek odebrałem telefon. Usłyszałem, że mam się stawić w czwartek na przesłuchanie w sprawie wycieczki do Katynia.
Zatrzymaliśmy się wtedy w Smoleńsku, tam, gdzie była katastrofa – powiedział nam jeden z licealistów. Wycieczka, w której brało udział kilkudziesięciu uczniów, wyruszyła z Łodzi 29 kwietnia. Trwała cztery dni.
W drodze powrotnej z Katynia, autokar zatrzymał się w miejscu upadku prezydenckiego samolotu. Ksiądz,
który podróżował z uczniami odprawił mszę świętą. - Spędziliśmy tam z półtorej godziny. Widziałem drzewo
ścięte przez spadający samolot. Msza była przy kamieniu, pod którym składano kwiaty i palono znicze.
Fakt, nikt nie pilnował tego terenu, ani nie był on ogrodzony – wspomina uczeń. W czwartek, od samego
rana, w jednostce wojskowej przy ul. Źródłowej, uczestnicy wycieczki odpowiadali na pytania prokuratorów.
– Pytali szczegółowo, gdzie stanął autokar, którędy szliśmy, co widziałem. Od wycieczki minęło już kilka
miesięcy i nie pamiętam szczegółów – opowiada uczeń technikum. – Prokurator pytał też, czy czegoś
z miejsca katastrofy nie zabrałem. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie. Za innych nie mogę powiedzieć, nie wiem. […] W pierwszej turze przesłuchano kilkanaście osób. Niektórych uczniów odpytywano
nawet półtorej godziny. – Przesłuchania będą kontynuowane. Prowadzimy je na wniosek strony rosyjskiej,
która zgłosiła taką potrzebę. Czekaliśmy na koniec wakacji, żeby łatwiej można było dotrzeć do wszystkich,
którzy byli na wycieczce – mówi płk Zbigniew Rzepa, rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Dlaczego uczniowie zostali powiadomieni o przesłuchaniach z dnia na dzień? – Procedura karna dopuszcza takie powiadomienie – stwierdził Rzepa”.

„łódzcy uczNiowie PrzesłuchaNi Po wycieczce do katyNia”, Gazeta WyboRcza, 3 wrześNia 2010.
httP://wiadomosci.gazeta.Pl/wiadomosci/1,80273,8330474,lodzcy_uczNiowie_PrzesluchaNi_Po_wycieczce_do_katyNia.html
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Jerzy szczęsny:

„Etos narodowego buntu z 1980 r. był idealistycznym połączeniem trzech elementarnych wartości – wolności,
prawdy i sprawiedliwości spajanych przez zasadę patriotyzmu właśnie. Patriotyzmu traktowanego jako kategoria par excellence etyczna. Zasada absolutna, bezdyskusyjna już choćby z tego powodu, że obywatele
oddawali za nią i w jej imieniu swoją pomyślność, zdrowie i jakże często życie. Okrągły Stół te wartości zaprzepaścił, będąc ugodą nie tyle polityczną (od niej można było odejść, to w polityce dopuszczalne, a często
wręcz wskazane), ile niedopuszczalnym kompromisem moralnym, relatywizującym prawdę i niweczącym
elementarne poczucie sprawiedliwości. Zło nie tylko nie zostało ukarane, ale również nie zostało nazwane
i napiętnowane. Była to druga »odmowa wiedzy« – jak Leszek Kołakowski nazwał amnezję stalinizmu. Kolejna zdrada klerków rozpoczęła się zatem od pilnej potrzeby ukrycia własnych biograﬁi. Stąd taki zajadły i
niestety skuteczny opór wobec lustracji oraz powolna, ale konsekwentna rehabilitacja PRL”.

Jerzy szczęsNy, „komu Przeszkadza Patriotyzm”, Rzeczpospolita, 2 czerwca 2010.
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dr słAwomir cenckiewicz o wyroku sądu okręgowego w Gdańsku,
który oddalił pozew lecha wałęsy przeciwko krzysztofowi wyszkowskiemu:

362

„Orzeczenie broni wolności wypowiedzi nie tylko dziennikarzy, ale i badaczy historii. To wielkie zwycięstwo
demokracji. Ten wyrok nie ma precedensu. Po raz pierwszy sąd w Polsce uznał, że mówienie publicznie
o tym, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB, nie grozi karą. Najważniejsze jest to, że sąd nie
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zamyka nikomu ust w tej sprawie. Tego typu orzeczenie broni wolności wypowiedzi nie tylko dziennikarzy,
ale i badaczy historii. To wielkie zwycięstwo demokracji. […] Ten wyrok może stanowić podstawę do ponownego wszczęcia przez Biuro Lustracyjne IPN procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, który ostatecznie
doprowadziłby do zmiany orzeczenia Sądu Lustracyjnego z 2000 roku”.

ceNckiewicz dla froNda.Pl: „wyrok sądu ws. wałęsy sPrawia mi osobistą satysfakcJę”, 31 sierPNia 2010.
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rAfAł kAlukin o kazimierzu mijalu:

„Przyjeżdżał do pracy limuzyną, był traktowany jak pierwszy po Bogu, a z drugiej strony bawił się w jakieś
pisemka, listy otwarte. To było niesmaczne. Uśmiechał się, obcałowywał Gomułkę, był wielkim dygnitarzem,
a wieczorem pisał broszurki" – drwił sekretarz Gomułki Walery Namiotkiewicz (w rozmowie z Grzegorzem
Sołtysiakiem). Otoczenie „Wiesława” patrzyło jednak przez palce na ekscesy Mijala. Do czasu. W grudniu
1963 roku do różnych ogniw partii nadchodzą pocztą broszurki „W walce zwycięstwo! Bierność i milczenie
to zguba!”. Można w nich wyczytać, że tylko linia partii sprzed 1956 roku odpowiadała „najżywotniejszym
interesom mas pracujących Polski”. Potem nastała „władza rewizjonistów” i stojących za nimi „burżuazyjnych
mocodawców”. W Czerwcu '56 „kontrrewolucja zabijała komunistów i obrońców władzy ludowej”. I dlatego
„rewizjonistyczne plugastwo trzeba wytępić”. […] W kwietniu 1964 roku bezpieka zatrzymuje najgorliwszych.
Śledztwo prowadzi osobiście wiceszef MSW Franciszek Szlachcic. W procesie zapadają kilkuletnie wyroki
– ale odsiedzi swoje tylko Jarzębowski (między Październikiem '56 a Marcem '68 to jeden z trzech, obok
Kuronia i Modzelewskiego, więźniów politycznych)...”.

rafał kalukiN, „człowiek bez odchyleń”, Gazeta WyboRcza, 26 lutego 2010.
Zawarte w artykule stwierdzenie jakoby towarzysz Mijala był jednym z tylko trzech więźniów politycznych
w czasach rządów Gomułki to skandaliczne fałszowanie historii: w tym czasie w PRL-owskich więzieniach
siedziało wielu przeciwników komunizmu, w większości żołnierzy AK, NSZ i WiN, – np. skazany na śmierć
w 1960 r. rotmistrz Zdzisław Nurkiewicz (ps. „Noc”), kurier Delegatury Zagranicznej WiN Adam Boryczka (ps.
„Adam”, „Albin”), żołnierze ROAK Mieczysław Chojnacki i Józef Gutowski, ostatni partyzant NZW Michał Krupa
(ps. „Pułkownik”) ujęty przez SB w 1963 r. i wielu innych. Więźniem politycznym był też założyciel pierwszej
po październiku 1956 r. tajnej organizacji Liga Narodowo-Demokratyczna – Przemysław Górny, skazany po
raz pierwszy w 1961 r., i po raz drugi w 1966 r. Został wypuszczony w 1968 r., gdyż SB liczyło, że włączy się
w antyżydowską nagonkę Marca’68 – Górny jednak nie zamierzał współpracować z komunistami.
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tomAsz strzyżewski, który w 1977 r. wywiózł na zachód materiały cenzury prl
oraz Księgę zapisów i zaleceń GUKPPiW:

„Emigracja, w której objęcia wpadłem po udanym wywiezieniu zbrodniczych dokumentów, nazywała siebie
enigmatycznie »emigracją pomarcową«, mimo że w istocie była ubocznym tylko produktem »sześciodniowej« wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 roku. Rekrutowała się głównie z warstwy społecznej, która rozkazem z Moskwy, nagle odepchnięta została od władzy i wpływów. Byli to najczęściej etatowi pracownicy
partyjno-państwowych struktur władzy państwowej oraz komunistycznych mass mediów (głównie dziennikarze, redaktorzy, a nawet cenzorzy), a także aparatczycy zatrudnieni na stanowiskach nomenklaturowych
w gospodarce i usługach, jak również w nauce i kulturze. Prawdziwa emigracja niepodległościowa, reprezentowana przez takich, dawno już okrytych sławą i niezmiernie zasłużonych działaczy, jak Jan Nowak-Jeziorański lub Jerzy Giedroyć czy też innych, aktywnych w pozostałych polskich ośrodkach, jak np.
w londyńskim czy nawet sztokholmskim – z naiwnym zachwytem powitała ów nieoczekiwany napływ »świeżej
krwi«. Radość ich była nawet zrozumiała, zważywszy że tak wielu młodych, wykształconych i pełnych energii

życiowej intelektualistów, przybyłych w dodatku prosto zza »żelaznej kurtyny«, pozwalało radykalnie wzmocnić pracę emigracji na rzecz odzyskania przez Polskę wolności oraz wydatnie usprawnić pomoc dla opozycji,
walczącej z komunistycznym reżimem w kraju. Oszołomieni pozytywnym obrotem spraw, starsi, »przedwojenni« panowie pośpiesznie odsuwali z pola widzenia wszelkie nasuwające się reﬂeksje czy wątpliwości co
do szczerości przybyszów, deklarujących – nagle, swym tak zgodnym, wielotysięcznym chórem – swój antykomunizm, mimo że jeszcze przed chwilą (również jak jeden mąż) trwali wiernie na straży komunizmu.
Przyjęli więc ich z otwartymi ramionami, dając świetne posady w rozgłośniach radiowych (np. w RWE),
w prasie emigracyjnej czy rozmaitych polskich organizacjach i pomagając na inne jeszcze sposoby. W 1977
roku proces owego »oswajania« był już zakończony. Nie było więc dla mnie miejsca, zwłaszcza że opinii
o nowych uciekinierach z kraju »przedwojenni« decydenci zasięgali u świeżo zaakceptowanych i już prywatnie z nimi zaprzyjaźnionych »pomarcowców«. […] Słowo niepodległość było przez tych ludzi zawsze,
aż do upadku komunizmu, wyszydzane. Konfederacja Polski Niepodległej, której Szwedzkie Biuro Informacyjne udało mi się na przekór ogromnym trudnościom prowadzić, była dla nich przysłowiową płachtą na
byka. OPON (Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych) – najstarszą organizację emigracji niepodległościowej w Szwecji, omijali z daleka, jako gniazdo reakcji, siedlisko ciemniaków i »bogoojczyźnianych« patriotów–oszołomów”.

tomasz strzyżewski – Niedole aNtyceNzora (1), blog–godziemba, saloN 24.
httP://lubczasoPismo.saloN24.Pl/historia/Post/210083,tomasz-strzyzewski-Niedole-aNtyceNzora-1
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krzysztof mAsłoń:

„Wydany przez IPN (jako część projektu »Rok Kultury Niezależnej«) album otwierają rysunki 14-letniego
Janka Lebensteina. Jacyś ludzie przemykają między drzewami, partyzanci, żołnierze, potyczki. Taki był jego
świat. 22 września 1939 r. widział wspólną deﬁladę zwycięskich armii, to w Brześciu podali sobie dłonie żołnierze Wehrmachtu i bojcy Armii Czerwonej, pieczętując tym uściskiem kolejny rozbiór Polski. W 1944 r. hitlerowcy aresztowali i stracili ojca Janka – Pawła Lebensteina, członka Armii Krajowej. Rodzinę powiadomiono
jedynie o śmierci, gdzie po pochowano, nie wiadomo. Za rok sytuacja miała się powtórzyć. Starszy brat
Janka, Józef, został zastrzelony przez bezpiekę na stacji linii kolejowej z Warszawy do Otwocka. »Prawdopodobnie brał udział w słynnej akcji uwolnienia z obozu w Rembertowie akowców, którzy oczekiwali na wywózkę do syberyjskich łagrów – pisze Nowakowski. – Matka bezskutecznie próbowała dowiedzieć się
o okolicznościach śmierci syna. Miejsce pochówku Józefa Lebensteina nie zostało nigdy odnalezione.
Trauma, która towarzyszyła przez całe życie Janowi Lebensteinowi. Szła za nim wszędzie«”.

krzysztof masłoń, „aPokaliPsa według JaNa lebeNsteiNa”, Rzeczpospolita, 6 marca 2010.
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krzysztof penderecki:

„Mój dziadek był wielkim patriotą polskim, wszyscy jego synowie byli w Legionach; jeden zginął na Pawiaku,
drugi w Katyniu. Mój dziadek był Niemcem. Ale od momentu, kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, nie powiedział już ani słowa po niemiecku, choć wcześniej po niemiecku nawet się modlił. Ojciec urodził się w Rohatyniu na Ukrainie i był ochrzczony w greckokatolickiej cerkwi. To on zaszczepił mi miłość do wschodniej
liturgii. Jeździliśmy po cerkwiach, bo on był tak przyzwyczajony do cerkiewnej muzyki, że nie mógł się odnaleźć w Kościele katolickim. Moja babka, matka ojca, była Ormianką. Czasem jeździliśmy do Krakowa,
gdzie w kościele św. Idziego – tym małym, pod Wawelem – odbywały się msze ormiańskie”.

364

krzysztof PeNderecki, „moJe drzewa, NieskończoNa symfoNia”, Gazeta WyboRcza, 6 grudNia 2008.

MEDIALNY PRZECIĄG

21

boGdAn musiAł:

„W Polsce słychać głosy, że jako premier Rosji powinien przeprosić naród polski za zbrodnię katyńską w imieniu
narodu rosyjskiego. Nie sądzę, aby to zrobił. I trudno tego oczekiwać. Oznaczałoby to, że naród rosyjski poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodnie sowieckich komunistów, których głównymi i pierwszymi oﬁarami
byli sami Rosjanie. Wobec ogromu zbrodni popełnionych na Rosjanach trudno jest uznać zbrodnię katyńską
za rosyjską. Tym bardziej, że Katyń jest miejscem kaźni tak Polaków, jak i Rosjan. Dlatego też Katyń mógłby
być miejscem symbolicznym, służącym pojednaniu polsko-rosyjskiemu. Takie podejście byłoby adekwatne
do historycznej prawdy o ponadnarodowym i antynarodowym charakterze zbrodniczego komunizmu. […]
Strona polska musiałaby jednak jasno stwierdzić, że byliśmy oﬁarami zbrodni komunistycznych analogicznych
do tych, które dotknęły naród rosyjski, i że dostrzegamy także, iż Rosjanie byli pierwszymi i głównymi oﬁarami
sowieckiego komunizmu. Tak samo jak łagry były komunistyczne, a nie rosyjskie, tak samo obozy koncentracyjne istniejące po 1945 roku na terenie Polski nie były obozami »polskimi«, jak chcą tego niektórzy w Polsce
i wielu w Niemczech, lecz komunistycznymi. Za czystki antysemickie w partii, wojsku i kulturze są odpowiedzialne konkretne osoby (jak Jaruzelski) oraz konkretne grupy. Na tych czystkach skorzystali oni sami i inni, na
przykład »marcowi docenci«. A przecież ci sami, którzy organizowali antysemickie czystki w 1968 r., wydali rozkaz strzelania do robotników w Gdyni dwa lata później, tłumili strajki w Radomiu, wprowadzili stan wojenny, są
odpowiedzialni za masakrę w Wujku, fałszowanie historii (co nadal czynią) i szerzenie propagandy. Ich czyny
trudno nazwać polskimi, ponieważ kierowali się wyłącznie komunistyczną ideologią i własnym interesem,
a ich przestępstwa i fałszerstwa wymierzone były przeciwko polskiej racji stanu. Zupełnie jak zbrodnie Lenina,
Lwa Trockiego, Stalina czy Feliksa Dzierżyńskiego, które skierowane były głównie przeciwko rosyjskiej, ale
i nierzadko również polskiej racji stanu. Właśnie Katyń, jako miejsce symboliczne, mógłby służyć zbliżeniu,
przełamaniu nieufności, budowaniu empatii dla ogromnej rzeszy oﬁar, które poniosły oba narody na skutek
komunistycznego »eksperymentu«. I przynajmniej w tej części polityka historyczna mogłaby nas nie różnić”.

bogdaN musiał , „to Nie była rosyJska zbrodNia”, Rzeczpospolita, 13–14 marca 2010.
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proJekt likwidAcJi skutkÓw pAktu ribentrop–mołotow

„Jak długo częścią Ukrainy będzie Galicja – region zachodni ze Lwowem i Tarnopolem – tak długo Ukraina
będzie trwać w permanentnym kryzysie politycznym”. […] Występując podczas festiwalu „Wielkie rosyjskie
słowo” w Liwadii koło Jałty na Krymie deputowany do Rady Najwyższej [Ukrainy] Jurij Bołdyriew, prorosyjskiej
Partii Regionów stwierdził, że „w odróżnieniu od Rosji Ukraina nie przezwyciężyła następstw paktu Ribbentrop–Mołotow”. Rosja bowiem zrezygnowała z Litwy, Łotwy i Estonii, a do Ukrainy wciąż należą ziemie należące przed 17 września 1939 roku do Polski – obok Galicji Wschodniej [chodzi o Małopolskę Wschodnią
– przyp. red.] także Wołyń z Łuckiem i Równem. To kolejne wystąpienie przedstawiciela Partii Regionów tak
krytyczne wobec zachodu Ukrainy. W podobnym duchu wypowiadał się kontrowersyjny minister oświaty
Dmytro Tabacznyk”.

Piotr kościński, „odłączyć lwów od ukraiNy”, Rzeczpospolita, 5 liPca 2010.
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symbole komunistyczne ściGAne przez prAwo:

„Wszystko dzięki niedawnej nowelizacji kodeksu karnego. Teraz przewiduje on do dwóch lat więzienia za
propagowanie symboli komunistycznych. […] Teraz nowy przepis daje podstawy prokuraturze do ścigania
komunizujących organizacji i zamykania chwalących tę ideologię stron internetowych. Oręż może zyskać

także IPN, który stworzył wykaz nazw ulic, pomników do usunięcia. Przepis może też uderzyć w handel symbolami komunizmu. – Nie jest tak, że jeśli ktoś włoży koszulkę z wizerunkiem Che Guevary, to będzie ścigany.
Istotnym znamieniem tego przestępstwa jest cel: rozpowszechnianie. Nie jest jednak potrzebny ideologiczny
motyw. Wystarczy na przykład handlowy – wskazuje jeden z prokuratorów.
Czy śledczy będą korzystać z tego przepisu? Wątpi w to prokurator Małgorzata Bednarek. – Do tej pory
można było to ścigać na podstawie zapisu zabraniającego wychwalania ustrojów totalitarnych. Do ścigania
propagujących komunizm go jednak nie wykorzystywano – mówi.
– Pochwalam zmianę. Konstytucyjny zakaz wymagał ochrony, a może to nastąpić w kodeksie karnym. Praktyka pokaże, czy będzie to ochrona rzeczywista, czy sądy poradzą sobie z dość ogólnym zwrotem „symbole”
– mówi Wiesław Johann, sędzia TK w stanie spoczynku. Przeciwny przepisowi jest Sławomir Sierakowski
z lewicowej Krytyki Politycznej. – Widzę różnicę między komunizmem i nazizmem. Idea komunistyczna wyrasta z jednoznacznie pozytywnych intencji i wciąż inspiruje ﬁlozofów – mówi Rzeczypospolitej Sierakowski.
Choć przepis obowiązuje od 8 czerwca, Lewica już zaskarżyła go do TK”.

marek domagalski , „Piewcy komuNizmu będą ścigaNi”, Rzeczpospolita, 13 czerwca 2010.
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monikA JAruzelskA,
cÓrkA Gen. „l”wp woJciechA JAruzelskieGo:

„Żyjemy w czasach, kiedy znane nazwisko, nawet nazwijmy je »trudne«, w jakimś stopniu ułatwia karierę.
Bycie znanym uważa się już za sukces sam w sobie. Bawią mnie czasem wynurzenia dzieci sławnych rodziców, jak nazwisko jest dla nich obciążeniem. To hipokryzja. Jeśli korzysta się z celebryckiej kultury, nie
powinno się mówić o emocjonalnych trudach niesienia znanego nazwiska. Mnie czasem też nie było łatwo,
ale nie byłabym jedną z najbardziej znanych stylistek, gdybym nazywała się Kowalska”.

Gala, luty 2010.
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Antoni mAcierewicz:

366

„Do tworzenia Komitetu Obrony Robotników przyznaje się wielu ludzi, których nie widziałem latem i jesienią
1976 r. Akcje pomocy prześladowanym robotnikom organizowaliśmy razem z moimi przyjaciółmi z 1. Warszawskiej Drużyny Harcerzy »Czarna Jedynka« im. Romualda Traugutta. Gdy po dwóch miesiącach naszej
działalności zaczęły się aresztowania wśród osób pomagających represjonowanym robotnikom i likwidacja
siatki organizacyjnej zdecydowaliśmy o założeniu jawnej struktury ochronnej. Tak powstał KOR, którego deklarację ideową, strukturę, nazwę wymyśliliśmy wraz z Piotrem Naimskim, Wojciechem Onyszkiewiczem
i Janem Olszewskim. Organizowałem grupy młodzieży obserwujące procesy radomskie. W jednym z takich
wyjazdów na proces miał wziąć udział także Bronisław Komorowski, ale ostatecznie z jakiegoś powodu do
Radomia wówczas nie pojechał. Pamiętam, że w podziemnym wydawnictwie wraz z kolegami drukował
esej Jerzego Łojka »Orientacja rosyjska w polskiej myśli niepodległościowej«. Późniejsze działania Komorowskiego pokazały wartość ówczesnego zaangażowania. W 1990 r. był już związany z oﬁcerami b. Głównego Zarządu Politycznego LWP i wiele zrobił dla wsparcia budowy WSI, w najgorszym ich kształcie. Mało
kto zdaje sobie sprawę z faktu, że to właśnie Komorowski nadzorował już w początku lat 90. służby wojskowe, także kontrwywiad. Komorowski po konsultacji z Siwickim, najbliższym współpracownikiem Jaruzelskiego mianował szefem kontrwywiadu Lucjana Jaworskiego, jednego z najbardziej bezwzględnych
oﬁcerów WSW zwalczających opozycję niepodległościową. Jaworski zasłużył się zniszczeniem wielu podziemnych struktur a kilku moich przyjaciół »zawdzięcza« mu pobyt w więzieniu. Pod rządami Komorowskiego
Jaworski kierował akcją rozpracowania partii niepodległościowych, środowiska Olszewskiego, Kaczyń-

MEDIALNY PRZECIĄG
skiego, Parysa i mojego. Dotyczy to także operacji »Szpak« wymierzonej bezpośrednio przeciw Radosławowi
Sikorskiemu i jego żonie. Antyniepodległościowy dorobek Komorowskiego z tego okresu jest spory, choć
mało znany”.

wywiad a. macierewicza dla Portalu oNet.Pl
httP://wiadomosci.oNet.Pl/2212771,11,komorowski_Nie_zlozyl_Przysiegi_zgodNeJ_z_koNstytucJa,item.html
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henryk skwArczyński, pisArz:

„II Rzeczpospolita powstała na skutek czynu zbrojnego. To on był zasadniczym impulsem w budowaniu państwa po 123 latach nieistnienia. Komunistyczna Partia Polski była przed wojną partią – ze względu na agenturalny charakter nielegalną zresztą – nawołującą do przyłączenia Polski do rodziny narodów ZSRS. Za to na
przykład odsiadywał wyrok więzienia przyjaciel Czesława Miłosza, niejaki Stefan Jędrychowski. Późniejszy
aparatczyk i pupil generała Iwana Sierowa. Po wojnie PZPR mogłaby realizować ochoczo program włączenia
PRL do Związku Sowieckiego, ale takiej potrzeby nie było. Rosjanie kontentowali się istnieniem satelickiej
Polski. Dzisiaj niepokoi obecność poputczików PZPR, choćby w rodzaju Andrzeja Wajdy, w otoczeniu partii
rządzącej. Zagrożenia dla wolności w tym nie widzę. Nastąpi natomiast zwiększona polaryzacja stanowisk
w odniesieniu do obywateli dawnej PRL, którzy nie cierpią jeszcze na amnezję. […] Także ktoś o przeszłości
Daniela Passenta nie może reprezentować kraju jako ambasador. Polacy nie powinni zwracać uwagi na
»wrażliwość« w tym względzie zachodniej Europy. Tam populacje przeżyły w dobrobycie prawie pół wieku,
kiedy tu pastwiono się nad ludźmi. Specyﬁka postkomunizmu musi być przy tym rozwiązana przez tych,
którzy doświadczyli jej na własnej skórze. Czy jest to możliwe? Rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych
pokazuje, że tak. Czytając raport Antoniego Macierewicza – jest dostępny w internecie – można sobie zdać
sprawę, jak III Rzeczpospolita była spenetrowana przez KGB i GRU. […] Nawet więc przy całej obecnie bezsilności oﬁar trzeba głosić przy każdej okazji, co jest już wiadome. Ryszard Kapuściński nie był – jak wiele
osób chciałoby utrzymywać – utalentowanym dziennikarzem i niewiele znaczącym peerelowskim agentem.
Jego analizy dotyczące krajów Trzeciego Świata lądowały na biurkach przełożonych w Moskwie. Czy sprawy
te ujrzą kiedyś światło dzienne? Przypuszczalnie tak. Ale do tego czasu społeczeństwo karmione będzie legendą, jaką to Kapuściński był złożoną postacią i jak wrażliwą na społeczną niesprawiedliwość”.

„NiezNośNa dwuzNaczNość Polityki. rozmowa z heNrykiem skwarczyńkim”, nasz Dziennik, 31 liPca–1 sierPNia 2010.
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Jerzy szczęsny:

„Dlatego powinnością IV RP będzie spłacenie długu, jaki ma Europa wobec Polaków tej Europy broniących.
Ma obowiązek wystawienia luku triumfalnego bohaterów Bitwy Warszawskiej. Bitwy, którą lord d’Abernon
nazwał »18. decydującą bitwa w dziejach świata«, a którego książki wydanej podziemnym sumptem nigdy
nie wznowiono w niepodległej III RP z powodu okrągłostołowej wersji polityki historycznej. A ta wyłącznie
miała zawstydzać Polaków Jedwabnem, a nie wbijać w dumę Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, rozmiarami Utajonego Miasta, w którym dziesiątki tysięcy uczestniczyło w ukrywaniu żydowskich współobywateli, czy zwycięską właśnie Bitwą Warszawską. Polityka historyczna IV RP wymaga konsekwencji
i wzmocnienia. Dziś, kiedy odżywają sie dalekie echa Rapallo, kiedy nagle zapachniało gruzińską wersja
Monachium, kiedy stoimy wobec współczesnego – jak arcysłusznie zauważył onegdaj Radosław Sikorski
– gazowego tym razem wspomnienia paktu Ribbentrop-Mołotow, kołysanie europejską drzemką o wiecznym
pokoju zostaje zakłócone”.

Jerzy szczęsNy, „PostPolska, czyli „JasNi” i „ciemNi”, Rzeczpospolita, 27 liPca 2010.
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zbiGniew Giżyński, poseł pis:

„Gdy po wojnie 1920 r. polski poseł w Budapeszcie był podejmowany przez węgierskiego przywódcę Miklósa Horthyego powiedział mu, że »Polacy nigdy nie zapomną Węgrom tego co zrobili dla naszej Ojczyzny
w czasie wojny polsko-bolszewickiej«. […] Wkład Węgrów w zwycięstwo Polaków nad bolszewikami
w 1920 r. miał zostać w tym roku podczas obchodów 90-lecia bitwy warszawskiej wreszcie uhonorowany.
W Radzyminie odsłonięta miała zostać tablica pamiątkowa na murze tamtejszego kościoła. Patronat nad
uroczystościami objął dziś już niestety nieżyjący prezydent Lech Kaczyński, który wspólnie z zaproszonym
z Węgier prezydentem naszego najważniejszego wówczas sojusznika, miał obserwować rekonstrukcję historyczną wydarzeń z 1920 r. organizowaną wspólnie przez polskie i węgierskie grupy rekonstruktorskie. Całość projektu zaczęła napotykać na problemy po feralnym 10 kwietnia 2010 r. A ostateczny kres tego
przedsięwzięcia nastąpił po 4 lipca. Nowy prezydent naszego kraju w ramach 90–lecia bitwy warszawskiej
postanowił gest wykonać, ale wobec bolszewików. […] Nie mam nic przeciwko temu, aby ciała żołnierzy,
także bolszewickich, były traktowane z szacunkiem i pochowane na cmentarzu. Jeśli władze Rosji chcą taki
cmentarz zbudować władze Polski powinny im to umożliwić (oczywiście wszelkie szczegóły techniczne powinny zostać z nami przez Rosjan uzgodnione). Ale cmentarz taki powinien powstać z inicjatywy i za pieniądze Rosji!
My mamy swoich bohaterów i swoje cmentarze, o które nikt poza nami nie dba. A i nasze wysiłki są niewystarczające. Przypomnę, że polskie cmentarze, w tym groby naszych bohaterów narodowych np. Orląt
Lwowskich są odnawiane i przywracane do dawnego wyglądu, po bezczeszczeniu ich przez władze sowieckie, za nasze pieniądze i to przy dużych kłopotach organizacyjnych ze strony państw (np. Ukrainy
w przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich) na terenie których się obecnie znajdują.
Jak widać nasze pieniądze są za małe, aby zadbać o mogiły powstańców listopadowych i styczniowych
pogrzebanych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (zdjęcia niszczejących grobów prezentowałem
w dniu wczorajszym na antenie TVP Info w programie »Minęła dwudziesta«). Wystarcza ich jednak, aby
z własnej inicjatywy zabrać się za budowę mauzoleum żołnierzy bolszewickich pod Ossowem, bo to chyba
najwłaściwsze określenie dla sterczących 22 bagnetów otaczających potężny prawosławny krzyż w centralnym miejscu tego projektu za który zapłaciła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W rozmowie
ze mną Sekretarz Rady pan dr hab. Andrzej Kunert bagatelizował ten fakt twierdząc, że to nie żaden pomnik,
ale cmentarz i że taki jest nasz obowiązek. Tymczasem w piśmie z 15 lipca tego roku do Burmistrza Wołomina pan Andrzej Kunert sam pisał: »Rada OPWiM podtrzymuje deklarację sﬁnansowania budowy pomnika
na mogile żołnierzy bolszewickich […]«”.

zbigNiew giżyński, „Polak, węgier dwa brataNki… smutNy aNeks do obchodów 90-lecia bitwy warszawskieJ orgaNizowaNych Przez Po”, httP://girzyNski.saloN24.Pl/
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profesor JAdwiGA stAniszkis:

„Gdybym chciała grać tak samo brutalnie jak G[azeta] W[yborcza], mogłabym zapytać, czy zdają sobie
sprawę, że w dokumentach katyńskich są też zapewne nazwiska polskich komunistów z Wilna i Lwowa,
którzy służyli jako tłumacze i – w pewnym sensie – selekcjonerzy przyszłych oﬁar (chodzi o wypełniane przez
nich »ankiety«). Wielu z tych ludzi było potem dygnitarzami w PRL. A także ojcami, teściami i przyjaciółmi
rodziny. Więc nie zaczynajmy znów wojny na trumny, bo może się okazać obosieczna!”.
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httP://wyborcza.Pl/1,76842,7851306,Profesor_staNiszkis_grozi__wyborczeJ__woJNa_Na_trumNy.html#ixzz0xd8fNNsd
httP://wiadomosci.wP.Pl/kat,1342,title,gazeta-ProbuJe-sProwokowac-Jaroslawa-kaczyNskiego,wid,12226969,wiadomosc.html
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włAdysłAw bArtoszewski na wieść o katastroﬁe
prezydenckiego samolotu w smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.:

„Właściwie nic się nie stało”.

„co Powiedział bartoszewski Na wieść o katastrofie?”, Portal iNterNetowy fRonDa.pl.
httP://froNda.Pl/News/czytaJ/co_Powiedzial_bartoszewski_Na_wiesc_o_katastrofie
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bronisłAw wildstein:

„Profesor Tomasz Nałęcz oświadczył, że ludzie broniący krzyża przed Pałacem Prezydenckim tworzą atmosferę, którą on pamięta z czasów nagonki na prezydenta Narutowicza zakończonej jego zabójstwem.
Zdarzyło się to w 1922 roku, a więc moje zainteresowanie pamięcią profesora było zrozumiałe. Okazało się,
że chodzi o pamięć historyczną. […] Pierwszy w III RP wskrzesił Narutowicza, aby poświęcić go na ołtarzu
sprawy, oczywiście Adam Michnik. Inkarnacją Narutowicza miał być Aleksander Kwaśniewski, a nielubiąca
go Liga Republikańska okazywała się być straszną endecją. Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia skojarzenie
to stało się dyżurne. Prawica miała ścigać po polskich ulicach kolejne wcielenia zamordowanego prezydenta.
Jakby w Polsce nic się nie stało od 1922 roku. Jakby jeszcze w 1989 roku nie zostało zamordowanych trzech
księży, i to z pewnością nie przez polską prawicę. Jakby nie było w Polsce tysięcy komunistycznych oﬁar.
Tamto to przeszłość, którą nie warto się zajmować. Co innego Narutowicz”.

broNisław wildsteiN, „zabiJaNie Narutowicza”, Rzeczpospolita, 30 sierPNia 2010.
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ks. stAnisłAw mAłkowski, kApelAn „solidArności”
o katastroﬁe w smoleńsku i krzyżu katyńskim na krakowskim przedmieściu
w warszawie:

„Jestem absolutnie przekonany, że jest to zbrodnia z zimną krwią wykonana, planowana w szczegółach
przez kilka miesięcy wcześniej, wykonana przy współudziale służb rosyjskich i jakichś istotnych czynników
na Zachodzie. W normalnym kraju byliby osądzeni i dostaliby najwyższy wyrok. Mam tu na myśli Tuska, Komorowskiego, Arabskiego, Bogdana Klicha i szereg ich wspólników. […] Hierarchia nie stanęła na wysokości
zadania. Tutaj się toczy bój o Polskę, tutaj chodzi nie tylko o to, żeby uczcić pamięć zabitych w katastroﬁe
smoleńskiej, którą słusznie trzeba nazwać »zbrodnią drugiego Katynia«. Chodzi także o polską tożsamość,
o polską kulturę, o polskiego ducha i jest to powtórka tego, co działo się w sierpniu roku 1920. […] To jest
wojna światów, wojna cywilizacji, bitwa o Polskę. Ujawniają się siły zła, które się nieraz w wymiarze satanistycznym odwołują do złych duchów, niektórzy przeciwnicy krzyża mówią zaklęcia do złych duchów. My sięgamy po taką broń jaką mamy. Przytoczę może jeszcze słowa, które ksiądz Antonii Szlagowski powiedział
w kazaniu podczas pogrzebu ks. Ignacego Skorupki w kościele garnizonowym w Warszawie: »Ważą się
losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polską będzie? Czy Europa będzie?« gdyż »bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym«. Uważam, że te słowa są zdumiewająco aktualne w tej sytuacji,
w jakiej jesteśmy, z tą tylko różnicą, że wtedy hierarchia Kościoła stała murem po stronie Polski, Polaków
i obrońców krzyża, polskiej tożsamości, przeciwko hordom pogańskim i bolszewickim. W tej chwili hierarchia
zachowuje się chwiejnie, niektórzy wręcz popierają władzę reprezentującą antycywilizację, antykulturę”.
Ks. Stanisław Małkowski, „Smoleńsk to zbrodnia z zimną krwią”.

httP://www.ProkaPitalizm.Pl/ks-malkowski-dla-ProkaPitalizmPl-smoleNsk-to-zbrodNia-z-zimNa-krwia.html
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stefAniA zAhorskA:

„Wiek XIX pracował nad tym, aby nas przekonać, że nigdy nie wiemy tego, co jest. Wiemy zawsze tylko to,
co podadzą nam nasze zmysły, nasze oczy, uszy, co przejdzie przez nasz aparat rozumowy, co ustali się
w naszej świadomości jako obraz rzeczywistości. Wiek XIX, wiek demokracji, liberalizmu, wolnych badań,
wolnej myśli, pracował nad tym, aby zrelatywizować pojęcie prawdy. Z chwilą kiedy powiem, że nie rzeczywistość, tylko moja świadomość rzeczywistości jest sprawdzianem prawdy, znajduję się na grząskim gruncie.
Na tym to grząskim gruncie relatywizmu, spreparowanym przez ﬁlozoﬁę XIX w. zrodziła się hitlerowska i bolszewicka metoda propagandy. W ten sposób wiek demokracji [i] liberalizmu ułatwił drogę totalizmom – nauczył, że można przepajać świadomość ludzi dowolnym obrazem rzeczywistości. Wystarczy podawać fakty,
które albo są skłamane, albo też – oderwane od reszty – mogą być nawet prawdziwe. Wystarczy zasugerować odpowiednią interpretację tych faktów. Wystarczy skonstruować, sztucznie stworzyć pewne fakty
– np. Wybory w Polsce itp. Wtedy masy nie potrzebują kłamań. Wtedy to, co mówią i czynią, jest zgodne
z ich świadomością.
Nie stoję na gruncie zupełnego relatywizmu, nie twierdzę, że to co »jest«, jest nierozpoznawalne. Stoję na
gruncie krytycznego realizmu. Rzeczywistość w zasadzie jest poznawalna w naszym ograniczonym ludzkim
zakresie. Ale kiedy będzie osiągalna prawda w sensie społecznym? Kiedy przestaną istnieć ciemne siły,
w których interesie leżeć będzie zakłamanie rzeczywistości i które do tego celu wprzęgną swój olbrzymi
aparat i swoje środki techniczne? Nim stosunki społeczne ułożą się tak, że środki poznawcze i aparat, przekazujący nam wiadomości o faktycznym stanie rzeczy, służyć będzie bezinteresownie prawdzie, będziemy
zawsze narażeni na fałszersto. Będą tworzyły się fałszywe wiary i fałszywe idealizmy. Będą grały brutalne
siły i ciemne interesy i urabiały dla siebie świadomość ludzi.
Z tego kręgu kłamstwa trzeba wyjść. […] Prawdy moralne są tym rodzajem prawd, które mogą istnieć w człowieku i społecvczeństwie niezaleńnie od zrelatywizowania prawdy poznawczej. Mogą istnieć w oparciu na religii,
albo i niezależnie od niej. Nie chcę tu rozpatrywać sprawy religii i prawdy objawionej, poniewań chodzi mi właśnie
o stwierdzenie, że nawet niezależnie od religii dochodzimy do przekonania o konieczności istnienia niezłomnych,
opokowych prawd. Dochodzimy do stwierdzenia czysto praktycznego, że na relatywizmie nie można oprzeć
życia. Muszą istnieć prawdy aksjomatyczne, to znaczy z góry przyjęte. Muszą istnieć prawdy moralne, niewzruszone i niezależne. One powinny być miernikami działania, miernikami haseł i programów politycznych. Powinny
być miarą ludzi i czynów. Tylko wówczas demokratyczne różnice poglądów i programów politycznych nie będą
prowadziły do zbrodni. Tylko wówczas demokratyczna walka polityczna będzie drogą postępu. To, czego nauczyły nas zbrodnie totalizmów, podsumowuje się w pozornie paradoksalnym stwierdzeniu: odrzucamy autorytatywne rządy – przyjmujemy konieczność autorytatywnych prawd i nakazów moralnych.
[…] Jesteśmy u progu nowego sposobu myślenia. Ludzkość odwróci się od wybujałego i źle stosowanego
relatywizmu. Może powstanie nowy typ platonizmu. Może w pewnym sensie przyjdzie nawrót do średniowiecza. Prawdy moralne będą znów zaintronizowane na wysokich tronach. I kłamstwo będzie karane jak
zbrodnia pospolita”.

stefaNia zahorska, WiaDoMosci (loNdyN), Nr 8, 1946 r., Przedruk w: niezależna Gazeta polska, 7/2010.
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„Zło niczego nie kocha bardziej niż nienagannego wykonywania zarządzeń”.
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lukas bärfuss, sto Dni (kraków: ha!art, 2010). akcJa teJ Powieści rozgrywa się Podczas „sezoNu maczet” w rwaNdzie
– Państwie NazywaNym kiedyś „szwaJcarią afryki”.
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komentArz stAnisłAwA michAlkiewiczA
do wywiadu z byłym członkiem kc pzpr stAnisłAwem cioskiem w tVn
dotyczącego obchodów 30 rocznicy powstania „solidarności”:

„Konkretnie rozchodziło mu się, wicie, rozumicie, o to, że do czego to podobne, żeby rocznicę porozumień
sierpniowych »Solidarność« obchodziła sobie tylko we własnym gronie, żeby tę rocznicę sobie zawłaszczała?
Przecież skoro podpisane zostały porozumienia, to Solidarność, a właściwie nawet nie Solidarność, bo jej
przecież jeszcze nie było, tylko dwóch tajnych współpracowników SB: Lech Wałęsa, Marian Jurczyk i prawdopodobnie agent, jeśli nie oﬁcer – Jarosław Sienkiewicz – sami ze sobą tych porozumień nie podpisali.
Podpisali je z partią (»moją partią« – zaznaczył Stanisław Ciosek) – zatem, skoro w tę rocznicę »Solidarność«
wypina piersi, to najwyższy czas, żeby doceniony został również wkład partii. Mogła przecież użyć siły, ta
siła była – ciągnął pan Stanisław Ciosek – ale nie użyła. Krótko mówiąc – nadszedł czas, by zwycięstwem
sierpniowym Solidarność podzieliła się z partią i SB. […] Gdyby Stalin nie narzucił Polsce komunizmu, to
ani w czerwcu 1956 roku, ani w marcu 1968 roku, ani w grudniu 1970 roku, ani w czerwcu 1976 roku, ani
wreszcie w sierpniu 1980 roku nie byłoby przeciwko czemu się buntować, partia nie musiałaby podpisywać
żadnych porozumień z agentami SB, bo w ogóle by jej nie było, więc nie byłoby również najmniejszych
szans na pojawienie się Solidarności. Lech Wałęsa nie musiałby skakać przez płot, ani samodzielnie z żoną
i dziećmi – jak w swoim czasie pochwalił się do portugalskiej telewizji – obalać komunizmu, Tadeusz Mazowiecki nie musiałby przez całe dziesięciolecia ćwiczyć się w »postawie służebnej«, a generał Jaruzelski
– wybierać »mniejszego zła«. Kto wie, czy w ogóle kiedykolwiek byśmy o tych legendarnych postaciach
usłyszeli? Ale Józef Stalin komunizm Polsce narzucił, więc – zgodnie z logiką zaprezentowaną 30 sierpnia
przed kamerami TVN przez Stanisława Cioska – jemu i przede wszystkim jemu zawdzięczamy możliwość
uroczystego obchodzenia rocznicy Sierpnia 1980. Dlatego tylko patrzeć, jak w ramach naprawiania historycznych zaniedbań, obok, a właściwie zamiast Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku – bo ma on
przecież formę znienawidzonych krzyży – stanie pomnik Józefa Stalina”.

staNisław michalkiewicz, „święto solidarNości i sb”, nasza polska, 7 wrześNia 2010.
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Biogramy
autorów

Jan BańBor – doktor historii, pracownik naukowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Kazimierz Braun – profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, reżyser teatralny. Absolwent Wydziału Reżyserskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1962). Był
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (1967–1974, od 1971
także dyrektorem), następnie dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu (1975–1984).
W 1984 został odsunięty od kierowania teatrem oraz od prowadzenia wykładów, w 1986 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został wykładowcą na Uniwersytecie w Buffalo. Od 1992
– profesor PWST w Krakowie.

JaKuB BrodacKi – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w nowożytnej historii Polski. Autor licznych artykułów z wielu dziedzin (m.in.
w Prolusatia, Forum Gazet Szkolnych, Uniwerstytet, Przegląd Literacki, Przegląd Polonĳny, Zeszyty
Łużyckie, Zielone Brygady). Członek Komitetu Polska–Czeczenia i Instytutu Kultury Narodów
Kaukazu.
mareK Jan chodaKiewicz – historyk, profesor The Kościuszko Chair of Polish Studies w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. W latach 2005–2010 mianowany przez Prezydenta
J.W. Busha członek amerykańskiej Światowej Rady ds. Upamiętnienia Holokaustu. Publicysta
Najwyższego Czasu i Tygodnika Solidarność. Autor m.in.: Żydzi i Polacy. Współistnienie, zagłada, komunizm 1918–1955 (Warszawa: Fronda 2000); Po Zagładzie (Warszawa: IPN, 2008); Zagrabiona pamięć.
Wojna w Hiszpanii 1936–1939 (Warszawa: Fronda, 2010).

Piotr GontarczyK – historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Biura Edukacji
Publicznej IPN. Weteran Korporacji Akademickiej Respublica, wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

BoGumił Grott – profesor zwyczajny dr hab., historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Politolog i religioznawca, badacz m.in. nacjonalizmu, zwłaszcza w kontekście jego
powiązań z religią, specjalizuje się również w historii polsko-ukraińskiej. Autor m.in.: Nacjonalizm
chrześcĳański: Myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej
(Kraków: Universitas, 1996).

Paweł Juzwa – historyk, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1978
działacz „drugiego obiegu” wydawniczego: 1980–1981 pracował w oﬁcynie wydawniczej „Signum”; w stanie wojennym współzałożyciel wydawnictwa „Errata”. W 1982 jeden z twórców wydawnictwa „In corpore”. W 1988 założył Warszawską Oﬁcynę Wydawniczą „Gryf ”, której
nakładem ukazało się ponad 80 tytułów książek historycznych. Interesuje się historią Rosji
i Europy Środkowej w XX w.
tomasz Kenar – doktor historii, pracownik naukowy Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentacji IPN w Szczecinie. Specjalizuje się w historii opozycji politycznej w PRL.
huBert KuBersKi – historyk, dziennikarz, ﬁlmowiec zajmujący się historią najnowszą Polski
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i Europy. Autor książki Sojusznicy Hitlera 1941–1945 (Warszawa: Militaria, 1993), współautor

BIOGRAMY AUTORÓW

tłumaczenia książki Gordona Williamsona SS-Gwardia Adolfa Hitlera (1995). Przygotował produkcję ﬁlmu dokumentalnego Nad Niemnem o współczesnych losach polskich mieszkańców Bohatyrowiczów na Nowogródczyźnie.

Lucyna KuLińsKa – doktor nauk z zakresu historii i politologii, o specjalności: globalizacja, najnowsza historia Polski, najnowsza historia świata, problemy agresji i przemocy. Adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Pracuje w Zespole Politologii i Historii. Autorka
m.in.: Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach
1922-1939 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009).
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