Szanowni
Państwo!
Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami protestów, w tym też serii protestów głodowych,
przeciwko planom ograniczenia programu nauczania historii. W istocie działania resortu edukacji sprowadzają się do likwidacji lekcji historii w liceach ogólnokształcących. A dzieje się
to w sytuacji, gdy niemal codziennie jesteśmy świadkami manipulowania tą dziedziną wiedzy. Fałszywe interpretacje dziejów najnowszych są wykorzystywane w walce dyplomatycznej, jako środek szantażu moralnego wobec naszego kraju, czego przykładem jest np. „gra
jeńcami z 1920 r.” przez post-sowiecką Rosję lub kwestia „wypędzonych”, eksploatowana
przez Niemcy. Prawda historyczna pada też ofiarą postmodernistycznych „interpretatorów”,
specjalizujących się w takim modelowaniu faktów, aby były one szokujące, a oni sami zyskali
rozgłos medialny. Obok prymitywnych koncepcji rodem z ukraińskiego lub litewskiego etnonacjonalizmu i odniesień do rzekomych polskich zbrodni na Niemcach z Ziem Zachodnich,
mamy całą gamę konceptów plagiatowanych z historiografii zachodniej, zwłaszcza anglosaskiej, dotyczących rzekomego polskiego współudziału w Holokauście, „opresyjnego polskiego
katolicyzmu” czy „antykomunizmu jako ukrytej formy antysemityzmu”. Młode pokolenie,
pozbawione elementarnej wiedzy o przeszłości, stanie się bezbronne wobec takich i innych,
równie absurdalnych, teorii lansowanych w Internecie i telewizji. Może taki ma być cel tych
„reform”?
W społeczeństwie polskim z roku na rok spada czytelnictwo książek i odsetek osób umiejących prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, czym był Katyń, a nawet kiedy wybuchła II wojna
światowa. Przykładem tego była niedawna wypowiedź posła SLD, który z powagą twierdził, że
Powstanie Warszawskie wybuchło w…(!) 1988 r. Nieuctwo, któremu patronują współcześni
decydenci edukacyjni, stwarza dogodne warunki do manipulowania świadomością skuteczniej, niż czyniła to komunistyczna inżynieria społeczna w XX w. Jeżeli utrzymane zostanie
tempo odzierania Polaków z ich świadomości historycznej, to można sobie wyobrazić, że następne pokolenia będą przepraszały już nie tylko Żydów za Holokaust czy Litwinów za „polską okupację Wilna”, ale też Ukraińców za rzeź na Wołyniu, Niemców za bombardowanie
Drezna, Turków za Chocim i Wiedeń, a Włochów za Monte Cassino. Kolejka rewindykacji historycznych z naszych dziejów bliższych i dalszych będzie się wydłużać. Profesjonalny lobbing
medialny spowoduje, że odmóżdżeni post-Polacy uwierzą, że ich przodkowie ponosili winę za
całe zło w historii świata…
Jeżeli zatem możemy powiedzieć „Nie!” kolejnym projektom ograniczania nauczania historii w szkołach, to zróbmy to właśnie dziś. Za pięć lat, gdy pierwsze roczniki historycznych
analfabetów otrzymają świadectwa maturalne, będzie już za późno.
Misją naszego pisma nie jest walka polityczna ani edukacja na poziomie licealnym. Na
łamach Glaukopisu chcemy omawiać tematy, które pozostają nieznane i niebadane: zapełniamy

w ten sposób luki w historii Polski i powszechnej, niechlubny spadek po cenzurze PRL oraz
efekt politycznej poprawności III RP. Do takich zagadnień należą stosunki polsko-żydowskie,
którym poświęciliśmy odrębny dział. Rozpoczynamy artykułem dr. hab. Grzegorza Berendta,
omawiającym opór i zagładę żydowskiej ludności miejscowości Tuczyn na Kresach Wschodnich
w 1942 r. Kolejnym jest obszerny tekst dr. Mariusza Bechty dotyczący genezy i przebiegu zajęcia Parczewa w 1946 r. przez oddział partyzantki niepodległościowej – wydarzenie, które
bywa niesłusznie przedstawiane jako pogrom miejscowych Żydów. Następnie prof. Bogusław
Wolniewicz odsłania metody „kreatywnego księgowania” liczby Żydów rzekomo zamordowanych przez Polaków w czasie Holokaustu. Ważnymi przyczynkami do dziejów polsko-żydowskich są wspomnienia Leo Heimana, partyzanta z oddziału sowieckiego operującego na południowej Nowogródczyźnie, oraz omówienie przez niezależnego historyka z Kanady, Marka
Paula, kilku epizodów z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Dział zamyka recenzja książki prof. Pawła Śpiewaka pt. Żydokomuna, która wyjątkowo, z uwagi na wagę problemu,
nie znalazła się w dziale „Recenzje”. Praca ta, wybitnie stronnicza i usiana licznymi błędami,
stanowi akademicki przykład tego, jak nie powinno się pisać prac historycznych, zwłaszcza na
tak trudny i wymagający niezwykłej staranności badawczej temat.
Dział „Artykuły” rozpoczyna obszerne studium prof. Bogumiła Grotta o początkach rasizmu w przedhitlerowskich Niemczech, omawiające tzw. ideologię niemiecką i jej stosunek do
Polaków. Z kolei dr Tomasz Sommer, z punktu widzenia socjologa, przedstawia propagandowe
tło tzw. operacji polskiej NKWD, analizując zawartość rocznika 1937 gazety Prawda, centralnego organu sowieckiego. Na szczególną uwagę zasługuje też artykuł Andrzeja Romaniaka, stanowiący przyczynek do biografii Antoniego Żubryda, po wojnie jednego z dowódców partyzantki
antykomunistycznej na Podbeskidziu, który – według odnalezionych dokumentów niemieckich – w latach 1940–1941 miał współpracować z sowieckim wywiadem. Zainteresowanym historią wojskowości polecamy tekst dr. Jarosława Pałki i dr. Tymoteusza Pawłowskiego o stanie
organizacji i działaniach w 1945 r. polskiego wojska podporządkowanego komunistycznemu
Rządowi Tymczasowemu w Warszawie. Natomiast dr Cecylia Kuta omawia proces osaczania
przez Służbę Bezpieczeństwa PRL wybitnego pisarza i żołnierza NSZ – Leszka Proroka.
W bieżącym numerze sporo miejsca poświęciliśmy również problematyce związanej
z konferencją w Jałcie w lutym 1945 r. Sposób, w jaki obecnie historycy postrzegają to wydarzenie, ukazuje specjalna ankieta, w której wzięło udział kilku czołowych polskich badaczy. Państwa uwadze polecamy również wywiad z dr. hab. Sławomirem Cenckiewiczem oraz
artykuł prof. Petera Stachury, który przedstawia to zagadnienie z punktu widzenia polskiej
powojennej emigracji niepodległościowej. W działach „Archeologia Pamięci”, „Dokumenty”
i „Antykwariat” prezentujemy kilka dokumentów i wspomnień dotyczących historii Kresów
Wschodnich w XX w. Całość, jak zwykle, kończą recenzje i noty o książkach oraz przegląd
prasy. Życzymy miłej lektury.
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Doktryna i realizm

w polityce
Roman Dmowski

12

W przekonaniu publicystów ugodowych – o ile ono jest szczerym, nie rozstrzygamy – nasza
myśl polityczna skazana jest na przerzucanie się z jednego skrajnego stanowiska na drugie.
Albo rewolucja i konspiracja, dążenie do zdobycia niepodległości za pomocą zbrojnego powstania w bliższym lub dalszym czasie – albo wyrzeczenie się wszelkich aspiracji do niezależnego
bytu, zupełna zgoda z losem, bezwzględny lojalizm. Jest teza i antyteza, ale nie ma nawet chęci do szukania syntezy. A tymczasem zarówno życie narodu, jak myśl jego polityczna biegną po
przekątnej między tymi skrajnymi punktami. Ta myśl szuka drogi pośredniej, która zazwyczaj
w polityce bywa drogą zarazem najprostszą i najpewniejszą.
W rzeczywistości nie ma dziś w społeczeństwie naszym ani bezwzględnych rewolucjonistów, ani bezwzględnych lojalistów, przekonanych wyznawców jednej lub drugiej skrajnej
zasady. Nie ma przynajmniej w znaczeniu grupy poważnej, zorganizowanej, działającej konsekwentnie w myśl swych przewodnich haseł. O przygotowaniu się do zbrojnego powstania
mówią czasem socjaliści, ale i oni nic w tym kierunku nie robią. Na przeciwległym stanowisku
stoi grupka maniaków lojalizmu lub zdecydowanych moskalofilów, niemająca również żadnego
w narodzie znaczenia.
Jeżeli się przeciwstawia czasem w dobrej, daleko częściej w złej wierze roztropny lojalizm szalonym dążeniom rewolucyjnym, to jest to albo nieuczciwy manewr polemiczny, albo
literackie czy raczej doktrynerskie uproszczenie kwestii, nie wyjaśniające bynajmniej rzeczy,
przeciwnie, bałamucące myśl polityczną ogółu. Dwie zasady, dwie doktryny, negujące się wzajem, nie mają i nie mogą mieć w naszych warunkach zdecydowanych wyznawców. Kiedy to
przeciwstawienie dwóch zasadniczych dążności politycznych, wzajemnie się negujących, wymyślili stańczycy, miało ono pewne podstawy w życiu realnym, chociaż już wówczas je traciło.
Dzisiaj odświeżanie tej koncepcji jest, jak raz już zaznaczono, „anachronizmem” politycznym
albo nieudolnym powtarzaniem starej sztuki na nowy sposób.
Istnieje rzeczywiście w społeczeństwie naszym przeciwieństwo, a nawet walka dwóch kierunków, dwóch zasad. Jest to walka myśli politycznej z myślą apolityczną, walka realizmu
politycznego z wszelakim doktrynerstwem rewolucyjnym, ugodowym, humanitarnym itd.
Realizm polityczny zwolna toruje sobie drogę w naszym myśleniu i działaniu. Walczyć on musi
ustawicznie nie tylko z doktrynerstwem, ale i z poziomym, doraźnym utylitaryzmem, który
zresztą często z doktrynerstwem chodzi w parze. Przykładem takiego niedobranego związku
jest, dodamy nawiasem, formujące się stronnictwo umiarkowane w zaborze rosyjskim.
Polityka realna nie uznaje zasadniczo złych lub dobrych, niewłaściwych lub właściwych
środków działania. Każdy środek, każda taktyka jest dobra, jeżeli jest odpowiednia w danych
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okolicznościach miejsca i czasu, w danym układzie stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych. Kwalifikowanie taktyki politycznej jest uprawnionym jedynie z etycznego
punktu widzenia. Ale chyba z tego punktu nikt nie powie, że zasada rewolucyjna jest mniej
moralną niż zasada ugodowa.
Nie potrzeba chyba przytaczać przykładów, że nawet potężne państwa stale posługują się
środkami niewątpliwie rewolucyjnymi, i to nie tylko w wyjątkowych, ale często i w normalnych warunkach. Tym bardziej więc w naszym położeniu uprawnioną byłaby taktyka rewolucyjna, gdyby w danych okolicznościach okazała się odpowiednią, gdyby obiecywała, według
rachuby prawdopodobieństwa, pomyślny skutek polityczny.
Wszystkie środki, którymi polityka rozporządza, są odpowiednie w pewnych warunkach.
Od tych warunków jedynie wybór i stosowanie środków, tj. taktyka polityczna, zależy. W tym
względzie nie ma żadnych prawideł stałych, żadnych zasad. W pewnych okolicznościach rozum polityczny wskazuje użycie środków rewolucyjnych, takich nawet, jak zamachy terrorystyczne lub powstania, w innych zalecać może taktykę ścisłej legalności lub nawet manifestacje lojalizmu.
Stosunki nasze, zarówno zewnętrzne, jak wewnętrzne, tak się ułożyły, i na bliższą, dostępną przewidywaniom przyszłość układają, że stosowanie zarówno taktyki rewolucyjnej, jak
taktyki ugodowej w zwykle przyjętym, skrajnym znaczeniu tych wyrazów jest nieodpowiednim, nawet wręcz niemożliwym. Nikt u nas poważnie nie myśli o zbrojnym powstaniu ani
o używaniu innych środków gwałtownych taktyki rewolucyjnej w walce z Rosją lub Prusami.
Ale żaden polityk, godny tej nazwy, nie powinien myśleć również o bezpośredniej lub nawet
pośredniej akcji ugodowej, do której ani w zaborze rosyjskim, ani w zaborze pruskim nie ma
dziś żadnych warunków.
Skoro o powstaniu nie myślicie, i ani bezpośrednio, ani pośrednio do tego rodzaju akcji nie
dążycie – powiadają ugodowcy – dlaczego nie złożycie wyraźnego oświadczenia, że zasadniczo potępiacie wszelką akcję rewolucyjną? Takiego oświadczenia dać nie możemy, bo byłoby
ono sprzecznym ze stanowiskiem naszym i bałamuciło opinię publiczną. Tak jak dziś sprawa
w naszej opinii stoi, potępienie bezwzględne stanowiska rewolucyjnego byłoby uznaniem bezwzględnym stanowiska ugodowego, byłoby zastąpieniem doktrynerstwa ciasnego i szkodliwego innym doktrynerstwem równie ciasnym i szkodliwym. Naszym zdaniem, zarówno taktyka
rewolucyjna, jak taktyka ugodowa, czasem nawet w skrajnej ich postaci, są jednakowo politycznie uprawnione. Bo nawet w skrajnej swej postaci na społeczeństwo politycznie oświecone i dojrzałe, w szerokich warstwach przeniknięte zrozumieniem interesu narodowego lub
bodaj instynktownym jego poczuciem, nie wywrą wpływu znieprawiającego.
Otóż wzajemnie negujące się doktryny, rewolucyjna i ugodowa, od wielu lat znieprawiają
społeczeństwo i utrudniają jego uświadomienie polityczne. Doktryna rewolucyjna jest zwyrodnieniem przyrodzonego, niemal żywiołowego dążenia narodu, świadomego swej żywotności i siły, do odzyskania niepodległości państwowej. Doktryna ugodowa jest ujęciem w ciasną
i suchą formułę równie przyrodzonego instynktu zachowawczego, nakazującego organizmowi
narodowemu przystosowanie się do warunków, w których istnieć musi, nie mogąc ich na razie
zmienić wysiłkiem swej energii.
Oba te instynkty, czynny i zachowawczy, powinny znaleźć wyraz w polityce narodowej, ale
nie w dzisiejszej skrajnej swej formie wyłącznych doktryn, z których jedna zasadniczo przeczy
drugiej. Oba są zupełnie w życiu narodu uprawnione, i nie negować się wzajemnie, ale co najwyżej współzawodniczyć ze sobą, a właściwie – współdziałać powinny.
Należy, owszem, dążyć do tego – jak słusznie twierdzi w Gazecie Narodowej jeden z wybitniejszych naszych polityków, o którego artykule pisaliśmy już dawniej – żeby w naszej polityce
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narodowej uzupełniały się dwa kierunki. Jeden powinien być wyrazem instynktu czynnego,
ekspansji narodowej, energii zdobywczej, drugi – wyrazem instynktu zachowawczego, umiarkowania, dążności do kompromisu z warunkami zewnętrznymi, dokładniej – przystosowania
się do nich. Ale wytworzenie się takich kierunków i skuteczne ich współzawodnictwo czy
współdziałanie wymaga stanowczego zerwania z doktrynerstwem, czy to rewolucyjnym, czy
ugodowym, świadomego uznania względności wszelkich środków w polityce stosowanych.
Bez tego uznania nie może być polityki realnej, nie może być polityki rozumnej, trzeźwej,
wolnej od namiętności i szkodliwszego od namiętności zaślepienia, swobodnej w wyborze odpowiedniej do warunków taktyki. W sprawach taktyki istnieć muszą zawsze różnice zdania,
ale będą one różnicami poglądów, nie zaś zasad wykluczających się wzajem, a raczej z góry
powziętych, dogmatycznych uprzedzeń. Wyzwolona z doktrynerstwa, postawiona na gruncie
realnym polityka narodowa może być jednolitą, pomimo istnienia w niej różnych kierunków,
i konsekwentną, ciągłą, pomimo zmian w taktyce.
Ażeby polityce narodowej ciągłość i konsekwencję zapewnić, utrwalić je i wzmocnić, trzeba jej dać cel wielki, tak ogólny, żeby w dążeniu do niego wszystkie kierunki myśli i działania mogły się jednoczyć, a zarazem tak konkretny, żeby najszersze warstwy narodu mogły go
zrozumieć. Każdy żywotny naród i państwo mają w swej polityce taki cel. Dla Rosji takim
celem jej polityki jest panowanie nad Azją, dla Anglii panowanie na morzach, dla Stanów
Zjednoczonych – hegemonia na kontynencie amerykańskim itd. Jeżeli państwo lub naród cel
wielki w swej polityce traci, jeżeli się go wyrzeka – upada, jak dzisiejsza Francja lub Austria.
Dla narodów rozbitych i ujarzmionych, ale mających świadomość swej indywidualności
i żywotności, swej siły duchowej i materialnej, celem ich polityki może być jedynie osiągnięcie
jedności narodowej i odzyskanie niepodległego bytu narodowego.
To nie jest sprawa uczucia lub schlebiania uczuciom, jak twierdzą nasi przeciwnicy, tym
bardziej nie jest to doktrynerstwo rewolucyjne. Ale to jest postulat rozumu trzeźwego, który
przekonywa, że bez postawienia sobie tego celu, bez przejęcia się tym dążeniem nasza polityka narodowa nie może być konsekwentną i ciągłą ani realną, tj. wolną w wyborze środków
i niezależną w stosowaniu swej taktyki od warunków wewnętrznych i zewnętrznych naszego
życia.
Kiedy mówimy, że zdobycie niepodległości powinno być naczelnym celem polityki narodowej, nie znaczy to wcale, że praktyczna działalność polityczna musi zmierzać bezpośrednio
do osiągnięcia tego celu. Zadania jej bezpośrednie dyktują w każdej chwili warunki rzeczywistości.
Myśl przewodnia polityki narodowej może i musi przybierać różne formy, skoro jej zrealizowanie jednorazowym wysiłkiem woli i energii narodu okazuje się ze względów, nad którymi
rozwodzić się tu nie będziemy, niemożliwym. Nawet najpotężniejsze państwa celu głównego swej polityki nigdy bezpośrednio nie stawiają, chociaż systematycznie do osiągnięcia jego
dążą.
Czy jednak ten cel główny polityki narodowej należy głośno w naszym położeniu dzisiejszym stawiać, czy jawne jego ogłaszanie nie przynosi nam szkody, nie utrudnia naszej działalności?
To jest kwestia taktyki, którą roztrząsaliśmy niejednokrotnie. Niewątpliwie proklamowanie zdobycia niepodległości jako głównego, chociażby nawet odległego, celu naszej polityki
narodowej budzi podejrzenia rządów zaborczych i utrudnia nam w pewnej mierze działalność
kompromisową, a nawet wszelką działalność legalną. Nie należy więc hasła tego bez potrzeby
wygłaszać, ale nie należy również szkodliwości głoszenia jego przeceniać. Nie mamy żadnej
podstawy do przypisywania wrogom naszym takiej naiwności i łatwowierności, która by im
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pozwalała mniemać, że naród polski przestał dążyć do zdobycia niepodległości, skoro zaniechał głoszenia tego hasła lub nawet wyparł się go uroczyście. Zbyt dobrze nas znają i należycie cenią w Petersburgu i w Berlinie, żeby się takim złudzeniom oddawali. Z drugiej strony
widzimy, że jawne proklamowanie dążenia do zdobycia niezależności państwowej nie przeszkadza Madziarom do zajęcia równorzędnego z Niemcami, a nawet pod pewnym względem
dominującego stanowiska w monarchii austriacko-węgierskiej. A nie ma na Węgrzech polityka,
nie wyłączając prezesa gabinetu hr. Tiszy1, który by się zaparł, że zdobycie niezależności państwowej jest celem głównym narodowej polityki madziarskiej. Różnice między stronnictwami
są tam czysto taktyczne, ale polityka narodowa jest w naczelnych swych dążeniach jednolitą.
Jak rozumieją dziś w Wiedniu, równie dobrze zrozumieją w zmienionych warunkach
w Petersburgu, a nawet w Berlinie, skoro interes państwowy lub dynastyczny będzie tego
wymagał, że dążenie nasze do niepodległości nie przeszkadza bynajmniej zawarciu czasowego
lub nawet stałego – o ile może być co stałem w polityce – kompromisu z Polakami. A zrozumieją tym łatwiej, że to dążenie łączy się ściśle z dążeniem do zjednoczenia narodowego,
a więc może być w pewnych warunkach skombinowanym z planami ekspansji terytorialnej
Rosji lub Prus. Dopóki zaś Rosja lub Prusy kompromisu z nami nie potrzebują, na stosunek
państw tych do Polaków nie ma żadnego wpływu nie tylko proklamowanie tych lub owych
haseł w polityce naszej, ale nawet zachowanie się nasze.
Zresztą byłoby niewątpliwie zbytecznym proklamowanie zdobycia niepodległości jako
głównego celu polityki narodowej, a raczej przypominanie tego hasła, gdyby doktrynerstwo
ugodowe nie bałamuciło opinii publicznej swymi teoriami abdykacyjnymi, gdyby stronnictwo ugodowe stało się istotnie stronnictwem umiarkowanym, i oparło swój program i działalność swoją na gruncie realnym przyrodzonych dążeń i interesów narodu. Doktrynerstwo
rewolucyjne mniej jest dziś szkodliwym, rzeczywistość bowiem na każdym kroku wykazuje
niemożliwość stosowania jego wskazań politycznych, jego taktyki. Szkodliwość doktrynerstwa
ugodowego nie jest tak widoczną, zwłaszcza, że się okrywa pozorami umiarkowanej rozwagi.
Do roku 1830 polityka nasza narodowa była realną. Dopiero od tej epoki myśl nasza polityczna zaczyna ulegać tyranii doktryn, kolejno się zmieniających. Jednej panacei politycznej
przeciwstawia się drugą, rzekomo niezawodną.
Ale to panowanie szarlatanizmu czy ignorancji politycznej już się kończy. W społeczeństwie wytwarza się przekonanie, że w polityce, która jest umiejętnością działania praktycznego, nie ma środków bezwzględnie złych lub dobrych, są tylko środki odpowiednie lub nieodpowiednie w danych warunkach. Prowadzenie takiej polityki realnej jest zadaniem bardzo
skomplikowanym i trudnym, bardzo odpowiedzialnym. Ażeby mu podołać, trzeba stanowczo
odrzucić wszelki dogmatyzm, wszelkie doktrynerstwo.
Right ot wrong – my country – brzmi hasło polityki angielskiej, wobec wymagań interesu narodowego lekceważącej nawet godziwość lub niegodziwość etyczną stosowanej taktyki. My nie
stawiamy tak radykalnie kwestii. Chcemy tylko, żeby nasza polityka narodowa była zupełnie
swobodną w stosowaniu odpowiedniej do okoliczności taktyki, a w wyborze środków i sposobów działania nie była krępowaną dogmatycznymi wskazaniami ugodowego czy rewolucyjnego
doktrynerstwa.
W dzisiejszym położeniu naszego narodu ani taktyka rewolucyjna, ani taktyka ugodowa nie
mogą mieć zastosowania. Nie ma teraz i – o ile przewidywać można – nie będzie w bliskiej
przyszłości warunków dla akcji powstańczej czy rewolucyjnej, jak również dla akcji ugodowej.

1

István Tisza (1861–1918), hrabia de Borosjenő et Szeged, polityk węgierski, w latach 1903–1905 i 1913–
1917 premier Węgier, zamordowany przez zbolszewizowanych żołnierzy w Budapeszcie.

W naszym szczególnym położeniu, w warunkach niezmiernie skomplikowanych, musimy
wytwarzać samodzielnie odpowiednią taktykę polityczną. Jest więc tym bardziej rzeczą konieczną, żebyśmy się w myśleniu i działaniu politycznym uwolnili od wszelkiego dogmatyzmu
i doktrynerstwa, a uwolnili wszyscy, bez względu na kierunki i stronnictwa. Bo tworzenie polityki narodowej i odpowiedniej dla niej taktyki powinno być wspólną, tj. wzajem uzupełniającą
się pracą wszystkich stronnictw i kierunków szczerze narodowych.
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Źródło: Przegląd Wszechpolski (1904) nr 8.
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Bomba

pod Uniwersalem
Wspomnienia „wileńskiego terrorysty”*

[
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Zygmunt Kuczyński
Wprowadzenie

Publikowany tekst zawiera obszerne fragmenty wspomnień Zygmunta Kuczyńskiego przechowywanych w zbiorach Archiwum Uniwersytetu
Warszawskiego w zespole, na który składa się spuścizna twórcy relacji, obejmująca unikalne dokumenty
dotyczące przede wszystkim przedwojennych korporacji akademickich.1 Autor, wileński oenerowiec,
filister K! „Filomatia Vilensis”, przez lata PRL pieczołowicie gromadził pamiątki, zdjęcia oraz wszelką
ocalałą z pożogi wojennej dokumentację ruchu korporacyjnego w międzywojennej Polsce, w tym głównie z Wilna, gdzie w latach 30. studiował medycynę na Uniwersytecie Stefana
Batorego. Zbiory te zostały przekazane warszawskiej uczelni w latach 90.
Pośród tysięcy kart składających się na spuściznę Zygmunta Kuczyńskiego
odnaleziona została kilkudziesięciostronicowa (niestety niepełna2) relacja,
opisująca głównie przebieg procesu wileńskich działaczy nielegalnego ONR
w 1936 r. Jednym z oskarżonych w tym głośnym i szeroko wówczas komentowanym przez wileńską prasę procesie był Kuczyński – postać bez wątpienia barwna. Urodzony w 1911 r. w Lidzie, w województwie nowogródzkim, dzieciństwo
spędził na Wileńszczyźnie, gdzie najpierw w miejscowości Królewszczyzna,
a następnie w mieście powiatowym Wilejka uczęszczał do szkół. Maturę zdał już

Tytuł pochodzi od redakcji Glaukopisu.
Zygmunt Kuczyński, Archiwum UW, zespół spuścizny autora, sygn. Sp.23/161.
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Relacja Zygmunta Kuczyńskiego, z powodów nieznanych zarówno osobie, która opracowała wspomnienia,
jak również pracownikom Archiwum UW, jest niekompletna. Brakuje części rozdziału, w którym Zygmunt Kuczyński
omawia czas spędzony w więzieniu. Fragmenty te były uzupełnione licznymi refleksjami natury politycznej. Ostatnia
z zachowanych kart kończy się urwanym zdaniem.
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w Białymstoku, dokąd przeniosła się rodzina w związku z otrzymaniem posady przez ojca Zygmunta Kuczyńskiego.3 Podczas studiów w Wilnie autor
wspomnień związał się z ruchem narodowym – był tam jednym z pierwszych
działaczy ONR. Już w końcu kwietnia 1934 r., a więc w pierwszych tygodniach
funkcjonowania legalnego jeszcze ONR, został zatrzymany i ukarany grzywną za
uliczny kolportaż pisma narodowych radykałów – Sztafety.4
W 1936 r. został skazany na 3 lata więzienia za działalność w szeregach nielegalnego ONR oraz prowadzenie akcji o charakterze terrorystycznym, tj. podkładanie ładunków wybuchowych. Po orzeczeniu w sądzie apelacyjnym wyrok ten
został zmniejszony do 2 lat. Jako ciekawostkę odnotować należy fakt, że w trakcie odbywania kary Zygmuntowi Kuczyńskiemu udało się uzyskać absolutorium
na wydziale medycyny USB.5
W trakcie wojny żołnierz ZWZ-AK. Po wojnie wzięty lekarz i niestrudzony
zbieracz pamiątek dokumentujących przeszłość polskiego Wilna. Był on także
głęboko zaangażowany w pracę na rzecz pomocy Polakom, którzy pozostali na
Kresach Wschodnich. Zmarł w 1995 r. w Warszawie.
Zygmunt Kuczyński napisał prezentowany poniżej tekst w latach 80. ubiegłego wieku. Z natury rzeczy autor pisał go więc „do szuflady” i zapewne nie
przypuszczał również, że zostanie on kiedykolwiek opublikowany. Wskazuje na
to choćby ostrość i bezkompromisowość prezentowanych sądów. Opisywane wydarzenia, choć „wyjęte z czeluści pamięci” i przelane na papier z perspektywy
kilkudziesięciu lat od momentu, kiedy się rozgrywały, zaskakują jednak precyzją
i dokładnością przekazu. Jest to bez wątpienia jedno z nielicznych świadectw
pamiętnikarskich dotyczących historii wileńskiego środowiska ONR. Napisana
ze swadą, momentami bezceremonialna i szczera w słowach opowieść oenerowca z Wilna jest cennym źródłem zarówno dla historyków obozu narodowego, jak
i miłośników i badaczy dziejów najnowszych utraconej Ziemi Wileńskiej.
Michał Wołłejko

*
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V rok studiów. Rok akademicki 1935/[19]36.
Wynająłem mały pokoik na Popławach, dość dalekim przedmieściu, przy ul. Filareckiej
24. Właścicielem mieszkania był pan Mamczyc, starszy już pan; razem z nim mieszkała jego
córka z dzieckiem, zamężna ze studentem medycyny z jakiegoś młodszego kursu. Płaciłem
15 złotych miesięcznie wraz z opałem, światłem, sprzątaniem, gorącą wodą do herbaty i ciepłą
do umycia się.

3
Matką Zgmunta Kuczyńskiego była Maria z domu Łowkis. Zob. dokumenty znajdujące się w teczce
studenckiej Zygmunta Kuczyńskiego: Lietuvos Centrinis Valstybes Archivas (LCVA), F. 175. Ap. IX Ca. By. 1376.

4
Zygmunt Kuczyński został ukarany wówczas grzywną 5 zł za tamowanie ruchu ulicznego. LCVA, F. 175. Ap.
IX Ca. By. 1376, Informacja Policji Państwowej, przekazana władzom USB.

5
Tamże. Zygmunt Kuczyński uzyskał zgodę na zawieszenie odbywania kary więzienia na okres 3 miesięcy,
aby mógł dokończyć ostatni rok studiów i złożyć egzaminy końcowe na medycynie.  

Zaletą mojej kwatery było osobne wejście z przedpokoju, spokój i najważniejsze – dość
bliskie sąsiedztwo klinik i sal wykładowych na Antokolu. Mieszkanie służyło mi właściwie
jako dom noclegowy. Po wykładach, które zwykle kończyły się o godz. 13‑14.00, szło się na
obiad do Mensy Akademickiej na Bakszcie, potem, jeśli nie było obowiązkowych wykładów
na medycynie, zachodziło się do kwatery korporacyjnej na pogaduszki, czasem do Biblioteki
Uniwersyteckiej lub na kurs szermierczy do AZS-u. Dopiero wieczorem wracałem do domu.
Czasem chodziło się na odczyty i zebrania dyskusyjne różnych organizacji i związków ideowo-wychowawczych. Czasem sami je organizowaliśmy jako Związek Niezależnej Młodzieży
Narodowej – kontynuacja rozwiązanego przez władze Obozu Narodowo-Radykalnego.
Władze uniwersyteckie zatwierdziły statut i zezwoliły na działalność. Naszym Kuratorem
został wyznaczony prof. Konrad Górski.6 Nigdy nie daliśmy powodu do uwag lub jakiejś interwencji, wszystkie nasze wystąpienia jako organizacji były zgodne z przepisami uniwersyteckimi i prawem.
Wolno natomiast było bez porozumienia z Kuratorem występować indywidualnie. Taką akcję przeprowadziłem jesienią [19]35 r. Między wykładami chirurgii wystąpiłem wobec dwóch
kursów medycyny z propozycją wystąpienia do senatu uczelni o zezwolenie na zawieszenie
krzyży we wszystkich salach wykładowych uniwersytetu. Motywowałem to tradycją chrześcijańską wyższych uczelni i jej etyką miłości bliźniego, a szczególnie chorego w naszym codziennym życiu. Jeśli te krzyże – symbole wiszą na wszystkich urzędach państwowych, a nawet na
stołach sędziowskich, to dlaczego nie ma ich być na uniwersytetach. Przy okazji poruszyłem
rolę wpływów obcych w naszym życiu politycznym, gospodarczym, i nie było to przypadkowe,
że w 1927 r. usunięto krzyż z korony Orła Polskiego i umieszczono na jego skrzydłach dwie
masońskie gwiazdy pięcioramienne.
Wystąpienie moje spotkało się z aplauzem; nikt, nawet Żydzi, nie sprzeciwił się. Wybrano
delegację, łącznie ze mną, która udała się do prof. Michejdy, w tym czasie był on dziekanem Wydziału Lekarskiego, i przedstawiła mu nasze życzenia. Obiecał przedłożyć tę sprawę
w Senacie, a ja postarałem się, żeby podobne dezyderaty przedłożyły i inne wydziały. Senat,
jak należało spodziewać się, nie wyraził sprzeciwu i krzyże zawieszono bez hałasu i demonstracji. Potem dowiedziałem się, że student medycyny, starszy ode mnie Witold Mieszkowski,
wyrażał opinię wśród kolegów, że ja obraziłem godło Państwa Polskiego. Okazało się potem,
że moje wystąpienie miało szerszy rozgłos, i to prasowy, o czym wówczas nikt mi nie doniósł.
Dopiero po 47 latach w czasie wizyty u dr. Wacława Korabiewicza, znanego podróżnika i pisarza, otrzymałem kilka zachowanych numerów Włóczęgi, organu Klubu Włóczęgów w Wilnie,
którego był on chyba najbardziej znanym członkiem i włóczęgą po świecie. I, o dziwo – w numerze 5/1 z grudnia–stycznia 1935/1936 [r.] w rubryce „Gorzkie żale” znalazłem następującą
notatkę:
Sami nie wiecie, co posiadacie. Dnia 25 IX 1935 r. o godz. 10.05
(zaskakująco dokładnie zanotowana godzina!) w Sali wykładowej kliniki
chirurgicznej USB student piątego kursu medycyny p. Kuczyński, po
uzyskaniu zgody na swój wniosek w sprawie zawieszenia krzyżów na
wszystkich salach USB, dodał: „po 26 roku zdjęto krzyż z Orła polskiego
i zawieszono na nim pięcioramienną gwiazdę”. Doprawdy daleko sięga
kurtuazja władz naszych, skoro, gdy obywatel polski obraża kanclerza
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6
Konrad Górski (1895‑1990), historyk i teoretyk literatury, profesor USB w latach 1934‑1939, członek PAU,
a po wojnie wykładowca UMK w Toruniu i członek PAN.
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Grób Stanisława Wacławskiego,
Wilno, stan obecny.

Korporanci z „Polesii” niosą wieniec na grób Stanisława Waclawskiego, Wilno, 10 listopada 1936 r.

ościennego państwa, sąd polski skazuje go na 8 miesięcy więzienia, a gdy
obywatel polski tak się wyraża o godle państwowym polskim uchodzi mu
to płazem. S.S-r.

Mogłoby się zdawać, że sprawa została zakończona i zapomniana. Wniosek jak najbardziej
błędny. Sprawami krzyży i gwiazd masońskich dotknąłem sfery kół ukrytych wśród ówczesnych
prominentów. Kto poruszał publicznie istnienie w Polsce masonerii, narażał się co najmniej
na kpiny – jaka masoneria? – wymyślili ją endecy, zakapturzeni klerykali, wszelki ciemnogród.
Dopiero po wojnie rozpoczęto w Polsce odsłaniać kulisy tej potężnej mafii. Sprawami masonerii zainteresowali się historycy w kraju i zagranicą w publikacjach fachowych, poświęcając
im nawet obszerne opracowania (Leon Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej oraz Ludwik
Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku). Dopiero w 1983 r.,
po zapoznaniu się z pracą Hassa, skojarzyłem nasz proces z masonerią i moim wystąpieniem
w sprawie krzyży na Uniwersytecie. Przeglądając Włóczęgę, dowiedziałem się, że wydawcą był
Teodor Nagórski – ówczesny wiceprezydent m. Wilna i wpływowy działacz sanacyjny, i… mason. Z pewnością w mojej teczce w Wydziale Społeczno-Politycznym województwa do kilku
moich poprzednich wyczynów dopisano jeszcze jeden i tylko czekano na okazję, żeby mnie
uderzyć, a taka okazja wkrótce nastąpiła. W tym już czasie w obozie rządowo-sanacyjnym
i w grupach pokrewnych następowała polaryzacja opinii wobec masonerii. Wobec rosnących
wpływów Obozu Narodowego, masoneria stawała się sojusznikiem niewygodnym, jeśli nie
wręcz kompromitującym, i szukała zbliżenia i porozumienia przede wszystkim z młodzieżą
narodową.
W tej sytuacji masoneria usiłuje utrzymać swe wpływy w legalnie istniejących organizacjach. W latach 1934‑1935 zakładają liczne Kluby Demokratyczne, kokietują socjalistów, ludowców, a nawet Front Morges; wszystkie te poczynania kończą się niepowodzeniem. Orientując
się w poczynaniach Rządu, władze najwyższe masonerii postanawiają rozwiązać organizację,
uprzedzając nieco oficjalny dekret Prezydenta RP z 22 listopada 1938 r. „o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich”, kładąc kres obłudzie, że masonerii w Polsce nie było.

***

W listopadzie [1934 r.] wstępuję do Polskiej Akademickiej Korporacji „Concordia
Filomatiae”, powstałej niedawno z połączenia dwóch [korporacji]: „Concordii” i „Filomatii”.
Obie były nieliczne, borykały się z trudnościami finansowymi i postanowiono stworzyć jedną
organizację. Twór ten okazał się sztuczny, nie wytrzymał próby czasu i 13 listopada 1935 r.
rozpadł się na dwie samodzielne korporacje. Ja poszedłem za „Filomacją”.7 Nowy duch w niej
zapanował, przybywało coraz więcej członków.
W Święta Bożego Narodzenia pojechałem do Białegostoku, do rodziny. Sytuacja w domu
była pod względem finansowym lepsza, gdyż starsza siostra ukończyła Szkołę Handlową
i otrzymała pracę w Instytucie Eksportowym, i mogła mi już pomagać w studiach. Do Wilna
wróciłem 5 stycznia już w nowym 1936 r. Trochę powłóczyłem się po mieście, a idąc na obiad
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7
K! „Filomatia Vilensis” powstała w Wilnie w 1928 r. W 1932 r. połączyła się z „Concordią Vilensis”. Po zerwaniu
„unii” i odnowieniu „Filomatii” w 1935 r. niemal wszyscy jej członkowie byli związani z nielegalnym ONR. O wileńskim
ONR zob. D. Pater, „Rewolucja na prawicy. Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w Wilnie 1934‑1938”, Historia
i Polityka, tom VII (2008): s. 79‑103.
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Komersz korporacji „Polesia”, Wilno, 1932 r.

do Mensy, spotkałem na Placu Katedralnym znajomego blacharza Bernatowicza, chwilę porozmawialiśmy i rozstaliśmy się. Po południu poszedłem do kina, a wracając po seansie ul.
Wielką, zobaczyłem przed sklepem Uniwersal małe zbiegowisko, szyba wystawowa była cała,
wnętrze zadymione – ot, coś tam się zapaliło i nadymiło. Wróciłem do domu, nie interesując
się tym epizodem.
Nazajutrz wieczorem, wracając do domu, zauważyłem zapalone światło w moim pokoju
i policjanta. Oho! Coś się zaczyna dziać. Ponieważ sumienie miałem czyste, wszedłem bez
wahania, ale wyszedłem zaraz – już jako aresztowany – w towarzystwie policjanta i agenta
w cywilu. Rewizję zrobili w czasie mojej nieobecności, protokołu nie dali mi przeczytać ani
podpisać, gdyż chyba w ogóle go nie zrobili. Wzięli małą tylko paczuszkę. Wyczuwałem, że coś
tu cuchnie jakąś aferą.
Zaprowadzono mnie do Urzędu Śledczego na Świętojańskiej i rozpoczęły się indagacje.
Pytano o wszystko: od urodzenia, a skończywszy na dniu wczorajszym. Gdzie byłem, co robiłem, z kim się widziałem, ile pieniędzy otrzymałem z domu, ile i na co wydałem. Wszystko
się zgadzało, miałem nawet jeszcze bilet do kina, musiałem opowiedzieć nawet treść filmu.
Orientowałem się po ich głupich minach, że coś im się nie zgadza z ich głupim planem. Nie
mieli haczyka na mnie, do którego mogliby się przyczepić. Rozłożyli na stole zawartość małej
paczki; był tam mój pamiętnik, pisany jeszcze w gimnazjum, zegarek marki Tissot – prezent
od Ojca na maturę – pod kopertą wyryty był mój monogram: ZK. Zegarek był uszkodzony,
gdyż niedawno wypadł mi z kieszonki w spodniach na posadzkę. Przyczepili się do kilkunastu kulek rowerowych od kierownicy roweru, który jesienią sprzedałem bratu. Kulki te
bez wianuszka układało się przy kierownicy. Prowadzono mnie po różnych pokojach, kazano

powtarzać to samo i w żaden sposób nie mogłem domyśleć się, o co im chodzi. Około północy
zaprowadzono mnie do aresztu śledczego przy Zaułku Ignacowskim. Zamknięto mnie w pojedynczej celi, której jedynym meblem była szeroka przez całą celę prycza. Byłem głodny,
o spaniu nie było mowy. Nazajutrz przed południem zaprowadzono mnie do więzienia na
Łukiszkach.
Trafiłem do sprawnie działającej maszyny. Wszystko odbywało się spokojnie, grzecznie.
Przyjęcie, personalia, potem przekazywano mnie z rąk do rąk, aż wylądowałem w separatce na
parterze, w tzw. przejściówce. Małe, wysoko osadzone, zakratowane okienko wychodziło na
wysoki mur, poza tym osłonięte było skośnie osadzoną blachą. Mimo to nieba nie było widać,
a w celi panował półmrok. Od strony drzwi dochodziły tylko brzęki kluczy strażników, trzaski
otwieranych zamków i głuche dudnienie zamykanych cel. Wszystkie te odgłosy wbijały się
w mózg, skołatany przesłuchaniami, bezsennością; jeśli do tego dodać przenikliwe zimno panujące w celi i głód, od dwudziestu kilku godzin nic nie jadłem, opanowało mnie uczucie niesprawiedliwości, krzywdy i wściekłości. Szczególnie dokuczało zimno w nogi, na nic zdało się
chodzenie i przytupywanie, musiałem zdejmować buciki i rozcierać stopy. Co chwila bardziej
wyczuwałem niż słyszałem zaglądanie przez judasza strażnika. Strażnicy pilnie obserwowali
zachowanie się nowo przyjętych więźniów, czy czasem nie przyjdzie im do głowy powiesić się.
Około godz. 13.00 przyniesiono mi obiad, który zjadłem z przyjemnością. Nareszcie wlałem do żołądka coś ciepłego. Po południu nastąpiła zmiana strażników, przyszedł młody, sympatyczny facet; zapytał, za co mnie aresztowano. Nie wiem – odpowiedziałem – chyba jakaś
sprawa polityczna, jestem studentem i narodowcem. Po pewnym czasie znów przyszedł i powiedział, że na mojej karcie znajduje się paragraf o spowodowanie niebezpieczeństwa publicznego. Aha! A więc bomba, a więc wrabiają mnie w wybuch bomby w Uniwersalu.8 Wieczorem
włączono centralne ogrzewanie i w celi było trochę cieplej. Noc spędziłem na sienniku wypchanym przetartą słomą. Poduszka takaż sama, lepsza o tyle, że miała powleczkę koloru
wypranej, często używanej ścierki do podłogi. Rano zbudziły mnie gwizdki na pawilonie – pobudka. W kącie celi przy drzwiach znajdowała się wbudowana w ścianę niska szafka, wewnątrz
której stało wiadro na nieczystości, przykryte sedesem i klapą, na której stała miednica; był
też kawałek dziwnego szarego mydła i lniany ręcznik koloru jak siennik i poduszka. Rosjanie,
gdy budowali to więzienie gdzieś w XIX wieku, wykazywali więcej kultury i pomyślunku niż
budowniczowie Polski Ludowej. Ta szafka z wiadrem miała połączenie z przewodem wentylacyjnym, kto u nas teraz myśli o takich sprawach jak wentylacja. Wystarczy zrobić niepasujące
do futryn drzwi i okna, i już jest wentylacja.
Po pobudce, po kilku minutach, ledwie zdążyłem odświeżyć twarz zimną wodą, wpadł do
celi kalifaktor, zmienił wiadro, dopełnił wodą dzbanek i znikł. Po jakimś czasie przyniesiono
śniadanie: czarna kawa zbożowa, lekko słodzona, i ćwierć kilo chleba razowego, i to wszystko.
O zakupieniu czegoś do jedzenia nie było mowy, tzw. wypiska w kantynie odbywa się raz w tygodniu, to znaczy za kilka dni. Potem był spacer naokoło dużego klombu – gazonu z krzaków
morwy. Chodziliśmy w odstępach kilkumetrowych, pojedynczo. Wszyscy byliśmy więźniami
śledczymi. Po spacerze, mimo moich protestów, ostrzyżono mi głowę do zera, czego przepisy
zabraniają, zagrożono mi użyciem siły. Zaraz potem zaprowadzono kilkunastu wraz ze mną do
łaźni i tam przypadkowo, wbrew wszelkim zasadom prowadzenia śledztwa, spotkałem Tadzia
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Sklep Uniwersal należał do Izaaka Kaca. Autor został aresztowany pod zarzutem podłożenia pod sklepem
„samoczynnego przyrządu wybuchowego”. Taka informacja znajduje się w teczce studenckiej Zygmunta Kuczyńskiego.
Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, LCVA F.175 AP. IX Ca B. 1376.   
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Goniewicza.9 On również nie wiedział, za co go wsadzili do kryminału. Byliśmy jednak dobrej
myśli, bo przecież nic z tymi wybuchami nie mieliśmy wspólnego. Po kąpieli przeniesiono
mnie na wyższe piętro do celi, gdzie przebywał już straszy pan, urzędnik kolejowy, podejrzany
o jakieś malwersacje finansowe. Sympatyczny, spokojny, ofiara niesłusznego oskarżenia, spotykałem go potem często na ulicy z przystojną małżonką, a nawet w czasie okupacji mieszkaliśmy w sąsiedztwie przy ul. Bonifraterskiej. Po powstaniu już ich nie spotkałem.
Po paru dniach sprowadzają mnie na parter do pokoju przesłuchań i tam pokazują mnie jakiemuś staremu Żydowi i pytają go, czy mnie poznaje. Mimo nalegań jakiegoś szpicla, ten kręcił
przecząco głową. Nazajutrz znów konfrontacja. Tym razem pokazano mnie dwóm Żydówkom –
ekspedientkom z Uniwersalu. Ich opinia również była negatywna. Po konfrontacji powiedziałem
temu szpiclowi, że takie postępowanie jest skandaliczne. Pomijając fakt ostrzyżenia więźnia
śledczego jako bezprawie, przecież zmieniono mi wygląd, po wtóre przy konfrontacji podejrzanego osobnika ustawia się wśród innych więźniów. Przecież Pan pojęcia o tym nie ma i takiego
Wydział Śledczy wysyła celem przeprowadzenia konfrontacji. Nie udało się Panu mnie wrobić
w sprawę, co? Drań albo dureń, nic mi na to nie odpowiedział. Potem w sprawozdaniach z procesu sanacyjny Kurwil10 pisał, że ekspedientki poznały we mnie zamachowca, natomiast Dziennik
Wileński i również sanacyjne Słowo pisały wręcz przeciwnie. Kurwil – jak zwykle – łgał, albo mu
kazano tak pisać, żeby nas bardziej obciążyć. Po paru dniach – 10 stycznia 1936 r. – znów prowadzą mnie, tym razem w kajdankach, do sądu. Wprowadzają mnie w pewnym momencie na salę
rozpraw, stawiają przed sędziami i pada pytanie – co świadkowi wiadome jest w sprawie?
– Nie wiem, co to za sprawa i nic o niej nie wiem. Znów pytanie: Czy świadek otrzymał
wezwanie na sprawę?
– Nie.
– Kogo świadek zna wśród oskarżonych, siedzących tu na ławie?
– Z widzenia wszystkich.
– A Sztachelskiego?11
– Tak, to jest mój kolega z kursu.
– Tu nie ma kolegów, tylko jest oskarżony Sztachelski.
Tego było mi już za wiele, rąbnąłem więc:
– Wysoki Sądzie, czy mam się wyrażać, że on już jest oskarżonym z kursu?
Sala zawrzała śmiechem, a sędziego omal krew ze złości nie zalała. Następnie pytał o ulotki komunistyczne, znalezione u mnie podczas którejś rewizji.
– Przed wykładem chirurgii zebrałem je porozkładane w ławkach.
– Czy wówczas na sali był oskarżony Sztachelski? – padło pytanie sędziego.
– Byli tylko Żydzi – odpowiedziałem.
– Czy zdaniem świadka oskarżony jest komunistą?
– Nie jest mi wiadomym, czy kolega Sztachelski należy do jakiejś partii komunistycznej,
żeby go nazwać komunistą.
Znów scysja z sędzią. I znów wrzawa na sali. Sędzia grozi usunięciem publiczności z sali,
jeśli nie będzie spokoju. Wreszcie zapytał mnie, za co ja siedzę w więzieniu.

9
Tadeusz Goniewicz (1908‑1988), absolwent SGGW, działacz OWP i ONR. Prawdopodobnie jedyny wileński
członek Organizacji Polskiej (OP-ONR), twórca i lider ONR w Wilnie. W czasie okupacji przebywał w Warszawie. W latach
80. zaangażowany w pomoc Polakom na Wileńszczyźnie.
10
11

Obelżywa nazwa Kuriera Wileńskiego.

Jerzy Sztachelski (1911‑1975), lekarz, działacz komunistyczny, od 1945 r. członek PPR, a następnie PZPR.
Po 1944 r. poseł na sejm i minister.

– Dotąd nikt mi tego nie powiedział – odpowiedziałem.
– A jak się świadkowi zdaje?
– Dlatego, że jestem Polakiem, narodowcem.
– No, przecież nie wszyscy Polacy siedzą, więc konkretnie za co?
– Nie wiem.
Nieco zmienioną relację podaje [Anna] Jędrychowska w Zygzakiem i po prostu: „Po tym
zeznaniu Wszechpolak, butny i zadowolony z politycznej demonstracji, opuścił salę odprowadzony przez policjanta. Zakończyło się to przesłuchanie w ten sposób, że sędzia zdenerwowany poderwał się z miejsca i wymachując ręką, krzyknął: Zabrać go, zabrać!”.
Sala chichotała, oskarżeni przyjaźnie się do mnie uśmiechali, a Sztachelski potem gratulował mi moich zeznań. Nienawidziłem sanacji, jak i komunistów i nie miałem ochoty pomagać
którejś ze stron12; zresztą sądy polskie uważałem za służalcze wobec reżymu od 1926 r. po
dzień dzisiejszy.
Potem dowiedziałem się, że proces ten, zwany „procesem Lewicy Akademickiej”, zakończył się kompromitacją przede wszystkim władz śledczych, które nie przygotowały nawet dostatecznych dowodów winy oskarżonych. I rzecz charakterystyczna, oskarżano ich
z art. 97 par. 1 w związku z art. 93 par. 1, przewidujących kary nie krótsze od lat 10 lub
dożywocie albo karę śmierci, a tymczasem Litwina Drutto skazano na 2.5 roku, szpicla
i prowokatora Smala i Żyda Liwszyca po 1.5 roku. Warto te wyroki zapamiętać i porównać
z naszymi wyrokami, zapadłymi kilka miesięcy później. Proces ten, parę innych, jak i w ogóle działalność tzw. Lewicy Akademickiej opisywano w niezliczonej ilości artykułów publicystycznych, a nawet w obszerniejszych publikacjach (Jędrychowska, Filipajtis i inni), we
wszystkich aż roi się od zmyśleń, fałszów i niedomówień. Lewica wileńska, ilościowo nieliczna, cieszyła się olbrzymim poparciem wielu ludzi, nawet wybitnych, którzy występowali
w jej obronie. Jak przyznaje Putrament, grupa ta nie miała kontaktu z KPP, choć wspomina
o jakimś „Doktorze”, który jakoby miał być pośrednikiem między Lewicą a Partią. Nie zna
nawet jego nazwiska. W tych powojennych wydawnictwach anektują sobie licznych ludzi
jako swoich zwolenników, choć po wojnie jedynie kilka osób zgłosiło swój akces jako działacze PPR, a potem PZPR.
Dlaczego więc ta nieliczna grupa cieszyła się takim poparciem? Odpowiedź jest jednoznaczna. Lewica była wówczas jedyną siłą i nadzieją pewnych kół, które bez przesady można
określić jako masonerię, mogącą przeciwstawić się wpływom Obozu Narodowego. Sanacja rywalizowała z masonerią o wpływy, zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej, rozdawała stypendia, dotacje, wysyłała za granicę zdeklarowanych lewicowców, a przy tym kokietowała narodowców, mających większe wpływy wśród młodzieży. My w tej rozgrywce nie liczyliśmy się.
Zwolniono nas z Łukiszek 31 stycznia, bez żadnych starań z naszej strony. Nie mieliśmy w Wilnie nikogo, kto by się za nami wstawił. Dosłownie w przeddzień naszego zwolnienia dokonano próby podłożenia bomby czy petardy w sklepie aptecznym Prużana przy ul.
Mickiewicza, reprezentacyjnej ulicy Wilna. Młody człowiek przyszedł do sklepu z paczką, coś
kupił, a wychodząc, zapytał właściciela sklepu, czy może skorzystać z telefonu, w kabinie tuż
przy wejściu. Z kabiny wyszedł bez paczki, co zaraz zauważył właściciel sklepu, wybiegł za
nim na ulicę i przy pomocy przechodzącego policjanta zatrzymał. Zamachowcem okazał się
student I roku prawa – Edward Bonarowski.
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Nie bez znaczenia jest fakt, że Sztachelski był starszym kolegą autora wspomnień z korporacji akademickiej
„Filomatia Vilensis”. Być może to było jednak przyczyną, dla której Zygmunt Kuczyński postanowił nie obciążać swymi
zeznaniami podsądnego.
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Po zwolnieniu z Berezy Kartuskiej. Od lewej: Witold Świerzewski, Piotr Kownacki, Stefan Łochtin, Wilno, 1939 r.

Wnioskować by należało, że zwolnienie nas z więzienia już po zamachu świadczyłoby, że
my z zamachami nie mieliśmy nic wspólnego. Potem nawet nas nie przesłuchiwano.
Zastanawialiśmy się nad partacką organizacją tego zamachu. Nikt nie zadbał o to, żeby
sprawcy dać osłonę z dwóch chociaż osób, które by w chwili zatrzymywania Bonarowskiego
przez Żyda, spowodowały małe zamieszanie czy wzajemną bójkę, z czego skorzystałby
Bonarowski i uciekł w sąsiednią, boczną ulicę Wileńską.
W marcu 1936 r. w wyborach do „Bratniej Pomocy” zwyciężają, jak zwykle, narodowcy
z prezesem Witoldem Świerzewskim13 na czele. W wyborach do Koła Medyków wybrano mnie
na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Nadal prowadzimy naszą Spółdzielnię, mimo szykan ze strony policji. Prawie co tydzień
przychodzili, robili rewizję, ale niczego już nie zabierali za wyjątkiem maszyny do pisania. Z tą
maszyną była heca. Dwa pokoje dla Spółdzielni wynajmowaliśmy u p. Jakubowskiego, który
prowadził sprzedaż materiałów opatrunkowych dla szpitali. Był na tyle uprzejmy i uczynny, że
pożyczył nam swoją maszynę do pisania, a kiedy policja nam ją zabierała on natychmiast szedł
do Wydziału Śledczego i zabierał ją, a następnie przynosił ją z powrotem. Pracy na Wydziale
było sporo, pozostały już tylko dwa trymestry do absolutorium i trzeba było zaliczyć wszystkie wykłady i ćwiczenia. Z początku maja dowiadujemy się, że szykują nam akt oskarżenia

13

Witold Świerzewski (1913‑1988), jeden z liderów obozu narodowego w Wilnie, filister K! „Polesia”, szef
MW i sekcji akademickiej SN, prezes „Bratniej Pomocy” Studentów USB, dziennikarz Dziennika Wileńskiego i Głosu
Narodowego. Absolwent prawa na USB, adwokat. Więzień obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. W czasie okupacji
kierownik Wydziału Bezpieczeństwa w Okręgowej Delegaturze Rządu na Kraj w Wilnie. Aresztowany przez gestapo
jesienią 1943 r., zwolniony wraz ze sporą grupą żołnierzy AK w kwietniu 1944 r., następnie przebywał w Warszawie. Po
powstaniu we władzach konspiracyjnych SN. Ukrywał się pomiędzy 1947 a 1955 r. Władze komunistyczne uniemożliwiły
mu powrót do zawodu adwokata. Nauczyciel kolejnych pokoleń młodych narodowców. Zmarł w Warszawie.       

i wydano już na nas nakaz aresztowania. Pożyczam rower
u kolegi i jadę do Kowalek, majątku aptekarza wileńskiego – p. Rodowicza, gdzie Goniewicz prowadził plantację
drzewek owocowych. Po naradzie postanowiliśmy ukryć
się, a zgłosić się dopiero na rozprawę w sądzie. Tadzio
[Noniewicz] przeniósł się gdzieś do sąsiedniego majątku, a ja wynająłem pokoik na poddaszu. Właścicielką była
starsza pani, pielęgniarka z kliniki. Wytłumaczyłem jej, że
z pewnych względów nie będę mógł zameldować się, na
meldunek zresztą nie nalegała.
Pogoda była piękna, mieszkałem blisko przystani wioślarskiej AZS, brałem kajak i pływałem w górę Wili, przeważnie do Werek. Była tam piękna plaża, po drugiej stronie rzeki pod wielkimi platanami stał drewniany dwór,
gdzie można było tanio i dobrze zjeść i przespać się. Dalej
na wzgórzu stał piękny pałac werkowski. Wilią kursowały
statki pasażerskie i codziennie na plaży było sporo osób.
Dariusz Maria Żarnowski, członek
Często spotykałem tam moich kolegów. Nadszedł wreszwileńskiego ONR, następnie SN.
cie 4 czerwca, wychodząc z domu powiedziałem gospodyni
o sprawie i przeprosiłem za kłopot związany z ukrywaniem
zbiega. Nie miała pretensji, życzyła mi powodzenia i pobłogosławiła na drogę.
W sądzie spotkałem się z Goniewiczem i innymi współoskarżonymi. Poznaliśmy się z naszym „wspólnikiem” Bonarowskim.
Z Warszawy przyjechał nas bronić adw. Jerzy Czarkowski14, filister „Aquilonii”, działacz b. ONR-u. Bonarowskiego miał bronić aplikant adwokacki Piotr Kownacki – działacz
Stronnictwa Narodowego. Bernatowicza nie bronił nikt – dla sądu to bez znaczenia, co znaczy
dla „Wysokiego Sądu” jakiś kaleka bez nogi, nędzny bezrobotny blacharz. Dla Sądu i władz był
tylko narzędziem w ich grze, i to w łajdackiej grze.
Salę wypełniła szczelnie publiczność, gdyż już w przeddzień cała prasa wileńska rozreklamowała proces. Ledwie zasiedliśmy na ławie oskarżonych, woźny wręczył nakazy aresztowania Goniewiczowi i mnie. Bonarowski i Bernatowicz zostali doprowadzeni z więzienia.
Reszta oskarżonych o zdradę stanu odpowiadała z wolnej stopy. Byli nimi nasi koledzy z b.
ONR-u: Zygmunt Międzybłodzki15, Dariusz Maria Żarnowski16 i Mirosław Rutkowski.17
W akcie oskarżenia figurował jeszcze Henryk Pankiewicz, sąd wyłączył jego sprawę do późniejszego rozpatrzenia. Według informacji władz przebywał wówczas w więzieniu w Grodnie.
Wiedzieliśmy, że od pewnego czasu był chorym umysłowo i dziwiliśmy się, że chorego zamknięto w więzieniu.

14
Jerzy Czarkowski (1902‑1974), adwokat, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie (1921),
student Wydziału Prawa UW (1921‑1926), ochotnik WP w 1920 r., członek korporacji „Aquilonia”, bliski współpracownik
Rossmana i Jodzewicza w środowisku ONR. Od 1938 r. sekretarz Rady Adwokackiej. Członek „Zakonu Narodowego”
OP. Aresztowany 12 VII 1940 r., więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz-Birkenau. Po wojnie
przebywał na emigracji.
15
16

Wcześniej we władzach MW.

17

Korporant K! „Polesia”.
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Członek Zarządu „Bratniej Pomocy” Studentów USB w roku akademickim 1936/1937, zerwał z ONR.
W 1938 r. został redaktorem odpowiedzialnym Głosu Narodowego, dziennika SN w Wilnie. Po wojnie na emigracji
w Londynie. Brał udział w pracach emigracyjnego SN. Zmarł w Londynie w 1979 r.
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Akt oskarżenia

Akt oskarżenia zarzucał nam, że „w okresie do połowy lipca 1934 do 28 stycznia 1936 r.
w Wilnie w zamiarze usunięcia rządu Rzeczypospolitej i zagarnięcia jego władzy, brali czynny
udział w organizacji pod nazwą Obóz Narodowo-Radykalny, wiedząc, że stanowi ono porozumienie osób, zmierzających do urzeczywistnienia podanego wyżej celu”. Poza tym większość oskarżonych odpowiada za przygotowanie i prowadzenie akcji terrorystycznej, skierowanej przeciwko ludności żydowskiej naszego miasta. (Cytat z sanacyjnego Kuriera Wileńskiego
z 5 czerwca 1936 r.)
Niestety, nie zachowały się po zawierusze wojennej żadne dokumenty dotyczące procesu. Akta sprawy po przejściu wszystkich instancji sądowych, łącznie z kancelarią cywilną Prezydenta, zachowały się w jakimś archiwum, może nawet w Centralnym Rejestrze
Skazanych, ale na skutek starań naszych przyjaciół zostały wycofane i zniszczone już po wojnie. Przebieg procesu można poniekąd odtworzyć na podstawie relacji prasowych w zachowanych niektórych dziennikach z tego okresu (Dziennik Wileński z 4 i 6 czerwca 1936 r.; Słowo
z 5, 6 i 7 czerwca 1936 r. i Kurier Wileński z 5, 6, 7 czerwca 1936 r. dotyczą przebiegu rozprawy
z Sądzie Okręgowym oraz Dziennik Wileński z 3 września i 4 października 1936 r. i Kurier Wileński
z 4 października 1936 r. z rozprawy w Sądzie Apelacyjnym).
Tak więc oskarżano nas z art. 93 par. 218, który stanowi: „Kto usiłuje zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego, podlega karze na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio”.
Komentarz zawarty w pracy Juliusza Makarewicza, Kodeks Karny z komentarzem (Lwów: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1935) podaje: „zmiana ustroju nie ma być zmianą pokojową, co
teoretycznie nie jest możliwe przy pozbawieniu niepodległości, a ma być zmianą gwałtowną… przemocą”. Powyższy artykuł Kodeksu połączony jest z artykułami 95 i 97, które brzmią:
„(art. 95, par. 1) Kto usiłuje przemocą usunąć Sejm, Senat, Rząd, Ministerstwo lub Sądy albo
zagarnąć ich władzę, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10; (art. 97, par. 1)
Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 93, 94 i 95 wchodzi w porozumienie
z innymi osobami podlega karze więzienia”.
Drżyjcie oskarżeni! Padnijcie plackiem przed „Wysokim Sądem”, przyznajcie się do winy,
żałujcie za grzechy, błagajcie o litość, że nie będziecie dążyć do usunięcia rządu i ich agentur
i – o zgrozo – przemocą. Szczere przyznanie się do winy może skruszy twarde serca sędziów
i może będą łaskawszy dla was przy wymierzaniu kary. To jeszcze nie wszystko. Wyżej wymienione artykuły opinia publiczna ocenia jako przestępstwa polityczne, zwane zbrodnią stanu,
powodowane jakąś niebezpieczną ideologią dla państwa lub jego ustroju. Przestają one jednak
być przestępstwem, o ile zamach stanu uda się i zbrodniarze dojdą do władzy. Wówczas stają
się bohaterami. Taka jest już kolej losu. Śmierć lub zwycięstwo. Historia notuje liczne zamachy stanu udane lub nie, wszak Piłsudski i jego spółka też doszli do władzy przy pomocy „zamachu majowego” w 1926 r. i nie byli za to sądzeni przez jakikolwiek sąd. Zwycięzca z opinią
publiczną nie liczy się, potem tę opinię odpowiednio urabia, a karze się tych, co się z nią nie
zgadzają.
Oskarżeni w tym procesie nie mogą uchodzić za potencjalnych bohaterów–ideowców.
Żeby ich potępić w opinii publicznej, oskarża się ich dodatkowo z art. 215: „Kto sprowadza
niebezpieczeństwo pożaru, zalewu, zawalenia się budowli albo katastrofy w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej podlega karze więzienia”. (W komentarzu do tegoż artykułu
dodaje się również, że „musi zaistnieć niebezpieczeństwo powszechne”.)
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Błąd autora wspomnień. Był on sądzony z art. 97 par.1 w związku z art. 95. Zob. dokumenty załączone do
teczki studenckiej Zygmunta Kuczyńskiego: LCVA F.175 AP. IX Ca B. 1376.

Oskarża się również z art. 216, który stanowi, że: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo w znacznych rozmiarach dla mienia przez użycie materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo gazów, podlega karze więzienia. (W komentarzu do artykułu zapisano: „przeciw życiu ludzkiemu lub przeciw mieniu w większej
rozciągłości”.)
I ostatni art. 218 mówi, że kto czyni przygotowania do spełnienia przestępstw określonych
w ww. artykułach, podlega karze więzienia do lat 5. Przygotowania z art. 218 nie prowadzą
bezpośrednio do celu, ale dostatecznie zaznaczają zamiar sprawcy.

Rozprawa sądowa
No i zaczęła się szopka sądowa w majestacie kukieł w tzw. togach z łańcuchami
na szyi pod orłem na ścianie i przed krzyżem na stole. Przewodniczy sądowi wiceprezes
Sądu Okręgowego, Władysław Brzozowski, w asyście Wilhelma Tomaszewskiego i Alberta
Orlickiego. Oskarża prokurator Jaczynowski. Nas broni przybyły z Warszawy adwokat Jerzy
Czarkowski, filister narodowej korporacji „Aquilonia”, Bonarowskiego aplikant adwokacki
Piotr Kownacki19, działacz Stronnictwa Narodowego, a Bernatowicza nikt. W normalnych
społeczeństwach oskarżony, jeśli nie ma środków na obrońcę, przydziela się mu obrońcę
z urzędu. Tu jednak nie był normalny sąd ani normalny oskarżony. Na pytania sądu do winy
przyznał się tylko Bonarowski, reszta zaprzeczyła oskarżeniu. Sąd oskarżonych prawie o nic
nie pytał, bo i o co miał pytać. Świadkowie – Żydzi, poza Bonarowskim nikogo nie rozpoznawali. Mnie zapytano o kulki rowerowe – wyjaśniłem, że to są resztki kulek od kierownicy roweru, który sprzedałem bratu. Te kulki przerobiono potem na kulki rewolwerowe, jak podał
w sprawozdaniu Kurwil. Miały one potem służyć jako dowód, że ja miałem zamiar włożyć je
do bomby. Chyba tylko dziecko pociski rewolwerowe nazwie kulkami, a przede wszystkim,
czy w którejś bombie znaleziono jakieś kulki? Urząd śledczy nie dokonał nawet oględzin
miejsc wybuchu, ani nawet nie sprawdził z czego składały się te bomby. Czy posiadanie
zegarka, który u mnie znaleziono, z moim monogramem może być dowodem obciążającym?
Przecież w każdym mieszkaniu znajdują się podobne przedmioty i każdego ich właściciela
można oskarżyć o przygotowanie bomb. Wolne żarty panowie – kto chce uderzyć psa to kij
znajdzie.
Drugi dowód ujawniony w sądzie to jakiś rysunek, na którym biegły pirotechnik wojskowy, Pęczak, rozpoznał szkic połączeń elektrycznych, a znaleziony został u Goniewicza. Nie
trzeba być biegłym, żeby uzmysłowić sobie jak bomba zegarowa jest skonstruowana. Baterię,
jeden jej biegun łączy się z zegarkiem, a drugi biegun ze spłonką i z zegarkiem, tak, że gdy
wskazówka zegarka dojdzie do umocowanego na tarczy drutu, następuje zamknięcie obwodu
elektrycznego i wybuch. Tadzio dopiero po rozprawie przypomniał sobie, że to był schemat
drukarenki marki Adrema, przy której kiedyś pracował w magistracie w Warszawie. Zeznanie
Pęczaka musiało być na nim wymuszone, inaczej tego nie można tłumaczyć.
W całej tej rozprawie ponurej doszło do humorystycznego epizodu. W śledztwie Bonarowski
zeznał, że kiedyś został skierowany do Goniewicza i pożyczył od niego książkę Egoizm narodowy wobec etyki Balickiego. Na zarzut przewodniczącego sądu, że jednak oskarżony utrzymywał
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Piotr Kownacki (1895‑1942), adwokat, ochotnik w wojnie o niepodległość i granice 1919‑1920; odznaczony
KW. Działacz OWP i SN, więzień obozu w Berezie Kartuskiej, faktyczny kierownik struktur konspiracyjnych SN i NOW
w pierwszym okresie okupacji w Wilnie. Przedostał się następnie do Warszawy, gdzie był jednym z redaktorów
podziemnego pisma Walka, aresztowany przez Niemców, zginął w Oświęcimiu w czerwcu 1942 r. Więcej zob.
A. Kownacki, Czy było warto (Lublin: TN KUL, 2000).
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stosunki z Goniewiczem, Bonarowski ze zniecierpliwieniem odrzekł: Ależ Wysoki Sądzie, ja
miałem z nim tylko jeden stosunek. Sala wybuchła śmiechem.
Kilku urzędników z Urzędu Śledczego nic o ONR nie wiedziało, nie przedstawili ani jednego jakiegoś dokumentu, ulotki, które by nas obciążały. Wreszcie wystąpił filar oskarżenia,
świadek Alfred Józef Birkenmayer20, naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu
Wojewódzkiego w Wilnie. Oto, co o nim pisze katolicki Tygodnik Powszechny w rubryce zmarli:
4 czerwca 1977 r. w Toronto w Kanadzie zmarł w wieku 88 lat mjr artylerii w st. spoczynku;
w latach 1914‑[19]19 żołnierz 1. pułku artylerii I Brygady Legionów, członek POW, oficer
w służbie dyplomatycznej na placówkach zagranicznych, redaktor naczelny Polski Zbrojnej,
w latach 1928‑1936 poseł na Sejm RP; vice dyrektor różnych agencji prasowych itp. Taki
to był filar reżymu i oskarżenia, był on najważniejszą figurą polityczną na całe województwo
i poza nim. Oto co pisze o jego wystąpieniu sanacyjny Kurwil:
Zeznania jego pokrywają się z aktem oskarżenia. Na zapytania obrony świadek wyjaśnia, że istniejące obecnie w Wilnie organizacje endeckie są opanowane przez ruchliwy element z nielegalnego ONR i że
w swoim czasie do legalnego ONR należeli Kownacki, Łochtin21 i inni
liderzy starych i młodych endeków.

Wierutne kłamstwo, ani Kownacki, ani Łochtin nigdy do ONR nie należeli, wręcz przeciwnie – występowali przeciw niemu jako rywalowi narodowców.
Natomiast drugie sanacyjne pismo Słowo pisze:
Świadek Birkenmayer, naczelnik wydziału społeczno-politycznego,
zeznaje bardzo długo, lecz sądowi jak i obronie trudno jest w tym się
zorientować. Na najprostsze pytanie nie daje bezpośredniej odpowiedzi, lecz bardzo rozciągle omawia, posługując się notatkami, odczytuje
odezwy, jakieś programy, coś stwierdza, potem cofa się, co wywołuje kilkakrotnie salwy śmiechu na sali wśród zgromadzonej młodzieży i wśród
oskarżonych, do których uśmiecha się i sam świadek. W ogniu pytań
świadek Birkenmayer nie może powiedzieć, kim jest Mosdorf, słyszał
natomiast o jego rozmowie telefonicznej przed zabójstwem ministra
Pierackiego. Na znaczną część pytań zasłania się niepamięcią i niemożliwością odtworzenia wypadków z ubiegłego roku. Świadek, komisarz
Puchalski, zeznaje lepiej, lecz również nic ciekawego do sprawy nie
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Alfred Józef Birkenmayer (1892‑1977), oficer WP, publicysta, poseł. Żołnierz Legionów Polskich i POW. Po
zamachu majowym 1926 r. został redaktorem naczelnym Polski Zbrojnej. Pod koniec 1926 i w 1927 r. szef ekspozytury
Oddziału II w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1928 r. przeniesiony w stan nieczynny w stopniu kapitana; objął kierownictwo
Biura Prasowego Komitetu Wyborczego BBWR. W latach 1930‑1935 poseł na Sejm RP. Następnie był założycielem,
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Stefan Łochtin (1911‑1962), działacz OWP i SN, członek władz MW na USB, redaktor Dziennika Wileńskiego
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wnosi, podobnie jak jeszcze paru świadków. Świadek Górecki (też jakaś
figura z policji) w ogóle nic nie może powiedzieć pewnego i przewodniczący zarządza ujawnienie jego zeznań z akt sprawy.

Tyle relacji o najważniejszym świadku oskarżenia i jego zeznaniach, podanych przez
dzienniki sanacyjne, niedarzące sympatią narodowców. Niestety, nie mogę podać relacji podanych przez narodowy Dziennik Wileński, gdyż akurat tego numeru z 5 czerwca w zbiorze brak.
Wyjątkowo tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zachowały się te trzy dzienniki
wileńskie. Nawet z tych relacji wynika kompromitacja Birkenmayera i Wydziału Śledczego
w Wilnie. Musieli zrobić ten proces, gdyż – jak zeznał przed sądem Bernatowicz – wywiadowcy, którzy go przesłuchiwali, twierdzili, że cały Wydział Śledczy będzie rozpędzony, jeśli nie
zostaną wykryci sprawcy zamachów bombowych.
Niestety, po wielu latach niemożliwością jest odtworzyć z pamięci przebiegu procesu, trzeba więc oprzeć się na relacjach prasowych, i to przede wszystkim na Kurierze Wileńskim, zwanym w skrócie Kurwilem, który podał najobszerniejsze relacje. Sprawozdanie to roi się od zmyśleń i zarzutów niepopartych żadnymi dowodami. Wiele zarzutów na rozprawie nie ujawniono,
ale za to znalazły się w relacjach Kurwila; nie ma ich natomiast w innych dziennikach. Odnosi
się wrażenie, że te sprawozdania układał jakiś dziennikarz pod dyktando Birkenmayera. Na
przykład zarzut kolportowania nielegalnych czasopism. Kto kolportował, jaki miało tytuł, czy
był choć jeden egzemplarz w aktach lub znaleziony u oskarżonych? Kolportowano nielegalną
Sztafetę – nikt takiej po rozwiązaniu ONR nie wydawał.22 Taką samą wartość mają zarzuty
nawoływania do walki czynnej z bronią w ręku, rozlanie siarkowodoru na akademii ku czci
Piłsudskiego itp.
Wszystkie te zmyślenia przypisywano zeznaniom Bernatowicza, który był konfidentem
policji, która płaciła mu po kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Doniósł jakoby, że otrzymał
polecenie podpalenia przystani klubu żydowskiego Makabi i podrzucenia bomby w Nowej
Wilejce. Po pierwsze, Makabi nie miało przystani w Wilnie, po drugie, jak można wydawać
takie polecenie człowiekowi bez nogi, chodzącemu o kuli. Po trzecie, jeśli Bernatowicz takie
polecenie otrzymał i doniósł o tym policji, to dlaczego nie wykorzystano takiej okazji, żeby
ująć tego, kto te bomby wręczyć miał Bernatowiczowi. Doniósł jakoby o zebraniach nielegalnych u Goniewicza, w których brał udział. Dlaczego policja nigdy nie wkroczyła na takie
zebranie i nie zdobyła dowodów nielegalnej działalności. Na rozprawie Bernatowicz zeznał,
że kiedyś, będąc w Urzędzie Śledczym, otrzymał jakąś ulotkę do przeczytania w domu, ale na
razie posłano go do Goniewicza, gdzie miało się odbyć zebranie. Miał potem zaraz przyjść do
urzędu i zdać relację. Poszedł, porozmawiał z Goniewiczem, zebrania nie było, a gdy wyszedł
na ulicę, został zatrzymany przez agenta policji i odprowadzony do urzędu, i tam znaleziono
przy nim tę samą ulotkę. Na pytanie obrońcy skierowane do naczelnika Puchalskiego z tą
ulotką, oświadczył, że nic o tym nie wie. Robota była szyta zbyt grubymi nićmi, wolał nie przyznawać się. Trzeba było przy tym wiedzieć, że w domu, w którym mieszkał Goniewicz, mieszkał również i miał swój warsztat blacharski w suterynie Bernatowicz. Nikt nie przeczył, że
Bernatowicz należał do legalnego ONR, potem należał legalnego Związku Zawodowego Praca
Polska23 i nigdy nie brał udziału ani w organizacji akademickiej, ani w Spółdzielni. Istotnie
był donosicielem policji, ale o czym on donosił, nie wiadomo; prawdopodobnie okłamywał ich,
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Nieścisłe: nielegalna Nowa Sztafeta, później Sztafeta, wychodziła od połowy lipca 1934 r. w Warszawie,
odbijana nielegalnie na powielaczu przez działaczy ONR.
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żeby otrzymać pieniądze i to srodze się na nim zemściło, tego policja nie mogła mu wybaczyć,
że ich wodził za nos.
O mnie pisał Kurwil, że ja stworzyłem sobie alibi w czasie podłożenia bomby w Uniwersalu,
gdyż miałem bilet do kina. Jak to stworzyłem? Po prostu miałem alibi, gdyż opowiedziałem im
nawet treść filmu. Naigrywał się ze mnie, że w znalezionym u mnie pamiętniku opisywałem
najgłębsze tajemnice. Czemu więc nie podał bałwan, jakie to były tajemnice? Znaleziono
u mnie jakoby jakiś list do narzeczonej, w którym pisałem, że oenerowcy wileńscy ograniczali
się na razie do wznoszenia przy pierwszej lepszej okazji okrzyku „precz z Żydami” i to miała
być cała akcja antyżydowska. Czy tak głupi pismak wyobrażał sobie, że Kuczyński i jego koledzy przy spotkaniu każdego Żyda wykrzykiwali na ulicy „precz z Żydami”? I to miałaby być
działalność polityczna i nielegalna?
Godną uwagi jest wzmianka w Słowie, że jedna z ulotek zawierała wiersz zaczynający
się od słów: „Znasz li ten kraj, gdzie Żyd jak gad się mnoży, wysysa z gojów krew, lud nęka
i uboży”. Jak pisał dziennikarz Słowa:
Jednym z haseł ONR było oczyścić życie młodzieży z wpływów żydowskich, zatrzeć różnice klasowe i dzielnicowe. W Państwie Polskim
prawa publiczne mogą posiadać tylko ci, którzy są dziedzicami cywilizacji polskiej. Żyd nie może być obywatelem Państwa Polskiego, a póki
jeszcze ziemie polskie zamieszkuje, powinien być traktowany jako przynależny do Państwa.

Muszę przyznać, że sprawozdawca Słowa relacjonował przebieg procesu krótko, treściwie i bez komentarzy, czym różnił się bardzo od plugawych sprawozdań Kurwila. Dostępny
mi Dziennik Wileński podaje tylko drugi dzień rozprawy, przemówienia prokuratora i obrońców.
Relacja jest obszerna i rzeczowa, podkreślając, że istnienie ONR w Wilnie i organizacja przez
niego zamachów pozostaje pod znakiem zapytania, a nawet wręcz sugeruje, że dokonywanie
ich było dziełem Młodzieży Wszechpolskiej, której członkiem był Bonarowski. Tak więc rozprawa kończyła się. Ogólnikowe przemówienia stron i wyrok: Goniewicz 5 lat, Bonarowski
3 lata, Kuczyński 3 lata i Bernatowicz 2 lata. Wszystkich pozbawiono praw obywatelskich po
kilka lat. Pozostałych kolegów uniewinniono, gdyż oni w ogóle, poza aktem oskarżenia, nie
występowali i o nich się nie mówiło. Skazano nas zgodnie z aktem oskarżenia i życzeniem
władz, mnie nawet za umieszczenie bomby w Uniwersalu, którego pracownice mnie nie poznały jako sprawcy.
W perspektywie czasu i po przemyśleniu, dochodzę do wniosku, że winą za niepomyślny
wynik sprawy należy obciążyć po równej mierze sędziów, jak i obrońców. Sąd jako urząd państwowy zależy od władzy; drżący o swoje stołki, musieli wykonać sędziowie polecenia swych
mocodawców, ale niezależni obrońcy nie stanęli nawet na średnim poziomie. Przede wszystkim nie znali akt sprawy. Aplikant adwokacki Piotr Kownacki był raczej działaczem politycznym niż adwokatem. On kierował właściwie całym Stronnictwem Narodowym i jego przybudówkami na terenie Wilna, i on podjął się zorganizowania obrony nas wszystkich. Miał porobić
notatki z akt i przesłać je do Warszawy dla naszych obrońców, i tego prawdopodobnie nie zrobił. W sprawie Bonarowskiego mógł jedynie powoływać się na trudne dzieciństwo oskarżonego
i prosić o łagodny wyrok, ale swoim zaniedbaniem wyrządził nam niepowetowaną krzywdę. Nie
przypuszczam, że zrobił to celowo, traktując nas jako przeciwników politycznych, ale rozbicie

Majątek Lack Wysoki w województwie nowogródzkim, jesień 1938 r. Od lewej: Zygmunt Kuczyński na wywczasach
po wyjściu z więzienia, Tadeusz Karwowski (członek MW, Sekcji Akademickiej SN, filister K! „Polesia”. W czasie
wojny członek Egzekutywy Wileńskiego ZWZ-AK, wykonał wyrok na agenta NKWD Jana Szabłowskiego w listopadzie 1940 r. Ukrywał się do 1955 r. w PRL), Mieczysław Cholewa, Nika Mickiewicz (zginął w 1939 r.).

naszej grupy leżało w interesie Stronnictwa Narodowego.24 Nasz adwokat, Czarkowski, przyjechał do Wilna rano w dniu rozprawy i akta sprawy zobaczył dopiero na stole sędziowskim.
Akt trzeci sprawy zakończony. Nałożono nam kajdanki i odprowadzono na Łukiszki.

Po wyroku Sądu Okręgowego
Byliśmy oszołomieni tym wyrokiem i wściekli na sędziów i władze. Nie traktowaliśmy tego
wyroku jako pomyłki sądowej, ale jako akt represji politycznej, dla przykładu, dla odstraszenia
innych od zajmowania się polityką i zamachami. Tym razem umieszczono nas z Goniewiczem
w jednej celi, a obok Bonarowskiego, natomiast Bernatowicza od nas izolowano. Istnieje taki
przepis, żeby prowokatorów i szpiclów chronić przed ewentualną zemstą przez współoskarżonych. Z Bonarowskim pozwolono nam chodzić razem na spacery, a nawet na wzajemne odwiedzanie się w celach. Staliśmy się ośrodkiem zainteresowania ze strony arystokracji więziennej,
a byli wśród nich nawet ciekawi ludzie: artyści, prawnicy, notariusz, urzędnicy i niebieskie
ptaki – oszuści, hochsztaplerzy. Wszyscy oni w środowisku więziennym nosili się z wysoka,
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uważali się za ofiary niesłusznych podejrzeń czy też oskarżeń, silili się na humor i beztroskę.
Spotkałem jednak notariusza, który powiedział mi wręcz, że zdefraudował 50 tysięcy złotych,
za co otrzymał karę 5 lat więzienia. To mu się opłaciło. Czyżby 830 złotych miesięcznie stanowiło dostateczny ekwiwalent za wolność?
Zaraz po przybyciu do więzienia odwiedził mnie felczer. Zapytał o zdrowie, wiedząc już,
że jestem studentem medycyny. Po paru dniach zaprowadzono mnie do szpitala więziennego,
gdzie poznałem naczelnego lekarza, dr. Zygmunta Zawadzkiego, i jego prawą rękę, Witolda
Mikucia25, od paru lat absolwenta medycyny, który jakoś nie mógł jeszcze zrobić dyplomu.
Obaj zaproponowali mi pracę w szpitalu, mieszkanie i jedzenie na miejscu, swobodę poruszania się po terenie szpitala i kontakty z lekarzami-specjalistami, przeważnie będącymi asystentami klinik uniwersyteckich. Podziękowałem im za troskę, ale odmówiłem, tłumacząc się
potrzebą opracowania wspólnej obrony przed Sądem Apelacyjnym. Jeśli mnie skażą, wtedy
chętnie skorzystam z zaproszenia – odparłem.
Zgłosiliśmy do sądu podanie o zezwolenie przejrzenia naszych akt sprawy i wkrótce przyszedł policjant, który założył mi kajdanki i zaprowadził do sądu. Tam usiedliśmy w jednym
pokoju i zacząłem spisywać różne ciekawsze informacje. Widziałem, że policjant nudził się,
więc zaproponowałem mu, żeby poczytał drugi tom akt, no i zagłębił się w czytaniu. Po paru
godzinach skończyłem ten przegląd, założyłem czapkę i podałem złożone ręce do założenia
kajdanek. Konsternacja.
– Nie, ja nie mogę panu tego zrobić, pójdziemy tak.
Tłumaczyłem, że w ten sposób narusza przepisy policyjne, a kajdanki mnie nie hańbią.
Nie założył też służbowego paska pod brodę i wróciliśmy jak znajomi. Przy pożegnaniu podał
mi rękę i życzył szczęśliwego zakończenia sprawy.
W czasie przeglądania akt znalazłem kapitalny protokół z przesłuchania Bernatowicza
i to z datą późniejszą, już po zwolnieniu nas z aresztu śledczego w styczniu. Nie pamiętam,
w jakim charakterze był on przesłuchiwany – świadka czy oskarżonego. Przyznawał się do
wszystkiego. Obwiniał siebie i nas o przynależność do nielegalnego ONR, o udział w nielegalnych zebraniach, drukowaniu i rozpowszechnianiu ulotek itd. Wszystko bez dat, bez faktów
i dowodów. Na końcu rzecz najważniejsza. Bernatowicz odmówił podpisania protokołu. Za to
przesłuchujący go Alfred Birkenmayer – naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu
Wojewódzkiego, Puchalski – naczelnik Urzędu Śledczego (nie jestem pewny, jakie wówczas
piastował stanowisko) i jego zastępca, komisarz Tadeusz Jasiński, oświadczyli na piśmie, że
Bernatowicz im to wszystko powiedział, a z nieznanych przyczyn odmówił podpisania protokołu.
Po wyroku sędzia Brzozowski w krótkim przemówieniu podał motywy wyroku, obecnie
zażądaliśmy motywów na piśmie do złożenia apelacji. Goniewicz w czasie przeglądania akt
znalazł rysunek tej drukarenki, który rzeczoznawca określił jako szkic połączeń elektrycznych bomby. Zastanawialiśmy się, czy poruszyć tę sprawę w apelacji i zażądać pirotechnika
z prawdziwego zdarzenia do oceny tego rysunku, i doszliśmy do wniosku, że znów sąd powoła posłusznego sobie rzeczoznawcę, który na pewno potwierdzi orzeczenie poprzednika.
A jeżeli będziemy twierdzili, że to szkic drukarenki, to damy sądowi dowód, że jednak projektowaliśmy zbudowanie jej do druku nielegalnych wydawnictw. Tak źle i tak nie dobrze.
Postanowiliśmy tej sprawy nie ruszać.
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Witold Mikuć był w okresie studenckim członkiem Korporacji Akademickiej „Leonidania”. Szerzej
o „Leonidanii” zob. M. Laszczkowski, „Akademickie Korporacje Medyczne na USB w Wilnie” [w:] Szkice z historii
medycyny, (red.) J. Supada (Łódź: Wojskowa Drukarnia, 2010): s. 317‑325.

Odpisy co ważniejszych dokumentów, według naszej oceny, przesłaliśmy do adwokata
w Warszawie i czekaliśmy na rozprawę apelacyjną. Lato było upalne, mieszkaliśmy na IV piętrze od strony zachodniej i po południu, mimo grubych murów, mieliśmy w celi upał. Nie
mieliśmy szortów ani kąpielówek, więc chodziliśmy po celi w długich, więziennych gatkach.
Bielizny własnej nie używaliśmy, gdyż nie było możliwości jej prania. Korzystaliśmy jednak ze
wszystkich możliwych do uzyskania ulg. Codziennie mieliśmy prasę z „dziurami” po wyciętych przez cenzurę więzienną artykułach. Wycinano przeważnie kronikę kryminalną i sprawozdania z procesów. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy przebieg wojny w Hiszpanii i nie
kryliśmy sympatii do generała Franco. Potem dowiedziałem się, że wiele korporacji akademickich, między innymi „Filomacja”, wysłało do niego depesze gratulacyjne z powodu zwycięstwa. Ambasada hiszpańska rozesłała im potem ozdobne podziękowania z podpisem generała.
No i doczekaliśmy się rozprawy przed Sądem Apelacyjnym. Odbyła się 3 października
1936 r. Trwała parę godzin. Nas bronił adwokat Czarkowski z Warszawy, a Bonarowskiego
mecenas Zbigniew Stypułkowski26, znany działacz narodowy sprzed i czasu wojny oraz okresu
powojennego z licznych wystąpień i procesów. Był jednym z oskarżonych w procesie moskiewskim, gdzie sądzono całą podziemną delegaturę rządu londyńskiego, zwabioną przez Rosjan
niby na rozmowy porozumiewawcze. Bonarowskiego bronił również adwokat Jankowski
z Wilna.
Czarkowskiemu udało się nas wybronić z zarzutu nielegalnej działalności i zdrady stanu,
który tak nisko i wspaniałomyślnie ocenił Sąd Okręgowy, dając mi tylko 3 lata, zamiast co
najmniej 10. Obecnie Sąd Apelacyjny w ogóle nas z tego zarzutu uniewinnił. Dostałem 2 lata,
a Goniewicz zamiast 5 lat dostał 3. Sąd przywrócił nam prawa publiczne i obywatelskie, którymi jednak mało się przejmowaliśmy, bo za sanacji prawem manipulowano według potrzeb
reżymu.
Bernatowiczowi i Bonarowskiemu, którego broniło aż dwóch adwokatów, zatwierdzono
wyrok 3-letni. Adwokat Stypułkowski stawiał tezę, że Bonarowski nie należał nigdy do ONR
i czyn jego (pozostawienie przyrządu wybuchowego w sklepie Prużana) nie był, i nie mógł być
wykonaniem rozkazu organizacyjnego ONR. Endecy koniecznie chcieli zdyskontować „zasługę” Bonarowskiego na swoje konto, na niewiele mu to się zdało.
Dziennik Wileński podał, że obrona zapowiedziała kasację. Cóż więc pozostało z tak głośnego
wówczas procesu, którym zajmowała się prawie cała prasa polska i z pewnością żydowska?
Jakie dowody posłużyły sądowi do skazania nas na kilkuletnie więzienie? Goniewicza skazano
za jakiś rysunek i bateryjkę do latarki elektrycznej. Kuczyńskiego za kilka kulek rowerowych,
które sąd przerobił na rewolwerowe, żeby wyglądały groźniej dla człowieka i za posiadanie
zegarka pierwszorzędnej marki Tissot i to uszkodzonego; wszystko to miało być użyte do
produkcji nowej bomby. Bonarowski? W ogóle nie wiadomo, kto tę bombę zrobił, kto mu ją
wręczył. Bernatowicz zaś, za co otrzymał 3 lata paki? Chyba za to, że przez parę lat wodził
policję za nos, a oni mu za to jeszcze płacili. To była zemsta policji, wymuszona na sądzie,
który go skazał. Władze często, jeśli nie zawsze, posługują się szpiclami, których kierują do
legalnych i nielegalnych organizacji, żeby mieć nad nimi nadzór, a w odpowiednim momencie
zebrać dowody przestępczej działalności i skierować sprawę do sądu. Za to nie można ich
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Zbigniew Stypułkowski (1904‑1979), wybitny działacz obozu narodowego, absolwent prawa UW, adwokat,
najmłodszy poseł na Sejm w III kadencji Sejmu w II RP. Filister K! „Aquilonia”, członek władz SN. W czasie okupacji
w konspiracyjnym zarządzie SN oraz w Tymczasowej Narodowej Radzie Politycznej – organie politycznym NSZ.
Współzałożyciel NZW. Sądzony procesie 16 w Moskwie. Jako jedyny z oskarżonych nie przyznał się do winy. W 1945 r.
powrócił do Polski, skąd uciekł na Zachód. Zmarł w Londynie.
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winić, czyni to wiele organizacji, które specjalnie delegują swoich ludzi do innych, wrogich
lub nawet konkurencyjnych związków, żeby donosili, co się tam dzieje. Jaka by to nie była
organizacja, rola szpicla będzie podła, choć prawnie chroniona. W przypadku Bernatowicza
podlejszą rolę odegrała policja.
Kiedy nas zwalniano z aresztu, 27 stycznia 1936 r. w Sądzie Okręgowym odbywał się proces
17 komunistów, których rozłożył właśnie konfident policji Jakub Strelczuk. Kiedy zeznawał
przed sądem, spośród publiczności podszedł do niego osobnik i strzelił z dwóch rewolwerów.
W trakcie ucieczki napastnik został raniony i ujęty. Strzały okazały się dla Strelczuka niegroźne. Sprawcą zamachu okazał się Sergiusz Prytycki27, Białorusin – komunista. Otrzymał za to
karę śmierci. Prezydent okazał mu łaskę i zamienił na karę dożywotniego więzienia. W 1939 r.
odzyskał wolność. Miał szczęście, że siedział w więzieniu polskim, dzięki czemu przeżył,
gdyż gdyby go wymieniono na kogoś z Rosji, podzieliłby los Taraszkiewicza i wielu innych
Białorusinów i Żydów czy Polaków – komunistów zastrzelonych w egzekucjach w latach 1936/
[19]37 w okresie „stalinowskich błędów i wypaczeń”. W powojennych wydawnictwach pisano
o nim, że zasiadał w najwyższych władzach ZSRS, a na fotografiach widniał w mundurze pułkownika LWP.28 Takie ono było polskie, jak i ludowe. W tym procesie, podczas którego strzelał, na ławie oskarżonych zasiadało 16 Żydów i jeden Białorusin. Zwykle komuniści oskarżani
byli z art. 93 par. 1, który stanowił, że: „Kto usiłuje pozbawić Państwo Polskie niepodległego
bytu lub oderwać część jego obszaru, podlega karze więzienia na czas nie krótszy niż 10 lat
lub dożywotnio, albo karze śmierci”. W tym procesie najwyższy wymiar kary wyniósł 4 lata,
a kilku skazano na kary w zawieszeniu. Ten proces, jak i nasz, odbywał się w tym samym czasie i wynika z tego, że sądy były łaskawsze dla morderców i komunistów niż dla narodowców.
O ile Sąd Okręgowy pominął milczeniem protokół przypisywany Bernatowiczowi, to Sąd
Apelacyjny musiał go wziąć pod uwagę i wpadł z deszczu pod rynnę. Omawiając dowody,
sędziowie zastanawiali się, czy protokół ten jest prawdziwy. Wprawdzie Bernatowicz jego nie
podpisał, ale przesłuchujący go świadkowie, ludzie piastujący wysokie stanowiska państwowe,
zeznali i podpisali ten protokół, zaświadczając, że Bernatowicz wobec nich zeznał i przyznał
się do winy. Trzeba więc, wywodził Sąd Apelacyjny, tym ludziom wierzyć, iż Bernatowicz
mówił prawdę.
Już wtedy obowiązywała w państwach praworządnych zasada, że nie daje się wiary podsądnemu, nawet jeśli przyznaje się do winy, jeśli słowa jego nie są poparte dowodami. Przecież
służby śledcze stosują różne metody nacisku, groźby, bicie, a nawet tortury, żeby wymusić
zeznania. Szczególnie my, Polacy, mamy w tej dziedzinie bogate doświadczenie. Jeśli nawet
oskarżony podpisał pod przymusem jakieś zeznanie, obciążające jego samego lub innych, ma
on prawo na pierwszej rozprawie takie zeznanie odwołać. Tak też uczynił Bernatowicz, nic mu
to jednak nie pomogło, ani też nam.
Jeśli jednak sąd uznał ten protokół za prawdziwy, to dlaczego uniewinnił nas z najpoważniejszego zarzutu zdrady stanu, który wynikał z tego protokołu. Za dowód wystarczyło sądowi oświadczenie dygnitarzy sanacyjnych, że my te bomby robiliśmy i podkładali. Adwokaci
w Warszawie złożyli w tej sprawie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, a ten wyrok nasz
zatwierdził. Wkrótce potem, na wiosnę sanacja rozpoczęła umizgi do młodzieży narodowej,
wykorzystując do tego mundur wojskowy marszałka Śmigłego-Rydza. W Warszawie wyjednali
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Sergiusz Prytycki (1913‑1971), ur. w Harkiewiczach na Białostocczyźnie. Członek WKP(b) w Mińsku. Po
wojnie m.in. sekretarz KC KPB i Prezydium Rady Najwyższej BSRS.
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Nieścisłość, Prytycki był podczas wojny czerwonoarmistą, nie był w LWP.

zaproszenie na komersz do najstarszej warszawskiej korporacji, ale tylko jego, bez żadnej świty. Przyjmowano go i fetowano jako wodza naczelnego armii, a nie reprezentanta obozu rządzącego.29 Zaraz potem, również w maju 1937 r. przyjechał on do Wilna, gdzie był przyjmowany
w korporacji akademickiej „Polonia”. Na zaproszenie do Konwentu „Polonia” odpowiedziały
korporacje sanacyjne, natomiast narodowe zbojkotowały. Wśród tych karesów nasi adwokaci
po raz ostatni próbowali wyjednać ułaskawienie nasze u Prezydenta. Prawdopodobnie ta sprawa do niego jednak nie doszła, załatwiono ją odmownie. Oświadczono, że Pan Prezydent RP
jest dla narodowców, a tym bardziej radykalnych narodowców, niełaskawy za jakąś złośliwą
notatkę w nielegalnym wydawnictwie na temat jego starości i młodej żony, którą zabrał swemu adiutantowi.
Tak więc aż 10 osób, zwanych Wysokim Sądem, wszyscy w podeszłym wieku, o bezspornym doświadczeniu prawnym i należałoby przypuszczać zdrowym rozsądku, wszyscy oni poszli na smyczy sanacyjnej i posłusznie wykonali nakazane im polecenia. Nie oni jednak wymyślili pokazowe procesy, były one praktykowane przedtem i potem. Proces skończył się dla
nas wyrokiem skazującym, ale obnażył nieudolność władz śledczych w stosunku do nas, jak
i komunistów. Z drugiej strony należy z uznaniem ocenić ideowość zarówno naszych kolegów
z ONR, jak i ze Stronnictwa Narodowego, którzy przedtem i potem organizowali wybuchy
petard, i władze nie mogły wykryć ich sprawców.
Nasza grupa z dawnego ONR liczyła kilkadziesiąt osób, po zdelegalizowaniu wielu odeszło z działalności czynnej, ale wielu utrzymało między sobą kontakty towarzyskie i ideowe. Aniołami nie byliśmy, uznawaliśmy za słuszne nasze założenia ideowe i staraliśmy się
je realizować w ramach legalnych organizacji. Na terenie akademickim założyliśmy Związek
Niezależnej Młodzieży Narodowej, wśród robotników Związek Zawodowy „Praca Polska” i na
terenie gospodarczym Spółdzielczy Handel Produktami Wileńszczyzny. Po co więc mielibyśmy utrzymywać nielegalny ONR. Przecież i tak wszyscy zainteresowani wiedzieli, że w tych
organizacjach działają dawni oenerowcy. Jeśli nawet wydawaliśmy jakieś ulotki czy pisemka
satyryczne i rozpowszechnialiśmy je, to trudno było sobie wyobrazić, żebyśmy z każdą ulotką
biegali do cenzury i pytali o zgodę na jej wydrukowanie. Wszystkie zresztą były anonimowe
i nie firmowane przez ONR.
Natomiast Stronnictwo Narodowe było bez porównania liczniejsze od nas. Na Uniwersytecie
kierowali Młodzieżą Wszechpolską, a poza uczelnią utworzono Sekcje Młodych, zrzeszające wszelką młodzież. Dlaczego więc sanacja przyczepiła się do nas? Uważali Stronnictwo
Narodowe za partię konserwatywną, która sprawiała im kłopoty tylko podczas wyborów do
Sejmu czy do rad miejskich, zresztą wybory sanacja i tak fałszowała na swoją korzyść, a wszelkie burzliwsze wystąpienia przypisywano chyba nam jako radykałom.
Nie przeczę, że kierowaliśmy wieloma akcjami, szczególnie na USB, ale nigdy nie robiliśmy tego jako oenerowcy, tylko jako narodowcy. Tak było z zawieszeniem krzyży na uniwersytecie, kukły ministra Jędrzejewicza, a potem transparentu „Niech żyje autonomia” na Domu
Akademickim i wiele innych. Sanacja miała więc powody mieć nas na oku jako „mącicieli
porządku publicznego”, ale żeby nas oskarżać i skazywać, to trzeba mieć niestety dowody.
Nie było ich, więc postanowiono je zrobić, żeby uspokoić wileńskie żydostwo, które zaczęło
każdego klienta w sklepie traktować jak potencjalnego zamachowca.
Przypuśćmy, że sąd miał dostateczne dowody naszej winy w tych zamachach, czy słuszne
było zastosowanie tak surowych paragrafów Kodeksu Karnego? Przecież w komentarzach do nich
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Uroczysty komersz Korporacji Akademickiej „Arkonia” z udziałem naczelnego wodza odbył się 19 V 1937 r.
w Warszawie. K! „Arkonia” powstała w Rydze, po odzyskaniu niepodległości została przeniesiona do Warszawy.   
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Dom Akademicki na Górze Buffałowej, listopad 1936 r.

Wyjście uczetników blokady w Wilnie. Za policjantem, w otoczeniu
korporantów z „Polesii”, Janina Fedorowiczówna, działaczka ONR.

Blokada Domu Akademickiego na Górze Buffałowej w Wilnie, listopad 1936 r.
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wyraźnie pisze się, że musi zaistnieć „niebezpieczeństwo powszechne przeciw życiu ludzkiemu lub mieniu w większej rozciągłości”. Żarty na bok, co to za bomba, która wybuchając
w rękach ekspedientki, spowodowała tylko lekkie obrażenia – powierzchowne. Cóż to była za
siła wybuchowa, która w pomieszczeniu zamkniętym nie wywaliła nawet szyby wystawowej.
Pierwsza bomba wybuchła w sklepie z naczyniami i spowodowała rozrzucenie jakiegoś towaru.
Żadna władza ani właściciele tych sklepów nie ocenili nawet strat wynikłych z tych wybuchów,
gdyż prawdopodobnie tych strat nie było. Dziennik Wileński pisał: „W imieniu poszkodowanych
właścicieli zniszczonych sklepów żydowskich Szapiry – Wielka Pohulanka i Uniwersal przy ul.
Wielkiej 9 – własność Flajsznajderowej występuje adwokat Czernichow. Nikt w ich imieniu
nie występował i roszczeń nie zgłaszał”. Jak więc można tu mówić o bombach, o zamachach
bombowych – typowe robienie z igły widły. Należałoby chyba tutaj zastosować raczej jakiś
artykuł o wykroczeniach za spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała i wywołania strachu, ale
chyba takie czyny nie są karane aż do 10 lat więzienia. Nie pamiętam, o której godzinie zamykano wieczorem sklepy w Wilnie, chyba o 19.00, zaś wybuch nastąpił o godz. 20.00, a więc po
zamknięciu sklepu. Ekspedientka z Uniwersalu zeznała, że słyszała w paczce cykanie zegarka.
Prawdopodobnie musiała podejrzewać coś i usiłowała tę paczkę wynieść gdzieś lub rozpakować, i w tym czasie spowodowała wybuch. Wszystkie trzy bomby miały nastawione zapalniki
na czas po zamknięciu sklepów, zabezpieczając w ten sposób zarówno personel, jak i klientów
przed ewentualnymi skutkami wybuchu, nawet strachu.
Prokurator Jaczynowski w swojej mowie oskarżycielskiej sugerował, że Sonia Mogilnik mogła utracić wzrok, gdyby część bomby trafiła ją w oko. Dlaczego akurat w oko, a nie w inną rozleglejszą część ciała? Mowa jego była ogólnikowa, prosił tylko o przykładne ukaranie, nie określał wysokości kary. Tak samo obrońcy nie poruszali szczegółów, gdyż ich po prostu nie znali.
Tak więc zakończył się nasz proces, sklecony na pokaz, ad usum Delphini, pozostało nam więc
tylko pogodzić się z losem i dusić się nienawiścią do łajdackiego systemu piłsudczykowskiego.
Nie miałem zamiaru udawać wariata jak to robił Piłsudski w swoim czasie, żeby wydostać
się z więzienia, gdyż każdy symulant jest psychopatą. Pracując potem w szpitalu więziennym,
mogłem z powodzeniem uciec. Były po temu dogodne warunki. Gdybym miał już dyplom
lekarza lub otrzymałbym większy wyrok, niechybnie bym to zrobił. Będąc jednak studentem,
do absolutorium brakowało mi tylko trzech miesięcy, za granicą, gdyż tylko to wchodziło w rachubę, nie miałem szans na ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu. Za granicą mógłbym
jedynie zgłosić się na ochotnika w wojnie domowej w Hiszpanii, oczywiście po stronie generała Franco. Mimo całej sympatii dla jego ruchu, narażać życie dla niego byłoby zbyt dużą ceną.
Postanowiłem odbyć tę karę i pozostać w Polsce.
Najcenniejszymi wartościami człowieka są zdrowie i wolność. Społeczeństwo dla ochrony
tych dóbr wyznaczyło lekarzy i sędziów. Lekarze cieszą się najważniejszym uznaniem wśród
wszystkich zawodów, czego dowodem są ankiety socjologiczne, które na pierwszych miejscach
umieszczają lekarzy. Jestem jednym z nich i szczycę się tym wyróżnieniem, i dlatego tak boleśnie przeżywam tę niesprawiedliwość i to u progu mojej kariery zawodowej, kiedy nastrojony
byłem na najwyższy ton zapału, entuzjazmu i poświęcenia dla chorych ludzi, wśród których
przecież mogli być i policjanci oraz sędziowie.
Ten uraz psychiczny pozostał u mnie do końca życia. Od 1926 r. żyłem pod reżymami
totalitarnymi, które dla utrzymania władzy depczą wszelkie zasady prawa i sprawiedliwości.
W wielu dziedzinach można postawić znak równania między sanacją, hitleryzmem, a naszym
komunizmem. Różnią się one jedynie odchyleniami w górę lub w dół pod względem represji
wobec społeczeństwa. System jednak zawsze był, jest i będzie taki sam. Mimo tego, żadna
nawet totalitarna władza nie zmusiła lekarzy do szkodzenia ludziom lub ich uśmiercania. Jeśli
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były takie wypadki sporadycznie, to ukrywano je przed opinią publiczną – jeśli były dokonywane z polecenia władz, a w razie wykrycia sprawcy byli surowo karani (obozy koncentracyjne,
uśmiercanie umysłowo chorych lub umieszczanie osób zdrowych w szpitalach psychiatrycznych).
Nawet w literaturze, która lubuje się w roztrząsaniu problemów psychologicznych i moralnych, nie spotkałem postaci nieuczciwego lekarza, który by na rozkaz czy też dla pieniędzy
postępował wbrew etyce lekarskiej. Mógł zaistnieć błąd, nieuctwo lub zaniedbanie, ale nie
zbrodnia lub świadome szkodzenie.
Jakże różnią się do nich sędziowie, którzy mają stać na straży praworządności i dysponować
drugim skarbem człowieka – wolnością.
Proces był moim pierwszym kontaktem z wymiarem sprawiedliwości, potem miałem jeszcze kilka procesów, które ja wytaczałem przeciw władzom lub oni przeciw mnie. Na podstawie
doświadczeń doszedłem do wniosku, że nie ma bardziej łajdackiej instytucji jak polskie sądy,
prokuratorzy i – niestety – adwokaci, ci przed wojną, jak i po niej. Wyłączam okres okupacji
niemieckiej, kiedy polski wymiar sprawiedliwości nie istniał. Ale i wówczas zostałem skazany przez niemiecki Sondergericht na karę grzywny w wysokości 150 zł za dwukrotne nielegalne przekroczenie granicy pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Ostlandem. W 1941 r.
z moim przyjacielem Mietkiem Cholewą30 poszliśmy na Wschód, on do swoich stron rodzinnych w Nowogródzkiem, a ja do Białegostoku, gdzie przebywała moja rodzina. W drodze powrotnej, w Małkini zatrzymano mnie i po przesłuchaniu zwolniono. Po paru tygodniach zaocznie skazano mnie na grzywnę. Tym razem cieszyłem się z wyroku. Obyło się bez szopek
proceduralnych, ław przysięgłych, itp. Cieszyłem się, gdyż mogłem spodziewać się gorszych
skutków. To było w czasie wojny, nieciekawy jest, co by mnie spotkało za to samo w polskim
stanie wojennym.
Jak było z prawem przed wojną? Nieśmiało, ale coś już się pisze o mordach i niewykrytych
sprawcach, o procesach politycznych. Przyjdzie czas, kiedy pisać się też będzie o prawie po
wojnie. Na razie tylko się o tym mówi. A jeśli ktoś pisze, to do szuflady. Ale kiedyś i to ujrzy
światło dzienne.
Nasza rzeczywistość sądowa przedstawia się następująco.
Sądy – ścisła zależność od reżymu. Sędziowie są mianowani przez władze i ferują wyroki według zaleceń władz, do kary śmierci włącznie. Poza tym nie wykazują zainteresowania
sprawami, które rozpatrują. Skazują jednoosobowo w towarzystwie dwóch kukieł tzw. sędziów
społecznych, niebędących prawnikami, nie zdając sobie sprawy, co to jest dla człowieka utrata
wolności. Tajemnicą poliszynela jest łapownictwo za pośrednictwem adwokatów.
Prokurator – najbardziej pogardzane w społeczeństwie stanowisko w sądach. Nie mają
wpływu na prowadzenie śledztwa, rola jego sprowadza się do spreparowania aktu oskarżenia,
a niech sam oskarżony udowodni, iż jest niewinny.
Adwokaci – całkowita nieznajomość podstaw prawnych, ani nawet procedury postępowania. Biorą każdą sprawę np. cywilną, choć pojęcia nie mają o jej zasadach. W spawach karnych szermują argumentami: dotychczasowa niekaralność, trudne dzieciństwo oskarżonego,
itp. O łapownictwie powszechnie wiadomo, ale czy adwokat bierze pieniądze dla siebie, czy
też dzieli się z sędzią, to trudno dociec. Z obrońców stają się wspólnikami oskarżonych za
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Stanisław Mieczysław Cholewa (1914‑1997), absolwent prawa USB, filister K! „Filomacja Vilensis”, członek
nielegalnego ONR w Wilnie, a także MW. Jeden z pierwszych partyzantów ZWZ-AK na Nowogródczyźnie (ps. „Oczkow”).
Po wojnie aresztowany w Gdańsku przez UB. Wielokrotnie szykanowany przez władze komunistyczne. Do końca życia
wierny ideałom obozu narodowego.

nadużycia finansowe. Tchórzostwo w sprawach zatargów między klientem a władzą. Nie podejmują się takich spraw. Klasycznym przykładem był proces pomiędzy mną a naczelnikiem
Urzędu Finansowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy adwokaci miejscowi w licznie
6 odmówiło mi pomocy i musiałem sprowadzić adwokata z Łodzi tylko po to, żeby wypowiedział następujące słowa: „Brak legitymacji prawnej ze strony powoda”. Nawet takie słowa bali
się wypowiedzieć.

Źródło: Zygmunt Kuczyński, Archiwum UW, zespół spuścizny autora, sygn. Sp.23/161.
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Polacy
Żydzi
Niemcy
Na styku wzajemnych
relacji w okresie II w.ś.

Opór i zagłada
żydowskiej ludności Tuczyna
(24 września 1942 r.)

Grzegorz Berendt
„To było właściwie miasteczko żydowskie. I spotkał je los podobny wszystkim miastecz‑
kom żydowskim” – tak pisał warszawski uchodźca o położonej na prawym brzegu rzeki Horyń
miejscowości Tuczyn, do której dotarł w połowie 1940 r.1 Urodzony tam Abraham Galawa
wspominał z kolei z nostalgią: „Nasz sztetl Tuczyn było jednym z tych żydowskich miasteczek
na terenie Wołynia, gdzie przez cały rok żyło się żydowskim życiem. Gdzie nawet powietrze
było żydowskie”.2
Tuczyn leżał 26 km na wschód od stolicy powiatu – Równego, blisko granicy polsko-so‑
wieckiej. W okresie międzywojennym dwie trzecie ludności miasteczka stanowili Żydzi. Poza
nimi żyli tam Ukraińcy, Polacy i Czesi. Rozwinął się relatywnie silny przemysł lekki, głów‑
nie tekstylny. Jeszcze przed 1892 r. powstało dziewięć fabryk sukna, browar i młyn.3 Później
zbudowano też dużą garbarnię. Tuczyn dzielił się na dwie podstawowe części. W jednej, na‑
zywanej przez Żydów Sztot (miasto), mieszkali głównie oni, natomiast ludność nieżydowska
koncentrowała się w części nazywanej w jidysz Zamd, co w języku polskim oznacza piasek.
Silnym impulsem, który przyspieszył rozwój miasta, było ulokowanie w pobliżu dużego ro‑
syjskiego kompleksu wojskowego. Stworzył on nowy rynek zbytu na towary i usługi. To, jak
i rozwój przemysłu tekstylnego, doprowadziło do wzrostu zamożności ludności. Według spisu
powszechnego z 1897 r., w mieście żyło 3753 mieszkańców, z czego 2535 wyznania mojżeszo‑
wego. W 1920 r. liczbę rodzin żydowskich szacowano na tysiąc.4 Wśród Żydów dominowali
chasydzi. Ludność żydowska utrzymywała się z pracy w drobnym handlu i rzemiośle, część po
1915 r. zajęła miejsce robotników niemieckich, których Rosjanie zmusili do wyjazdu. Silnie
religijna społeczność żydowska była podzielona na zwolenników kilku chasydzkich dynastii.
Wierni uczęszczali do odrębnych bożnic. Liczbę Żydów zamieszkałych w Tuczynie przed wy‑
buchem II wojny światowej szacowano na około 2.5 tys. osób. W wyniku napływu uchodźców
z terenów na zachód od Bugu (tzw. bieżeńcy) zwiększyła się ona w latach 1939‑1941 do około
3 tys.
Sowieci wkroczyli do Tuczyna w pierwszym dniu agresji na Polskę, tj. 17 września
1939 r. Zlikwidowali wszystkie przedwojenne instytucje społeczne, kulturalne, polityczne
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i gospodarcze. Stworzyli własne. Znacjonalizowali fabryki i duże firmy, a na początku 1940
r. również małe podmioty gospodarcze. Niestety, w relacjach żydowskich świadków niemal
nie pojawiają się odniesienia do dwuletniego okresu okupacji sowieckiej. W księdze pamięci
Tuczyna zapisano, że komuniści żydowscy mieli bardzo silną reprezentację w pierwszym ko‑
mitecie, utworzonym spontanicznie po 17 września. Weszli do niego m.in.: Jehuda Rojtenberg,
Baria Finkelstein, Berl Karp i Izaak Czubak. Ale gdy wostocznicy, tzn. przybyli z ZSRS przedsta‑
wiciele reżimu okupacyjnego, przystąpili do tworzenia zrębów nowej administracji lokalnej na
swoich zasadach, odsetek Żydów drastycznie zmniejszył się. W powołanej radzie (sowiecie)
zasiadło dwudziestu Ukraińców i tylko dwóch Żydów (Rojtenberg i Finkelstein).
Dla Jerachmiela Winda zainstalowanie sowieckiej władzy zaowocowało podniesieniem
jego statusu społecznego. Przed wojną ukończył polską szkołę siedmioklasową, a później imał
się różnych zajęć. W okresie okupacji sowieckiej pracował w urzędzie pocztowym.5 Część
z uchodźców dotarła do miasteczka dopiero w 1940 r., na co wskazują losy rodziny Marcina
Danciga. Pewne światło na sytuację zawodową w mieście rzuca informacja o tym, że wspo‑
mniany Dancig dostał posadę dyrektora do spraw pedagogicznych w szkole średniej z wy‑
kładowym językiem żydowskim, a jego żona zaczęła pracować jako nauczycielka w tej samej
placówce. Skądinąd urządzono ją w siedzibie dawnej szkoły hebrajskiej, prowadzonej przez
syjonistyczną organizację Tarbut przy ul. Międzyrzeckiej. Oboje byli tam zatrudnieni w roku
szkolnym 1940/1941. Od 1940 do czerwca 1941 r. pracował w Tuczynie jako nauczyciel inny
uchodźca z Warszawy – Mendel Mann, któremu zawdzięczamy jeden z pierwszych opisów
tragedii miejscowych Żydów pod okupacją niemiecką. Spisał ją już w lutym 1944 r., gdy jako
żołnierz Armii Czerwonej ponownie pojawił się nad Horyniem.6
Niemieckie oddziały liniowe pojawiły się w Tuczynie 4 lipca 1941 r. Nowi okupanci szyb‑
ko przystąpili do szykanowania Żydów. W trzy dni po zajęciu miasteczka wtargnęli na teren
zabudowań należących do Chaima Szprinca, zamożnego człowieka, który urządził na swoim
terenie prywatny dom modlitwy, a w nim przechowywał zwoje Tory. Napastnicy sprofanowali
miejsce kultu, wyrzucili Rodały na podwórze i tam spalili. Nie ma pewności, czy tę sytuację,
czy też zdarzenia rozgrywające się w innym miejscu opisał Mendel Mann. Z jego przekazu do‑
wiadujemy się o zmuszeniu kilku starych Żydówek do tańczenia na zwojach Tory, rzuconych
i rozwiniętych na ziemi, a następnie do podarcia ich na strzępy i spalenia na środku ulicy.7
Wkraczających Niemców z radością witali przedstawiciele ludności ukraińskiej.8
Niewątpliwie ulgę odczuli wszyscy ci, którym zagrażał NKWD. Już wtedy dały się słyszeć
okrzyki: „Śmierć Żydom”. Niemal natychmiast doszło do przypadków plądrowania żydow‑
skich domów. Zew Portnoj wspomina, że do domu ojca wtargnęło dwóch jego dawnych pra‑
cowników, którzy zrabowali dwie maszyny do szycia oraz materiały krawieckie.9 Typowym
elementem wyposażenia rabusiów były duże worki, do których pakowali skradziony dobytek.
Jednym z nich był mieszkaniec ul. Siennej – Andrej Dubicz. Działał on zresztą bardziej syste‑
matycznie i na większą skalę. Wchodził do kolejnych domów, a wyniesione przedmioty łado‑
wał na wóz, na którym układały je jego dzieci: 17-letni Michałka i 12-letnia córka. Wszystko
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W odnalezionych przekazach nie pojawiły się informacje na temat początkowych zachowań miejscowych

to odbywało się przy akompaniamencie złorzeczeń i wyzwisk, kierowanych pod adresem go‑
spodarzy-ofiar.
Pierwsze grabieże mienia stanowiły jedynie wstęp do akcji pogromowej, do której doszło
w nocy z 5 na 6 lipca. Na jej czele stanął Domian Ryczak, lider nowo powołanej ukraińskiej
policji pomocniczej. Wspierali go inni „policjanci” uzbrojeni w siekiery, widły i inne narzędzia.
Pierwszą ofiarą była Ania Sapocznik, zamordowana w swoim domu podczas nocnego najścia
bandytów. Zbrodni dokonano na oczach dziecka, które spało w jednym łóżku z matką (mor‑
dercy nie zabili go); następnego dnia sierota trafiła pod opiekę sąsiadów. Tej nocy zginęło łącz‑
nie około 60 Żydów, a 10 innych zmarło wkrótce z powodu odniesionych ran. Część z nich dla‑
tego, że ukraiński felczer o nazwisku Humaniuk odmówił udzielenia im pomocy medycznej.
Miał stwierdzić, że i tak za długo żyli.10 Osobami, które – mimo ostrzeżeń i gróźb – pomagały
Żydom, byli dr Bortnowski i pielęgniarka o imieniu Genia. Musieli spotykać się z pacjentami
potajemnie.
Jak wynika z relacji świadków, po pogromie delegacja tuczyńskich Żydów udała się do
Równego, by szukać u Niemców ochrony przed Ukraińcami. Oficer gestapo miał jakoby od‑
rzec: „Zabijanie Żydów należy do nas. Zbadamy tę sprawę”.11
Jedną z form szykan było zmuszenie Żydów do wykonywania różnych robót w szabat, gdy
prawo religijne zabrania wyznawcom judaizmu pracować. Już w pierwszą sobotę nowej oku‑
pacji zażądano od nich, aby zbudowali bramę triumfalną na cześć tych Ukraińców, którzy
zbrojnie wsparli działania Wehrmachtu. Pracujących pilnowali nowo powołani strażnicy uzbro‑
jeni w grube kije. Nie omieszkali wygrażać Żydom, wykrzykując m.in.: „Stalina już nie ma,
wkrótce nie będzie również was!”.
Niemcy stosunkowo szybko utworzyli kolaboracyjną administrację ukraińską. Urząd bur‑
mistrza powierzono Iwanowi Stendykowi, natomiast komendantem ukraińskiej policji miano‑
wano Ryczaka. Co ciekawe, w magistracie znalazł zatrudnienie również Wasil Stendyk, czło‑
nek partii komunistycznej, bardzo aktywny w okresie rządów sowieckich.12
Wprowadzono typowe dla tych terenów zewnętrzne oznakowanie ludności żydowskiej za
pomocą żółtych gwiazd, przyszywanych po lewej stronie na piersi i na zbliżonej wysokości
na plecach. Ukraińscy urzędnicy uzupełniali zestaw niemieckich przepisów antyżydowskich.
Skwapliwie wprowadzali je w życie. Wszystkim Żydom nakazano przeniesienie się na teren,
który wcześniej stanowił niejako dzielnicę żydowską. Wprowadzono zakaz opuszczania miasta
bez pozwolenia, karą za jego złamanie była śmierć. Głód zmuszał jednak Żydów do podejmo‑
wania ryzyka i podróżowania na wieś w celu zdobycia żywności. Dawało to policjantom możli‑
wość wymuszania łapówek od szmuglerów. Niekiedy jednak takie zakazane podróże kończyły
się tragicznie.
Już w lipcu 1941 r. Niemcy ustanowili Radę Żydowską (Judenrat). Na jej barki zrzucono
odpowiedzialność za egzekwowanie zbiorowych obowiązków dotyczących wszystkich Żydów.
Było to zadanie niewdzięczne. Co ważne, sytuacja społeczności w pewnym stopniu zależała
od kwalifikacji moralnych członków Rady. Była lepsza, gdy byli to ludzie nastawieni na służ‑
bę społeczności, zła, gdy wykorzystywali pełnioną funkcję przede wszystkim dla zaspokoje‑
nia własnych potrzeb. Przewodniczącym tuczyńskiego Judenratu został Gecel Szwarcman,
a jego zastępcą Meir Himmelfarb. Przez ponad rok wypełniali obowiązki powierzone im przez
Niemców.
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W początkowym okresie rządów niemieckich okupanci zażądali od Judenratu listy 30 naj‑
bardziej znamienitych przedstawicieli społeczności żydowskiej. Rozkaz wydał dowódca ko‑
manda operacyjnego 4a (Einsatzkommando 4a).13 Nie wiemy, jakie nazwiska na niej umieszczo‑
no i czym się kierowano przy ich doborze. Najistotniejsze jest to, że wszystkie osoby z tej listy
zostały natychmiast zatrzymane i zastrzelone przez Niemców i Ukraińców.14 Akcja wpisywała
się w scenariusz procesu terroryzowania Żydów. Przypuszczalnie elementem tego planu było
niszczenie ludzi mogących spełnić rolę przywódców, stąd też Niemcy nie zamordowali przy‑
padkowych osób, lecz tych, które wyróżniały się na tle ogółu.
Dla Niemców i ukraińskiej administracji Żydzi pozostawali źródłem znacznych dochodów.
Raz po raz nakładano na nich obowiązek dostarczenia wskazanej ilości złota i srebra, gotówki
oraz cennych przedmiotów. Nie wiadomo, co z tego stawało się własnością Rzeszy, a co trafiało
do prywatnych kieszeni i szaf przedstawicieli lokalnych władz okupacyjnych. Niemiecki ko‑
mendant miasta, Gebner, krótko po pojawieniu się w Tuczynie wydał rozkaz, zgodnie z którym
Żydzi musieli oddać wszystkie konie, krowy, wozy, rowery oraz część mebli i ubrań. Niektóre
polecenia były wręcz kuriozalne. Jeszcze w lipcu 1941 r. ukraińska policja zażądała oddania
nakryć stołowych i sztućców, niezależnie od ich wartości. W każdym żydowskim gospodar‑
stwie domowym mogła oficjalnie pozostać tylko jedna sztuka tych przedmiotów. Można sobie
wyobrazić, jak bardzo wykonanie tego rozkazu utrudniało codzienną egzystencję. Chłopom
zabroniono handlowania i w ogóle utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z Żydami. Tego
typu zakazy obchodzili zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi, niemniej dawały one pretekst do sto‑
sowania szykan i represji.
W obliczu krwawej przemocy i złośliwych szykan Żydzi zaczęli rozważać ucieczkę do innych
miast, przede wszystkim do Równego. Z tej możliwości mogły skorzystać jedynie relatywnie
nieliczne jednostki i rodziny. Większość musiała pozostać na miejscu. Nie było alternatywy.
Podstawowe znaczenie dla podtrzymania egzystencji ludności żydowskiej miała praca
w zakładach produkujących na rzecz Niemiec. Według jednego ze świadków, bardzo szybko
zrozumiał to uchodźca z Łodzi, inż. Gross. Poprosił o audiencję u Kocha, komisarza tereno‑
wego (Gebietskommisar), któremu przedstawił korzyści płynące z eksploatacji żydowskiej siły
roboczej. To jego argumentom Żydzi mieli zawdzięczać uzyskanie kart pracy przez wszystkich
mężczyzn w wieku od 16. roku życia. Większość z nich znalazła zatrudnienie w dziesięciu lo‑
kalnych fabrykach, m.in. w dużej tkalni i garbarni. Aplikant adwokacki, Marcin Dancig, praco‑
wał fizycznie w fabryce, a jego żona w innej firmie robiła na drutach skarpety dla niemieckich
żołnierzy.15 Niektórzy Żydzi, jak np. krawiec Pinchas Portnoj, wykonywali usługi na rzecz
indywidualnych Niemców. Wcześniej, w pierwszych miesiącach niemieckich rządów Portnoj
chodził po wsiach i szył dla chłopów, wracając do domu tylko na szabat i inne święta.16 Później
pracował już wyłącznie na potrzeby rodziny niemieckiego urzędnika.
Zespół roboczy składający się z około 50 pracowników wypalał węgiel drzewny w lesie
otaczającym miejscowość Pustomyty, 12 km na wschód od Tuczyna. Zajmujący się tym ludzie
znaleźli sposób, aby część produktów przekazywać innym Żydom lub wymieniać u chłopów
na żywność.
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Większość gett na terenie Wołynia została wyniszczona wiosną i latem 1942 r. Informacje
o masowej eksterminacji kolejnych skupisk ludności żydowskiej docierały do Tuczyna od mie‑
sięcy. Już u schyłku 1941 r. przekradł się tam Lejb Galperin, który przeżył jedną z pierwszych
masakr dokonanych na żydowskich mieszkańcach Równego. Miał wówczas 17 lat. Podczas eg‑
zekucji nie został ranny, zemdlał i wpadł do dołu razem z zastrzelonymi. W nocy wydostał się
spod zwłok, nałożył znalezione ubranie jednej z ofiar i udał się do Tuczyna, gdzie przebywał do
września następnego roku.17 Można przyjąć, że Galperin podzielił się wiedzą o tym, co spotka‑
ło Żydów z Równego. A nawet jeżeli tak nie było, zatrważające wieści nadchodziły za sprawą
zbiegów z innych miejscowości, których sprowadzała wieść o mieście, w którym nie ma getta,
a Żydzi żyją dzięki swojej pracy.18 Mendel Mann pisze o uciekinierach z Aleksandrii, Bereznego,
Hoszczy, Kostopola i Ludwipola, przybyłych w 1942 r. do Tuczyna.19 Od zbiegów tuczynianie
dowiedzieli się o zagładzie więźniów getta w Równem w lipcu 1942 r. „Szczególnie bolesne
były historie mówiące o zbrodniach popełnianych przez Ukraińców na ich żydowskich sąsiadach,
z którymi przez stulecia żyli na tej ziemi”.20
W warunkach okupacji niemieckiej ogół Żydów niewiele mógł zrobić, by uniknąć śmierci. Było
ich zbyt wielu, aby ukryć się po aryjskiej stronie, gdyż brakowało tam wystarczającej liczby lu‑
dzi gotowych narażać życie własne i swojej rodziny. A przetrwanie bez pomocy nie-Żydów było
niemożliwe. Wobec tego Żydzi – jako całość – trwali w Tuczynie do ostatniej chwili. Pojedyncze
osoby i rodziny próbowały przygotować się na najgorsze. Jeden ze świadków zeznał, że pewien
Polak nawiązał kontakt z gettem, proponując pośrednictwo w zakupie broni i przeprowadzeniu
uzbrojonych więźniów do oddziału partyzanckiego. Niestety, człowiek ten okazał się oszustem,
wziął pieniądze przeznaczone na pozyskanie broni i więcej się nie pokazał.21 Mimo tego doświad‑
czenia, grupa młodych mężczyzn nadal próbowała porozumieć się z sowieckimi partyzantami. Byli
to m.in.: Dawid Szwarcman, Izaak Portnoj, Tuwia Czubak, Ludwig Gross, Aron Markisz i Nisl
Zylberberg. Icchak Arad podaje, że organizacja podziemna liczyła łącznie około 60 członków.22
Do Tuczyna docierały informacje, że sowieckie oddziały partyzanckie operują w pobliżu
wsi Rzeczyca, leżącej na północny zachód od miasteczka. Pojawił się nawet projekt stopniowe‑
go wyprowadzania młodzieży do lasów za pośrednictwem grupy wypalającej węgiel drzewny,
kierowanej przez Nahuma Bielińskiego. Niestety, ani w umówionym dniu, ani później we
wskazanym miejscu nie pojawili się łącznicy partyzantów. Natomiast, mimo trudności, z cza‑
sem członkom grupy oporu udało się kupić trzy karabiny i kilka granatów.
Niemcy stosunkowo późno zarządzili utworzenie zamkniętego getta, którego nie można
było opuszczać. Budowę ogrodzenia oddzielającego jego teren od reszty miasteczka rozpoczę‑
to w lipcu 1942 r., a zakończono dwa dni przed świętem Jom Kipur, we wrześniu tegoż roku.
Przeniesiono do niego również członków niewielkich wspólnot z okolicznych miejscowości,
w tym z odległej o 7 km, położonej również nad Horyniem, mieściny o nazwie Horyngród (ji‑
dysz: Kripe), gdzie żyło kilkadziesiąt żydowskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, iż utworzenie
zamkniętego getta służyło objęciu więźniów ścisłym nadzorem przed planowaną w krótkiej
perspektywie akcją likwidacyjną.
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Przesiedlenie do dzielnicy zamkniętej odbywało się przy akompaniamencie wrzasków i bi‑
cia. Ukraińscy policjanci strzelali do stawiających opór lub próbujących uciec. Do około sześć‑
dziesięciu domów położonych w centrum miasta wtłoczono po kilkaset osób.23 Teren otoczo‑
no drewnianym parkanem, miejscami ogrodzenie tworzyły słupy, na których rozciągnięto drut
kolczasty. Getto graniczyło z jednej strony z cmentarzem, urządzonym na stoku wzgórza. Ze
wzgórza oprawcy mieli widok na cały obszar niewielkiej „dzielnicy żydowskiej”.
Gdy więźniowie wchodzili do getta, krążyły już pogłoski o czterech dołach wykopanych
w Lesie Kotowskim, znajdującym się nieopodal miasteczka.24
Nie wszyscy Żydzi podporządkowali się poleceniom. Marcin Dancig uzyskał od osób zwią‑
zanych z polskim podziemiem aryjskie dokumenty na nazwisko Marcin Danecki. Wraz z żoną
pozostał po aryjskiej stronie. W dniach pierwszej akcji na terenie getta schronienia udzielili
im Polak, Wieczysław Chmielewski, i jego siostra.25 Siostra żony Danciga, Stefania, i jej mąż
Norbert Nowotny, także dzięki pomocy Polaków, znaleźli schronienie w leśniczówce za mia‑
stem. Wobec krążących pogłosek o przygotowywanej akcji, ojciec 10-letniego wówczas Zewa
Portnoja nakazał mu, aby nie wracał na noc do getta i pozostał u chłopa, dla którego pracował.
Dzięki temu chłopiec uniknął śmierci.
W getcie panowało silne napięcie. Zdawano sobie sprawę, że lada chwila Niemcy mogą roz‑
począć masakrę. Do ludzi zgromadzonych w synagodze przemówili Gecel Szwarcman i Meir
Himmelfarb. Nie dawali już współwięźniom nadziei, sugerując ofiarną pracę i podporządko‑
wanie się rozkazom Niemców jako sposób na uratowanie życia. Otwarcie wezwali do stawienia
oporu. Przekonywali współwyznawców, aby nie szli na rzeź jak bezbronne owce. Himmelfarb
miał powiedzieć: „Nie powinniśmy pozostawić naszego majątku mordercom. Niech każdy
przygotuje butelki z naftą. Niech w każdym domu będzie przygotowana sterta słomy lub sia‑
na. Po podłożeniu ognia w budynkach rzućcie się na ogrodzenie i na Niemców”.26
To, że przemówili w ten sposób kierownicy Judenratu, osoby mające największą wiedzę
o sytuacji ogólnej, miało ogromne znaczenie. Nie byli to młodzi ludzie, których wezwania
można było zlekceważyć, kładąc ich radykalizm na karb wieku i braku życiowego doświadcze‑
nia. Mówcy wezwali zgromadzonych do uzbrojenia się w cokolwiek, co mogło posłużyć do wal‑
ki, i oczekiwania w gotowości na sygnał do przypuszczenia ataku na oprawców. Zaplanowano
m.in. podpalenie tych budynków, w tym synagog, które Niemcy zamienili na składy zrabowa‑
nego mienia, przechowując w nich np. zboże.27
Być może Niemcy z grupy przeprowadzającej eksterminację zauważyli podejrzany ruch na te‑
renie getta lub otrzymali informację od donosiciela. To może tłumaczyć próbę wywabienia z getta
młodych ludzi pod pozorem wykonania jakiegoś ponadplanowego zadania 23 września. Z Niemcem,
który przedstawił ten rozkaz, rozmawiał przewodniczący Judenratu, Gecel Szwarcman. Zbył
Niemca tym, że nie można szybko wykonać tego zadania. Znamienne, że Niemcy nie próbowali
użyć siły, ich pododdziały, tak, jak i ukraińskiej policji, pozostały za ogrodzeniem.
Oprawcy przystąpili do likwidacji getta 24 września, o godz. 3.30 nad ranem. Żydowska
grupa bojowa otworzyła do nich ogień z karabinów i obrzuciła granatami, a inni więźniowie,
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zgodnie z ustaleniami, podpalili budynki. W trakcie starć zabito dwóch ukraińskich policjan‑
tów i kilku Niemców. Część więźniów zginęła w płomieniach, część biernie stała na zewnątrz.
Widać było wielu starych chasydów, którzy z modlitwą na ustach rzucali się w ogień. Inni
modlili się zgromadzeni w synagodze.28 Nie wierzyli, że mogą się uratować. Nie mieli dość
sił, by uciekać. Tak zginął rabin Abram Witkower. Ale samobójstwo popełnili również ludzie
młodzi i w średnim wieku. Niektórzy z nich rzucali się do studzien, inni podcinali sobie żyły.
Setki innych przerwało ogrodzenie, by ujść zagładzie. Jeden ze świadków zapamiętał, że oj‑
ciec na moment przed ucieczką trzymał w jednej ręce siekierę, a w drugiej bochenek chleba.
Znamienne, dwie rzeczy potrzebne, by ocaleć: narzędzie walki i jedzenie niezbędne, by prze‑
żyć „na wolności”.29
Zbuntowani więźniowie przewrócili parkan, a po przedarciu się na aryjską stronę rozbiegli
się w różnych kierunkach, część podążyła do lasu Pustomyty i lasu Sobowka. Za sprawą nie‑
przerwanego ognia z broni palnej, który ze wzgórza prowadzili Niemcy i ukraińscy policjanci,
dziesiątki, a może nawet setki Żydów zastrzelono jeszcze na terenie miasta. Całe getto pło‑
nęło, oświetlając strzelcom cel. Mimo tego około 2 tys. osób uciekło, w getcie pozostało 750.
Krótko po buncie doprowadzono je do dołów śmierci i tam zamordowano.
Po brzasku przystąpiono do polowania na zbiegów. Niemieckich i ukraińskich policjantów
wspomogła w tym część lokalnej ludności, doprowadzając Żydów znalezionych w obejściach
lub napotkanych poza własnymi gospodarstwami i domami. Zdaniem jednego ze świadków,
w ciągu dwóch dni schwytano 1000‑1500 osób. Zresztą po pierwszej akcji stopniowo część
Żydów sama wróciła do Tuczyna, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. W pierwszej kolejności czynili
to uciekinierzy z małymi dziećmi i osoby, które podczas ucieczki rozłączyły się z najbliższy‑
mi. Przekonali się, że nie mogą liczyć na pomoc poza gettem. Stracili nadzieję. Nie widzieli
sensu w ukrywaniu się w lasach w stanie nieustannego zagrożenia. Zresztą trudno było tam
wytrzymać również z powodu warunków pogodowych (chłodu i deszczu) oraz braku żywności.
Niemcy założyli wtórne getto, lokując około 300‑400 osób w trzech domach.30 Łudzono się,
że może uda się jednak przetrwać. Daremnie. Po dwóch dniach wszystkich więźniów zapro‑
wadzono na cmentarz i tam rozstrzelano. Nawet to nie powstrzymało ruchu powrotowego.
Nieszczęśnicy pragnęli, by oprawcy skrócili ich cierpienia. Pozostałością po niemieckiej prak‑
tyce mamienia Żydów były plakaty rozwieszone w różnych miejscach, według których: „Każdy
Żyd z getta w Tuczynie, który zdecyduje się wrócić do swojego domu, będzie bezpieczny”.
W ręce Niemców oddali się Gecel Szwarcman i Meir Himmelfarb, przyznając się do dania
sygnału do buntu.31 Zostali zastrzeleni i pogrzebani na terenie żydowskiego cmentarza.
Po okolicy błąkało się sporo dzieci, które zgubiły lub straciły rodziców w trakcie buntu
i ucieczki. Większość została stopniowo wyłapana i zamordowana przez ukraińskich policjan‑
tów. Jedna z matek porzuciła w drodze dziecko, myśląc, że się udusiło, gdy zatkała mu usta
chusteczką. Potem je odnalazła. Po dwóch tygodniach wróciła skrajnie wyczerpana do Tuczyna,
prowadząc jeszcze dwoje innych dzieci, które napotkała w lesie. Cała czwórka została zastrzelo‑
na przez tuczyńskich policjantów. Kilka innych kobiet wraz z dziećmi zastrzelił w lesie policjant
o nazwisku Jochim. Jakow Czubuk na prośbę matki poszedł z nią późną jesienią do Tuczyna,
aby odebrać część rzeczy, które zdeponowali u „dobrego znajomego”, Andreja Miktary. Ten,
widząc ich w swoim obejściu, chwycił widły i spuścił psa ze smyczy. Groził, że ich zabije, jeżeli
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nie odejdą. Gdy Czubukowie opuszczali miasteczko, zauważyli ich Niemcy. Zastrzelili matkę,
a ranny chłopiec dotarł do lasu. Wspomniany Zew Portnoj, oddany przez ojca do pracy u chłopa
o nazwisku Tades, zauważył następnego dnia po masakrze, że jego gospodarz rozładowuje wcze‑
snym rankiem wóz, na którym piętrzyły się meble, pościel i inne przedmioty. Po wyładowaniu
tych rzeczy chłop wsadził chłopca na kozioł i zawiózł do miasta, zapewniając, że czeka tam na
niego ojciec. W samym mieście zsadził go z wozu i zostawił na pastwę losu. Na szczęście chłopcu
udało się bezpiecznie wrócić na wieś, a dawny znajomy ojca zaopatrzył go na dalszą drogę do lasu
Pustomyty.32 Wojnę przetrwał w dużym stopniu dzięki pomocy członków sekty sztundysów,
mieszkających w okolicach wsi Lipki, a następnie sowieckich partyzantów.
Przykład bohaterstwa i ofiarności stanowi rodzina Antona Mojsieja Azirczuka, rolnika z nie‑
wielkiego chutoru opodal Tuczyna. Azirczukowie przez 18 miesięcy ukrywali w ziemiance
wykopanej pod stajnią siedmioro zbiegów z Tuczyna.33 Gdy po ogłoszeniu, że pomoc Żydom
będzie karana śmiercią Antona ogarnęły wątpliwości, jego córka Nadia utwierdziła ojca w jego
dotychczasowych działaniach, mówiąc: „Ojcze, uratujemy tych ludzi. Nie oddamy ich w ręce
wrogów. Ich los jest naszym losem. To, co się z nimi stanie, stanie się też z nami”.34
Po pewnym czasie Niemcy zorganizowali kolejną szeroką obławę na Żydów ukrywających
się nadal w lesie koło wsi Pustomyty. Aby móc przewieźć schwytanych, zarządzili dostarczenie
wielu podwód. Policyjna tyraliera przeczesywała zarośla. Setki ludzi złapano bądź zastrzelo‑
no na miejscu. Wieść gminna niosła, że schwytano ponad tysiąc zbiegów. Nie wszystkich.
Przetrwały małe grupy. Część z nich weszła głębiej w las, gdzie wykopano ziemianki, których
wejścia zamaskowano. Na pewno powstało co najmniej dziewięć takich bunkrów, które mie‑
ściły do dwudziestu osób. Kiedy spadł pierwszy śnieg, część z nich została odkryta, ponieważ
Żydzi poszukujący żywności pozostawiali zbyt wiele śladów prowadzących do ich kryjówek.
Doniesiono o tym Niemcom z Tuczyna. Ci wyręczyli się włoskimi żołnierzami stacjonującymi
w okolicy. Włosi wysadzili dynamitem osiem bunkrów razem z ich mieszkańcami. Tylko dwoje
ludzi ocalało i przyniosło wiadomość o pacyfikacji mieszkańcom ostatniego bunkra. Było ich
tam czternaścioro i sądzili, że są ostatnimi z 2 tys. osób, które zbiegły do lasu we wrześniu.
Mylili się, aczkolwiek nieznacznie.
W niektórych wioskach powstały bandyckie gangi, patrolujące polne drogi i leśne duk‑
ty w poszukiwaniu ofiar i łupu. Ich członkowie zatrzymanych Żydów obdzierali do naga lub
niemal do naga, zabijali lub żywych dostarczali Niemcom, aby odebrać nagrodę. Taki gang
powstał np. we wsi Zielika. Rabunkiem zajmowało się czterech braci Kotowskich. Zastraszali
ofiary pistoletem i nożami. W przekazach świadków z Tuczyna uderza to, że w kontekście
opisów zabijania zbiegów pojawiają się przede wszystkim wzmianki o ukraińskich policjantach
i Niemcach, a sporadycznie te dotyczące ludności cywilnej. Gdy mowa o cywilach, świadkowie
mówią przede wszystkim o rabowaniu Żydów.
Ostatnim etapem masowej eksterminacji miejscowych Żydów była operacja przeprowadzona
przez Niemców w listopadzie 1943 r., a więc na kilka tygodni przed nadejściem Armii Czerwonej.
Zwabili oni do miasteczka około 150 osób ukrywających się w okolicy i zastrzelili je.35
Gdy w lutym 1943 r. kilka tysięcy ukraińskich nacjonalistów zdezerterowało z szere‑
gów policji pomocniczej służącej Niemcom, ich pojawienie się w lasach stworzyło kolejne
zagrożenie dla żydowskich niedobitków. Banderowcy, jak ich w skrócie nazywano, walczyli
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z komunistami, przystąpili do masakrowania polskiej ludności i nie rezygnowali z dalszego tę‑
pienia Żydów, ale prowokowali też kolejne niemieckie pacyfikacje ukraińskich wiosek, w któ‑
rych gdzieniegdzie znajdowali schronienie Żydzi.
Wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1944 r. doczekało na miejscu około piętnaścioro
zbiegów z getta w Tuczynie. Genia Wilner i Esia Zylberberg, ocalone przez Antona Azirczuka,
w kilka tygodni po przejściu frontu powędrowały do rodzinnego miasteczka, aby sprawdzić,
kto ocalał. Nie było tam Żydów, a znajoma Polka doradziła szybkie opuszczenie miejscowości,
gdyż utrzymywał się stan anarchii. Tuczyński sztetl przeszedł do historii.36
W tekście na temat Tuczyna Szalom Cholawski, nauczyciel, działacz syjonistyczny, rodem
z Nieświeża, uczestnik buntu w nieświeskim getcie w lipcu 1942 r., przedstawił swoje prze‑
myślenia na temat przyczyn przebywania Żydów w gettach do ostatniej chwili. Wskazał czyn‑
niki subiektywne, ale również uwarunkowania ogólne. Do pierwszych zaliczył więzi rodzinne,
które kazały silnym i sprawnym ludziom otaczać opieką dzieci, starców i kobiety aż do ostat‑
niej chwili, chociaż było jasne, że oznacza to zagładę całej rodziny. W tej samej grupie lokował
„tradycyjny fatalistyczny sposób myślenia”, który miał rzekomo skłaniać ludzi, by dzielili los
z całą wspólnotą, niezależnie od tego, jaki miał być finał. W warunkach niemieckiej polityki
zagłady Żydów przyjmowało to postać przeświadczenia, że śmierć jest nieuchronna, tak w get‑
cie, jak i poza nim. A wobec tego lepiej zginąć razem z innymi, niż błąkać się samotnie.37
Na pograniczu obu wskazanych kategorii można ulokować nieufność wobec obcych, tj.
nie-Żydów. W wielu sytuacjach, których doświadczyli tuczyńscy Żydzi, ta nieufność okazała
się zasadna. W istocie, po opuszczeniu getta padli ofiarą niektórych sąsiadów. Z kolei czynniki
zewnętrzne tworzyły niemieckie przepisy oraz działania, jak też postawa miejscowej ludności
nieżydowskiej. Po pierwsze, Niemcy wprowadzili zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Za ła‑
manie ustalonych przez nich regulacji karę mógł ponieść nie tylko bezpośredni sprawca, ale
także niesprecyzowana bliżej liczba innych Żydów, niekoniecznie krewnych.
Cholawski pisze również o izolacji gett i trudnościach w pozyskaniu wiadomości o skali
niemieckich działań, jako o przyczynach trwania w gettach. Ale dzisiejszy stan wiedzy skła‑
nia mnie do zakwestionowania tego stwierdzenia. Jak wiemy, wiadomości o likwidacji gett
docierały do tych nadal istniejących za sprawą uciekinierów. Można się natomiast zgodzić
z opinią, iż innym czynnikiem utrudniającym przetrwanie była relatywna słabość sowieckiego
ruchu partyzanckiego na Kresach, gdy Niemcy unicestwiali latem i jesienią 1942 r. miesz‑
kańców tamtejszych gett. Poza tym brakowało broni, aby stawić opór. Uzbrojenia nie mieli
pod dostatkiem ani partyzanci, ani tym bardziej Żydzi w gettach. Ci ostatni po przejściu na
aryjską stronę nie mogli się więc bronić ani przed umundurowanymi bandytami działającymi
w ramach formacji policyjnych, ani przed cywilami rabującymi i mordującymi na własny rachu‑
nek. Poważnym czynnikiem skazującym wielu zbiegów na przegraną było obojętne, a niekiedy
wręcz wrogie, nastawienie niektórych przedstawicieli lokalnej ludności do Żydów. Ci ludzie
włączali się w dzieło unicestwiania Żydów, by w pierwszej kolejności sięgnąć po ich majątek.
Wikłając się w zbrodnie, stawali się współwykonawcami niemieckiej polityki, a zarazem byli
groźni dla tych, którzy zajmowali odmienne stanowisko.
Fakty wskazują, że bunt więźniów getta w Tuczynie był czymś wyjątkowym ze względu na
swą masowość. Do ucieczki poderwała się wyjątkowo duża liczba ludzi, w tym masowo nawet
rodzice z małymi dziećmi. To, że przetrwanie poza gettem okazało się niemożliwe, było fak‑
tem niezależnym od nich.
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*
The Resistance and Extermination of the Jewish Population of Tuczyn (24 September 1942)
The Volhynian town of Tuczyn was one of several dozen localities in Poland’s former Eastern
Borderlands which experienced acts of Jewish resistance against the Germans and their collaborationist
auxiliary police forces during the Holocaust. When German units took Tuczyn in July 1941 its Jewish
population numbered about 3.000 people. In spite of punitive measures, repression, and summary exe‑
cutions, the Tuczyn Jews survived for over a year under the reign of the Germans and Ukrainian nationa‑
lists because they labored in factories contributing to the Nazi war effort. When news of the systematic
extermination of entire Jewish communities in other Volhynian localities began to reach Tuczyn, the
local Jews understood that annihilation awaited them as well. An underground organization consisting
of about sixty individuals was formed to offer resistance during the final German liquidation effort to
facilitate the escape of the ghetto’s Jews. The day of the liquidation and, by extension, the uprising,
came on 24 September 1942. Significantly, the clandestine Jewish resistance cell was supported by the
members of the Jewish Council (Judenrat). The two bodies managed to cooperate and convince most
Jews that their plan was the only alternative to extermination. The Germans and Ukrainian policemen
proved unable to check the charge of 2.000 desperate Jews, who broke through the perimeter of the
police units surrounding the ghetto and escaped into the forests. Soon afterward (on the same day),
the Germans murdered the Jews who remained in the ghetto. Unfortunately, most of the fugitives also
proved unable to avoid death. They perished during swoops conducted by the Germans, the Ukrainian
police, and others. Those who returned to Tuczyn after they discovered that few locals were willing to
risk their lives to assist them were also killed. By the time of the Soviet arrival in Volhynia in January
1944 only about a dozen or so of the participants of the Tuczyn Ghetto Rebellion survived.

Pogrom czy odwet?
Akcja zbrojna WiN w Parczewie
5 lutego 1946 r.*
Mariusz Bechta
5 lutego 1946 r. w Parczewie (woj. lubelskie) miała miejsce akcja odwetowo-prewencyjna
podziemia niepodległościowego przeciwko komunistom i ich miejscowym współpracownikom.
Strategicznym jej celem było zneutralizowanie ośrodka władzy prosowieckiej oraz usunięcie
zagrożenia czerwonym terrorem, skierowanym przeciwko ludności oraz tamtejszym struktu‑
rom podziemia. Miejscowy element komunistyczny rozpoczął antypolskie wystąpienia już je‑
sienią 1939 r., ale proceder ten przybrał na sile po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej
latem 1944 r. Celem operacji było strategiczne zamkniecie długotrwałego konfliktu lokalnego.
Ponadto, z punktu widzenia taktycznego, uderzenie na Parczew było też akcją aprowizacyjną
i propagandową, demonstrującą siłę powstańców antykomunistycznych. Ta lokalna operacja
niespodziewanie nabrała ogólnokrajowego, a nawet międzynarodowego rozgłosu, bowiem pro‑
paganda komunistyczna okrzyknęła ją mianem „pogromu”. To nieodpowiadające prawdzie
określenie funkcjonuje do dziś w obiegu naukowym. Jak wszystkie stereotypy, zawiera w so‑
bie jednak element prawdy: operacja niepodległościowców w Parczewie dotknęła też ludność
żydowską – szczególnie kilku jej członków należących do komunistycznego aparatu przemocy.
Aby zrozumieć skomplikowane uwarunkowania akcji odwetowo-prewencyjnej w Parczewie,
należy przede wszystkim odtworzyć jej kontekst lokalny oraz dynamikę wypadków. Celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie przebiegu i szczegółów tamtych wydarzeń.

Erozja prawdy historycznej
W Polsce „ludowej”, w okresie komunistycznej cenzury badań naukowych, zideologizowa‑
na ocena akcji zbrojnej podziemia antykomunistycznego, przeprowadzonej na Parczew 5 lu‑
tego 1946 r. nie podlegała jakimkolwiek weryfikacjom przez niezależnych historyków. Skala
tej mistyfikacji była na tyle szeroka, że nawet datę „pogromu” często podawano błędnie.1 Nie
istniały warunki pozwalające na rzetelną dyskusję, wymianę zdań czy spieranie się naukowców

*
1

Fragment monografii, która ukaże się drukiem w 2012 r.
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W literaturze przedmiotu wielokrotnie pojawia się mylne datowanie akcji podziemia na Parczew: 2 II 1946 r.
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o ustalenie faktycznych przyczyn polsko-żydowskiego antagonizmu w Parczewie po II wojnie
światowej. Ideologiczny dogmatyzm PZPR a priori wyparł z opisu tego zdarzenia nieprzeba‑
dane dotąd zjawisko niechęci garstki ocalałych wyznawców judaizmu do obrońców niepod‑
ległości kraju. W konsekwencji relacje polsko-żydowskie obrosły zbędnymi stereotypami.
Uwagę skupiono tylko i wyłącznie na martyrologii żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej
w Generalnym Gubernatorstwie, co z racji skali ludobójstwa popełnionego na Żydach przez
Niemców stanowiło zrozumiały postulat badawczy.
Nie przebadano także ważnego z punktu widzenia kształtowania się postaw antykomuni‑
stycznych mieszkańców Parczewa wątku motywacji Ukraińców z podparczewskich wsi, którzy
entuzjastycznie opowiedzieli się za komunizmem, zasilając szeregi policji politycznej (Resort
Bezpieczeństwa Publicznego) w Parczewie i Włodawie. Nie powiązano też tożsamości spraw‑
ców mordów na Polakach w 1939 r. z osobami zgłaszającymi swój akces do struktur „bezpieki”
w 1944 r. i później.
Za wykładnię komunistycznej historiografii o „pogromie” (co do którego nie było żadnych
wątpliwości!) w Parczewie przez wiele lat wystarczyły mocno podretuszowane wspomnie‑
nia funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Następnie, w ślad za nimi, pojawiły się w latach
70. syntetyczne opracowania roszczące sobie prawo do miana rzetelnych prac naukowych.
Wspomnienia oficera włodawskiego UB, a przy tym uczestnika tego wydarzenia, Kazimierza
Ostapowicza, zyskały status swoistego „mitu założycielskiego”, choć przedstawiany przez nie‑
go zapis akcji antykomunistów na Parczew jest w kilku miejscach wręcz karykaturalny. Ten
funkcjonariusz „bezpieki” z satysfakcją wyeksponował antyżydowskie wątki oraz piętnował
niskie pobudki moralne, jakimi mieli się, rzekomo, kierować podczas akcji zbrojnej podko‑
mendni por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” (1925-1947) z Oddziału Lotnego (OL) wło‑
dawskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN).2
Propagowanie „czarnej legendy” braci Taraszkiewiczów – Leona „Jastrzębia” i Edwarda
„Żelaznego”, dowodzących parczewską akcją podziemia w lutym 1946 r., trwało kilkadziesiąt
lat. Piórem dyspozycyjnych dziennikarzy i partyjnych propagandystów kreowano ich na „anty‑
semitów” i „volksdeutschów”.3 Pozwalało to zdjąć odium identycznych oskarżeń – całkowicie
w tym przypadku uzasadnionych – z ówczesnych PPR-owców, a tym samym rządzącej partii
komunistycznej (PZPR). Wyolbrzymianie brutalności i nieliczenie się z ludzkim życiem ze
strony podziemia niepodległościowego, czym tak chętnie szermowała propaganda partyjna,
miało usprawiedliwić nieokazywanie przez „władzę ludową” łaski dla „reakcji”.
W końcu lat 70. partyjni historycy, Władysław Góra i Zenon Jakubowski, opisali akcję od‑
działu WiN na Parczew w następujący sposób:
2 [sic! – 5] lutego 1946 r. kilka grup w sile około 100 osób, dowo‑
dzonych przez „Jastrzębia”, dokonało napadu na Parczew. Po sterrory‑
zowaniu i rozbrojeniu będącej w służbie grupy osób z miejscowej samo‑
obrony, oddział zaatakował posterunek MO. Wobec skutecznej obrony
załogi posterunku, odstąpił on od zamiaru jego zdobycia. Pozostawił
przy nim tylko obstawę – aby milicjanci nie mogli wyjść – i rozpoczął

2
K. Ostapowicz, „Wóz albo przewóz” [w:] Strzały o świcie. MO i KBW w walce z bandami (Warszawa: „Iskry”,
1962): s. 74‑104.
3

M. Olbromski, Przemijanie (Warszawa: Czytelnik, 1971): s. 125‑147. Owe wynurzenia Mariana
Chmielewskiego, sekretarza powiatowego PPR we Włodawie z 1947 r., zostały powtórnie wydane w połowie lat 80. Zob.
Tegoż, „Miał sześć wyroków śmierci”, Rzeczywistość, nr 30 (1986): s. 4‑5.

rabunek w mieście. Zniszczono urządzenia telefoniczne urzędu pocz‑
towego, zabierając znajdujące się w kasie ponad 32 tys. zł. Obrabowano
szereg sklepów, a z kasy Spółdzielni „Społem” zrabowano ponad 95 tys.
zł. Ponad 40 mieszkańcom zabrano zegarki, pieniądze i wartościowszą
odzież. Rozstrzelano 4 osoby cywilne oraz uprowadzono dwóch milicjan‑
tów4, których później zamordowano.

Sekwencja wydarzeń – pomijając uwarunkowania ideologiczne – znajduje potwierdze‑
nie w dostępnym dziś materiale źródłowym. Znana komunistycznym historykom faktogra‑
fia (mimo kilku nieścisłości) dobitnie podkreślała rabunkowy charakter akcji zbrojnej WiN.
W ten sposób sfałszowana przez komunistycznych propagandystów prawda o tym wydarzeniu
dotrwała do 1989 r. Ale i później nie podlegała jeszcze długo żadnemu przewartościowaniu.
Najżarliwsi współcześni krytycy akcji bojowej WiN w Parczewie w lutym 1946 r. – lubel‑
scy historycy: dr Dariusz Libionka5 i dr Adam Kopciowski6 – dostrzegają w niej dowód na
żywotność „polskiego antysemityzmu”. W opinii obu naukowców miał on być zakorzeniony
w niechlubnej antyżydowskiej tradycji II Rzeczypospolitej i po Zagładzie nie dał o sobie zapo‑
mnieć, ujawniając się na lubelskiej prowincji. Atak WiN był – ich zdaniem – niczym nieuspra‑
wiedliwionym, „bandyckim” aktem zaboru cudzego mienia, a przede wszystkim przyczynił
się do śmierci osób pochodzenia żydowskiego, obciążonych traumatycznymi przeżyciami po
niedawnej okupacji niemieckiej w GG. Według obu historyków wydarzenie to miało charakter
„pogromowy”.
Libionka kategorycznie sprzeciwia się zakwalifikowaniu tego wydarzenia jako „działań
represyjnych” podziemia antykomunistycznego. Dla niego bowiem było to działanie ideolo‑
gicznie i kulturowo antysemickie z silnie wyeksponowanym aspektem rabunkowym. Badacz
ten nie cofa się przed postawieniem dość śmiałej tezy, utrzymując, że akcja zbrojna oddziałów
WiN na Parczew nie była walką z agenturą, poplecznikami systemu komunistycznego lub
jego przedstawicielami (co podnosi zdecydowana większość historyków badających militarny
i polityczny aspekt konfliktu), lecz: „celem akcji [WiN] w Parczewie było sterroryzowanie
Żydów i zagarnięcie ich mienia”. Miała to być też nędzna kopia „pogromów” organizowanych
przez narodowców w II RP (snuje analogie z „marszem na Myślenice” Adama Doboszyńskiego
w 1936 r.). I podsumowuje, że w dalszej perspektywie wypad ten, choć miał fatalnie zaważyć
na odbiorze podziemia przez otoczenie (sic!), to osiągnął swój zasadniczy cel – parczewska
gmina żydowska przestała istnieć, a wielu jej członków wyjechało zagranicę. Są to konstatacje
niezwykle powierzchowne, by nie rzec efekciarskie, równoznaczne z rezygnacją ze zrozumie‑
nia zawiłego splotu okoliczności, które legły u podstaw powojennej konfrontacji podziemia ze
społecznością żydowską w Parczewie.
Wspomniani historycy, chyba nieświadomie, wyostrzyli oficjalny paradygmat refleksji hi‑
storycznej obowiązujący wśród historyków izraelskich i amerykańskich piszących o powojen‑
nej agresji Polaków wobec Żydów w Parczewie. Cieszący się niekwestionowanym autorytetem

4
Mowa o Władysławie Michalskim i Bazylim Winniczuku, którzy w rzeczywistości przeżyli akcję zbrojną
podziemia. W sumarycznym zestawieniu poległych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w województwie lubelskim
– ani jeden, ani drugi – nie występuje! Zob. I. Caban, E. Machocki, Za władzę ludu…, s. 507‑561.
5

D. Libionka, „Polskie podziemie niepodległościowe a mniejszości narodowe (koreferat)” [w:] Polskie
podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1944‑1956, (red.) S. Poleszak (Warszawa–Lublin: IPN, 2008): s. 175‑176.
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naukowym wśród badaczy Holokaustu prof. David Engel w swoim obszernym eseju o mode‑
lach przemocy antyżydowskiej w powojennej Polsce, opublikowanym w Yad Vashem Studies,
odniósł się w kilku zdaniach do motywacji „morderców” (murders) z oddziału przeprowadza‑
jącego akcję w Parczewie w lutym 1946 r. Engel nie odmówił tej konkretnej akcji podzie‑
mia znamion „ataku politycznego” (a political attack) i uwzględnił szereg czynników przema‑
wiającących za taką, a nie inną kwalifikacją. Podkreślił też fakt, że partyzanci w czasie akcji
byli w żołnierskich uniformach, że oddział operował na jednym z najbardziej dotkniętych
„antyrządową przemocą” (antigoverment violence) obszarów państwa, a stan osobowy oddziału
WiN nie odbiegał od stanu innych grup podziemia. Engel dostrzegał konieczność aprowizacji
podziemia z akcji ekspropriacyjnych i utrzymywanie się z „grabieży” (plunder) w czasie pro‑
wadzenia walk przez „antyrządowe siły” (antigoverment forces) z komunistycznym reżimem.
Zauważył też fakt, że choć Polacy szukali łupów w domach żydowskich w Parczewie, to fi‑
zycznie poszkodowanych zostało zaledwie czterech mężczyzn ze 155-osobowej społeczności
żydowskiej. Postawił zasadnicze pytanie: czy te ofiary zostały wybrane spośród innych Żydów
z powodu swego postępowania (bez względu na pochodzenie), czy może jednak napastnicy
kierowali się narodowością ofiar? Zachowanie partyzantów wobec mieszkańców Parczewa, np.
sprawdzanie tożsamości zatrzymanych, wskazuje na to, że poszukiwano konkretnych osób.
Nie było mowy o przypadkowości.
Engel wyraźnie zastrzega, iż powód dla którego podziemie przeprowadziło akcję zbrojną
(motif of selection) podlega różnym interpretacjom, nieodpowiadającym rzeczywistym celom ak‑
cji podziemia. Przestrzega innych naukowców przed mechanicznym przenoszeniem uogólnia‑
jącej oceny zajść w Parczewie na całą antyżydowską przemoc w powojennej Polsce, która mia‑
łaby mieć rzekomo wyłącznie polityczny charakter – co jego zdaniem nie do końca odpowiada
prawdzie historycznej. Likwidację Żydów w Parczewie historyk ten określił wprost terminem
„chirurgicznych uderzeń” (surgical strike) w wyselekcjonowanych wrogów, w przeciwieństwie
do innych akcji podziemia o charakterze „pogromu” w okupowanym kraju.7
Nie wchodząc w takie niuanse, w ślady Libionki i Kopciowskiego idzie amerykański socjo‑
log o polskich korzeniach prof. Jan Tomasz Gross w swoim oskarżycielskim eseju Strach, który
jednoznacznie kwalifikuje akcję antykomunistów w Parczewie jako „epizod antyżydowskiej
przemocy”. Podzielając punkt widzenia wspomnianych historyków z Polski, dostrzega wyłącz‑
nie antysemicki i rabunkowy kontekst wydarzeń z lutego 1946 r., po czym dochodzi do nie‑
wyszukanej konkluzji, że „[…] antyżydowska przemoc w powojennej Polsce, łącznie z aktami
zabójstwa, miała przyzwolenie społeczne”.8
Wspomniani naukowcy (poza Engelem) chętnie podnoszą propagandę antyżydowską par‑
tyzantki niepodległościowej we Włodawskiem, lecz czynią to bez wchodzenia w zawiły po‑
wojenny kontekst. W tym celu czerpią obficie z edytowanej ostatnio przez Instytut Pamięci
Narodowej kroniki jednego z dowódców grup podziemia antykomunistycznego uderzającej
na Parczew – ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” (1921‑1951).9 Podnoszą to wyjąt‑
kowe świadectwo historyczne do rangi dowodu rozstrzygającego wszelkie wątpliwości w tej

7
D. Engel, “Patterns Of Anti-Jewish Violence In Poland, 1944‑1946”, Yad Vashem Studies, (Jerusalem) Vol.
XXVI (1998): s. 70‑72 (http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203128.pdf).

8
J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści (Kraków: Wydawnictwo
ZNAK, 2008): s. 59‑62.
9

E.E. Taraszkiewicz, „Żelazny”, Trzy pamiętniki, (wstęp, red. naukowa i oprac.) A. Filipek, B. Jarocińska
(Warszawa–Lublin: IPN, 2008): s. 92‑98.

materii.10 Jednocześnie zbywają milczeniem wiele istotnych źródeł archiwalnych, chcąc za‑
pewne zaakcentować głosy Polaków nieprzychylne Żydom.
Przeciwnego zdania jest znaczne grono historyków i publicystów: dr Dariusz Magier11,
dr Bohdan Urbankowski12, Henryk Pająk13, prof. Marek Jan Chodakiewicz14, Grzegorz
Makus.15 Ich argumentacja jest bardziej złożona, uwzględnia więcej uwarunkowań i wyraża się
w przekonaniu, że: w krótkim czasie rosnące wpływy komunistów z PPR, wsparte brutalnością
funkcjonariuszy UB i MO, przyczyniły się do opanowania w miasteczku kluczowych sfer ży‑
cia gospodarczego (handel i rzemiosło) przez jego partyjnie uprzywilejowanych mieszkańców,
w tym również osoby pochodzenia żydowskiego, nierzadko przekonane o swojej bezkarności.
Taki rozwój wydarzeń wymusił na lokalnym podziemiu antykomunistycznym podjęcie sta‑
nowczych kroków, powstrzymujących samowolę ludzi „resortu” i ich popleczników.
Chodakiewicz zwrócił uwagę na granicę pomiędzy antykomunizmem a antysemityzmem
niepodległościowców. Zdaniem tego historyka uderzenie podziemia na Parczew było istotne
dla relacji polsko-żydowskich co najmniej z kilku powodów (niektóre z postawionych przez
naukowca tez badawczych w świetle najnowszych ustaleń okazały się wyłącznie interesujący‑
mi spekulacjami):
1. Chronologicznie, to w trakcie wcześniejszej akcji niepodległościowców w Parczewie,
20 września 1944 r., zginął burmistrz – komunista (Polak) i inni towarzysze z PPR,
a gmina żydowska nie poniosła wówczas żadnych ofiar i strat;
2. Ppor. Edward Taraszkiewicz „Żelazny” to jedyny przypadek, gdy oficer z podziemia
sam przyznawał, iż głównym celem jego akcji byli Żydzi, chociaż poszkodowani zostali
też funkcjonariusze UB pochodzenia nie-żydowskiego, przez co zdradza skalę niechę‑
ci polskiego dowódcy do mniejszości narodowej;
3. Czynnikiem różniącym ten atak od innych w okupowanej Polsce był powszechny
udział polskich cywilów w działaniach antyżydowskich o charakterze ekspropriacyj‑
nym;
4. Wypad WiN na Parczew miał pokazywać wzrost niechęci wobec Żydów wśród części
podziemia i ludności miejscowej, i przez to, w przekonaniu części współczesnych ba‑
daczy, zasługiwał na miano „pogromu”, choć w jego wyniku nie zginęli żadni Żydzi
jako tacy;
5. Atak na miasteczko miał być inicjatywą oddolną, pokazującą niezależność lokalnych
dowódców podziemia polskiego;
6. W wyniku rajdu na miasteczko zginęło stosunkowo niewiele osób w porównaniu
z krwawymi starciami polsko-ukraińskimi, a oddział WiN wykazał się w Parczewie
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znacznie większym umiarem niż w starciach z Ukraińcami. W związku z czym może to
sugerować, że antysemityzm polskich niepodległościowców, choć żywy i „prowadzący
często do mordów, nie był jednak ludobójczy”.16
Interesujące ujęcie problemu proponuje dr hab. Rafał Wnuk z KUL w studium dotyczą‑
cym konspiracji poakowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1944‑1947. Konstrukcyjnie praca
ta opiera się na ciekawej, choć czasami nieco zawężonej analizie wyselekcjonowanych przez
autora zagadnień, ogniskujących w sobie powojenne realia okupowanego kraju na przykładzie
lubelskiej prowincji. Badacz dążył do uchwycenia istoty antagonizmu polsko-żydowskiego,
omijając propagandowe klisze historiografii komunistycznej, jak i bezkrytycznie powielane
hasła antyżydowskiej propagandy podziemia AK-WiN z lat 40. W tym celu wyodrębnił trzy
perspektywy postrzegania Żydów przez społeczeństwo polskie i podziemie po 1944 r.: „Żydkomunista”, „Żyd-obcy” i „Żyd-lichwiarz”. Sam też odpowiada na pytanie: czy i na ile ten
„werbalny antysemityzm” niepodległościowców znalazł swoje odzwierciedlenie w akcjach
zbrojnych na Lubelszczyźnie, wymierzonych w ocalałych Żydów? Na podstawie wstępnych
szacunków Wnuk stwierdził kategorycznie, że w „niewielkim stopniu”. Przejęcie kontroli nad
Parczewem przez partyzantów z WiN w lutym 1946 r. zakwalifikował jako akcję ekspropriacyj‑
ną z elementami walki ekonomicznej, i nie wspominał o „pogromie”.17
Przełomowe znaczenie dla pogłębienia badań nad akcją WiN w Parczewie miał artykuł dr.
Dariusza Magiera zamieszczony w tygodniku Najwyższy Czas! w 2004 r. Sprowadził on całą dys‑
kusję na poziom konkretów, dezawuując oskarżenia żołnierzy WiN i cywilów o „bandytyzm”
i „antysemityzm”. Było to możliwe dzięki odnalezieniu przez niego w zasobie Archiwum
Państwowego w Radzyniu Podlaskim akt sprawy prowadzonej przez Sąd Grodzki w Parczewie
na polecenie lubelskiej Prokuratury Okręgowej po akcji antykomunistów w lutym 1946 r.18
Sprawy, co znamienne, umorzonej przez „ludowy” wymiar sprawiedliwości w 1947 r. z powodu
wyjazdu w niewiadomym kierunku żydowskich świadków, których nie można było powtórnie
przesłuchać, oraz podnoszonego przez prokuratora wojskowego zastrzeżenia, że w popłochu
wywołanym zajściami ci świadkowie nie mogli „[…] zaobserwować dokładnie wskazane przez
nich osoby; zresztą osoby te mogły znaleźć się tam wówczas pod przymusem ze strony napast‑
ników. W każdym razie ustalone zostało, że […] świadkowie ci się mylą lub zeznają nieprawdę”.
Ponadto Magier odrzucił zasadność kwalifikacji akcji bojowej jako „pogromu” w potocz‑
nym tego słowa znaczeniu i pisał, że: „[…] jeśli był to pogrom, to tylko siepaczy komunistycz‑
nej mniejszości, która przy pomocy sił przymusu próbowała objąć totalną władzę nad obcym
im ideologicznie społeczeństwem. W działaniach partyzantów widać było wyraźne nastawie‑
nie na poszukiwanie funkcjonariuszy MO, UB i ludzi z nimi współpracujących. A tymi byli
przeważnie Żydzi”.19
Ostatnio do wypaczanego obrazu parczewskiej akcji oddziałów WiN odniósł się Grzegorz
Makus w eseju o losach braci Taraszkiewiczów w powojennym podziemiu. Autor skupił się
na wykazaniu nagminnego mijania się z prawdą historyczną Grossa i Libionki, którzy – jego
zdaniem – posuwają się do cytowania selektywnie wybranych zdań z kroniki „Żelaznego”, pod
z góry przyjętą tezę o „pogromie” Żydów. Rekonstruując przebieg wydarzeń z 5 lutego 1946 r.,
wzmocnił swą argumentację (poza obszernym omówieniem wspomnianych akt grodzkich)
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przytoczeniem ciekawych fragmentów spisanej przez siebie relacji partyzanta WiN, a zarazem
uczestnika akcji – Ryszarda Jakubowskiego „Kruka”. Wspominał on o niezidentyfikowanym
z nazwiska, zamordowanym przez „resort” w Parczewie, członku placówki WiN z Wołoskowoli.
Zdarzenie to miało przelać czarę goryczy i skłonić ostatecznie dowództwo Obwodu WiN
Włodawa do podjęcia decyzji o wkroczeniu partyzantów do miasteczka i okiełznaniu bezkar‑
nych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i żydowskiej formacji paramilitarnej.20
Określenie „pogrom”, jako kwalifikacja akcji zbrojnej polskiego podziemia w Parczewie
w lutym 1946 r., ponownie wróciło za sprawą szkicu historycznego Stanisława Jadczaka o par‑
czewskiej gminie żydowskiej. Jego autor, mimo przytoczenia wielu ważkich argumentów
(w tym fragmentów nieznanych wcześniej dokumentów starosty włodawskiego), przemawia‑
jących za odwetowym charakterem działań partyzantów WiN, mechanicznie posługuje się pe‑
joratywnym terminem „pogromu”, jakby nie zadając sobie sprawy z wagi cytowanych źródeł
historycznych.21

Po wojnie
Polska, pomimo znaczącego wkładu militarnego w zwycięstwo koalicji antyniemiec‑
kiej, poniosła podczas II wojny światowej polityczną klęskę. Z woli Józefa Stalina i za zgodą
Anglosasów państwo polskie zostało geopolitycznie przesunięte na Zachód, na „piastowskie
granice” na Odrze i Nysie Łużyckiej. Kraj trafił w orbitę wpływów ZSRS.
Polska poniosła ogromne straty terytorialne (województwa wschodnie II RP obejmowały
ponad połowę jej obszaru w granicach z 1 września 1939 r.), niepowetowane straty w dziedzic‑
twie historycznym (utrata kluczowych dla polskości ośrodków kulturalnych Wilna i Lwowa),
jej majątek narodowy został rozkradziony. Historyczne elity polskie, niszczone przez niemiec‑
kiego i sowieckiego okupanta, zostały wyrugowane z legalnego nurtu życia społeczno-poli‑
tycznego w kraju przez PPR i UB. Reakcją na to zagrożenie bytu narodowego było żywiołowe
powstanie antykomunistyczne na prowincji.
Do terytoriów stawiających zdecydowany opór zbrojny sowietyzacji kraju należał pas ziem
położonych wzdłuż nowej granicy wschodniej powojennej Polski z ZSRS, narzuconej posta‑
nowieniami jałtańsko-poczdamskimi. Białostocczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie
stały się bastionami walki z komunistami, trwającej aż do początku lat 50. Powiat włodawski,
położony na peryferiach „nowej” Polski, nad granicznym Bugiem, należał do obszarów fronto‑
wych, na których intensywność działań militarnych była znaczna. Złamanie ducha oporu tam‑
tejszej ludności polskiej przysporzyło komunistycznej policji politycznej: PUBP we Włodawie
i WUBP w Lublinie oraz KBW, sporo kłopotów. We Włodawskiem doszło do wieloletniej akcji
pacyfikacyjnej prowadzonej przez komunistów na ogromną skalę, zważywszy na małą liczbę
ludności zamieszkującej ten stosunkowo niewielki obszar.
W momencie wejścia Sowietów na teren Włodawskiego, w połowie 1944 r., był on nadal
etnicznie i religijnie podzielony. Już wcześniej dochodziło tutaj do napięć pomiędzy Polakami
a ludnością etnograficznie rusińską (z racji niskiej świadomości narodowej samookreślającą
się do wybuchu II wojny światowej często jako „tutejsi”), która pod wpływem polityki oku‑
panta niemieckiego chętnie deklarowała ukraińską tożsamość narodową. Po inwazji Armii
Czerwonej w lipcu 1944 r. w powiecie włodawskim doszło do bardzo wymownego buntu
i odrzucenia przez mniejszości narodowe (w tym też i garstkę ocalałych z Zagłady Żydów)
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postulatu obrony niezawisłości państwowej Polski, forsowanego przez świadomą zagrożeń lud‑
ność polską.
To rozejście się oczekiwań, tak jak i obaw, wobec nowego okupanta stało się zarzewiem
konfliktów. Uległość ludności prawosławnej wobec Sowietów w ostatecznym bilansie i tak
nie zapobiegła jej masowej wywózce z powiatu włodawskiego w ramach narzuconej odgórnie
wymiany ludności między Polską „ludową” a sowiecką Ukrainą, której zwieńczeniem była
akcja „Wisła” w 1947 r. Nie powiodły się próby odbudowania żydowskich gmin wyznaniowych
w Parczewie i we Włodawie w latach 1944‑1946.

Sowiecka dominacja
Od początku okupacji sowieckiej polskie podziemie i popierające je społeczeństwo spo‑
tkały represje i szykany ze strony nowego okupanta. Nadrzędnym celem brutalizacji życia
codziennego na „wyzwolonym” terenie stało się zastraszenie i złamanie wśród ludności woli
walki o niezawisłość państwową Polski. 13 października 1944 r. rozkazem nr 001266 ludowe‑
go komisarza spraw wewnętrznych ZSRS, Ławrientija Berii, utworzono w Lublinie Zbiorczą
Dywizję Piechoty Wojsk Wewnętrznych NKWD, którą w styczniu 1945 r. przemianowano
na 64. dywizję strzelecką. Głównym zadaniem dywizji było zwalczanie polskiego podziemia
i wsparcie władz PKWN w chwili odejścia Armii Czerwonej na Zachód.
Do stycznia 1945 r. obszar Lubelszczyzny i Podlasia pozostawał strefą przyfrontową z roz‑
kwaterowanymi tu jednostkami liniowymi, nasyconą wojskowymi służbami kontrwywiadow‑
czymi zwalczającymi podziemie antykomunistyczne. Przy sztabie 2. Armii „ludowego” WP
w Kąkolewnicy (pow. Radzyń Podlaski) trybunał wojenny rozprawiał się z ujętymi żołnierza‑
mi AK i NSZ. Ofiary komunistycznego ludobójstwa, od października 1944 do lutego 1945 r.,
spoczęły w masowych grobach na uroczysku „Baran” koło Kąkolewnicy. Powstawały obozy fil‑
tracyjne NKWD w Skrobowie koło Lubartowa, w Krześlinie i Wodyniach niedaleko Siedlec.
Podobny obóz istniał w Krasówce położonej około 15 km na północny zachód od Włodawy.
Trzymano w nim Polaków w głębokich dołach pod gołym niebem. Najaktywniejszych kon‑
spiratorów rozstrzeliwano na miejscu, innych odsyłano na Zamek w Lublinie.22 Rozmach so‑
wieckiego terroru sparaliżował początkowo skuteczną samoobronę podziemia polskiego, aż do
odpływu w styczniu/lutym 1945 r. Armii Czerwonej na Zachód.
Od pierwszych tygodni nowej okupacji ludność polska w powiecie włodawskim była nęka‑
na częstymi obławami, w trakcie których zatrzymywano dziesiątki osób, następnie osadzanych
i „filtrowanych” w więzieniu NKWD i w siedzibie PUBP we Włodawie oraz gminnych aresz‑
tach MO. Stamtąd, przez poniemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku i Zamek lubelski,
więźniów wywożono do niewolniczej pracy w sowieckim systemie gułagów. Od 1946 r. łagier‑
nicy z nadszarpniętym zdrowiem powracali do spacyfikowanego kraju.
W sierpniu 1944 r. komuniści z PKWN rozpoczęli przymusowy pobór do „ludowego” WP.
Młodych mężczyzn wcielano do jednostek organizowanej w pośpiechu 2. Armii. Pobór obej‑
mował roczniki 1914‑1924, a więc młodzież zaangażowaną już w walkę zbrojną z Niemcami.
Konspiracja AK stanęła przed dramatycznym wyborem – dezercji lub pójścia na front i per‑
spektywą śmierci pod sowieckim de facto sztandarem. W odruchu samoobrony wielu polskich
poborowych wybrało jednak walkę w szynelu żołnierza „ludowego” WP z Niemcami. Poborowi
pochodzenia ukraińskiego z Włodawskiego zbojkotowali mobilizację, wyrażając w zamian chęć
wstąpienia w szeregi Armii Czerwonej. Skoro nie zgłaszali się do punktów rekrutacyjnych
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Armii Czerwonej, zostali wcieleni przez Sowietów do karnych batalionów. Od służby wojsko‑
wej sporadycznie uchylali się nieliczni poborowi pochodzenia żydowskiego.23 Według szacun‑
ków PUBP we Włodawie, tylko w grudniu 1944 r. uchylało się od poboru z całego powiatu aż
607 osób.24
Militarną i polityczną dominację Sowietów w Parczewie symbolizowała placówka NKWD
w byłej siedzibie niemieckiej żandarmerii, w domu Antoniego Bonika przy ul. Brzeskiej 104
(obecnie 11 Listopada), koło starego młyna motorowego. W 1945 r. komendantem wojen‑
nym Parczewa był kpt. Maszyn, który później sprawował funkcję doradcy (tzw. sowietnika)
w PUBP w Siedlcach. Od końca lipca 1944 r. doradcą komendanta posterunku parczewskiej
MO, st. sierż. Bazylego Abramiuka, był mjr Nowikow z NKWD, który intensywnie go prze‑
szkolił w zakresie prowadzenia pracy operacyjnej i śledczej; wielokrotnie wspólnie rozbrajali
okoliczne placówki AK na początku sierpnia 1944 r. Główną bazą wojskową Armii Czerwonej
w okolicy Parczewa było – co najmniej do ofensywy sowieckiej w styczniu 1945 r. – poniemiec‑
kie lotnisko polowe w Koczergach.
Represje komunistyczne dotknęły osoby czynnie zaangażowane w patriotyczną konspira‑
cję; były one inwigilowane przez sieć informatorów werbowanych spośród członków podzie‑
mia. Stosując masowy terror, dążono do zneutralizowania wszelkich odruchów samoobrony
i lojalności w szeregach AK, licząc na złamanie ducha walki w jej szeregach. W ciągu kilku
miesięcy rozbito komendę III Rejonu AK w Parczewie. Najpierw, 18 sierpnia 1944 r., Sowieci
aresztowali komendanta Rejonu – ppor. rez. Wacława Rudzińskiego „Dwujniaka”, a 4 listopada
wpadł w ich ręce jego zastępca – ppor. AK Mieczysław Jędruszczak „Jastrząb” (po wyleczeniu
kontuzji wojennej, w połowie sierpnia 1944 r. odnowił kontakty konspiracyjne w Parczewie).
Obaj oficerowie AK zostali rychło deportowani do obozów pracy w ZSRS. Strata dwóch tak
doświadczonych konspiratorów wprowadziła zamęt w działalność struktur podziemnych prze‑
ciwko wrogowi, który okazał się o wiele skuteczniejszy od niemieckiego gestapo.
W międzyczasie w ręce resortu bezpieczeństwa wpadali zarówno funkcyjni, jak i szerego‑
wi konspiratorzy z Parczewa i okolic. Taki los spotkał Jana Gano „Rafała”, komendanta AK
w gminie Dębowa Kłoda podczas akcji „Burza”. Po zatrzymaniu Gano został 31 lipca 1944 r.
przekazany Prokuraturze Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie i zwolniony z więzienia na
Zamku dopiero 16 maja 1945 r.25
Tymczasem 17 listopada 1944 r. został ujęty Stanisław Hordejuk „Bartkowiak”, komen‑
dant placówki AK w Uhninie (gm. Dębowa Kłoda), lecz nieoczekiwanie zwolniono go następ‑
nego dnia. 28 listopada w ręce komunistów wpadł Jan Kozak, zastępca dowódcy plutonu AK
we wsi Dawidy (gm. Jabłoń) w Obwodzie AK Radzyń Podlaski. Z kolei dowódca tej placówki
– Czesław Kawęcki „Styczeń”, nauczyciel, okazał się renegatem i przeszedł na stronę reżi‑
mu. Rajd grupy operacyjnej NKGB-NKWD płk. Pawła Michajłowa26, 28 listopada 1944 r., na
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okoliczne placówki terenowe AK (i tak już poważnie zdezorganizowane w rezultacie fiaska
akcji „Burza” i poboru do „ludowego” WP) oraz rozkładowa działalność agentury we własnych
szeregach okazały się bardzo bolesne. Tego dnia został osaczony Szwaj, komendant placówki
AK we wsi Nietiahy (gm. Krzywowierzba). Z tej samej placówki Sowieci zatrzymali konspira‑
torów Franciszka Wawryszczuka i Jana Kondrackiego, a z Uhnina (gm. Dębowa Kłoda) prze‑
padł niejaki Rojek z AK.27
W końcu października 1944 r. NKWD wywiózł z okolic Parczewa około dwudziestu żołnierzy
z placówek AK w gminie Dębowa Kłoda: Bednarzówka, Chmielów, Korona, Marianówka i Białki
do łagrów sowieckich. Byli wśród nich: Jan Abramiuk, Julian Daszko, Henryk Żelazko, Feliks
Hładun, Józef Próchnicki, Bolesław Hetman, Józef Słyszko z Chmielowa i Korony, którzy powró‑
cili do kraju w latach 1946‑1947. W Sowietach zmarli: Kazimierz Kropiwiec z Korony (†11 III
1945 r.) oraz bracia Wiktor (†20 V 1945 r.) i Marian (†28 III 1945 r.) Pirogowicze z Marianówki,
z której zabrano również Aleksandra Osieja i Antoniego Leszczyńskiego, lecz ci uratowali się.28
Z kolei 22 listopada 1944 r. z Bednarzówki do Parczewa Sowieci uprowadzili kolejnych
sześciu konspiratorów z plutonu „20b” 35. pp AK. 5 grudnia wywieziono wszystkich trans‑
portem kolejowym z Parczewa, przez Baranowicze, w głąb ZSRS czterech Polaków: Adam
Panasiuk „Wrzos” (†15 III 1945 r.), Jan Szynkaruk „Pług” (†12 III 1945 r.) i Jan Oleksiuk
„Olszyna” (†18 III 1945 r.), Bolesław Oleksiuk „Wiąz” (†30 III 1945 r.) zmarło z wycieńczenia
w czasie pracy w kopalni w Szachtach (Obłast Kalinińska obecnie Twerska). Pozostali: Jan Juszczyk
„Chrobry” i Antoni Bielecki „Kozak”, wrócili do kraju w kwietniu 1946 r.29 Wywózki uniknęli
za to żołnierze AK z Plebaniej Woli, Makoszki i Stępkowa. Natomiast żołnierzy AK z Dębowej
Kłody, Żmiarek i Leitni uratował, na pewien czas, wójt gminy – Józef Lipiński, który przeko‑
nał sowieckiego komendanta wojennego gminy, że są to „porządni ludzie”.30
W lutym 1945 r. sowieckie siły bezpieczeństwa po raz kolejny spacyfikowały okolice
Parczewa. W pierwszym rzucie dotarło do Parczewa 80 „pograniczników” (zapewne Wojsk
Pogranicznych NKWD) zakwaterowanych w kamienicy Budzyńskich przy Rynku, a kilka dni
później zjechało 120 żołnierzy NKWD z sądem wojennym pod dowództwem płk. Michajłowa.
Działał on według listy proskrypcyjnej z nazwiskami żołnierzy AK i NSZ, sporządzonej na
polecenie sowieckiego oficera przez komendanta miejscowego posterunku MO – st. sierż.
Bazylego Abramiuka. Sowieci przejęli pod swój zarząd murowany areszt miejski, tuż za drew‑
nianym budynkiem Sądu Grodzkiego przy ul. Kolejowej.31 Była to następna fala wywózek
szeregowych żołnierzy podziemia w głąb ZSRS.
W trakcie wzmożonych działań pacyfikacyjnych „resortu” i NKWD szczególnie ucierpia‑
ły wieś i kolonia Kolano (gm. Jabłoń) w Radzyńskiem, oddalone około 12 km na północny
pacyfikując struktury podziemia niepodległościowego na prowincji. Przydzielony do niej w charakterze przewodnika
był Józef Światło (właśc. Izaak Fleischfarb) z MBP. Zob. S. Kalbarczyk, „Sowieckie represje wobec polskiego podziemia
niepodległościowego w Warszawie i w okolicach na przełomie 1944 i 1945 roku”, Pamięć i Sprawiedliwość, t. 2 (2002):
s. 150‑151.
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AIPN Lu, 037/1, Wykaz osób aresztowanych przez PUBP Włodawa 31 X 1944 – 31 XII 1944, k. 20.

Indeks Represjonowanych Ośrodka Karta w Warszawie (www.indeks.karta.org.pl); M. Dobosiewicz,
„W Chmielowie w Zielone Świątki”, Dziennik Wschodni, nr 102 (27‑29 V 1994): s. 8; Relacja Bolesława Sawiuka
z Chmielowa z 2011 r.

29
Sprawka, Zapach lasu…, s. 88-89, „DO KRONIKI 35. pp Armii Krajowej Obw. Radzyń Podlaski żołnierzy
plutonu «Jodły» II Rejonu Obw. Radzyń Podlaski Internowanych do Związku Radzieckiego” – zestawienie sporządzone
przez Czesława Bardzika 2 XI 1988 r., ze zbiorów Jerzego B. Sprawki z Lublina.
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S. Jadczak, H. Czech, Gmina Dębowa Kłoda od XV do XXI wieku. Skarby przyrody. Historia (Lublin–Dębowa
Kłoda: OWD „Express Press” na zlecenie Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie, 2006): s. 98‑99.
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Obecnie mieści się w nim Parczewski Dom Kultury przy ul. Bema 5.

wschód od Parczewa. W przeciwieństwie do wielu okolicznych wsi (zwłaszcza pobliskiego
Chmielowa), w sierpniu 1944 r. nie rozbrojono tu miejscowych placówek AK i NSZ. Od zimy
aż do wczesnego lata 1945 r. w Kolanie przeprowadzono kilka obław z udziałem Sowietów
i funkcjonariuszy „resortu” z Parczewa i Radzynia Podlaskiego.
W lutym 1945 r. komunistyczny szpicel, Aleksander Ozga, z kolonii Kolano32 wydał „bez‑
piece” w Parczewie przebywających w wiosce niepodległościowców. 5 lutego w obławie Kolana
wzięło udział 78 funkcjonariuszy (w tym 26 z PUBP i MO z Radzynia Podlaskiego, pozostali
z Parczewa). Na miejscu zginął Stanisław Głogowski „Szczupak” z AK, szczęśliwie uciekł
Marian Główka z NSZ. Aresztowania objęły wszystkich młodych mężczyzn powyżej 15. roku
życia, zatrzymano aż 120 osób. Wśród spędzonych przed kościołem ludzi przeprowadzono se‑
lekcję, zwolniono 91 osób, a resztę popędzono do Parczewa i osadzono w areszcie. Następnie
8 osób pozostało w dyspozycji szefa MUBP w Parczewie, a 21 w gestii szefa radzyńskiej „bez‑
pieki”. Byli wśród nich żołnierze AK oraz osoby posiadające „lewe” dokumenty tożsamości.33
Marian Główka zginął 11 marca 1945 r. w kolejnej obławie PUBP z Włodawy i MO
z Parczewa na kolonii Holendernia (gm. Krzywowierzba), w gospodarstwie Gromisza. Został
zastrzelony podczas próby wyrwania się z „kotła” przez Żyda ścigającego go na koniu. Niektórzy
polscy świadkowie skłoni są identyfikować go z komendantem „ochrony miasta” w Parczewie
– Abramem Zysmanem vel „Bocianem”, który dał się poznać jako świetny jeździec i niezły
strzelec, lubujący się w pogoniach za partyzantami na wierzchowcu. Ponadto znany był z nie‑
nawiści do żołnierzy AK. Podczas tej samej obławy do niewoli dostali się ciężko ranni: Stanisław
Kaliszyk „Dąb” i Stefan Miklewski, obaj z NSZ. Po akcji komunistycznej w Kolanie obaj zostali
wywiezieni do aresztu w Parczewie.34 Podczas kolejnej wspólnej akcji parczewskiego „resortu”
i milicji 28 kwietnia 1945 r. zabito żołnierza AK – Feliksa Zieńczuka z Kolana.35
Z kolei żołnierz AK-WiN, Wacław Jachimski („Sęk”, „Grunwald”), zapamiętał inną obławę
„resortu” i NKWD z Parczewa w Uhninie wiosną 1945 r.:
Było to 19 marca 1945 r. Datę tę dokładnie pamiętam, był to dzień
imienin mego ojca Józefa. […] Tego pamiętnego dnia, gdy złożyłem
już ojcu życzenia, przyszedł mój cioteczny brat Józef Zacharczuk ps.
„Kamień” wraz z Janem Zmysłowskim ps. „Ryś”. Byli oni członkami
miejscowej placówki AK. Po złożeniu ojcu życzeń obaj poszli na boisko
szkolne, by pograć w siatkówkę. W tych czasach siatkówka była jedy‑
ną rozrywką młodzieży na wsi. Gdy po chwili i ja wyszedłem z domu,
zobaczyłem mężczyznę siedzącego na koniu i wygrażającego pięścią
„Rysiowi” i „Kamieniowi”. Gdy podszedłem bliżej, poznałem miesz‑
kańca naszej wsi, [Mikołaja] Krupkę.36 Jego syn wkrótce po wkroczeniu
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Widywano go na posterunku MO w Parczewie. Został zlikwidowany jesienią 1945 r. przez patrol bojowy WiN.

AIPN Lu, 036/5, Raporty i meldunki sytuacyjne PUBP w Radzyniu, Raport przeprowadzonej operacji z dnia
5 II [19]45 r. szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim, Franciszka Marszałka, 11 II 1945 r., k. 1.
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AIPN Lu, 04/1072, Raporty sytuacyjne dekadowe KP MO Włodawa 1945, Raport sytuacyjny za czas od dnia
4 III [19]45 do dnia 14 III [19]45 KP MO we Włodawie, k. 4 (w tym źródle wymienia się MO z Lublina i Parczewa oraz
„ludowe” WP, które przeczesywały gm. Opole, Jabłoń i Krzywowierzba).
35
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Tamże, Raport sytuacyjny za czas od dnia 24 IV do dnia 4 V [19]45 KP MO we Włodawie, k. 12.
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W latach 1931‑1942 pracował jako mechanik w młynie motorowym w Uhninie (gm. Dębowa Kłoda).
Zagrożony aresztowaniem przez Niemców, od czerwca 1942 r. w szeregach GL-AL. W 1944 r. wstąpił do MO, a w 1947 r.
przeszedł do WUBP w Lublinie. W komunistycznym aparacie bezpieczeństwa służył do 1958 r., potem przeszedł na
rentę specjalną. Mieszkał w Lublinie.
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wojsk niemieckich w 1939 r., jako komunista, poszedł za Bug, tj. do
Związku Sowieckiego, razem ze swoim kolegą Doroszem, również ko‑
munistą. Sądzili oni, że władze sowieckie w nagrodę obdarzą ich stano‑
wiskami w aparacie partyjnym. Srodze się zawiedli, władza sowiecka nie
uwierzyła im i uznała za szpiegów, jak później opowiadał Dorosz. Mieli
być aresztowani, więc musieli uciekać. Przy przekraczaniu granicy (zimą
1939/[19]40 r.) Krupka został zabity. Doroszowi udało się uciec, ale czoł‑
gając się po śniegu, odmroził sobie ręce.
Młodszy syn tegoż Krupki był moim szkolnym kolegą, a po wkrocze‑
niu wojsk sowieckich został funkcjonariuszem UB.
Krupka awanturował się teraz, wygrażając „Kamieniowi” i „Rysiowi”,
że ich wyślą na Syberię. „Kamień” nie pozostał mu dłużny. Znając jego
nienawiść do komunistów, starałem się razem z „Rysiem” zażegnać
awanturę. W tydzień później znów graliśmy wspólnie w siatkówkę, gdy
zobaczyliśmy od strony Parczewa kilka samochodów ciężarowych z funk‑
cjonariuszami UB i NKWD oraz dwa samochody pancerne. Kierowały
się w stronę sąsiedniej wsi Białka. W czasie okupacji hitlerowskiej
była w niej baza oddziałów leśnych AK. Kwaterowała w niej słynna 27.
Dywizja Wołyńska po przekroczeniu Bugu w 1944 r. W zemście za po‑
moc udzielaną oddziałom leśnym, a także za ukrywanie Żydów i zbie‑
głych z niewoli Rosjan, hitlerowcy rozstrzelali 7 grudnia 1942 r. na placu
szkolnym około stu mieszkańców wioski. Mimo tej tragedii, Białka nadal
pomagała oddziałom leśnym AK, oddawano ostatnią żywność, w przeno‑
szeniu meldunków brały udział nawet dzieci.
Kiedy samochody NKWD skierowały się w stronę Białki, „Kamień”
z „Rysiem” postanowili opuścić boisko, i mnie radzili zrobić to samo.
Zostałem przez chwilę. Wkrótce zobaczyłem kilku funkcjonariuszy kie‑
rujących się w stronę boiska, których prowadził ubrany po cywilnemu
Oleś Krupka z automatem na ramieniu. Nie miałem już wątpliwości,
że to dzieło jego ojca. Wykorzystałem moment, kiedy serwowałem po
drugiej stronie boiska, a inni biegali po placu, mogli więc nie zauważyć,
kiedy wycofałem się. Biegnąc, myślałem gorączkowo, gdzie się ukryć.
W pobliżu był dom po byłym właścicielu majątku, ale tam mogli mnie
szukać. Zastukałem do mieszkania nowego nauczyciela szkoły, któ‑
rego jeszcze nie znałem, i nie wiedziałem, czy można na nim polegać.
Otworzył mi [drzwi] i spytał, co mnie sprowadza. Odpowiedziałem, że
chciałbym pożyczyć coś do czytania. Nerwowo przeglądałem podane mi
przez niego książki, wreszcie jedną wybrałem. W tym czasie NKWD, nie
znajdując mnie na boisku, szukał mnie w domu, w którym chciałem się
w pierwszej chwili ukryć. Zobaczyłem to przez okno, że tam się skie‑
rowali, wyszedłem więc szybko z mieszkania nauczyciela, gdzie mnie
później poszukiwali. Przeskakując parkan, wszedłem do domu mego
wujka, ale widząc, że jest w towarzystwie kilku Ukraińców grających
w karty, wycofałem się. Biegnąc podwórkami, by nie być widocznym
od strony drogi, na której stał jeszcze NKWD, dotarłem do mieszkania,
które zajmowała rodzina wysiedlona z Pomorza. Córkę, Jadzię Żuk, do‑
brze znałem i mogłem jej zaufać. Poczęstowali mnie obiadem, chociaż

żyli bardzo biednie, a Jadzia poszła zobaczyć, co dzieje się przed szkołą.
Gdy wróciła, dowiedziałem się, że po całej wsi szukają mnie, „Rysia”
i „Kamienia”. Zatrzymali na boisku mego ciotecznego brata, Mariana
Zacharczuka, 15-letniego chłopca, mówiąc, że jeśli mnie nie znajdzie,
sam będzie aresztowany. Do domu Żuków nie przyszli. Wieczorem zwol‑
nili Mariana i odjechali do Parczewa. Jadzia przyniosła mi jeszcze z bo‑
iska mój płaszcz z dokumentami, który tam zostawiłem. Podziękowałem
rodzinie Żuków i wieczorem, kryjąc się za stodołami, dotarłem do domu.
Zastałem spłakaną matkę i zmartwionego ojca. Opowiadali o rewizji,
o nakazie stawienia się do Parczewa. Widziałem, że to może oznaczać
zesłanie na Syberię. Taki właśnie los spotkał ludzi aresztowanych tego
dnia w Białce, wśród nich członków AK – Izdebskiego, Wałeckiego
i Żukowskiego. Pożegnałem więc rodziców i siostry, przenocowałem
w pustym wiatraku i wczesnym świtem, omijając wioski, w których były
posterunki UB, udałem się do wsi oddalonej o 15 km [kolonia Wujek
– przyp. M.B.], do mieszkających tam kuzynów. Po dotarciu do rodzi‑
ny Dąbrowskich (Czesław i Kazimierz „Dąbrowa” byli członkami AK
i WiN), której członkowie udzielali pomocy ukrywającym się akowcom,
znalazłem pomoc i opiekę. Pozostałem tam do czasu nawiązania kontak‑
tu z oddziałem leśnym AK kapitana „Marsa” [Stanisława Parzebuckiego]
ze zgrupowania „Jaremy” [Bolesława Flisiuka].37

Intensyfikacja działań NKWD na styku powiatów radzyńskiego i włodawskiego wiosną
1945 r. miała związek z masową dezercją poborowych z 9. DP „ludowego” WP z Turowa pod
Radzyniem Podlaskim. Po odejściu sił głównych dywizji na Zachód na miejscu pozostał jedy‑
nie tyłowy 28. pp w sile trzech batalionów pod dowództwem Sowieta, mjr. Czerkasina. Była to
jednostka złożona z osób chorych i kiepsko wyekwipowanych (przede wszystkim brakowało
obuwia wojskowego, niezbędnego do wymarszu na front), której pozostawiono ochronę skła‑
dów amunicji. Zabrakło w tym czasie też wszechwładnych oficerów Informacji Wojskowej.
Sowiecki oficer, zdając sobie sprawę z niezadowolenia panującego wśród żołnierzy (większość
wywodziła się z Kresów Wschodnich), zdołał w porę odtransportować amunicję do macie‑
rzystej jednostki wojskowej i odesłać jeden z batalionów, a w pozostałych kazał dowódcom
wzmocnić czujność.
Na niewiele się to zdało. W nocy z 2 na 3 marca 1945 r. porzuciło szeregi wojskowe aż
380 (według innego źródła nieco mniej – 320) żołnierzy II batalionu pod dowództwem
por. Paszkowa. Sowiecki dowódca został postrzelony. Buntowi przewodzili ppor. Kuliński
i Filipczuk. Dowódca pułku próbował go stłumić własnymi siłami, co okazało się niewykonal‑
ne, stąd zwrócił się 3 marca, przed południem, o pomoc do szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim.
Z powodu braku środków lokomocji doścignięcie uciekinierów przez „resort” także okazało
się niemożliwe. O sytuacji poinformowano przełożonych z WUBP w Lublinie.
W międzyczasie jednak zmobilizowano milicjantów z terenu powiatu radzyńskiego i wy‑
słano na trzech samochodach w pogoń za dezerterami; dotarło również wsparcie z Lublina.
Początkowo zatrzymano 42 maruderów, reszta żołnierzy przemieszczała się dalej przez Czarny
Las, drogą na Dawidy, Jabłoń w kierunku granicznego Bugu. Na swoim szlaku rozbroili bez
walki posterunki MO w Komarówce Podlaskiej i Brzozowym Kącie, zabierając z nich broń,
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Wacław Jachimski, „Ucieczka”, mps, [lata 90. XX w.], w zbiorach autora.
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dotarli przed forsowaniem rzeki w rejon Dołhobród (gm. Sławatycze). Po kilku dniach, 6 mar‑
ca 1945 r., na teren powiatu włodawskiego dotarła grupa pościgowa ze 198. samodzielnego
batalionu piechoty zmotoryzowanej Wojsk Wewnętrznych NKWD z Lublina pod dowódz‑
twem lejtnanta Akulenko w sile 150 ludzi, wspartych przez dwa pojazdy pancerne i dwa
transportery. W likwidacji buntu wzięły też udział siły „ludowego” WP z Włodawy (300 lu‑
dzi). Wywiązała się dość chaotyczna walka w Dołhobrodach; jeszcze 6 marca, późnym popołu‑
dniem, do wsi wdarł się sowiecki pojazd pancerny, w którym zacięły się karabiny maszynowe.
Ze strony sowieckiej padł lejtnant Parew, rannych zostało dwóch czerwonoarmistów. Tuż po
północy 7 marca grupa uciekinierów przeszła Bug na sowiecką stronę rzeki, a w ślad za nimi
granicę sforsowała grupa pościgowa, która wzięła do niewoli 30 dezerterów. Reszta (około 350
ludzi) natknęła się rychło na grupę operacyjną wojsk pogranicznych NKWD koło wsi Piszcz
na Polesiu. Tego samego dnia po południu doszło do starcia (ofiary padły po obu stronach).
Maruderzy zostali rozbici, do niewoli trafiło 132 ludzi (według źródła milicyjnego z Włodawy
– 120), a 30 Polaków poległo.
Z „kotła” wyrwało się zaledwie 60‑70 osób, które przesuwały się na wschód, w głąb teryto‑
rium anektowanego przez ZSRS. W kolejnych dniach i tygodniach wyłapywano ocalałe z mat‑
ni grupy dezerterów, a stawiających opór zabijano. Według nie do końca doprecyzowanych
danych rodzimego „resortu” 8 marca 1945 r. wzięto do niewoli 102 osoby, zabito 21; 9 marca
zagarnięto następne 22, w tym funkcjonariusze PUBP z Radzynia Podlaskiego pojmali 8 osób.
Szacowano, że jeszcze około 100 żołnierzy ukrywało się w lasach na lewym brzegu Bugu.
Tylko w akcji oczyszczającej w tym czasie obszar gmin Sławatycze, Romanów i Opole złapano
15 partyzantów.38
Wydarzenia te wzmogły czujność Sowietów; 8 marca 1945 r. o godz. 22.00 sowiecki ko‑
mendant wojenny Parczewa, kpt. Maszyn, przekazał lejtnantowi Karpukowi ze 198. bata‑
lionu Wojsk Wewnętrznych NKWD w Lublinie informację, że oddział pojawił się w rejonie
Wierzbówki, a jego sztab przebywał w leśniczówce. Zorganizowano mieszaną grupę pościgową
złożoną z 33 żołnierzy ze 198. batalionu WW NKWD, w tym 2 oficerów oraz 20 milicjantów
z Parczewa oraz 3 przewodników. Razem 56 ludzi pod dowództwem lejtnanta Karpuka. 9 mar‑
ca obława dopadła Polaków. W wyniku zaskoczenia do niewoli wzięto 17 żołnierzy AK (w tym
jeden ranny), wśród nich był oficer. Zdobyto też 4 karabiny i 100 nabojów. Atakujący nie po‑
nieśli żadnych strat.39 Część ściganych odskoczyła w stronę Suchowoli-Cichostowa.
19 kwietnia 1945 r. w lesie na zachód od Sajówki (bliżej Sławatycz nad Bugiem) grupa
dwudziestu żołnierzy z 2. strzeleckiej kompanii 198. batalionu WW NKWD pod dowódz‑
twem lejtnanta Kaczanowa przeprowadziła likwidację oddziału AK w sile 28 ludzi. W cza‑
sie szybkiego i energicznego uderzenia wszyscy Polacy zostali wzięci do niewoli, zdobyto
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AIPN, 1512/329, WUBP Lublin, Raport specjalny szefa WUBP w Lublinie mjr. Faustyna Grzybowskiego do
kierownika MBP płk. Stanisława Radkiewicza, 10 III 1945 r., k. 10‑11; CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.52.2,
Sprawozdania i meldunki operacyjne dot. działalności bojowej i walk z podziemiem AK, UPA in. na Lubelszczyźnie
(8 II – 25 V 1945), Do dowódcy 64. strzeleckiej dywizji WW NKWD generała-majora Browkina major Akulenko, dowódca
198. batalionu WW NKWD, 15 III 1945 r., k. 12‑14; AIPN Lu, 036/4, Sprawozdania dekadowe agenturalno-operac. PUBP
w Radzyniu, Sprawozdanie dekadowe z działalności PUBP w Radzyniu [Podlaskim] za czas od 28 II [19]45 do 7 III
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CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.49.7, Rozkazy i sprawozdania operacyjne 198. samodzielnego
batalionu piechoty zmotoryzowanej dot. działań przeciwko polskiemu zbrojnemu podziemiu na terenie województw:
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batalionu NKWD, mjr Akulenki, 30 IV 1945 r., k. 7.

5 karabinów. Sowieci i tym razem nie ponieśli strat w ludziach.40 20 kwietnia w lesie na
zachód od Milanowa (9 km na północ od Parczewa) 20 żołnierzy z 2. strzeleckiej kompanii
198. batalionu WW NKWD pod dowództwem st. lejtnanta Perszykowa natknęło się na oddział
AK w sile 12 ludzi. W czasie walki zabito siedmiu partyzantów, a do niewoli wzięto pięciu.
Ponadto zdobyto 4 automaty i 8 karabinów.41
Znaczna aktywność NKWD w Parczewie na przełomie kwietnia i maja 1945 r. miała ści‑
sły związek z przekonaniem „resortu” o nieuchronnym ataku polskich antykomunistów na
miasteczko. Było ono dodatkowo wzmocnione obawami miejscowej społeczności żydowskiej
o możliwości powtórzenia krwawych wydarzeń z Wohynia z 27 lutego 1945 r. (W tej podra‑
dzyńskiej osadzie zginęło kilkoro Żydów w trakcie obchodzenia święta Purim.) Żydzi naciskali
komendanta miasta – kpt. Maszyna, by za wszelką cenę udaremnił próbę wdarcia się party‑
zantów do Parczewa. Przemieszczanie się licznych oddziałów samoobrony AK wokół Parczewa
odbierano jako koncentrację sił przed zbliżającą się akcją zbrojną. Wobec słabości miejscowego
„resortu”, 1 maja 1945 r. pospiesznie skierowano do Parczewa grupę operacyjną oraz 20 żoł‑
nierzy ze 198. batalionu WW NKWD z Lublina. Do uderzenia antykomunistów jednak nie
doszło.42
Za to spektakularnym sukcesem zakończyła się – dzięki donosowi informatora MUBP
w Parczewie – kolejna akcja pododdziału 198. samodzielnego batalionu piechoty zmotoryzo‑
wanej WW NKWD (25 żołnierzy) z Lublina oraz „resortu” (20 milicjantów i funkcjonariuszy
BP) z Parczewa. Siłom komunistycznym udało się okrążyć około 40‑50-osobową grupę dezer‑
terów z „ludowego” WP w okolicy wsi Bójki (między Parczewem a Ostrowem Lubelskim),
błędnie później zidentyfikowaną w dokumentach jako oddział por. Zdzisława Brońskiego
„Uskoka”. Nad brzegiem jeziora, bez strat własnych, zabito aż 27 ludzi, bez kłopotu rozpro‑
szono resztę, biorąc do niewoli 2 (według źródła UB) lub nawet 7 Polaków (według danych
sowieckich).43
Aktywność bojowa Sowietów we Włodawskiem nie malała w kolejnych miesiącach. W po‑
łowie sierpnia 1945 r. grupa funkcjonariuszy NKWD wzięła udział, wspólnie z „resortem”
z Parczewa, w obławie za partyzantami w lesie Smuga, w rejonie Kolana i Jabłonia w kierunku
Puchowej Góry.
Ludność polska, widząc uprzywilejowaną pozycję Sowietów w kraju, dawała w nieoczeki‑
wany sposób upust emocjom w codziennym życiu. W październiku 1945 r. uruchomiono linię
kolejową z polskimi składami osobowymi z Lublina przez Parczew do Łukowa. Na tej trasie
20 października 1945 r. doszło w pociągu do zajść z udziałem cywilów, w które wplątał się mi‑
licjant żydowskiego pochodzenia – Moszek Duman z Parczewa. Wywołało to gniewną reakcję
tłumu, z którego zaczęły padać okrzyki, że w Polsce powinni rządzić Polacy, a nie Żydzi czy
Sowieci. W konfliktową sytuację wmieszała się Służba Ochrony Kolei z Lublina, która zaczęła
okładać milicjanta i żołnierza NKWD, wznosząc przy tym okrzyki: „Hura!, strzelać Żydów
i Sowietów”.44
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Tamże.
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Tamże, „Sprawka” z 2 maja 1945 r. płk. Bezborodowa, k. 94‑95.
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AIPN Lu, 037/6, Sprawozdania dekadowe Sekcji I, II, III, IV, V, VI, VII, ag. operacyjne. Wykazy czł. nieg. org.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.52.2, Sprawozdanie i meldunki operacyjne dot. działalności
bojowej i walk z podziemiem AK, UPA in. na Lubelszczyźnie (8 II – 25 V 1945), Opis przeprowadzonej bojowej operacji
2. strzeleckiej roty 198. pp NKWD z likwidacji bandyckiej grupy AK, 20 IV 1945 r., k. 90‑93.
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CAW, Kolekcja akt rosyjskich VIII.800.52.2 (Sprawozdanie i meldunki operacyjne dot. działalności bojowej
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Na terenie powiatu włodawskiego frontowe jednostki Armii Czerwonej pozostawały w go‑
towości bojowej do końca 1946 r., prowadząc działania wojskowe przeciwko polskiemu i ukra‑
ińskiemu podziemiu antykomunistycznemu. Z raportu Jana Mazurka „Wrzosa”, komendanta
rejonu WiN we Włodawie (kryptonim: „Władysław”), z 28 maja 1946 r. do komendy Obwodu
WiN Włodawa wynika, że „W terenie pod Parczewem buszuje 150 bolszewików – wataha bu‑
szuje, pali, rabuje”.45 Były to sowieckie akcje pacyfikacyjne przed sfałszowanym przez reżim
komunistyczny referendum ludowym z 30 czerwca 1946 r. W tym czasie pod ochroną sowiecką
funkcjonowało lotnisko polowe w Lubiczynie (gm. Hańsk?). 15 kwietnia 1946 r. oddział WiN
„Jastrzębia” rozbroił na nim 17 czerwonoarmistów.46

Pretorianie reżimu
W sierpniu 1944 r. prowincjonalny Parczew nieoczekiwanie wyrósł na ważne zaplecze ko‑
munistycznego aparatu bezpieczeństwa w północnej części Polski „lubelskiej”. Jego rola oka‑
zała się niezwykle istotna dla utrwalenia zdobyczy „demokratów” z PPR. O takim wyborze
miejsca przesądziła geografia walk oraz liczebność partyzantki sowieckiej i komunistycznej
w Lasach Parczewskich w schyłkowym okresie okupacji niemieckiej. Nie bez znaczenia było
natężenie w tych stronach, zamieszkałym w sporym procencie przez ludność rusińską/ukraiń‑
ską, terroru komunistycznego: przetrzymywanie niepodległościowców w obozie filtracyjnym
NKWD w Krasówce, aresztach „resortu” i Sowietów we Włodawie i Parczewie, intensywny
pobór mężczyzn do „ludowego” WP, deportacje przeciwników politycznych do sowieckich gu‑
łagów czy wreszcie bezceremonialne zabijanie ich w majestacie stalinowskiego „prawa”. Taki
splot wydarzeń poważnie nadwerężył potencjał organizacyjny miejscowej konspiracji polskiej.
Zgodnie z wytycznymi akcji „Burza”, 23 lipca 1944 r. podziemie polskie w Parczewie wystą‑
piło w roli gospodarza terenu przed Sowietami zajmującymi miasto i okolice. Jednak te kalku‑
lacje polityczne rychło okazały się mrzonkami. Najprawdopodobniej już w pierwszych godzi‑
nach po zajęciu miasta przez czerwonoarmistów wybrano burmistrza reprezentującego Rząd
RP na Uchodźstwie oraz obsadzono były posterunek Policji Polskiej przy ul. Piekarskiego 3 na
rozkaz komendanta Rejonu AK – ppor. rez. Wacława Rudzińskiego „Dwujniaka”. Przystąpiono
do uruchomienia instytucji użyteczności publicznej. Zdobycze te okazały się nietrwałe, bo‑
wiem komuniści z PPR nie zamierzali zachowywać się biernie.
Niepogodzony z takim rozwojem wypadków Bazyli Abramiuk (przezywany „Gorbalem”)
z Chmielowa ściągał partyzantów komunistycznych (głównie swoich podkomendnych z plu‑
tonu żandarmerii AL), szykując kontrakcję. Pragnął pokrzyżować plany AK, stąd pilnie szu‑
kał kontaktu z przełożonymi z AL, który zerwał podczas niemieckiej obławy antypartyzanc‑
kiej w Lasach Parczewskich w drugiej połowie lipca 1944 r. Poszukując dowódcy II Obwodu
AL, ppłk. Stefana Kilianowicza vel Grzegorza Korczyńskiego „Grzegorza”, dotarł do Ostrowa
AK, NSZ UPA innych aktów terrorystycznych, koncentracji band i napadów rabunkowo terrorystycznych PUBP Włodawa,
Sprawozdanie Sekcji V o przebiegu pracy agenturno-operatywnej PUBP we Włodawie za okres od dnia 17 X 1945 r. do
dnia 27 X 1945 r. do WUBP w Lublinie, 26 X 1945 r., k. 109.
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APL, Okręg AK-WiN Okręg Lubelski, Obwód AK-WiN Włodawa, sygn. 91, „Do Stacji Doświadczalnej” z 28
maja 1946 r., k. 1. Przykładowo: 15 V 1946 r. spłonęło podczas starcia czerwonoarmistów z „bandą” podpalanych przez
nich aż 14 zabudowań gospodarczych w Holeszowie (gm. Sławatycze). Zob. AIPN Lu, 04/1074, Raporty sytuacyjne
dekadowe KP MO Włodawa 1946, Raport sytuacyjny z terenu powiatu włodawskiego za czas od 1 VI do dnia 1 VI 1946 r.
KP MO we Włodawie do Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie, 1 VI 1946 r., k. 56.
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AIPN Lu, 04/1074, Raporty sytuacyjne dekadowe KP MO Włodawa 1946, Raport sytuacyjny Referatu
Śledczego przy KP MO we Włodawie za czas od 1 IV do 1 V [19]46 r. do Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie,
30 I 1946 r., k. 49v.

Lubelskiego, a stamtąd do Lubartowa. Stąd (prawdopodobnie 24 lub 25 lipca) z rozkazu kpt.
Franciszka Wolińskiego „Franka”, komendanta 5. Okręgu AL, wrócił do Parczewa już z rozka‑
zem rozbrojenia posterunku AK. Po drodze skrzyknął około 40 osób z „garnizonów” wiejskich
AL (głównie z Tyśmienicy), na czele których wkroczył do miasta. Komunistyczni bojówkarze
zakwaterowali w domu Tadeusza Filipowicza przy ul. Szlacheckiej 41, w bliskim sąsiedztwie
posterunku AK, nie wszczynając póki co otwartego konfliktu zbrojnego z AK. Abramiuk wspo‑
mina co prawda, że zmusił rzekomo przemówieniem do złożenia broni obsadę posterunku
AK w Parczewie, choć wydaje się raczej, że żołnierze AK sami go opuścili na wyraźny rozkaz
„Dwujniaka”.47
Oficer AK trafnie ocenił sytuację, w jakiej znalazła się konspiracja polska, i słusznie odstą‑
pił od konfrontacji z komunistami. Władza polityczna w Parczewie przeszła w ręce Abramiuka
i garstki aktywistów z PPR. Ukrainiec początkowo kierował paramilitarną formacją zorgani‑
zowaną na wzór straży porządkowej, aż do urzędowego powołania struktur MO przez kola‑
borantów z PKWN. W ciągu tygodnia (na początku sierpnia 1944 r.) stała się ona trzonem
parczewskiej MO. Początkowo milicjanci kwaterowali w domu Filipowicza oraz wykorzysta‑
li murowany poniemiecki areszt magistracki przy ul. Kolejowej. Jednak po kilku tygodniach
przenieśli się do kamienicy Kaczyńskich w centrum miasteczka.
W tym czasie przez Parczew, który spełniał rolę miasta etapowego, przechodziły również
inne formacje partyzanckie. Krótki czas przebywali w nim żołnierze z II/50. pp z 27. Wołyńskiej
DP AK, dowodzeni przez ppor. Borysa Warfołomiejewa „Chana”, którym nie udało się w porę
wyjść z macierzystą jednostką z „kotła” w Lasach Parczewskich. Byli „odpryskiem” dywizji
AK rozbrojonej 26 lipca 1944 r. przez Sowietów w rejonie Skrobowa koło Lubartowa. Przez
Parczew, kierując się w stronę wyznaczonego miejsca koncentracji w Branicy Radzyńskiej,
przeszedł również jeden z batalionów zgrupowania partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zgi‑
nęła” płk. Roberta Satanowskiego, podporządkowanego prosowieckiemu Polskiemu Sztabowi
Partyzanckiemu w Równem. Potem zostali wcieleni do formowanej w okolicach Mord (pow.
Siedlce) 8. Dywizji „ludowego” WP.48
Najprawdopodobniej w październiku 1944 r. utworzono struktury komunistycznej policji
politycznej w Parczewie, która podlegała PUBP we Włodawie. Ranga MUBP w Parczewie,
po złamaniu masowego oporu zbrojnego w okolicy, po 1947 r. została obniżona do statusu
placówki. Siedziba parczewskiego „resortu” mieściła się w dwupiętrowej kamienicy zamożnej
rodziny Kaczyńskich przy wybrukowanym Rynku 4 (obecnie Plac Wolności 9).
Pragnąc za wszelką cenę opanować zamęt w terenie po wyparciu Niemców przez Armię
Czerwoną, a przede wszystkim zdławić aspiracje niepodległościowe ludności, miejscowa PPR
sięgnęła po wszystkie rezerwy ludzkie, jakimi wtedy dysponowała. W sierpniu 1944 r. ścią‑
gnięto do Parczewa wielu sympatyków reżimu (podobno w krótkim czasie było to około 120
osób), których błyskawicznie przydzielono do grup inicjatywnych przy organizowaniu od pod‑
staw komend powiatowych MO we Włodawie, Radzyniu Podlaskim i Siedlcach. Z rozkazu
Komendanta Głównego MO z Lublina, gen. Franciszka Jóźwiaka „Witolda”, na stanowiska
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Podobnie zachował się po wejściu Armii Czerwonej dowódca AK w gminie Dębowa Kłoda – Jan Gano
„Rafał”. 23 VII 1944 r. utworzył służbę porządkową z żołnierzy z placówki AK w Uhninie w podlegającej mu gminie. Każdy
z konspiratorów miał pisemne zaświadczenie legalizujące jego formalny status, wystawione przez komendanta rejonu
AK z pieczęcią. Już następnego dnia (24 lipca) Gano otrzymał od ppor. Wacława Rudzińskiego „Dwujniaka” z Parczewa
rozkaz o rozwiązaniu dopiero co utworzonej policji, wobec sprzeciwu Sowietów i wrogości komunistycznego PKWN.
Zob. W. Jachimski, „Rok – 1944/47”, rkps, w zbiorach autora.
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komendantów powiatowych MO wyjechali z Parczewa: „kpt.” Mikołaj Meluch (do Radzynia
Podlaskiego) i „kpt.” Bolesław Drabik vel Klonowiecki (do Siedlec). Samozwańcze stopnie
oficerskie z partyzantki komunistycznej zostały później pozytywnie zweryfikowane w „ludo‑
wym” WP. Obaj ukończyli też zaledwie kilkudniowy, organizowany w pośpiechu, kurs dla
oficerów MO, który odbył się na początku sierpnia 1944 r. w Lublinie. W Parczewie pozostało
około 15‑20 milicjantów na posterunku MO oraz strażnicy ze służby ochrony stacji kolejowej.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej we Włodawskie w końcu lipca 1944 r. przetrzebiona kom‑
pania „por. AL” Chila Grynszpana „Chila” i ocaleni cywile żydowscy zeszli się w Kodeńcu, skąd
uzbrojeni Żydzi udali się na sowieckich czołgach w kierunku Lublina49; inni wybrali pobliski
Parczew, lecz byli też tacy, którzy obsadzili posterunek MO w Sławatyczach nad Bugiem.50 Na
początku sierpnia 1944 r. powołano w Parczewie przy miejscowym posterunku MO, w charakte‑
rze służby pomocniczej, paramilitarną formację (w źródłach pojawia się jako tzw. Milicja Ochrony
Miasta), złożoną wyłącznie z Żydów, w sile 40 osób. Gros z nich miało spore doświadczenie par‑
tyzanckie wyniesione z AL. Do oficjalnych zadań tej formacji należało utrzymywanie porządku
w mieście (legitymowanie ludzi, sprawdzanie wożonego towaru na moście na Konotopie, jak
i w pozostałej części miasta, oraz wystawianie stałych nocnych wart w sile 8‑10 osób51).
Hardość tych popleczników reżimu komunistycznego dawała się na co dzień mocno we
znaki Polakom z Parczewa, jak i gospodarzom z okolicznych wiosek. Żydowscy „milicjanci”
dość chętnie wypuszczali się poza rogatki miejskie, uczestnicząc w obławach i pacyfikacjach
„resortowych” wsi w promieniu wielu kilometrów od Parczewa. Na początku marca 1945 r.
zatrzymali niektórych mieszkańców wsi Wohyń niedaleko Radzynia Podlaskiego, dzień po za‑
strzeleniu kilkorga Żydów w święto Purim.52 Kilka miesięcy później żydowscy „milicjanci”
pojawili się ponownie w grupie pościgowej parczewskiego „resortu” po błyskotliwej akcji po‑
akowskiego oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” 1 czerwca 1945 r. na posterunek MO
w Sosnowicy, który został doszczętnie spalony, a załoga wybita lub ciężko poraniona.53
Przez cały okres istnienia (do lutego 1946 r.) strażą żydowską dowodził aktywista PPR
– Abram Zysman zwany „Bocianem”.54 Dał się poznać jako nieprzejednany wróg AK. Polscy
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H. Werner, Fighting Back: A Memoir of Jewish Resistance in World War II (Nowy Jork: Columbia University
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United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), University of Southern California Shoah Fundation Institute (USC
SFI), nr 14075 (Joseph Rubin).

50

Grupa żydowskich partyzantów dołączyła do ukraińskich komunistów z AL z wiosek Dańce, Hanna
i Kuzawka, którzy po koncentracji 27 VII 1944 r. w Holeszowie obsadzili opustoszały posterunek po policji granatowej
w Sławatyczach. Komendantem był Ignacy Kaźmieruk „Ignatkiewicz” (dowodził strukturami komunistycznymi w gminach
Sławatycze i Sosnówka). Zob. AIPN, 0194/1368, Akta osobowe Jana Romańczuka, Życiorys, 18 X 1950 r., k. 30‑30v.

51
AŻIH, Spuścizna Bernarda Marka S/333, List Michała Wójcika do ŻIH w Warszawie, 23 XI 1959 r., sygn. 974.
Zawiera on informację, że „ochrona miasta” była uzbrojona w broń maszynową i każdej nocy warty pełniło „po ośmiu
ludzi”, na czele których stał oficer żydowskiego pochodzenia w stopniu kapitana.
52
53
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świadkowie stawiają mu bardzo poważne zarzuty. Doskonale znając miejscowych, miał przy‑
gotować dla NKWD listy proskrypcyjne Polaków zamieszkałych w Parczewie i okolicy; zostali
oni deportowani do ZSRS jesienią 1944 r. Ponadto Zysman z kompanami z MO i UB chętnie
wymuszał wysokie okupy od rodzin za ich bliskich, bezprawnie osadzonych w parczewskim
areszcie. „Bocian” znakomicie czuł się w roli rentiera nowego porządku polityczno-socjalnego
pod kuratelą Sowietów i bez zahamowań korzystał ze swej uprzywilejowanej pozycji. Jego ko‑
laborację z reżimem komunistycznym, w tym z „resortem”, potwierdza też źródło żydowskie:
Abram Bochian [Zysman] wraz z innymi Żydami parczewskimi
zdecydował się wrócić do swego rodzinnego miasta, aby żyć. Oni czuli
się pewnie, ponieważ znali członków nowo wyznaczonych lewicowych
władz i miejscowego szefa milicji [Bazylego Abramiuka]. Czuli, że jako
byli partyzanci będą wzięci pod uwagę i dopuszczeni przy odzyskiwaniu
części swojej własności.55

Według raportu kierownika Resortu BP we Włodawie, ppor. UB Włodzimierza Kaliszczuka,
z 30 listopada 1944 r. parczewską placówkę „bezpieki” tworzyło zaledwie sześciu „współpra‑
cowników” (w tym tylko jeden zatwierdzony przez kierownika Resortu BP). W tym czasie
większość funkcjonariuszy „resortu” w powiecie (25 osób) służyło we Włodawie, a kolejnych
dwunastu kontrolowało podejrzewane o sympatyzowanie z podziemiem antykomunistycznym
gminne posterunki MO.56 Obsady posterunków MO i placówek UB okrzepły we Włodawskiem
dopiero wiosną 1945 r. Za to parczewski „kompleks zbrodni” w kwietniu 1945 r. tworzył:
posterunek MO liczący dwudziestu trzech kiepsko umundurowanych milicjantów, liczna ży‑
dowska tzw. ochrona miasta (do 40 osób) oraz dwunastu funkcjonariuszy MUBP bez samocho‑
du, co znacznie ograniczało możliwości szybkiego przemieszczania po zagrożonym terenie.57
Stany liczebne parczewskiego posterunku MO na przestrzeni lat 1945‑1946 zmieniały się,
lecz w liczbach bezwzględnych stopniowo malały. Dominowali funkcjonariusze pochodzenia
ukraińskiego, rzadziej żydowskiego, czym lokalnym organom MO oraz „bezpieki” nadawali
nabożeństwa do synagogi, za co ściągnął na siebie niechęć współbraci. Ten niepraktykujący religijnie Żyd, obdarzony
imponującymi warunkami fizycznymi, miał być – według części źródeł – czynnym komunistą w międzywojniu. Przy
obecnym stanie wiedzy możemy stwierdzić, iż z całą pewnością nie należał do czołówki ekstremistów (przed II wojną
światową nie był raczej sądzony przez polski wymiar sprawiedliwości za poglądy komunistyczne). W czasie okupacji
niemieckiej (według powojennej ankiety), od 20 II 1942 r. miał należeć do PPR. Po ucieczce Zysmana latem 1942 r.
z Parczewa do Lasów Parczewskich, był krótko komendantem „Bazaru” – żydowskiego obozu rodzinnego. A po kilku
miesiącach trafił do grupy zbrojnej zapewniającej bezpieczeństwo rodakom pod dowództwem plut. pchor. WP „Olka”
(NN), a następnie „por. AL” Chila Grynszpana „Chila”. W 1943 r., w ślad za swoim dowódcą, przeszedł do partyzantki
komunistycznej (GL-AL). W 1944 r. w stopniu szeregowca służył w kompanii żydowskiej w V Batalionie AL „im. Jana
Hołoda”. Podczas niemieckiej obławy antypartyzanckiej w Lasach Parczewskich w drugiej połowie lipca 1944 r. Zysman
z grupą żydowskich bojowników z AL przekradł się do Parczewa i zadekował się domu, którego mieszkańców wziął
za zakładników. Tak doczekali wkroczenia Armii Czerwonej do Parczewa, entuzjastycznie witając „wyzwolicieli” ze
Wschodu. Zysman zweryfikował swoją przynależność do podziemnej PPR, wstępując do niej oficjalnie 15 XI 1944 r.
w Parczewie. Zob. CAW, Relacja Mikołaja Melucha (d. sygn. WIH III/19/73, w opracowaniu), s. 128; H. Werner, Fighting
Back…, s. 103‑104, 132‑133, 136, 197, 203, 223, 226‑228, 233.
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wyrazistą „mniejszościową” rysę. Po części wynikało to z politycznego koniunkturalizmu pra‑
wosławnych mieszkańców nadbużańskich wsi.
Nadreprezentacja żywiołu ukraińskiego w komunistycznej policji politycznej we Włodawskiem
przekładała się na wyraźną asymetrię w zwalczaniu miejscowego polskiego i ukraińskiego pod‑
ziemia antykomunistycznego. Funkcjonariusze UB ukraińskiego pochodzenia zajadle zwalcza‑
li struktury AK-WiN, gdy w tym samym czasie wykazywali się zastanawiającą niemocą w roz‑
bijaniu dość rachitycznych lokalnych ogniw OUN. Do połowy 1945 r. w PUBP we Włodawie
nie podejmowano energicznych działań wymierzonych w ukraiński ruch antykomunistyczny.
Ale i później – do połowy 1946 r. – ich działania były niejako wymuszone przez aktywność
jednostek KBW i Sowietów. W tym przypadku decydował solidaryzm narodowy tych ludzi oraz
ich rozgoryczenie polityką przesiedleńczą władz komunistycznych.58
Faworyzowanie Ukraińców przez swoich ziomków w „resorcie” przybrało postać swoiste‑
go melanżu narodowego komunizmu, który dopełniał się w terenie postawami stricte nacjo‑
nalistycznymi wśród Ukraińców. Zresztą niektórzy z funkcjonariuszy MO współpracowali
z ukraińskim podziemiem. Nie zapobiegło to przypadkom „bratobójczych” starć. Tak stało
się 2 listopada 1945 r. w Holeszowie (gm. Sławatycze), gdy żołnierze UPA roznieśli ekspe‑
dycję Plutonu Operacyjnego KP MO wspartą przez funkcjonariuszy UB z Włodawy, złożoną
w większości z miejscowych Ukraińców. Przepaść ideowa między obiema stronami była nie‑
przekraczalna, identycznie jak między polskimi antykomunistami a rodakami w mundurach
funkcjonariuszy UB.
W raporcie wywiadowczym Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN z 1 grudnia 1945 r. po‑
dano, że w PUBP we Włodawie służyło 80, a w Parczewie aż 40 funkcjonariuszy „bezpieki”.59
O ile, zgodnie z rzeczywistością, w PUBP we Włodawie przeważali Ukraińcy, to z całą pewno‑
ścią liczebność parczewskiej placówki BP jest zawyżona, a identyfikacja etniczna jej funkcjo‑
nariuszy – jako „samych żydów” – błędna.
W najkrwawszym okresie zwalczania niepodległościowców w Parczewie i w okolicach (do
amnestii wiosną 1947 r.) kluczowe stanowiska, zarówno w UB, jak i w MO, zajmowali najczę‑
ściej skomunizowani Ukraińcy z okolicznych wiosek: Kodeniec, Uhnin, Horostyta, Lubiczyn,
Nietiahy, Wyhalew, Chmielów. Częstokroć byli oni członkami rozwiązanych przez Komintern
w połowie 1938 r. komórek KPZU i KPP we Włodawskiem. Podczas okupacji niemieckiej orga‑
nizowali struktury prosowieckiej PPR. „Ukraińskie” garnizony GL były obarczone pomocą ma‑
terialną i sanitarną dla partyzantki sowieckiej i miejscowych bojówek partyjnych – GL-AL, i to
one utrzymywały kontakty z żydowskimi grupami przetrwaniowymi w Lasach Parczewskich.
Równocześnie komuniści z PPR rozpracowywali miejscowe placówki AK i struktury cywil‑
ne PPP, z wytęsknieniem oczekując wkroczenia Armii Czerwonej. Warto podkreślić fakt, że
wszyscy komendanci posterunku MO w Parczewie do chwili wkroczenia oddziału WiN 5 lu‑
tego 1946 r. byli narodowości rusińskiej/ukraińskiej. Z niewielkimi odstępstwami ten mecha‑
nizm powtórzył się również przy doborze szefów MUBP w Parczewie.
Od początku służby w strukturach bezpieczeństwa w Parczewie Ukraińcy byli postrzegani
przez społeczność polską jako zajadli wrogowie niepodległości Polski. Polscy sąsiedzi świetnie
zapamiętali niektórych z nich, by potem oskarżać ich o wysługiwanie się Niemcom podczas
II wojny światowej. Zaskakująca metamorfoza światopoglądowa z „nacjonalizmu” w „komu‑
nizm” osób uwikłanych w bestialskie mordy żołnierzy WP i cywilów we wrześniu i październi‑
ku 1939 r. wywoływała w polskim otoczeniu jak najgorsze wrażenie. Ostatecznie, ta nasilająca
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się fama doprowadziła do wszczęcia przez dozór MBP na przełomie lat 40. i 50. wewnętrznego
śledztwa przeciwko niektórym funkcjonariuszom „bezpieki” pochodzenia ukraińskiego.60
Niewiele niżej w „resortowej” hierarchii stali Żydzi i Polacy. Częstokroć były to osoby,
które w czasie okupacji niemieckiej nawiązały przypadkowe kontakty z partyzantką komuni‑
styczną w Lasach Parczewskich; wśród nich znaleźli się paserzy band rabunkowych, chętnie
przejmowani przez podziemie komunistyczne. Część z nich więc bezwiednie przeniosła ban‑
dyckie przyzwyczajenia do nowej służby mundurowej, za co niektórych z nich, dla poprawy
społecznego wizerunku, wydalano karnie z szeregów aparatu bezpieczeństwa, podczas gdy
reszta cierpliwie pięła się po szczeblach zawodowej kariery.
Cechą charakterystyczną milicjantów i funkcjonariuszy BP był wysoki odsetek półanalfabe‑
tów, sporadycznie ktoś miał ukończoną pełną szkołę powszechną (7 klas). Byli tępymi, bezwol‑
nymi, a przez to bezrefleksyjnymi wykonawcami woli doradców sowieckich (tzw. sowietników)
przy UB. Był to konglomerat społecznych radykałów, naznaczonych okupacyjnym okrucień‑
stwem, oraz konformistów o niskich walorach intelektualnych, pragnących wykorzystać wyjąt‑
kową szansę awansu życiowego, mocno ograniczonego w tradycyjnym społeczeństwie.
Wysoki był stopień upartyjnienia milicjantów, którzy jesienią 1944 r. stanowili gros człon‑
ków PPR w mieście. O ile dobór osób na szefów UB i MO w Parczewie nie był przypadkowy, tu
trafiali ludzie sprawdzeni i pewni (choć niektórzy zawiedli swych przełożonych). Inaczej ten
mechanizm przedstawiał się wśród szeregowych funkcjonariuszy, część z nich była zwykły‑
mi oportunistami, skłonnymi do defraudacji i przywłaszczania cudzej własności bez głębszej
motywacji ideowej. Ale znalazły się też osoby, jak w przypadku Aleksandra Moniuka, które
zasiliły „resort” wprost z aresztu miejskiego w Parczewie z podejrzeniem o czynną współpra‑
cę z Niemcami (w 1943 r. został zatrzymany przez gestapo i rychło uwolniony). Kojarzony
z komunizmem Moniuk prowadził w czasie okupacji niemieckiej nieźle prosperujący sklep
z farbami przy ul. Brzeskiej 12 w Parczewie. Po wejściu Armii Czerwonej, na przełomie lipca
i sierpnia 1944 r., przesiedział w areszcie 8 dni, lecz z braku dowodów winy został wypuszczony
na wolność. Przesądziła o tym jego przeszłość w kompartii. Przy zwolnieniu z aresztu Moniuk
otrzymał propozycję służby w MO, na co skwapliwie zgodził się.61 Służbę w MO w Parczewie
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Wewnętrzne śledztwo „bezpieki” wobec kilku podejrzanych oficerów UB i MO pochodzenia ukraińskiego
z Kodeńca po części potwierdziło te zarzuty. Zostały one postawione wobec ppor. Stefana Kunacha z WUBP
w Szczecinie, por. Michała Hacia z WUBP z Wrocławia, por. Stefana Tureńca z KG MO w Warszawie. Kunach został
wydalony z „bezpieki” w grudniu 1950 r., Hać niespodziewanie popełnił samobójstwo w trakcie służbowego pobytu
w Warszawie w marcu 1950 r., a Tureniec musiał tłumaczyć się z zarzutów o udział w mordowaniu Polaków jeszcze
w 1968 r. W wyniku dochodzenia ustalono, że ukraińscy komuniści podjęli kolaborację z Niemcami w ramach
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kodenieckiej struktury OUT należeli niezwiązani z kompartią: Jakub Moniuk, Bazyli Kuresza i Grzegorz Wawryszczuk.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w 1943 r. komuniści przeszli do podziemnej PPR i GL. Zob. AIPN, 0327/24,
Akta osobowe Stefana Tureńca, Notatka informacyjna dot. por. Turenca Stefana – st. ref. Oddz. Szkol.-Polit. KG MO, 7 XI
1953 r., k. 34; AIPN, 0703/653, Akta osobowe Stefana Kunacha, Protokół przesłuchania Stefana Kunacha, 5 IX 1950 r.,
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Stefana Kunacha, ref. Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie, 6 XI 1950 r., k. 70‑72.
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pełnili też funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej: plut. Wacław Rydzewski oraz
Stanisław Pluta. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu byli profesjonalistami na tle
milicjantów z partyjnego naboru.

Proletariusze z „Bazaru”.
Żydowska gmina wyznaniowa w Parczewie (1944‑1946)
Okupację niemiecką w Polsce przeżył niewielki procent wyznawców religii mojżeszowej.
W kraju podbitym przez Armię Czerwoną Żydzi byli traktowani przychylniej przez kolaboran‑
tów z PKWN niż podejrzani o „faszystowskie” i „antysemickie” sympatie Polacy. Stanęli oni
koniunkturalnie po stronie PPR, która na arenie międzynarodowej kreowała się na prawdziwą
obrończynię mniejszości żydowskiej w Polsce, zagrożonej przez „reakcyjne” podziemie nie‑
podległościowe i Kościół rzymskokatolicki. Żydowskie poczucie „wyzwolenia” w 1944 r. stało
w sprzeczności z polską racją stanu, wyrażaną przez podziemie niepodległościowe.
Żydzi byli mniejszością narodową w Polsce „ludowej”, która do 1949 r. korzystała z wielu
praw obywatelskich; legalnie działały lewicowe i prawicowe żydowskie środowiska politycz‑
ne, rozwijało się szkolnictwo wyznaniowe, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość etc. Zarazem
odmówiono należnych praw obywatelskich większości polskiej, dławiąc jej aspiracje niepodle‑
głościowe. Wywoływało to niezwykle silne resentymenty polityczne wśród Polaków (odżył ko‑
lejny raz stereotyp „żydokomuny”) oraz wzniecało, zwłaszcza na spauperyzowanej prowincji,
konflikty ekonomiczne znane z okresu międzywojennego.
Powojenne życie żydowskie w powiecie włodawskim koncentrowało się w dwóch ośrod‑
kach miejskich: we Włodawie i w Parczewie. Obawiając się o bezpieczeństwo osobiste, Żydzi
unikali zamieszkiwania na niespokojnym obszarze wiejskim zagrożonym plagą bandytyzmu
(z problemem tym nie mógł sobie poradzić komunistyczny aparat bezpieczeństwa, więc spadł
on na barki konspiracji niepodległościowej). Według szacunków amerykańskiego historyka
Shmuela Krakowskiego, po wejściu Armii Czerwonej w lipcu 1944 r. do Parczewa wróciło
zaledwie około 200 ocalałych z grona 4 tys. Żydów, którzy zbiegli do Lasów Parczewskich.62
Z kolei zdaniem miejscowego badacza, Stanisława Jadczaka, latem 1944 r. do Parczewa mogło
wrócić nawet do 300 przedwojennych żydowskich mieszkańców, liczba ta w kolejnych miesią‑
cach rosła wraz z kolejnymi falami powrotów Żydów z ZSRS. (Byli to ci mieszkańcy miastecz‑
ka, którzy w październiku 1939 r. wycofali się z czerwonoarmistami.)
W lipcu 1945 r. na 700 Żydów zamieszkałych w powiecie włodawskim, gros z nich, bo aż
560 osób, żyło w Parczewie, a reszta (140) we Włodawie.63 Według „Wykazu Alfabetycznego
Żydów Polskich”, sporządzonego przez Centralny Komitet Żydów Polskich w Warszawie
(CKŻP) w styczniu 1946 r., Parczew zamieszkiwało już tylko 157 (choć jeszcze w drugiej
połowie 1945 r. było to 178 osób), a Włodawę zaledwie 181 osób pochodzenia żydowskie‑
go.64 Zbliżonego rzędu wyliczenia dotyczą żydowskiej gminy wyznaniowej we Włodawie.
podejrzewano go też o kontakty z WiN. Za taką oceną miał przemawiać fakt, że podziemie antykomunistyczne nigdy nie
„obrabowało” jego sklepu. Zob. AIPN Lu, 0287/262, Akta osobowe Aleksandra Moniuka, Raport w sprawie szefa PUBP
Krasnystaw Moniuka Aleksandra naczelnika Wydziału WUBP w Lublinie por. K. Murawskiego do szefa WUBP w Lublinie,
ppłk. Tataja, 12 IX 1947 r., k. 18‑19.
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Przykładowo: we wrześniu 1945 r. mieszkało w niej 143 Żydów, z upływem czasu liczba ta
systematycznie malała: w 1946 r. – 40 osób, w 1947 r. – 5, w grudniu 1948 r. – 3. Począwszy
od grudnia 1945 r., wielu Żydów zaczęło wyjeżdżać z Włodawy na Ziemie Zachodnie; liczba
ludności żydowskiej gwałtownie się zmniejszyła. W ramach wymiany ludności między Polską
„ludową” a ZSRS w przygranicznej Włodawie osiedlali się też w tym czasie Żydzi ze Wschodu,
lecz i oni – z czasem – opuścili miasto.65
Swój powrót z „lasu” do Parczewa wspominał Szamaj (Szymon) Zonszejn:
[…] zostaliśmy wyzwoleni przez Rosjan. Nasi koledzy z grupy już się
nie musieli ukrywać, obcałowywano się, głośno śpiewano. Zapomniano
o dwuletnim bólu i cierpieniu. Z lasu wyszliśmy do pobliskiej wioski. Na
końcu wioski była szkoła, tam się zakwaterowaliśmy. Po dwóch dniach
część kolegów udała się do Parczewa, a my z Rosjanami samochodami
pojechaliśmy do Włodawy, kalkulując, że ludzie potrzebują ich, ponie‑
waż wojna się jeszcze nie skończyła. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce,
zakwaterowaliśmy się niedaleko od naszego komendanta, który był
z nami w lesie. Jego dom przetrwał, a my pozostaliśmy u niego przez ty‑
dzień i potem skierowaliśmy się ku Parczewowi. Idąc, po drodze do tego
miasta, natknęliśmy się na rosyjskie podwody, które nas zabrały ze sobą.
Wracając do Parczewa, serce zabiło nam szybciej z zaskoczenia, bo
właśnie ujrzeliśmy leśnych ludzi [partyzantów – M.B.]. Z dużą radością
każdy wyglądał miasta, gdzie się urodził. Wszystkie żydowskie domy
mocno naruszono, są puste ulice, tylko w rynku trochę kamienic jest za‑
mieszkanych przez Polaków. Sklepy otwarte, co rodzi tylko ból patrzeć,
kto stoi w ich progach. Strasznie jest kręcić się po ulicach. Każdy ciągnie
do swego kawałka. Mój dom nawet stoi, ale to jest już inne miejsce.
Zamieszkać w nim nie mogłem, bo zakwaterowali się tam obcy Polacy, też
bezdomni [z Kresów Wschodnich – M.B.]. Powiedziałem im, kim jestem
i że to moja własność. Jeden z Polaków odpowiedział mi, że powinienem
iść do burmistrza, który powinien dać mi mieszkanie. Wyszedłem. Moja
żona nie była za tym, żebyśmy się tam wprowadzili, podając dwa argu‑
menty: raz, że dom jest na końcu miasta i wolałaby żyć wśród Żydów, po
drugie, jej zdaniem, będzie stale niespokojnie, wspominając o dzieciach.
Z tych powodów postarałem się o drugie mieszkanie na ulicy Żabiej,
gdzie mieszkał Mosze Pomeranc. Wkrótce dostosowałem się do życia,
czasy się poprawiły. Każdy układał sobie życie, każdy lgnął do swojej ro‑
dziny, jeśli ją jeszcze miał. Ja, mając dwójkę dzieci, uruchomiłem młyn
zbożowy Szlamy Mordechaja Wasermana, który był w rękach gojów i tak
wiodłem życie. Każdy skupił się na swoim życiu, wszystko wyglądało jak
w małym sztetlu. Przybyło dużo wiernych, modlili się, ja miałem Torę,
którą Joszua Liberman dał na przechowanie gojowi.66
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Z kolei wykształcony i pochodzący z zamożnej żydowskiej rodziny z Parczewa Benjamin
Mandelkern (jego ojciec był pierwszym szefem Judenratu zastrzelonym przez Niemców),
który okupację niemiecką przeżył w Warszawie (ukrywał się w stolicy od końca 1942 r.) na
krótko powrócił do Parczewa po „wyzwoleniu”. W styczniu 1945 r. spotkał się z wieloma
Żydami, którzy także przeżyli okupację, oraz z Polakami, którzy mu pomagali. Żydzi przygoto‑
wali na jego cześć przyjęcie powitalne, na które przybyło około dwudziestu osób. Mandelkern
miał początkowo zamiar odzyskać rodzinną własność w ramach zwrotu, jak postępowali inni
ocaleni. Aby pozostać na stałe w Parczewie, musiał jednak wystarać się o pozwolenie pobytu
od sowieckiego politruka, pełniącego obowiązki komendanta wojennego. Poszedł do niego ze
znajomym „Leiblem Bocianem” (Abramem Zysmanem), który pracował u jego ojca przed
wojną. „Bocian” handlował wódką i miał styczność na gruncie towarzyskim z wpływowym
komisarzem politycznym (komendantem wojennym miasta). Ponieważ Mandelkern uciekł
z Parczewa w czasie okupacji niemieckiej i był Sowietowi nieznany z widzenia, ten nie dał mu
pozwolenia na pobyt i kazał opuścić miasto. Po kilku dniach Benjamin Mandelkern odnalazł
żonę w Milanówku pod Warszawą i rychło do niej dołączył.67 Mandelkernowie wyjechali z kra‑
ju do Szwecji, gdzie mieszkali przez 3 lata, a w 1950 r. dotarli do Kanady.
Ocalał też Chil (Aleksy) Motyl, ostatni prezes Judenratu w Parczewie (wybrany w paź‑
dzierniku 1942 r.), wysiedlony przez Niemców z Golubia na Kujawach do Parczewa. Motyl
zbiegł, zanim Niemcy wymordowali policję żydowską w ostatniej fazie istnienia getta na po‑
czątku października 1942 r. Jego dwoje niepełnoletnich dzieci (w wieku 7 i 11 lat) przygar‑
nęła 19 sierpnia 1942 r. z tłumu Żydów na Placu pani Kaczyńska, zamieszkała na pierwszym
piętrze w kamienicy przy Rynku 4. Wyżej mieściła się siedziba Kripo (niemieckiej Policji
Kryminalnej). Rodzina Kaczyńskich ukrywała dzieci przez 2 dni, a następnie oboje oddano
ojcu, gdyż matka zginęła w czasie akcji likwidacyjnej. W październiku 1942 r. Motyl, wiedząc
o planowanej akcji niemieckiej, zmierzającej do ostatecznego zlikwidowania resztek getta,
uprosił Kaczyńskich, aby wywieźli dzieci do Radzynia Podlaskiego, gdzie nadal panował złud‑
ny spokój. Kaczyńska odwiozła dzieci na stację kolejową w Parczewie, skąd do Radzynia za‑
wiózł je Nuchim Turkieltaub, właściciel młyna. Jednak na miejscu Turkieltaub nie zajął się
dziećmi Motyla, a te błąkały się po mieście, aż zatrzymała je żandarmeria niemiecka. Gdy
dzieci powiedziały Niemcom, kto je przysłał, zostały z powrotem odesłane do Parczewa.
Wówczas Kaczyńska wręczyła im pieniądze i wysłała do Lublina. Szczęśliwie dożyły wkro‑
czenia Armii Czerwonej w rodzinnym Golubiu, do którego dotarły po przekroczeniu granicy
GG.68 Z kolei ich ojciec w 1943 r. przechowywał się przez pewien czas razem z Yitzhakiem
Wolfem Farbesteinem i jego bratem u rodziny Szwajów w Parczewie.69
Przez 2 lata u pani Ślizgowej i Mateusza Jakuszewskiego przechowywał się Pinkes Aron
Zandel z Łodzi (potem nazywał się „Bolesław Balcerzak”).70 Zdaniem Stanisława Jadczaka
wiele rodzin żydowskich uratowali pracownicy Nadleśnictwa Parczew, zarządzający tartakiem
na Pohulance. Kobietę o nazwisku Perelman (o przezwisku „Słodka”) i jej syna skutecznie
ukrywał Zdzisław Sobieszczuk (właściciel młyna w Parczewie). Okupację niemiecką przeżył
w Warszawie Nuchum Perelman, kierownik żydowskiej kuchni ludowej w Parczewie. Poza
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wspomnianymi wcześniej Mandelkernami, Ludwik Golecki71 pomógł małżeństwu Żyto z nie‑
pełnoletnim synem, Hance Szechter, Wiktorii Lewkowicz (Kopeć), jej bratu i matce – Annie
(uciekinierom ze Lwowa).72
Okupację niemiecką przeżył też Chuna Sobol z Chmielowa koło Parczewa. Ten żydowski
wieśniak, nie chcąc podporządkować się rozkazom okupanta, postanowił latem 1942 r. uciec
z całą rodziną z wioski do Lasów Parczewskich. W końcu 1945 r. wspominał:
W roku 1942 w maju zaczęli wszystkich z wiosek wysiedlać do
gett[a] do Parczewa. Ale ja, wiedząc, co to znaczy getto, starałem się
ukryć, ale nie mogłem; potem, bojąc się pokazać jako Żyd, musiałem
w […] pojechać do Parczewskiego getta. Nie mogąc potrzeć [na to],
co się w getcie dzieje, udałem się z powrotem na wioskę i będąc jesz‑
cze kilka tygodni na wiosce, wyszło rozporządzenie, że sołtys, który nie
wyda Żyda, będzie miał rozstrzał. Więc postanowiłem udać się z całą
rodziną do lasu. Zabrałem z sobą matkę i ojca, a ja miałem żonę i czte‑
rech synów i jedną córkę; zabrałem ze sobą broń. Wtedy dałem znać
do Parczewa, żeby ludzie przychodzili. Zaczęły uciekać z getta i przy‑
chodzić do lasu. W lesie zaczęli się przyłączać rosjanie, które uciekały
z niewoli. Utworzyłem grupę, moja grupa była jedną z najlepszych grup.
Miałem łączność z Moskwą. Samolotami dawali nam pomoc. […] Teraz
jestem tylko z córką i jedyne pragnienie jest dla mnie [wyjechać] do
erec. Pracować jeszcze na ziemi Palestyńskiej.73

Józef Perelman wspominał, że: „W październiku [1942] nastąpiła ponowna akcja [niemiec‑
ka]. Matka była w schronie, a ja z czterema braćmi wybrałem się na dworzec, skąd mieliśmy
pojechać do Warszawy. Znajomy nasz [Wacław] Szarapka, młody chłopak, który wstąpił póź‑
niej do AL (grupy żydowskiej), pilnował, by się nam nic nie stało […]”. Perelman dotarł
z braćmi koleją do getta warszawskiego. Podając się za „Polaka”, jako ślusarz wyjechał do
Niemiec i pracował tam w charakterze robotnika kolejowego. Udawał Polaka wśród socjali‑
stów – Polaków („chciałem dobrać sobie ludzi, przed którymi nie musiałem w 100% udawać.
A więc inteligentnych, nie chodzących do kościoła, wolnomyślnych”). Dożył wejścia Armii
Czerwonej w stolicy Rzeszy w kwietniu 1945 r. Do Parczewa wrócił 3 maja 1945 r. Mieszkał
w 1947 r. w Gdańsku (pracował w porcie jako „Polak”).74
Żydowską gminą wyznaniową w Parczewie kierował i reprezentował na zewnątrz Komitet
Żydowski podporządkowany CKŻP w Warszawie. Zawiązał się on na początku sierpnia 1944 r.
Początkowo na czele Komitetu Żydowskiego stał wspomniany buchalter Chil Motyl75, zwią‑
zany z PPR, po nim funkcję tę pełnił rabin Lejzor Nelkenbaum (syn rabina Lejby z Ostrowa
Lubelskiego). Ponadto w 1945 r. w radzie znaleźli się: Josif Sztern, Izrael Szapiro, Dawid
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Tempy i Hinda Garnek.76 19 sierpnia 1944 r. z inicjatywy Komitetu odbyło się zebranie ogól‑
ne żydowskich obywateli Parczewa, na którym uporządkowano sprawy wyznaniowe gminy.
Powołano do życia Żydowskie Zrzeszenie Religijne w Parczewie z prezesem Motylem na
czele.77 Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 sierpnia 1945 r.
i wojewody lubelskiego z 29 sierpnia tr., Miejska Rada Narodowa w Parczewie na posiedze‑
niu 23 września 1945 r. wydała zgodę ludności żydowskiej na dokonywanie uboju rytualnego
w miejskiej rzeźni.78
Była to społeczność o zbliżonym statusie materialnym, bez takich dysproporcji majątko‑
wych, jak w międzywojniu. Odzyskane przez nią żydowskie nieruchomości położone były
(tak jak przed wojną) w centrum Parczewa, głównie wzdłuż ulic: Kościelna, 11 Listopada,
Piłsudskiego, Nadwalna, Nowowiejska, Rynek, Szeroka, Żabia, Żydowska (Nowa?)
i Warszawska. Na podstawie rozkładu podatku od nieruchomości za rok 1945/1946 można
stwierdzić, że spośród 894 nieruchomości w Parczewie, aż 301 było w posiadaniu Żydów (czyli
mniej więcej jedna trzecia).
Inaczej przedstawiał się rozkład kwot podatku, bo daje on wyobrażenie o realnej warto‑
ści (a tym samym wielkości) nieruchomości posiadanych przez obie grupy narodowe. Łączny
podatek płacony przez Polaków wynosił 56.300 zł, natomiast niewielka (około 200-osobowa)
społeczność żydowska miała niewiele mniej, bo 42.433 zł.79 Przykładowo: większość udziałów
w tzw. nowym młynie motorowym przy obecnej ul. 11 Listopada odzyskali na krótko spadko‑
biercy w osobach: Abrama Lebenbauma, Szyi Libermana, Temy Lebenbaum, Rywki Sztern,
Abrama Chołomskiego i Lejby Kota.80
Pluralizm światopoglądowy (z wyraźną do tej pory dominacją postaw syjonistycznych)
wśród parczewskich Żydów sprzed wybuchu II wojny światowej wyparło dojmujące uczucie
traumy po Zagładzie. Dotyczyło to zarówno osób z okupacyjną przeszłością, jak i tych, którzy
przebywali za linią frontu w ZSRS, i powrócili do Parczewa za jednostkami Armii Czerwonej.
W 1945 r. wspomniany już Izrael Szapiro stwierdził, że mikroskopijna społeczność żydowska
w Parczewie składa się prawie wyłącznie „[…] z byłych partyzantów i ludzi leśnych (z lasu).
Ich psychika i mentalność jest zupełnie inna, niż Żydów, którzy wrócili z niemieckich obozów.
Biorą oni czynny udział w życiu społecznym Parczewa, jak również innych miast w Polsce”.81
Typowym żydowskim partyzantem był szer. Edward Elbaum (rocznik 1910), przyjęty
w połowie stycznia 1945 r. do MO w Parczewie. Ten były partyzant z V Batalionu AL „im.
Hołoda” rodem z Parczewa swe emocje z okresu okupacji niemieckiej wyraził w życiorysie,
pisząc (zgodnie z oryginałem):
[…] Życiorys mój jest doś[ć] bogaty od wybuchu wojny, [w] roku
1942 zostałem wysiedlony do Międzyrzeca [Podlaskiego]. Tam nie
mogłem znieść żywe tortury naszych sióstr i braci zorganizowaliśmy
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grupę chłopów iśmy poszli do lasów Parczewskich. Droga do lasu była
bardzo niebezpieczna bo niemcy chyhali na każdym kroku oprócz nich
pachołkowie niemieccy też nas prześladowali i pragnęli naszej zguby,
mimo tego przetrwaliśmy tę niebezpieczną drogę do lasu. Z przyjściem
w gęstwinę szarych ludzi i brudnych strach mię ogarnął, nie było orga‑
nizacji niczego nie było, ale my chłopcy pełen życia i nadziei samiśmy
się trzymali w ramach, powoli zaczynali z różnych stron i miast przy‑
chodzić ludzie którzy zaczęli organizować dziki naród leśny pierwszy
którego ja pamiętam był Iwan Hołoda i Kazimierz Sidor, został utwo‑
rzony sztab i zaczęła się robota. Pierwsze zadanie mieliśmy grupa Chila
[Grynszpana] on był naszym komendantem pójść na zasadę Niemców
poszło nas około 80 chłopów dobrze uzbrojonych, zasada się dość dobrze
udała, przegoniliśmy Niemców na łeb i na szyje uciekali ile tam wrócili‑
śmy na nasze oznaczone miejsce ze sprawozdaniem i ze zdobytymi żecz‑
mi Niemieckimi. Po odpoczynku dostaliśmy rozkaz na wysadzenie po‑
ciągów, pierwszy który się na ochotnika zgłosiłem, za moim przykładem
dużo chłopów poszło i utworzyłem grupę dywersyjną praca szła pięknie,
w akcji słyszałem jak Niemcy proszą o pomoc, wtedy było mi dobrze na
sercu, odebrałem zemstę za moją zosłaną krew mojej rodziny, po tejże
akcji, nabrałem odwagi i stałem się najlepszym partyzantem całego od‑
działu, oznaczony zostałem Krzyżem Zasługi Grunwaldzkim walczyłem
w dużo bojach nieustannie, aż do przyjścia czerwonej armi[i], która nas
oswobodziła wraz narodem przygnębionym.82

Żydzi z mentalnością „sowiecką” z pewnością czuli się „obco” w polskim otoczeniu, nie‑
skorym do okazywania im sympatii za nadużywanie swojej uprzywilejowanej pozycji oraz ich
przychylność dla agitacji komunistycznej. Niechęć ta była obustronna. Mimo tych animozji,
gros Żydów starał się ułożyć sobie życie na nowo w ramach autonomii narodowej tolerowanej
przez komunistów z PKWN, i wrócił do tradycyjnych zajęć związanych z handlem i rzemio‑
słem. Większość Żydów poświęcała czas na prowadzenie interesów z polskim otoczeniem,
nie zaprzątając sobie uwagi katastrofalną sytuacją polityczną w Polsce. Nie zawsze były to
interesy – w odczuciu Polaków – do końca uczciwe, a bogacenie się ludności żydowskiej stało
się przyczyną chłodnych kontaktów między obiema społecznościami.
W czasie okupacji niemieckiej zaszły radykalne zmiany w strukturze narodowościowej
handlu w Parczewie. Polityka eksterminacji Żydów w dystrykcie lubelskim doprowadziła
w 1942 r. do całkowitego zniszczenia drobnego handlu małomiasteczkowego w jego dotych‑
czasowej postaci. Ta ingerencja okupanta w sferę ekonomiczną ograniczyła się do utworzenia
niemieckich zarządów nad dużymi, najlepiej prosperującymi przedsiębiorstwami handlowy‑
mi. W Parczewie takim zarządem objęto rentowną spółdzielnię „Rolnik” przy ul. Kolejowej,
zajmującą się skupem płodów rolnych i zwierząt hodowlanych, handlem opałem i artykułami
spożywczymi (cukier, mąka, sól, mydło, alkohol, papierosy etc.), które były reglamentowane.
Mimo że funkcjonowały też sklepy niemieckich spółek handlowych, to sektor drob‑
nej przedsiębiorczości i rzemiosła pozostał opustoszały po likwidacji żydowskich sklepów
i warsztatów. W tę niszę weszli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, którzy odkupywali sklepy od
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poprzednich właścicieli lub zakładali nowe.83 Był to proces przyspieszonej emancypacji eko‑
nomicznej ludności nie-żydowskiej w realiach narodowo-socjalistycznej gospodarki w GG.
Wkroczenie Sowietów w lipcu 1944 r. i związany z tym brak poszanowania dla własności pry‑
watnej kolejny raz usankcjonował grabież, tak jak skutecznie łudził komunistyczną utopią
„sprawiedliwości społecznej”. W latach powojennych stało się to bez wątpienia źródłem ludz‑
kiej zawiści, bez politycznych podtekstów.
Żydzi w Parczewie nie garnęli się do szeregów partii komunistycznej. 1 stycznia 1945 r.
w parczewskiej PPR na dwudziestu sześciu członków było zaledwie pięciu Żydów, co stanowi‑
ło niewielki procent spośród miejscowych wyznawców judaizmu. W kolejnych miesiącach nie
odnotowano tendencji wzrostowej. Trudno więc mówić o wyraźnej nadreprezentacji Żydów
w PPR w Parczewie, choć w jej szeregach znalazło się co najmniej dwóch przewodniczących
Komitetu Żydowskiego: wielokrotnie wspominany Motyl, a w 1945 r. również Josef Sztern,
zarządzający jednym z dwóch czynnych młynów motorowych w Parczewie (mielono w nim
zboże na przymusowy kontyngent, ściągany od chłopów pod baczną kontrolą egzekutywy par‑
tyjnej i UB).
Żydzi szczególnie dbali o swoje bezpieczeństwo osobiste, zabiegając o ochronę u sowiec‑
kiego komendanta wojennego oraz aparatu bezpieczeństwa. 4 kwietnia 1945 r. w Parczewie
doszło do spotkania przedstawiciela CKŻP z Lublina, Munysza Izraelewicza (członka PPR),
z Sowietem, kpt. Maszynem, oraz szefem MUBP – ppor. Piotrem Stelmaszukiem, i komen‑
dantem MO – st. sierż. Bazylim Abramiukiem. Głównym tematem konferencji było rozwia‑
nie obaw Josefa Szterna, przewodniczącego Komitetu Żydowskiego w Parczewie, a zarazem
radnego miejskiego, przed spodziewanym uderzeniem podziemia antykomunistycznego na
miasto i groźbą powtórzenia scenariusza „pogromu” z osady Wohyń (pow. Radzyń Podlaski)
z 27 lutego 1945 r. Przygnębiające wrażenie po zabiciu kilku Żydów w Wohyniu wpłynęło pa‑
raliżująco na żydowskich mieszkańców Parczewa, skoro świadomość zagrożenia utrzymywała
się jeszcze przez wiele tygodni (co najmniej do maja 1945 r.). Jednak wiosną 1945 r. liczna
parczewska gmina żydowska tryskała nadzwyczajnym optymizmem na tle skupisk ludności
żydowskiej w powiatowych miastach: Białej Podlaskiej (50 ludzi) i Łukowie (200 ludzi), po‑
grążonych w apatii i chcących jak najszybszej wyjechać z kraju i odnaleźć bliskich zagranicą.
Taki pesymistyczny obraz wyłania się z zachowanych raportów Goldfingera, delegata Komitetu
Żydowskiego z Lublina, który opisał głęboki kryzys organizacyjny w Białej Podlaskiej i niewie‑
le lepszą sytuację w Łukowie.
Ton żydowskiemu życiu politycznemu w Parczewie nadawali członkowie kombatanckiego
Związku Partyzantów Żydów, który był komunistycznym stowarzyszeniem samopomocowym.
Skupiał w swych szeregach byłych partyzantów AL, uczestników sowieckiego ruchu party‑
zanckiego oraz żydowskiej samoobrony. Niektórzy jego członkowie służyli w MO i UB. Nie
kryli swego negatywnego stosunku do AK, wyniesionego z okresu okupacji niemieckiej.
Zjazd założycielski Związku odbył się 19 listopada 1944 r. w Lublinie, uczestniczyło
w nim około 250 osób. Podczas obrad uchwalono rezolucję, którą – zdaniem badacza tego
zagadnienia, Augusta Grabskiego – można uznać za deklarację ideową organizacji.84 W rezo‑
lucji tej wyrażono pełne poparcie żydowskich partyzantów dla PKWN, a niepodległościowe
podziemie oskarżono o współudział w niemieckim „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ży‑
dowskiej”.
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Napisano w niej, że:
[…] Wobec opinii całego świata musimy stwierdzić, że demokra‑
cja polska, zgrupowana dookoła powstałej w podziemiu Krajowej Rady
Narodowej, pomagała Żydom i w najtragiczniejszych dla naszego naro‑
du chwilach ukrywała Żydów przed Niemcami, uzbrajała i przychodziła
z odsieczą.
Wobec opinii całego świata stwierdzamy, że reakcja polska spod zna‑
ku NSZ i AK przez cały okres okupacji niemieckiej mordowała bez żad‑
nych skrupułów ukrywających się Żydów, oddawała ich w ręce Gestapo,
wyrzynała w pień partyzantów żydowskich, którzy wraz z całą demokra‑
cją polską czynnie przeciwstawiali się przemocy okupanta.
Stwierdzamy wobec opinii całego świata, że i obecnie na wyzwolo‑
nych terenach polskich bandyci spod znaku NSZ i AK mordują zza węgła
Żydów, którzy po tyloletnim ukrywaniu się w lochach i piwnicach – wy‑
szli na światło dzienne.
Wzywamy wszystkich Żydów – obywateli polskich, znajdujących się
za granicą, do zaprotestowania przeciwko inspirowanym przez reakcję
polską mordom, dokonanym przez jej agentury w kraju AK i NSZ.
Wzywamy wszystkich Żydów – obywateli polskich, do zgrupowania
się dookoła Krajowej Rady Narodowej i Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego jako jedynych gwarantów Polski demokratycznej.
Wzywamy naszych braci za granicą do udzielenia jak najwydatniej‑
szej, natychmiastowej pomocy dla ocalałej nielicznej, zniszczonej rzeszy
żydowskiej, jak też do najwydatniejszego brania udziału w akcji pomocy
zniszczonej pięcioletnią bandycką okupacją Polsce.
Stwierdzamy, że w dalszym ciągu trwamy w walce w szeregach odro‑
dzonego Wojska Polskiego, u boku demokracji polskiej, z barbarzyńskim
najeźdźcą hitlerowskim i będziemy trwać, aż do ostatecznego zniszcze‑
nia hitleryzmu i powstania wolnej demokratycznej Polski.85

Deklaracja była klarowna i podziemie antykomunistyczne odebrało ją negatywnie, a człon‑
ków Związków Partyzantów Żydów traktowano na równi z kolaborantami z PKWN i policją
polityczną, skupioną w Resorcie BP.
Najprawdopodobniej Związek Partyzantów Żydów w Parczewie powstał już w styczniu
1945 r. podczas otwarcia „Klubu Partyzanckiego” w byłym sklepie i masarni Marii Gierczyńskiej
przy ul. Warszawskiej 19 (róg z ul. Żabią). W końcu 1944 r. Gierczyńska została zatrzymana
przez „resort” pod fałszywym zarzutem współpracy z okupantem niemieckim i wywieziona
do Lublina. Nieoficjalnie „Klub Partyzanta” nazywano też „restauracją Bociana” od przezwi‑
ska wpływowego komendanta żydowskiej „ochrony miasta” – szer. Abrama Zysmana. Polacy
nazywali ten lokal wprost „żydowskim konsumem”, w którym toczyło się życie towarzyskie
Żydów związanych z „resortem” i ich popleczników. Do patronatu nad Związkiem poczuwał
się st. sierż. Bazyli Abramiuk, komendant parczewskiego posterunku MO. Klub miał być tubą
propagandową „władzy ludowej”, oddziaływać „moralnością socjalistyczną” na konserwatyw‑
ne, małomiasteczkowe postawy mieszkańców i zjednywać oportunistów dla nowego okupanta.

82

85

Cyt. za: Tamże, s. 192.

Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 r.

W rzeczywistości była to niczym niewyróżniająca się na tle podobnych lokali prowincjonal‑
na spelunka; ulubione miejsce wódczanych libacji funkcjonariuszy „bezpieki” i ich kliente‑
li. Związek Partyzantów Żydów uczestniczył, bez sukcesu, w wyborach do Miejskiej Rady
Narodowej w Parczewie wiosną 1945 r.
Odbudowana gmina żydowska w Parczewie była mikroskopijną społecznością (w porów‑
naniu do bezpowrotnie minionego świata tradycyjnych sztetli sprzed wojny) podminowaną od
wewnątrz zradykalizowanymi hasłami rewolucyjnymi. Po 1944 r. dokonała się w niej komu‑
nistyczna rewolucja społeczna. Po sowieckim „wyzwoleniu” doszły w niej do głosu jednostki
wcześniej pozostające na marginesie życia prowincjonalnej gminy żydowskiej – typy charakte‑
rologiczne pokroju komendanta „ochrony miasta” Abrama Zysmana („Bociana”), a więc zre‑
woltowane i niechętnie nastawione do tradycji religijnego judaizmu. Trzymały one w szachu
resztę rodaków pragnących spokojnego życia. W imię solidarności narodu boleśnie dotknięte‑
go zbrodnią ludobójstwa, na zewnątrz Żydzi (mimo różnicy zdań czy postaw) podtrzymywali
solidarnie front oporu wobec chrześcijańskiego otoczenia. Triumfował instynkt kolektywu
kosztem indywidualnych wyborów.
Przez niecałe 2 lata (1944‑1946) przewinęło się przez Parczew kilkaset osób pochodzenia
żydowskiego, niekoniecznie związanych rodzinnie z tymi stronami. Niektórzy Żydzi, nie wi‑
dząc perspektyw na ułożenie sobie normalnego życia, opuszczali miasteczko raz na zawsze.
Większość parczewskiego ziomkostwa osiedliła się w poniemieckich, mocno zrujnowanych
miastach na Dolnym Śląsku. Do nich to dołączyła częściowo fala żydowskich uciekinierów
po uderzeniu antykomunistów na Parczew w lutym 1946 r. Inni – przez Warszawę, Wybrzeże,
legalnie lub przez „zieloną granicę” – wydostawali się na Zachód.

Akcja zbrojna WiN
Na początku 1946 r. Parczew zamieszkiwało zaledwie 6.173 mieszkańców86 (w tym oko‑
ło 200 Żydów). Było to typowe prowincjonalne miasteczko, położone na peryferiach powia‑
tu włodawskiego w województwie lubelskim, z rzadką siecią dróg bitych, w terenie mocno
podmokłym i zabagnionym, z dużymi kompleksami leśnymi. Takie warunki naturalne nie
sprzyjały siłom reżimowym w skutecznej obronie przed ruchliwymi oddziałami polskiego czy
ukraińskiego podziemia antykomunistycznego, mogącymi nadal liczyć na poparcie niechętnej
komunistom ludności wiejskiej.
W okresie powojennym relacje polsko-żydowskie we Włodawskiem nie układały się bez‑
konfliktowo. Co prawda, do września 1945 r. na terenie Włodawy i powiatu władze starostwa
nie odnotowały aktów zorganizowanych wystąpień antyżydowskich, to jednak zauważalne na‑
pięcie utrzymywało się i przejawiało się niechęcią Polaków do osób pochodzenia żydowskiego,
znajdujących się w szeregach MO i UB.87 Społeczność żydowska w Parczewie i we Włodawie
przysparzała swoim egoistycznym, wręcz aroganckim, postępowaniem wobec chrześcijańskie‑
go otoczenia terroryzowanego przez reżim komunistyczny sporo problemów lokalnej admi‑
nistracji rządowej, starającej się odegrać rolę rozjemcy. W drugiej połowie 1945 r. starosta
włodawski wielokrotnie powracał do tego tlącego się konfliktu w służbowej korespondencji
z władzami wojewódzkimi w Lublinie. Nieodparta chęć Żydów do wykorzystania koniunktury
politycznej w celu poprawy swego statusu w spauperyzowanym społeczeństwie popychała tę
zbiorowość, zajmującą się tradycyjnymi zajęciami w handlu i rzemiośle, także do udzielenia
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wsparcia komunistycznej policji politycznej i okupantowi sowieckiemu. Komentując te linie
podziałów w lokalnym społeczeństwie, starosta włodawski pisał 5 sierpnia 1945 r.: „Z reguły
niechętnie [Żydzi] nabywają patenty na prowadzenie interesów handlowych i handlują nie‑
legalnie, będąc przeświadczeni, że partyzantom, za jakich się uważają, wszystko wolno jest
robić”.88 W kolejnych miesiącach tendencja ta jedynie się nasiliła. Na początku października
1945 r. starosta z Włodawy pisał:
Żydzi powszechnie podszywają się pod miano partyzantów, w po‑
czynaniach swoich zdradzają cechy tymczasowości. Nie ugruntowują na
miejscowym terenie swojego stanu posiadania, nie organizują stałych
warsztatów pracy, chętnie natomiast spieniężają nieruchomości i w dal‑
szym ciągu odpływają do większych uprzemysłowionych ośrodków na
Zachodzie. Żydzi nie potrafili i nie potrafią współżyć ze społeczeń‑
stwem, ich agresywność i brak wyrobienia do piastowania jakichkolwiek
stanowisk publicznie, a nawet pozostawanie w kadrach MO, zarysowują
tylko głęboki antagonizm. Opinia publiczna z niezadowoleniem konsta‑
tuje, że wielu Żydów, nie należących do kadr MO, afiszuje się posiada‑
niem broni palnej.89

Atmosfera życia codziennego w Parczewie była na tyle nieznośna (do czego wielokrot‑
nie nawiązuje Krótka chronologia oddziału „Jastrzębia”90), że obwodowe dowództwo Zrzeszenia
WiN, po dłuższych wahaniach, ostatecznie wyraziło zgodę na zbrojne przejęcie kontroli nad
miasteczkiem przez oddział por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. Prowadzenie, mimo zna‑
komitej orientacji w terenie, działań zaczepnych z elementem zaskoczenia w porze zimowej
kłóciło się z żelazną zasadą działań partyzanckich: konieczności przetrwania tego trudnego
okresu przez unikanie konfrontacji z przeczesującymi teren grupami operacyjnymi złożonymi
z KBW i UB pod nadzorem oficerów NKWD. W razie okrążenia partyzantów (wytropionych po
śladach widocznych na śniegu lub błocie czy na skutek ewentualnych donosów konfidentów
„bezpieki”) istniało niebezpieczeństwo, że patrol zostanie rozbity. Dowódcy polowi, uzależ‑
nieni od stałych kwater i aprowizacji, z kurczącą się siecią bezpiecznych „melin” konspiracyj‑
nych stosowali taktykę ciągłego manewrowania oddziałem, aby móc uprzedzić zamiary prze‑
ciwnika, a nie wchodzić z nim w ryzykowne zwarcie.
Siły „resortu” i placówka NKWD w Parczewie nie chroniły skutecznie miasteczka przed
nagłymi wypadami partyzantki. Przekonali się o tym boleśnie funkcjonariusze UB i MO oraz
Sowieci podczas akcji ekspropriacyjnej, przeprowadzonej 16 listopada 1945 r. przez kilku‑
nastu partyzantów ukraińskich z rajdowej sotni UPA „Wowki I”. Ukraiński oddział przybył
w połowie października 1945 r. na teren powiatu włodawskiego w celu aktywizacji miejscowej
ludności prawosławnej i spędzenia tu zimy 1945/1946 r. Ostatecznie opuścił nieprzyjazny
teren w końcu grudnia 1945 r. i powrócił do Nadrejonu „Łyman” na południu Lubelszczyzny.
Udany wypad ukraiński został upozorowany na akcję polskich antykomunistów. Dowodził
nim Mychajło Kuras („Krapko”) i dowódca roju „Kindrat” (N.N.) na czele grupy Ukraińców
przebranych w polskie mundury. Żołnierze UPA bez strat własnych w samo południe zdobyli
sporą gotówkę w obu parczewskich spółdzielniach „Rolnik” i „Społem”. Ukraińcy szacowali

84

88
89
90

Cyt. za: S. Jadczak, „Żydzi w Parczewie”, s. 52‑53.
Cyt. za: Tamże, s. 53.
E.E. Taraszkiewicz, „Żelazny”…, s. 92‑94.

Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 r.

siły przeciwnika na dwunastu funkcjonariuszy UB oraz pięciu milicjantów; w czasie akcji po
miasteczku krążyły auta z polskimi cywilami i wojskowymi oraz funkcjonariuszami NKWD.91
Według Jarosława Kopińskiego, pomysł zaatakowania placówki NKWD w Parczewie przez
konspirację poakowską wspólnie z UPA pojawił się już późną jesienią 1945 r. Miał to być efekt
nawiązania współpracy między polskimi a ukraińskimi antykomunistami w powiecie Biała
Podlaska w październiku–listopadzie 1945 r.92 Do uderzenia doszło dopiero na początku lute‑
go 1946 r., po koncentracji żołnierzy miejscowej siatki terenowej oraz stałego oddziału obwo‑
dowego WiN por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. „Resort” z Włodawy zdawał sobie spra‑
wę, że od dłuższego czasu jednym z celów partyzantów był atak na komunistów w Parczewie.
O determinacji podziemia przekonali się funkcjonariusze „bezpieki” 6 listopada 1945 r. pod‑
czas rekonesansu w Ostrowie Lubelskim. Z raportu włodawskiego PUBP z 6 grudnia wiemy,
że AK kontrolowała to miasteczko i okolice, a realna władza spoczywała w rękach „rejonowego
komendanta AK” – Antoniego Kulika. Z rozmowy z nim wynikało, że (zapis oryginału):
[…] AK na pierwszym pożądku niszczy złodziei i bandytów, zaś
drugim jej celem jest zaciągnięcie swych ludzi w organ[a] Władz czy
to do Milicji czy też do organ[ów] Bezpieczeństwa a nawet w in‑
stytucje cywilne, że żadnych organizacji innych nie uznają, że świad‑
czeń rzeczowych z miasta Ostrowa i okolic nie oddadzą, że żadnych
Władz Demokratycznych i Demokracji nie uznają, że pracowników
Bezpieczeństwa, którzy przeszkadzają w działalności wybiją, a w szcze‑
gólności wymienił [Aleksandra] Moniuka Pow[iatowego] Kierownika
PUBP w Lubartowie.
Kiedy wysunięto to mu z naszej strony pytanie, a czy nasz kie‑
rownik Pow[iatowy] też niedobrym dla was, on odpowiedział, że wasz
[Włodzimierz] Kaliszczuk jest Skórwysynem i Enkawudzistą, że on jeże‑
li popadnie w nasze ręce to już więcej nie wróci, oprócz tego powiedział,
że organizacja ich jest bardzo duża, że oni jeszcze zorganizują napad na
Parczew, aby wybić żydów […].93
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Z kolei z raportu wywiadowczego szefa wywiadu Inspektoratu WiN Radzyń Podlaski, kpt.
Władysława Nikszto „Żuka”, z listopada 1945 r. dowiadujemy się o bezprawnych metodach po‑
stępowania funkcjonariuszy UB z Parczewa i o zapleczu społecznym miejscowego „resortu”.
Oficer antykomunistycznego podziemia informował komendę Okręgu Lubelskiego WiN, że:
Funkcjonariusz UB Parczew, Łysko Józef, skradł chłopu na rynku
w Parczewie konia z wozem. Pomagał mu Łabejko Józef z Jabłonia.
Łabejko konia i wóz sprzedał paskarzom. Łabejko był ongiś ścigany przez
żand[armerię] niem[iecką] za bandytyzm i kradzież, a obecnie jest na
służbie UB Parczew. W ostatnich czasach został przyjęty na służbę UB
Kowalczuk Jan z Gęsi. Jest to herszt szajki bandyckiej. W sierpniu br.
[1945] przychwycony na gorącym uczynku przez naszych ludzi i odda‑
ny MO w Komarówce [Podlaskiej], skąd odstawiony do UB w Radzyniu
i zwolniony celem szpiclowania naszej organizacji. Niejaki [Ludwik]
Rycerski z Wohynia, z zawodu blacharz, karany przed wojną za złodziej‑
stwa, jest dziś starostą we Włodawie.94

Ton dezaprobaty dla postawy parczewskich Żydów z „ochrony miasta” wyraźnie przebija
się z relacji żołnierza AK-WiN – Ryszarda Jakubowskiego:
Parczew był obsadzony przez milicję żydowską. Jarmarki odbywa‑
ły się w każdy wtorek w Parczewie i kto chciał sobie coś kupić, jakieś
produkty rolnicze czy świnię, to do Parczewa jechał, bo nie było żad‑
nego zaopatrzenia i chaos cały czas wszędzie panował. Ludzie zaczęli
przychodzić i mówić, że AK-owców lub sympatyków AK-wców łapią tam
Żydzi, biorą na przesłuchania i leją. Żydzi ci wywodzili się z tego terenu,
więc znali poszczególnych gospodarzy. „Jastrząb” [Leon Taraszkiewicz]
zatrzymał któregoś z PPR-owców z Pieszowoli, i przez niego przekazał
do resortu parczewskiego list: „Nie czepiajcie się ludzi, nie maltretuj‑
cie gospodarzy, którzy przyjeżdżają zaopatrzyć się w Parczewie, bo je‑
żeli będziecie przetrzymywali, śledztwa prowadzili, bili, to rozliczymy
się inaczej”. Oni na odwrocie tego listu odpisali „Jastrzębiowi”, że będą
nadal aresztować ludzi, nawet teraz kilku mają, i jak jesteś taki mocny,
to przyjdź i sam sobie ich weź. W końcu doszło do tego, że parczew‑
scy milicjanci i ubecy zamordowali jednego z członków placówki WiN
z Wołoskowoli, i to spowodowało, że „Jastrząb” ruszył na Parczew.95

Wiedza ludności polskiej o uprzywilejowanej pozycji parczewskich Żydów, kolaborujących
z reżimem, była w okolicy szeroko rozpowszechniona. Zresztą dowiedliśmy wyżej, że niepo‑
zbawiona racji. Świadomość ta rozbudzała silne antyżydowskie resentymenty wśród miesz‑
kańców miasteczka i okolicznych wiosek.

94
AIPN, 944/120, Akta sprawy p-ko Rzepeckiemu Janowi i innym, Raport wywiadowczy Starostwa Garwolin za
okres 20 X – 20 XI 1945 r., 24 XI 1945 r., k. 182.
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Koncentracja

Oddział WiN por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, który przejął dowództwo w czerw‑
cu 1945 r. po tragicznej śmierci poprzedniego dowódcy – Tadeusza Bychawskiego „Sępa”,
nie został rozformowany późnym latem 1945 r. w ramach zarządzonej przez Delegaturę Sił
Zbrojnych na Kraj akcji „rozładowywania lasów”. Nie był też bezczynny i poza sporadycznymi
starciami z „resortem”, skupił się na zwalczaniu powszechnego na prowincji pospolitego ban‑
dytyzmu i złodziejstwa, których nie wytępiły MO lub UB (częstokroć werbując z członków
szajek złodziejskich kolejnych swoich informatorów). W ten sposób „Jastrząb” zyskał sobie
życzliwość spauperyzowanego społeczeństwa wiejskiego w powiecie włodawskim.
17 stycznia 1946 r. podziemie polskie skarciło, a przy okazji rozbroiło warty partyjne
w skomunizowanych wsiach ukraińskich Zienki i Górki. Po tej akcji w okolicy Sosnowicy
doszło do wymiany ognia z 12-osobową grupą operacyjną PUBP z Włodawy.96 Z kolei wy‑
dzielona grupa partyzantów pod dowództwem „Jastrzębia” zdobyła 26 stycznia posterunek
MO w Ostrowie Lubelskim. Podczas tej akcji nie udało się wymierzyć kary chłosty ludziom,
którzy, wbrew ogłoszonemu przez podziemie niepodległościowe zakazowi wykupywania po‑
żydowskich domów, nie zrezygnowali z tego niecnego procederu.97 28 stycznia, czyli na
tydzień przed akcją na „resort” w Parczewie, oddział „Jastrzębia” ze wsparciem patrolu
WiN z rejonu Wołoskowoli (pod dowództwem Piotra Kwiatkowskiego „Dąbka”) poskromił
Ukraińców w Kodeńcu (rozbito posterunek MO, spółdzielnię i urząd gminny98) oraz nieda‑
lekim Opolu i Krzywowierzbie.99
Z uwagi na fakt, że kancelaria Obwodu WiN Włodawa nie zachowała się (nie licząc pojedyn‑
czych dokumentów przechowanych w Archiwum Państwowym w Lublinie i w IPN), historycy
nadal nie znają raportu, który por. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” przesłał przełożonym po ak‑
cji zbrojnej w Parczewie 5 lutego 1946 r. Stąd też precyzyjna rekonstrukcja faktów, chociażby
dat i miejsc koncentracji żołnierzy WiN przed uderzeniem, jest znacznie utrudniona. Zwięzłe
informacje na ten temat można znaleźć w raportach struktur WiN sąsiadujących z powiatem
włodawskim (zwłaszcza z Inspektoratu Rejonowego „Radzyń Podlaski”100). Podstawowym
źródłem pozostaje Krótka chronologia oddziału „Jastrzębia”, spisana przez ppor. Edwarda
Taraszkiewicza „Żelaznego”. Jest to jednak przede wszystkim świadectwo pamiętnikarskie,

96
AIPN Lu, 04/1074, Raporty sytuacyjne dekadowe KP MO Włodawa 1946, Raport sytuacyjny Referatu
Śledczego przy KP MO we Włodawie za czas od 20 I do 30 I [19]46 r. do Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie, 30
I 1946 r., k. 28v (tu mowa o starciu 18 I 1946 r. milicjantów z KP MO we Włodawie w czasie akcji wyłapywania dezerterów
z MO w Sosnowicy, podczas której uprowadzony został ranny milicjant Jan Romaneczko i zabita kobieta o nazwisku
Zając z Jamnik).

97
AIPN Lu, 037/12, Raporty dekadowe Sekcji I, II, III, IV, VI, VII i WzB PUBP we Włodawie 7 II – 29 XII 1946 r.,
Sprawozdanie Sekcji II. O przebiegu pracy PUBP we Włodawie za okres od dnia 27 I 1946 do dnia 7 II 1946 r., 6 II 1946 r.,
k. 23a; AIPN Lu, 04/1074, Raporty sytuacyjne dekadowe KP MO Włodawa 1946, Raport sytuacyjny Referatu Śledczego
przy KP MO we Włodawie za czas od 20 I do 30 I [19]46 r. do Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie, 30 I 1946 r., k. 27v
(tu mowa o 60 „bandytach” w mundurach WP, którzy zbierali w Ostrowie Lubelskim kontrybucje od ludzi, którzy kupili
budynki po Żydach).
98

AIPN Lu, 037/13, Raporty dekadowe, specjalne i dzienne kierownictwa PUBP we Włodawie, Raport specjalny
kierownika PUBP we Włodawie, por. M. Oleksy, do zastępcy kierownika WUBP w Lublinie, mjr. Wróblewskiego, 1 I [sic!
– II] 1946 r., k. 6.
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P.o. inspektora kpt. Paweł Łaszkiewicz „Rawicz” w sprawozdaniu wywiadowczym za czas od 1 II do
31 V 1946 r. z 5 VIII 1946 r. zdawkowo odniósł się do akcji WiN: „W nocy z dnia 5 na 6 lutego br. nieznany oddział bojowy
przeprowadził akcję w Parczewie, w wyniku czego zabito 3-ech żydów i sekretarza posterunku MO. Jednocześnie
zabrano gotówkę w paru większych sklepach. Akcję tę przeprowadził prawdopodobnie OL Włodawa. Po tym wypadku
pozostali żydzi wynieśli się w popłochu do Lublina”. Zob. AIPN Lu, 159/1, Akta karne w sprawie Jana SzatowskiegoSzatyńskiego i innych, t. 3, k. 91.

zredagowane po pewnym czasie, i stąd, siłą rzeczy, nie wolne nie tyle od subiektywnych ocen
autora, ile od niezamierzonych błędów faktograficznych.101
Istotne są również zeznania wymuszone przez funkcjonariuszy UB na schwytanych żołnie-
rzach podziemia (uczestnikach akcji), lecz i do nich należy podchodzić ostrożnie ze względu
na okoliczności, w jakich powstały. Takim wymownym przykładem jest wzbudzająca uzasadnio‑
ne kontrowersje tzw. czarna kronika podkomendnego „Jastrzębia” – Ryszarda Jakubowskiego
(„Kruk”, „Majewski”).102 Nie należy bagatelizować relacji wywoływanych po kilkudziesięciu
latach, pochodzących od wiekowych już dziś świadków akcji niepodległościowców. Niestety,
zawierają one sporo uproszczonych sądów, a momentami stanowią zwykłą konfabulację.
Przygotowania podziemia antykomunistycznego do akcji przeciw „resortowi” w Parczewie
wymagały zmobilizowania znacznych sił. Trwały one, co najmniej, od pierwszych dni lutego
1946 r. Zwiększona ruchliwość „Jastrzębia” i jego podkomendnych w tym okresie została wy‑
muszona zimowymi obławami, przeprowadzonymi przez pododdziały KBW przemieszczające
się w terenie z zadaniem wytropienia i rozbicia partyzantów.
Na początku lutego 1946 r. oddział „Jastrzębia” kwaterował (według kroniki „Żelaznego”)
we wsi Kułaków (gm. Wołoskowola). Stąd por. Leon Taraszkiewicz razem z Piotrem
Kwiatkowskim „Dąbkiem” (lokalnym komendantem rejonu) udali się do zastępcy komendan‑
ta Obwodu, Klemensa Panasiuka „Orlisa”, we wsi Lubień (gm. Wyryki) w sprawie uzyskania
zgody komendy Obwodu na atak w Parczewie. „Orlis” przystał na ten pomysł i wydał komen‑
dantowi rejonu (Parczew–Dębowa Kłoda) – Janowi Kazale „Wawrzyńcowi”, rozkaz udzielenia
wszelkiej pomocy przy przygotowaniach do planowanego uderzenia. Od tego momentu trwała
cicha mobilizacja żołnierzy z siatki terenowej, co najmniej z dwóch rejonów WiN. Partyzanci
z oddziału terenowego „Dąbka” razem z odziałem „Jastrzębia” przemieścili się do majątku
Zawelicze koło Sosnowicy. Taki wybór miejsca koncentracji gwarantował, że podchodząc pod
Parczew od południa (od strony Lasów Parczewskich), będą mniej „widoczni” dla sieci infor‑
matorów UB z okolicznych wiosek, niż gdyby posuwali się w kierunku Parczewa jedyną drogą
bitą w okolicy z Sosnowicy przez Dębową Kłodę (od strony Włodawy).103
Równolegle trwała wytężona praca wywiadowcza WiN w Parczewie, związana z wyborem
optymalnego scenariusza rozbicia struktur aparatu bezpieczeństwa. Według zeznań Ryszarda
Jakubowskiego z końca 1953 r. wyglądało to tak: „Wywiad [podziemia w Parczewie] zaś zo‑
stał przeprowadzony przez [Jana] Kazałę [ps. „Wawrzyniec”, komendant rejonu WiN] za

101
Pomylona data akcji czy konsekwentne pisanie o żydowskich członkach ORMO w Parczewie w lutym 1946 r.,
mimo że formacja ta formalnie pojawiła w powiecie włodawskim kilka miesięcy później.
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Po raz pierwszy bez podania personaliów żołnierza WiN została ona zamieszczona w książce: H. Pająk,
„Żelazny” kontra UB (Lublin: Wydawnictwo RETRO, 1993): s. 246‑268. Według ustaleń Grzegorza Makusa, zeznanie
Jakubowskiego było podyktowane okolicznościami, w jakich się znalazł, czyli wyrokiem śmierci zamienionym na
dożywocie. Była to walka człowieka o złagodzenie wyroku, w nadziei na wyjście na wolność; pisał więc wszystko
i o wszystkich konspiratorach, o których wiedział lub słyszał. Spisywał tę relację na Wybrzeżu pod okiem i częściowo pod
dyktando funkcjonariusza UB, Jana Szumskiego. Szumski miał rzekomo podyktować mu dużą część relacji, by wyszła
ona jak najlepiej w kontekście złagodzenia kary. Jakubowski podał w niej wiele szczegółów (nazwisk, pseudonimów,
dat, nazw miejscowości itp.) wydarzeń, w których nie brał udziału, a także nie mógł znać wszystkich opisywanych
szczegółów, bowiem z oddziału WiN odłączył się w połowie 1946 r. (zob. List Grzegorza Makusa do autora, 19 XI 2009 r.,
w zbiorach autora). Z materiałów archiwalnych wynika, że WSR w Szczecinie skazał Jakubowskiego na karę śmierci
w 1949 r. Ostatecznie została ona zamieniona na 15 lat więzienia. Po 4 latach odsiadywania wyroku w szczecińskim
więzieniu – w 1953 r. – Jakubowski miał z własnej inicjatywy wyrazić chęć podzielenia się z funkcjonariuszami MBP
swoją wiedzą o antykomunistycznej konspiracji. Miał to uczynić w nadziei na złagodzenie wyroku pozbawienia wolności.
Zob. AIPN Lu, 08/204, Ref. Włodawa. Sprawa obiektowa krypt. „Spółdzielnia”, „Ocean”. Obwód byłej organizacji WiN,
Notatka służbowa p.o. podprokuratora ppor. Gołąbka, Szczecin, 19 VIII 1953 r., k. 178.
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pośrednictwem Kondrackiego Albina [ps. „Kulon”, komendant placówki WiN w Białce], który
kilkakrotnie jeździł tam, i wraz z trzema ludźmi z Parczewa przygotował wszelkie możliwości,
dane orientacyjne”.104
Nadal też trwała intensywna mobilizacja zaprzysiężonych członków Zrzeszenia z siatki te‑
renowej, co potwierdził ujęty w 1949 r. przez włodawski UB żołnierz rejonu WiN Wołoskowola
(pow. Włodawa) – Władysław Huk („Dzik”) ze wsi Korolówka:
[…] Daty dokładnej nie pamiętam w lutym 1946 r. banda [sic!
– oddział] „Jastrzębia” [Leona Taraszkiewicza], jaka wówczas graso‑
wała [sic! – operowała] we wspólnym porozumieniu się z placówką
„Dąbka” [Piotra Kwiatkowskiego] uplanowała napad na Post[erunek]
MO w Parczewie. Dzień przed napadem, w porze wieczornej ja wraz
z „Dąbkiem”, Sołoniem Walentym, Kucharskim [sic! – Kucharukami]
Stefanem i Franciszkiem, Szymczukiem Janem zam. w Sosnowicy uda‑
liśmy się do wsi Marianka i wówczas „Dąbek” wręczył karabin ręczny
Sobieckiemu Janowi i razem z nami Sobiecki poszedł z Niecponiem
[Nicponiem ps. „Sroka”] Marianem uzbrojony w karabin ręczny, po
czym wszyscy razem udaliśmy się w kierunku Parczewa. Następnego
dnia we wsi Nowiny spotkaliśmy się z oddz[iałem] „Jastrzębia”, idąc da‑
lej w kierunku Parczewa, zaś po drodze dołączyli chłopaki z placówki.105

Według wspomnianego wcześniej Jakubowskiego:
Na dzień przed napadem tym do majątku Libiszów k/Białki przy‑
jechał „Orlis” [Klemens Panasiuk, zastępca komendanta Obwodu WiN
Włodawa] (kwaterowaliśmy w tym czasie w majątku tym), gdzie wraz
z Kazałą, Albinem [Kondrackim] i „Jastrzębiem” oraz „Żelaznym” został
omówiony raz jeszcze plan i możliwości napadu. Do napadu tego miała
przystąpić również grupa z innego terenu, gdzieś spod Lubartowa w sile
ok. 15 ludzi; przewodził nimi „Boruta” (nie znam ich bliżej) [Stefan
Brzuszek z NSZ], jednakże spóźnili się na umówioną godzinę i nie brali
udziału.106

Co ważne, zamysł wspólnego uderzenia oddziałów podziemia poakowskiego i narodowe‑
go na Parczew nie znajduje potwierdzenia w kronice „Żelaznego”, stąd niewykluczone, że
Jakubowski dopisał ten fakt na sugestię funkcjonariusza UB.
Wybór terminu akcji: 5 lutego 1946 r., który przypadał na dzień powszedni – wtorek, nie
był przypadkowy. Tego dnia zwyczajowo odbywały się w miasteczku cotygodniowe targi, na
które tłumnie zjeżdżali chłopi z okolicznych wiosek z zamiarem handlu płodami rolnymi etc.

104
APL, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Okręg Lubelski, Obwód Włodawa, Relacja Ryszarda
Jakubowskiego dotycząca działalności, składu i sposobu rozpracowania ukrywających się żołnierzy bandy WiN pod
dowództwem Taraszkiewicza Leona ps. „Jastrząb” i Taraszkiewicza Edwarda ps. „Żelazny”, sygn. 449, k. 18.
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WSR w Lublinie, Akta Huka Władysława, s. Jana, osk. z art.86§2 KKWP i in.; AIPN Lu, 26/545 (d. sygn. SR765/51), Protokół przesłuchania świadka Władysława Huka, Włodawa, 29 VIII 1949 r., k. 66‑66v.
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APL, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Okręg Lubelski, Obwód Włodawa, Relacja Ryszarda
Jakubowskiego dotycząca działalności, składu i sposobu rozpracowania ukrywających się żołnierzy bandy WiN pod
dowództwem Taraszkiewicza Leona ps. „Jastrząb” i Taraszkiewicza Edwarda ps. „Żelazny”, sygn. 449, k. 18.

Przypieczętowaniu udanych transakcji między zainteresowanymi towarzyszyło tradycyjne
opijanie sporymi ilościami wódki lub samogonu. W pijatykach ochoczo uczestniczyli nie stro‑
niący od alkoholu milicjanci i funkcjonariusze UB. Ulubionym miejscem libacji milicjantów
i strażników żydowskich był „Klub Partyzanta” przy ul. Warszawskiej 19. Osłabienie czujności
popleczników reżimu zapewniło atakującym bezcenny atut zaskoczenia, a szansa wykorzysta‑
nia zwiększonego ruchu wozów chłopskich do i z miasteczka, w który łatwo można było się
wmieszać, nie do pogardzenia.
Porucznik Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, wybierając moment uderzenia na Parczew, był
w lepszej sytuacji, niż zaskoczeni dynamiką wydarzeń komuniści, którzy nagle znaleźli się
w potrzasku. Skoncentrowane na akcję siły podziemia liczyły ponad 50 ludzi (w niektórych
źródłach „resortowych” przeszacowane i oceniane na 120 partyzantów), wśród których trzon
stanowił stały i zaprawiony w boju oddział „Jastrzębia”. Ponadto zmobilizowano członków siat‑
ki terenowej Zrzeszenia. Siły antykomunistów przewyższały potencjał przeciwnika. Wydaje
się, że w chwili ataku partyzantów w Parczewie nie było funkcjonariuszy NKWD w stałej pla‑
cówce w domu Bonika (nie pojawiają się w narracji żadnej ze stron). W mieście nie było także
skoszarowanych okresowo jednostek KBW, które od kilku dni pacyfikowały okoliczne wsie,
zwabione zwiększoną aktywnością partyzantki w gminie Krzywowierzba (oddalonej o około
20 km od Parczewa). Na początku 1946 r. miejskiemu posterunkowi MO w Parczewie zosta‑
li dodatkowo podporządkowani milicjanci ze zlikwidowanego w grudniu 1945 r. posterunku
milicji w Dębowej Kłodzie: plut. Bogdan Kotlarek, szer. Władysław Michalski i szer. Bazyli
Winniczuk.107
Maksymalna liczba milicjantów, funkcjonariuszy UB i straży kolejowej wynosiła kilkana‑
ście osób (w kronice „Żelaznego” mowa o 25), a liczna, lecz bez zbytniej wartości bojowej, ży‑
dowska „ochrona miasta” nie była w stanie zapewnić im dostatecznego wsparcia na wypadek
ataku zaprawionych w akcjach dywersyjnych partyzantów.
Ostatnim punktem zbornym partyzantów przed wkroczeniem do miasteczka była kolonia
Sowin, położona już na przedmieściach Parczewa. Tu doszli jako ostatni członkowie z placó‑
wek podległych komendantowi rejonowemu Janowi Kazale „Wawrzyńcowi”, traktowani jako
„rezerwa do pomocy”. Ustalono wspólne hasło i znaki rakietowe. Uzbrojonych ludzi podzielo‑
no na trzy zasadnicze grupy pod dowództwem por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, Piotra
Kwiatkowskiego „Dąbka” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” oraz mniejsze, kilku‑
osobowe patrole do zadań specjalnych.

Atak
Cel akcji skoncentrowanych oddziałów Zrzeszenia WiN na Parczew był dwojaki: poskro‑
mienie i odwet na funkcjonariuszach UB i milicjantach oraz – równie istotne – podreperowa‑
nie finansów organizacyjnych i aprowizacji stałego oddziału Obwodu WiN Włodawa kosztem
własności sympatyków komunizmu w miasteczku. W przypadku Parczewa akcja ekspropria‑
cyjna podziemia dotknęła głównie żydowskich mieszkańców (choć tylko niewielki procent
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O okresowej likwidacji posterunku MO w Dębowej Kłodzie w końcu 1945 r. zdecydowały względy
bezpieczeństwa jego załogi. Z 3 na 4 XII 1945 r. patrol bojowy WiN pod dowództwem Seweryna Wojtala „Wilka”,
komendanta placówki AK-WiN we wsi Leitnie (gm. Dębowa Kłoda), zastrzelił funkcjonariusza MO – Jana Kota, rozbroił
Bazylego Winniczuka i Teodora Dudara. Z obawy przed następnymi atakami podziemia obsada posterunku nie nocowała
w nim, lecz szukała pojedynczych kwater w zabudowaniach gospodarczych w Dębowej Kłodzie lub w okolicznych
wsiach. Zob. AIPN Lu, 04/1072, Raporty sytuacyjne dekadowe KP MO Włodawa 1945, Raport sytuacyjny KP MO we
Włodawie za czas od dnia 4 XII 1945 do dnia 14 XII 1945 r. do KW MO w Lublinie, 14 XII 1945 r., k. 39v.
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z gminy wyznaniowej miał sformalizowane kontakty z PPR, to jednak większość mężczyzn
zdolnych do noszenia broni była zaangażowana w paramilitarną „ochronę miasta” po stronie
partii komunistycznej), których traktowano jako sojuszników reżimu. Czas akcji obliczono
maksymalnie na kilka godzin.
W Krótkiej chronologii oddziału „Jastrzębia” (pisana w latach 1948/1949) cel akcji został kla‑
rownie wyłożony:
[…] uderzenie na miasto Parczew i rozgromienie zamieszkałych tam
Żydów w ilości 500 osób [informacja błędna – żyło mniej niż 200 osób
pochodzenia żydowskiego], którzy złapali w swoje ręce całkowity han‑
del, nie dając żyć innym drobnym kupcom i handlarzom polskim. Milicja
i UB składały się z około 25 ludzi, których w nocy można było łatwo
zaszachować przy pomocy 2‑3 rkm. Przy okazji tej można by się było
dobrze podreperować na żydowskich sklepach, a przeważnie na obuwiu,
które nam było bardzo potrzebne, gdyż staliśmy pod tym względem
źle.108

Podobnie jako główny cel ataku wskazał żydowskich mieszkańców Parczewa żołnierz WiN
– Ryszard Jakubowski. Z wymuszonej przez „bezpiekę” relacji spisanej w więzieniu, w grud‑
niu 1953 r. dowiadujemy się, że: „Napad ten nosił charakter terrorystyczny w szczególności
[wobec] przebywających tam rodzin żydowskich, jak i likwidacja ich sklepów; jeżeli chodzi
o MO, nie była poświęcona szczególna uwaga na posterunek, jedynie tylko tyle, jeżeli chodziło
o bezpieczeństwo jeśliby dało się przeprowadzić rozbrojenie go tak, lecz specjalnie nie była
uwaga poświęcona i cel napadu na posterunek ten”.109 Jest to jednak przekłamany obraz in‑
tencji podziemia; odzwierciedla tok myślenia funkcjonariuszy BP, uparcie budujących „czarną
legendę” podziemia zbrojnego.
Atak podziemia nastąpił we wtorek po południu – 5 lutego 1946 r.: „Padał drobny desz‑
czyk, raczej gruba, lecz widoczna mgła” – tak zapamiętał ten dzień, po niespełna dwóch latach,
ppor. Edward Taraszkiewicz „Żelazny”. Żołnierze WiN podzieleni na trzy grupy wkroczyli
równocześnie około 17.00‑17.30, od południowych rogatek miasteczka. Przyjęty zawczasu
plan przewidywał, że grupa Piotra Kwiatkowskiego „Dąbka” opanuje pilnowany przez żydow‑
skich strażników jedyny most na ul. Warszawskiej, na Konotopie, który łączył Rynek (ścisłe
centrum miasta) ze stacją kolejową przy ul. Kolejowej. Po zdjęciu Żydów-wartowników, par‑
tyzanci „Dąbka”, pokonując dystans zaledwie kilkuset metrów, mieli dotrzeć przed siedzibę
MO i UB w kamienicy Kaczyńskich przy Rynku 4. Tu, wspólnie z grupą dowodzoną przez por.
Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, mieli opanować z zaskoczenia siedzibę „resortu”. Z kolei
kilkuosobowy patrol partyzantów dowodzony przez Karola Mielniczuka „Wacka” miał za zada‑
nie przejąć urząd pocztowy z centralą telefoniczną przy ul. Warszawskiej 5, uniemożliwiając
tym samym zaalarmowanie i ściągnięcie odsieczy z zewnątrz (Włodawy czy Lublina). Inna
grupa, pod dowództwem Zdzisława Koguta („Rysia”), miała wejść do prywatnego mieszka‑
nia szefa UB – Jana (Iwana) Pawlika (co ciekawe, mieszkał z żoną w siedzibie „bezpieki”).
Ostatnia grupa, dowodzona przez ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, miała rozkaz,
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APL, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Okręg Lubelski, Obwód Włodawa, Relacja Ryszarda
Jakubowskiego dotycząca działalności, składu i sposobu rozpracowania ukrywających się żołnierzy bandy WiN pod
dowództwem Taraszkiewicza Leona ps. „Jastrząb” i Taraszkiewicza Edwarda ps. „Żelazny”, sygn. 449, k. 18.

by przy użyciu niemieckiego karabiny maszynowego MG-42 zaryglować szosę z kierunku
Włodawy, skąd należało się spodziewać odsieczy osaczonym komunistom.110
W pierwszej fazie akcji partyzanci zajęli budynek urzędu pocztowego, w którym pracowała
telefonistka, Janina Nowicka. O godz. 17.30 usłyszała gwałtowne uderzenia w drzwi z kate‑
gorycznym żądaniem ich otwarcia. Partyzanci podszyli się pod „resort”. Po odmowie, wystra‑
szona Nowicka wezwała na pomoc naczelnika poczty mieszkającego w tym samym budynku.
Zanim naczelnik spróbował skontaktować się telefonicznie z posterunkiem milicji, partyzanci
przez wybite okno wtargnęli już do środka, uniemożliwiając mu tę czynność. Nowicka została
przymuszona do wykonania połączenia, przez centralę, z „resortem” we Włodawie (odbyto
rozmowę z majorem sowieckim – doradcą PUBP), a następnie z miejscowym posterunkiem
MO. Następnie zniszczono centralę, zabrano pieniądze i przejrzano korespondencję.111
Mniej więcej w tym samym czasie grupa „Żelaznego” wkroczyła do Spółdzielni RolniczoHandlowej „Rolnik” (ul. Kościelna 29). Zatrudniona w niej Honorata Lesiakówna za zgodą
głównego księgowego, Tomasza Bielskiego, wydała partyzantom z kasy kwotę 7 tys. zł.
Grupie „Dąbka” udało się zdjąć fortelem dwuosobową wartę żydowską na moście, na
Konotopie.112 Jednym z pechowców był Abram Zysman, o którym „Żelazny” zanotował: „[…]
sierżant z UB nazywany popularnie Bocian, a było to dość podłe Żydzisko w stosunku obejścia
z Polakami”.113
O tym samym zdarzeniu Władysław Huk „Dzik” zeznawał w 1949 r. (zapis oryginału):
W tymże samym czasie „Dąbek” złapał dwóch czy trzech żydów,
uzbrojeni byli w automaty PPSza, do których to żydów powiedział że
uciekł mu aresztowany. Żydowie myśleli że jest do [sic! – to] W[ojsko]
P[olskie] i razem udali się w kierunku gdzie było więcej naszych chłop‑
ców. Pod pozorem szukać aresztowanego, gdy „Dąbek” spotkał się ze
swymi ludźmi mrugnął na nich i [ci] zaś rozbroili ich, następnie do‑
prowadzili do „Jastrzębia”, i „Jastrząb” wraz z innymi kazali im ucie‑
kać a w między czasie rozstrzelili. Później złapali jeszcze jednego żydka
w sklepie, którego także zabili […].114
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W liście Michała Wójcika do ŻIH z 1959 r. to pojmanie żydowskich wartowników urosło do ciężkiej wymiany
ognia z wieloma ofiarami. Zdaniem Wójcika (zapis oryginału): „Pewnego dnia wczesnym wieczore[m] bandy endeckie
o nastawieniu antysemickim zbliżyły się pod miasto, a gdy zostali obstrzelani przez warty, to rozpoczęli formalną bitwę
w której zginęli wartownicy na czele z kapitanem, razem dziewięciu ludzi żydów b. partyzantów. W ten sposób wykazali
raz jeszcze bochaterską nieustępliwość przed wrogiem. Po tej bitwie wtargnęli do miasta, gdzie zrabowali sklepy ze
skórą i obówie oraz sklepy spożywcze i umknęli”. Zob. AŻIH, Spuścizna Bernarda Marka S/333, List Michała Wójcika do
ŻIH w Warszawie, 23 XI 1959 r., sygn. 974.
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AIPN Lu, 26/545 (d. sygn. SR-765/51), WSR w Lublinie, Akta Huka Władysława s. Jana osk. z art. 86§2
KKWP i in., Protokół przesłuchania świadka Władysława Huka, Włodawa, 29 VIII 1949 r., k. 66‑66v. Komentarza
wymaga fragment protokołu przesłuchania Huka dotyczący likwidacji przez podziemie rozbrojonych Żydów. Huk nie
był świadkiem ich zastrzelenia, bowiem stał „na ubezpieczeniu” poza centrum Parczewa, a w 1949 r. zeznał tak, jak
oczekiwał od niego oficer śledczy UB. W kronice „Żelaznego” również brak jakichkolwiek informacji o dalszych losach
ujętych wartowników żydowskich. Za protokołem przesłuchania milicjanta, Władysława Michalskiego, z 20 II 1946 r.
można przyjąć hipotezę, że zostali oni zlikwidowani przez żołnierzy WiN podczas próby ucieczki z eskorty w rejonie
ul. Kościelnej. Zdaniem Jadczaka wartowników żydowskich wyprowadzono na ulicę i niezwłocznie rozstrzelano. Zob.
S. Jadczak, „Żydzi w Parczewie”, s. 55.
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Żołnierze WiN, dochodząc ul. Warszawską do Rynku, złapali kolejnego (już trzeciego!)
Żyda, lecz partyzanci zostali zawczasu dostrzeżeni przez Benjamina Turbinera, który pobiegł
ostrzec ziomków w „Klubie Partyzanckim” przy ul. Warszawskiej 19. W tym czasie, zakładając
– jak się okaże – błędnie, że posterunek MO i siedziba MUBP zostały już opanowane przez
grupę „Jastrzębia”, dwóch partyzantów od „Dąbka” weszło do jadłodajni na parterze, w której
siedzieli przy kolacji milicjanci. Zaskoczeni widokiem komunistów, partyzanci instynktownie
cofnęli się na zewnątrz, a swoim dziwnym zachowaniem wzbudzili niepokój wśród zaskoczo‑
nych funkcjonariuszy MO. Ci, wyczuwając grożące im niebezpieczeństwo, przez inne drzwi
wbiegli na drugie piętro, gdzie była zmagazynowana broń. Zaczęła się chaotyczna strzelanina.
Tego wieczoru na posterunku MO służbę pełnił komendant, sierż. Jan (Iwan) Pawlik,
a jego zastępca – sierż. Zygmunt Goldman, wyszedł wcześniej do „Klubu Partyzanckiego”.
Pawlik mieszkał z żoną w tym samym budynku, w którym mieścił się posterunek. Został
w porę ostrzeżony przez funkcjonariusza UB, Mariana Jędrę, który otrzymał telefonicznie
wiadomość z miejscowego urzędu pocztowego, iż posterunek MO został otoczony przez pod‑
ziemie z kategorycznym żądaniem poddania. Na wiadomość o „bandzie” zaczęła mdleć żona
Pawlika, który musiał ją wynieść na pierwsze piętro, do mieszkania Feliksa Kaczyńskiego. I tu
rzekomo, wskutek próśb Kaczyńskich, w „[…] obawie o [ich] własne życie […]”, przeczekał
całe starcie, a w rzeczywistości stchórzył.115 Poza posterunkiem znalazło się kilku milicjan‑
tów: szer. Władysław Michalski i plut. Bogdan Kotlarek, z kolei szer. Bazyli Winniczuk („bez
mojej wiedzy” – jak zeznawał Pawlik) oddalił się do rodzinnego domu we wsi Chmielów.116
Podczas ataku na siedzibę UB/MO, oprócz Jędry, przebywał w niej inny funkcjonariusz UB
– Adolf Konasiuk. Z kolei Kazimierz Ostapowicz z MUBP nie zdążył dobiec do kamienicy
Kaczyńskich i musiał wycofać się; przeczekał akcję WiN w kopcu z ziemniakami na rogatkach
Parczewa.
W takiej sytuacji próba opanowania budynku z marszu przez opóźnioną grupę „Jastrzębia”
skończyła się gwałtowną wymianą ognia na klatce schodowej (między piętrami) między an‑
tykomunistami a funkcjonariuszami UB (Adolfem Konasiukiem i Marianem Jędrą). W trak‑
cie chaotycznej wymiany ognia zginął plut. Wacław Rydzewski z MO.117 Zabarykadowani na
drugim piętrze w kamienicy Kaczyńskich milicjanci i funkcjonariusze UB podjęli chaotyczną
obronę, jej stawką było ich własne życie. Z uwagi na mieszczący się na parterze budynku
skład apteczny i rodzinę Kaczyńskich, por. Taraszkiewicz „Jastrząb” zrezygnował z podpale‑
nia kamienicy. Zostawiając kilku podkomendnych jako obstawę na Rynku, „Jastrząb” przystą‑
pił do realizacji kolejnego etapu akcji: aprowizacji i zdyscyplinowania osób wysługujących się
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Zachowanie Pawlika zostało napiętnowane – podobnie jak defetystyczne zachowania komendantów MO
w Wisznicach i Włodawie – przez kierownictwo PUBP we Włodawie. Jego tchórzostwo podczas akcji WiN zakwalifikowano
jako „robotę rozkładową”. W raporcie stwierdzono: „Komendant Milicji Obywatelskiej w m. Parczew, Pawlik Jan, w czasie
napadu na posterunek w Parczewie, zamiast bronić posterunku, uciekł w chwili obstrzeliwania posterunku do sąsiada
Kaczyńskiego, rozbierając się i kładąc się do łóżka, pistolet oddał właścicielowi domu celem schowania”. Zob. AIPN Lu,
037/11, Sprawozdania szefa PUBP we Włodawie, Sprawozdanie z pracy PUBP we Włodawie za okres sprawozdawczy
od dnia 1 I [19]46 do dnia 7 IV 1946 r. do WUBP w Lublinie, 7 IV 1946 r., k. 24.
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Według mieszkającego wtedy przy Rynku Henryka Bartoszka, obrażenia ciała milicjanta oraz ślady po walce
w środku kamienicy (m.in. poważnie zniszczone w rezultacie eksplozji granatu drzwi od podwórka) oglądane przez
niego następnego dnia (6 lutego) przemawiają za wersją o zabiciu Rydzewskiego przez broniących się komunistów.
W ciemnościach Rydzewski starał się wczołgać po schodach na piętro, lecz został śmiertelnie ugodzony strzałami na
wprost w głowę (resztki mózgu leżały na podłodze i ścianie). Rozmowa telefoniczna autora z Henrykiem Bartoszkiem,
Parczew, 9 III 2012 r. Oficjalnie milicjant W. Rydzewski miał zginąć w walce z „bandytami”.

komunistom. Ta faza trwała stosunkowo długo, bo aż 4‑5 godzin (do około 23.00), aż do chwili
opuszczenia Parczewa przez oddział niepodległościowców. W tym czasie miasteczko było pod
pełną kontrolą podziemia przy aplauzie większości mieszkańców, zwłaszcza młodzieży entu‑
zjastycznie reagującej na obecność „chłopców z lasu”.
Wszystkich postronnych świadków strzelaniny na Rynku partyzanci izolowali i legitymo‑
wali w sklepie Stanisława Pawłowskiego przy ul. 11 Listopada 2. W krótkim czasie gęstniejący
tłum liczył już około 30‑40 osób. Z ulicy zostali wprowadzeni rozbrojeni przy moście Żydzi
z „ochrony miasta”: Abram Zysman i Dawid Tempy vel Tępy oraz jeszcze jeden – Szlome
z pobliskiej Sosnowicy. Następnie wypchnięto Żydów na ul. Kościelną. Wyciągnięto rów‑
nież ze sklepu kompletnie zaskoczonego rozwojem wydarzeń milicjanta – szer. Władysława
Michalskiego. Ten stanowczo zaprzeczał jakimkolwiek kontaktom z „resortem”, skutecznie
wmawiając partyzantom WiN, że jest tylko zdemobilizowanym żołnierzem „ludowego” WP.118
Resztę zakładników zwolniono ze sklepu Pawłowskiego późnym wieczorem (około 22.00),
w momencie wycofania się oddziału WiN z miasta.119
„Bocian”, według zeznań przetrzymywanej w sklepie Pawłowskiego Ewy Goleckiej (wła‑
ścicielki sklepu przy ulicy 11 Listopada 22), został wepchnięty przez partyzantów do środka
z jeszcze jednym Żydem. W jej obecności przez jednego z partyzantów miał być klepnięty po
ramieniu ze słowami: „A ty jesteś u nas notowany”. Zysman miał skomentować sytuację na‑
stępującymi słowami: „Ja się ich nie boję, znam ich z partyzantki [w okresie okupacji niemiec‑
kiej]”. Po pewnym czasie obaj Żydzi zostali wyprowadzeni ze sklepu na zewnątrz. Po chwili
reszta zebranych usłyszała serię strzałów (jak domniemywali egzekucji na wyprowadzonych
osobach).120
Ze sklepu Pawłowskiego wyprowadzono milicjanta Michalskiego i dwóch żydowskich
cywilów w wojskowych sortach mundurowych i postawiono pod ścianą budynku przy ul.
Kościelnej. Według zeznań wspomnianego milicjanta, wykorzystali sytuację, że są pod stra‑
żą tylko jednego partyzanta, i zbiegli (sam Michalski schował się).121 Tymczasem niemający
tego dnia służby na posterunku MO plut. Bogdan Kotlarek udał się na odpoczynek do domu
przy ul. 11 Listopada 42. Na odgłos karabinowych wystrzałów ukrył się u Marii Sarnowskiej
(przyszłej żony). Stawił się na służbę na posterunku MO następnego dnia rano – 6 lutego.122
Po służbie na posterunku MO Żydzi zwyczajowo tłumnie przesiadywali w „Klubie
Partyzanckim” przy ulicy Warszawskiej 19, którego współwłaścicielem był felczer, a zara‑
zem radny miejski – Boruch Elbaum.123 Wspomniany wcześniej Benjamin Turbiner (członek
„ochrony miasta”) dostrzegł wkraczających do miasta po drewnianym moście na Konotopie
żołnierzy WiN. Niezwłocznie pobiegł do „Klubu Partyzanckiego”, ostrzegając zebranych
w nim rodaków, w tym kupującego akurat papierosy sierż. Zygmunta Goldmana z MO, o gro‑
żącym im niebezpieczeństwie. W tym czasie partyzanci ogołocili już prywatne mieszkanie
Turbinera przy ul. Kościelnej 14 oraz jego sklep spożywczo-kolonialny na kwotę 15 tys. zł.124
Sierżant Goldman z wyciągniętą bronią osobistą udał się z „Klubu” w stronę posterunku
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Tamże, Protokół przesłuchania świadka Stanisława Pawłowskiego, Parczew, 11 II 1946 r., k. 50‑51.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Ewy Goleckiej, Parczew, 23 V 1946 r., k. 144‑147.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Władysława Michalskiego, Parczew, 20 II 1946 r., k. 96.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Bogdana Kotlarka, Parczew, 20 II 1946 r., k. 97‑98.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Borucha Elbauma, Parczew, 13 II 1946 r., k. 63.
Tamże, Protokół przesłuchania świadka Benjamina Turbinera, Parczew, 15 II 1946 r., k. 67‑68.
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MO przy Rynku, rychło natknął się na wystawione przez partyzantów ubezpieczenie na rogu
ul. Kościelnej i Warszawskiej. Nie dał się im zaskoczyć i zamiast podania „hasła” wycofywał
się, odstrzeliwując się. Schronił się na strychu jednego z domów. Stamtąd obserwował prze‑
bieg akcji, o czym potem zeznawał:
[…] widziałem doskonale pewne grupy z owej bandy, którzy chodzi‑
li razem z miejscowymi ludźmi, którzy pokazywali owym rabuśnikom,
gdzie mieszkają żydzi. Z owych, którzy prowadzili ich, kilku pozna‑
łem jak: 1) Dejneka Henryk zam. w Parczewie, 2) Trzciński Jan zam.
w Parczewie, 3) Zenek Socko, elektromonter, i czwarty prawdopodobnie
Narusek Ryszard i jeszcze była z nimi jakaś kobieta, której nie pozna‑
łem, i było jeszcze więcej innych ludzi biorących udział. W czasie tego
rabunku byli również u mnie w mieszkaniu prywatnem, gdzie zrabowali
wszystko doszczętnie, a resztę potłuczono.125

Z Goldmanem i Turbinerem wyszedł również członek „ochrony miasta” – Szmul
Kupersztejn, bawiący się w tym czasie w „Klubie Partyzanckim”, równie zaskoczony wieścią
o wkroczeniu partyzantów do Parczewa, jak reszta towarzystwa.
Niemający tego dnia służby na posterunku MO szer. Edward Elbaum udał się do swojego
mieszkania przy ul. Kościelnej 13. Kładąc się do łóżka, usłyszał strzelaninę na parczewskim ryn‑
ku. Z automatem wyszedł na balkon i zobaczył w dole uzbrojonych mężczyzn. Oddał w ich kie‑
runku serie maszynowe. Następnie, wychodząc na ulicę przy domu, dostrzegł uzbrojonych ludzi
prowadzonych rzekomo przez sklepikarza, Stanisława Pawłowskiego, który miał powiedzieć: „Tu
mieszka skurwysyn Edek”. Napastnicy obrabowali mieszkanie Elbauma, zabrali mu służbowy
kbk oraz – według złożonego zeznania – pobili jego małżonkę.126 Z reguły Żydzi nie stawiali
oporu, kryjąc się po parczewskich opłotkach, pragnąc przeczekać sytuację zagrażającą ich życiu.
Za to żydowski „strażnik” – kupiec Dawid Rotbaum (handlarz wyprawioną skórą), ostrze‑
żony także przez Beniamina Turbinera w „Klubie Partyzanckim”, wybiegł na ulicę, chcąc
dostać się do domu przy ul. 11 Listopada 12, gdzie miał karabin. Mimo uzbrojenia, przy‑
gnieciony siłą ognia w jednej z parczewskich uliczek – jak zeznał – „upadłem w błoto, leżąc
pod strachem około 2 godzin”. Rotbaum z Żydem, który go ostrzegł i poinformował o śmierci
„Bociana” oraz o „polowaniu” na innych, uciekł ul. Nadwalną w stronę cmentarza. Tam obaj
przeczekali pobyt partyzantów w Parczewie. Po powrocie do domu, Rotbaum zastał mieszka‑
nie poważnie zdemolowane.127
Ślusarz Lejb Frajberg, wracając późnym popołudniem, po kolacji w restauracji Lipińskiego
przy ul. Kościelnej, został zatrzymany przez jednego z partyzantów okrzykiem: „Chłopcy, zła‑
pałem jednego”. Inny mu odkrzyknął: „Zastrzel go”, a ten przeładował broń. Frajberg twier‑
dził, że uderzył partyzanta i zaczął uciekać. W zeznaniu podał: „Na ten czas posypały się
strzały, od których zostałem ranny w prawe kolano oraz przestrzelono mi jesionkę i czapkę.
W czasie ucieczki gonił za mną jakiś cywil i krzyczał: «Stój, żydzie», a ja przeleciałem […]
przez rzekę i obejrzałem się, i poznałem go; nazywa się... [sic!]”.128
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Brak tożsamości napastnika w protokole zeznania budzi uzasadnione podejrzenie, że pominięcie nazwiska
było celowym zabiegiem oficera śledczego podyktowane chęcią obciążenia niewinnej osoby. Zob. Tamże, Protokół

Kolejny z „ochrony miasta” – rybak Ela Liberman wyszedł z domu z zadaniem poinfor‑
mowania ziomków o konieczności wystawienia nocnej warty. Zaskoczony przez partyzantów,
zaczął do nich strzelać, a ci mieli do niego krzyczeć: „Edek, poddaj się, my tobie nic nie zro‑
bimy, a tylko zabierzemy Ci automat”. Ostatecznie przeczekał akcję WiN ukryty w stodole.129
Ze spółdzielni „Społem” (przy ul. Kolejowej) podziemie zarekwirowało dwa samochody
ciężarowe, na które wrzucono towar ze spółdzielni, sklepów żydowskich czy mieszkań dzia‑
łaczy komunistycznych i ich popleczników. Warto podkreślić, że zabór mienia prywatnego
(poza spółdzielniami „Rolnik” i „Społem”) dotknął w zdecydowanej większości tylko zdekla‑
rowanych zwolenników reżimu komunistycznego. Potwierdzają to choćby zeznania działacza
spółdzielczego, Aleksandra Wołoszyna, z marca 1949 r. (zapis oryginału):
Dnia 5.2.1946 r. wieczorową porą wybrałem się wraz z Makowskim
Władysławem z Parczewa do ob. Szternie imie [sic! – Josef Sztern
– działacz PPR, który administrował młynem motorowym przy ulicy
11 Listopada w Parczewie] nie pamiętam zam. w Parczewie, celem spo‑
rządzenia protokołu na skutek zastoju przemiału mąki dla aprowizacji
Warszawy. W chwili pisania protokołu usłyszałem na ulicy Parczewa
strzały karabinów maszynowych i granatów. Po dłuższej strzelaninie,
którą obserwowaliśmy przez okna usłyszałem krzyki „teraz na żydów”.
W tym czasie żydzi o nazwisku Szterm zwrócili się do nas, ażeby go nie
zdradzać, gdzie on się ma ukryć. Dziecko swoje oddał do sąsiada zaś
sam z żoną i jeszcze jednym żydkiem ukrył się na strychu. Krótko po
tym usłyszeliśmy dobijanie się do drzwi i krzykliwe głosy otwierać, co
też uczyniono. W tej chwili zauważyłem kilkunastu osobników z bronią,
lufami skierowanymi ku nam. Krzycząc ręce do góry, odwróćcie się do
ściany, następnie przystąpili do rewizji szukając u nas broni. Zaznaczam
że osobnicy ci odnosili się do nas wówczas bardzo arogancko. Dalej za‑
pytywał się, gdzie żyd, na co my jednogłośnie po uprzednim umówie‑
niu się powiedzieliśmy, że wyszedł z mieszkania jak tylko okazały się
strzały. Przystąpili do rewizji w pokoju i kuchni, lecz [ich] nie odnaleźli.
Odchodząc bandyci zrabowali maszynę do pisania, oraz odzież różnego
rodzaju i odeszli. Za chwilę wrócili z powrotem do tego samego lokalu,
gdzie zaczęli plądrować w mieszkaniach tj. pokoju i kuchni dosyć grun‑
townie. Po drugim wychodzeniu z mieszkania zauważyłem jak byli obła‑
dowani odzieżą. Po drodze pogubili kilka zrabowanych banknotów, które
jeden z rabusiów podniósł. Zaznaczam że gdy ci bandyci odchodzili my
ich zapytali, czy wyjść do domu, na co oświadczyli że za chwilę pościąga‑
ją placówki, to będzie można […].130

Przed północą (5 lutego), na umówione sygnały rakietowe, wszyscy partyzanci zebrali się
w jednym miejscu. Grupy „Jastrzębia” i „Dąbka” opuściły Parczew na zarekwirowanych samo‑
chodach, a reszta („rezerwa”) z miejscowych placówek oddaliła się na chłopskich podwodach.
przesłuchania świadka Lejby Frajberga, Parczew, 16 II 1946 r., k. 73.
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Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 r.

Warto podkreślić, że poza desperacką obroną siedziby UB przy Rynku, komuniści nie
stawili w miasteczku poważniejszego oporu. Oddali je bez walki. Pilnująca podejścia (ul.
Warszawska) na moście na Konotopie do centrum miasteczka kilkuosobowa nocna warta zło‑
żona z Żydów, dała się zaskoczyć i fortelem została rozbrojona. Za to w akcji podziemia zawio‑
dła koordynacja działań poszczególnych grup, co w ostateczności spowodowało, że główny cel
akcji – rozbicie „resortu” – udało się zrealizować tylko połowicznie. Opanowując urząd pocz‑
towy i przejmując kontrolę nad rozmównicą, pozbawili wparcia zaskoczonych funkcjonariuszy
z powiatowej Włodawy, którzy byli zdani na własne siły.
Odwet podziemia dotyczył osób bez rozróżniania ich pochodzenia etnicznego. Prócz
trzech Żydów, zginął także Polak – plut. Wacław Rydzewski. Wszystkich traktowano jako ko‑
munistów, którzy świadomie zerwali z lojalnością wobec państwa polskiego, wybierając kola‑
borację polityczną z okupantem sowieckim. To na nich skupiła się – po niepowodzeniu akcji
na siedzibę MO i UB – uwaga antykomunistów.
Nowo wybrany zarząd miejski Parczewa zebrał się – po raz pierwszy od grudniowych wybo‑
rów w 1945 r. – dopiero 16 lutego 1946 r. Wśród wielu spraw bieżących na wniosek burmistrza
Józefa Bartoszka zarząd miasta, uwzględniając żądanie komendy MO, postanowił – począwszy
od 19 lutego – obarczyć sołtysów podparczewskich wsi obowiązkiem wyznaczenia czterooso‑
bowych składów do pełnienia nocnych wart razem z milicjantami. W ten sposób starano się
doraźnie rozwiązać problem niedoborów kadrowych parczewskiego „resortu”, który powstał
po likwidacji żydowskiej „ochrony miasta” w wyniku akcji Zrzeszenia WiN sprzed dwóch ty‑
godni.131

Pościg
28 stycznia 1946 r., na rozkaz płk. Jeleckiego z Dowództwa Głównego KBW, dotarł do
Włodawy por. Bolesław Szwejgiert (szef Wydziału Informacji Oddziału RozpoznawczoŚledczego Dowództwa Głównego KBW). Oficer KBW miał za zadanie rozpoznanie terenu
przed planowaną operacją zniszczenia struktur podziemnych we Włodawskiem. Stosowny ra‑
port powstał 30 stycznia, kilka dni później (4 lutego) dotarł do dowództwa KBW. Jego wartość
merytoryczna świadczy o słabej, a w przypadku rejonu Parczewa wręcz znikomej, orientacji
włodawskiego UB w potencjale antykomunistycznej partyzantki.
Rankiem 5 lutego 1946 r. rozpoczęła się równocześnie akcja Wojsk Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (WBW), wsparta przez MO i UB na obszarze pięciu powiatów: Puławy,
Włodawa, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Siedlce (rejon Łosic). Była ona wymierzona w polskie
i ukraińskie podziemie antykomunistyczne; trwała do 15 lutego. W działaniach operacyjnych
wzięło wstępnie udział 2.250 ludzi, z czego we Włodawskiem – początkowo 250 (80 żoł‑
nierzy z 10. Baonu Operacyjnego WBW Lublin, 120 żołnierzy KBW, 50 funkcjonariuszy UB/
MO z Włodawy) pod dowództwem Sowieta, por. Kuźmina. Grupa była podzielona na trzy
podgrupy. W ciągu kilkudniowego przeczesywania terenu w poszukiwaniu oddziałów zabito
9 partyzantów, raniono 8, ujęto 85 „bandytów”, 69 „współpracujących z bandami” i 23 podej‑
rzewanych o sprzyjanie antykomunistom (razem 177 osoby bez zabitych i rannych). Zdobyto:
9 kb, 2 automaty, 1 km, 200 sztuk amunicji oraz 3 egzemplarze innej broni. Ponadto przejęto
magazyn z obuwiem (około 100 par), konia, wóz, samochód, a przede wszystkim kancelarię
z oryginalnymi pieczęciami oddziału WiN. Straty WBW wyniosły 2 zabitych i 10 rannych,
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KBW – 5 zabitych i 3 rannych. KBW poniósł też straty w uzbrojeniu: 1 ckm i 10 kbk oraz
utracił jeden samochód pancerny. W związku z niską wartością bojową KBW, grupa operacyj‑
na została wzmocniona w trakcie akcji pacyfikacyjnej grupą 34 podoficerów i szeregowców
z Kompanii Wyszkolenia WBW Lublin i grupą 50 podoficerów i szeregowców z grupy KBW
(przybyłej do WBW w województwie lubelskim 8 lutego 1946 r.) – osiągając w ostatniej fazie
operacji stan 334 ludzi.132
Licząca 130 ludzi Grupa Operacyjna KBW i UB pod dowództwem kpt. Rozenkera, po
północy 6 lutego 1946 r., dotarła w rejon Parczewa (rozkwaterowała się w osadzie Sosnowica,
gm. Wołoskowola) z zamiarem przeprowadzenia obławy na oddział „Jastrzębia” (w materia‑
łach WBW funkcjonuje często jako: „banda” „Grota” – Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”).
W nocy z 6 na 7 lutego grupa pościgowa w sile około 70 ludzi starła się z partyzantami w okolicy
wsi Wielki Łan. Grupa Operacyjna została oskrzydlona i zmuszona do wycofania się. W zasadz‑
ce niepodległościowców zginęło sześciu żołnierzy KBW, a czterech odniosło rany. Partyzanci
musieli porzucić zarekwirowany dzień wcześniej w Parczewie towar.
Wściekłość komunistów po kolejnej porażce w konfrontacji z nieuchwytnym oddzia‑
łem dopingowała ich do zintensyfikowania działań pacyfikacyjnych. 8 lutego 1946 r. we wsi
Łowiszów (gm. Wola Wereszczyńska) jednostka KBW dopadła i zabiła trzech żołnierzy WiN.
Pościg trwał dalej. Kilka dni później – 12 lutego (a więc już tydzień po zajęciu Parczewa)
– oddziały „Jastrzębia” i „Dąbka” w sile dziewiętnastu ludzi zostały osaczone przez wspól‑
ną obławę KBW z UB (około 140 ludzi). Partyzanci wycofali się pod wieś Marianka (gm.
Wołoskowola) i tam przyjęli walkę. W jej wyniku poległ „Sokół” (Józef Piasecki) z oddziału
„Jastrzębia”. Straty KBW wyniosły trzech zabitych i dziesięciu rannych, a do niewoli dostało
się dwóch oficerów i dwunastu szeregowych, którzy następnie zostali zwolnieni. Tego samego
dnia KBW urządził obławę na ludzi podejrzewanych o związki z konspiracją, co zakończyło
się śmiercią kolejnych 4 członków podziemia.133 Oddział „Jastrzębia” cofnął się do Nowin,
potem przeszedł do Lipniaka (gm. Wola Wereszczyńska) i tu został rozpuszczony, broń zabez‑
pieczona, a partyzanci z OL „zamelinowani” na kwaterach. Bracia Taraszkiewiczowie udali na
saniach do Załucza.134 Tu przeczekali obławę.
Dowódca WBW na Lubelszczyźnie, mjr Welker, 16 lutego 1946 r. oceniał, że: „Prowadzone
akcje operacyjne w wymienionych rejonach pow[iatu] Włodawa dawałyby o dużo większe re‑
zultaty, gdyby miejscowe UBP miało więcej zorganizowane agenturę z pośród ludności cy‑
wilnej i gdyby miejscowa ludność przejawiała więcej przyjaźni działającemu wojsku. I gdyby
przydzielona grupa KOP WP [WOP] była więcej zdolna do boju z bandytyzmem, i gdyby nie
ciężkie warunki komunikacji, ponieważ teren pow[iatu] Włodawy jest bardzo błotnisty”.135
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Exodus – koniec żydowskiego świata w Parczewie

Entuzjastyczne reakcje polskich mieszkańców Parczewa na widok operujących w mia‑
steczku powstańców przeraziły przekonanych o swej nietykalności zwolenników reżimu ży‑
dowskiego pochodzenia. Akcja podkomendnych „Jastrzębia” boleśnie obnażyła nikłą wartość
bojową paramilitarnej ochrony miasta, dowodzonej przez zlikwidowanego Abrama Zysmana
vel „Bociana”. Przejęcie na kilka godzin kontroli przez antykomunistów nad Parczewem wzbu‑
dziło psychozę strachu wśród wyznawców judaizmu. W sparaliżowanej strachem społeczności
żydowskiej zapadły błyskawiczne decyzje co do jej dalszej przyszłości. Ostatecznie położyły
one w ciągu kilku dni kres z trudem odbudowanej po II wojnie światowej parczewskiej gminie
wyznaniowej. Prawie wszyscy Żydzi udali się na stację kolejową w Parczewie i odjechali w kie‑
runku Lublina. Gros z nich osiedlił się na Dolnym Śląsku.
8 lutego 1946 r. w lokalu Komitetu Wojewódzkiego CKŻP na Krakowskim Przedmieściu
w Lublinie stawili się reprezentujący zapewne Komitet Żydowski z Parczewa – rabin Eliasz
Nelkenbaum oraz Baruch Elbaum. Emisariusze zrelacjonowali przebieg starcia aparatu bez‑
pieczeństwa z partyzantami w miasteczku. Wspomnieli o trzech zabitych i jednym ciężko ran‑
nym rodaku. W sposób bardzo emocjonalny i pewnie przez to sugestywny, oddali powszechnie
odczuwaną przez parczewskich Żydów niepewność co do swej przyszłości. Uskarżali się na
ogromne straty materialne powstałe podczas akcji ekspropriacyjnej WiN w „prawie wszyst‑
kich mieszkaniach żydowskich” i szacowali je na zawrotną kwotę wielu milionów złotych, któ‑
re padły łupem napastników. Podkreślili ścisłą współpracę ludności polskiej z partyzantami.
Przede wszystkim jednak poinformowali o tragicznym położeniu Żydów unikających po akcji
podziemia jakichkolwiek kontaktów z polskim otoczeniem. Ludność żydowska w pośpiechu
likwidowała majątki, by jak najszybciej porzucić niegościnne strony. Taki obraz wyłania się
z protokołu na temat zajść w Parczewie, który 14 lutego 1946 r. Centralny Komitet Żydów
Polskich w Warszawie wysłał wraz z pismem przewodnim do prezesa KRN – Edwarda OsóbkiMorawskiego z prośbą o jak szybką interwencję. Do kancelarii prezesa Rady Ministrów wpły‑
nęło ono dopiero 12 kwietnia.136 Trudno dziś wyjaśnić, dlaczego to pismo dotarło do adresata
z tak wielkim opóźnieniem.
Nacisk warszawskiej centrali CKŻP na władze komunistyczne nie zelżał w kolejnych ty‑
godniach. Z biuletynu Żydowskiej Agencji Prasowej z Łodzi świat dowiedział się, że: „[…]
w Parczewie w województwie lubelskim doszło do największego w Polsce od zakończenia wojny
pogromu Żydów. Miasteczko zostało otoczone przez umundurowaną bandę napastników w sile
do 100 do 120 ludzi uzbrojonych w broń palną”.137 Za wszelką cenę starano się wywierać dal‑
szą presję na administrację rządową, aby wykazała więcej determinacji w zwalczaniu postaw
wrogich Żydom na Lubelszczyźnie. 8 maja 1946 r. działacze żydowscy złożyli w Ministerstwie
Administracji Publicznej w Warszawie oficjalne pismo w sprawie bezpieczeństwa wyznawców re‑
ligii mojżeszowej na obszarze województwa lubelskiego. Równocześnie przekazali do wiadomości
treść memoriału wojewódzkiej struktury CKŻP w Lublinie do wojewody lubelskiego datowany
na 25 marca 1946 r. Identyczną wersję oświadczenia dostarczono również do kurii lubelskiej.
Z ludzkiego punktu widzenia treść memoriału należałoby uznać za dramatyczną, lecz jego
wydźwięk społeczny fałszuje prawdziwą stawkę ówczesnej walki politycznej w Polsce powo‑
jennej. Cel – niepodległość kraju – rozpłynął się w lojalizmie działaczy żydowskich wobec
reżimu komunistycznego wyartykułowanym w tonie pełnym obaw o swoją przyszłość przez
aktywistów CKŻP. Sprawy egzystencjalne sprowadzono do klarownego wyboru: czy resztki
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żydostwa polskiego po rzezi dokonanej przez Niemców odnajdą się w realiach kraju zarządza‑
nego siłowo przez polskich komunistów, czy jednak zostaną zmuszone przez „antysemitów”
do opuszczenia kraju na zawsze?
Pisano: „Nastroje paniki wśród Żydów wzrastają i obejmują coraz większe kręgi. Ich sys‑
tem wrażliwości nerwowej, nadwątlony w latach niemieckiej gehenny, w okresie kremato‑
riów i komór gazowych, sprawia, że i ci Żydzi, którzy mieli w kraju podstawę bytu, opartą na
zdrowych zasadach gospodarczych i społecznych, porzucają swój dom i warsztaty pracy, byle
znaleźć się poza terenem objętym zarazą antysemityzmu”.
Dalej zastanawiano się, czy będzie im dane przeżycie okresu przejściowego związanego
z kształtowaniem się prosowieckiego satelity przez siły „postępu”. Na poważnie obawiano się
wciągnięcia przez Polaków do wewnętrznych rozgrywek w roli uniwersalnego katalizatora na‑
pięć politycznych. Nic więc dziwnego, że w warunkach wyzbywania się resztek niepodległości
kraju przez komunistów z PPR CKŻP żądał rozprawienia się z osobami nie godzącymi się na
kompromis z reżimem komunistycznym. Twierdzono:
Uważamy za konieczne domagać się przedsięwzięcia niezwłocznie
środków zaradczych, które by położyły kres zbrodniczej akcji antysemi‑
tyzmu, groźnej dla nas, szkodliwej dla państwa.
Środki te, z grubsza biorąc, podzielić można na dwie grupy: na re‑
presyjne i zapobiegawcze, na karzące i wychowawcze. Sprawców mordu,
siewców nienawiści rasowej należy pociągnąć do surowej odpowiedzial‑
ności karnej, zgodnie z brzmieniem naszego powojennego ustawodaw‑
stwa. Równocześnie należy przedsięwziąć zakrojoną na szeroką skalę
akcję uświadamiającą, by wytępić zatrute ziarno nienawiści zaszczepio‑
ne w latach okupacji. I z punktu widzenia polskiej myśli państwowej,
polskiej racji stanu, również nie można dopuścić, by nawet w części spo‑
łeczeństwa polskiego pokutował duch antysemityzmu, albowiem anty‑
semityzm jest międzynarodowym językiem faszyzmu.

Bez wątpienia była to jakaś postać politycznej „schizofrenii” Żydów, którzy dostrzegali
„wolność”, którą odrzucała przytłaczająca większość Polaków.138
Wojewoda lubelski, Wacław Rózga, zawarł swoje oficjalne stanowisko na temat relacji mię‑
dzy obiema społecznościami w specjalnym zarządzeniu rozesłanym do wszystkich starostów
powiatowych i szefa WUBP w Lublinie w kwietniu 1946 r. Na wstępie przyznał, że na ad‑
ministrowanym przez siebie obszarze daje się zauważyć wzrost nastrojów nieprzychylnych
żydowskim współobywatelom i odnotowuje się przypadki ich zabójstw. W celu powstrzyma‑
nia wzbierającej fali przemocy na prowincji i wymuszenia respektowania praw obywatelskich
mniejszości narodowych, nałożył na starostwa obowiązek czynnego przeciwstawiania się pod‑
sycanym przez „elementy politycznie wrogie” antagonizmów narodowych. Ta ofensywa prze‑
ciw „antysemityzmowi” miała dojść do skutku przy wsparciu przede wszystkim policji poli‑
tycznej (UB) oraz legalnych i akceptowanych przez reżim organizacji społeczno-politycznych.
Miano też zwrócić się o pomoc do cieszącego się w lokalnych wspólnotach niekwestionowa‑
nym autorytetem moralnym duchowieństwa katolickiego oraz stanu nauczycielskiego. W co‑
dziennej praktyce zarządzania pochłoniętego konfliktem zbrojnym województwa lubelskiego
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przed referendum ludowym (wyznaczonym na 30 czerwca 1946 r.) – z punktu widzenia inte‑
resów społeczności żydowskiej – nic się w zasadzie nie zmieniło.
Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować również reportaż pióra Sz. Samta pod
wstrząsającym tytułem „Morderstwo w Parczewie – luty 1946”, który ukazał się na łamach
dziennika Ha’aretz z 29 marca 1946 r. w Palestynie. Był on pisany dla żydowskiego czytelnika
na Bliskim Wschodzie, który słabo orientował się w niuansach powojennych zmagań o Polskę,
stąd grzeszy dość stereotypowym, subiektywnym spojrzeniem na konflikt społeczeństwa pol‑
skiego z władzami komunistycznymi. Narracja dziennikarska jest bolesna i w swej wymowie
bardzo pesymistyczna co do dalszych losów Żydów w Polsce. Trudno się temu dziwić, skoro
oddaje ona intencje Samta, który z bagażem własnych, krytycznych przemyśleń, odbył też
kilka rozmów z żydowskimi mieszkańcami Parczewa nazajutrz po akcji polskiej partyzant‑
ki. Utwierdziły go one w sądach o niezwykle groźnym antysemityzmie na polskiej prowin‑
cji. Korespondent w bardzo przygnębiających tonach odmalował niedolę zaszczutych Żydów
przez niechętnych im na każdym kroku chrześcijańskich sąsiadów. Co ciekawe, konsekwent‑
nie posługuje się zaniżonymi szacunkami liczebności gminy, wymieniając tylko dwudziestu
Żydów w Parczewie na początku 1946 r., oraz zbywa fakt partyjnej legitymacji głównego źródła
swoich informacji – Josefa Szterna z Komitetu Żydowskiego. Fakt zaangażowania miejscowych
Żydów po stronie PPR i formacji siłowych został całkowicie pominięty w jego autorskiej re‑
konstrukcji niedawnej przeszłości. Teoretycznie Samt mógł o tym nie wiedzieć, choć trudno
w to uwierzyć. A mimo podniesionych wyżej mankamentów, reportaż zawiera sporo bezcen‑
nych szczegółów, które oddają stan rozedrgania w umysłach parczewskich Żydów po akcji
oddziału WiN.139

Epilog
Żydowska gmina wyznaniowa w Parczewie przestała istnieć w dość burzliwych okolicz‑
nościach w połowie lutego 1946 r. W imię solidarności narodowej gros wyznawców judaizmu
z dnia na dzień opuścił swoje domy i porzucił miejsca pracy. Żywioł ten rozpłynął się w wielu
zakątkach kraju, głównie osiadł na Dolnym Śląsku. Większość Żydów w Parczewie zapłaciła
cenę exodusu wyłącznie za aktywną kolaborację polityczną garstki swoich rodaków z reżimem
komunistycznym. Niektórzy z nich ponieśli zasłużoną karę podczas akcji zbrojnej podziemia
niepodległościowego 5 lutego 1946 r., gdy innym udało się szczęśliwie jej uniknąć.
Ta dynamika zmian ludnościowych w Parczewie idealnie wpisuje się w logikę permanent‑
nej wojny rewolucyjnej, która ogarnęła ziemie polskie po II wojnie światowej. Jej istotą było,
poza zwyczajowym zaborem terytorium pokonanego przez agresora, przede wszystkim roz‑
bicie tradycyjnych, historycznych struktur społecznych w rezultacie rewolucji według wzor‑
ców bolszewickich z Rosji. Jej mutacji we Włodawskiem należy szukać w okresie międzywo‑
jennym (konfrontacja kompartii na styku z instytucjami niepodległego państwa polskiego).
Społeczność parczewskich Żydów przez cały okres powojenny pozostawała na niełasce par‑
tii komunistycznej i była faktycznie zakładnikiem bieżącej polityki wewnętrznej i uwarun‑
kowań międzynarodowych Polski „ludowej”. Podczas krwawej sowietyzacji obszaru Polesia
Lubelskiego po 1944 r. rolę ideologicznego pośrednika ocalałych z Zagłady a PPR i Sowietami
odegrał w Parczewie faworyzowany przez komunistów Związek Partyzantów Żydów. Te kom‑
batanckie, samopomocowe stowarzyszenie żydowskich bojowców, kierowane przez Abrama
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Zysmana, korzystało z przywilejów politycznych. Jego członkowie, jako strażnicy nowego po‑
rządku społeczno-politycznego, bezkarnie dopuszczali się wyzysku ekonomicznego zastrasza‑
nych mieszkańców Parczewa. Taka sytuacja niezmiernie jątrzyła codzienne stosunki polsko‑
-żydowskie, doprowadzając do kulminacji antagonizmu na początku 1946 r. Nad zachowaniem
takiego status quo w miasteczku czuwała komunistyczna policja polityczna głównie autoramen‑
tu mniejszościowego (zwłaszcza Ukraińców).
Lutowy wybuch agresji wobec społeczności żydowskiej w Parczewie – wbrew temu, co
starała się podnosić „na gorąco” strona żydowska skupiona w CKŻP, naciskając na struktury
samorządowe, rządowe, siłowe, a nawet hierarchów kościelnych z kurii lubelskiej o aktyw‑
ne zwalczanie „antysemityzmu” – miała charakter ograniczony, selektywny i skupiła się na
konkretnych osobach, co do których nie ulegało wątpliwości, że są czynnie zaangażowane po
stronie reżimu.

*
Pogrom or Revenge? The Military Operation of the “Freedom and Independence” (WiN)
Against the Town of Parczew on 5 February 1946
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The essay demystifies the events and interpretational abuses associated with an attack launched by
an independentist underground resistance unit, led by Lt. Leon Taraszkiewicz nom de guerre “Jastrząb”
(“Hawk”), on the small town of Parczew in the province of Lublin in modern-day eastern Poland. In the
historiography of Polish-Jewish relations, the unit’s takeover of the town for a period of several hours
is generally – and erroneously – referred to as a “pogrom” of the town’s surviving Jews following the
Holocaust. However, the authors of such publications consistently ignore the collaboration of a handful
of Parczew’s Jews with the Communist Party (PPR), the secret police (UB), and the regime’s militia
(MO). The following article reveals the existence – as of August 1944 – of a rather large Jewish parami‑
litary formation enforcing “order” in the town – in symbiosis with the local communist terror apparatus.
The essay demonstrates the particular and local context of the Anti-Communist Uprising against the
Soviet occupation in the county of Włodawa. After the Soviets entered the area in the summer of 1944
the local minorities (chiefly the Ukrainians and Jews) opposed armed resistance against the new occu‑
pier, which generated a conflict of interests between them and the independentist aspirations of the
Polish population.

Polskie podziemie a Żydzi:
korekta obrazu11
Mark Paul

Stratą czasu byłoby roztrząsanie, czy mamy do czynienia z przykła‑
dem bezgranicznej ignorancji, czy złą wolą i manipulacją, skoro, powiedz‑
my o tym od razu, materiały archiwalne w sposób jednoznaczny rozstrzy‑
gają interesującą nas kwestię. Daleko bardziej zajmujący od dociekania
przyczyn łamania standardów warsztatowych przez przedstawicieli tego
środowiska, od lat epatujących czytelników pseudometodologicznymi
frazesami jest wyłaniający się z tych materiałów przebieg zdarzeń […].2

Dariusz Libionka

Czy AK odmówiła przyjęcia ŻOB-owców?
Tak jak w PRL w okresie stalinowskim, na Zachodzie przyjęło się, że „antysemicka AK”
nie przyjmowała w swoje szeregi Żydów. Opinia ta pokutuje tam do dziś. W Polsce przypomi‑
na się ją ponownie, np. Dariusz Libionka twierdzi, że „po odmowie przyjęcia oddziału w sze‑
regi Armii Krajowej, niewiele wiadomo zresztą o okolicznościach tej sytuacji, [ŻOB-owcy]
zgłosili akces do tworzącej się na obszarze Starego Miasta Armii Ludowej”.3 Wśród przyto‑
czonych żydowskich świadków pertraktacji z AK brakuje głosu Marysi Warman (czyli Bronki
Feinmesser), żony Zygmunta Warmana. Jej wypowiedź na ten temat jest znana badaczom od
wielu lat:
Gdy wybuchło polskie powstanie [warszawskie w 1944 r.], Antek
[Cukierman] i Marek [Edelman] zwrócili się do wyższych stopniem ofi‑
cerów polskiej armii [AK] i poprosili ich, aby nas przyjęto całą grupą jako
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Autor dziękuje prof. Markowi J. Chodakiewiczowi za cenne uwagi i za pomoc w tłumaczeniu na polski niektó‑
rych cytatów. Zob. M.J. Chodakiewicz, „Przypadek Felhendlera”, Najwyższy Czas!, nr 50 (11 XII 2010); tegoż, „Podziemie
żydowskie”, tamże, nr 50 (10 XII 2011): s. 34‑35.
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D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem
– korekta obrazu”, Zagłada Żydów. Studia i materiały, t. 7 (2011): s. 28‑29.
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Zob. tegoż, „Żydzi w Powstaniu Warszawskim” [w:] Żydzi w walce, t. 2: Opór i walka z faszyzmem w latach
1939‑1945 (Warszawa: ŻIH, 2010): s. 23. Zob. także: B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie
(Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2009), gdzie zagadnienie to jest szerzej omówione na
stronach 42‑47.

Żydowską Organizację Bojową. Odmówili. „Pojedynczo, proszę bardzo,
ale nie zbiorowo; nie damy wam żadnego dowódcy”. No to poszli do
Armii Ludowej, i oni przyjęli nas jako grupę. I dali nam dowódcę.4

A więc nie było odmowy przyjęcia ŻOB-owców w szeregi AK, lecz nie zgodzono się na
przyjęcie ich jako oddzielnego oddziału. Nie wiadomo zresztą, do jakiego stopnia pertrakcje
ze strony ŻOB-owców były szczere. Cukierman sam zaznaczył, że z góry „wiedziałem, że będę
walczyć w szeregach komunistycznej Armii Ludowej”.5
Stosunek ŻOB-owców do polskiego podziemia, w tym do AK, wciąż wymaga rzetelnych
badań. Dotyczy to szczególnie wpływu komunizmu na tę sprawę. O prosowieckim nastawie‑
niu dużej części żydowskiego podziemia pisała swego czasu Teresa Prekerowa.6 Sedno sprawy
wyjaśnił Marek J. Chodakiewicz. Wskazał on, iż lewicowa ŻOB i Żydowski Komitet Narodowy
(ŻKN) – najliczniejsze formacje podziemia żydowskiego – współpracowały z komunistami.
Co więcej, ugrupowania te tolerowały agenturę NKWD w getcie, miały też wyraźnie filoso‑
wiecki charakter. Ten ostatni fakt byłby zrozumiały, gdyby odnosił się jedynie do militarnego
aspektu pochodu Stalina na Zachód. Niemcy bezlitośnie eksterminowali Żydów; większości
z nich było wszystko jedno, kto uchroniłby ich od śmierci. A ponieważ Wehrmacht biła głów‑
nie Armia Czerwona, stąd stała się źródłem wielkiej nadziei ludności żydowskiej.
Pisząc jednak o filosowietyzmie w lewicowym podziemiu żydowskim, Chodakiewicz miał
na myśli strategiczne popieranie ZSRS ze względów ideologicznych. Sowieci mieli nie tylko
wszystkich „wyzwolić” od Niemców, ale również „wyzwolić” z wolności, czyli zaprowadzić
socjalizm po wojnie. Podczas gdy syjoniści-rewizjoniści z Żydowskiego Związku Walki (ŻZW)
byli antykomunistyczni, ŻOB pozostawała pod wyraźnym wpływem marksizmu i skłaniała się
ku totalitaryzmowi. Jedynie Bund zachował nieufność wobec Sowietów i ich popleczników
w Polsce. Ale i Bund naturalnie chciał socjalizmu, chociaż wolałby sam go wprowadzać i samo‑
dzielnie sprawować władzę.
Syjoniści-socjaliści (Poalej Syjon) i lewicowi syjoniści-socjaliści (Poalej Syjon Lewica) byli
filobolszewikami. Sami pisali o tym otwarcie, choćby na łamach pisma Neged Hazerem, które‑
go redaktorem naczelnym był późniejszy komendant główny ŻOB, Mordechaj Anielewicz.
W konspiracyjnej gazetce Jutrznia z lutego 1942 r. (wydawanej przez Haszomer Hacair) czyta‑
my: „Na gruzach faszystowskiego barbarzyństwa założą wyzwolone ludy Europy pod przewod‑
nictwem ZSRR prawdziwie wolną federację europejską – federację wolnych ludów w ramach
Socjalistycznej Unii Rad”. Mimo to żydowscy lewicowcy, w tym i komuniści, zwracali się do
AK o pomoc, szczególnie o broń. Trudno się dziwić, że polskie podziemie niepodległościowe
traktowało podziemie żydowskie nieufnie, a czasami wrogo.7

4
„When the Polish uprising broke out, Antek [Zuckerman] and Marek [Edelman] went to the higher officers
in the Polish [Home] army and asked them to take us as a group, as the Jewish Fighting Organization. They refused.
«Individually, please come, but not as a group; we won’t give you any commander». So they went to the Armia Ludowa,
and they took us as a group. They gave us a commanding officer”. Zob. B. Gurewitsch (red.), Mothers, Sisters, Resisters.
Oral Histories of Women Who Survived the Holocaust (Tuscaloosa, AL–Londyn: The University of Alabama Press, 1998):
s. 288.
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Wybitny historyk amerykański, István Deák, przyznaje, że podziemie żydowskie było pro‑
stalinowskie. I to właśnie spowodowało nieufność AK, a nie zaś rzekomy „polski antysemity‑
zm”.8 Zgadza się z tym historyk Timothy Snyder:
Niektórzy dowódcy Armii Krajowej bali się, że uzbrajanie Żydów po‑
może w rozprzestrzenianiu się władzy sowieckiej. […] te przemyślenia
nie były całkiem bezpodstawne. Polska Partia Robotnicza była częścią
Żydowskiej Organizacji Bojowej, której Armia Krajowa dostarczyła broń.
Człowiek, który wynegocjował dostarczenie tej broni, to Aryeh Wilner,
który w tym samym czasie współpracował z komunistami. Żydowski
reprezentant przy wydziale rządu polskiego, odpowiedzialnym za ra‑
towanie Żydów to Adolf Berman, który również utrzymywał kontakty
z komunistami.9

Libionka et consortes albo nie mają o tym pojęcia, albo udają, że nie mają. Ciągle jednak
wychodzą na jaw nieznane polskim historykom źródła żydowskie, które podejmują to drażli‑
we zagadnienie. Gideon Hausner, izraelski prokurator (m.in. z procesu Adolfa Eichmanna),
stwierdził jednoznacznie, że „do ataku na Rosję [sic! – ZSRS w czerwcu 1941 r.] żydowskie
elementy prokomunistyczne w getcie powielały oficjalną linię sowiecką. W swojej propagan‑
dzie nawoływały do całkowitej kolaboracji z niemieckimi siłami okupacyjnymi”.10 Taki sam
stosunek do Sowietów miało to środowisko po ataku Hitlera na ZSRS. Lewicowe podzie‑
mie żydowskie stawiało na komunistów, podziwiało system sowiecki, a w relacjach z polskimi
niepodległościowcami zachowywało się wiarołomnie. Tak opowiada o tym polityk narodowy,
syjonista-rewizjonista i badacz historii ŻZW – Mosze Arens:
[Aryeh „Jurek”] Wilner doświadczył wielu kłopotów, starając
się uzyskać wsparcie AK dla ŻOB. Podczas pierwszego spotkania
z Polakami spytano go, kim są członkowie organizacji, którą reprezen‑
tuje. Wytłumaczono mu, że warunkiem, aby AK pomogła podziemiu
w getcie jest to, aby reprezentowało ono wszystkie partie i ruchy ży‑
dowskie tam działające. Po umowie z Bundem w listopadzie [1942 r.]
i po utworzeniu komitetu koordynującego działalność ŻOB, Wilner
był w stanie zaraportować AK, że wszystkie partie są reprezentowane
w ŻOB. Włączył w to nawet [fałszywie] Rewizjonistów, bo zdawał so‑
bie sprawę, że związki Rewizjonistów z przedwojennym rządem polskim
i z Wojskiem Polskim były znane AK. Rozsądnie pominął udział komu‑
nistów w ŻOB, bowiem AK była wroga komunistom oraz podejrzewała,
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Zob. I. Deák, „Memories of Hell”, The New York Review of Books, 26 VI 1997. Jest to recenzja pracy:
T. Todorov, Facing the Extreme. Moral Life in the Concentration Camps (Nowy Jork: Metropolitan Books, 1996).
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Zob. T. Snyder, „Jews, Poles & Nazis: The Terrible History”, The New York Review of Books, 24 VI 2010: „Some
Home Army commanders feared that arming Polish Jews would ease the spread of Soviet power. …the concern was not
entirely unjustified. The Polish Communist party was part of the Jewish Combat Organization, which the Home Army had
supplied with arms. The man who negotiated those arms transfers, Aryeh Wilner, was also negotiating with Communists.
The Jewish representative within the Polish government department charged with rescuing Jews, Adolf Berman, was
also in touch with the Communists”.

10

G. Hausner, Justice at Jerusalem (New York: Harper & Row, 1966): s. 184: „Until the German attack on Russia
[in June 1941], Jewish pro-communist elements in the ghettos followed the official Soviet line; they kept propagandizing
for complete cooperation with the German occupation forces”.

że organizacje socjalistyczno-syjonistyczne są bliskie komunistom. Ale
teraz AK postawiła ŻOB przed następującym dylematem: Polacy po‑
wiedzieli Wilnerowi, że warunkiem poparcia z ich strony jest deklaracja,
iż w razie wojny między Polską a Związkiem Sowieckim ŻOB będzie
gotowa walczyć za Polskę przeciw Armii Czerwonej. To żądanie doty‑
czące przyszłej hipotetycznej sytuacji, która w tym czasie była trudna
do wyobrażenia, mimo wszystko, spowodowało spore zamieszanie wśród
niektórych organizacji członkowskich ŻOB, które pozostawały wierne
swym przedwojennym ideologiom. Zamiast machnąć ręką na tę sprawę
i powiedzieć AK to, co Polacy chcieli usłyszeć, podjęto długą debatę.
Haszomer Hacair i Poalej Syjon Lewica uznały, że taka deklaracja była‑
by zdradą ich „najbardziej świętych ideałów”. Przedstawiciel Bundu nie
wyraził zdania na ten temat. Odprawa ŻOB, zwołana w celu przedys‑
kutowania polskiego żądania, nie doprowadziła do rozwiązania sprawy.
Spotkano się więc następnego dnia. [Hersz] Berliński wymyślił,
jak z tego wszystkiego się wykaraskać. Zasugerował on, że nie ŻOB,
a Żydowski Komitet Narodowy powinien wysłać do rządu polskiego na‑
stępującą deklarację: „Jako obywatele Polski jesteśmy zobowiązani do
przestrzegania deklaracji rządu RP”. I wtedy Berliński w imieniu Poalej
Syjon Lewicy pokazał, że ma czyste sumienie, przemawiając do zebra‑
nych:
„Drodzy towarzysze! W razie konfliktu między Polską a Związkiem
Sowieckim zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby podminować pol‑
ski potencjał do walki. Nasze miejsce jest w szeregach Armii Czerwonej
i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc jej zwyciężyć.
Październik 1917 roku nauczył nas, że wielu z naszych przyjaciół dzisiaj
będzie naszymi krwawymi wrogami w decydującym momencie bitwy
o władzę nad robotnikami. Zjednoczyliśmy się, aby walczyć przeciw‑
ko niemieckiemu okupantowi, przeciwko likwidacji mas żydowskich
w getcie warszawskim. Nie można wykluczyć, że oręż, który dostaniemy
wspólnym wysiłkiem [od AK], zostanie zwrócony przeciwko tym drugim
[polskim niepodległościowcom] w okresie brzemiennej w skutki decyzji
o przyszłości świata, o ile polityczne interesy klasy robotniczej i jej wio‑
dącej siły będą tego od nas wymagały”. Reprezentanci Haszomer Hacair
pokiwali głowami na zgodę, a przedstawiciel Bundu nie powiedział nic.
Po otrzymaniu deklaracji od ŻKN AK nie stawiała już żądań natury po‑
litycznej.11

Są to ciekawe szczegóły, choć nie stanowią one żadnych rewelacji. Jednak większość histo‑
ryków woli przemilczeć ten temat w związku z jednoznacznymi skojarzeniami ze stereotypem
„żydokomuny”.
Nawet jednak takie szczegóły pozwalają uzupełnić obraz uczestników tamtych wydarzeń, np.
ciekawe dane o późniejszym losie Hersza Berlińskiego podaje Pnina Papier (Grynszpan-Frymer).
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Zob. M. Arens, Flags over the Warsaw Ghetto. The Untold Story of the Warsaw Ghetto Uprising (Jerozolima–
Nowy Jork: Gefen, 2011): s. 141‑143. Także polskie tłumaczenie: M. Arens, Flagi nad gettem. Rzecz o powstaniu w getcie
warszawskim (Budapeszt/Kraków: Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2011).
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Twierdzi ona, że Berliński, będąc komendantem ŻOB, porzucił swój oddział w getcie warszaw‑
skim, a będąc partyzantem w lesie wyszkowskim, ukradł żywność z zapasu zdobytego przez
partyzantów podczas grabieży. Postanowiono zlikwidować go: „Zdecydowano wyeliminować
Berlińskiego i misję tę powierzono Papier. Jednak ona odmówiła jej wykonania. Tak skomen‑
tował tę sprawę Israel Gutman: «Przykro mi, ale uważam, że może tam zaszło coś bardziej
poważnego, coś takiego, o czym ona sama nie ma ochoty mówić»”.12
Nie były to jedyne przykłady grabieży dokonanej przez oddziały post-ŻOB-owskie; tzw.
Pinkertowcy (pracownicy zakładu pogrzebowego w getcie warszawskim), znajdujący się w od‑
działach żydowskich w lesie wyszkowskim, także cieszyli się złą sławą.13 Jan Zaleski (ps.
„Dudek”) z PPR natomiast wspomina: „W lipcu 1943 roku z trzech wymienionych grup ży‑
dowskich wyłoniła się samorzutnie grupa pod dowództwem «Ignaca Gajowego», która oderwa‑
ła się od oddziału i poszła w lasy mińskie, gdzie trudniła się bandytyzmem. W grupie tej byli
przeważnie byli członkowie Ordnungsdienst [tzw. policji żydowskiej] w getcie warszawskim”.14
Możemy naturalnie debatować, czy podporządkowanie takich grup AK spowodowałoby ich
„odbandycenie”.

Kto zamordował Lejba Feldhendlera?
Historycy żydowscy mają kłopoty z precyzyjnym ustaleniem okoliczności zgonu Lejba (vel
Leona) Feldhendlera, jednego z przywódców powstania w Sobiborze. Nie potrafią szczegóło‑
wo zbadać tego przypadku. Zamiast tego prezentują jednowymiarowe klisze o polskiej winie,
wskazując zwykle na „antysemityzm” jako powód jego śmierci.
Według Shmuela Krakowskiego Feldhendler zginął 4 czerwca 1945 r. w Lublinie na ul.
Kowalskiej 4 z ręki „polskiej bandy antysemickiej”.15 Natomiast Martin Gilbert twierdzi, że
Feldhendler „został zamordowany przez Polaków” 2 kwietnia tego roku.16 Wersje znajdujące
się w kolejnych źródłach przytacza w dwóch swoich pracach Marek Jan Chodakiewicz. Jako
pierwszy zakwestionował on rozpowszechnioną w literaturze przedmiotu konstatację, jakoby
Feldhendler zginął z ręki „polskich antysemitów”:
Często trudno odtworzyć okoliczności zajść antyżydowskich, które
opisywane są w relacjach w przeciwstawny sposób, tak jak w wypad‑
ku Lejba Feldhendlera z Żółkiewki. Jak podaje świadectwo Harolda
Wernera (Hersza Cymermana), „Leon Feldhendler” został zabity
w Lublinie przez „tłum antysemickich Polaków”. Joseph Tenenbaum
utrzymuje jednak, iż „Leon Feldhendler” został zamordowany przez

12

Zob. V. Levy-Barzilai, „The Rebels Among Us”, Haaretz, 11 X 2006: „The decision was made to eliminate
Berlinski and the mission was assigned to Papier. However, she refused to carry it out. Israel Gutman comments on this:
“I tend to think, I’m afraid, that maybe there was something more serious, which she herself is unwilling to talk about,
even today”.
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Tajne oblicze GL–AL i PPR. Dokumenty, (oprac.) M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. Żebrowski (Warszawa:
Burchard Edition, 1997‑1999): t. 1, s. 110, przypis 3, t. 2, s. 72‑84, t. 3, s. 79‑81.

14

Zob. Żydzi w walce 1939‑1945. Opór i walka z faszyzmem w latach 1939‑1945, t. 1, (red.) J. Diatłowicki
(Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny; Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie
Światowej, 2009): s. 214.

15
Zob. S. Krakowski, The War of the Doomed. Jewish Armed Resistance in Poland, 1942‑1944 (Nowy Jork:
Holmes and Meier, 1984): s. 249.
16

Zob. M. Gilbert, The Holocaust. The Jewish Tragedy (Glasgow: William Collins, 1986): s. 789.

NSZ. Historyk Isaiah Trunk twierdził później, iż „Leibla Feldhendlera”
zastrzelili „jacyś partyzanci” z AK, tak też podaje Encyclopedia of Jewish
Communities, wydana przez Yad Vashem. […] Jednak kwerenda prze‑
prowadzona przez autora w dawnych archiwach Milicji Obywatelskiej
w Lublinie nie przyniosła potwierdzenia ani śmierci Feldhendlera, ani
tożsamości jej sprawców. Co więcej, nazwiska Feldhendlera nie ma
w oficjalnym spisie ofiar podziemia niepodległościowego. Bez wątpienia
konieczne są dalsze badania, aby wyjaśnić tę kwestię.17

Autor kontynuuje, że sprawę Feldhendlera usiłował wytłumaczyć historyk-regionalista
Adam Kopciowski. Ustalił on, że Feldhendler został zastrzelony przez pomyłkę podczas uda‑
nej próby zamachu na agenta UB, Hersza Blankego, w Lublinie 4 listopada 1944 r. Kopciowski
przyznaje jednak, iż akta milicyjne i sądowe nie zawierają żadnej wzmianki na temat drugiej
ofiary zamachu. Opiera się on na relacji z drugiej ręki, sąsiada – Tuwiego Blatta, który miesz‑
kał w tej samej kamienicy przy ul. Kowalskiej 4. Jednak inna lubelska historyk regionalna,
Anna Grażyna Kister, jeszcze w 1995 r. napisała, że „Zofia Rozen z domu Burstein, która
mieszkała w jednym mieszkaniu z Blankem i była świadkiem zabójstwa, nie wspomniała
o drugiej ofierze”.
Znajomi i współcześni Feldhendlera różnią się w swoich zeznaniach i wspomnieniach jeszcze
bardziej. Były więzień Sobiboru, Dov Freiberg, twierdzi, że Feldhendler udał się do pewnej pod‑
lubelskiej wioski, aby odebrać rzeczy, które zostawił u zaprzyjaźnionego chłopa. Niedługo potem
odnaleziono jego ciało przy drodze nieopodal wioski.18 Tymczasem Jules Schlevis, także były
więzień Sobiboru z Holandii, podaje, że Feldhendlera zabiła rzekomo AK 3 kwietnia 1945 r.19
W polskiej wersji swoich wspomnień inny zbieg z Sobiboru, Philip Bialowitz (Fiszel Białowicz),
upiera się, że Feldhendler i inny młody Żyd zostali zabici przez polskich antysemitów „w biały
dzień”, w garbarni będącej własnością tego pierwszego w Lublinie. Powodem mordu miał być
czysty rasizm. Jednak w anglojęzycznej wersji swojego pamiętnika Bialowitz jest ostrożniejszy:
„Zastrzelili go nieznani sprawcy. Nikt nie zna motywu morderstwa. […] zgadywaliśmy, że Leon
został zamordowany, bowiem był prominentnym Żydem, który pomagał innym Żydom”.20
Powojenne zeznania żony Feldhendlera, które są dostępne w instytucie Yad Vashem21, suge‑
rują, iż Feldhendlerowie znali osoby, które wpuścili do kamienicy, a które następnie otworzyły
do męża ogień. Choć zeznanie to znał historyk Martin Gilbert, sam podał, że Feldhendler został
zamordowany przez Polaków. Jednak tego twierdzenia nie ma w zeznaniu żony. Według żony
Feldhendlera, która była świadkiem tragicznych wydarzeń, został on postrzelony w ich miesz‑
kaniu przy ul. Złotej 6 w Lublinie 2 kwietnia 1945 r. Zmarł z ran w szpitalu 5 kwietnia. Datę
zgonu w rejestrze szpitalnym św. Wincentego à Paulo – jak ostatnio ustalił Adam Kopciowski

17
M.J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918‑1955…, s. 480; tegoż, After the Holocaust. Polish Jewish Conflict in
the Wake of World War II (New York and Boulder, CO: Columbia University Press-East European Monographs, 2003):
s. 164, także polskie wydanie: Po Zagładzie…, s. 146, przypis 51, 159‑160.
18
19
20

Zob. D. Freiberg, To Survive Sobibor (Lynbrook, NY: Gefen Books, 2007): s. 419.
Zob. J. Schelvis, Sobibor. A History of a Death Camp (Oxford–Nowy Jork: Berg, 2007): s. 182, 234.

Por. P. Bialowitz, J. Bialowitz, Bunt w Sobiborze. Opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców
(Warszawa: Nasza Księgarnia, 2008): s. 235; P. “Fiszel” Bialowitz, J. Bialowitz, A Promise at Sobibór. A Jewish Boy’s Story
of Revolt and Survival in Nazi-Occupied Poland (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2010): s. 155.
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– zapisano jednak jako 6 kwietnia. Odnaleziono również raport władz komunistycznych na te‑
mat Feldhendlera i okazuje się, że ofiarą strzelaniny w tym samym czasie padła też inna kobieta:
Polka – Hanna Gil, która najpewniej pracowała dla Feldhendlerów jako pomoc domowa. Według
znajomego Polaka, Jerzego Kowalczyka, Feldhendler zajmował się nielegalnym handlem złotem.
Kowalczyk przypuszczał, że zamordowali go bandyci na tle rabunkowym.22
Co jeszcze podają żydowscy świadkowie? 17 lipca 2001 r. w wywiadzie dla United States
Holocaust Memorial Museum Miles Lerman (Szmul vel Miłek Lerman), który był wspólni‑
kiem Feldhendlera w interesach, podkreśla, że zginął on rzekomo z ręki „polskich ekstremi‑
stów”, nie wiadomo dlaczego. Jakimi to interesami zajmował się Feldhendler? Handel złotem
to jedno. Ale wygląda na to, że były też inne zajęcia czarnorynkowe. Chaim Zylberklang po‑
daje, że Feldhendler handlował z Sowietami, i nawet wybrał się w sowieckim towarzystwie do
Wilna.23 Czy działał sam, czy w ramach jakiejś organizacji? Nie wiadomo.
Wiemy tylko, że pod okupacją sowiecką w Lublinie operowało żydowskie, narodowe pod‑
ziemie. A w tym i grupa Nekama (Zemsta). Pamiętajmy, że Nekama mściła się też na Żydach
– kolaborantach niemieckich. A Feldhendler był w Judenracie w Żółkiewce. O tym za chwilę.
Obecnie skupimy się na sprawach nielegalnego handlu. Część uczestników Nekamy zajmowa‑
ła się działalnością czarnorynkową, aby sfinansować emigrację żydowską do Palestyny. Szefem
grupy był Abba Kowner, który uprzednio, wraz ze swoim oddziałem, walczył w ramach sowiec‑
kiej partyzantki na Wileńszczyźnie.
Historyk izraelska, Dina Porat, podała, że „organizatorzy exodusu zostali posłani z po‑
wrotem do Związku Sowieckiego, aby wyciągnąć stamtąd Żydów. Tamże skupowali złoto
za bezcen, a sprzedawali po wygórowanych cenach po powrocie” do Polski. Vitka Kempner
i Mordechai Roseman „otwarcie przyznają”, że „Rabowaliśmy również spekulantów”, to jest
„tych Żydów, którzy wyzyskiwali powojenne zamieszanie dla brudnych transakcji”.24
Jeden z partyzantów Kownera, Gabriel Sedlis, podaje dużo więcej szczegółów na temat
tego procederu. Twierdzi, że szmugiel diamentów i złota z Sowietów do Polski przyniósł
wielkie zyski żydowskim przedsiębiorcom, którzy przerzucali trefny towar dalej na Zachód,
szczególnie do Kairu. Cała operacja opierała się na współpracy żydowskich urzędników, którzy
zajmowali odpowiedzialne stanowiska w strukturach sowieckiej okupacji, oraz marionetko‑
wego PKWN w Lublinie. W tajnym przedsięwzięciu uczestniczyli komunistyczni biurokraci,
byli partyzanci, funkcjonariusze UB, a nawet enkawudziści. Ci ostatni służyli jako obstawa.
Przekupieni urzędnicy fałszowali dokumenty uprawniające do podróży sowieckimi samolo‑
tami na Kresy Wschodnie, odgrodzone sowieckim kordonem. Sedlis opisuje jedną z takich
wypraw. Celem podróży miał być rzekomo zakup maszyn do pisania z polskim alfabetem.
W rzeczywistości szmuglowano złoto i diamenty.
A myśmy musieli zdobyć pieniądze. Zdobywało się je najróżniej‑
szymi sposobami. Na przykład podrobiłem dokument, dzięki któremu
zmienialiśmy polskie złote, już wtedy nic nie warte, na sowieckie ruble.
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Zob. A. Kopciowski, „Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie
światowej”, Zagłada Żydów. Studia i materiały, t. 3 (2007): s. 191‑193.
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Ch. Zylberklang, Z Żółkiewki do Israela. Przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę (Lublin: Julian Grzesik, 2003):

24
Zob. D. Porat, The Fall of a Sparrow. The Life and Times of Abba Kovner (Stanford, CA: Stanford University
Press, 2010): s. 192: “Exodus organizers were sent back to the Soviet Union to bring Jews out, and they bought gold
cheaply there, reselling it at inflated prices on their return … «We also robbed speculators», that is, Jews who exploited
the postwar chaos for shady transactions, said Mordechai Roseman and [Vitka] Kempner openly”.

Do banku przychodził jakiś wojskowy z teczką, z pułku takiego i takiego,
liczącego tylu i tylu ludzi (tego nie wolno było sprawdzać – ściśle tajne)
i wymieniał pieniądze. Ale zarówno oficer, jak i wszystkie te papiery były
lipne. Nie wiem, kto wymyślał te akcje; ja byłem tylko ich wykonawcą.
Pani sobie nie wyobraża, jakie pieniądze można było robić na czar‑
nym rynku pod sam koniec wojny. Działała grupa wielkich spryciarzy,
która szła na tereny rosyjskie, kupowała złoto i brylanty za śmieszne pie‑
niądze, szmuglowała do Polski tak zwane „kasztany”, przerzucała je do
Kairu… Niesamowite historie! I ludzie z tej grupy wpadli na genialny
pomysł: na terenie Lwowa i Wileńszczyzny są maszyny do pisania z ła‑
cińską czcionką, której Rosjanie przecież nie używają. I ja, pracując jako
grafik na lipnej pozycji w Ministerstwie Propagandy, podrobiłem klucze
i dostałem wszystkie dokumenty, jakie były potrzebne do podróży. Dano
tym spekulantom papiery – prawdziwe, bo podrobiony na nich był tylko
podpis. Dostali putiowki do Związku Radzieckiego, sowieckim samolo‑
tem, i zezwolenie na wzięcie ze sobą pieniędzy – niby z ramienia PKWN
– żeby kupować maszyny do pisania z łacińskimi czcionkami. Po to, żeby
im zapewnić safe conduct, pojechał z nimi również jeden z naszych party‑
zantów; to on miał na sobie pieniądze i dokumenty.
Z siedziby PKWN wyjechał willys na lotnisko, gdzie czekał sowiec‑
ki samolot. Handlarze stawili się na godzinę przed odlotem. I również
o godzinę wcześniej pojawili się pewni panowie. Można było poznać po
butach i mundurowych strojach, że to tajniacy. Zażądali dokumentów
i po sprawdzeniu orzekli, że są fałszywe. Zaczęli wlec handlarzy w kie‑
runku NKWD. Ale to była długa droga. Ten nasz spekulant przed bra‑
mą NKWD zaczął jęczeć do tajniaków: „Słuchajcie, my jesteśmy Żydzi,
przeżyliśmy Niemców, mamy na sobie pieniądze…”. „Ile macie?”. I ci
tajniacy zabrali im i pieniądze, i putiowki. Ale rzekomi tajniacy to byli
nasi ludzie. Więc myśmy wypłukali handlarzy z pieniędzy, ale oni na‑
tychmiast zawiadomili swoich kumpli, którzy ich chronili, między inny‑
mi majora NKWD. Kiedy mój ojciec z bratem przyjechali na lokomoty‑
wie z Wilna i rozpytywali, gdzie jest Gabik, w Lublinie nie pozostało już
śladu po Gabiku.
– Właściwie bardzo mało wiemy, jak wyglądała Polska lubelska, jakie
trwało tam życie codzienne, a potem ten straszliwy chaos, wędrówka
ludów po wyzwoleniu obozów zagłady.25

Choć nie ma żadnych konkretnych dowodów, możliwe, że były inne powody zabicia
Feldhendlera, np. jako prezes Judenratu w Żółkiewce mógł się narazić swoim rodakom nad‑
gorliwością w stosunku do Niemców. Albo być może skonfliktował się z innymi Żydami z in‑
nych powodów?
Zobaczmy, jak było w Żółkiewce. Według Encyclopedia of Jewish Communities: „Judenrat i ży‑
dowska policja były odpowiedzialne za dostarczanie Niemcom ludzi do robót przymusowych.
W 1940 r. Judenrat wysłał grupę Żydów do obozu pracy w Bełżcu, a potem dodatkowo 300 mło‑
dych ludzi posłano do obozu Ruda-Opalin, do kopania kanałów i dołów melioracyjnych w tak
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straszliwych warunkach, że wielu z nich zmarło”.26 Czyli Feldhendler był w jakimś stopniu
współodpowiedzialny za śmierć żydowskich niewolników. Czy rodziny ofiar mu przebaczyły?
Żydowscy prominenci ponoszą przecież odpowiedzialność za swoje czyny. Niektórzy zo‑
stali nawet ukarani po wojnie: przez sąd, samosąd czy opinię publiczną. O zemście żydow‑
skich ofiar na swoich prześladowcach z Judenratu i policji można przeczytać w niektórych
relacjach powojennych, np. Sonia Guss-Hornstein wspomina, że widziała, jak grupa dorosłych
Żydów napadła na współrodaka, który służył Niemcom jako kapo w obozie. Mężczyznę pobi‑
to na śmierć. Wydarzenie to miało miejsce w Łodzi.27 Jankiel (Jack) Pomerantz obserwował
podobną scenę w maju 1945 r.: „Gdy dojechaliśmy do miasta, widziałem grupę Żydów na‑
padających na pojedynczego mężczyznę. Był kolaborantem nazistów w obozie koncentracyj‑
nym. Doglądał zabijania dzieci, jak nam wytłumaczył jeden z grupy (mścicieli). Teraz w Łodzi
ofiary, które przeżyły obóz, rozpoznały go. Skoczyły na niego i pobiły go na ulicy. Walili go, aż
skonał”.28 Tak też kończyli po wojnie i inni żydowscy kolaboranci, np. powszechnie zniena‑
widzony policjant Szaja Langleben z obozu pracy niewolniczej w Starachowicach, którego
zastrzelili nieznani sprawcy – najpewniej Żydzi – w radomskiej restauracji.29
Harry (Hersz?) Haft powrócił do Bełchatowa po wojnie. Natknął się na żydowskiego kapo
imieniem Misza, który wielokrotnie katował go w obozie pracy niewolniczej w Jaworznie.
Harry pobił Miszę, a następnie wyciągnął pistolet i chciał go zastrzelić, ale broń się zacięła.
Harry złapał go i pchnął na dwa kubły na śmieci stojące pod ścianą
w bocznej uliczce. […] Podniósł jeden z kubłów i zaczął go nim bić. […]
Potem znów zaczął go bić pokrywką. […] Misza leżał na ziemi skrwa‑
wiony. […] Harry wyciągnął rewolwer i powiedział: „Misza, teraz twoja
kolej zdychać”. Harry z przyjemnością przyglądał się, jak Misza błagał
i prosił o darowanie mu życia, ale i tak pociągnął za spust. Rewolwer
nie wypalił. Harry zaklął i znów pociągnął za cyngiel. I znów metaliczny
szczęk. „Może nie nadszedł czas twojej śmierci. Ale następnym razem
nie będziesz miał tyle szczęścia”.30

26
Zob. „Zolkiewka” [w:] Pinkas ha-kehilot. Polin, t. 7 (Jerozolima: Yad Vashem, 1999): s. 196‑198,
przetłumaczone jako Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Internet: http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_
poland/pol7_00196: „The Judenrat and the Jewish police were responsible for providing the Germans with forced labour.
In 1940 the Judenrat sent a group of Jews to the labour camp at Belzec [Bełżec], and shortly afterwards some 300
additional young people were sent to the labour camp at Ruda-Opalin, where they were occupied with digging sewage
and irrigation ditches under such severe conditions that many of them died”.
27
Zob. J. Meadows (red.), Memory Guide My Hand. An Anthology of Autobiographical Writing by Members of
the Melbourne Jewish Community, t. 3 (Melbourne: Makor Jewish Community Library, 2004): s. 145‑154.

28
Zob. J. Pomerantz, L. Wallwork Winik, Run East. Flight from the Holocaust (Urbana, IL: University of Illinois
Press, 1997): s. 158: „As we were arriving in the city, I watched a group of Jews converge on one man. He had been
a collaborator with the Nazis in a concentration camp. He had overseen the killing of children, one man joining the group
told us. Now in Lodz, Jewish survivors from the camp had recognized him. They set upon him and beat him right in the
street. They delivered blow upon blow until he died”.
29

Zob. Ch.R. Browning, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave-Labor Camp (Nowy Jork–Londyn: Norton,
2010): s. 360, przypis 35.

30

Zob. A.S. Haft, Harry Haft. Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano (Syracuse, NY: Syracuse
University Press, 2006): s. 89‑90: „Harry grabbed him and threw him into two garbage cans lined against a wall in the
alley. […] He picked up a garbage can and started to beat him with it. […] Harry started beating him again with the lid of
the can. […] Mischa lay there bleeding. […] Harry pulled out his revolver and said, «Mischa, now it is your turn to die».
Harry enjoyed watching Mischa beg and plead for his life, but he pulled the trigger anyway. The gun did not fire. Harry
cursed and pulled the trigger again. Again, it only clicked. «Maybe it is not your time to die. Next time, you may not be so
lucky»”.

Są to sprawy wymagające naturalnie dalszego badania. Ale zjawisko istniało, chociaż trud‑
no określić jego skalę. Dlaczego więc Feldhendler nie miałby paść ofiarą żydowskich mścicie‑
li? Jeśli uważali, że na to zasłużył, to już wystarczyło. Na razie jednak to ciekawe spekulacje,
a śmierć Lejby Feldhendlera wciąż pozostaje zagadką.
Powróćmy jednak do zeznania żony Feldhendlera. Jeśli znała sprawcę czy sprawców, i jeśli
ci byliby Polakami, to absolutnie jest niezrozumiałe, dlaczego nie złożyła donosu do władz.
Przecież gdy funkcjonariusz UB, Hersz Blanke, który był pierwszym mężem Feldhendlerowej,
zginął z rąk Polaków, władze sowieckie zostały poinformowane i natychmiast zareagowały
z całą surowością, łapiąc uczestników zamachu w Lublinie. Dlaczego nie chciała zeznawać
w wypadku śmierci swojego drugiego męża? Wygląda na to, że Feldhendlerowa znała zabój‑
ców, a milczała pewnie ze strachu: może zabójcami byli żydowscy wspólnicy męża, a może po
prostu łase na złoto osoby z UB czy NKWD?
Spór o mord na Feldhendlerze zawiera jeszcze jeden wątek. Chaos i wiele sprzecznych
zeznań świadków prawdziwych i domniemanych na temat jego śmierci pokazuje, że post‑
modernistyczna teoria o automatycznej „afirmacji relacji świadków” zdecydowanie kuleje.
Pamiętajmy jednak, że na Zachodzie opowieści tych, którzy przeżyli Holokaust (czy nawet
tych, którzy za takich się podają), traktuje się jak bezdyskusyjną prawdę. Zapadły one w pod‑
świadomość wielu. Czy w związku z tym mamy tu do czynienia z ideologią czy metodologią?
A może ze zwykłymi uprzedzeniami rasowymi?
Opowieść o Feldhendlerze, jako ofierze „polskich antysemitów”, skłoniła na przykład au‑
tora Richarda Rashke do następujących wynurzeń:
W tym momencie, gdy stałem pod balkonem Feldhendlera, niena‑
widziłem Polski. Nie mogłem zrozumieć narodu, który zabijał i wyda‑
wał Żydów, który rabował i okradał ich. Było dla mnie trudno rozróżnić
między dobrymi a złymi Polakami, między pokojem a wojną, między bo‑
haterstwem a chęcią przeżycia, nawet jeśli oznaczało to sprzedawanie
Żydów na Gestapo za cukier i bezpieczeństwo. Czułem nienawiść nawet
w stosunku do tej Polki, która mieszkała tam, gdzie kiedyś było żydow‑
skie getto. A polscy Żydzi to przecież nie mój naród.31

A co powiedziałby Rashke, gdyby na podstawie dalszych badań okazało się, że Feldhenlder
zginął z rąk żydowskich współrodaków? Może z powodu porachunków czarnorynkowych?
A może z zemsty za prezesowanie Judenratowi pod okupacją niemiecką w Żółkiewce? Albo
komunistycznych spec-służb? W tym przypadku przecież wszystko jest możliwe.

Taryfa ulgowa historyka amerykańskiego dla GL–AL
Fakt dominowania ideologii nad metodologią jest ewidentny w sprawie traktowania zbrod‑
ni komunistycznych na Żydach przez niektórych badaczy. Antropolog Joanna Tokarska-Bakir
zwróciła uwagę na dość typowe zjawisko wśród historyków amerykańskich, zajmujących się
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31
Zob. R. Rashke, Escape From Sobibor (Boston: Houghton Mifflin, 1982): s. 357: „At that moment, as
I stood under Feldhendler’s balcony, I hated Poland. I couldn’t understand a people who killed and betrayed Jews,
who plundered and robbed them. I found it difficult to make distinctions between good Poles and bad ones, between
peacetime and wartime, between heroism and the desire to survive, even if that meant selling Jews to the Gestapo for
sugar and security. I felt hatred even for that Polish woman living in what once was a Jewish ghetto. And the Polish Jews
were not my people”.
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losem Żydów polskich: nieznajomość polskojęzycznych źródeł oraz pochopną afirmację relacji
żydowskich.32 W książce o starachowickim obozie pracy Christopher Browning pisze, że o ile
Żydom ukrywającym się w lasach podczas II wojny światowej groziło niebezpieczeństwo ze
strony oddziałów AK i NSZ, o tyle grupy lewicowe, takie jak GL i AL, z zasady odnosiły się
do nich przyjaźnie.
Podczas gdy kilka grup partyzanckich w lesie – zwykle tych zwią‑
zanych z AL (Armią Ludową, podziemiem o orientacji komunistycz‑
nej) – przyjmowało Żydów, te związane z AK (konserwatywna nacjo‑
nalistyczna podziemna Armia Krajowa) zwykle odrzucały ich. Bardziej
niebezpieczne było to, że niektóre oddziały AK i szczególnie oddziały
ekstremistyczne, związane z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (NSZ) albo
rabowały Żydów, albo po prostu od razu ich zabijały.33

Autorka pisze, że tezie Browninga przeczą procesy dowódców oskarżonych o mordy na
Żydach: na Lubelszczyźnie Grzegorza Korczyńskiego i jego podkomendnych, na Kielecczyźnie
zaś, właśnie w okolicy Starachowic, Tadeusza Maja i jego oddziału „Świt”. Zaznaczyła też, że
Piotr Gontarczyk jako pierwszy odnalazł i opublikował w 2003 r. materiały dotyczące śledztwa
i procesu Grzegorza Korczyńskiego oraz Tadeusza Maja („Łokietek”).34 Jednak o zbrodniach
Tadeusza Maja wiadomo już było znacznie wcześniej. Zostały one dokładnie opisane w zbio‑
rze dokumentów podziemia komunistycznego pod redakcją Marka Jana Chodakiewicza, Piotra
Gontarczyka i Leszka Żebrowskiego.35 Oto wyjątek:
Liczne zbrodnie na Żydach popełniła grupa – później „Brygada
AL Świt”. Jej dowódca – Tadeusz Maj („Łokietek”) – skazany został
przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy w dniu 30 marca 1954 r.
na karę ośmiu lat więzienia. Podczas przewodu sądownego i przesłu‑
chań ujawniono kilka masowych egzekucji ukrywających się w lasach
Żydów: w lipcu 1944 r. koło rzeki Kotyski zgłosiło się do grupy „Świt”
12 Żydów (w tym jedna kobieta), którzy chcieli wstąpić do partyzantki.
Obecni przy tym Eugeniusz Iwańczyk „Wiślicz” i Władysław Spychaj vel
Sobczyński „Władek” (który uważany był za rzecznika „NKWD”, który
przybył z ZSRR) polecili Majowi całą grupę bezwzględnie zlikwidować.
Kilku z nich zostało na miejscu zastrzelonych, m.in. osobiście przez
„Łokietka”. Wkrótce po tym wydarzeniu – dokonano likwidacji 8 Żydów
w okolicy Piotrowe Pole. Trzecią grupę – ok. 30 osób – prawdopodobnie

32
Zob. J. Tokarska-Bakir, „Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL «Świt» na Kielecczyźnie”, Zagłada
Żydów. Studia i materiały, t. 7 (2011): s. 170‑210.
33

Zob. Ch.R. Browning, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave-Labor Camp (Nowy Jork–Londyn: Norton,
2010): s. 252: „While a few partisan groups in the forest – usually those associated with the AL (Armia Ludowa, the
Communist-oriented underground) – would accept Jews, those associated with the AK (the conservative nationalist
underground Home Army) usually rejected them. More dangerously, some AK units and especially extremist units
associated with the notorious National Armed Forces (NSZ) would either rob Jews, or simply kill them outright”.

34

Zob. P. Gontarczyk, „Z genealogii elit PZPR. Przypadek Stefana Kilianowicza vel Grzegorza Korczyńskiego”,
Glaukopis, nr 1 (2003): s. 214‑229; tegoż, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941‑1944 (Warszawa: Fronda,
2003): s. 346‑348.
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W trzech tomach pt. Tajne oblicze GL–AL i PPR…

zlikwidowano koło leśniczówki Lipie koło Bierzwnika. W tej jednak
sprawie podczas przewodu sądownego nie starano się wyjaśniać dokład‑
nie stanu faktycznego. Ponadto z zeznań świadków wynika, że na szla‑
ku przemarszu „Brygady AL Świt” znajdowano ciała innych martwych
Żydów i Żydówek. Postanowieniem Prokuratury Generalnej z dnia 21
listopada 1958 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, co uzasad‑
niono m.in., że niektórzy z zamordowanych Żydów współpracowali
z Gestapo.36

W wypadku Browninga pochopna afirmacja żydowskich opowieści o Starachowicach i oko‑
licach trochę dziwi, ponieważ historyk ten krytycznie ustosunkował się do minimalizowania
przez Jana Tomasza Grossa roli Niemców w mordzie w Jedwabnem: „W zeznaniach zarówno
obserwatorów, jak i sprawców Gross odnalazł potwierdzenie wielu spraw zawartych w rela‑
cjach świadków na temat decydującej roli Polaków w masakrze Żydów Jedwabnego. Jednak
podejrzewam, że rola Niemców nie ograniczała się li tylko do udzielenia pozwolenia na prze‑
prowadzenie masakry, ale składały się na nią aktywne podżeganie, aranżacja oraz udział”.37
W odróżnieniu od Grossa, Browning upiera się, że relacje tych, którzy przeżyli, powinny zo‑
stać poddane wysokim standardom surowego procesu historycznej weryfikacji. Naukowiec
ten stwierdza, że pamięć uratowanych może być często „zamotana i sprzeczna, a w niektórych
wypadkach wyraziście błędna”. Co więcej, na pamięć mogą wpływać wizerunki oraz relacje
o podobnych wydarzeniach pokazywanych w filmach i książkach.38
Niestety, okazuje się, że Browning nie rozumie, jak bardzo zapóźniona jest historiografia
polska z powodu sowieckiej okupacji i komunistycznego terroru oraz jego pokłosia. Browning
nie zna też polskiego, co jest typowe. Ma właściwe odruchy metodologiczne, chociaż nie zde‑
cydował się na weryfikację relacji, na podstawie których opisywał sprawy podziemia polskiego.
Po prostu, aby zacząć weryfikować na taką skalę, trzeba by w końcu zakwestionować in toto
obowiązujący obecnie paradygmat o zwykle afirmatywnym podejściu do żydowskich świad‑
ków.39 Konieczny jest powrót do empiryki.

Kto ocenzurował Dziennik Klukowskiego?
Aby odbudować logocentryczny i empiryczny model metodologiczny, należy również wziąć
pod uwagę kontekst historyczny, w jakim powstały dokumenty, oraz w jakim je publikowano.
Trzeba pamiętać przede wszystkim totalitarne oblicze komunizmu, a w tym i cenzurę. Na
przykład Wojciech Samoliński, działacz opozycyjny i wydawca drugoobiegowy podziemnej

36
37

Przypadek ten opracował Leszek Żebrowski w tomie 3, na stronie 14.

38
39

Tamże, s. 39: “often conflicting and contradictory, [and] in some cases clearly mistaken”.

Zob. Ch.R. Browning, Collected Memories. Holocaust History and Postwar Testimonies (Madison, WI:
University of Wisconsin Press, 2003): s. 43: „While Gross has found much corroboration of the survivor accounts in the
testimony of both bystanders and perpetrators for the decisive Polish role in carrying out the massacre of Jedwabne’s
Jews. I suspect that the German role was not just one of granting permission for the massacre but rather of active
instigation, orchestration, and participation”.
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Jak poinformował autora Marek Jan Chodakiewicz, podszedł on do prof. Browninga po jego wykładzie
na University of Virginia na temat Starachowic (przed wydaniem książki, najpewniej w 2002 r.) i spytał się, jakie grupy
podziemne były odpowiedzialne za oszukiwanie Żydów przy okazji ich ucieczki i za późniejsze zabójstwa. Browning
odparł: „Polish underground” (polskie podziemie). Zupełnie nie orientował się w skomplikowanej geografii politycznej
podziemia, a już zupełnie nie miał pojęcia o niczym w okolicach Starachowic. E-mail od Marka J. Chodakiewicza do
Marka Paula, 24 II 2012.
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Solidarności, w 1990 r. przygotował do publikacji poprawione wydanie okupacyjnego dzienni‑
ka Zygmunta Klukowskiego. Dziennik został ponownie wydany przez Ośrodek Karta w 2008
r. W piśmie do IPN Smoliński podał ciekawe informacje o cenzurowaniu tego tekstu.40
Manipulacji dokonano w pierwszym peerelowskim wydaniu pamiętnika w 1958 r. pod ty‑
tułem Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny pod redakcją prof. Zygmunta Mańkowskiego, co
ustalił Samoliński, porównując go z oryginalnym maszynopisem, przez 30 lat przechowywa‑
nym w rękach prywatnych. W efekcie interpretacja niektórych wydarzeń zmienia się w sposób
zasadniczy.
Dziennik z lat okupacji kończą zapisy datowane na 25 lipca 1944 r.,
ale analiza tekstu wskazuje, że pod tą datą umieszczono zapisy z dwóch
dni i dwóch nocy – z 25 i 26 lipca. W rezultacie, w wydaniu z roku 1958
wkroczenie Armii Sowieckiej do Szczebrzeszyna datowane jest na 25
lipca, a z maszynopisu jasno wynika, że stało się to dzień później, czyli
26 lipca. Pod tą datą Klukowski opisuje, jak w nocy z 25 na 26 lipca wy‑
patrywał żołnierzy AK, jak chciał, żeby weszli oni do opuszczonego już
przez Niemców miasta przed Armią Sowiecką. Tak przedstawia swoje
działania po otrzymaniu informacji, że Sowieci są już w Szczebrzeszynie:
„Udałem się więc ponownie ku mostowi z myślą, że może uda mi się
zagadnąć bolszewików i zatrzymać ich trochę dłużej przy moście. Może
przez ten czas nadejdą nasi”. Tych zdań w wydaniu z 1958 roku nie ma.
Dalej opisuje wizytę żołnierzy sowieckich w szpitalu: „Delikatnie
i nieśmiało przymówili się o wódkę i «zagrychę». Niechętnie zaprowa‑
dziłem ich do kancelarii szpitalowej i dałem po kilka kieliszków wódki”.
Te zdania również znikły w wydaniu popaździernikowym.
Ze zdania opisującego reakcję na przemówienie sowieckiego puł‑
kownika: „Rozentuzjazmowany tłum [wierząc wygłoszonym obietnicom
i zapewnieniom] obsypał mówcę sowieckiego i jego samochód kwiata‑
mi”, znikło wtrącenie w nawiasie kwadratowym.
Usunięto także zapis podsumowujący cały dzień 26 lipca: „Na bol‑
szewików zwracano stosunkowo mało uwagi (szelmy zabrali mi drugą
bryczkę). Myśli i uczucia wszystkich skierowane były nierozerwalnie ku
naszemu wojsku”. Wszystkie opuszczone w wydaniu z 1958 r. fragmenty
znalazły się w edycji KARTY z roku 2008.
Na marginesie tylko dodam, że używane przez Klukowskiego w ma‑
szynopisie określenie „nasze wojsko” czy „nasi” w książce z 1958 r.
bywa zmieniane na „oddziały partyzanckie” lub podobne wyrażenia.
Ta z pozoru drobna zmiana łamie pewną logikę opisu i zrównuje „na‑
sze wojsko” i „Armię Sowiecką” (w książce – „partyzantów” i „Armię
Czerwoną”), wbrew świadomie – jak myślę – ujawnianym w maszynopi‑
sie emocjom autora.
Obraz radosnego powitania Armii Czerwonej na ziemiach pol‑
skich latem 1944 r., zaczerpnięty z wydanego w 1958 roku Dziennika
Klukowskiego, przez wiele lat był przywoływany przez historyków
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W. Samoliński, „Jak Klukowski witał Armię Sowiecką”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (2011): s. 485‑490.

i publicystów. Sięgnął po niego np. Michał Cichy w sobotnio-niedziel‑
nym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 25 maja 1995 r., pisząc: „Dziś ob‑
raz Polaków witających wyzwolicieli kwiatami został zapomniany jako
propagandowy wymysł. Ale tak było. «Tłum dookoła szalał z radości,
wiwatował, obsypywał żołnierzy kwiatami, śmiał się i płakał... Tak było
przez cały dzień. W mieście zabrakło kwiatów – wspominał lekarz ze
Szczebrzeszyna, Zygmunt Klukowski. – Tak silnych wzruszeń nie do‑
znawałem jeszcze nigdy w życiu. Chwilami całkowicie traciłem panowa‑
nie nad sobą. Na nic się zdały zażywane krople walerianowe»”.
Tak oto radosne powitanie „naszego wojska” i wyraźny dystans do
Sowietów z relacji naocznego i wiarygodnego świadka wydarzeń – dzięki
wprowadzonym do maszynopisu zmianom – dają się interpretować jako
opisu entuzjastycznego przyjęcia Armii Czerwonej, wykorzystywany
w publicystyce trzydzieści lat później. […]
Zacytowany zaś przykład skorzystania z Dziennika przez Michała
Cichego niech będzie przestrogą dla publicystów i historyków, którzy
chciel iby cytatami z tego wydania dokumentować stosunki polsko-so‑
wieckie.

Według Samolińskiego prof. Mańkowski zaprzecza, jakoby pamiętał jakiekolwiek ingeren‑
cje cenzury. Ale przecież w 1993 r. sam opowiadał odwiedzającemu Polskę stypendyście z USA,
że cały nakład był już złożony przez zecera, gdy cenzor komunistyczny dopatrzył się, że pozo‑
stawiono w nim słowo „sowiecki”, którego konsekwentnie używał dr Klukowski, i w związku
z tym władze PRL nakazały wykonać skład ponownie.41 I w taki właśnie sposób fałszowano
źródła i narzucano zniewolonym Polakom słowa sztucznie wygenerowane przez propagandę
komunistyczną. I do dziś tacy jak red. Cichy i Gazeta Wyborcza uważają tę spuściznę za swoją
albo przyjmują ją za dobrą monetę, afirmując tym samy autorytet czerwonej cenzury.
Tłumaczenie: Paweł Styrna

*
The Polish Underground and the Jews: A Corrective
This article addresses some controversial issues which have received skewed treatment in Holocaust
literature: the Home Army’s attitude toward the Jewish Fighting Organization (ŻOB) and its alleged
refusal to accept ŻOB members into its ranks at the time of the Warsaw Uprising of August 1944; the
attitude of the leftist Jewish underground in the Warsaw ghetto toward the Soviet Union and its loyalty
toward Poland; the murder in April 1945 of Lejb Feldhendler, one of the leaders of the revolt in the
Sobibór death camp, which is routinely attributed to the Polish underground or Polish “anti-Semites”;
the murder of Jewish escapees from the Starachowice labour camp and others by the Communist un‑
derground; and the impact of state censorship on the publication of Zygmunt Klukowski’s wartime diary
in 1958.
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E-mail od Marka J. Chodakiewicza do Marka Paula, 24 II 2012.

Fikcyjne 10 procent,
czyli ilu Żydów zabili Polacy?*
Bogusław Wolniewicz
1. Propaganda przeciw Polsce trwa, narasta i ma nas złamać moralnie – przy zupełnej
obojętności polskiej profesury, a często z jej gorliwym udziałem. Oto świeży przykład: we‑
dług Gazety Wyborczej (8 XII 2011) Parlament Europejski nagrodził książkę Anny Bikont
My z Jedwabnego nagrodą 2011 r., uznawszy, że ten nikczemny paszkwil na Polskę „promuje
europejskie wartości”. Przekład francuski La Crime et la Silence: Jedwabne 1941 ukazał się rok
temu w Paryżu, wkrótce ma się ukazać angielski. Jak widzimy, szkalowanie Polski wchodzi
już do zestawu „europejskich wartości”. Ilu naszych profesorów zabrało w tej sprawie pu‑
blicznie głos?
Zniesławiająca nas propaganda stosuje różne instrumenty. Jednym jest polityczna porno‑
grafia typu Jerzego Kosińskiego, Anny Bikont, Jana Tomasza Grossa, Aliny Całej i wielu innych;
a także jej wzmacniacze, jak książka Jean-Yves Potela La Fin de l’innocence: la Pologne face à son
passé juif (Paryż 2008), przekład polski: Koniec niewinności: Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości
(Kraków: Znak, 2010). Drugim instrumentem jest fałszowanie obrazu II wojny światowej na
potrzeby tejże propagandy. Trzecim są fikcyjne liczby i fingowane wyliczenia, które tamtym
służą za pudło rezonansowe i porękę. O tym chcę coś rzec.
1

2. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie ma od 3 października 2011 r. nowego
dyrektora: z nominacji ministra kultury został nim Paweł Śpiewak. Z tej okazji dziennik
Rzeczpospolita (26‑27 XI 2011) zrobił z nim wywiad, którego głównym akcentem jest pewna
liczba. Nowy dyrektor, powołując się na książkę o stosunku polskich chłopów do Żydów wy‑
daną przez Barbarę Engelking, oznajmił tam: „z tych badań wynika, że z rąk Polaków zginęło
w czasie wojny 120 tys. Żydów”. Dalej zaś powołuje się już na tę liczbę jak na ustaloną („skoro
historycy wyliczyli, że było 120 tys. ofiar żydowskich…”) i wzywa Polaków do „prawdziwej
refleksji” nad nią.
(Wezwanie Śpiewaka jest w konsonansie z wypowiedzią prezydenta Komorowskiego, który
1 listopada na spotkaniu z naczelnymi rabinami Europy zapewniał ich solennie swą nieporad‑
ną polszczyzną, że budowane przez Polskę w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich
„ma stać się pełnym krytycznej refleksji miejscem o polsko-żydowskich relacjach”, jak podaje
onet.pl za PAP-em).
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Przedruk za: Najwyższy Czas!, 15 I 2012.

Liczba „120 tys.” jest nowa. Rok temu Gross wymieniał „200 tys.”, z czego się potem wy‑
cofał do „kilkudziesięciu tysięcy”; a teraz znowu zwyżka. Skąd Śpiewak tę liczbę ma? Wziął ją
z centralnej wytwórni antypolskich oszczerstw, jaką jest Centrum Badań nad Zagładą Żydów
przy Polskiej Akademii Nauk, czynne od ośmiu lat. Kieruje nim Barbara Engelking-Boni, psy‑
cholożka i żona ministra Michała Boniego. Centrum stosuje różne chwyty politycznego mar‑
ketingu, a jednym z nich jest żonglerka sfingowanymi liczbami. Rzuca się taką liczbę na próbę
i patrzy, co będzie: gdy trafia na opór, to się cofamy i znów patrzymy; gdy zaś oporu już nie
ma, idziemy naprzód.
3. Właściwy cel owego Centrum ujawnił niechcący jeden z jego tuzów, niejaki Jan Grabowski,
wykładowca Uniwersytetu w Ottawie. W rozmowie z Gazetą Wyborczą (8‑9 I 2011), przy której
była też Engelking, powiedział: „Jedwabne to nie był incydent. Mordowanie Żydów miało
miejsce wszędzie, jak Polska długa i szeroka” (przez Polaków, rzecz jasna, bo to o nich tu
mowa). Ważne, by te liczby były duże, im większe tym lepsze, ale co najmniej „dziesiątki
tysięcy”; inaczej nie będzie efektu. A ponieważ takich liczb nie ma, więc się je finguje.
W latach 2007‑2010 Centrum realizowało „program badawczy” o nazwie „Ludność wiejska
w GG wobec Zagłady i ukrywania się Żydów 1942‑1945”, finansowany przez The Rotschild
Foundation Europe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Conference on
Jewish Material Claims against Germany. Owocem są trzy książki wydane w 2011 r. przez
Centrum. Ich tytuły mówią za siebie: Barbara Engelking, Jest taki piękny, słoneczny dzień…: Losy
Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942‑1945; Jan Grabowski, Judenjagd: polowanie na Żydów
1942‑1945; praca zbiorowa (red. Barbara Engelking) Zarys krajobrazu: Wieś polska wobec zagłady
Żydów 1942‑1945. Trzeba do nich dodać także Złote żniwa Jana Tomasza Grossa, też z 2011 r.,
któremu Centrum służy za zaplecze i legitymację.
4. Jak działa Centrum, to pokazuje wywiad z jego szarą eminencją Aliną Skibińską, od
1996 r. pracowniczką Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i jego przedstawicielką na
Warszawę. Wywiad z nią ma tytuł „Chłopi mordowali Żydów z chciwości” (Rzeczpospolita
13 I 2011) i usilnie broni Grossa. Na pytanie: „Czy Gross te 200 tysięcy wymyślił”, Skibińska
odpowiada: „Nie, to jest oparte na pewnej kalkulacji. Szacuje się, że około 10 procent polskich
Żydów uciekło [Niemcom]. Daje to więc co najmniej 250 tysięcy osób. Spośród tych […] po
wojnie zarejestrowało się nie więcej niż 60 tysięcy”. „Co się stało ze 190 tysiącami?”, pyta
dziennikarz. „Zginęli”, odpowiada Skibińska. Potem kręci, że nie wszyscy wprawdzie z rąk
Polaków, ale wielu. A ilu? „Kilkadziesiąt tysięcy. I raczej więcej niż mniej – na pewno nie
20 tysięcy”.
Skąd taka pewność u tej Skibińskiej i owe „10 procent”? Engelking-Boni w rozmowie
z PAP-em 10 lutego 2011 r. tak tłumaczy ową liczbę Żydów, którzy próbowali się ratować:
„historyk Szymon Datner oceniał, że było ich około 10 proc., czyli około 250 tysięcy Żydów.
40 tys. z nich przeżyło wojnę”. (Miesiąc wcześniej u Skibińskiej było 60 tys., ale tę rozbież‑
ność pomińmy.)
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5. Praźródłem Śpiewaka jest więc Datner. Bezpośrednim zaś źródłem jest wstęp do wy‑
mienionego Zarysu krajobrazu napisany przez Krzysztofa Persaka z IPN-u, przedtem wydawcę
wraz z Pawłem Machcewiczem krętackiej pseudomonografii Wokół Jedwabnego (omawiamy ją
w naszej Ksenofobii i wspólnocie, wydanej z Zbigniewem Musiałem, s. 233‑240). Wątpliwy to
zresztą historyk, skoro niemiecki kryptonim eksterminacji Żydów w GG „Aktion Reinhard”
pisze stale błędnie „Reinhardt”.
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We wstępie Persaka (s. 24, 26‑27) czytamy: „idąc tropem Szymona Datnera, historycy przyj‑
mują zwykle, że próbę ucieczki z gett podjęło 10 procent Żydów. […] Podejmijmy próbę bilansu
«brakujących» Żydów dla obszaru [akcji Reinhard]. Liczba żydowskich mieszkańców wynosi‑
ła [tam] przed akcją […] łącznie około 1.6 mln. Domniemana liczba uciekinierów to zatem
mniej więcej 160 tys. osób. […] Liczbę ocalałych można szacować na nie więcej niż 30‑40 tys.
Oznaczałoby to, że liczba ofiar polowania na Żydów […] wynosiła co najmniej 120 tys.”.
Persak dodaje: „nie wiemy […] ilu mają na sumieniu Polacy”, ale jego zdaniem „nie wyda‑
je się przesadne oszacowanie, że [były to] dziesiątki tysięcy”. Jak widać, Śpiewak przelicyto‑
wał nawet Persaka, całe te 120 tys. przypisując ryczałtem Polakom i pod firmą ŻIH puszczając
tę liczbę w świat. Złą wolę tu widać, ale nam chodzi o co innego: o te 10 proc., na których całe
to żydowskie oszczerstwo stoi.
6. U Śpiewaka są też jawne sprzeczności. Oświadcza np. na wstępie, że „żydokomuna to
wielki krwawy mit”. Za chwilę zaś, pytany o powód tak licznej obecności polskich Żydów na
kierowniczych stanowiskach w UB, tłumaczy: „bo byli bardziej oddani partii, a przecież UB
potrzebował zaufanych”. Przyznaje tym sam, że żydowscy mordercy Polaków – ci Romkowscy
i Fejginy, Kochany i Mietkowscy – to byli zaufani komuny. Zarzut „żydokomuny” tego właśnie
dotyczył: że Żyd to zaufany komuny. Entuzjastyczny akces Żydów do komunizmu i ich wielki
udział w jego zbrodniach nie jest mitem, lecz ponurym faktem, z którym nie potrafią sobie
dziś radzić inaczej, niż kręcąc i kłamiąc.
7. Odesłania do Datnera są zawsze bezkrytyczne i niejasne. Nie cytuje się słów, jakimi
ów procent wymieniał; ani nawet miejsca, gdzie u niego są. By tę sprawę wyjaśnić, spędziłem
pół dnia w Bibliotece Narodowej i okazało się, co zawsze podejrzewałem: u Datnera tych „10
procent” nie ma. Sfingowano je później.
Także Persak nie cytuje Datnera, tylko odsyła do pracy Grzegorza Berendta w tomie Polska
1939‑1945, red. Wojciech Materski i Tomasz Szarota (Warszawa: IPN, 2009): s. 69. Tam się
jednak Datnera też nie cytuje, tylko odsyła sumarycznie do jego pracy „Zbrodnie hitlerowskie
na Żydach zbiegłych z gett” w Biuletynie ŻIH za 1970 r. Datner zaś pisze: „w jednej z prac licz‑
bę ocalałych Żydów oszacowałem […] na ok. 100.000 osób. Równie orientacyjnie oceniamy,
że co najmniej drugie tyle ofiar zostało wychwytanych przez organa okupacyjne i padło ofiarą
zbrodni”, po czym odsyła do swojej książki Las sprawiedliwych z 1968 r., ale bez strony.
Ta niewielka książka Datnera z podtytułem Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce (Warszawa: KiW, 1968): s. 117 jest źródłem ostatnim; a ściślej są nim słowa (s. 5):
„Częstokroć zastanawiały mnie okoliczności, dzięki którym dziesiątki tysięcy Żydów uniknęły
zagłady. Liczbę ocalonych [w Polsce] trudno sprecyzować. Przypuszczam, że najbliższą praw‑
dy jest liczba między 80.000 a 100.000 osób”.
Jednak już dwie strony dalej (s. 7) liczbę tę wydatnie zmniejsza: „przed zagładą i w czasie
jej trwania nieustalona bliżej liczba Żydów, szacowana na dziesiątki tysięcy, szukała ratunku”.
(Ocalonych nie mogło być chyba więcej niż tych, co ocalenia szukali.) Datner nie próbuje tu
niczego oceniać procentowo, nie robi żadnych wyliczeń. Wypowiada luźne „przypuszczenie”
i to wszystko. Z tego ogólnikowego i niezobowiązującego przypuszczenia zrobiono potem na
kolanie konkretną i okrągłą liczbę „10 proc.”, nadzwyczaj poręczną propagandowo. Liczba
ta jest czystym zmyśleniem, a branie jej za punkt wyjścia do jakichkolwiek wnioskowań czy
dyskusji dyskwalifikuje je z góry metodologicznie. Prawdziwy historyk nie wychodzi od pro‑
centowych fikcji.

8. Czytając Datnera, trafiłem na informacje i wypowiedzi wskazujące w całkiem innym
kierunku niż paszkwile Centrum. Warto je przypomnieć.
W pracy „Zbrodnie…” Datner podaje oryginalny tekst rozporządzenia Hansa Franka
z 5 października 1941 r. zabraniającego pomocy Żydom. Wielu o nim w Polsce słyszało, mało
kto je zna. Brzmiało tak:
§ 4b:
(1) Żydzi, którzy […] opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podle‑
gają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom
świadomie dają kryjówkę.
(2) Pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany
będzie karany jak czyn dokonany.

W świetle tego rozporządzenia trzeba czytać, co Datner pisze o ówczesnych postawach
duchowieństwa i polskiej wsi. O pierwszej: „Piękną kartę w dziele ratowania Żydów zapisało
duchowieństwo katolickie, zarówno świeckie, jak i zakonne” („Zbrodnie…”, s. 133). O dru‑
giej: „Przeszło dwadzieścia lat temu, w 1945 r., autor niniejszej pracy pisał: «W województwie
białostockim kilkuset Żydów, którzy uratowali się, zawdzięcza to przede wszystkim odwadze,
ofiarności i miłosierdziu polskich chłopów»” (Las…, s. 7) i odsyła do swojej pracy Walka i zagłada białostockiego getta (Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1946): s. 23. Podaje
również ustaloną do wtedy listę nazwisk trzystu Polaków zamordowanych przez Niemców za
pomoc Żydom.
Szymon Datner (1902‑1989) opisał, co widział i przeżył, bo niemiecką okupację przetrwał
na tamtych terenach. W jego słowach coś chwyta nas za serce: polski Żyd mówi tu o Polakach
ludzkim głosem, życzliwie. Tak już nawykliśmy, że z tamtej strony płynie ku nam jedynie
fala oszczerstw i mowa nienawiści – jak chociażby w tych oskarżycielsko-szczujących tytułach
Złote żniwa, Polowanie na Żydów, Koniec niewinności – iż głos Datnera dobiega do nas jakby z in‑
nego świata, z jakiejś dawno zatopionej Atlantydy. Zestawmy go bowiem z głosem Centrum
PAN. Na zakończenie cytowanego wywiadu ze Skibińską oburzony już dziennikarz mówi do
niej: „[Gross] przedstawia Polaków jako dzikie plemię antysemitów, współodpowiedzialne
za Holokaust”. Na co ona: „Obawiam się, że muszę się z Grossem zgodzić”. A nowy dyrektor
ŻIH skwapliwie jej basuje, choć był zięciem Datnera.
Polska profesura milczy. Milczą zwłaszcza członkowie Polskiej Akademii Nauk, którzy in
corpore własnymi nazwiskami poczynania tego pseudo-naukowego „Centrum PAN” firmują.
Obojętność to czy strach? Nie oglądając się więc na nich, trzymajmy się prostej zasady: bez
własnego sprawdzenia nie wierzyć niczemu, co z tego „Centrum” wychodzi. A te „10 proc.”
i „120 tys.” włóżmy między bajki.

*
The Fictitious 10 Percent: How Many Jews Did The Poles Kill?
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Recently, some Holocaust researchers in Poland have been competing to put forth hypothetical
numbers of Jews allegedly murdered during the German occupation by the Poles or with their collusion.
Various publications have mentioned from “several dozens of thousands” to as many as “200.000”. Prof.
Bogusław Wolniewicz from the University of Warsaw has investigated the origins of these statistical
hypotheses: an article of the now deceased Prof. Szymon Datner, which is cited by the supporters of the
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above statistical theories. It turned out that Datner’s general and nonbinding suppositions, contained in
one of his works in 1968 on the number of Jews surviving in Poland, were subjected to a peculiar reinter‑
pretation and manipulation (apparently for propaganda purposes), constituting the basis of speculations
on the thousands of Jews supposedly butchered by Polish peasants. Wolniewicz logically proved that
the currently oft-cited and repeated numbers are a pure invention, a fictitious percentage devoid of any
methodological foundations, at least at the present stage of microhistorical research.

Żydokomuna

– czyli jak nie powinno się pisać książek historycznych
Wojciech J. Muszyński
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O najnowszej książce Pawła Śpiewaka Żydokomuna jest coraz
głośniej, co można było przewidzieć, gdyż autor poruszył „gorą‑
cy” temat. Co ciekawe, głos w dyskusji zabierają głównie publi‑
cyści, natomiast historycy wolą na temat tej publikacji zachować
wymowne milczenie. Przyczyna tego stanu jest prozaiczna: au‑
torska interpretacja historii à la Śpiewak ma istotny defekt: nie
spełnia norm warsztatu historycznego. Publicyści zwracają uwa‑
gę, że istotną wartością tej książki jest swoiste odczarowanie
terminu „żydokomuna”, stygmatyzującego do tej pory osoby,
które odważyły się go użyć. W dobie politycznej poprawności to
rzeczywiście pozytyw i akt odwagi (choć dyrektor Żydowskiego
Instytutu Historycznego raczej nie musiał obawiać się etykietki
antysemity); niestety, to jednak za mało, aby książka ta zyskała
uznanie jako rzetelne opracowanie historyczne.
Tezą książki jest, że tytułowa żydokomuna była zjawiskiem
mitycznym, fałszywą plotką, która przez dziesięciolecia nega‑
tywnie rzutowała na postrzeganie Żydów w Europie, a szcze‑
gólnie w Polsce. Sam Śpiewak jednak nie jest w stanie twierdzenia tego obronić, a opisując
wydarzenia i fakty związane z aktywnością komunistów żydowskiego pochodzenia, wielokrot‑
nie tej tezie przeczy. Więcej nawet, autor zarzucając różnym osobom uleganie antyżydow‑
skim stereotypom, sam nie potrafi wyzwolić się z równie fałszywego stereotypu, jakoby do‑
świadczenie flirtu z komunizmem było uniwersalnym doświadczeniem polskich Żydów. Być
może wynika to z jego własnych traumatycznych doświadczeń i hermetycznej jednorodności
własnego środowiska – gdyż tylko takie osoby spotykał. Obraża to jednak pamięć większości
polskich Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy z komunizmem nie mieli i nie
chcieli mieć nic wspólnego.
Innym fałszywym stereotypem lasowanym przez Śpiewaka jest „kato-endecki” antyse‑
mityzm, zapożyczony od Grossa, którym próbuje tłumaczyć wszystkie konflikty polsko-ży‑
dowskie. Niestety, nie zdobył się on na samodzielne zbadanie tytułowej problematyki, nie
pofatygował się do archiwów, nie odwołuje się nawet do dokumentów. Można odnieść wraże‑
nie, że pisze na podstawie własnego przekonania i nie potrafi odnieść się do tematu z pozycji
obiektywnego recenzenta. Jest to zatem dość sprawnie napisana publicystyka historyczna,
a nie praca naukowa. Autor operuje w większości obiegowymi faktami i cytatami, które służą
mu do udowodnienia z góry założonej tezy, że głównym powodem angażowania się Żydów
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w komunizm był antysemityzm. Niezbyt to oryginalne – w historiografii anglosaskiej są setki
podobnych publikacji, poczynając od lat 70. XX w.
Śpiewak pozuje jednak na odkrywcę i z powagą głosi, że widoczna nadreprezentacja
Żydów w ruchu komunistycznym podyktowana była tym, iż ten nurt polityczny stał po stronie
„słabszych, wyzyskiwanych, biednych”. Komunizm był więc dobry, a żydokomuna to postawa
wyboru wyższych wartości etycznych – zły był natomiast otaczający ich świat, „wrogi i anty‑
semicki” (s. 142). W taki sam sposób tłumaczy angażowanie się Żydów w UB i stalinowskie
państwo terroru, jakim była Polska „ludowa” (s. 205).
Praca nie ma jednolitego, chronologicznego układu – Śpiewak skacze po epokach, łączy
ze sobą odległe fakty, żeby osiągnąć z góry zamierzony efekt publicystyczny. Praca zawiera
też duży ładunek ideologiczny – autor już we wstępie twierdzi, że socjalizm był dla Żydów
ruchem „wolnościowym”, a rewolucje – romantycznymi „zrywami wolnościowymi”. Świadczy
to o wyraźnym braku dystansu do oceny szeregu zjawisk natury politycznej, zwłaszcza lewicy
i komunistów, wobec których Śpiewak wykazuje daleko posuniętą empatię. Ponadto w jego
książce można znaleźć niezwykłą dla tego rodzaju pracy liczbę niedopowiedzeń, błędów in‑
terpretacyjnych i faktograficznych. Warto przyjrzeć się bliżej tym, które najbardziej rzucają
się w oczy.
Śpiewak rozpoczyna swoje dzieło rozważaniami o światowej karierze Protokołów Mędrców
Syjonu. Trudno odnieść je do sytuacji w Polsce, gdzie, inaczej niż we Francji czy w Niemczech,
obecność ponad trzymilionowej rzeszy żydowskiej była stałym elementem pejzażu. Żydów
znano nie z antysemickich ilustracji, ale z sąsiedztwa, ulicy, sklepu. Autor udowadniania, że
to Protokoły… były wszędzie powodem powstawania antysemityzmu; zdaje się nie rozumieć,
że akurat w Polsce postawy antyżydowskie wcale nie musiały być sztucznie wywoływane ja‑
kąkolwiek odgórną propagandą – ustną czy pisaną. Obie społeczności żyły obok siebie w du‑
żych skupiskach i w toku wzajemnego obcowania konflikty były nieuchronne: rozwijały się
i wygasały. Zupełnie błędna jest jego teoria, że polski antysemityzm ulegał radykalizacji jak
samonakręcająca się spirala: były bowiem okresy, gdy antagonizm polsko-żydowski narastał (to
lata 1912, 1919‑1920, 1936‑1938), były, kiedy wygasał (1914‑1918, generalnie lata 20., 1939).
Gdyby było tak, jak chce to zjawisko widzieć autor Żydokomuny, antysemityzm od wojny bol‑
szewickiej, narastając z każdym kolejnym rokiem, doprowadziłby do gorszego ludobójstwa niż
niemieckie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Tymczasem nawet podczas wojny
do niczego podobnego nie doszło; przeciwnie, wielu narodowców, przed wojną nastawionych
antyżydowsko, w czasie Holokaustu przyszło Żydom z pomocą, o czym świadczą pierwsze
z brzegu przykłady: Jana Mosdorfa, ks. Stanisława Trzeciaka oraz medale Yad Vashem dla
Jana Dobraczyńskiego (SN), Edwarda Kemnitza (ONR), Sławomira Modzielewskiego (NSZ)
i Witolda Rościszewskiego (Falanga).
Twierdzeniem na wyrost można uznać to, że żydowscy komuniści byli traktowani jak
odszczepieńcy, którzy zdradzili żydowski los (s. 11). Nie było jednak słychać protestów,
gdy o swej żydowskości przypomnieli sobie dawni stalinowscy prokuratorzy, ubecy i propa‑
gandyści, którzy po 1968 r. trafili m.in. do Izraela. Podobnie było w przypadku kata obozu
w Świętochłowicach – Salomona Morela, który także znalazł tam bezpieczną przystań, i teraz,
już jako Żyd i obywatel nowej ojczyzny, nie musiał obawiać się ekstradycji do Polski. Zresztą
wielu podobnych mu komunistycznych zbrodniarzy próbowało, w większości skutecznie,
unikać odpowiedzialności, twierdząc, że oskarżenia są fałszywe, a oni sami padli ofiarą an‑
tysemickiej nagonki. Czy odszczepieńcem był też Eugeniusz (Gerszon) Szyr, komunistycz‑
ny aparatczyk i wicepremier PRL, którego zaproszono w 1998 r. na oficjalną, uroczystą aka‑
demię z okazji Marca’68 w Teatrze Żydowskim w Warszawie? Szkoda, że autor nie potrafił

przeprowadzić poważnej analizy tej właśnie niepokojącej podwójnej mentalności, starającej
się scalić komunizm i żydowskość w jedną całość.
Wiele miejsca Śpiewak poświęca emancypacji żydowskich mas i ich udziałowi w życiu po‑
litycznym. Fakty te same w sobie nie były przez polską większość postrzegane negatywnie,
choć autor Żydokomuny widzi to oczywiście inaczej (s. 36). W 1905 r. obawy Polaków wzbudził
natomiast nie tyle udział Żydów w polityce czy też ich samodzielność, lecz ich programo‑
wy brak zainteresowania sprawami polskimi, o ile nie wręcz otwarta wrogość w stosunku do
Polski. Przejawem tego było hasło „Precz z białą gęsią!”, które po raz pierwszy pojawiło się
publicznie w czasie demonstracji polskiej i żydowskiej lewicy na placu Teatralnym 1 listopa‑
da 1905 r. Warto w tym miejscu odnotować przerażenie, jakie fakt ten wzbudził w Michale
Sokolnickim, socjaliście o poglądach niepodległościowych:
Im dalej szedłem, im głębiej wchłaniał mnie tłum, tym bardziej
rosło moje zdziwienie, połączone niebawem z przerażeniem. […] Czy
[…] budzący się w tej chwili dziejowej mit Rosji rewolucyjnej, potężnej,
przeogromnej, nie ogarnionej ani wzrokiem, ani umysłem siły, oddziałał
tak dalece na stolicę Polski – dość, iż wkrótce musiałem z niesłychanym
zdziwieniem skonstatować, że tłum ten nie był polski. Wokoło mnie
widziałem przede wszystkim zgromadzoną w niewiarygodnych masach
ludność Nalewek, Gęsiej i Nowolipek, która jakby na dane hasło […]
przeniosła się w centra Warszawy. W wielu miejscach widziałem dużo
Rosjan, wszędzie koło mnie słyszałem żargon żydowski lub mowę rosyj‑
ską, najmniej języka polskiego. Na dużej przestrzeni, gdziekolwiek zwró‑
ciłem swe kroki, czy przez Senatorską, na Plac Teatralny, czy Trębacką
i Krakowskim Przedmieściem koło pomnika Mickiewicza blisko kolum‑
ny Zygmunta – wszędzie było to samo. Tu lub ówdzie co chwila podno‑
sił się krzykliwie i niestrojnie śpiew Czerwonego Sztandaru – zrywał się,
to znowu milkł w stłoczonej gęstwie: ale odniosłem wrażenie, że tylko
w niektórych miejscach śpiewano go polskimi słowami. […] Warszawa
zobaczyła w dniu 1 listopada socjalizm. Dla wielu socjalistów, dla mnie
między innymi, dzień ten pozostał jak ciemny koszmar.1

O takich faktach i reakcjach ludzi, skądinąd zupełnie niezainteresowanych antyżydowsko‑
ścią, w książce Śpiewaka nie przeczytamy. Kilka stron dalej musiał on jednak uznać oczywi‑
sty fakt o rezolucji przeciwko niepodległości Polski, którą przyjął kongres Bundu w Zurichu
w 1905 r.
Wbrew logice Śpiewaka w 1905 r. nie doszło do konfliktu polsko-żydowskiego, choć z wy‑
wodu autora wynika, że powinno. Jego początku można dopatrywać się 7 lat później, po wybra‑
niu do Dumy głosami żydowskimi socjalisty Jagiełły, wbrew woli polskich wyborców, którzy sta‑
wiali na Dmowskiego. Odpowiedzią endecji na tę prestiżową porażkę był bojkot ekonomiczny
żydowskich sklepów i rzemiosła. Dodajmy przy tym, że w całym tym antagonizmie polsko-ży‑
dowskim (nawet w jego najbardziej radykalnym wydaniu, które na łamach swej książki stara
się kreować Śpiewak) nie pojawiły się akcenty rasistowskie. Sam autor zapewne to zauważył,
choć nie znalazło to odzwierciedlenia na kartach Żydokomuny. Rzadko posługiwano się także
argumentami natury religijnej – ten najsłynniejszy o winie Żydów za ukrzyżowanie Chrystusa
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nie pojawiał się. Widać zatem, że – wbrew staraniom Śpiewaka – polski antysemityzm przeło‑
mu wieków, zwłaszcza na tle wydarzeń w Europie Zachodniej i w Rosji, plasował się na dość
liberalnych pozycjach. Bojkot ekonomiczny w Kongresówce, przypomnijmy działanie non violent w porównaniu do serii rosyjskich pogromów z 1881 r. po zabójstwie cara Aleksandra II czy
w Kiszyniowie w 1903 r. (49 zabitych, 586 rannych), nie wydaje się zbrodniczy.
Śpiewak wiele miejsca poświęcił Rosji. Jego zdaniem tamtejszy antysemicki klimat i po‑
gromy miały doprowadzić do połączenia się radykalnych żydowskich outsiderów i ruchu so‑
cjalistycznego, co zaowocowało zjawiskiem żydokomuny. Być może tak było, być może to
jedynie uproszczenie. Warto jednak postawić pytanie, czy rzeczywiście byli to outsiderzy,
skoro – jak sam pisze (s. 62) – większość Żydów przyjęła rewolucję 1905 r. entuzjastycznie
– nawet jeżeli bezpośrednio się w nią nie angażowali i nie byli zwolennikami socjalizmu.
Autor nie zauważył natomiast, że w odniesieniu do Polski, zarówno socjalizm rosyjski, jak
i większa część Żydów, uważała ten kraj za etnograficzny żart: dla nich Warszawa czy Łódź
były miastami rosyjskimi, częścią imperium carów (podobnie jak Białystok czy Wilno, nie
mówiąc o Mińsku czy Kijowie). Polacy jednak nie akceptowali tego stanu rzeczy i nigdy
nie uznali swojej ziemi za część Rosji. Dla Polaka przełomu wieków polskość nawet tych
najbardziej odległych ośrodków nie podlegała dyskusji – wszędzie była obecna kultura pol‑
ska i znajdowały się zasiedziałe polskie społeczności (w Kijowie Polacy stanowili około 30
proc. mieszkańców). Dla Żydów zafascynowanych Rosją, niepoczuwających się do związków
z Polską i nierozumiejących jej (często wręcz niepróbujących jej zrozumieć), polskie odwo‑
ływanie się do przeszłości i hasła niepodległościowe były nieporozumieniem. Było w tym
także coś z fanatycznego zachwytu Rosją, o czym zresztą pisze Śpiewak (s. 70). Tak myśleli
także ci, którzy włączyli się w ruch socjalistyczny. W tym kontekście Żydzi mogli postrzegać
późniejszą wojnę polsko-bolszewicką (abstrahując od okoliczności poparcia, jakiego udzieli‑
li Leninowi i Trockiemu) jako kłótnię w rodzinie, kolejny bezcelowy bunt przeciwko Rosji.
Doprawdy zadziwić mogą opisy Śpiewaka o niezwykłym współczuciu, jakie żydowscy akty‑
wiści socjalistyczni z Warszawy czy Wilna z początku XX w. okazywali rosyjskim chłopom (któ‑
rych nigdy nie widzieli i nie poznali). Nie potrafili natomiast zdobyć się na podobną empatię
i zrozumienie dla spraw polskiego ludu, choć żyli tuż obok Polaków. Trudno nie uznać, że po‑
chodną tego stanowiska stanowiły późniejsze wybory polityczne komunistów w Polsce: w la‑
tach 20. i 30. głosili hasła oddania Niemcom Górnego Śląska, Pomorza i Gdańska, Sowietom
natomiast miały przypaść tereny na wschód od tzw. linii Curzona. Takiego stanowiska nie da
się wytłumaczyć „negatywnym stosunkiem do komunistów do Traktatu Wersalskiego”, jako
rzekomo niesprawiedliwego, co usiłuje czynić Śpiewak. Stara się on zresztą umniejszać rolę
Żydów w strukturach KPP, dowodząc, że partia nie była całkowicie opanowana przez Żydów,
gdyż pozostawała w całkowitej zależności od Moskwy.
Pisząc o rewolucji węgierskiej, wspomina o licznym udziale w niej Żydów, jak sam przy‑
wódca Bela Kun, a także o późniejszych represjach, które spotkały tę społeczność ze strony
oddziałów kontrrewolucyjnych. Zadziwiające jest, że nie wspomina natomiast o przyczynach
tego odwetu (s. 19). Można przypuszczać, że winę znowu ponoszą antysemici, a nie wcze‑
śniejszy terror rewolucyjny. Tym bardziej, że nieco dalej autor Żydokomuny skarży się na nad‑
używanie stereotypu Żyda-bolszewika w polskiej propagandzie wojny 1919‑1920, i w zawo‑
alowany sposób wyraża obiekcje co do zbrodniczego charakteru Armii Czerwonej oraz idącej
w ślad za nią Czerezwyczajki.
O ile sprawa pierwsza może i jest do dyskusji, o tyle płonące kościoły i stosy czaszek
widniejące na plakatach nie były przesadą – stanowiły ponurą wizję tego, co może zdarzyć
się w Polsce; przywoływały tragiczne wspomnienia tych, którzy przeżyli rządy bolszewickie

w Piotrogrodzie, Moskwie, Kijowie i na rosyjskiej, syberyjskiej czy ukraińskiej prowincji
(s. 21‑22). Propaganda utożsamiająca Żydów z komunizmem może oburzać (s. 22‑23). Należy
jednak postawić pytanie, co zrobili sami Żydzi, aby walczyć z tym stereotypem i dać odwrot‑
ny przykład? Żeby pokazać, że czują się polskimi patriotami, a obronę Polski, jako swojej
ojczyzny, uważają za swój obowiązek? Niestety, autor nie dostarczył czytelnikowi tego rodzaju
przykładów. Autor, opisując wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, nagle przenosi się w cza‑
sie do drugiej połowy lat 30., wymieniając przy tym całą gamę faktów i ich okoliczności, z re‑
guły tendencyjnie interpretowanych i pozbawionych historycznego tła. Taki zabieg – rzucanie
przykładami en passant ma utrudnić polemizowanie z nimi (s. 24).
Za niezwykłe należy także uznać rozważania Pawła Śpiewaka na temat Pożogi Zofii KossakSzczuckiej. Autorka ta, choć współczuła wszystkim ofiarom rewolucji i wojny (także Żydom),
nie cieszy się jego sympatią. Powód tej niechęci jest prozaiczny – mimo wszystkich tragedii
i rzezi tamtych lat autorka Pożogi upatrywała absolutne zło jedynie w bolszewizmie i w jego
walce z religią. Tu Śpiewak dokonał zgrabnego przeskoku, insynuując, że Zofią KossakSzczucką kierował ukryty i podświadomy antysemityzm, że hołduje ona wierze w spisek ży‑
dowski przeciwko chrześcijaństwu. Do sformułowania tej konstatacji wystarczyła Śpiewakowi
niewielka wzmianka autorki o żydowskim pochodzeniu Trockiego i jego opętaniu nienawi‑
ścią do religii. Zaskakuje to nie mniej, niż wizja „postępowego antysemity” Bolesława Prusa
(s. 34‑35) czy Zygmunta Krasińskiego jako prekursora Protokołów Mędrców Syjonu (s. 32‑33).
Można wręcz stwierdzić, że opis rozwoju polskiego intelektualnego nurtu antyżydowskiego
zaprezentowany na kartach Żydokomuny wydaje się tendencyjny i pozbawiony kontekstu histo‑
rycznego, a szczególnie dziewiętnastowiecznego racjonalizmu i darwinizmu, które zaciążyły
także na stosunku do starozakonnych.
Śpiewak wiele uwagi poświęca sytuacji Żydów w Rosji sowieckiej w latach 20. i 30.
Przykładem logicznej niespójności jego wywodu jest twierdzenie, jakoby Żydzi znaleźli tam
„pełną możliwość kształcenia się i awansu zawodowego” (s. 91). Tymczasem dwie stro‑
ny wcześniej napisał, że bolszewicy zwalczali żydowską religię, tradycję i partie polityczne.
Zamykali jesziwy i domy modlitwy, zakazali wypieku koszernej macy. Opornych czekały aresz‑
towania i zsyłki. Z 2.700 tys. sowieckich Żydów ponad 830 tys. (czyli około jedna trzecia)
zostało zaliczonych do kategorii liszeńców, czyli „bywszych ludzi”, szykanowanych na każdym
kroku i pozbawionych wszelkich praw, nie tylko do edukacji.
Dane statystyczne dotyczące udziału Żydów w ruchu komunistycznym w latach 20.
i 30., którymi posiłkuje się Śpiewak, mają udowodnić, że jakkolwiek Żydzi stanowili znacz‑
ny procent, to jednak nie dominowali. Problem w tym, że dane te są nieweryfikowalne.
Za przykład niech posłuży twierdzenie, że w obozie odosobnienia w Berezie „przetrzymy‑
wano pięciuset sześciu komunistów na ośmiuset trzydziestu dwóch osadzonych” (s. 119).
Tymczasem w monografii Berezy pióra Ireneusza Polita2 znajduje się imienna lista osadzo‑
nych tam 979 komunistów – skąd więc swoje dane czerpał Śpiewak? Podobnie zresztą, gdy
pisze, że 90 proc. pracowników nielegalnych komunistycznych drukarni i powielarni stano‑
wili komuniści-Żydzi. Zastanawia także fakt, że znaczną część Żydokomuny stanowią opisy
działalności i wewnętrznych układów w KPP. Skoro – według autora – Żydzi nie odgrywali
w niej specjalnej roli, po co zatem poświęca tym sprawom tak wiele uwagi? Gloryfikuje cho‑
ciażby „poświęcenie i twardość charakteru” członków KPP, podkreśla, jakim dramatem była
dla nich likwidacja partii.
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Autor nie wyjaśnił w sposób przekonujący, dlaczego na przełomie XIX i XX w. na zie‑
miach polskich ruch socjalistyczny tak skuteczne przyciągał Żydów. Swe uwagi w tym zakresie
odnosił wyłącznie do Rosji, gdzie panowały zupełnie inne warunki niż w Polsce. Ówczesny
ruch wszechpolski (endecja), który odwoływał się do tradycji I Rzeczypospolitej, państwa
tolerancji dla różnych religii i narodów (włączając w to samych Żydów), i nie występował
jeszcze z programem antyżydowskim, nie cieszył się w ogóle ich zainteresowaniem. Wyjątek
stanowiły nieliczne jednostki, osoby całkowicie spolonizowane, które należałoby w zasadzie
traktować jak Polaków żydowskiego pochodzenia. Czy więc widoczne odrzucenie przez ogół
Żydów sprawy polskiej nie przyczyniło się w istotny sposób do powstania zalążków przyszłego
konfliktu? Szkoda, że autor nie pokusił się o wyjaśnienie tego problemu.
Na szczęście nie wszyscy Żydzi byli zafascynowani Rosją, o czym świadczy dość duży pro‑
centowo udział młodzieży żydowskiego pochodzenia w Legionach Polskich. Nie wnikając
bowiem w różnice polityczne (w tym wypadku drugorzędne) między endecją a Legionami
Piłsudskiego, hasła patriotyczne i reakcje ludzi były identyczne. Rzesze osób wywodzących się
z rodzin żydowskich wybrały nie żydokomunę, lecz polskość – ciekawe, że o tym fenomenie dy‑
rektor Żydowskiego Instytutu Historycznego milczy. Zapewne nie zetknął się z przypadkami
udziału Żydów w polskim ruchu niepodległościowym. Byli bowiem Żydzi otwarci na polskość,
uważający się za Polaków i poczuwający się w potrzebie do „polskich obowiązków”. Byli oni
rzecz jasna nie tylko w Legionach. Dla nich nie musiano przygotowywać obozów internowania
w Jabłonnie w 1920 r. W tym gronie znalazł się chociażby Stanisław Ostwind-Zuzga, legionista
I Brygady Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i policjant. W 1942 r. wstąpił do
NOW, wraz z którą znalazł się w strukturach NSZ. W maju 1944 r. w stopniu majora objął funk‑
cję komendanta powiatowego NSZ w Węgrowie, którą pełnił po wkroczeniu Armii Czerwonej.
Aresztowany przez UB w styczniu 1945 r., 2 lutego został skazany na śmierć i stracony.3
Przykładów ludzi, którzy nie ulegli komunistycznemu zaczadzeniu, było wiele. Dotyczy
to nie tylko polonizujących się Żydów, ale także tych, którzy pielęgnowali swą żydowską toż‑
samość: konserwatystów z Agudy czy narodowych radykałów z Betaru (syjonistów-rewizjo‑
nistów). Po zajęciu Kresów Wschodnich RP przez Sowiety w 1939 r. wielu z nich (jak np.
Menachem Begin) razem z Polakami trafiło do łagrów lub na syberyjską zsyłkę.
Śpiewak demonizuje endecję i jej antyżydowskie nastawienie, choć zagadnienie to nie sta‑
nowi głównego wątku pracy. Generalnie ten obóz polityczny, także w latach 30., nie miał anty‑
żydowskiej obsesji ideologicznej, przynajmniej nie takiej, o jakiej myśli autor. Gdyby tak było,
to Dmowski wymyśliłby swoje ustawy norymberskie na długo przed Hitlerem. Tymczasem
nie zrobiono tego także po Hitlerze. Kwestiami rasowymi nie interesowano się: Stanisław
Stroński, mając żydowskie korzenie, nigdy na ten temat nie usłyszał złego słowa, nawet wów‑
czas, gdy w 1935 r. znalazł się wśród odsuniętej od władzy frakcji SN, pozostającej w konflikcie
z młodymi radykałami. W wytykaniu endekom i narodowym radykałom żydowskich przodków
specjalizowały się natomiast lewicowo-liberalne Wiadomości Literackie, a jednym z propagato‑
rów tego rodzaju publicznych „donosów” był Julian Tuwim.
Jeżeli gdzieś szukać ideowych fundamentów żydokomuny w Polsce, to właśnie w śro‑
dowisku tychże Wiadomości… i skupionego wokół nich środowiska, które samo swoje pismo
przezywało Jadą Moski Literackie. Ale ta sprawa nie wydała się autorowi Żydokomuny specjalnie
interesująca.
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Antyżydowskość endecji była punktem programu, nie ideologii; była „zagadnieniem cyfry,
a nie nienawiści” – jak pisał w 1944 r. publicysta Myśli Polskiej. Generalnie zaś dotyczyła kwestii
gospodarczych: dla endeków najistotniejszym było doprowadzenie do wzmocnienia – a w nie‑
których częściach kraju wręcz stworzenia – polskiej klasy średniej, gdyż handel i usługi były
tam niemal zmonopolizowane przez Żydów. Szkoda, że Śpiewak nie omówił szerzej tej kwe‑
stii, a zamiast tego rozwodził się nad retoryką endeckiej propagandy wobec Żydów. W ten
sposób pominął więc główną przyczynę i skupił się na analizie skutków lub efektów ubocz‑
nych. Nie zauważył też, że prokomunistyczne sympatie części Żydów miały także wpływ na
stosunek do nich endecji. A nie odwrotnie.
Opisując sytuację w Polsce po wojnie, Śpiewak w dużym stopniu powiela schematy komu‑
nistycznej propagandy, do których należała np. rzekoma „akcja pociągowa”, czyli zorganizowa‑
na operacja partyzantów niepodległościowych, którzy mieli zatrzymywać pociągi i zabijać po‑
dróżujących Żydów. Nie jest jednak w stanie wskazać jakiegokolwiek przykładu tego rodzaju
akcji (s. 190). Chętnie natomiast wymienia miasta, w których doszło do rzekomych „morder‑
czych” pogromów. Gdyby znał literaturę przedmiotu, zapewne byłyby ostrożniejszy w swych
sądach. Kilka takich przypadków zbadano dokładnie, np. w Rzeszowie 11‑12 czerwca 1945 r.,
gdzie w brutalny sposób zamordowano polską dziewczynkę (sprawcą był Żyd), doszło co praw‑
da do rozruchów, ale nie było ofiar śmiertelnych.4 Wydarzenia w Parczewie 5 lutego 1946 r.
zbadał dr Mariusz Bechta z IPN: partyzanci WiN w czasie ataku na miasteczko zlikwidowali
trzech Żydów ujętych z bronią w ręku. Byli to członkowie paramilitarnej struktury współpra‑
cującej z MO i UB: jeden z zabitych wręcz słynął jako prześladowca i morderca żołnierzy AK.5
Śpiewak jednak niechętnie wchodzi w szczegóły, zadowala się stworzonym na własne po‑
trzeby czarno-białym obrazem Żydów jako ofiar i Polaków – sprawców ich nieszczęścia. Nawet
jeżeli wymienia fakty dotyczące działalności Żydów w komunistycznych strukturach władzy,
stara się pomniejszać ich wpływy i nie łączy ich z prześladowaniami podziemia niepodległo‑
ściowego. Terror komunistyczny i awans społeczny Żydów, jak pisze: „przyjmowanych tak
licznie na stanowiska państwowe jak nigdy dotąd”, to według niego dwa różne światy. Nie
sposób wątpić, że Żydzi ginęli nie dlatego, że mieli coś wspólnego z komunizmem, że należeli
do jakichś „rządowych formacji” (jak eufemistycznie pisze Śpiewak), ale tylko dlatego, że
urodzili się Żydami (s. 196). W ten sposób każdy zabity funkcjonariusz i szpicel UB pocho‑
dzenia żydowskiego, nie ważne jak strasznych czynów się dopuszczał, staje się automatycznie
ofiarą polskiego antysemityzmu. Dalej autor Żydokomuny posuwa się nawet do twierdzenia, że
po wojnie zginęło więcej Żydów niż Polaków. Konstatacja ta przychodzi mu tym łatwiej, że
książka pozbawiona jest kontekstu historycznego, jakim było powojenne powstanie antyko‑
munistyczne (1945‑1947).
Abstrahując już nawet od nieprawdziwości powyższego stwierdzenia, trudno nie odnieść
wrażenia, że dla Śpiewaka liczą się przede wszystkim zbrodnie wobec Żydów – te zaś po‑
pełnione przez samych Żydów stanowią wątek poboczny. Za szczególnie istotne uważa plot‑
ki i powtarzane rzekomo z ust do ust opinie o tym, że „Hitler jedno zrobił dobrze – wybił
Żydów”. Zdaniem Śpiewaka tego rodzaju świadectwa są bardzo rozpowszechnione – w jego
przekonaniu znajdują one potwierdzenie w materiałach archiwalnych. Niezwykła to pewność
siebie, tym bardziej, że przygotowując Żydokomunę, nie pokusił się o rzetelną kwerendę archi‑
walną, a przynajmniej nie świadczą o tym przypisy zawarte w książce. Są jednak świadectwa,
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których nie trzeba szukać w archiwach – do takich zaliczają się np. opinie Marii Dąbrowskiej
(o jednoznacznie lewicowych poglądach i trudno ją otwarcie posądzać o antysemityzm), która
utyskuje na bezkarność ubeków mordujących Polaków i samowolę żydowskich komunistów.
Śpiewak streszcza jej słowa, a następnie zbywa je stwierdzeniem o uleganiu przez nią „panice
i stereotypom” (s. 193).
Za swoiste curiosum należy uznać ubolewania Śpiewaka, powtarzającego za Kazimierzem
Wyką (historykiem „nawróconym na marksizm” po 1945 r.), że polski obóz narodowy nie zhań‑
bił się kolaboracją w czasie wojny. Jakiż piękny argument mieliby wówczas komuniści, a obec‑
nie sam Śpiewak, mogąc kompromitować narodową prawicę porównywaniem do Quislinga
i zarzucając jej ideologiczną uległość wobec niemieckich zbrodniarzy (s. 195). Niemal czuje
się w tym żal, że ci „ohydni” narodowcy ze Stronnictwa Narodowego, NSZ czy ONR walczyli
z Niemcami i nieśli pomoc ofiarom Holokaustu. Nie przeszkadzało to jednak Śpiewakowi
postawić w jednym szeregu Obozu Narodowo-Radykalnego i Hitlera (s. 130).
Taka zasada zbiorowej odpowiedzialności za kolaborację mogłaby być użyteczna (choć
według Śpiewaka „niestety” nie jest) jako maczuga przeciwko endekom – nie ma ona jednak
zastosowania w przypadku realnej kolaboracji szerokich odłamów Żydów z sowieckim oku‑
pantem. A zatem wysługiwanie się Sowietom nie kompromitowało i nie może być uznawane
za czynnik obciążający. W jego mniemaniu zresztą, w przypadku Żydów, w ogóle nie moż‑
na mówić o kolaboracji z Sowietami. Ci wszyscy żydowscy funkcjonariusze aparatu terroru,
prokuratorzy, politrucy, propagandziści, ministrowie i urzędnicy niższego szczebla, których
liczebność podaje kilka stron dalej, stanowili jednostkowe przypadki; zresztą nieistotne, bo po
wojnie był w Polsce antysemityzm, który powodował, że „nienawiść rasowa do Żydów zosta‑
ła podniesiona do rangi wojny narodowo-wyzwoleńczej” (s. 198). Śpiewak sprawnie odwraca
relację przyczynowo-skutkową, aby po raz kolejny obwinić o całe zło w stosunkach polsko-ży‑
dowskich samych Polaków oraz Kościół katolicki.
Autor Żydokomuny odczuwa jednak pewien dyskomfort – stawiając pytanie, dlaczego tak
wielu komunistów żydowskiego pochodzenia znalazło się w powojennej elicie komunistycz‑
nej, stara się znaleźć jakąś sensową odpowiedź. Odrzuca jednak wyjaśnienia najprostsze – ta‑
kie np. jak instrumentalne wykorzystywanie Żydów przez Stalina, którzy stali się dobrowolnie
janczarami nowego okupanta. Innym motywem mogła być chęć zemsty za doznane krzyw‑
dy i tragedię Holokaustu – z braku prawdziwych winnych kozłem ofiarnym stali się Polacy,
Mazurzy, Ślązacy, czyli wszyscy, którzy ucierpieli w czasie wojny mniej. Śpiewak woli wdawać
się w psychologiczne dywagacje. Uważa, że przyczyną powojennego akcesu Żydów do komu‑
nistycznego aparatu władzy była ich „ogólna sympatia do powojennej lewicy”, co stanowi swo‑
iste potwierdzenie ich prokomunistycznych inklinacji. Podkreśla, że PKWN i wyrosłe z niego
rządy zapewniały Żydom ochronę przed antysemityzmem Polaków – tak jakby w 1945 r. głów‑
nym zamiarem polskich powstańców walczących z sowiecką okupacją było ściganie ocalałych
Żydów.
Według Śpiewaka powstająca PRL wydawała się ziszczeniem mesjanistycznego marzenia
Żydów (zapewne bardzo głęboko ukrytego w ich zsekularyzowanych umysłach) o kraju spra‑
wiedliwości i równouprawnienia. Powodowało to, że nie tylko utożsamiali się z tą Polską „lu‑
dową”, ale wręcz udział w rządzeniu nią uważali za swoje powołanie: „Może w mundurze – pi‑
sze Spiewak – albo w gabinecie rządowym mogli żydowscy towarzysze poczuć się Polakami,
wziąć kawałek odpowiedzialności za naród, który ich nie akceptował i nie chciał. W głębi serca
czuli się i chcieli być częścią narodu, z którym związali swoje losy” (s. 213).
A może, jeżeli dokonujemy tak wnikliwej psychoanalizy, było też tak, że ci ludzie mieli
stać się nową elitą pojałtańskiej Polski, nową Judeopolonią, wyrosłą na ubecko-politruckich

korzeniach? Trudno zatem zrozumieć, jak to się stało, że – według Śpiewaka – nawet w „naj‑
lepszych czasach stalinowskich” życie w Polsce „ludowej” było dla żydowskich komunistów
pasmem udręk, większych i mniejszych represji. Tak jakby było czymś dziwnym, że w bandyc‑
kim środowisku UB-PZPR pojawiała się konkurencyjna mafia, nazwijmy ją roboczo „chamo‑
komuną”, która rywalizowała z żydokomuną o wpływy, stanowiska i łaskę Sowietów. Finałem
tego były „okrutne” czystki marcowe z 1968 r. i wymuszona emigracja ponad 13 tys. osób
pochodzenia żydowskiego. Można podejrzewać, że wielu Polaków, zwłaszcza byłych żołnierzy
AK i NSZ, którzy w latach 60. odsiadywali jeszcze wyroki z lat stalinowskich, nie marzy‑
ło nawet o takiej „karze”. Wyjazd nobilitował marcowych emigrantów, otoczył ich nimbem
męczenników i niewinnych ofiar, znowu – polskiego antysemityzmu, a przy okazji umożliwił
ucieczkę od odpowiedzialności za zbrodnie.
Obsesją Śpiewaka jest twierdzenie, że przedwojenna Polska była państwem antysemickim.
Chcąc podeprzeć swoje teorie, dopuszcza się modelowania cytatów, np. słynne stwierdzenie
premiera Sławoja Składkowskiego z 1936 r. dotyczące bojkotu sklepów żydowskich: „Uczciwy
gospodarz nie pozwala nikogo krzywdzić w swoim domu. Walka ekonomiczna, owszem, ale
krzywdy żadnej”.6 Tymczasem autor Żydokomuny zamieścił je w zupełniej zmienionej formie,
która wypacza jego pierwotny sens: „bicie Żydów wykluczone, bojkot jak najbardziej wska‑
zany” (s. 136). Tak więc nie chodziło, jak starał się pokazać Śpiewak, o czynne poparcie boj‑
kotu, ale o jego tolerowanie. Podretuszowany cytat miał uzasadnić wymyśloną tezę o rzeko‑
mym poparciu władz II RP dla akcji bojkotu ekonomicznego, prowadzonego przez opozycyjne
Stronnictwo Narodowe. Dalej, nie licząc się zupełnie z faktami, posuwa się nawet do twier‑
dzenia, że państwo polskie nie zatrudniało Żydów w szkolnictwie, administracji państwowej,
wojsku i policji. Jest to oczywista nieprawda, gdyż ani przed 1926 r., ani tym bardziej później,
nie było w Polsce przepisów, które ograniczałyby prawo obywateli do zatrudnienia z uwagi na
pochodzenie czy wyznanie.
Praca Pawła Śpiewaka zawiera cały szereg błędów o mniejszym znaczeniu, wynikających
ze zwykłej nieznajomości faktów, o których pisze. Twierdzenie o obronie Pałacu Zimowego
w czasie zamachu bolszewickiego 7 listopada 1917 r. i udziale w niej żydowskich żołnierzy
to dowcip: siedziby Kiereńskiego pilnowała kompania kobieca oraz kilku junkrów, nie było
mowy o żadnej obronie. Informacja, że tzw. pogrom we Lwowie w listopadzie 1918 r. to dzie‑
ło armii Hallera może rozśmieszyć, bo armia ta wróciła do Polski dopiero w 1919 r. (s. 23).
Podobnie jest z innymi wymienianymi przez autora „pogromami” z tego okresu, np. wydarze‑
nia w Pińsku były zwykłą egzekucją kilkudziesięciu agitatorów bolszewickich, podburzających
ludność przeciwko Armii Polskiej. Wiadomo o tym stąd, że rzecz cała działa się w domu modli‑
twy, w którym znalazło się dwóch żydowskich żołnierzy, którzy poinformowali o fakcie swoich
przełożonych. A ponieważ linia frontu polsko-bolszewickiego przebiegała kilka kilometrów od
miasta, na mocy prawa wojennego, zidentyfikowani agitatorzy zostali rozstrzelani. Tyle było
„pogromu”.7
Irytującą manierą Śpiewaka jest zastępowanie nazw polskich rosyjskimi, np. Płoskirów na
Podolu, znany ze wspomnień Zofii Kossak-Szczuckiej Pożoga, uparcie nazywa Proskurowem.
Szczęśliwie Wilna nie nazywa Vilniusem, a Lwowa – Lwiwem. Pojawiają się błędy w na‑
zwiskach, np. autor historii KPP i agent polskiej policji – Josek Muetzenmacher, jest dla
Śpiewaka Mutzenmacherem. Żartem jest chyba – bo trudno to inaczej traktować – twier‑
dzenie, że wybory parlamentarne w Polsce w 1928 r. były „całkiem uczciwe”: pierwsze po
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zamachu majowym głosowanie zostało naturalnie sfałszowane przez sanację, z tym tylko, że
fałszowano wyniki narodowej prawicy i centrum, zostawiając jeszcze lewicę i mniejszości na‑
rodowe w spokoju. Zadziwia, że autor o tym nie wie – bo można o tym przeczytać w podręcz‑
nikach licealnych.
Osobnym problemem są ilustracje odnoszące się do kolejnych rozdziałów. Także i tu
Śpiewak z właściwą sobie dezynwolturą umieszcza np. niemiecki antysemicki afisz propa‑
gandowy z II wojny światowej obok rozdziału o pogromach i rewolucji rosyjskiej (s. 78). Inne
ilustracje równie nieprecyzyjnie odnoszą się do treści rozdziałów, które miały „upiększyć”.
Czytelnikowi zorientowanemu w temacie nieodparcie nasuwa się pytanie – jaki mianowicie
był cel takiego postmodernistycznego podejścia do zilustrowania książki, mającej – przynaj‑
mniej teoretycznie – mieć charakter naukowy?
Do nielicznych pozytywów, choć o trzeciorzędnym znaczeniu, można zaliczyć wspomnie‑
nie przez Śpiewaka o „operacji polskiej” NKWD w 1937 r., w toku której aresztowano po‑
nad 350 tys. Polaków i zamordowano około 200 tys. (s. 128‑129). To ludobójstwo jest rzadko
wspominane przez współczesną historiografię. Za dyskusyjne należy jednak uznać umiesz‑
czenie tych wydarzeń w kontekście zarządzonej przez Stalina likwidacji KPP: mordowani
w Sowietach Polacy w zdecydowanej większości nie byli komunistami.
Rzut oka na bibliografię pozwala stwierdzić jej niezwykle selektywny dobór. Śpiewak
pominął szereg pozycji, a nawet w całości dorobek takich autorów jak m.in. profesorowie
Antoni Dudek, Szymon Rudnicki, Jerzy Robert Nowak, Anna Landau-Czajka, Marek Jan
Chodakiewicz, Tomasz Szarota, Jerzy Eisler czy Paweł Machcewicz. W tekście wspomina je‑
dynie Chodakiewicza, dezawuując go jako „historyka nacjonalistycznego”, nie powołując się
przy tym na żadną jego publikację (s. 214). Generalnie bibliografia wydaje się zbiorem przy‑
padkowych tytułów wyszukanych „na chybcika” w Internecie, a zarazem, jak na tak trudny
temat jest ona niezwykle uboga.
Reasumując: lektura najnowszej książki Pawła Śpiewaka skłania do wniosku, że nie spraw‑
dził się on jako historyk. Nie każdy socjolog, nawet taki, który uważa się za wybitnego, musi
być równocześnie dobrym historykiem. Niemniej jednak należy żałować niskiego poziomu tej
książki, gdyż fenomen żydokomuny zasługuje na rzetelną monografię. Zainteresowani będą
musieli jeszcze na nią poczekać. Na razie otrzymali stek otrzaskanych stereotypów wygene‑
rowanych w środowiskach żydowskich na Zachodzie i importowanych do Polski w ostatnich
latach. Śpiewak dał przykład publicystyki apologetycznej, gdzie w sposób tendencyjny stara
się rehabilitować żydowskich komunistów i stworzyć pozory, że całe polskie żydostwo miało
związki z komunizmem.
Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne
(Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2012)

*

Żydokomuna [Judeo-Communism]: How Not to Write Books About History
The latest book written by Polish sociologist Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne
[Judeo-Communism: Historical Interpretations], was presented as a serious work of scholarship treating the
participation of Jews in the communist movement. Unfortunately, the book turned out to be replete
with grave factual and intepretational errors, which means that it fails to satisfy the standards of the
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historical discipline. It appears that the author was unable to summon the necessary analytical distance
and objectivity. The book reads like punditry coupled with an intensely personal lecture on the history
of Jews in Poland and Russia and their role in the formation of the communist system. One may assume
that Śpiewak’s work was intended to contribute to the ongoing debate within the Jewish community
in Poland on its collective identity. Instead, the reader is offered a plethora of variously interpreted
stereotypes first generated in Jewish circles in the West and currently imported to Poland. Śpiewak’s
punditry thus provides an example of an apologia in its biased attempt to, one the one hand, rehabilitate
communists of Jewish descent, and, on the other hand, to pretend that the entire Jewish community of
Poland had ties with communism.

Zorganizowana grabież
Podstawa działań partyzantki sowieckiej
Leo Heiman
Wprowadzenie

Opis partyzantki sowieckiej przedstawiony przez Leo Heimana1 wymaga pewnych uści‑
śleń. Wspomina on, że w czasie II wojny światowej służył w Brygadzie im. Rokossowskiego,
działającej „w lasach Białorusi”. Chodzi tu o tereny pogranicza pomiędzy Polesiem i woje‑
wództwem nowogródzkim II Rzeczypospolitej.
Zagadnienia, o których pisze Leo Heiman w swym szkicu o problematyce logistyki i za‑
plecza partyzantki sowieckiej na wspomnianym terenie, wydają się charakterystyczne dla tych
ruchów partyzanckich, które prowadzono bez poparcia społeczności zamieszkującej obszar
ich działalności. Poparcie i pomoc ze strony ludności wschodnich terenów II RP bolszewicy
wymuszali terrorem i krwawymi represjami.
Problemy tego rodzaju nie występowały w zasadzie w działalności polskiej Armii Krajowej.
Szeregi wschodnich okręgów AK rekrutowały się z ludności miejscowej, przy czym w tej
podziemnej armii panował duch prawdziwie obywatelski. Żołnierzem AK mógł zostać każdy
obywatel RP bez względu na narodowość i wyznanie. W efekcie w tym ochotniczym wojsku
znajdujemy obok Polaków i katolików także Białorusinów i „tutejszych”, wyznających wiarę
prawosławną (w niektórych oddziałach prawosławni stanowili do 40 proc. stanów osobowych),
polskich Tatarów – wyznających islam, a także – wprawdzie nielicznych, ale jednak obecnych
– obywateli pochodzenia żydowskiego. Działalność AK stanowiła emanację dążeń społeczeń‑
stwa zamieszkującego Kresy, była przez nie akceptowana i autentycznie wspierana.
Zupełnie inna sytuacja panowała w szeregach partyzantki sowieckiej. Miała ona wpraw‑
dzie charakter wielonarodowościowy (ze zdecydowaną dominacją rosyjską), ale były to nacje
zaludniające Związek Sowiecki w jego przedwojennych granicach. Podstawę szeregów par‑
tyzantki bolszewickiej stanowili żołnierze Armii Czerwonej z porozbijanych lub okrążonych
jednostek oraz pracownicy okupacyjnych instytucji sowieckich, którzy w 1941 r. nie zdążyli
uciec na wschód (tzw. okrążeńcy i wastocznicy). Później dołączyli do nich zbiegli jeńcy, dezerte‑
rzy z rosyjskojęzycznych formacji kolaboranckich oraz najbardziej dynamiczny i do tego sko‑
munizowany element spośród skazanych przez Niemców na zagładę Żydów. Siły sowieckie na
Kresach wzmacniano także przez przysyłanie na ten teren licznych oddziałów z głębi ZSRS,

1
Leo Heiman był częstym współpracownikiem Military Review i korespondentem zagranicznej prasy. Urodzony
w Polsce, studiował w ZSRS i przez 2 lata walczył w sowieckich siłach partyzanckich przeciwko armii niemieckiej. Był
słuchaczem Uniwersytetu w Monachium. W 1948 r. wyjechał do Izraela, gdzie przez 7 lat służył w wojsku i marynarce.
Jego ostatni artykuł pt. „Militarne wsparcie ze strony małych narodów” ukazał się w wydaniu z marca 1964 r.
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z terenu Białorusi Sowieckiej. W szeregach sowieckich znajdziemy także, w znacznie mniej‑
szym stopniu, tę część ludności białoruskiej, która podatna była na ideologię bolszewicką (nie
stanowiła większości – część Białorusinów popierała aktywistyczny ruch proniemiecki, część
związała się z AK, większość nie popierała nikogo – chciała po prostu przetrwać wojnę i docze‑
kać lepszych czasów). W tej sytuacji bolszewicy zwiększali swe szeregi, prowadząc przymu‑
sową mobilizację ludności miejscowej (w stosunku do opornych stosowano odpowiedzialność
zbiorową wobec ich rodzin).
W efekcie partyzantka sowiecka na Kresach Wschodnich II RP była siłą obcą, niezwiązaną
z miejscowym społeczeństwem i nieakceptowaną przez nie.
O ile zamiarem oddziałów AK była realizacja celów wojskowych, ale też obrona ludności
miejscowej, o tyle partyzantka sowiecka celu takiego nie stawiała sobie. Ze wspomnień Leo
Heimana wyraźnie wynika, iż ludność cywilna stawała się obiektem masowych działań re‑
presyjnych, prowadzonych przez czerwonych partyzantów. Co więcej, obecność i działalność
bolszewickiej partyzantki powodowała, że Niemcy prowadzili w terenie politykę „spalonej
ziemi”, dokonując pacyfikacji, którym bolszewicy nie przeciwdziałali.
Relacje między partyzantką sowiecką a ludnością miejscową na Kresach były pochodną
zadań wyznaczanych przez sowieckie dowództwo. Partyzantka stanowiła swego rodzaju przed‑
nią strażą Armii Czerwonej, mającą „przygotować” teren do ponownej – tym razem już trwałej
– okupacji połowy ziem polskich. Spełniała przede wszystkim zadania o charakterze politycz‑
no-policyjnym i dopiero w dalszej kolejności – wojskowym. Wspomnienia Leo Heimana wy‑
bornie pokazują nikłość wysiłku militarnego sowieckiej partyzantki wobec Niemców na tym
terenie (np. atak na Byteń zakończony kompletną porażką bolszewików i wielkimi stratami
w ludziach). W 1943 r. pracownik wywiadu AK tak oceniał możliwości czerwonych oddziałów
na terenach północno-wschodnich RP: „[…] dużo krzyczą, dużo mówią, a jak przyjdzie do
walki, to uciekają tak, że czasami kilkakrotnie słabszy oddział policji białoruskiej rozpędza ich
na wszystkie strony”.
Głównym zadaniem partyzantki sowieckiej było złamanie polskiego ruchu niepodległo‑
ściowego i sterroryzowanie ludności terenów anektowanych w 1939 r. Czerwone oddziały
traktowały miejscowych jak mieszkańców podbitego, wrogiego terytorium, bezlitośnie ich
eksploatując, a także rozprawiając się ze wszystkimi, którzy wspierali polski ruch niepod‑
ległościowy lub byli podejrzani o sympatię do państwa polskiego. Doktor Zygmunt Boradyn
(historyk z Mińska białoruskiego) ocenia, iż w latach 1942‑1944 w wyniku działań partyzantki
sowieckiej tylko na Nowogródczyźnie zginęły co najmniej 2 tys. Polaków związanych z polską
konspiracją. Kogo bolszewicy nie mogli dopaść od razu – umieszczali na listach SOE (socjalno
opastnowo elementu – socjalnie zbędnego elementu, przewidzianego w przyszłości do aresztowa‑
nia przez NKWD). Niszczono obiekty, często o wartości historycznej, związane z państwem
polskim i religią katolicką (sowieccy partyzanci palili polskie dwory, szkoły oraz kościoły).
Charakterystyczną „operacją bojową” sowieckiej partyzantki wobec ludności była pa‑
cyfikacja miasteczka Naliboki, dokonana 8 maja 1943 r. przez brygadę im. Stalina (zabito
130 Polaków). Podobny los spotkał w latach 1943‑1944 gminną osadę Drewno oraz wioski:
Koniuchy, Szczepki, Prowżały, Izabelin, Kaczewo, Babińsk, Ługomowicze, Niewoniańce,
Kamień, Kupisk Lubczański, Kupisk Pierwszy, Kupisk Kazionny i wiele innych.
Oddziały sowieckie zwalczały nie tylko AK i kresową społeczność polską, ale też wszel‑
kie przejawy społecznej lub politycznej aktywności Białorusinów zamieszkałych na Kresach.
O rozmiarach tych działań świadczą dane z terenu Gebietskommissariatu Słonim z okresu od
kwietnia do listopada 1942 r.: z ogólnej liczby 1024 zabitych wówczas osób, 80 proc. stano‑
wili lokalni mieszkańcy, głównie chłopi (jak można sądzić, oporni wobec Sowietów). W skali
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całego Generalnego Komisariatu Białorusi bolszewicy zgładzili około 500 białoruskich burmi‑
strzów wraz z rodzinami. Mordowali białoruskich nauczycieli i pracowników stworzonej przez
Niemców administracji, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec ich bliskich i oto‑
czenia. Zabijali rodziny oskarżonych i osoby przypadkowe (np. wysadzenie urzędu gminnego
w Iwacewiczach wraz z pracownikami i interesantami). Palili i niszczyli szkoły i społeczne
instytucje białoruskie. Według informacji z kwietnia 1944 r. w Gebietskommissariacie Słonim
partyzanci sowieccy spalili 66 białoruskich szkół ludowych. Z rąk zamachowców zginęło wielu
organizatorów białoruskiego życia politycznego i społecznego pod okupacją niemiecką.
Zaopatrzenie partyzantki sowieckiej opierało się na bezlitosnej eksploatacji społeczności
lokalnej, o czym otwarcie pisze Leo Heiman. Prowadzono ją tak intensywnie, że na wielu te‑
renach „zdobyte” nadwyżki żywności, zwłaszcza mięsa, bolszewicy przerzucali drogą lotniczą
za linię frontu. Pisze o tym m.in. Anatol Werthejm, szef sztabu oddziału Zorina z Brygady im.
Stalina w Puszczy Nalibockiej: „Jedzenia było pod dostatkiem, a nawet gromadziły się zapasy.
[...] Nadwyżki jedzenia posyłaliśmy nawet do Moskwy. Raz w tygodniu lądował na polowym
lotnisku w puszczy samolot: przywoził gazety i materiały propagandowe, a zabierał z powro‑
tem samogon, słoninę i kiełbasy własnego wyrobu”.
Tekst Leo Heimana, opublikowany pierwotnie w języku angielskim pt. „Organized
Looting: The Basis of Partisan Warfare”, Military Review (February 1965): s. 61‑68, wydaje się
ciekawym świadectwem potwierdzającym charakter sowieckiej partyzantki jako „ciała obce‑
go” na Kresach Wschodnich RP, tym cenniejszym, iż pochodzącym od jej uczestnika.
Kazimierz Krajewski

*
Niemal wszystkie książki publikowane w ostatnich latach na temat partyzanckich działań
wojennych cechuje pewien wspólny mankament: mówią o partyzanckich operacjach i taktyce,
motywacji i psychologii, ale nie zajmują się problemem zaopatrzenia i transportu. Większość
autorów zbywa temat partyzanckiej logistyki za pomocą takich stereotypów, jak „partyzanci
żywili się tym, co znaleźli” i „partyzanci nie mieli kłopotu z transportem, przemieszczali się
bowiem na własnych nogach i nosili całe potrzebne zaopatrzenie na plecach”.
Jest to niebezpieczne mylenie pojęć, pomimo zawartego w nim ziarna prawdy. Jest fak‑
tem, że odpowiednie zaopatrzenie i transport są podstawą potężnych partyzanckich działań
zbrojnych. Kilka małych grup może istnieć bez logistyki, ale żadne zorganizowane powstanie,
ani centralnie kierowany ruch partyzancki nie jest możliwy bez uporania się z drażliwym pro‑
blemem logistyki na jej najbardziej przyziemnym poziomie. W tym właśnie tkwi prawdziwa
przyczyna niedoceniania kwestii partyzanckiej logistyki przez większość badaczy powstań
i operacji zbrojnych. Nieliczni autorzy książek poświęconych tematyce partyzanckiego czynu
zbrojnego sami byli partyzantami. A przestudiowanie publikacji napisanych przez byłych do‑
wódców partyzantki rzuca niewiele światła na to życiowe zagadnienie.
Ponieważ niemal wszyscy partyzanccy dowódcy musieli rozwiązać problem logistyki po‑
przez zorganizowaną grabież, wymuszenia i kradzieże, wstydzą się oni, naturalnie, przyzna‑
wać do tego w swoich książkach i wspomnieniach. Mogą szczegółowo opowiadać o wysadza‑
niu pociągów, zastawianiu pułapek na wrogie oddziały, rekrutowaniu pełnych entuzjazmu
ochotników lub szpiegowskich akcjach podziemia, prowadzonych tuż pod nosem policyjnych
posterunków wroga, ale nie odczuwają dumy z powodu ograbiania zbiedniałych wieśniaków

z ich ostatniej kromki chleba, rabowania biednej wdowie i jej dzieciom ostatniej kozy lub
ponoszonych ciężkich strat dla kilku zaledwie worków kartofli. Jednak to również stanowiło
partyzancką rzeczywistość. Niewielu partyzantów jest gotowych przyznać, że logistyka bywała
przyczyną większych strat niż jakiekolwiek działania podejmowane wobec wroga.
Prowadzone na dużą skalę ograbianie cywilnej ludności, które stanowiło kamień węgielny
partyzanckiej logistyki i najważniejszą podstawę partyzanckich działań, nie jest powodem do
dumy. Żaden komunistyczny autorytet, od Mao Tse Tunga po „Che” Guevarę, nie przyznałby
się do łupienia chłopów. W ich książkach mówi się, że ludność „z własnej woli chętnie wspie‑
rała partyzantów, pragnąc przyspieszyć proces wyzwolenia”. To nieprawda. Dawni sowieccy,
polscy i greccy dowódcy partyzantki albo w ogóle nie wspominają na ten temat, albo twierdzą,
że utrzymywali się przy życiu dzięki zaopatrzeniu zdobywanemu na wrogu. To także nie jest
prawdą. Prawda wygląda tak, że żaden działający na wielką skalę ruch partyzancki nie może
istnieć i prowadzić walki bez zorganizowanego grabienia ludności cywilnej. Ponieważ jedno‑
cześnie ruch ów potrzebuje sympatii i wsparcia ze strony tej ludności, problem zaopatrzenia
i transportu jest często największym dylematem, wobec którego staje dowódca grupy party‑
zanckiej.

Chybiony dogmat
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Kiedy w czasie II wojny światowej służyłem w Oddziale Zwiadowczym Brygady
Rokossowskiego w Sowieckich Siłach Partyzanckich, operujących w lasach Białorusi, niejedna
starannie obmyślona i zaplanowana partyzancka akcja spaliła na panewce z powodu nieodpo‑
wiedniego transportu i zaopatrzenia. Chybiony dogmat, że „partyzanci żywią się tym, co znajdą,
i przemieszczają się na własnych nogach” da się zastosować jedynie do małych oddziałów. Kiedy
latem 1942 roku mój oddział liczył mniej niż 50 osób, nie miał logistycznych problemów, o któ‑
rych warto byłoby mówić. Żywność była dostępna w każdej wiosce i w każdym gospodarstwie,
schronienie dawały zwieszające się gałęzie starych, sękatych drzew, a my bez zmęczenia mogli‑
śmy wędrować pieszo do 40 kilometrów dziennie, w każdym obranym kierunku.
Ale efekty naszej działalności jako partyzantów były nieznaczne. Zabijaliśmy policjantów,
przecinaliśmy kable telefoniczne i telegraficzne, wieszaliśmy wyznaczonych przez Niemców
wioskowych sołtysów i pronazistowskich kolaborantów. Spaliliśmy kilka drewnianych estakad
i urządziliśmy na drogach zasadzki na parę policyjnych samochodów. Te lokalne akcje sprzyjały
naszemu dobremu samopoczuciu, zwiększały nasz prestiż wśród miejscowej ludności i wy‑
woływały wściekłość Niemców. Ale nie miały wpływu na rezultaty rozstrzygających kampa‑
nii Frontu Wschodniego, nie powodowały uszkodzenia nazistowskiej machiny wojennej i nie
przyczyniły się do ostatecznej klęski Niemiec w Związku Sowieckim. Mogła to uczynić tylko
zorganizowana, centralnie kierowana partyzancka kampania.
Latem 1943 roku nasza jednostka zwiększyła się do poziomu pełnowartościowej bry‑
gady partyzanckiej w sile około 1200 żołnierzy. Utrzymywaliśmy regularny kanał łączności
z Naczelnym Sztabem Ruchu Partyzanckiego w Moskwie – mieliśmy silny nadajnik radiowy
i mały pas startowy w lesie.
Podczas ostrych walk na Łuku Kurskim, w lipcu 1943 roku, nasza brygada otrzymała roz‑
kaz sparaliżowania niemieckiej komunikacji kolejowej w pobliżu szlaku na Iwacewicze, bie‑
gnącego przez Bagna Poleskie. Droga ta przecinała główną linię kolejową między Moskwą
a Warszawą, której podwójne tory codziennie dudniły pod kołami jakichś 200 niemieckich
pociągów z amunicją, paliwem, posiłkami i żywnością. Nasze sabotażowe oddziały zaminowały
szlak kolejowy, pomimo podjętych przez Niemców środków ostrożności. Wysadzając dwa lub
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trzy pociągi dziennie, tylko spowolniliśmy niemieckie natężenie ruchu, wszelako nie zatrzy‑
maliśmy go całkowicie.
Przedstawiciele Głównego Sztabu Partyzanckiego opracowali pewien plan, z którym przy‑
byli na spadochronach do naszego obozu, by skonsultować go z lokalnymi dowódcami party‑
zantki. Chodziło o zaatakowanie przez oddziały w sile brygady ufortyfikowanych stacji po obu
stronach linii kolejowych, przyszpilenie wroga i wysadzenie torów, co zapobiegłoby napłynię‑
ciu posiłków, przysłanych pancernym pociągiem z najbliższego miasta. Kiedy jedna partyzanc‑
ka brygada zaatakuje małą stacyjkę 24 kilometry na zachód od szlaku, a inna przypuści szturm
na węzeł kolejowy w Byteniu, na wschód od Iwacewiczów, Brygada Rokossowskiego miała
w tym czasie za zadanie wysadzenie torów.

Plusy i minusy
Aby wykonać ten atak, sowiecki transport lotniczy zrzucił zasobniki z przeciwpancernymi
karabinami PTR2, amunicją, ładunkami z opóźnionym zapłonem, kilkoma tysiącami „mydla‑
nych ciasteczek” z trotylu, lontami i detonatorami.
Przeciwpancerny karabin PTR był w owym czasie stosunkowo nową sowiecką bronią, a po‑
nieważ okazał się zbyt przestarzały, by walczyć z nowymi niemieckimi czołgami „Tygrys”,
stanowił idealną broń dla partyzantów. Jego celność była zdumiewająca – wyszkolona załoga
mogła trafić w kocioł lokomotywy z odległości 800 metrów. To umożliwiało nam zastawianie
zasadzek na niemieckie pociągi w biały dzień i ostrzeliwanie ich z bezpiecznego dystansu.
Jedyną wadą PTR, przynajmniej jeśli chodziło o nas, partyzantów, był jego rozmiar i waga.
Wymagał on dwóch mężczyzn do niesienia go i trzeciego do ciągnięcia amunicji. Ponieważ mu‑
sieliśmy pokonać jakieś 30 kilometrów bagiennych terenów, by zbliżyć się do linii kolejowej
na odległość strzału, potrzebowaliśmy chłopskich wozów i koni do transportu ciężkiej broni
maszynowej, PTR-ów, materiałów wybuchowych, ładunków i amunicji.
Teoretycznie mogliśmy wyruszyć jeden czy dwa dni wcześniej i przejść pieszo przez mo‑
kradła. W praktyce było to niemożliwe. Na bagnach nie rosły żadne drzewa, a niskie kępy
roślin i ciernistych zarośli nie zapewniały odpowiedniej osłony. Niemieckie samoloty zwia‑
dowcze odbywały codzienne loty wzdłuż głównej linii kolejowej, i na otwartej przestrzeni
zostalibyśmy schwytani, gdybyśmy próbowali biwakować na moczarach za dnia. Co więcej,
atak na szlak kolejowy przez pola minowe i druty kolczaste, w dodatku pod silnym ogniem
nieprzyjaciela, nie należał do łatwych. Oddziały szturmowe musiały być świeże i wypoczęte,
nie zaś wyczerpane forsownym, trzydziestokilometrowym marszem przez bagna, połączonym
z niesieniem na plecach ciężkich karabinów PTR i skrzynek z amunicją.
Nasz dowódca uznał zatem, że zbierzemy około 300 chłopskich wozów i koni, załadujemy
na nie całą brygadę i wyruszymy po ciemku, wybierając objazd bitymi gruntowymi wiejskimi
drogami. Dzięki temu dotarlibyśmy na stację w Iwacewiczach o północy. Wozy konne pozwo‑
liłyby nam także ewakuować naszych rannych i znaleźć się z powrotem w lesie o świcie.
Musieliśmy również brać pod uwagę możliwość silnej niemieckiej akcji antypartyzanckiej.
Zmusiłaby nas ona do wycofania się do innego lasu, porzucenia naszych zapasów kartofli, ka‑
pusty, wędzonego mięsa i mąki. Mężczyźni muszą być najedzeni; rozkazano nam więc, by wraz
z zabieraniem wozów i koni, zdobyć także świnie, krowy, owce, mąkę, kartofle i inne artykuły
żywnościowe.

2
Właściwie PTRD (ros. Противотанковое ружье Дегтярева обр. 1941 г. – ПТРД-41) – sowiecki półautomatyczny
karabin przeciwpancerny wz. 41.

Splądrowane wsie

Łatwiej to było powiedzieć niż zrobić. Wsie w naszej własnej, kontrolowanej przez par‑
tyzantów, strefie znędzniały na skutek stałych wypraw i zdobywania zapasów. W większości
z nich nie pozostał nawet jeden koń. Wiele zostało zrównanych z ziemią przez Niemców
w ramach ekspedycji karnych i działań antypartyzanckich. Plony zostały zniszczone, bydło
zarżnięte, a chłopi zgładzeni lub przepędzeni do lasu. Oznaczało to, że musieliśmy zdobyć
zaopatrzenie we wsiach poza naszą partyzancką strefą.
Większość takich wsi miała silne policyjne garnizony lub utworzone własne grupy samo‑
obrony, które witały nas maszynowym bądź karabinowym ogniem. Grabież świń i koni oraz
rabowanie chłopom ich chleba i kartofli było bardzo prozaiczną misją, pozbawioną heroizmu
i chwały. Ale było to trudniejsze od wysadzania pociągów i zastawiania zasadzek na wrogie
konwoje na drogach. Było także bardziej niebezpieczne.
Nie byliśmy jedyną partyzancką brygadą, działającą na tym terenie. Inne oddziały także
potrzebowały koni i musiały gromadzić żywność. W rezultacie, po tygodniu gorączkowych
działań i poniesieniu licznych strat, zdołaliśmy zebrać zaledwie 92 chłopskie wozy i konie
– mniej niż jedną trzecią wymaganej liczby. Wszystko jedno jak bardzo się staraliśmy, nie mo‑
gliśmy osiągnąć więcej.
Dowódca naszej brygady zarządził w związku z tym załadowanie wszystkich PTR-ów, cięż‑
kiej broni maszynowej, trotylu i amunicji na zdobyte wozy, i wyruszenie ku szlakowi kolejowe‑
mu, tak jak było to zaplanowane. Nasz konny oddział zwiadowczy oraz kompania sabotażowa
brygady zapewniły eskortę dla ekip obsługujących PTR-y. Kompanie karabinowe i specjalne
oddziały szturmowe – uzbrojone jedynie w pistolety maszynowe i granaty – przemieściły się
przez moczary pieszo.
To, co się wówczas wydarzyło, było najbardziej katastrofalną klęską, jakiej nasza bryga‑
da kiedykolwiek doświadczyła. Nasz oddział zwiadowczy i konwój konnych wozów dotarły
na czas i rozmieściły się tak, jak planowano. Ale przeważająca część naszej brygady ugrzęzła
w bagnie. W momencie, kiedy przybyła na miejsce, zmęczona, mokra i wyczerpana, bitwa po
obu stronach torów trwała już od ponad trzech godzin, a Niemcy byli przygotowani do walki
z nami. Nasze dwa pierwsze ataki zostały odparte, przynosząc nam poważne straty, a kiedy
przegrupowaliśmy się do trzeciego szturmu, na wschodzie nieboskłonu zaróżowił się świt i do‑
wódca brygady zarządził generalny odwrót. Mając ponad stu zabitych i rannych, bez jakichkol‑
wiek namacalnych rezultatów, odmówił narażania brygady na nieuniknione bombardowanie
z powietrza przez Luftwaffe i ostrzeliwanie po wschodzie słońca.
Nie udało nam się osiągnąć podstawowego celu – dywersji na mającej żywotne znaczenie
linii kolejowej. Niemieckie pociągi nadal dojeżdżały do frontu bitewnego na Łuku Kurskim.
Nie zdołaliśmy wypełnić naszej misji z powodu niewystarczającego transportu.

Problemy żywnościowe
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Transport stanowił tylko jeden z licznych problemów logistycznych, przed jakimi stawał
partyzancki dowódca. Łatwo powiedzieć, że partyzanci „jedli to, co znaleźli”. Ale co, jeśli
wioski zostały zburzone, gospodarzy zesłano lub wymordowano, zbiory zniszczono, a bydło
wyrżnięto? Partyzanci byli wolni od martwienia się o zaopatrzenie tylko w ściśle militarnym
sensie. Mogli żyć bez regularnych racji żywnościowych, kocy, bielizny, sznurowadeł i pasty do
zębów. Ale musieli jeść.
Nawet jeśli lokalna społeczność była przyjazna, sympatyzowała z partyzantką i szczerze
chciała jej pomagać – co bardzo często wcale nie miało miejsca – dostarczając koniecznej
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ilości produktów, żywność pozostawała dla partyzantów problemem numer jeden. Każdy były
dowódca partyzantki, wspominając problemy z nakarmieniem swoich ludzi, musi przyznać, że
większość jedzenia, ubrań, koni i narzędzi trzeba było zrabować chłopom.
W pierwszym roku II wojny światowej grabieże były w Rosji, na Ukrainie, Litwie i Białorusi
stosunkowo łatwe. Gospodarze wciąż mieli swoje krowy, owce, kozy, kurczęta i konie. Nawet
wspólnoty kołchoźnicze, przejęte w stanie nietkniętym przez Niemców, były zdolne dostar‑
czać mąki, kartofli i mięsa dla partyzanckich oddziałów szturmowych.
Ale latem 1942 roku, podczas pierwszej bitwy pod Stalingradem, Niemcy zdobyli się na
wielki wysiłek, aby pozbyć się działań partyzanckich na swoich tyłach. Regularne dywizje
piechoty w drodze na front były wysadzane z pociągów kilkaset kilometrów przed linią frontu
i maszerowały pieszo przez strefy zajęte przez partyzantów, przeczesując po drodze lasy. To
jednak opóźniało przybywanie niemieckich posiłków na front i okazywało się nieefektywne.
Oddziały leśne rozdzielały się, wyprzedzając niemiecką obławę, zmieniały miejsce pobytu
i ponownie zbierały się po tym, jak przeczesująca lasy fala zniknęła.

Polityka spalonej ziemi
Niemcy robili wszelako jedną rzecz, która utrudniała dalsze działania partyzanckie. Palili
wsie, zrównywali z ziemią gospodarstwa i konfiskowali całe bydło i wszystkie konie. Chłopi,
którzy nie zdołali uciec, także byli mordowani lub zsyłani do niewolniczych obozów pracy.
Polityka spalonej ziemi zmuszała partyzantów do zdobywania jedzenia i koni w wioskach le‑
żących w strefie kontrolowanej przez Niemców, w zasięgu strzału policyjnych posterunków,
w miejscach, gdzie znajdowały się kolejowe stacje, ufortyfikowane bastiony, wojskowe koszary
i miasta z silnymi garnizonami.
By rozwiązać drażliwy problem logistyki, Kwatera Główna Sowieckiego Ruchu
Partyzanckiego opracowała dziesięciopunktowy program, dobry w teorii, ale niemogący za‑
działać w praktyce. Kradzież była surowo zakazana, a partyzanci uznani za winnych złodziej‑
stwa mieli być rozstrzeliwani przez pluton egzekucyjny, bez prawa odwołania się od wyroku
śmierci. Partyzant stawał się winny kradzieży, jeśli zabierał cokolwiek, nie poinformowawszy
pierwej właściciela o celu konfiskaty i nie przedstawiwszy się jako członek sowieckich sił
partyzanckich.
Początkowo instrukcje Kwatery Głównej nakazywały partyzantom wydawanie kwitów na
wszystko, co konfiskowano gospodarzom. Kwity musiały być podpisane przez partyzanckich
dowódców lub komisarzy. Ale system wypisywanych kwitów prowadził do nadużyć ze strony
band i zwykłych kryminalistów, którzy udając partyzantów, ograbiali chłopów, wydając im fał‑
szywe zaświadczenia i obiecując spłacić wszystko po tym, jak sowiecka armia wróci na okupo‑
wane tereny.

Kres systemu kwitów
Nowe instrukcje z czasem położyły kres systemowi wypisywania kwitów. Tylko dowódcy
brygady lub oddziału mieli uprawnienia do zarządzania konfiskaty jedzenia, ubrań bądź zwie‑
rząt, oraz do przeprowadzania działań wywłaszczających. Grabież pieniędzy, biżuterii, przy‑
borów toaletowych, majątku osobistego i w istocie wszystkiego poza podstawową żywnością,
końmi i narzędziami była zakazana. Złamanie tej zasady karano śmiercią.
Małe grupy partyzantów, odłączające się od swoich oddziałów w ramach sabotażowego
zwiadu lub innych misji, wiążących się z ponad dwudziestoczterogodzinną nieobecnością

w obozie, miały prawo odwiedzać gospodarstwa i wioski, i prosić o jedzenie. Mogły tak‑
że konfiskować konie, by ułatwić sobie poruszanie się lub ewakuację rannych. Zasadniczo
tym instrukcjom podporządkowała się większość partyzanckich formacji. Ale istniało wiele
luk i wyjątków, które prowadziły do gwałtu, morderstw, masowych grabieży i innych prze‑
stępstw.

Znany rozkaz
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Najbardziej znaną luką był Rozkaz 100-JAT, który uprawniał do egzekucji „wrogów ludu”
i ich najbliższych krewnych oraz konfiskaty ich własności. Do wiosny 1943 roku za takowych
uznawano jedynie rzeczywistych zdrajców i pronazistowskich kolaborantów, takich jak wska‑
zani przez Niemców wiejscy sołtysi i szefowie policji, których rozstrzeliwano lub wieszano.
Zmienił to Rozkaz 100-JAT, ogłoszony przez radio wszystkim partyzanckim oddziałom w maju
1943 roku. Od teraz wszystkie osoby zatrudnione w niemieckiej administracji, które ułatwiały
wrogowi wojenne wysiłki lub pomagały reżimowi okupanta, były uznawane za „wrogów ludu”.
Naczelnik stacji kolejowej, na przykład, który pracował dla Niemców, stawał się w ten sposób
„wrogiem ludu” i był umieszczany na listach likwidacyjnych, chyba że zgodził się współpraco‑
wać także z partyzantami, przekazując żywotne informacje ich agentom i podkładając bomby
z zapalnikiem czasowym, dostarczane przez partyzanckich sabotażystów.
Ów rozkaz otworzył nowe perspektywy dla partyzanckich grabieży. Skoro wszystko może
być skonfiskowane lub zniszczone, wszystko może też podlegać rabunkowi. Przedtem więk‑
szość zaprawionych w walce partyzantów wolała dwie misje bojowe od jednej wyprawy po
zaopatrzenie, która była niebezpieczna i męcząca. Ale teraz nie brakowało ochotników do
działań na mocy Rozkazu 100-JAT, a większość „wrogów ludu”, rzeczywistych i wyimagino‑
wanych, salwowała się ucieczką do zarządzanych przez Niemców miast. Wraz z kurczeniem
się źródeł pozyskiwania dóbr, partyzanccy dowódcy musieli szybko wymyślić sposób odziania
i nakarmienia swoich ludzi. Efektem był „Rozkaz podwójnego kontyngentu”.
Niemieckie władze okupacyjne nałożyły kontyngenty dostaw rolniczych na każde gospo‑
darstwo i wieś. Chłopi, którzy ociągali się z dostawami jajek, masła, mleka, mięsa i wełny dla
władz okupacyjnych, za pierwszym razem podlegali karze chłosty, przy drugim przewinieniu
zostawali dotkliwie pobici, a za trzecim razem wieszano ich na rynku. „Rozkaz podwójnego
kontyngentu” otwierała wzniosła preambuła, mówiąca, że zapewnianie rolniczych dostaw wro‑
gowi jest równoznaczne ze zdradą, ponieważ wspiera niemieckie wysiłki wojenne w Związku
Sowieckim. Wieś, która uznaje te dostawy dla Niemców za swój obowiązek, zostanie „surowo
ukarana” (spalona) przez „tymczasowe władze sowieckie” (partyzantów), o ile nie dostarczy
dwukrotnie tylu dóbr „obrońcom ludu” (partyzantom).
W rezultacie większość wsi została ograbiona i spalona albo przez partyzantów za brak
wykonania rozkazu o podwójnym kontyngencie, albo przez Niemców za wstrzymanie dostaw
dla władz okupacyjnych. Wszystko to wywoływało dodatkową nienawiść i rozgoryczenie, które
służyły naszemu ogólnemu polityczno-psychologicznemu celowi, ale które sto razy bardziej
komplikowały nasze problemy z zaopatrzeniem.
Moim zdaniem problem partyzanckiej logistyki jest wspólny wszystkim partyzanckim
i powstańczym operacjom w każdej części świata. Azjatyccy partyzanci mogą być w stanie
maszerować 48 kilometrów dziennie, zjadłszy jedynie miseczkę ryżu, ale muszą od zjedzenia
tego ryżu zacząć. Mogą nie potrzebować koni, ale potrzebują wąskich łodzi do pływania po
kanałach lub dżonek do przemieszczania zapasów i broni wsparcia, ewakuacji rannych oraz
szybkiego transportu pod osłoną ciemności w objętych walką obszarach. Mogą zdobywać setki
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sztuk broni dzięki zasadzkom i wypadom, oraz na polu bitwy, ale wciąż będą potrzebować
wystarczającej ilości amunicji do każdego przedłużającego się ostrzału. Do pewnego stopnia
jedzą to, co znajdą, ale ich logistyka jest trudna, skomplikowana i wystawiona na atak.
Tłumaczenie: Magdalena Merta

*
Organized Looting: The Basis of Partisan Warfare
The author of the text outlining the workings of the Soviet partisan movement during the Second
World War was himself one of its fighters in interwar Poland’s Eastern Borderlands. He describes the
logistical and supply problems of the guerrillas, who conducted their activities without the support of
the local population. Any assistance from the locals was coerced through the use of terror and bloody
repression. Thus, the Soviet partisans constituted an alien force in the Kresy, neither tied to the local
population nor supported by it. Leo Heiman’s memoirs clearly indicate that the native civilians were
the target of mass repression meted out by the red partisans. The guerrillas supplied themselves by
mercilessly exploiting and plundering the local population, which the author openly describes.
On the other hand, the very fact that the Soviet partisans operated in the area encouraged the
Germans to conduct a “scorched earth” policy and the pacification of villages, which the communists
did not counteract. The Soviet partisan movement was a type of vanguard of the Red Army, tasked with
“preparing” the area for another – this time permanent – Soviet occupation of half the territory of the
Polish state. Its objectives were primarily of a police and political nature, and only secondarily military.
Leo Heiman’s recollections show the evanescent nature of the Soviet guerrilla’s military efforts aga‑
inst the Germans (as demonstrated by the attack on Byteń, which ended with a complete rout of the
Bolsheviks and heavy casualties).
The main task of the Soviet partisans in the area was to break the Polish independentist movement
– i.e. the quite numerous units and structures of the Home Army – and to terrorize into submission the
population of the areas annexed by the USSR in 1939. The red units treated the locals as the inhabi‑
tants of a hostile and conquered country, exploiting it mercilessly and also dealing brutally with anyone
supporting the pro-independence Polish underground or was suspected of pro-Polish sympathies. It
is estimated that between 1942‑1944 about 2.000 Poles associated with the underground were killed
by the communists in the Nowogródek area alone. Buildings of historical value and associated with
Poland and the Catholic faith were destroyed (Soviet partisans burned Polish manors, schools, and
churches). A quite typical Soviet partisan “combat operation” was the pacification of the small town
of Naliboki on 8 May 1943 by the Stalin Brigade, which killed 130 Poles. In 1943‑1944 a similar fate
befell the parish settlement of Drewno as well as Koniuchy, Szczepki, Prowżały, Izabelin, Kaczewo,
Babińsk, Ługomowicze, Niewoniańce, Kamień, Kupisk Lubczański, Kupisk Pierwszy, Kupisk Kazionny,
and many others.
The Soviet units combated not only the Home Army and the Polish communities of the Kresy
but also social or political manifestations of Belarusian activism in the area. Within the entire General
Kommissariat of Belarus the communists murdered abut 500 Belarusian mayors along with their fa‑
milies. They murdered Belarusian teachers and employees of the local administration created by the
Germans, applying collective responsibility to their families and acquaintances. They killed the families
of defendants and random individuals, as in the case of the blowing up of the parish administration in
Iwacewicze along with both the employees and ordinary applicants inside. They also burned and de‑
stroyed Belarusian schools and social institutions. According to data from April 1944, the Soviets burned
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66 Belarusian folk schools in Gebietskommissariat of Słonim. Soviet assassins also exterminated many
activists organizing local Belarusian political and social life during the German occupation.
Leo Heiman’s text is an interesting testimony proving the nature of the Soviet partisan movement
as an “alien body” in the Eastern Borderlands. What makes it even more valuable is the fact that it was
written by a direct participant.

Artykuły

Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom

przedhitlerowskie Niemcy
– ze studiów nad „ideologią niemiecką”

Bogumił Grott

Roman Dmowski, projektując w początkach XX w. zmianę polityki polskiej i tonując jej
antyrosyjskie ostrze, tak pisał o ówczesnym zagrożeniu niemieckim:
W Polakach polityka berlińska, dążąca do opanowania wschodniej
Europy, […] widziała główną dla siebie przeszkodę. Stąd oficjalne
oświadczenie ks. Bülowa sprzed kilku laty w sejmie pruskim, iż kwestia
polska jest najważniejszą dla Prus kwestią. Stąd powtarzający się często
w prasie niemieckiej głos, że Niemcy walczą nie tylko z Polakami w swoim państwie, ale z całym narodem polskim.1

Przywódca Narodowej Demokracji koncentrował się przede wszystkim na polityce bieżącej, chociaż w jego wczesnych pismach pojawiają się także szersze refleksje. W tym miejscu
przyjrzymy się jednak nie tyle spuściźnie samego Dmowskiego, co wskażemy głębsze przyczyny takiej reorientacji, które skłoniły tego polityka do bardziej stonowanego spojrzenia na
Rosję. Należy tu wymienić nie tylko samą bieżącą politykę niemiecką, ale także rozwój całej
„ideologii niemieckiej”2, która z czasem nie tylko sprzyjała, ale i projektowała likwidację całego narodu polskiego. Przyjrzyjmy się więc temu problemowi, aby przekonać się, że już w czasach przed-hitlerowskich pojawiły się w Niemczech podstawowe postulaty, które naziści tylko
rozwinęli i wprowadzili w życie. Zacznijmy jednak od poglądów strony polskiej na powyższe
zagadnienie.
Jeden z działaczy plebiscytowych na Górnym Śląsku oraz Związku Obrony Kresów
Zachodnich, dyrektor Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, historyk – Teodor Tyc3, przedstawił
kwestię szowinizmu niemieckiego w specjalnym wystąpieniu pt. „Założenia i ideologia niemieckiej polityki antypolskiej”.4 Miało ono miejsce w Poznaniu, w marcu 1923 r. Jego treść

1
2
3

R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska (Warszawa: PAX, 1991): s. 185.
Terminu tego używam za: G.L. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej (Warszawa: „Czytelnik”, 1972).

Tak pisze o nim B. Piotrowski: O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze
Uniwersytetu Poznańskiego (Poznań: Instytut Zachodni, 1987): s. 46 (zob. też cały rozdz. pt. „Teodor Tyc – pionier
i rzecznik myśli zachodniej”, s. 23‑50).
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4
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. 1887, T. Tyc, „Założenia i ideologia niemieckiej polityki antypolskiej”,
rkps. Należy wspomnieć, że Teodor Tyc urodził się w Monachium (jego matka była Niemką), jako niemiecki żołnierz
walczył podczas I wojny światowej, znał więc doskonale ówczesną mentalność niemiecką.
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odnosi się w znacznej mierze do okresu znacznie poprzedzającego I wojnę światową, a właściwie do całej historii zmagań polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem okresu
II Cesarstwa. Problemowe ujęcie zagadnienia opiera się – według słów Tyca – na „szeregu
poważnych dzieł niemieckich”, różnych broszurach politycznych i niemieckiej prasie, kształtującej opinię tego społeczeństwa. Interesował go „stan utrwalony pewnych myśli, które tworzyły ideowe tło dla polityki pruskiej wobec Polaków w ostatnim okresie jej napięcia”5, a więc
– mówiąc inaczej – charakterystyka mentalności niemieckiej na tym polu oraz jej geneza. Tyc
doceniał wielką siłę oddziaływania propagandy („duch potężny”). Jego zdaniem była ona zdolna poruszać masy i kształtować ich postępowanie. Uczony starał się również odnosić swoje
refleksje do sfery psychologii społecznej ówczesnego narodu niemieckiego, traktując ją jako
czynnik sprawczy konkretnej polityki, bez której to siły antypolska działalność Niemców nie
byłaby skuteczna, a więc tak groźna, jak pokazywały to fakty historyczne.
Autor „Założeń i ideologii…” ogranicza się właściwie do interpretacji sytuacji znanej
szczególnie z XIX w. Jako wytrawny historyk bierze także oczywiście pod uwagę poprzednie
wieki, w których przebiegał Drang nach Osten. Odnosi się do nich jednak tylko jako do faktów, które wykorzystywali niemieccy propagandziści w celu „uzasadnienia” wzmagającego się
w ciągu XIX w. poczucia wyższości Niemców w stosunku do innych nacji, a w szczególności
do Słowian. Początki świadomej pruskiej polityki antypolskiej datuje dopiero na okres rozbiorowy oraz późniejszy, i wiąże ją z powstaniem niemieckiego nacjonalizmu. Ta polityka pruska
– jak twierdził – stworzyła sobie teoretyczną podbudowę i usprawiedliwienie z dawnych zaszłości historycznych. Miały one świadczyć o tężyźnie i sprawczej mocy, najpierw starożytnych
Germanów zalewających ziemie upadającego cesarstwa zachodnio-rzymskiego, a w średniowieczu również zachodnich Słowian wraz z zachodnimi rubieżami Polski.
Zainteresowanie przeszłością ludów germańskich sięga w Niemczech czasów renesansu. Wówczas to czytywano dzieło Tacyta pt. Germania, przyswajając sobie opisy dokonań
wojowniczych Germanów, którzy ostatecznie pokonali Rzym i zniszczyli jego cywilizację.
Zainteresowanie przeszłością germańską pogłębiło się w epoce romantyzmu, kiedy to historia
cieszyła się szczególną atencją. W końcu tak dzieje starożytne, jak i średniowieczne stały się
rodzajem materiału napędowego dla rozwijającego się w XIX w. nacjonalizmu niemieckiego.
Przedwieczny żywioł germański jawił się jako pełny siły i energii, zdobywający nowe tereny
i ogarniający swoim osadnictwem różne regiony Europy.
Podobny kult tradycji miał miejsce także u wielu innych narodów, tracąc jednak z czasem
swój dynamizm i świeżość. Najczęściej też wiązał się z innymi wartościami niż w dziewiętnastowiecznych Niemczech, np. polski romantyzm stworzył mit „łagodnego Słowianina rolnika”,
nie zaś zdobywcy i agresora. Stąd też należy wyciągnąć wniosek, że sama tradycja historyczna,
jako przedmiot powszechnej atencji, a nawet i kultu, nie wystarczała do wykreowania takiego
ducha, który kojarzy się z dziejami Niemiec aż po pierwszą połowę XX w. W innych krajach
zabrakło tych czynników, które wzmacniały tradycję historyczną, czyniąc z niej podkład dla
szowinizmu.
Jak pisał Teodor Tyc, „w rozwoju narodowym Niemców gloryfikacja tężyzny germańskiej
doznawała ogromnego poparcia przez pewne teorie socjologiczne, a więc tłumaczące ustrój
społeczeństwa”.6 Pod koniec XIX w. do Niemiec dotarły bowiem teorie rasistowskie. Chodzi
tu oczywiście o hrabiego Arthura de Gobineau, który w latach 1853‑1855 wydał swoją głośną pracę pt. Assai sur l’inegalite des races humaines. Jego poglądy, głoszące imperatyw rasowej
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czystości, nie spotkały się z szerszym zainteresowaniem we Francji, znajdując natomiast nieco
później odbiorców na wschód od Renu. Według Gobineau to właśnie Germanowie znajdują
się w czołówce rasy białej – najwartościowszej spośród wszystkich ludzkich ras. Słowianie zaś
są jedną z najstarszych, najbardziej zużytych, najbardziej zmieszanych, a zatem zdegenerowanych grup. Tylko przybywający z północy Germanowie nadali im nieco spoistości. Tego rodzaju interpretacje zdynamizowały nacjonalizm niemiecki, a przekonanie o własnej wyższości
i doskonałości, potwierdzone rzekomo argumentami naukowymi, z czasem przybrało kształt
narodowej megalomanii, która przerodziła się w niespotykany gdzie indziej szowinizm.
Oczywiście w ślad za Gobineau poszli rozmaici niemieccy uczeni, a także ideolodzy i politycy, którzy, opierając się na twierdzeniach autora Eseju o nierówności ras ludzkich, starali się tłumaczyć liczne pozytywne zjawiska w dziejach cywilizacji europejskiej zbawiennym wpływem
Germanów.7 Typowym przedstawicielem tego kierunku był zniemczony Anglik – Houston
Stewart Chamberlain, który cieszył się w Niemczech niezwykłą popularnością. Zwolennikiem
zbliżonych poglądów stał się także Bismarck. Miał on powiedzieć:
Niemiecka germańska rasa jest niejako czynnikiem męskim, który
w Europie całej występuje zapładniająco. Celtyckie i słowiańskie narody
są żeńskiego rodzaju. Widziało się to we Francji, gdy jeszcze Frankowie
posiadali tam znaczenie… także w Hiszpanii, dopóki krew gocka tam
panowała… tak samo we Włoszech, gdzie w ziemiach północnych również Germanie główną grali rolę. Gdy żywioł germański przestał działać, nie było już porządku. Nie inaczej jest w Rosji, gdzie germańscy
Waregowie dopiero złączyli naród ruski….8

Podobne poglądy wyrażało bardzo wielu uczonych niemieckich zajmujących się problematyką historyczną i kulturową, nie mówiąc już o antropologii. Przenikały one do szerokiej opinii
społecznej poprzez literaturę, szkołę, prasę, kształtując klimat nacechowany przeświadczeniem o własnej wyższości. Stąd też brał się „bezwzględny, zaczepny, zaborczy ton niemieckiego nacjonalizmu”.9
Nacjonalizm ten skwapliwie przyswajał sobie pewne pojęcia zaczerpnięte z filozofii
Fryderyka Nietzschego. W wersji uproszczonej stały się też one własnością dość szerokich kręgów społecznych, nie ograniczając się do koneserów zagadnień ściśle filozoficznych.10 Walnie
przyczyniły się one do kształtowania mentalności niemieckiej przełomu XIX i XX w., zrywając
jednocześnie z podstawowymi wartościami chrześcijańskimi. Świadczą o tym dobitnie takie
dzieła niemieckiego filozofa, jak Antychryst – próba krytyki chrześcijaństwa lub Poza dobrem i złem.
W Antychryście czytamy:
Co jest dobre? Wszystko, co potęguje poczucie potęgi, wolę do potęgi, samą potęgę człowieka. Co jest złem? Wszystko, co pochodzi ze

7
Na przykład Ludwig Woltmann usiłował tłumaczyć osiągnięcia włoskiego renesansu twórczymi zdolnościami
mieszkających we Włoszech potomków Germanów. Swoją hipotezę wyłożył w książce pt. Die Germanen und die
Renesanse in Italien.
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słabości. Co jest szczęściem? Poczucie, że potęga wzrasta, że jakiś opór
został przezwyciężony.
Nie zadowolenie, lecz więcej potęgi; nie pokój w ogóle, lecz wojna;
nie cnota, lecz dzielność […]. Słabi i nieudolni niech zginą: pierwsze
zadanie naszej miłości ludzi. I należy im do tego pomoc.
Co jest szkodliwszym aniżeli jakikolwiek występek? Czynne współcierpienie ze wszystkimi nieudolnymi i słabymi, chrześcijaństwo […].
Potępiam chrześcijaństwo, podejmuję przeciwko chrześcijańskiemu
kościołowi najstraszniejsze ze wszystkich oskarżeń….

I dalej w podobnym duchu:
Chrześcijańskie pojęcie Boga, Bóg jako Bóg chorych […], Bóg jako
duch, stanowi jedno z najbardziej skorumpowanych pojęć Boga, jakie
osiągnięto na ziemi….11

Nietzsche odrzuca dualizm dobra i zła, zastępując go dualizmem siły i słabości. Kwestionuje
też chrześcijańską koncepcję Boga.
Recepcja spłyconych poglądów Nietzschego stapiała się z poglądami rasistowskimi,
wzmacniając wiarę Niemców we własną wyższość. Sankcjonowała też w ich mniemaniu dążenia do ekspansji kosztem innych, słabszych zbiorowości narodowych, co miało być zgodne
z etyką tego filozofa, ale także z „prawami natury”, głoszonymi przez rasizm.
Głównym kierunkiem ekspansji niemczyzny był kierunek wschodni, a więc przede
wszystkim Słowianie, a wśród nich główny przeciwnik – Polacy. Jeśli wobec narodów południa i zachodu Europy nacjonalizm niemiecki tylko częściowo puszczał wodze fantazji o własnej wielkości12, to cała jego przemoc i pogarda skoncentrowała się na sąsiadach wschodnich.
Nic więc dziwnego, że poeta, powieściopisarz i historyk Felix Dahn, gloryfikujący w swoich
utworach starożytnych Germanów, występuje jako jeden z głównych członków-założycieli
„Ostmarkvereinu”. Wyraźnie uwydatnia się tutaj komplementarność różnych funkcji, które pełnił w swoim życiu. Dahn, profesor historii na uniwersytecie w Würzburgu, a potem
w Królewcu i we Wrocławiu, zajmował się także powieściopisarstwem. Przypisuje mu się
wielki wpływ na historyków niemieckich. Był autorem takich książek, jak np. Die Köniege der
Germanen (I tom pt. Die Wandalen wydano w 1861) i Ein Kampf um Rom z 1876 r.
Profesor Leon Halban zauważał, iż prezentowane tam opisy niszczycielskich czynów germańskich zdobywców nie spotkały się z żadną krytyką autora. O zapatrywaniach Dahna pisał:
„Tutaj nie skrępowana względami naukowości germańska wiara w wybraność narodu niemieckiego, rozbitego na razie na liczne szczepy, podziw dla ich czynów niszczycielskich i odmiennej aniżeli chrześcijańska etyki wybuchają żywiołowo”.13
Wymienione utwory oraz inne o podobnym charakterze stanowiły strawę duchową dla niemieckiej młodzieży w dobie II Cesarstwa i później. Niektóre z nich, jak np. Kleine Romane aus
der Volkerwanderungen czy Odhin Trost, doczekały się licznych wydań i budziły entuzjazm zwłaszcza młodych pokoleń Niemców. Kształtowały ich wyobraźnię i etos. Ostatni z wymienionych
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tu utworów Dahna opierał się na Eddzie14, która wraz z Nibelungami stanowiła coś w rodzaju
Ewangelii dla specyficznej wiary niemieckiej, wrogiej wszystkiemu, co obce.
Wśród historyków niemieckich zorientowanych szowinistycznie w pierwszej kolejności
należy wymienić Heinricha von Treitschke (1834‑1896), uznawanego za głównego twórcę
nowoczesnego nacjonalizmu niemieckiego.15 Ten autor pięciotomowej Historii Niemiec oraz
wielu pism politycznych, a także bardzo popularnych wykładów uniwersyteckich wywarł duży
wpływ na Niemców. Gloryfikował wojnę oraz zdradzał nienawiść do katolicyzmu i antysemityzm. O jego mentalności wiele mówi następująca wypowiedź: „Najwłaściwszą rzeczą jest
cywilizowanie barbarzyńskiego narodu. Trzeba mu dać do wyboru: albo będzie wchłonięty
przez naród rządzący, albo też będzie wytępiony”.16
Nie można również pominąć roli Ryszarda Wagnera, kompozytora i twórcy oper osnutych
na fabule mitologii germańskiej. Trudno byłoby ją przecenić, także jako bardzo ważnego czynnika ideowego, którego udział w formowaniu postaw nacjonalistycznych w Niemczech był
ogromny. Uzupełnieniem tego stwierdzenia niech będzie fakt, iż zięciem Wagnera był nie kto
inny, jak Chamberlain, autor rasistowskich Podstaw XIX wieku.
Wspomniany wyżej prof. Halban zauważał: „Jad mitologii germańskiej, którym zatruwano stale młode pokolenia, stawał się zaś groźniejszy w miarę osłabiania autorytetu Pisma
Świętego”17 i podkopywania pozycji chrześcijaństwa w umysłach Niemców.
W świetle szerzących się poglądów rasistowskich w rozumieniu niemieckim, to natura
obdarzyła ten naród oraz jego pobratymców znacznie szczodrzej niż inne nacje. Przyjęto tym
samym, iż przeznaczyła ich do roli zwycięzców. W ten sposób ekspansja jako taka wymykała
się kryteriom etycznym, będąc rozumianą jako proces zdeterminowany i właściwy, w którego
słuszność nie należy powątpiewać. Tego typu przekonania i wynikające zeń nastroje znajdowały potwierdzenie w szybkim rozwoju Niemiec w dobie II Cesarstwa i ogromnym rozroście
ich ogólnego potencjału, nie tylko materialnego, ale i intelektualnego.18
Jeszcze w okresie średniowiecza Niemcy przejęły znaczną część dorobku krajów łacińskich, pozostając z nimi w bezpośredniej styczności terytorialnej, co nie stało się udziałem
Słowian zachodnich. Również w późniejszym okresie Niemcy utrzymywali wysoki poziom cywilizacyjny. Swój rozwój i rosnącą potęgę, zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., traktowali jako
potwierdzenie swej rasowej wyjątkowości i doskonałości. Wraz z upływem lat wykształciły
się szczególne czynniki, które zdawały się coraz bardziej zagrażać Europie, a w szczególności
Polsce. Szczytowym „osiągnięciem” stała się później III Rzesza. Jednak jej podstawowe elementy składowe – idee, propozycje, plany – zaistniały już wcześniej, w latach poprzedzających
wybuch I wojny światowej. Potem zostały one już tylko zradykalizowane i doprowadzone do
ostatecznych konsekwencji.19 Halban mówił nawet o wychodzeniu Niemiec z Europy, czego
przejawem miał być „wojujący germanizm” – prawdziwa dusza Niemiec. Ów germanizm gasił „ducha Weimaru” – synonim humanistycznych tradycji tego kraju, które, jak chciał autor
Religii w III Rzeszy, w XX w. bardziej były wizytówką dla świata zewnętrznego, niż autentycznym odzwierciedleniem nastrojów panujących nad Renem i Łabą.
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Wspomniany już Teodor Tyc wskazywał także, że poczucie własnej wyższości cywilizacyjnej, nawet bez połączenia z rasizmem i elementami filozofii (reprezentowanej np. przez
Fryderyka Nietzsche), mogło stać się groźnym czynnikiem stymulującym zaborczość na płaszczyźnie politycznej. Autor „Założeń i ideologii niemieckiej…” przypominał, że Goethe, daleki
przecież od ducha prusactwa, stworzył projekt germanizacji ziem polskich włączonych do Prus
w wyniku rozbiorów. Koncepcja ta ukształtowała się po jego podróży po Górnym Śląsku i ziemi
krakowskiej. O motywacjach, które mu przyświecały, świadczy już sam tytuł dzieła: Um eine
höhere Kultur der nideren Classen zu bewirken.20 Przekonanie o walorach kultury niemieckiej (nawet bez wsparcia ze strony nastawień właściwych skrajnemu nacjonalizmowi) mogło i w wielu
wypadkach rzeczywiście prowadziło do mniemania, iż inne, mniej rozwinięte cywilizacyjnie
grupy należy podporządkować kulturze niemieckiej, czyli je wynarodowić. Przykładem był
wspomniany tu Heinrich von Treitzschke.
Tyc konkludował: „Poczucie wyższości cywilizacyjnej było u Niemców niezwykle silne.
Samo przeciwieństwo miejskiej kultury niemieckiej do pierwotniejszego życia polskiego odbywającego się przeważnie na wsi, obserwowane przez wieki całe, musiało dostarczać coraz
nowych argumentów dla tego samopoczucia wyższości cywilizacyjnej”.21 Poczucie wyższości
stanowiło jeden z elementów polityki antypolskiej.
Problem ten znajdował swe odbicie w literaturze niemieckiej. Twórczość wspomnianego
już wcześniej powieściopisarza, Felixa Dahna, nie była tu wyjątkiem. Kolejną postacią ze świata
literatury, o której warto wiedzieć, był pochodzący z Kluczborka Gustav Freytag (1816‑1895).
W powieści Soll und Haben, której akcja rozgrywała się w czasach powstania w Wielkopolsce
w okresie Wiosny Ludów, przeciwstawia on świat szlacheckiej i chłopskiej Polski „rzetelnej”
i „prawej kulturze niemieckiego mieszczaństwa”.22 Inna powieść Freytaga, również o antypolskiej wymowie, to Die Ahnen. Tam przeciwieństwo dwu światów obrazował na przestrzeni
wieków, aż do sugerowanego pobytu starożytnych Germanów nad Wartą i Wisłą. Zarówno Die
Ahnen (1880), jak i wydane wcześniej Bilder aus der deutschen Vergangenheit (1867) stały się czymś
w rodzaju narodowych epopei i weszły do kanonu lektur w pruskich szkołach.23
Efektem tej indoktrynacji, wynikającej z połączenia przekonania o własnej wyższości rasowej oraz poczucia wyższości cywilizacyjnej, było ukształtowanie wśród Niemców (co najmniej
od czasów II Cesarstwa) szczególnie aroganckiej i ekspansywnej formacji umysłowej.24 I tu
przywołamy raz jeszcze konstatacje Tyca, który pisał m.in.:
Gdy w drugiej połowie wieku XIX, dzięki polityce Bismarcka, Prusy
zdobyły hegemonię wśród państw niemieckich i w r. 1871 utworzyły nowożytne cesarstwo niemieckie, wtedy wszystkie owe teorie o własnej
wyjątkowości przeniosły się z krainy marzeń w dziedzinę rzeczywistości.
Własne potężne państwo pozwalało na realizację najśmielszych teorii.
Nowe Niemcy poczuły się od razu spadkobiercą i wykonawcą najbujniejszych marzeń o wielkości, potędze i zasługach narodu niemieckiego.25
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Mając na uwadze sposób, w jaki Niemcy w okresie od zjednoczenia po wojnie francusko-pruskiej do I wojny światowej postrzegali Słowian (a w szczególności Polaków), nie należy zapominać o znaczeniu dwóch czynników: niemieckiego przekonania o szczególnej wartości rasy
germańskiej i nadzwyczajności wytworzonej przez nią kultury. Równie istotnym czynnikiem,
sprzyjającym rozwojowi szowinistycznego nacjonalizmu niemieckiego, była zarysowująca się
w XIX w. stopniowa erozja chrześcijaństwa w tym kraju. W pierwszym rzędzie zjawisko to
dotyczyło protestantyzmu. Oznaczało to, ni mniej, ni więcej, stopniową zmianę społecznego
etosu, co znalazło swój wyraz także w stosunku do drugiego człowieka i innych nacji.
Proces ten nabrał w Niemczech specyficznego charakteru i w zasadzie nie pokrywał się
z liberalną laicyzacją, która nie wykluczała zasad humanizmu. O ile procesy laicyzacyjne, nurtujące Europę Zachodnią od końca XVIII w., przyczyniły się do rugowania religii i godziły
w sferę dogmatów, zachowując jednak ogólny zrąb etyki humanistycznej oddziedziczonej po
chrześcijaństwie, to „mistycyzm germański” niósł ze sobą najpierw erozję, a w końcu i rewolucję w sferze etyczno-moralnej. Tak więc praktyczny wymiar społeczny zachodzących zmian
był już zupełnie inny w porównaniu z tzw. laicyzacją.
Z czasem nowy etos stawał się podłożem dla szowinistycznego nacjonalizmu, który, absolutyzując naród, stwarzał zapotrzebowanie na etykę relatywną i odchodził od uniwersalizmu.
Wówczas jednym z głównych postulatów stała się koncepcja odrębnej etyki dla danego narodu, w tym wypadku Niemców, wyprowadzanej z jego, jak zakładano, specyficznego i niepowtarzalnego ducha. Zjawisk o podobnym znaczeniu próżno szukać w jakimkolwiek innym
kraju należącym do kręgu cywilizacji europejskiej.
Zanim przejdziemy do tego wątku, zatrzymajmy się jeszcze przy kwestii niemieckich wizji
historycznych w kontekście Słowiańszczyzny i Polski. Już sama apoteoza plemion germańskich musiała wytworzyć u Niemców agresywne nastawienie do ich wschodnich sąsiadów.
Umiejscowienie starożytnych Germanów na ziemiach późniejszej Polski i Ukrainy, zanim wyruszyli oni na podbój Cesarstwa Rzymskiego stanowiło pożywkę dla idei uznania dorzecza
Odry, Wisły, a nawet i Dniepru za przyrodzoną własność Germanów. Historyczne wizje przekształciły się więc z czasem w konkretne roszczenia terytorialne względem sąsiednich narodów. W Niemczech uznano, iż średniowieczny napór cesarstwa na Słowian zachodnich zapoczątkował sprawiedliwe dążenie do „regermanizacji Wschodu”, rozpisane na wiele etapów, do
których zaliczono i kolonizację na prawie niemieckim w wiekach średnich, i zbrojne podboje.
Antypolska polityka pruska zaczęła jawić się Niemcom jako kolejny fragment tego procesu
dziejowego, znajdujący w nim swoje uzasadnienie. W takiej sytuacji historiografia niemiecka
(choć trzeba przyznać, że nie całkowicie) stała się orężem politycznym, czego uosobieniem
jest tzw. Ostforschung.26
Zdaniem Tyca (podobne sądy wyrażali także inni polscy historycy): „Wszystko to, co było
przedtem, od Wandalów i Burgundów począwszy, zostało w opinii Niemiec nowoczesnych
dostosowane i dostrojone do tego właściwego efektu, jakim są rozbiory”.27 I dalej: „Rozbiory
więc zdaniem ich [Niemców – B.G.] nie były tylko aktem gwałtu politycznego, tylko zrozumiałą koniecznością, owocem wieki całe trwającego wysiłku narodu niemieckiego na wschód,
dla odzyskania dawnych siedzib Wandalów i Burgundów”.28

26

Pod tym pojęciem rozumiano szeroko zakrojone badania nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
W Polsce określenie to miało wydźwięk pejoratywny, bowiem podobne badania prowadzone w Niemczech były
upolitycznione i połączone z tendencyjną deprecjacją kultury i historii Słowian.
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W opinii niemieckiej historia stała się więc uzasadnieniem kształtu wschodnich granic II
Cesarstwa, które odcinało szmat ziem polskich od reszty kraju, zabiegając usilnie o ich germanizację. Z terenów tych w żadnym razie nie można było zrezygnować. Tu znajdowały zakotwiczenie także późniejsze rewizjonistyczne dążenia Niemiec, zarówno tych „weimarskich”,
jak i nazistowskich. Z takiego źródła wyrastały tendencje do unieszkodliwienia Polaków jako
narodu posiadającego swoje określone terytorium i swoją tożsamość kulturową. Samo jego
istnienie nad Wartą i Wisłą kolidowało z niemiecką ekspansją na wschód, której miały służyć:
kolonizacja, gospodarcza przebudowa i podporządkowanie kolejnych ziem polskich.
Profesor Halban nieco inaczej interpretował to zagadnienie. Starając się ująć istotę duchowego rozwoju Niemiec, sięgał daleko wstecz. Wspominał nawet postaci średniowiecznych mistyków jak mistrza Ekcarda29, Jakuba Böhme30 oraz wielu innych z okresu wczesnej
nowożytności. Poważne zagrożenie upatrywał w samej reformacji i jej poglądach na kwestię
predestynacji, podniesionej w bardziej umiarkowanym wymiarze przez Lutra i bardziej radykalnym przez Zwinglego i Kalwina. „Predestynacja jednostki – pisał – potem grupy wyznaniowej została rozszerzona na cały naród”.31 Jego zdaniem powstały w XVI w. w Niemczech
pietyzm „stawiał w ogóle pod znakiem zapytania wszelki Kościół protestancki”32, a indywidualne prawo do interpretowania Pisma Świętego uległo w obrębie pietyzmu daleko idącemu
rozszerzeniu, co było tym łatwiejsze, że nie istniała tam już uznana autorytatywna wykładnia. Wszystkie te zmiany i cała ewolucja protestantyzmu w Niemczech zrelatywizowały do
pewnego stopnia protestanckie chrześcijaństwo. Coraz częściej obok tracących na znaczeniu
prawowiernych konserwatystów protestanckich spotyka się panteistów, deistów i teistów.
Pojawiają się nawet głosy o potrzebie nowej religii i dezaktulizacji chrześcijaństwa. Jednym
z nich był głos Edwarda von Hartmanna (1842‑1906), wyrażony w książce Die Selbstzersetzung
des Christentums und Religion der Zukunft. Inną jego książką jest Die Krisis des Christentums in der
modernen Theologie.33 Warto tu dodać, że Hartmann uczestniczył w walce z Kościołem katolickim w ramach prowadzonego przez Bismarcka Kulturkampfu. Wówczas to odnosił się wrogo
do Polaków, operując nawet hasłem ich wytępienia (Ausrotten).34
Proces relatywizacji chrześcijaństwa można obserwować, studiując prace rozmaitych myślicieli niemieckich. Było ich wielu, nie sposób więc rozpatrywać ich koncepcji w sposób
szczegółowy. Poprzestaniemy na wymienieniu nazwisk kilku z nich i krótkiej charakterystyce
ich poglądów.
Jednym z najważniejszych był Paul de Lagarde (1827‑1891), orientalista i profesor teologii
w Getyndze i innych niemieckich uniwersytetach. W ostatnich latach życia został też radcą
dworu, co było wówczas zaszczytem, którym wyróżniano bardziej eksponowanych profesorów.
Mimo to pozostawał pewnym ewenementem wśród współczesnych sobie niemieckich teologów. Z czasem jego poglądy stały się popularne w Niemczech, o czym świadczą liczne wydania
jego książek oraz prace historyczne poświęcone jego osobie.35 De Lagarde zaczął propagować
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swoistą „religijność germańską”, co oznaczało odstąpienie od protestanckiej ortodoksji. Tak
oceniał go Wilhelm Hartmann w książce pt. Paul de Lagarde ein Prophet deutschen Christentums
z 1933 r.
De Lagarde, podobnie jak Edward von Hartmann, stanął na stanowisku, że Niemcom niezbędna jest nowa religia. W małej książeczce zatytułowanej Nationale Religion pisał:
To, czego Niemcom potrzeba, to nie katolicyzmu z odjęciem papieża i kilku innych rzeczy katolicyzmowi właściwych oraz nie chrześcijaństwa z mniejszą lub większą liczbą dogmatów, lecz nowego życia.36

I kilka stron dalej:
[…] narodowo-niemiecka religia odpowiada ustalonej przez Boga
istocie narodu niemieckiego.37

De Lagarde oceniał protestantyzm jako siłę, która pozwoliła wyzwolić się spod wpływu katolicyzmu, który postrzegał jako naleciałość kulturalną, szkodliwą dla Niemców i ich
ducha. Ponieważ jednak protestantyzm zaczął ulegać rozkładowi, to wraz z nim odchodziły
w przeszłość widoczne w nim jeszcze niektóre cechy katolickie.38 Poza tym, jak mniemał de
Lagarde, protestantyzm nie nadawał się do stworzenia nowej religii lub raczej „do objawienia
starej prawdziwej religii germańskiej”.39
Nie miejsce tu na bardziej wnikliwe rozważania na temat modelu religijności prezentowanego w tekstach de Lagarde’a. Powinien on stanowić przedmiot badań przede wszystkim
historyków i psychologów religii. W kontekście niniejszego tekstu interesująca pozostaje
jego rola jako myśliciela, który przyczynił się do osłabienia ortodoksyjnego protestantyzmu
w Niemczech, co w dalszej perspektywie sprzyjało kształtowaniu się nowego etosu, który zapowiadał nowy styl niemieckiego życia i niemieckiej polityki, zgodnej z duchem rozwijającego
się w XIX w. nacjonalizmu. Etos ten, podkreślmy raz jeszcze, odbiegał znacznie nie tylko od
wartości liberalnych, które de Lagarde stanowczo odrzucał40, ale także od tradycyjnych zasad
etycznych powiązanych z uniwersalizmem chrześcijańskim.
Osobowość tego teologa i nacjonalisty kształtowała się w klimacie romantyzmu pod wpływem niemieckiej mitologii, przekazywanej przez Jakuba Grimma, Wolframa von Eschenbach
i Josepha Görresa i innych. De Lagarde odrzucał reakcjonizm, jaki funkcjonował w Niemczech
w połowie XIX w. Sam uważał siebie za „radykalnego konserwatystę”, ale nie sympatyzował
z żadną z istniejących partii niemieckich. Podziwiał politykę Bismarcka, która doprowadziła
do zjednoczenia Niemiec, ale miał mu zarazem za złe, iż „żelazny kanclerz” nie wytyczył im
żadnych nowych dziejowych celów. Przesyłając Bismarckowi w darze swoje polityczne dzieło
Deutsche Schriften, w dołączonym liście z 6 czerwca 1886 r. wyznał: „Ja służę pod inną bronią niż
Wasza Książęca Mość, ale temu samemu ziemskiemu i niebiańskiemu Królowi, co Pan, i chcę
za to samo walczyć, a w razie potrzeby zginać, jak Pan za prawdziwą, a więc wieczną cześć
niemieckiej Ojczyzny. Nauczyliśmy się od Moltkego, że maszeruje się osobno, aby, będąc
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zjednoczonym, zwyciężać. Niech mi Wasza Książęca Mość zezwoli na to pierwsze i da nadzieję
na to drugie”.41
De Lagarde odrzucał idee oświecenia. Przejął natomiast od Fichtego organiczną koncepcję narodu, który pozostawał dla niego bytem prymarnym w stosunku do państwa, co z kolei
różniło go od Hegla.42 De Lagarde traktował państwo tylko jako formę bytowania narodu.43
Znaczenie tego myśliciela dla niniejszych rozważań można sprowadzić do dwóch zasadniczych kwestii. Jako myśliciel polityczny widział on w II Rzeszy jedynie punkt wyjścia do
stworzenia wielkich Niemiec, a nie stan już zaspokajający ambicje narodowe.44 Dlatego też był
zdecydowanym krytykiem zastanych stosunków. Po drugie, myślał o osiągnięciu jedności duchowej Niemców, czemu stał na przeszkodzie ich podział religijny na katolików i protestantów.
De Lagarde uważał protestantyzm za siłę słabnącą, o czym świadczył stan świadomości zlaicyzowanego już w dużej mierze społeczeństwa niemieckiego oraz stan kościołów protestanckich,
czego przyczyną była także liberalna krytyka religii w Niemczech.45 Jak widać polityka krzyżowała się u autora Deutsche Schriften z problematyką religijną, stanowiąc jedną całość.
De Lagarde odrzucał Stary Testament46, zerwał z uniwersalizmem chrześcijańskim oraz podkreślał konieczność osiągnięcia własnej pobożności zrodzonej z duszy niemieckiej. W specyficzny
sposób ustosunkował się do Nowego Testamentu oraz osoby Jezusa Chrystusa, godząc w dotychczasowe zasady religijne. Z kolei wpływy kulturowe katolicyzmu uznawał za krępujące naturalny
rozwój kultury niemieckiej.47 Myśl de Lagarde’a ułatwiała więc dalsze rozsadzanie chrześcijaństwa
i stopniowe zajmowanie miejsca ortodoksji protestanckiej, czy nawet katolickiej, przez nowe propozycje religijne, które określano jako „zgermanizowane chrześcijaństwo”. W ostatecznym rozrachunku skutkowało to wypłukiwaniem z tej religii podstawowych pierwiastków, co w dalszej
kolejności ułatwiło rozwój koncepcji neopogańskich otwarcie zwalczających chrześcijaństwo.48
De Lagarde był uważany przez wielu mu współczesnych za utopistę. Zwalczano go nawet
oraz przemilczano.49 Jego wizje zawierały ideę wielkich Niemiec, zunifikowanych jakąś nową
wersją religijności, której zresztą sam nie określił dokładnie. Myślał o kościelnym zjednoczeniu Niemiec. O roli nowej religii pisał:
Nie jest naszym zadaniem stworzenie narodowej religii. Religii się
nie stwarza, objawiają się one. Musimy jednak wszystko uczynić, co jest
potrzebnym, by utorować drogę religii narodowej oraz przygotować naród do przyjęcia tej religii. Jeżeli Niemcy mają stać się nowym krajem, to
w istocie rzeczy musi być nie protestancką, a więc nie poprawioną starą,
musi być nie katolicką, gdyż musi być wyłącznie dla Niemiec, jeżeli jej
przeznaczeniem jest stanie się duszą Niemiec.50
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De Lagarde określał współczesne mu chrześcijaństwo jako formę zniekształcenia prawdziwej nauki Jezusa zawartej w Ewangelii. Odpowiedzialnym za to czynił św. Pawła, który – jak
głosił – miał wprowadzić do Kościoła Stary Testament, faryzeuszowską egzegezę, żydowską
teorię ofiary oraz żydowski pogląd na historię, mimo sprzeciwu pierwotnej gminy chrześcijańskiej.51
De Lagarde oczekiwał od państwa współdziałania w procesie kreowania „niemieckiej religii narodowej” według jego własnej koncepcji. Współdziałanie to miałoby polegać na tworzeniu dogodnych warunków dla szermierzy nowej wiary. Pod tym pojęciem rozumiał likwidowanie na uniwersytetach fakultetów teologii i zakładanie w ich miejsce innych, gdzie nowi
„reformatorzy”, biorąc rzecz najogólniej, mogliby bez przeszkód dokonywać oczyszczania nauki Jezusa z „naleciałości żydowskich”.52 Jak już wspomniano, z biegiem czasu idee te zaczęły
zapuszczać korzenie. Po I wojnie światowej zakładano nawet wiejskie osiedla, aby tam kultywować „lagardowsko-germańską religię”.53
De Lagarde zarysował również wizję wielkich Niemiec obejmujących całą Europę
Środkową. Sugerował konieczność germanizacji tych obszarów poprzez zainicjowanie tam
osadnictwa niemieckiego.54 Polaków, Czechów, Żydów i innych mieszkańców tej części
Starego Kontynentu uważał za wrogów. Nie był jednak rasistą, podobno posiadał nawet przyjaciół wśród Żydów. Należy pamiętać, że kluczowe teksty, stanowiące wykład poglądów rasistowskich zostały opublikowane w Niemczech już po śmierci de Lagarde’a.55 Ubolewał on
także, że tak wielu Niemców opuściło własny kraj, i dlatego chciał skierować ich do Europy
Środkowej, powiększając w ten sposób potencjał Rzeszy i narodu niemieckiego. Był też zdania, że germanizacja tej części Europy uchroniłaby Niemcy przed Rosją.56 Snuł plany, które
wyprzedzały ówczesne oficjalne poglądy, ale które już niedługo po śmierci autora Deutsche
Schriften (1891), jeszcze przed I wojną światową, były rozwijane i uzupełniane o nowe elementy, łącznie z rasizmem. Z czasem stawały się coraz popularniejsze w Niemczech. Jak wynika z powyższych uwag, dorobek intelektualny de Lagarde’a miał duże znaczenie, stanowiąc
istotny etap w rozwoju niemieckiego nacjonalizmu.57
Jak już wspomniano, kolejnym krokiem do krytyki chrześcijaństwa, posuwającym się aż
do całkowitego zanegowania tej religii i związanych z nią wartości, stały się niemieckie ruchy
neopogańskie. Ich początki sięgały pierwszej dekady XX w. Ruchy te propagowały otwartą
nienawiść do Chrystusa i etyki chrześcijańskiej, głosząc powrót do wierzeń starogermańskich.58 W 1907 r. prof. Ludwig Fahrenkrog powołał do życia Germanische Glaubensgemeinschaft.
Organizacja ta wydawała pismo o znamiennym tytule Germanischer Glaube, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród Niemców. W następnych latach rozwijają działalność Geselschaft
Wodan, Germanische Gemeinschaft, Nordkult i inne. W 1911 r. E. Hunkel zakłada Deutschgleubige
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Chamberlaina Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts w 1899 r.

154

56
57
58

J. Becker, Paul de Lagarde, s. 38, 40.
Tamże, s. 11.
Zob. przypis 60.

Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom przedhitlerowskie Niemcy...

Gemeinschaft oraz Deutscher Orden. Ruchy neopogańskie w Niemczech osiągnęły swoje apogeum
po I wojnie światowej. Po upadku III Rzeszy ich działalność zamarła, ale w latach 80. XX w.
znowu dało się zauważyć ich ożywienie.
Wielkie znaczenie dla kształtowania duchowego oblicza Niemiec w XIX w. i później
oraz charakteru ich nacjonalizmu miały też poglądy nielicznych w tym kraju filozofów. Poza
Fryderykiem Nietzsche, który głosił świetnie wpasowującą się w skrajny nacjonalizm niemiecki ideę „nadczłowieka”, ważną rolę odegrały także koncepcje Fichtego oraz Hegla. Ten drugi został później uznany za prekursora modelu państwa totalnego.59 Zdaniem Hegla celem
państwa, które stanowi dla niego urzeczywistnienie idei moralnej, nie jest jednostka, która
w koncepcjach filozoficznych ma podstawowe znaczenie. Nic więc dziwnego, że na podstawach neohegeliańskich oparła się doktryna państwa we włoskim faszyzmie.60 Hegel uznawał
wojnę za gwaranta „moralnego zdrowia narodów”.61 Taki właśnie kult wojny, a co za tym idzie
i siły, połączony z uznaniem państwa jako celu najwyższego, miał odegrać wielką rolę w historii
Niemiec. Nie tworzył on sprzyjającego klimatu dla zakorzenienia się idei liberalnych, które
w ciągu XIX w. przenikały narodowe organizmy Francji czy Anglii, nie mówiąc już o Stanach
Zjednoczonych. Kwestia ta również stanowi o specyfice Niemiec.
Interpretacji roli filozofii niemieckiej dla całokształtu duchowości tego narodu i w dalszej konsekwencji jego politycznych inklinacji dokonał pedagog i filozof – prof. Bogdan
Suchodolski w pracy Dusza niemiecka w świetle filozofii. Wyrażał on bardzo radykalne sądy na
temat kultury niemieckiej, której ducha miała wyrażać właśnie filozofia. Najgłębszym życzeniem i największą ambicją myślicieli niemieckiego idealizmu – pisał Suchodolski – było stworzenie filozofii, która zastąpiłaby przestarzałą religię.62 Uznał, iż filozofia ta byłaby wymierzona w religię chrześcijańską63, antyczno-chrześcijańskie pojmowanie prawdy i fałszu64 oraz
tradycyjne poglądy na dobro i zło.65
Druga połowa XIX w. to epoka wielkiego rozwoju nauki, w tym również nauk przyrodniczych. Wówczas pojawia się teoria Darwina, w myśl której gatunki lepiej rozwinięte wypierają
słabsze oraz bardziej prymitywne. Wpływ tej teorii na stosunki międzyludzkie doprowadził do
powstania darwinizmu społecznego, który spełniał rolę legitymacji dla wielu koncepcji propagujących brutalną walkę, a nawet eksterminację słabszych.66 Socjaldarwinizm stał się też
doktryną zazębiającą się z rasizmem. Większości socjaldarwinistów chodziło o dowartościowanie i wspieranie ekspansji ludów północnoeuropejskich, a więc germańskich, które – według
nich – miały osiągnąć najwyższą formę rozwoju. Zgodnie z przekonaniami piewców wyjątkowości i wyższości „krwi germańskiej”, zbudowanymi na gruncie tendencyjnie interpretowanej
historii, rasizmu i socjaldarwinizmu, nacjonalizm niemiecki, będący nośnikiem takich „wartości” opartych na pseudonaukowych teoriach i swoistej mistyce, stawał się coraz groźniejszym
czynnikiem wśród społeczeństw europejskich przełomu XIX i XX w. W końcu zderzył się on
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Por. Z.H. Conrad-Martius, Utopien der Menschenzüchtung. Der Sozialdarwinismus und seine Folgen
(München: b.w., 1955): passim.

z duchem nauki chrześcijańskiej, starając się rozerwać nakładane przez nią etyczne hamulce.
Ostatecznym efektem takiego trendu stały się para-religijne ruchy neopogańskie i niemiecki
narodowy socjalizm (jako światopogląd i doktryna polityczna).67 Podobnych tendencji nie wykazywał żaden z nacjonalizmów funkcjonujących w krajach kręgu kultury łacińskiej.68
Zbliżając się do końca niniejszego zarysu, rozważmy kilka istotnych zagadnień, pojawiających się w obrębie „niemieckiego odrodzenia”, do którego wzywali niemieccy ideolodzy na
przełomie XIX i XX w. Stanowiły one element wykrystalizowanej w okresie międzywojennym
ideologii niemieckich narodowych socjalistów.
Hedwig Conrad-Martius stwierdza: „Program narodowych socjalistów rozwinął się już
pięćdziesiąt lat wcześniej” przed dojściem PSDAP do władzy.69 Inny historyk, H. Auerbach,
zajmuje takie samo stanowisko, pisząc: „[…] narodowy socjalizm nie został stworzony przez
Hitlera. W mowach i wypowiedziach na piśmie z jego pierwszych lat nie znajdujemy oryginalnych myśli. Wszystko to było już wcześniej, zostało tylko przez niego przyjęte i co najwyżej
zradykalizowane i wystylizowane do rangi politycznego wyznania wiary”.70
Przyjrzyjmy się więc bliżej tym prapoczątkom narodowego socjalizmu ujawniającego się już
w latach II Cesarstwa. Reprezentowali je m.in. tak różnorodni ideolodzy czy „wizjonerzy”, jak:
Friedrich Lange, Josef Ludwig Reimer czy Lanz von Liebenfels, których działalność przypadła
na koniec XIX i sam początek XX w. Szczególnie istotne wydają się koncepcje dwóch ostatnich, gdyż przypisuje się im wielki wpływ na wyobrażenia i plany Hitlera. Pierwszy jest autorem książki o wymownym tytule: Reines Deutschtum – Grundzüge einer nationalen Weltanschaung71,
drugi podjął zbliżoną problematykę w książkach Ein pangermanisches Deutschland72 i Grundzüge
deutscher Wiedergeburt! Rassenpflege, Staats und Sozialpolitik, Religion und Kultur”.73 U obydwu tych
autorów pojawia się pojęcie „niemieckiego odrodzenia”. Lange tak właśnie zatytułował jeden
z rozdziałów swojej pracy, natomiast w przypadku Reimera pojęcie to pojawia się w tytule
jego drugiej książki. Obaj autorzy nadają mu jednak to samo, bardzo istotne znaczenie. Pod
pojęciem „odrodzenia” rozumieją dążność do zbudowania wielkiego mocarstwa niemieckiego,
obejmującego także obszary Europy Środkowo-Wschodniej oraz unarodowienie i wchłonięcie niemieckiego socjalizmu poprzez pozbawienie go cech ideologii internacjonalistycznej.
Należy podkreślić, że Reimer szeroko propagował rasizm, który w jego przekonaniu miał się
stać podstawą nowej rzeczywistości niemieckiej. Jego wielkie Niemcy powinny mieć charakter „pangermański” i nordyczny.74
Friedrich Lange otwarcie postulował, aby socjalizm objął także stan średni i został przekształcony w narodowy system gospodarczy.75 Istniejącą niemiecką socjaldemokrację uznał za
etap przejściowy na drodze do postulowanego przez siebie socjalizmu o charakterze narodowym.
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Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom przedhitlerowskie Niemcy...

Stawiał również rozmaite pytania odnoszące się do religii. Jedno z najważniejszych brzmi:
czy chrześcijaństwo może doprowadzić Niemcy do odrodzenia narodowego w takim sensie,
w jakim on rozumiał to pojecie?76 Poza wątpliwościami dotyczącymi organizacyjnej strony
niemieckiego protestantyzmu77 czy krytyki duchowieństwa katolickiego, które jego zdaniem
nie przywiązuje należytej wagi do kwestii narodowych78, na kartach swej książki Lange powątpiewa w sens chrześcijańskich zasad etycznych. Przykazanie „miłuj bliźniego swego jak
siebie samego”79 uznaje za nierealne w praktyce, odwołując się do „dziedzicznego idealizmu
Aryjczyków”. Widać tu pewne podobieństwa do idei Paula de Lagarde’a. Lange żąda jednak,
aby „krew” była jedynym suwerenem ludzkiego życia80, co oznaczało odrzucenie chrześcijaństwa i jego etyki. Przewiduje też stopniowe obumarcie tej religii.81 Wysuwa koncepcję niemieckiej kolonizacji na wschodzie i w obrębie Austro-Węgier82, w czym kontynuuje myśl de
Lagarde’a. Natomiast novum w stosunku do poglądów tego ostatniego stanowi problematyka
rasistowska w duchu Gobineau oraz akceptacja atrakcyjnych dla skrajnego nacjonalizmu niemieckiego poglądów Fryderyka Nietzschego.
Daleko szerzej propaguje rasizm w swojej książce Reimer. Uważa on, że podstawą jego propozycji jest nauka, która – jak zapowiada w przedmowie – ma stanowić „nowy niemiecki program
życiowy z pozytywnymi celami”.83 Twierdzi, że zebrał wszystkie idee i koncepcje o charakterze długofalowym, które są potrzebne do „uzdrowienia naszego narodu”. Wyraża też pogląd, iż
Rzesza Niemiecka znajduje się w fazie rozkwitu i kipi energią, co pozwala mieć nadzieję na jej
dalszy rozwój i ekspansję.84 Przyznaje jednak, że jego idee pangermańskich Niemiec nie dadzą
się urzeczywistnić w najbliższej przyszłości, lecz stanowią zadanie długofalowe, które może być
zrealizowane dopiero w dalszej perspektywie. Wskazuje na małe zrozumienie, z jakim spotkały
się jego poglądy u współczesnych mu niemieckich liderów politycznych.
Zdaniem Reimera najwyższą w hierarchii jest rasa „homo europeus”, składająca się z ludzi północy („Nordlender”) i południowców („śródziemnomorskich”). Najlepszą z ras mają być
Germanowie – długogłowi blondyni – twórcy wszelkich osiągnięć cywilizacyjnych, którzy jednak
częściowo rozpłynęli się wśród innych ludów europejskich, tracąc swój język. Częściowo zaś zasymilowali przedstawicieli różnych ras, narzucając im swój język i obyczaj. W obydwu wypadkach
wartościowi rasowo Germanowie pomieszali się z rasami „małowartościowymi”. W związku z tym
głoszony przez Reimera pangermanizm powinien polegać na wyselekcjonowaniu z innych, obecnie nie-germańskich narodów pierwiastka nordycznego i wcielenia go do współczesnego narodu
niemieckiego, ale i pozbawieniu obywatelstwa Rzeszy Niemców nie-nordycznych. Realizacja
tych koncepcji pociągałaby za sobą gigantyczne przemiany demograficzne i doprowadziłaby do
dekompozycji wielu istniejących współcześnie narodów. Do najbardziej poszkodowanych – jak się
okazuje – należałby naród polski. Powyższy plan mógłby zostać zrealizowany jedynie przy zastosowaniu drastycznego przymusu, w sytuacji zdominowania przez Niemcy dużych obszarów Europy.
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Reimer przekonywał również, iż nie istnieje cywilizacja europejska, a mamy do czynienia
jedynie z cywilizacją germańską. Germanowie bowiem – w rozumieniu rasistowskim – tzn.
nordycy, mieli być twórcami wszelkich znaczących osiągnięć na tym polu. W świetle tej interpretacji za dzieło Germanów miałby uchodzić nawet włoski renesans85, nie mówiąc już
o dokonaniach mających miejsce w Europie na północ od Alp.
Plany Reimera zawierały również wskazówki odnoszące się bezpośrednio do narodu
polskiego. Krytykował on małą skuteczność pruskiej polityki antypolskiej, polegającej na
rozmaitych, co prawda dotkliwych ograniczeniach, ale jednak nie mogących uporać się
z niepożądanym w tym państwie elementem polskim. Reimer proponował rozwiązanie
„polskiego problemu” z zastosowaniem zasad rasistowskich. Uważał, że Polaków należy
podzielić na rasowo „wartościowych”, i tym przyznać równe prawa, a następnie powoli
ich germanizować, oddzielając ich równocześnie od grupy Polaków rasowo „małowartościowych”, którzy byliby tych praw pozbawieni. W ten sposób zostałaby rozbita spoistość
polskiej grupy etnicznej, co ułatwiłoby jej asymilację oraz w części „małowartościowej rasowo” eliminację poprzez ograniczanie przyrostu naturalnego. W ten sposób Reimer spodziewał się rozwiązać „problem polski”.86 Metoda taka mogłaby zostać zastosowana wobec innych narodów uzależnionych od Niemiec. Nic więc dziwnego, że Reimer wzywał
„Wszechniemców” (Alldeutsche) do porzucenia koncepcji „narodowo-językowej” na rzecz
„rasowo-niemiecko-germańskiej”.87
Za sprawą takich metod „odrodzone” Niemcy z czasem stałyby się krajem „nordycznym”,
co wiązałoby się nie tylko ze zdominowaniem wielu innych narodów Europy Środkowej, ale
także z ich całkowitą dekompozycją, tj. ze zniszczeniem nie tylko ich tożsamości, ale także substancji fizycznej, z której osobnicy rasy nordyckiej byliby wyselekcjonowani i wcieleni
w obręb narodu niemieckiego, a pozostali skazani na stopniowe wymarcie.
Jak widać, idea „rasowej czystości” rozpowszechniała się w Niemczech już przed I wojną
światową. Miały jej służyć także takie inicjatywy, jak Mittgard-Bund założony w 1906 r. przez
Willibalda Hentschela (ur. 1858). W ramach tego związku planowano zorganizować mężczyzn
i kobiety, którzy zgromadzeni w specjalnych osiedlach, powinni w ramach okresowych małżeństw płodzić „rasowo wartościowe” dzieci. Co prawda idea Mittgardu pozostała niezrealizowana ze względu na wybuch I wojny światowej, ale Hentschel próbował pozyskać zwolenników aż do czasów III Rzeszy.88
Nawołując do pozyskania nowych obszarów dla Niemców, Reimer wyrażał równocześnie
obawę o „czystość rasową” tego narodu, która mogłaby doznać dalszego uszczerbku poprzez
masowe kontakty Niemców z uzależnionymi od Rzeszy ludami. Miałyby temu zapobiec segregacja rasowa i eugenika. W myśl propozycji tego ideologa Wielkie Niemcy miałyby objąć
swoimi granicami nawet Skandynawię, Niderlandy oraz Austro-Węgry.89 Jak sobie wyobrażał,
sięgnęłyby one nawet do Ameryki Południowej, po Amazonkę.90
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Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom przedhitlerowskie Niemcy...

Podobnie jak Lange, Reimer pragnął pozyskać „kosmopolityczny” proletariat. Przez pewien czas był również związany z socjaldemokracją.91 Nic więc dziwnego, że wiązał z rasizmem elementy socjalizmu.
Reimer obawiał się również wpływu katolicyzmu na świadomość Niemców. Także i z tego
powodu propagował włączenie do pangermańskiej Rzeszy protestanckich krajów germańskich.
Jak mniemał, w przyszłym państwie wielkogermańskim powinny one przechylić szalę na stronę protestantyzmu. Wyznawał także zasadę „internacjonalizmu rasistowskiego”, co oznaczałoby podporządkowanie różnych narodów określonej rasie. Rasa, traktowana przez niego jako
pierwiastek ponadnarodowy, łączyłaby swoich przedstawicieli spośród różnych nacji. Odrzucał
oczywiście uniwersalizm, którego bazą był katolicyzm, głosił ideę „świadomego rasowo socjalizmu” i pozyskania klasy proletariackiej dla idei nowej przyszłej Rzeszy. Zdaniem Reimera po
dokonaniu takiej symbiozy pozostałe sprawy dałyby się już łatwo rozwiązać.92
Przedmiotem rozważań Reimera był również nowy kształt protestantyzmu. W jego zamiarze nie miał to już być protestantyzm ortodoksyjny, a rodzaj ponad-kościelnej „germańskiej
religii”. Religia – jak twierdził – musiałaby zostać wyzwolona spod wpływów kościelnych,
a „moralność znaleźć oparcie i źródło w ludzie”.93 W tej kwestii jego poglądy były podobne do
poglądów Langego. Ich przekonania odnoszące się do religii okazują się być również zbliżone
do wskazań nieżyjącego już od 1891 r. Paula de Lagarde’a. Przypomnijmy, że to właśnie ten
teolog wyprowadzał ducha niemieckiego protestantyzmu z osobowości Lutra i innych reformatorów. Tym sposobem dawał do zrozumienia, iż protestantyzm od początku był bardzo
silnie naznaczony specyficznymi niemieckimi cechami.
Peter Emil Becker sugeruje, iż prawdopodobnie to właśnie lektura książek Reimera podsunęła Hitlerowi idee rasistowskie połączone z socjalistycznymi.94 Za taką rolą wymienionego ideologa przemawia przede wszystkim fakt, że Hitler zaczął kształtować swoje poglądy
właśnie w czasie, gdy Reimer zaliczał się do sympatyków SPD. Takiego samego zdania jest
również Josef Schüsslburner.95 Pisze on:
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpoznać tutaj ideologiczną ciągłość
myśli socjalistycznej od Lassalle’a, przez Lapouge’a, Woltmanna i Reimera
do Hitlera. Nawet jeśli socjaldemokratyczna międzynarodówka nigdy nie
przyjęła jawnie dokonanej przez Reimera modyfikacji odpowiedniego sloganu z Manifestu Komunistycznego, to nie jest hipotezą zbyt daleko idącą przypuszczenie, iż w tej modyfikacji ujawnił się bez wątpienia w sposób skrajny
– podskórny nurt wewnątrz klasycznego niemieckiego socjalizmu.96

Schüsslburner stwierdza, że ze względu na uderzające podobieństwo poglądów Reimera
z zasadami nazizmu nie należy wykluczać takiego wpływu.97
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W latach poprzedzających I wojnę światową działał również inny twórca idei, które miały
walnie przyczynić się do ukształtowania rasistowskich poglądów Hitlera. Był to wspomniany
już wyżej Lanz von Liebenfels, twórca Zakonu Nowej Świątyni i systemu gnostyckiego, który
jednocześnie posiadał charakter rasistowski. Nie wdając się w szczegóły koncepcji Liebenfelsa,
poprzestaniemy tu na stwierdzeniu, że w schemacie gnostyckim uwzględnił on problematykę
rasistowską. W jego sposobie myślenia siły światła uosabiali jasnowłosi i niebieskoocy nordycy,
zaś inne rasy traktował jak siły ciemności. Jego zdaniem świat był polem nieustannej walki
pomiędzy tymi odmianami. Wilfried Daim, autor komparatystycznej książki pt. Der Mann,
der Hitler die Idee gab, porównującej idee Liebenfelsa z ideami Hitlera98, jest przekonany, iż to
właśnie on natchnął przywódcę III Rzeszy ideami rasistowskimi. Podobieństwa rzeczywiście
są ogromne, niemniej jednak u Liebenfelsa brakuje pierwiastków socjalistycznych właściwych
dla narodowego socjalizmu.
Nie miejsce tu na szczegółowe rozważania na temat ideologicznych zawiłości i studiowanie świata wartości zawartych w tekstach rozmaitych pisarzy, filozofów, uczonych, ideologów, „reformatorów” religijnych czy w dziełach sztuki wpływających na świadomość ludzką.
Z punktu widzenia naszych rozważań istotne wydaje się przybliżenie zagrożeń, jakie kryły
dla Polski, polskości, a wręcz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego powyższe pierwiastki potraktowaliśmy nader skrótowo, ograniczając się tylko do ich politycznych aspektów i poprzestając na pokazaniu jedynie ważniejszych osób oraz wybranych fragmentów ich
myśli.
I tu należy zastanowić się nad przesłankami, które skłoniły Dmowskiego do dokonania
w latach poprzedzających I wojnę światową reinterpretacji dotychczasowej polityki polskiej,
która zaowocowała przejściem narodowych demokratów na pozycje antyniemieckie.
Jak wyraźnie wynika z powyższego zarysu rozwoju ideologii niemieckiej w XIX i na początku XX w. polityka Dmowskiego opierała się na przesłankach w pełni realistycznych.
Szowinistyczny nacjonalizm niemiecki o charakterze rasistowskim, wręcz prehitlerowskim,
groził całkowitym zniszczeniem narodu polskiego. Dopełnieniem tego ponurego obrazu stały
się także wysuwane z żelazną konsekwencją podczas I wojny światowej przez sfery rządzące
w Niemczech, jak i koła wyższych wojskowych, plany okrojenia Królestwa Polskiego o jego
zachodnie rubieże oraz skolonizowania ich przez osadników niemieckich. Z taką perspektywą
polityka polska nie mogła się w żadnym wypadku pogodzić.99
Nie wchodząc głębiej w konkrety praktycznej polityki pruskiej, a potem II Cesarstwa,
możemy podsumować sens całej ideologii niemieckiej, która rozwijała się stopniowo od epoki
romantyzmu aż po XX w., osiągając w końcu swoje stadium rasistowskie, poprzez odwołanie się do konstatacji pastora Haacka, badacza sekt i para-religijnych ruchów w Niemczech.
Ocenił on „wyznawców aryjskości”, „rasowo religijnych” czy „szowinistów narodowych, marzących o powrocie do prawdziwej germańskości” mianem moralnych sprawców przyzwalających lub obojętnych postaw Niemców w obliczu zbrodni dokonywanych przez III Rzeszę.100
„Zniszczyli oni [szowiniści i pangermaniści – B.G.] moralny próg istniejący w cywilizacji
Zachodu, który zabrania zabijać niewinnych”.101
To nie „mityczny” faszyzm – termin dziś niezwykle często nadużywany – jako pewien
typ władzy państwowej, ale cały szereg elementów kultury duchowej umożliwił rozwój
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W. Daim, Der Mann, der Hitler die Idee gab (Wien: b.w., 1985): passim.
I. Geiss, Tzw. polski pas graniczny 1914‑1918 (Warszawa: PWN, 1964): s. 4.
F.W. Haack, Neopoganizm w Niemczech…, s. 41.
Tamże.

Co zamierzały zgotować Polsce i Polakom przedhitlerowskie Niemcy...

szowinizmu w Niemczech i w końcu jego straszne skutki. Żaden system polityczny nie istnieje w próżni kulturowej. O tym nie można zapominać. Odnosi się to także do badaczy zjawisk
politycznych.

*
What Pre-Hitlerite Germany Had in Store for Poland and the Poles: A Study in “German Ideology”
The author describes the development of the “German ideology” from the fall of the PolishLithuanian Commonwealth to the First World War. He views this problem primarily from the perspective of the threat posed to Poland and the Poles by the ideas promoted by German historians, literati,
ideologues, politicians, and various thinkers and even artists. Starting with the glorification of the ancient Germanic peoples, this ideology began to formulate racist notions already at the turn of the twentieth century. Some racist German ideologues postulated the Nordicization of Germany itself, along
with the absorption into this Germanic nation of the Nordic elements constituting the building blocks
of neighboring nations. Of course, this would have led to their decomposition and disappearance from
the map of Europe, in addition to the seizure of their lands by a Nordicized German Reich.
The author deploys arguments from the realms of history, political science, and religious studies,
making his approach an interdisciplinary one. Such a method ensures a multifaceted treatment of the
issues. Contrary to conventional wisdom, these problems are not widely-known because both the professional historians and history “buffs” are generally interested in Nazism. Yet, Bogumił Grott’s article
demonstrates that the National Socialist system did not arise suddenly and ex nihilo in the wake of the
First World War. Instead, the roots of National Socialism developed in Germany well before the rise of
Hitler. The threat emanating from pre-Nazi Germany was tremendous and this cannot be ignored today.

Moskiewska Prawda

o Polsce w roku 1937
– rekonesans archiwalny

Tomasz Sommer
Przez cały 1937 r. w Związku Sowieckim mordowano ludność polską.1 Od stycznia trwały aresztowania i rozstrzeliwania wysokich urzędników oraz komunistów polskiego pochodzenia. Swoistym zwieńczeniem tego procesu była „operacja polska NKWD”, zatwierdzona
przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) 9 sierpnia 1937 r. Na mocy słynnego
rozkazu 00485 kierownictwo nad nią kilka dni później objął Mikołaj Jeżow. Przemieniła ona
antypolskie czystki w regularne ludobójstwo. W odróżnieniu od rozpoczętej nieco wcześniej,
rozkazem z 30 lipca nr 00477 „operacji kułackiej”, „operacja polska” (według obecnie dostępnej wiedzy) nie miała z góry określonej skali. Innymi słowy, podczas gdy w ramach „operacji
kułackiej” stworzono specjalne limity rozstrzeliwań i zsyłek, w których precyzyjnie określono,
ilu ludzi ma im podlegać, to w przypadku „operacji polskiej” takich wytycznych nie było.
W związku z tym to od urzędników średniego, regionalnego szczebla zależała skala represji. Jak wiadomo, była ona ogromna z uwagi na procedury administracyjne. Ostateczna liczba
ofiar zamknęła się w przedziale 150‑200 tys., co oznacza (jeśli uznać za wiarygodne oficjalne
statystyki sowieckie, oceniające liczbę Polaków w ZSRS na około 650 tys.), że zamordowano
niemal wszystkich mężczyzn polskiego pochodzenia między 18 a 65 rokiem życia.
Z uwagi na fakt, że do dzisiaj nie podjęto kompleksowych badań na temat tego, co stało się
z Polakami w ZSRS w 1937 r., nadal nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytanie – dlaczego
doszło do masowego ludobójstwa? Wydaje się, że te nieliczne i szczątkowe wyniki badań, które dotychczas przeprowadzono, powielają interpretację, którą zaproponowali pionierzy badań
nad „operacją polską” – Anastas Rogiński i Nikita Pietrow. Są oni zwolennikami „teorii V kolumny”. Zakłada ona, że Stalin zdecydował się na „prewencyjne” wymordowanie tych mieszkańców ZSRS, którzy mogli – jego zdaniem – stanowić zagrożenie w momencie wybuchu
wojny. Interpretacja ta ma swoje uzasadnienie; nie tłumaczy jednak co najmniej dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, skali „operacji polskiej”; po drugie, tego, że przecież główne
zagrożenie dla Stalina stanowili Niemcy (co znalazło wyraz w oficjalnej propagandzie) i choć
rzeczywiście padli ofiarą terroru NKWD, to jednak działania antyniemieckie przybrały nieporównywalnie mniejszą skalę i nie były tak represyjne.
O skali „operacji polskiej” musiały przesądzić inne czynniki. Można tutaj wysunąć kilka
teorii na ten temat, jednak wymagają one szczegółowej analizy. Przyczynkiem do jej przeprowadzenia jest zaprezentowana poniżej próba przedstawienia nastrojów, które władze
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Szerzej zob. P. Zyzak, „Zapomniane ludobójstwo: los Polaków w Związku Sowieckim w latach 30. XX wieku”,
Glaukopis, nr 21‑22 (2011): s. 131‑155.
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sowieckie usiłowały kreować odnośnie do Polski, stosunków polsko-sowieckich oraz obywateli
sowieckich pochodzenia polskiego. Spróbuję je opisać na podstawie tekstów odnoszących się
do szeroko rozumianych spraw polskich, opublikowanych w 1937 r. na łamach najważniejszego
dziennika sowieckiego – Prawdy.
Zanim jednak przejdę do szczegółowej analizy, należy wyjaśnić rolę, jaką odgrywała Prawda
zarówno w sowieckim systemie władzy, jak i w systemie komunikacji pomiędzy władzą a społeczeństwem. Należy pamiętać, że oddziaływania Prawdy na społeczeństwo nie da się porównać do wpływu współczesnych gazet. Po pierwsze, w latach 30. w ZSRS nie było jeszcze telewizji, a radioodbiorniki były dobrem rzadkim, i tylko dla wybranych. W tej sytuacji głównym
źródłem informacji pozostawała prasa, podlegająca ścisłej kontroli.
W systemie prasowym czołową rolę odgrywała Prawda kontrolowana osobiście przez Józefa
Stalina. Stalin, publikując zarówno oficjalnie, jak pod pseudonimem, był jednym z głównych
– a na pewno najważniejszym – jej autorem. Nie ulega wątpliwości, że za pośrednictwem
Prawdy władze ZSRS narzucały tematy i interpretacje wydarzeń, które następnie powielały
pozostałe gazety i czasopisma, a także radio. W ten sposób określano zasady politycznej poprawności, które obowiązywały zarówno urzędników państwowych, jak i zwykłych obywateli.
Artykuły i wiadomości publikowane na łamach tego dziennika poddawano obróbce propagandowej stosownie do aktualnych potrzeb władzy. Zafałszowany obraz świata daje się przede
wszystkim zauważyć na poziomie interpretacyjnym; informacje w Prawdzie były starannie wyselekcjonowane, przemilczano wszystkie te wydarzenia i fakty, które uznano za propagandowo
niewygodne. Gazeta kreowała zatem obraz współczesnego świata na podstawie selektywnie dobranych faktów, które następnie odpowiednio interpretowano: w ten sposób indoktrynowano
społeczeństwo, ale także, a może przede wszystkim, w taki sposób mieli postrzegać świat urzędnicy, funkcjonariusze i członkowie partii komunistycznej. Innymi słowy, lojalny członek partii
i w ogóle człowiek sowiecki powinien był myśleć tak, jak podpowiadała mu Prawda.
Stąd analiza tekstów publikowanych na łamach tej gazety pozwoli na udzielenie najpełniejszej odpowiedzi na pytanie o sposób, w jaki władze i indoktrynowane społeczeństwo
w ZSRS postrzegały w 1937 r. Polskę i Polaków. Z pewnością ten propagandowy obraz miał
bezpośredni wpływ na kształt „operacji polskiej”. Oczywiście, analizując ten obraz, należy
pamiętać, że był on także wynikiem długiej sowieckiej tradycji, mającej swe korzenie w odwiecznym rosyjskim negatywnym stereotypie Polaka.
W 1937 r. redaktorem naczelnym Prawdy był urodzony w 1889 r. w Odessie Lew Mechlis,
rosyjski Żyd, w swoim czasie członek Poalej Syjonu, a od 1919 r. bolszewik. Był on łącznikiem
pomiędzy gazetą a najwyższymi władzami ZSRS z Józefem Stalinem na czele. Wódz musiał
być zadowolony z jego pracy, skoro 30 grudnia 1937 r. przeniósł go ze stanowiska redaktora naczelnego na posadę wiceministra obrony, odpowiedzialnego za Zarząd Polityczny Armii
Czerwonej (Prawda, 359 [7325], 31 grudnia 1937, s. 1). Co najdziwniejsze, przeżył on czystki
w końcu lat 30. W czasie wojny sowiecko-niemieckiej w 1942 r. wykazał się nieudolnością na
froncie krymskim, mimo to jednak przez następne lata piastował szereg stanowisk polityczno-wojskowych, a po wojnie – rządowych. Po śmierci w 1953 r. został pochowany na Placu
Czerwonym w Moskwie.

Technika analizy
W ramach analizy jakościowej przedstawiam poniżej listę, streszczenia oraz ważniejsze wyjątki ze wszystkich tekstów odnoszących się do Polski i Polaków w roczniku Prawdy
z 1937 r. Pominąłem kilkanaście krótkich notek, będących w większości tzw. follow-up-ami

wcześniejszych informacji, oraz kilkadziesiąt jedno–dwuzdaniowych informacji z działu
„Inostrannaja kronika”. Informacje dotyczące Polski znajdują się z reguły na stronie piątej
dziennika, poświęconej zagadnieniom zagranicznym. Dłuższe teksty zamieszczano zwykle na
stronach wcześniejszych. Kilkakrotnie tematy związane z Polską publikowano na pierwszej
stronie Prawdy. Od czasu do czasu wykaz tekstów uzupełniłem kontekstowym przedstawieniem najważniejszych tematów, którymi żyła gazeta i które miały niewątpliwy wpływ na teksty „polskie”.
Przedstawienie tekstów kończę analizą ich zawartości i krótkim komentarzem ilościowym.
Styczeń
2 stycznia, na stronie drugiej zamieszczono tekst pt. „Nad czym będziemy pracować
w 1937”. Znajdują się w nim informacje o nowych samochodach, statkach, wspaniałych mocnych turbogeneratorach. Zapowiedzi kluczowych zdarzeń, które w 1937 r. wstrząsnęły ZSRS,
jeszcze nie opublikowano.
3 (6969), 3 I 1937, s. 5. Notka „Sienkiewicz na cenzurowanym w Polsce”, informująca
o wyrzuceniu z programu nauczania noweli Bartek zwycięzca, co opozycja w Polsce miała interpretować jako ukłon w stronę Niemiec. Nowela opowiadała o walce polskiego ucznia z germanizacją.
5 (6971), 5 I 1937, s. 5. Notki: „Wymiana studencka pomiędzy Polską a Japonią” oraz
„Francuska pożyczka dla Polski”.
Na stronie czwartej pojawia się informacja o rozpoczęciu „dekady sztuki gruzińskiej”.
Przez kilka dni ZSRS żyje spisem ludności, obszerne reportaże o entuzjazmie ludności przeplatają się z dramatycznymi doniesieniami o pobiciu rachmistrzów. Codziennie też rozwija się
dyskusja o sztuce gruzińskiej.
9 I 1937, nr 9. Na stronie trzeciej prof. A. I. Orłow apeluje: „Gruzińskie opery – na rosyjskie
sceny!”.
7 (6973), 7 I 1937, s. 5. Tekst „Wystąpienie Becka”, informujący o przemówieniu Józefa
Becka na temat stosunków polsko-francuskich. Minister podkreślił trwałość sojuszu z Francją
z 1921 r. i odrzucił spekulacje na temat zbliżającego się „drugiego Locarno”.
8 (6974), 8 I 1937, s. 5. Tekst „Niemieckie umocnienia na polskiej granicy”, informujący
o powstaniu rejonu umocnionego przy granicy z Polską w rejonie Warty po niemieckiej stronie,
i związanych z tym niepokojach władz polskich.
15 (6981), 15 I 1937, s. 5. Tekst „Antysowieckie wystąpienie w polskim sejmie”. Autor cytuje wystąpienie polskiego posła, Jana Walewskiego: „Niezwykle ciężko jest mówić o losie 1.500
tys. Polaków w Związku Sowieckim. Żadne prawa człowieka tam nie obowiązują. Wszystkie
stosunki międzyludzkie w Związku Sowieckim są tak dalekie od obowiązujących zgodnie
z wszelkimi zasadami kultury, że rozmowa na ten temat w zasadzie jest bezsensowna”.
Poniżej komentarz pisany specjalną czcionką (wyjątkowe zjawisko w Prawdzie):
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Rzeczywiście trzeba dysponować bezgraniczną nachalnością,
żeby oświadczyć, że sowieccy Polacy „są pozbawieni wszelkich praw”.
Niezbyt szanowny obywatel Walewski, pomagający w sejmie ministrowi
Beckowi opisywać „istotne sukcesy” polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, zdaje się posiadać tę cechę w pełnym wymiarze.
W ZSRS szczęśliwie żyją i uczciwie pracują dla dobra swojej socjalistycznej ojczyzny setki tysięcy pracujących Polaków. Tysiące polskich
stachanowców i szturmowców razem z rosyjskimi, ukraińskimi i innymi
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budowniczymi socjalizmu wznoszą gigantyczne fabryki, budują nowe
miasta, podwyższają powodzenie kołchozów i sowchozów, umacniają ojczystą Armię Czerwoną, ubogacają swoimi talentami socjalistyczną kulturę. Komu w naszym ogromnym kraju nie są drogie nazwiska – Bohatera
Związku Sowieckiego Zygmunta Lewaniewskiego, nagrodzonego orderami maszynisty, członka Rady przy Komisariacie Dróg Zaopatrzenia
Jabłońskiego, znakomitego metalurga Włodarczyka, potrafiącej wyrobić ponad tysiąc procent normy Marii Urody, nagrodzonej orderami
spadochroniarki Galiny Piaseckiej, rewolucyjnego pisarza Brunona
Jasieńskiego!
Polskie szkoły, technika, instytuty, polskie teatry, kluby, polskie gazety i wydawnictwa istnieją i ich ilość rośnie w ZSRS. Polscy pisarze,
artyści, malarze mają w Związku Sowieckim szeroko otwartą drogę dla
twórczości […].

Poniżej notka „Antysemityzm w białych rękawiczkach”, zawierająca sprawozdanie
Robotnika z prac polskiej komisji budżetowej, podczas której omawiano m.in. finansowanie
żydowskiej emigracji do Palestyny i w innych kierunkach.
16 (6982), 16 I 1937, s. 5. Karykatura „Niezależne wystąpienie Pana Walewskiego”. W tym
numerze rozpoczyna się też dyskusja o projekcie konstytucji ZSRS.
19 (6985), 19 I 1937, s. 5. Obszerny komentarz „Odpowiedź Panu Walewskiemu”.
21 stycznia pojawia się pierwsza szersza informacja o procesie trockistów. Dzień później
zatwierdzono nową sowiecką konstytucję.
24 stycznia, nr 23. Pojawia się słynny artykuł „Najpodlejsi z podłych”, co staje się sygnałem
do rozpoczęcia histerycznej kampanii nienawiści przeciwko sądzonym trockistom. Codziennie
w Prawdzie ukazują się liczne teksty potępiające „trockistowskich szpiegów”. Rozpoczyna się
prawdziwa szpiegomania.
21 (6987), 21 I 1937, s. 5. Notka „Konflikt polsko-litewski” poświęcona incydentowi na
granicy i próbie jego wyjaśnienia.
22 (6988), 22 I 1937, s. 5. Notka „Rozmowy polsko-niemieckie w Gdańsku”.
26 (6993), 27 I 1937, s. 5. Notka „Wojskowy budżet Polski”.
Na stronie czwartej D. Osipow zastanawia się „Dlaczego oni [trockiści – T.S.] się przyznają”.
Wszyscy obwinieni przyznali się do winy – czytamy. – Taki obraz
z sądu nie jest normalny z burżuazyjnego punktu widzenia. On szokuje
obcokrajowca. Tym bardziej, że ten obraz w mniejszym albo większym
stopniu miał miejsce na poprzednich procesach organizacji kontrrewolucyjnych. […] Dlaczego więc sądzeni przyznają się w sowieckim
sądzie? To pytanie postawił państwowy oskarżyciel, tow. Wyszyński,
Bogusławskiemu i Murałowowi – starym trockistom, członkom syberyjskiego centrum trockistowskiej podziemnej organizacji kontrrewolucyjnej. Może, pytał Wyszyński, są jakieś naciski ze strony [oskarżenia
– T.S.] w czasie, gdy przebywali w areszcie? […] Oskarżeni kategorycznie odrzucili takie zarzuty.

Dalej Osipow wyjaśnia, że oskarżeni przyznali się pod ciężarem dowodów i przesłanek, i po
prostu nie chcieli być tak bezczelni, by „wbrew oczywistym faktom” zaprzeczać zarzucanym

im przestępstwom. Następnie autor zaznacza, że przyznanie się do winy nie może być w tym
przypadku żadnym usprawiedliwieniem dla sądzonych, tym bardziej, że być może to przyznanie się wynika z tego, że oskarżeni liczą na łaskę. Tymczasem „prawdziwi rewolucjoniści,
synowie proletariatu” „przeciwnie dumnie przedstawiają, będąc pod sądem, swój program, nie
proszą o niższe wyroki i nie oczekują łaski”.
Nic więc dziwnego, że już na stronie piątej tego samego wydania gazety pojawia się hasło, które – jak donosi reporter – na mityngu robotników fabryki samochodów „Boriec” –
„Rozstrzelać zezwierzęconych trockistowskich bandytów”.
27 (6993), 28 I 1937. Na czołówce pojawia się zdjęcie Jeżowa, który uzyskał tytuł
Generalnego Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego, oraz wyjaśniający nowe podejście artykuł redakcyjny: „Trockista – szkodnik – dywersant – szpieg”. W tym samym numerze na stronie piątej pojawiają się głosy ludu: „Śmierć zdrajcom ojczyzny”, „Rozpruć gadzinę”, „Zemleć
na proch judaszów trockistów”, „Zabić faszystowskie psy”, „Przekleństwo faszystowskim bandytom”, „Rozstrzelać niegodziwców”.
Co ciekawe, oprócz tekstów, w których wymyśla się „trockistom-szpiegom”, pojawiają
się także świadectwa ich działalności pochodzące od „świadków”. Na tejże stronie piątej zamieszczono relację kobiety, której pociąg obciął nogi w wyniku działalności „szkodników”.
Pod koniec stycznia trockiści zostali skazani na śmierć. Pojawia się kilkadziesiąt materiałów o tym, jak bardzo obywatele ZSRS cieszą się z tego faktu. W następnych dniach sprawa
powoli przycicha.
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Luty
38 (7004), 8 II 1937, s. 5. Pojawia się tekst o tym, że w wydawanym w Polsce piśmie Odnowa
ukazał się tekst przypisujący Niemcom kierowniczą rolę w ukraińskim terrorze we wschodniej
Polsce. Dziennikarz Prawdy cytuje polskiego autora, który ma pretensje do władz, że w obliczu tej sytuacji nie tylko zachowują one bezczynność, ale w dodatku starają się zmusić do
milczenia ludzi, którzy głośno mówią o związkach Niemców z ukraińskimi terrorystami.
39 (7005), 9 II 1937, s. 5. W tekście „Warszawscy pomocnicy Goebbelsa” autor pisze: „[…]
W obecnej kampanii antysowieckiej Berlinowi pomaga Warszawa, a w szczególności podejrzana agencja «ATE». Warszawa to nie jedyne, ale na pewno jedno z głównych źródeł kłamliwych
i obraźliwych antysowieckich wymysłów […]”.
Nieco niżej, na tej samej stronie znajduje się tekst pt. „Trockiści pod ochroną polskiego wywiadu”. Tekst rozpoczyna się od wyjaśnienia, że polską prasą dyryguje niemieckie
Ministerstwo Propagandy, a z drugiej strony Goebbels czerpie sporo swojej antysowieckiej
propagandy z polskiej prasy. Nie należy się więc dziwić, że polska prasa wzięła w obronę trockistów (w których zdradę wiele zachodnich gazet, jak przez poprzednie dni donosiła prasa
sowiecka, bezkrytycznie uwierzyła). Szczególnie bronił trockistów, zdaniem Prawdy, PPSowski Robotnik. Jego autorzy wyśmiewali zarzuty sowieckiego oskarżyciela. Choć jeden z nich,
Niedziałkowski, napisał, że obwinieni „możliwe, że mówią prawdę, a akt oskarżenia jest prawidłowy”. Dziennikarz Kuriera Warszawskiego, określany jako nacjonalistyczny, dopuszcza możliwość, że trockiści prowadzili działalność antysowiecką i podkreśla, że proces był prowadzony
w sposób otwarty.
Z kolei Kurier Poranny, określany jako organ polskiego wywiadu, nie wykluczał, że rzeczywiście Japonia myślała o przyłączeniu części sowieckiego Dalekiego Wschodu, a Niemcy
– Ukrainy. Autor krytykuje IKC, który szeroko relacjonował proces trockistów, przytaczając
przy tym nieco fantastyczne informacje z ZSRS np. o „strzelaninie na ulicach” i „powstaniu
w Moskwie”. Dziennikarz Prawdy tłumaczy postawę IKC następująco: „[…] polski wywiad
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działa w bliskiej przyjaźni z Gestapo, i zdemaskowanie trockistowskich agentów Gestapo bezpośrednio uderzyło w siatkę wywiadowczą polskiego II Oddziału, a także w antysowieckie
plany polskiego faszyzmu […]”. I dalej:
Pod koniec stycznia „IKC” zamieścił korespondencję niejakiego
Michała Lipskiego. Tego swojego „korespondenta” gazeta rekomendowała w następujący sposób: „Obywatel Lipski po dłuższym urlopie
znowu wrócił do ZSRS. Ob. Lipski znów wrócił do pracy na swoim odpowiedzialnym stanowisku w Moskwie, skróciwszy swój urlop z uwagi na
proces Radka i jego towarzyszy”.
„IKC” z uporem daje do zrozumienia czytelnikowi, że „Michał
Lipski” jest oficjalnym przedstawicielem polskiego państwa przebywającym w Moskwie. Ten „przedstawiciel” miał podobno przyjechać do
Moskwy i zacząć zbierać informacje nie tylko na miejscu, ale i w innych
miastach, dziwnym przypadkiem tych samych, w których znajdują się
polskie konsulaty. Pan Lipski to najwyraźniej korespondent specjalnego
rodzaju, od którego na trzy wiorsty czuć wywiadem. Co prawda wywiadowca z niego niezbyt błyskotliwy, który dużo kłamie. Niemniej pośród
tych kłamstw znajdują się następujące wyznania:
„Kociubiński, jeden z ukraińskich trockistów, zamieszany w sprawę grupy ukraińskich separatystów i nacjonalistów planujących razem
z grupą Konowalca oderwanie Ukrainy od ZSRS i oddanie jej pod opiekę
Niemiec”.

Autor Prawdy konkluduje: „«IKC» sam się nieostrożnie zdemaskował i dał do zrozumienia, że polskiemu wywiadowi jest znanych z pierwszych rąk wiele szczegółów przestępczych
związków trockistów z zagranicznymi wywiadami”.
40 (7006), 10 II 1937, s. 5. „Polskie groźby wobec Litwy”. Autor relacjonuje reakcję Becka
na krytykę polskich gazet w związku z sytuacją Polaków na Litwie, pisząc, że polska postawa
jest imperialistyczna i dając do zrozumienia, że Polacy są odważni tylko wobec małych państw.
Konkluduje: „Agresywne plany Berlina i Warszawy, które widać w wystąpieniu Becka, nie
mogą nie powodować strachu u wszystkich prawdziwych zwolenników pokoju”.
Poniżej tekst „«Niepotrzebni ludzie» w Polsce”, dowodzący, że polscy robotnicy w większości żyją w nędzy. Jeszcze niżej „Warszawscy podkrzykiwacze Goebbelsa”, którego autor
utrzymuje, że obraz Związku Sowieckiego w polskiej prasie, tym razem nie tylko „szpiegowskiej” jak IKC, jest skrajnie nieprawdziwy. Nie jest na przykład prawdą, że dworce są pełne bezprizornych, a w Kijowie większość ludzi chodzi w łapciach. Autor konkluduje: „Brudna
antysowiecka kampania polskiej prasy ma różne cele, ale główny z nich – odwrócić uwagę
szerokich mas ludności od [jej – T.S.] dosłownie katastrofalnego położenia w samej Polsce”.
43 (7009), 13 II 1937, s. 5. Karykatura Goebbelsa wrzucającego brud do polskich gazet.
45 (7011), 15 II 1937, s. 5. „Warszawscy podkrzykiwacze”, autor relacjonuje antyczechosłowackie nastawienie Robotnika i Gazety Polskiej. Cytuje tytuł tekstu z IKC pt. „Czechosłowacja
– więzienie narodów i zagrożenie dla pokoju”.
Powoli opada histeria związana z antytrockizmem. Natomiast bardzo dużo informacji i dużych artykułów poświęconych jest rocznicom puszkinowskim.
46 (7012), 16 II 1937, s. 5. „Wzrost przestępczości w Polsce”. Autor donosi, że w Polsce
spada liczba urodzin (w 1930 było 17 urodzin na 1000 mieszkańców, a w 1935 już tylko 12.1).

Natomiast szybko wzrasta ilość zachorowań na choroby weneryczne, „szczególnie syfilis”.
I tak: „W Poznaniu liczba chorych na syfilis wzrosła w ciągu dwóch lat dwukrotnie”. Autor
donosi także o trzykrotnym wzroście liczby sądzonych. Wielu uczniów wpada w chuligaństwo.
A w okręgu krakowskim wśród uczniów „wykryto 200 przypadków chorób wenerycznych”.
47 (7013), 17 II 1937, s. 1. Informacja o wizycie Goeringa w Warszawie.
48 (7014), 18 II 1937, s. 2. Informacja o tym, że Goering spotkał się z Rydzem-Śmigłym, po
czym pojechał do Białowieży. Ze względów bezpieczeństwa prasa polska nie podała dokładnego programu wizyty.
49 (7015), 19 II 1937, s. 1. Śmierć Sergo (Grigorija) Ordżonikidze w wyniku paraliżu serca.
50 (7016), 20 l II 1937, s. 6. Kraj płacze po Ordżonikidze, jednak znalazło się miejsce na doniesienie o pobiciu 11 lutego sowieckiego marynarza Niewzorowa ze statku „Leonid Krasin”
przez polską policję w Gdyni. Gdy marynarz chciał kupić papierosy w kiosku, złapało go dwóch
policjantów, którzy następnie zaciągnęli go na pobliskie podwórko i „kazali mu robić znak
krzyża”. Gdy nie chciał tego zrobić, wykręcili mu ręce, bili po twarzy i grozili rozstrzelaniem.
Rząd sowiecki wysłał w tej sprawie notę protestacyjną do polskiego poselstwa. Autor tekstu,
który podejrzewa, że to pobicie ma związek z antysowiecką kampanią oszczerstw w polskiej
prasie, konkluduje: „Surowa i mroczna jest polska rzeczywistość. Ciężko i trudno żyje się
polskim chłopom, pracującym pod naciskiem faszystowskiego reżimu. Polscy chłopi nie mają
chleba, a polscy robotnicy nie mają pracy. I nic nie dadzą im rządzący faszystowską Polską.
Za to do woli ludność polska ma terroru, policyjnego ucisku i bezprawia […]”. I kończy tekst
ostrzeżeniem: „Niech polski faszystowski reżim nie zapomina, że nie jest możliwym bezkarne
obrażanie obywateli sowieckich”.
Poniżej teksty informacyjny o polowaniu Goeringa w Białowieży, podczas którego doszło
do spotkań z Sosnkowskim i ambasadorem Lipskim z Berlina.
52 (7018), 22 II 1937, s. 6. Krótka notka o przewiezieniu do „obozu koncentracyjnego”
w Berezie Kartuskiej osób oskarżonych o działalność komunistyczną, w tym pisarza Leona
Pasternaka.
53 (7019), 23 II 1937, s. 1. Informacja o wyjeździe Goeringa z Warszawy do Berlina. Na
stronie szóstej historia 11-letniej dziewczynki z okolic Szepietówki, która złapała [w domyśle
polskiego – T.S.] szpiega.
54 (7020), 24 II 1937, s. 5. Obszerny artykuł z komentarzem o deklaracji płk. Adama Koca
o utworzeniu nowego ugrupowania. Autor konkluduje, że jest to kolejny krok na drodze do
pełnej „hitleryzacji” Polski.
55 (7021), 25 II 1937, s. 5. Karykatura płk. Koca oraz tekst „Masowe procesy polityczne
w Polsce”. Informacje na podstawie polskiej prasy o procesie „grup uczestników antyfaszystowskiej demonstracji protestu przeciwko hitlerowskiemu terrorowi w Gdańsku”, który odbył się w Mińsku Mazowieckim. Z kolei w Równem miał miejsce proces 23 osób oskarżonych
o uczestnictwo w Komunistycznym Związku Młodzieży Zachodniej Ukrainy.
57 (7023), 27 II 1937, s. 5. Informacja o strajkach w Polsce. Pracownicy przemysłu obuwniczego z okolic Warszawy chcą 10 proc. podwyżki.
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Marzec
59 (7025), 1 III 1937, s. 5. „Drożyzna w Polsce”. Autor donosi, że chleb „w ciągu ostatnich
miesięcy” zdrożał o 35 proc. i cytując Robotnika, wyraża nadzieję, że zmusi to do protestu nie
tylko robotników, ale także pracowników umysłowych.
62 (7028), 4 III 1937, s. 5. „Pułkownik Koc formuje partię”. Autor informuje, że nowa
partia będzie nazywała się Obóz Zjednoczenia Narodowego, i że przystąpił do niej prezydent
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Warszawy – Stefan Starzyński. Poniżej informacja
z Robotnika o wielkim „antyfaszystowskim mityngu”, zorganizowanym przez PPS.
63 (7029), 5 III 1937, s. 5. „Opozycyjna gazeta zamknięta w Polsce”. Na podstawie Polskiej
Agencji Telegraficznej autor donosi o zamknięciu
związanej z PPS-em gazety Dziennik Popularny oraz
o aresztowaniu współpracujących z nią dziennikarzy. Poniżej tekst pt. „Niemieccy żołnierze na terytorium Polski”. Autor sygnalizuje problem, jakim są
Polacy narodowości niemieckiej, którzy wolą odbywać służbę wojskową w Niemczech, ale mieszkają
w Polsce.
Poniżej obszerny tekst A. Grabowskiego
„Wewnątrzpolityczne położenie Polski”. Publicysta
komentuje powstanie Obozu Zjednoczenia
Narodowego w miejsce BBWR i przedstawia jego
plany działania, zarysowane przez ministra finansów Kwiatkowskiego. Choć obóz pułkowników
określa mianem faszystów, to również podkreśla ist- Lew Mechlis – Żyd z Odessy, przed rewolucją
członek Poalej Syjon, redaktor naczelny Prawdy
nienie w Polsce ruchu narodowego, który – według od 1930 r. do połowy grudnia 1937 r.
niego – ma charakter „antysemicko-faszystowski”.
Sugeruje, że gra pomiędzy endecją a „obozem demokratycznym”, czyli PPS-em i komunistami, umożliwia obozowi rządzącemu przetrwanie.
71 (7037), 13 III 1937, s. 2. Tekstem P. Pospielowa „Walka Bucharina i Rykowa przeciwko
Leninowi w partii” rozpoczyna się rozprawa z „prawotrockistowskim centrum”.
74 (7040), 16 III 1937, s. 5. „Oręż polskich faszystów, zwolenników podboju”. Autor donosi, że „Organ polskich endeków, «Warszawski Dziennik Narodowy», zamieścił czołowy artykuł
pod tytułem «Polityka i armia», w którym obwieszczono, że polska armia powinna stać się
orężem agresywnej polityki”. Autor cytuje dalej fragment tekstu, z którego wynika, że Polska
ma misję historyczną, która nie może ograniczać się do obrony.
Poniżej tekst zatytułowany „Plany faszyzacji polskiej wsi”. Jego tematem była próba płk.
Koca zorganizowania wiejskiego odgałęzienia OZON-u.
75 (7041), 17 III 1937, s. 5. „Beck idzie w odstawkę?”. Informacja o domniemanej dymisji
płk. Becka ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Autor tłumaczy, że przyczyną tej decyzji ma być nacisk Berlina.
78 (7044), 20 III 1937, s. 5. Krótka depesza zatytułowana „Masowe areszty we Lwowie”.
„Wg informacji gazety «Głos Powszechny» polskie władze aresztowały wczoraj we Lwowie 500
osób podejrzanych o działalność komunistyczną”.
79 (7045), 21 III 1937, s. 5. „Mowa prezydenta Mościckiego”. Relacja z radiowego wystąpienia prezydenta Mościckiego z okazji dnia Piłsudskiego, w którym poparł on powstanie
OZON-u. Mościcki powiedział, że „w czasie swojej działalności Piłsudski nie wypuszczał z rąk
sterów polityki zagranicznej. Tę politykę, mówił Mościcki, «kontynuuje obecnie bardzo właściwie i z powodzeniem uczeń wielkiego marszałka, minister Beck, który nie odchodzi ani
o krok od wskazówek swego nauczyciela»”.
W tym samym numerze informacja pt. „Polsko-gdańskie rokowania”, w której autor sugeruje, że polscy członkowie gdańskiego senatu poprą zmianę konstytucji Gdańska, forsowaną

przez nazistów. Sprzeciwia się temu pismo Polonia, które daje do zrozumienia, że przed zamachem majowym taka współpraca byłaby niemożliwa.
80 (7046), 22 III 1937, s. 5. Tekst „Staczka polskich górników”. Informacja o strajku 3400
polskich górników, spośród których 1500 strajkuje pod ziemią. Część z nich ogłosiła głodówkę.
Tymczasem w Łodzi miało dojść do aresztowania 150 działaczy społecznych i związkowych
w związku z nasileniem się ruchów strajkowych.
81 (7047), 23 III 1937, s. 5. Tekst „«Udana» polityka Becka”. Komentarz do wystąpienia
Mościckiego i pogłosek o dymisji Becka autorstwa A. Szczepkina. Autor poddaje w wątpliwość
istnienie dwóch nurtów w polskiej polityce zagranicznej, o czym miałoby świadczyć wystąpienie Mościckiego. Konkluduje: „[…] Zagraniczna polityka Becka jest ogólnie znana. Polski
minister spraw zagranicznych twardo i nieustępliwie trzyma kurs na zacieśnienie współpracy
z faszystowskimi Niemcami, na poddanie polskiej polityki zagranicznej interesom niemieckiego faszyzmu, na zerwanie kolektywnego bezpieczeństwa […]”.
Poniżej tekst zatytułowany „Katastrofalne położenie polskiego przemysłu”. Autor donosi
o zapytaniu, które szef związku przemysłowców Lewiatan, poseł na sejm Andrzej Wierzbicki,
złożył ministrowi przemysłu i handlu w sprawie polityki przemysłowej. Wynika z niego, że
moce polskiego przemysłu, zarówno produkcyjnego, jak i wydobywczego, radykalnie spadają,
a rząd w żaden sposób z tym nie walczy, co więcej – sam odpowiada za taką sytuację.
Ponadto kolejny tekst o strajku polskich górników. Na pomoc 3400 strajkującym górnikom
miały ruszyć „tysiące członków” ich rodzin. A tymczasem w Warszawie miały odbyć się przeszukania w 120 mieszkaniach, aresztowano 96 osób.
86 (7052), 28 III 1937, s. 5. „Polscy chłopi przeciwko deklaracji Koca”. Notka o sprzeciwie
działaczy Stronnictwa Ludowego przeciwko propagowaniu idei OZON-u na wsi.
87 (7053), 29 III 1937. Tekst wykładu Stalina „O błędach w pracy partyjnej oraz likwidacji
trockistowskich i innych zdrajców”. W tekście nie pada słowo „Polska”.
Kwiecień
93 (7059), 4 IV 1937, s. 5. „Bieda we wsiach Wileńszczyzny”. Autor tekstu cytuje katolicką
gazetę Kultura:
Na Wileńszczyźnie głoduje ponad 100 tys. ludzi. Zwiedziłem rejony porażone głodem. Krew w żyłach stygnie, jak patrzysz na tych nieszczęśników.
W izbach pozbawionych kominów i pełnych duszącej woni spotykałem starców i dzieci opuchniętych z głodu. Widziałem ludzi odżywiających się otrębami zmieszanymi ze zgniłymi kartoflami i różnego rodzaju
śmieciowymi trawami, i drzewnymi wiórami. Uciekałem stamtąd podtruty zatęchłym, zabójczym dla ludzkiego organizmu powietrzem.
Pytałem samego siebie, czy rzeczywiście można obserwować takie
obrazki w XX w. w centrum Europy, w Polsce? Jaka straszna, obraźliwa
rzeczywistość!
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98 (7064), 9 IV 1937, s. 5. „Oznaki głodu w Polsce”. Informacja TASS o tym, że wiele
polskich gazet martwi się złym stanem oziminy na polskich polach. Poniżej informacja o posiedzeniu polskiej Rady Ministrów, która debatowała nad przyczynami i metodami powstrzymania wzrostu cen, który jest na najwyższym poziomie w Europie.
Poniżej znajduje się notka „Proces komunistów na Zachodniej Ukrainie”, informująca
o długoletnich wyrokach dla komunistów z województwa wołyńskiego, sądzonych w Równem.
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99 (7065), 10 IV 1937, s. 5. Notka „Represje w Polsce”. Notka o wysyłce kolejnych „rewolucjonistów” do „obozu koncentracyjnego” w Berezie Kartuskiej i innych represjach na
podstawie Kuriera Porannego i Robotnika.
100 (7066), 11 IV 1937, s. 5. Notka „Antyfaszystowski strajk w Łodzi”. Agencja TASS
donosi, że w Łodzi miało strajkować 80 tys. robotników przeciwko rozpuszczeniu samorządu
w tym mieście.
101 (7064), 12 IV 1937, s. 5. Notka „Ruch strajkowy w Polsce”. Tym razem TASS donosi
o strajku i głodówce w Bochni.
103 (7066), 14 IV 1937, s. 5. Notka „Demonstracje bezrobotnych w Polsce”. TASS opisuje
wystąpienia bezrobotnych w Sosnowcu. Demonstrację rozpędziła policja, pobito 15 osób.
104 (7067), 15 IV 1937, s. 5. Notka „Polsko-niemiecki spór o... Kopernika”:
Polsko-niemiecka „przyjaźń” często obciążona jest konfliktami wynikającymi z najróżniejszych powodów. Kolejne nieporozumienie wynikło z następującego powodu. Polska postanowiła ozdobić swój pawilon
na wystawie w Paryżu popiersiami sześciu najwybitniejszych mężów
stanu i naukowców, w tym popiersiem polskiego astronoma Kopernika.
Niemieckie faszystowskie gazety wystąpiły dzisiaj z ostrymi artykułami, w których próbują udowodnić, że Kopernik był Niemcem, a nie
Polakiem, i że chociaż on żył w polskim mieście Toruniu, to był „nieodrodnym pruskim patriotą […]”.

105 (7067), 16 IV 1937, s. 5. Dwie niewielkie notki o neutralnym charakterze.
112 (7078), 23 IV 1937, s. 5. Notka o rozbiciu przez policję demonstracji bezrobotnych
w Radomiu. Jedna osoba zginęła.
113 (7079), 24 IV 1937, s. 5. Informacja o wizycie Becka w Rumunii, mającej przygotować
wizytę prezydenta Mościckiego w Bukareszcie.
115 (7081), 26 IV 1937, s. 1. Informacja o komentarzu francuskiego dziennikarza, Emila
Biure, dotyczącego wizyty Becka w Niemczech. Francuz określa Becka mianem „zwykłego
komisarza Hitlera” i opisuje go jako narzędzie niemieckiej polityki. Cytuje też rozmowę polskiego dyplomaty z francuskim dziennikarzem: „«My teraz jesteśmy bliżej III Rzeszy niż III
Republiki». Na co dziennikarz mu odpowiedział: «Nie, wy jesteście teraz blisko IV rozbioru»”.
115 (7081), 26 IV 1937, s. 4. Większy tekst „Rozmowy Becka w Bukareszcie”, relacjonujący
mowy, które wygłosili Beck i rumuński minister spraw zagranicznych, Victor Antonescu, na
przyjęciu z okazji wizyty polskiego ministra.
116 (7082), 27 IV 1937, s. 5. Obszerny komentarz autorstwa G. Anbora dotyczący wizyty
Becka w Bukareszcie. Polski minister został przedstawiony jako „komiwojażer niemieckiego
faszyzmu”, który rozjeżdża się po Europie, by załatwiać sprawy Hitlerowi. Wszędzie zajmuje
się jednym: „przygotowuje podglebie dla saperskiej działalności faszystowskich podżegaczy
wojennych”. Prawdziwym celem misji Becka jest – zdaniem Anbora – rozmontowanie Małej
Ententy w celu wydania Czechosłowacji, a zwłaszcza Czech, niemieckim agresorom. Autor
konkluduje:
Obywatel Beck kładzie na ołtarzu „zwolennika pokoju Hitlera” coś
więcej niż tylko złoto francuskich bankierów. On przynosi w ofierze faszystowskim rabusiom samą niepodległość Polski, wychodząc z założenia, które niedawno wprost wypowiedzieli niemieccy agenci w Polsce

Bobrzyński i Studnicki, a konkretnie: w przypadku zajęcia Polski przez
faszystowskie Niemcy polscy panowie stracą tylko niepodległość.
Własność, mają oni nadzieję, w każdym razie nie zostanie im odebrana.
Tak się rozszyfrowuje wysoko-„patriotyczna” działalność polskiego
ministra spraw zagranicznych.

Poniżej „Komunikat o wizycie Becka w Bukareszcie”, opisujący neutralnie zdarzenie oraz
informacja o planowanej wymianie wizyt polskiego prezydenta w Rumunii i rumuńskiego króla w Polsce.
117 (7083), 28 IV 1937, s. 5. Tekst „Sojusz rumuńsko-polski, szczegóły rozmów
w Bukareszcie”. W notce znajduje się deklaracja Becka, że obecne potwierdzenie obronnego
sojuszu polsko-rumuńskiego jest tylko kontynuacją umowy z 1922 r., i nie jest skierowane
przeciwko żadnemu państwu. Autor sugeruje jednak, że głównym celem Becka było rozbicie
Małej Ententy.
118 (7084), 29 IV 1937, s. 5. Komentarz G. Michajłowa „Nieograniczone apetyty obywatela
Becka”. Autor powtarza tezę o tym, że głównym celem wizyty Becka jest osłabienie Małej
Ententy. Jednocześnie potępia polskiego ministra za wypowiedzi opisujące rzeczywistość
w ZSRS, wyśmiewa też prezentowane przez niego informacje o wzroście aktywności agentów
Kominternu w Polsce. Konkluduje: „Nie tak dawno pewien francuski dziennikarz napominał
polskich polityków, że zbliżając się z III Rzeszą, Polska przybliża się do IV rozbioru. Napad na
ZSRS to sprawa ryzykowana, zaczynają to rozumieć nawet w Warszawie. Pańska Polska może
łatwo stać się ofiarą apetytów niemieckich zaborców, których obecnie obywatel Beck stara się
zaspokoić za cudzy rachunek”.
Poniżej tekst „Napady Becka na Ligę Narodów”. Cytat z depeszy PAT, w której znajduje się wypowiedź Becka dotycząca regulacji spraw międzynarodowych przez Ligę Narodów.
Polski minister stoi na stanowisku, że potrzebne jest zwołanie nowego kongresu międzynarodowego, który skierowałby działalność Ligi na nowsze tory.
119 (7085), 30 IV 1937, s. 5. Notka „Wystąpienie polskiego premiera”. Zawiera informację
o wypowiedzi premiera Sławoja Składkowskiego na zjeździe Związku Miast Polskich. Jej główną tezą była potrzeba walki z komunistyczną agitacją oraz rozwiązanie problemu bezrobocia.
Maj
134 (7100), 17 V 1937, s. 5. „Niemieccy faszyści instruują Becka”. Berliński korespondent
Prawdy, A. Klimow, przez telefon przekazuje treść tekstu z dziennika Voelkischer Beobachter,
z którego miało wynikać, że plan rozbicia Małej Ententy, jaki prowadzi Beck, polegający na
izolacji Litwy i Czechosłowacji, nie wynika z roszczeń terytorialnych, tylko z jego antysowieckiego nastawienia.
135 (7101), 18 V 1937, s. 5. Dwie notki: „Rozmowy polsko-czechosłowackie” na temat dyskusji o sytuacji polskiej mniejszości w Czechach oraz „Chłopskie mityngi w Polsce” – o kilku
chłopskich antyrządowych zjazdach, w których w sumie wzięło udział prawie 40 tys. osób.
136 (7102), 19 V 1937, s. 5. Notka „Pogromy w Polsce”.

172

Polska prasa informuje o szczegółach pogromu w Brześciu. Pogrom
zaczął się o 9 rano, 13 maja i trwał do głębokiej nocy. Na przedmieściach
trwał także następnego dnia, a uczestnicy pogromu demolowali ocalałe
żydowskie mieszkania i sklepy.
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Grafika mająca zilustrować cykl artykułów
opisujących „ciężką dolę polskiego chłopa”
na łamach Prawdy.

14 maja miały miejsce antysemickie wystąpienia także w innych miastach: w Terespolu, Kobryniu i Białej Podlaskiej. „Warszawski Dziennik
Narodowy”, w popierającym pogromy artykule redakcyjnym zatytułowanym „Trzeba się spieszyć”, wzywa do wzmożenia nacisku na Żydów, by
zmusić ich do jak najszybszej emigracji z Polski. Oficjalna gazeta „Kurier
Poranny” również opublikowała antysemicki artykuł.

145 (7111), 28 V 1937, s. 5. Notka „Polska dyplomacja w podskokach wokół interwentów”.
Autor komentuje zachowanie polskiego przedstawiciela w Lidze Narodów w Genewie, który
postanowił nie potwierdzić mandatu przedstawicielowi Abisynii, co było działaniem na korzyść Włoch. Co więcej, polski przedstawiciel chciał zatwierdzenia tytułu Imperatora Abisynii
dla króla Włoch. Obie te próby zakończyły się niepowodzeniem.
146 (7112), 29 V 1937, s. 2. Duży tekst relacjonujący wykład Stanisława Kosiora „KP(b)
U w walce o socjalistyczną Ukrainę” na XIII zjeździe tej partii. Pod koniec znajdujemy następujący fragment: „Kończąc mowę, tow. Kosior jeszcze raz przypomniał o potrzebie czujności. Niemieccy i polscy faszyści cały czas wyciągają swoje ręce w stronę sowieckiej Ukrainy.
Wysyłają i będą wysyłać tutaj szpiegów i dywersantów. Trzeba uważnie obserwować aktywizację niemieckiego faszyzmu, na smyczy której jest sąsiadka sowieckiej Ukrainy – Polska”.
147 (7113), 30 V 1937, s. 5. „Zdziczenie faszystowskiej Polski”. Berliński korespondent
Prawdy, A. Klimow, donosi: „Fala antyżydowskich pogromów, zorganizowanych w ostatnim czasie przez polskich czarnosecińców, spotkała się w niemieckiej faszystowskiej prasie z wielkim

zadowoleniem. Faszystowska gazeta «Angrif» szczegółowo opisuje pogrom w Brześciu i pisze
o polskich uczestnikach pogromów w tonie pochwalnym, jak o specjalistach od takich działań.
Gazeta cynicznie nazywa brzeski pogrom «majówką»”.
Dalej autor cytuje inne niemieckie gazety, które piszą, że ceny w Polsce rosną, brakuje
chleba, a popytu na książki nie ma niemal w ogóle. Jednocześnie nieustannie rośnie przestępczość. Autor konkluduje: „Tak wygląda faszystowska Polska w oczach swoich niemieckich
przyjaciół, z którymi razem chce wypełniać «ważną kulturową rolę» na wschodzie Europy”.
Poniżej wypis z Gazety Polskiej, z którego wynika, że sytuacja ekonomiczna Polski jest fatalna, wbrew propagandzie rządu, który zajmuje się tylko „łataniem dziur”.
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Czerwiec
150 (7116), 2 VI 1937, s. 5. „Polska klęska na wystawie w Paryżu”. Depesza na podstawie
IKC. Zamieszczony tam tekst zatytułowano „Po poprzednich kompromitacjach, nowa kompromitacja w Paryżu”. Autor utyskuje na zbyt małe środki wydane na polską wystawę, co
poskutkowało tym, że polski pawilon wygląda jak „przybudówka do niemieckiego pawilonu”.
4 czerwca rozpoczyna się kampania przeciwko „prawicowo-trockistowskim szpiegom”.
153 (7119), 5 VI 1937, s. 5. „40 tys. ha zasiewów zniszczonych w Polsce” – notka o deszczach, które zniszczyły uprawy.
157 (7123), 9 VI 1937, s. 5. „Polsko-niemieckie intrygi na Bałkanach”. Dwie depesze: jedna
traktuje o wizycie Becka i Mościckiego w Bukareszcie; druga o wizycie niemieckiego ministra spraw zagranicznych w Belgradzie. Niżej notka „Parada «hallerczyków» w Warszawie.
Hallerczycy wznosili okrzyki na cześć Dmowskiego”.
158 (7124), 10 VI 1937, s. 5. „Polskie intrygi w Rumunii”. Notka relacjonuje kolejny dzień
wizyty polskich dygnitarzy w Rumunii, i odnotowuje zainteresowanie tą wizytą na Węgrzech.
159 (7125), 11 VI 1937, s. 5. „Wyrok śmierci dla polskiego żołnierza”. Informacja o zakończeniu procesu byłego żołnierza Judka Chaskielewicza, który w 1936 r. zabił w Mińsku
Mazowieckim wachmistrza tamtejszego pułku ułanów, Jana Bujaka, rzekomo za złe obchodzenie się i znęcanie się nad podkomendnymi. To zdarzenie stało się powodem do antyżydowskich rozruchów w Mińsku Mazowieckim. Chaskielewicz został skazany na śmierć
(Chaskielewiczowi zamieniono wyrok śmierci na dożywocie – przyp. red.).
12 czerwca zapadły wyroki śmierci w sprawie „prawotrockistowskich szpiegów”
Tuchaczewskiego. Kampania nienawiści.
160 (7126), 12 VI 1937, s. 6. „Paryż niezadowolony z intryg Stojadinowicza i Becka”. Notka
informuje o wątpliwościach francuskich dyplomatów, którzy podejrzewają, że rozmowy polsko-jugosłowiańskie prowadzone są dla dobra Niemiec.
166 (7123), 18 VI 1937, s. 6. Dwie notki: „Polska zagrożona nieurodzajem” i „Głodówka
bezrobotnych w Gdyni”.
177 (7143), 29 VI 1937, s. 5. Dwa teksty: „Francuska prasa o wizycie rumuńskiego króla
w Polsce” i „We Francji ostro krytykują politykę polską”. Oba zawierają tę samą tezę – zbliżenie polsko-rumuńskie niszczy Małą Ententę, i tym samym jest antyfrancuskie.
178 (7144), 30 VI 1937, s. 5. „Niemiecko-polskie intrygi w Rumunii”. Obszerny tekst sugerujący, że Polska stała się narzędziem niemieckim na północnych Bałkanach. Autor konkluduje: „Nie ma wątpliwości, że polska dyplomacja i germanofilskie elementy w Rumunii bardzo
oszukają się w swoich wyliczeniach. Odejście Rumunii od zasad bezpieczeństwa zbiorowego
i od współpracy z pokojowo nastawionymi krajami może tylko doprowadzić do poważnego
skomplikowania jej międzynarodowej pozycji. Kontynuowanie przez Becka jego podwójnej gry
nie przyniesie niczego dobrego prawdziwym interesom państwa polskiego”.
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Lipiec
180 (7146), 2 VII 1937, s. 5. Kolejny tekst o rozmowach podczas wizyty króla Karola
w Polsce: „Tematy rumuńsko-polskich rozmów”. Poniżej depesza z Pragi, z której wynika, że
„pod flagą walki z komunizmem Polska kieruje cios w Małą Ententę”.
181 (7147), 3 VII 1937, s. 5. Notka „Wizyta szefa polskiego sztabu generalnego w Bukareszcie”.
184 (7150), 6 VII 1937, s. 1. Notka „Polska zaopatruje w broń Franco”. Informacja o 86
wagonach broni, które dotarły z Polski do Konstancy, a stamtąd miały odpłynąć do Hiszpanii.
Na stronie piątej informacja: „Delegacja polskiego Sztabu Generalnego w Rumunii”. Poniżej:
„«Reforma» polskiej metalurgii” – informacja o planach polskiego rządu w tej dziedzinie przemysłu.
185 (7151), 7 VII 1937, s. 5. Kolejna informacja o kontaktach polsko-rumuńskich: „Polska
delegacja wojskowa w Rumunii”.
186 (7152), 8 VII 1937, s. 1. „Francja i wizyty polsko-rumuńskie”. Informacja o niezadowoleniu, jakie wywołały polsko-rumuńskie wizyty we Francji, która widzi w nich realizację
polityki Niemiec.
189 (7155), 11 VII 1937, s. 5. „Proces niemieckiej organizacji w Polsce”. Informacja o procesie 22 członków niemieckiej organizacji paramilitarnej, który odbył się w Chojnicach. Jak
się okazało podczas procesu, członkowie organizacji występowali pod przykrywką organizacji
sportowej i działali w budynkach i innych obiektach należących do władz województwa pomorskiego.
W lipcu Stalin coraz częściej zaczyna się pojawiać na pierwszych stronach.
192 (7158), 14 VII 1937, s. 5. „Polityczna sytuacja wewnętrzna w Polsce”. Streszczenie
tekstu z Czasu zatytułowanego: „Rozkład trwa”. Wynika z niego, że rozkład wewnętrzny Polski
po powstaniu bloku płk. Koca jest jeszcze większy niż był wcześniej. Jak donosi autor tekstu
– coraz słabsze są także partie „bloku demokratycznego”, w tym Stronnictwo Ludowe.
195 (7161), 17 VII 1937, s. 4. „Burżuazyjni nacjonaliści pokazują się. Od białoruskiego
korespondenta «Prawdy»”.
W Rejonie Dzierżyńskim na Białorusi niedawno zdemaskowano
przewodniczącego rejonowego komitetu wykonawczego Wąsowskiego,
który okazał się być burżuazyjnym nacjonalistą i szpiegiem. W okresie
kilku lat pod jego przewodnictwem w rejonie prowadzono przymusową
polonizację białoruskiej ludności. Dzieci Białorusinów, pod pretekstem
tego, że jakoby „ich dziadkowie kiedyś byli katolikami”, pod przymusem
kierowano do polskich szkół. Burżuazyjni nacjonaliści rządzą i panoszą
się tu do dziś. Były sekretarz Dzierżyńskiego Komitetu Rejonowego,
Dąbrowski, ściągnął do rejonu polskich nacjonalistów, którzy kontynuują
aż po dziś dzień zajmowanie się szkodnictwem. Rok temu Dzierżyński
Komitet Rejonowy podjął decyzję o szkołach. Wskazywano [w nim
– przyp. T.S.], że w 12 tak zwanych polskich szkołach nie ma Polaków,
a uczą się tam tylko dzieci Białorusinów, zagnane tam przez nacjonalistów. Mimo to szkodnicy kontynuowali prowadzenie zajęć po polsku.
Podczas wymiany paszportów ustalono, że polska ludność stanowi
tutaj nieznaczną mniejszość. Wtedy Dąbrowski rozkazał milicji, by ponownie wydała paszporty ludności, żeby „zwiększyć procent Polaków
w rejonie”. Ten obrońca nacjonalistów ciągle pozostaje bezkarny.
Autor: T. Gorbunow.

Na stronie trzeciej tekst pt. „Zainteresowanie materiałami o pracy zagranicznych wywiadów”. Depesza z Tbilisi:
Partyjny aktyw Tbilisi przejawia ogromne zainteresowanie opublikowanymi materiałami o metodach działalności zagranicznych wywiadów
w Związku Sowieckim. Komitety partyjne przedsiębiorstw w Tbilisi,
w szczególności 1. i 2. fabryki skóry, a także zakładów obuwniczych, organizowały w cechach i brygadach głośne odczyty i komentarze artykułów Uranowa, Zakowskiego, książki Rouana […].

196 (7162), 18 VII 1937, s. 1. Jeżow nagrodzony Orderem Lenina.
197 (7163), 19 VII 1937, s. 2. Obszerny artykuł Kazimierza Grudniewskiego „«Filozofia»
i praktyka pułkownika Becka”. Autor odnosi się do sześciu wywiadów, których w ostatnim
czasie udzielił Beck. Wynika z nich, że pułkownik nie jest zwolennikiem zbiorowych form zapewniania bezpieczeństwa [o które propagandowo zabiegał ZSRS – przyp. T.S.], tylko umów
dwustronnych między państwami. Autor komentuje, że tak naprawdę Beckowi zależy tylko
na umowach z Berlinem i Rzymem, i popiera każde agresywne działanie przedstawicieli tych
stolic. W dalszej części tekstu jego autor komentuje zbliżenie polsko-rumuńskie, powtarzając
tezę, że nastąpiło ono tak naprawdę w interesie Niemiec. Następnie komentuje wschodnią
politykę Becka:
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W odniesieniu do wschodnich sąsiadów Polski użyto wszystkich
środków, żeby odrzucić pokojową politykę rządu sowieckiego, żeby nie
dopuścić w Polsce do przekazania najmniejszych nawet obiektywnych
świadectw o polityce i życiu w sowieckim państwie. Odwrotnie – i to
trzeba powiedzieć jasno i wprost – polska opinia publiczna jest obrabiana w duchu wrogości i nienawiści do ZSRS.
Jeśli na arenie międzynarodowej rzeczywiste postępki polskiej dyplomacji są wstydliwie przykrywane frazami o „polskiej misji pokojowej”,
to wewnątrz kraju antysowiecka kampania jest prowadzona otwarcie.
Charakterystyczne, że właśnie teraz rozkwitła wojenno-„historyczna”
literatura. Literatura ta zajmuje się niemal wyłącznie historią polsko-sowieckiej wojny lat 1919–1920, historią silnie podkolorowaną i skażoną,
i w tych skażeniach posiadającą bardzo aktualne znaczenie.
W ostatnich dniach wyszły dwie książki współpracownika WojskowoHistorycznego Biura Sztabu Generalnego, Tadeusza Teslara („Polityka
Rosji Sowieckiej w czasie wojny z Polską” i „Propaganda bolszewicka
podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku”), oraz wielka praca generała Kutrzeby („Pochód na Kijów w 1920 r.”). Nie wchodząc w szczegóły,
trzeba odnotować, że, jak wyraził się gen. Kutrzeba, autorzy piszą dla
tych, „którzy przyjdą po nas”. Taki przekaz zamyka się w powrocie do
starej, imperialistycznej, „federacyjnej” koncepcji Piłsudskiego i odświeżeniu planów zdobycia sowieckiej Ukrainy i oderwaniu jej od Związku
Sowieckiego. Nieprzypadkowo generał napisał: „Zbyt dużo znaczył dla
Polski «pochód kijowski», żebyśmy mogli o nim zapomnieć. Odwrotnie,
powinniśmy pamiętać, że w ciągu historii biały orzeł dwa razy rozpostarł
swoje skrzydła nad «Złotymi Wrotami» Kijowa: w 1018 r. i w 1920 r.”.
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Jednocześnie z tymi historycznymi wspomnieniami w Polsce są
prowadzone całkiem realne przygotowania do powtórki nieudanego pochodu z 1920. r. 5 lipca we Lwowie odbył się kolejny zjazd ukraińskiej,
faszystowskiej, „sportowej” organizacji „Ługi”. Organizacja ta zajmuje
się wojskowym przygotowaniem swoich członków i dostaje w tym celu
środki pieniężne i instruktorów od polskich władz. W otwarciu zjazdu
wziął udział szef lwowskiego okręgu wojskowego, gen. Tokarzewski,
i naczelnik II Oddziału jego sztabu. I proszę, w obecności oficjalnego
przedstawiciela polskiej armii, przewodniczący tej organizacji, niejaki
Roman Daszkiewicz, wygłosił mowę. Oświadczył w niej, że zadaniem
organizacji „Ługi” jest „postawienie w Kijowie ukraińskich znaków narodowych na gruzach ZSRS”, a cały zjazd przemienił się w jaskrawą demonstrację przygotowań do wojny przeciw ZSRS.

Dalej autor zwraca uwagę, że z jednej strony Polska popiera UNDO (Ukraińskie
Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne), a z drugiej niszczy i wyzyskuje ukraińską wieś.
Kończy puentą, z której wynika, że pokojowe działania pułkownika Becka „wzmacniają blok
faszystowskiej agresji”.
198 (7164), 20 VII 1937, s. 1. Tekst o 11. rocznicy śmierci Feliksa Dzierżyńskiego „Wielki
rycerz proletariackiej rewolucji”. Nie pada w nim ani jedno słowo o polskim pochodzeniu
założyciela CzeKa.
Na stronie piątej tekst: „Polityka awantur”. Kolejny komentarz, tym razem autorstwa T.
Korradowa, dotyczący zacieśnienia stosunków polsko-rumuńskich. Zawiera powtarzaną wielokrotnie tezę o inspiracji niemieckiej dla tego porozumienia oraz o jego antysowieckiej i prowojennej wymowie.
Poniżej doniesienie „Zamach na pułkownika Koca”, zawierające informację o próbie zamachu, który miał miejsce w okolicy willi pułkownika w Świdrze Małym pod Warszawą, w wyniku którego zginął zamachowiec, który nieumiejętnie zdetonował bombę.
199 (7165), 21 VII 1937, s. 1. Andriej Wyszyński nagrodzony Orderem Lenina.
Na stronie drugiej tekst W. Koliesnika pt. „Szpiegowska międzynarodówka. Trockiści na
służbie faszystowskich wywiadów”. Autor odnosi się do tez Józefa Stalina z lutowo–marcowego plenum KC BKP(b), który pytał: „Czy nie jest jasne, że ta szpiegowska międzynarodówka będzie delegować kadry dla szpiegowsko-szkodniczej działalności trockistów?”. Koliesnik
przeprowadza przegląd „szpiegowskich kadr faszyzmu”. Na stronie trzeciej znajduje się akapit odnoszący się do polskiego wywiadu, z którego wynika, że polski wywiad „defensywa” (we
współpracy z wywiadami niemieckim i rumuńskim) prowadzi prace przygotowawcze przed
wspólnym atakiem na ZSRS, a ponadto „defensywa” prowadziła intensywną agitację wśród
aresztowanych trockistów, obiecując im wolność w przypadku podjęcia współpracy.
203 (7169), 25 VII 1937, s. 5. „Rozpaczliwe położenie białoruskich chłopów w Polsce”. Zdaniem
autora notki ludność wiejska na „Zachodniej Białorusi” cierpi nieustannie od podatków, drożyzny
oraz nadużyć ze strony władz lokalnych. Autor cytuje gazetę Polonia, która komentuje, że z uwagi
na taką sytuację – białoruska wieś staje się doskonałą glebą dla ruchów komunistycznych.
204 (7170), 26 VII 1937, s. 1. „Protest pełnomocnika do spraw ZSRS w Warszawie w związku z ujawnieniem polskich szpiegów”.
Wczoraj pełnomocnik do spraw ZSRS w Polsce, tow. Winogradow,
odwiedził polskie ministerstwo spraw zagranicznych, gdzie złożył

stanowczy protest przeciwko aktowi zorganizowanej dywersji, jakiej
dopuścili się 5 lipca br. w rejonie Sławuckiego Oddziału Granicznego
(zachodnia granica) polscy dywersanci, spośród których jeden okazał
się być porucznikiem korpusu polskiej ochrony granicznej – Czesławem
Szymanowskim.
Wspomniani polscy dywersanci przeniknęli na terytorium sowieckie
w celach szpiegowsko-dywersyjnych, a gdy ich zdemaskowano, zaczęli
strzelać do sowieckich pograniczników.
W wyniku rozpoczętej strzelaniny obaj dywersanci zginęli.
Pełnomocnik do spraw ZSRS w Polsce, tow. Winogradow, zażądał
przeprowadzenia zdecydowanego śledztwa w tej sprawie i surowego
ukarania winnych.

Na stronie piątej tekst pt. „Nastroje chłopów na Zachodniej Ukrainie”. Notka o interpelacji posła Witolda Żyborskiego skierowanej do ministra Sławoja Składkowskiego na temat
antypolskich wystąpień na Wołyniu.
205 (7171), 27 VII 1937, s. 5. Notka na podstawie niemieckiej prasy pt. „Nieurodzaj
w Polsce”.
207 (7173), 29 VII 1937, s. 2-3. „O niszczącej działalności faszystowskich wywiadów
w ZSRS i zadaniach walki z nimi” – duży tekst N. Rubina i J. Sieriebrowa. Po obszernym
wstępie teoretycznym o działaniu zagranicznych „faszystowskich wywiadów”, autorzy przechodzą do szczegółów, z których wynika, że polski wywiad wprowadził swoich szpiegów do
Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i „Białoruskiej Gromady”. Kadry polskiego wywiadu zostały wychowane przez Piłsudskiego, który jeszcze w latach 1904-1905 był związany z wywiadem Japonii. Autorzy opisują, w jaki sposób szpiedzy przenikają przez granice,
i jak starają się legalizować przed władzami sowieckimi. Następnie pokazują, w jaki sposób
szpiegami mogą stać się zagraniczni specjaliści. Wreszcie pojawia się przykład niejakiego M.,
członka trockistowskiej opozycji w latach 1925-1927, który później się od niej odciął i został
wysłany w delegację zagraniczną przez Komisariat Ludowy (Narkomat), w którym pracował.
Podczas tej delegacji został zwerbowany zarówno przez wywiad niemiecki, jak i polski.
208 (7174), 30 VII 1937, s. 2-4. Ciąg dalszy tekstu z numeru poprzedniego. Autorzy opisują, w jaki sposób można stać się szpiegiem poprzez kontakty z krewnymi za granicą oraz
wizyty w konsulatach innych państw. Autorzy konkludują: „Podwyższając rewolucyjną czujność i wzmacniając więź szerokich mas z sowieckim wywiadem, kraj socjalizmu wykurzy ze
wszystkich nor faszystowskich szpiegów i zniszczy ich jak wściekłe psy”.
209 (7175), 31 VII 1937, s. 5. „Hitlerowska agentura w Polsce”. Autor notki, na podstawie czeskiej prasy, pisze o problemie, jakim jest werbowanie do niemieckiej armii obywateli
polskich pochodzenia niemieckiego z terenów przygranicznych. Po przeszkoleniu i odbyciu
służby w Niemczech, ci rekruci często wracają do Polski, gdzie są potencjalną piątą kolumną.
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Sierpień
211 (7177), 2 VIII 1937, s. 2-3. Obszerny artykuł Kazimierza Grudniewskiego „Polski
faszyzm w potrzasku wewnętrznych sprzeczności”. Autor opisuje działania płk. Koca zmierzające do stworzenia OZON-u, które uznaje za klęskę. Przekonuje, że Polska rozpada się
nie tylko pod względem politycznym, ale i gospodarczym – jako jeden z ostatnich krajów
kapitalistycznych zaczęła radzić sobie z kryzysem światowym. W dodatku lawinowo rośnie
liczba strajków, choć związki zawodowe są coraz bardziej pod wpływem państwa. Mimo tych
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uwag, Grudniewski sądzi, że płk Koc będzie kontynuował swoją działalność, zwłaszcza, że
jego sztabowcem jest znany przedstawiciel II Oddziału Sztabu Generalnego, płk Kowalewski.
W końcu dojdzie do „ostatecznej totalizacji polskiego reżimu”.
212 (7178), 3 VIII 1937, s. 5. „Sympatia chłopów Zachodniej Białorusi do ZSRS”.
Informacja o pozytywnym stosunku białoruskich chłopów żyjących w Polsce do ZSRS, pochodząca z gazety Słowo.

Grupa komisarzy NKWD, która bezpośrednio przeprowadziła Wielki Terror, w tym ludobójstwo Polaków.
W środku Mikołaj Jeżow.

214 (7180), 5 VIII 1937, s. 5. „Niszcząca działalność hitlerowskiej agentury w Polsce”.
Informacja na podstawie Gońca Warszawskiego, który publikuje „szereg nowych faktów o działalności hitlerowców w rejonach przygranicznych”. Szczególnie dużą aktywność narodowych
socjalistów odnotowano w rejonie Nakła i Tczewa.
217 (7183), 8 VIII 1937, s. 5. Notka „Proces 60 chłopów w Polsce” na temat procesu polskich chłopów, którzy podczas mityngu w Racławicach pobili się z policją, w wyniku czego
45 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym sześciu ciężko.
223 (7180), 14 VIII 1937, s. 5. „Hitlerowcy w Polsce”. Informacja na podstawie tekstu
z Tygodnia Robotnika o wzrastającej aktywności niemieckiego wywiadu w Polsce. Gazeta pisze:
„Mamy tu do czynienia z jawnym szpiegostwem, czyli z działaniem zagrażającym interesom
państwa polskiego”.
224 (7181), 15 VIII 1937, s. 1. Notka „Wojna na szczytach władzy w Polsce” informuje, że
podczas wizyty Sławoja Składkowskiego w Paryżu zapadła decyzja, że po powrocie zostanie on
zdjęty ze stanowiska premiera, a zastąpi go Grabowski.
230 (7196), 21 VIII 1937, s. 4. Obszerny artykuł w cyklu „Krytyka i bibliografia” zatytułowany „Cenne wyznanie generała Kutrzeby”. Autor, K. Różycki, piszący z Krakowa, przypomina,

że minęło właśnie 17 lat od „pochodu na Kijów”, który był próbą realizacji „imperialistycznej” idei federalizacyjnej marszałka Piłsudskiego, która – jego zdaniem – polegała na próbie
zajęcia Liwy, Ukrainy i Białorusi przez Polskę. Jak twierdzi, wcześniej te cele nie były wprost
wypowiadane w polskiej historiografii. Po pojawieniu się tekstu gen. Kutrzeby „Kijowski pochód 1920 r.”, to się radykalnie zmieniło. Dalej autor przedstawia swoją interpretację książki
Kutrzeby, która – jego zdaniem – jest zapowiedzią polskiej agresji, która jednak zostanie zatrzymana, ponieważ „Nie zaszkodziłoby Panu Kutrzebie przypomnieć, że 1937 rok nie tylko
nie jest rokiem 1018, ale i nie jest też rokiem 1920”.
232 (7198), 23 VIII 1937, s. 5. „Rozstrzeliwanie chłopów w Polsce”. Notka o strajkach
chłopskich, które – zdaniem autora – ogarnęły województwa krakowskie, lubelskie, kieleckie,
łódzkie, warszawskie i częściowo lwowskie.
Polskie władze skierowały do województwa krakowskiego, gdzie
wystąpienia chłopskie miały najpoważniejszy charakter, wyborowe oddziały policyjne, które przeszły specjalne szkolenie na policyjnych kursach w Golędzinowie (pod Warszawą). Do Warszawy już dotarły informacje o przeprowadzanych przez policyjne oddziały rozstrzeliwaniach
chłopów […].

233 (7199), 24 VIII 1937, s. 5. Notka „Polska flotylla w Tallinie”.
234 (7200), 25 VIII 1937, s. 5. „Chłopskie wystąpienia w Polsce”. Trzy notki powołujące
się na Dziennik Ludowy oraz brytyjski dziennik Manchester Guardian o rozwoju sytuacji podczas
strajków chłopskich. Nie pojawia się już informacja o rozstrzeliwaniach, natomiast wymieniono liczbę ofiar – 10 po stronie chłopów i trzy po stronie policji.
235 (7201), 26 VIII 1937, s. 5. „Rozstrzeliwania chłopów w Polsce”. „[…] Warszawski korespondent czechosłowackiej gazety «Wieczier» donosi o masowych rozstrzeliwaniach chłopów – uczestników strajków […]”. Informacja zawiera wyliczenie, z którego wynika, że zginęło ponad 100 chłopów na południu kraju.
Poniżej informacja „Strajk powszechny w Krakowie” na podstawie polskich „gazet wieczornych”. Zdaniem jej autora strajk jest pokazem solidarności robotników ze strajkującymi chłopami.
236 (7202), 27 VIII 1937, s. 1. „Walka polskich robotników i chłopów z faszyzmem”. Artykuł
opisuje strajk chłopski trwający od 15 sierpnia, zorganizowany przez Stronnictwo Ludowe, oraz
strajk powszechny w Krakowie, który trwał dobę. Informuje o kłopotach z zaopatrzeniem wywołanych przez strajk chłopski, polegający na niesprzedawaniu płodów rolnych. Autor przekonuje, że
oba strajki są dowodem narastającego kryzysu polskiej władzy, określanej mianem „faszystowskiej”.
Na tej samej stronie notka o wizycie w Warszawie szwedzkiego ministra sprawa zagranicznych, Sandlera.
237 (7203), 28 VIII 1937, s. 5. Dwie krótkie notki: „Prześladowanie Polaków w Niemczech”
(zawierająca doniesienia ze Śląska) oraz „Strajki w Polsce”, kontynuujące cykl o strajkach
chłopskich.
238 (7204), 29 VIII 1937, s. 5. Obszerny tekst „Zdarzenia w Polsce” podpisany R. Lewina.
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W polskich wioskach, nędznych, zniszczonych przez pańskie draństwo, rządzą karne ekspedycje. Polski faszyzm stara się dokładnie stłumić masowy strajk chłopski, który ciągnie się od 16 sierpnia. Zaczął się
w sześciu województwach i wciąż obejmuje nowe rejony. Chłopi przestali

Moskiewska Prawda o Polsce w roku 1937 – rekonesans archiwalny

kupować towary przemysłowe i przestali sprzedawać płody rolne. Oni
żądają praw politycznych, likwidacji faszystowskiego reżimu i zmiany
swojego nędznego położenia […].

Dalej autorka podaje szereg informacji o tragicznym wręcz życiu w Polsce, powołując się
często na polską prasę: „Na Wileńszczyźnie głoduje ponad 100 tys. ludzi”, „polscy chłopi
jeszcze nie spotkali się z taką biedą, takim głodem jak obecnie”, „dzieci mają wystające łopatki, zapadnięte piersi i spuchnięte brzuchy”. Autorka konkluduje, że ten „głęboki kryzys
faszystowskiego reżimu w Polsce” może doprowadzić do zjednoczenia chłopów i robotników
we wspólnej walce „z faszyzmem, jego polityką głodu i jego planami wojennych awantur”.
239 (7205), 30 VIII 1937, s. 5. Tekst „Oddziały karne w polskich wsiach”. Zawiera kolejne informacje o działalności oddziałów karnych, walczących z chłopskimi strajkami. Poniżej
notka z Pragi o międzynarodowych protestach przeciwko zabijaniu polskich chłopów. Jeszcze
niżej informacja o rozmowach szwedzkiego ministra spraw zagranicznych z prezydentem
Mościckim.
Wrzesień
241 (7207), 1 IX 1937, s. 1. Notka „Ucisk Polaków w Gdańsku”. Dotyczy konfliktu związanego z przeniesieniem dzieci ze szkół polskich do szkół niemieckich oraz aresztowaniami
rodziców, którzy nie chcieli posyłać dzieci do szkół niemieckich.
242 (7208), 2 IX 1937, s. 5. „Rozstrzeliwania chłopów w Polsce” – informacja o oficjalnym
komunikacie polskich władz, z którego wynika, że w trakcie ostatnich zajść na polskiej wsi
zginęło 41 chłopów, a 34 zostało rannych. Autor przekonuje, że ta lista na pewno jest zaniżona.
Przez kilkanaście dni toczy się walka z „burżuazyjnymi nacjonalistami”, kolejno w Kirgistanie, Uzbekistanie, Czeczeno-Inguszetii, Karelii, Tadżykistanie, Baszkirii,
Kazachstanie, Buriacji i Mongolii, Dagestanie i Armenii.
246 (7212), 6 IX 1937, s. 5. Notka „Masowe aresztowania na polskiej wsi”.
250 (7216), 10 IX 1937, s. 5. Notka „10 tys. mityng w Krakowie”.
253 (7219), 13 IX 1937, s. 5. Artykuł „Prześladowania Polaków w Niemczech i Gdańsku”.
Informacja o proteście związku polskich dziennikarzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim przeciwko systematycznemu prześladowaniu polskich dziennikarzy i polskich
gazet w niemieckiej części Śląska. W dalszej części doniesienia o różnych innych problemach
Polaków w Niemczech i w Gdańsku.
254 (7220), 14 IX 1937, s. 3. Cała strona poświęcona tragicznemu, zdaniem autorów, położeniu polskich chłopów pt. „Nędza i głód w polskich wioskach”. Cykl składa się z dziewięciu
tekstów pod następującymi tytułami: „9 milionów «niepotrzebnych» pracowników rolnych”,
„Dwa grosze na dzień”, „Ciemnota, brud, nędza”, „Bez ziemi”, „Oprócz innych nieszczęść
jeszcze nieurodzaj”, „Powolne umieranie”, „«Budżet» chłopa”, „1.6 miliona gospodarstw bez
konia”, „Nasz los jest trudny i tragiczny”. Teksty opierają się o wypisy z polskiej prasy i wypowiedzi przedstawicieli polskiego chłopstwa. Wyłania się z nich obraz polskiej wsi na podobieństwo zupełnego piekła.
Strona czwarta – duży tekst „Generalny strajk chłopski w Polsce”, podpisany B. Kolesnikow.
Autor przypomina historię strajku rolnego w Polsce, sugerując, że wynika on z trzech głównych
czynników: prześladowania Białorusinów i Ukraińców, nieurodzaju oraz generalnej linii politycznej „faszyzmu w Polsce”. Daje też do zrozumienia, że dzięki strajkowi doszło do sojuszu
chłopów i robotników, co może poważnie zagrozić polskiemu rządowi. Konkluduje: „Burzowa
fala gniewu i nienawiści chwieje równowagą faszystowskiej dyktatury w Polsce”.

Strona piąta – „Łapówkarstwo w Polsce”. Notka o procesie łapówkarzy działających w systemie sądowym, który odbył się w Krakowie. Sześciu łapówkarzy skazano na wyroki od 1 do
3.5 roku więzienia.
255 (7221), 15 IX 1937, s. 5. „Oddziały karne w polskich wsiach”. Duży tekst informacyjny
o strajkach chłopskich oraz o wprowadzeniu cenzury na informacje dotyczące sierpniowych
zdarzeń. Powołując się na ocenę Stronnictwa Ludowego, autor przytacza szacunek dotyczący
udziału ludności w wystąpieniach – od 70 do 90 proc. ludności chłopskiej z województw ogarniętych strajkiem.
258 (7224), 18 IX 1937, s. 5. „Pracująca Polska przeciwko ustępowaniu niemieckim faszystom”. Informacja o protestach PPS-u w związku z brakiem reakcji polskiego rządu na prześladowania Polaków w Niemczech i w Gdańsku.
20 września – początek manewrów Armii Czerwonej na Białorusi.
264 (7230), 24 IX 1937, s. 5. „Represje w Polsce”. Informacja o wyrokach w sprawie sześciu członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, którzy zostali skazani na kary od 3 do 8 lat więzienia.
266 (7232), 26 IX 1937, s. 5. „Pogromy Żydów w Polsce”.
W ostatnim czasie w wielu miejscach Polski, a szczególnie
w Warszawie, ruszyła nowa fala pogromów. Jednocześnie są przeprowadzane w niebywałych rozmiarach dzikie napady na Żydów. Cenzura nie
dopuszcza do pojawienia się w prasie informacji o antysemickich wystąpieniach, w których rolę przywódczą odgrywają członkowie Związku
Młodej Polski (dowodzona przez pułkownika Koca faszystowska organizacja młodzieżowa związana z OZON-em).
Szeroki zasięg antysemickich wystąpień był zmuszony potwierdzić
rządowy komisarz miasta Warszawy – Jaroszewicz […].

Październik
272 (7238), 2 X 1937, s. 5. „Pograniczne incydenty na granicy polsko-litewskiej”. Informacja
o tym, jak Polacy w pięciu rejonach granicy przenieśli słupy graniczne w głąb terytorium litewskiego. Pod naciskiem litewskiej policji Polacy przenieśli słupy na ich poprzednie miejsce.
274 (7240), 4 X 1937, s. 5. Notka „Rozmowy Becka w Wiedniu”.
277 (7243), 7 X 1937, s. 5. „Prześladowanie polskiej mniejszości w Niemczech”.
285 (7251), 15 X 1937, s. 5. „Nowa opozycyjna partia w Polsce”. Informacja o założeniu
Stronnictwa Pracy.
287 (7253), 17 X 1937, s. 5. „Beck pośredniczy pomiędzy Niemcami a Belgią”. Informacja
o tym, że minister Beck stara się skłonić przywódców Belgii do ustępstw w ramach umowy
niemiecko-belgijskiej.
288 (7254), 18 X 1937, s. 5. „Rozłam wśród piłsudczyków”. Notka o podziałach w obozie
władzy, które mogą wynikać z deklaracji pogłębienia współpracy przez organizacje młodzieżowe sprzyjające sanacji. Poniżej informacja o wstrzymywaniu pracy w zakładach w Łodzi,
w których wzięło udział 16 tys. robotników.
299 (7265), 29 X 1937, s. 5. Notka „Polsko-austriacka umowa o «współpracy kulturalnej»”.
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Listopad
302 (7268), 1 XI 1937, s. 5. Notka „Nędza polskiej wsi”. Zawiera informację (na podstawie
Wieczoru Warszawskiego) o tym, że polska wieś właściwie wypadła z krajowego obrotu gospodarczego.
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308 (7274), 7 XI 1937, s. 8. Notka „Nagroda za czujność” o nagrodach, które od NKWD
dostali białoruscy chłopi z okolic Słucka, Pietia Sedler i Wania Chmielnicki, za złapanie szpiega – w domyśle z Polski.
321 (7287), 22 XI 1937, s. 5. „Skandaliczny proces w Warszawie”. Artykuł o procesie germanofila Studnickiego, który został oskarżony o „naruszenie czci” prezydenta Warszawy
Starzyńskiego w broszurze o obozie sanacji. Studnicki opisał w niej Starzyńskiego jako łapówkarza, który ma miliony złotych na kontach, a oprócz pracy w magistracie zasiada w niezliczonych radach nadzorczych rozmaitych firm.
Poniżej notka pt. „Niemiecko-polskie szpiegostwo w Czechosłowacji”, zawierająca informację o wypowiedzi czechosłowackiego ministra sprawiedliwości, który w wystąpieniu przed
posłami ostrzegał przed wzmożoną pracą niemieckich szpiegów, których w tym czasie było
w więzieniach aż 926. Część z nich miała pracować dla Polski.
324 (7290), 25 XI 1937, s. 5. Notka „Zbiorowe procesy w Polsce”, informująca o dwóch
procesach komunistów – w Kielcach, gdzie skazano 14 z 30 sądzonych osób, i w Warszawie,
gdzie postawiono przed sądem 18 komunistów.
328 (7294), 29 XI 1937, s. 5. Notka „Walka o demokratyczne wybory w Polsce”, informująca
o wspólnym liście SL i PPS, w którym działacze tych partii domagają się zmiany prawa wyborczego oraz przeprowadzenia przyspieszonych wyborów do sejmu i senatu.
Grudzień
332 (7298), 3 XII 1937, s. 3. Artykuł „Prowokacyjne wystąpienie polskich militarystów”.
Zawiera informację o przeszukaniu sowieckiego pociągu, jadącego z Polski z ZSRS na stacji w Zdołbunowie. Jak twierdzi jego autor, to nie był koniec prowokacyjnego zachowania Polaków. Tuż przed samą granicą, w Mogilanach, sowiecki kolejarz zauważył, jak jakiś
Polak podaje podejrzany bidon do pociągu, po czym w jednym z przedziałów wybuchł pożar.
Następnego dnia przedstawiciele sowieckich kolei starali się wyjaśnić zaistniałą sytuację,
ale – zdaniem autora tekstu – spotkali się z prowokacyjną reakcją polskich władz, które
nie chciały niczego wyjaśniać. Pod artykułem znajduje się dopisek sygnowany: „Dodatek
TASS”, zawierający informację, że sowiecki przedstawiciel w Warszawie ma złożyć w tej
sprawie oficjalny protest.
Na stronie piątej obszerny tekst pt. „Bieda i bezprawie dla pracujących w Polsce” podpisany N. Borysow.
Nadchodząca zima niesie nowe szkody dla pracujących w faszystowskiej Polsce.
Żony polskich robotników znowu zbierają odłamki węgla, żeby
ogrzać swoje ubogie mieszkania. Przed setkami tysięcy bezrobotnych,
pozbawionych dachu nad głową i kromki chleba stoi widmo śmierci głodowej. W nędznej polskiej wsi głodujące dzieciaki polskich chłopów,
zakutane w łachmany, drżą od chłodu w rozwalających się izbach […].

Dalej w tym samym stylu o straszliwym położeniu Polaków na podstawie rozmaitych cytatów z prasy i państwowych oświadczeń. Autor konkluduje: „Masy pracujące faszystowskiej
Polski doprowadzone są do ostatecznego stanu przez bezprawie i nędzę. Są pozbawione elementarnych praw ludzkich i obywatelskich”.
333 (7299), 4 XII 1937, s. 5. Notka „Wyjazd Delbosa do Warszawy”.
334 (7300), 5 XII 1937, s. 6. Notka „Delbos w Warszawie”.

335 (7301), 7 XII 1937, s. 6. Duży tekst „Rozmowy Delbosa w Warszawie” o wizycie
francuskiego ministra spraw zagranicznych. Zrelacjonowano w nim rozmowy Yvona Delbosa
z Beckiem w związku z sytuacją wokół Czechosłowacji. Następnie zacytowano francuskie gazety. Z dobranych cytatów wynika, że władze francuskie i polskie nieco inaczej rozumieją
sojusz zawarty w 1921 r. Na koniec depesza o wizycie Delbosa u pełnomocnika sowieckich
interesów w Warszawie, tow. Winogradowa.
Obok dość obszerna notka „Karne oddziały w polskich wsiach”. Gazeta cytuje polskiego posła Lubelskiego, który w liście do premiera Sławoja Składkowskiego donosi, że w Kasinie Małej
zabito 9 chłopów, w Majdanie – 15, w Jabłonce – 4, a w bardzo wielu miejscowościach po 1-2.
336 (7302), 8 XII 1937, s. 6. „Rozmowy polsko-francuskie – oficjalny komunikat”. Ponadto
informacja o nieprzychylnych wobec Polski komentarzach francuskiej prasy oraz o tym, że
Polska chce nowej pożyczki wojennej.
12 grudnia – odbywają się wybory do Rady Najwyższej – sowieckiego parlamentu.
345 (7311), 17 XII 1937, s. 5. „Projekt polskiego prawa o obowiązku wojskowym”. Notka
o przygotowaniach do przyjęcia nowej ustawy. Poniżej informacja o rozpoczynających się procesach polskich chłopów, którzy uczestniczyli w strajkach.
347 (7313), 19 XII 1937, s. 5. „Polska i Liga Narodów”. Rozwinięcie krótkiej notki z dnia poprzedniego, z której wynika, że – zdaniem autorów – Polska grozi wystąpieniem z Ligi Narodów.
349 (7315), 21 XII 1937, s. 5. „Powtórny protest przedstawiciela interesów ZSRS
w Warszawie” – informacja o następnym proteście po kolejnym przeszukaniu sowieckiego pociągu i próbie jego podpalenia. Poniżej informacja „Antyfaszystowskie demonstracje w Polsce”.
350 (7316), 22 XII 1937, s. 5. „Strajk tramwajarzy i urzędników w Łodzi”.
351 (7317), 23 XII 1937, s. 5. „Głodujące dzieci w Polsce”. Notka o tym, ile głodnych dzieci przychodzi do szkół w Polsce. Autor komentuje, że z głodu dzieci rodzi się przestępczość
i prostytucja.
352 (7318), 24 XII 1937, s. 4. „Ukraina w latach niemieckiej i polskiej interwencji”. Tekst
z okazji 20. rocznicy powstania sowieckiej Ukrainy. Składa się z kilku drobniejszych tekstów:
„Białopolacy grabią ludność”, „Palą żywych chłopów” – o Polakach wracających z Kijowa,
„Pogromy Żydów” – w rejonach zajętych przez Polaków, „W odpowiedzi na zezwierzęcenie
chłopi powstają” – o chłopach walczących z polskimi legionistami. Tymczasem o Niemcach
mamy tekst „Niemieccy żołnierze rozbrajają oficerów”.
Na stronie piątej duży tekst pt. „Tam, gdzie rządzą panowie”, podpisany D. Osipow.
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Żeby zobaczyć przedrewolucyjny obraz życia na Ukrainie, nie trzeba przekopywać starych danych i zaglądać głęboko w przeszłość. Ten
przedrewolucyjny sposób życia, w całej swojej skandaliczności, istnieje i dzisiaj tuż koło sowieckiej Ukrainy – wystarczy tylko obrócić się
w stronę Polski. Można pomyśleć, że Zachodnia Ukraina, pozostająca
pod władzą panów – to swego rodzaju rezerwat celowo pozostawiony bez
żadnych zmian, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, jak żyje się ludziom
Związku Sowieckiego, a jak żyło się w dawnych, przeklętych czasach.
Przy czym życie nie stoi w miejscu nawet w tym nieludzkim polskim rezerwacie. Ono idzie do przodu, nieprzerwanie sytuacja [w Polsce
– T.S.] się pogarsza i różnicę czasową pomiędzy Zachodnią Ukrainą a sowiecką [Ukrainą – T.S.] należy oceniać nie na 20, a na 50 i więcej lat.
Trzeba by wrócić do czasów pańszczyzny, poddaństwa, żeby znaleźć odpowiednik dzisiejszej pańskiej Ukrainy […].
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Dalej mamy opis kwitnącej sowieckiej Ukrainy w odróżnieniu od „nieszczęsnej, zamordowanej, zabitej” Ukrainy Zachodniej. Autor konkluduje:
W takich warunkach strach polskich panów przed kwitnącą sowiecką Ukrainą przyjmuje rozmiary paniki. Beznadziejne są wysiłki ukrycia
przed chłopami Zachodniej Ukrainy prawdy o zwycięstwach, sukcesach
USSR, o rosnącym poziomie życia w kołchozach. Z miłością i nadzieją
patrzą Ukraińcy z pańskiej Polski na swoich braci z sowieckiej Ukrainy.
Nieprzerwaną falą idą procesy robotników i chłopów z Zachodniej
Ukrainy obwinianych o przynależność do komunistycznej partii, o komunistyczną propagandę.

353 (7319), 25 XII 1937, s. 5. Krótka notka „Zatrzymania pracy w Łodzi”.
354 (7320), 26 XII 1937, s. 5. Krótka notka „Rozwiązanie antyfaszystowskiej partii w Polsce”. Zawiera informację o rozwiązaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy.
357 (7323), 29 XII 1937, s. 3. Obszerny artykuł B. Kolesnikowa pt. „Wewnątrzpolityczne
położenie Polski”. Autor analizuje „politykę konsolidacji” obozu władzy dowodzonego przez
płk. Koca w kontekście strajków przemysłowych i chłopskich, które zalały kraj. Dochodzi do
wniosku, że Polska zmierza ku totalitaryzmowi (podaje definicję totalitaryzmu: państwo totalitarne to państwo typu faszystowskiego). Artykuł kończy się w następujący sposób:
Upewniając się coraz bardziej w chwiejności swojej władzy, obóz
rządowy widzi jedyną drogę ocalenia w ustanowieniu faszystowskiego
reżimu na wzór niemiecki. Jednak kurs na hitleryzację napotyka na coraz
większy sprzeciw szerokich mas pracujących i w radykalnych kręgach
polskiego społeczeństwa.
Pełne odkrycie prawdy o obozie rządzącym, przegnicie aparatu państwowego, brak perspektyw gospodarczych, zubożenie mas pracujących
i narastanie niezadowolenia w kraju – to główne efekty 12 lat reżimu
zaprowadzonego przez faszystowską dyktaturę, efekty, z którymi Polska
wkracza w 1938 rok, 20. rok istnienia polskiego państwa.

Na stronie piątej notka pt. „Represje przeciwko chłopom w Polsce”.
359 (7325), 31 XII 1937, s. 5. Notka „Prześladowanie mniejszości narodowych w Polsce”.
Autor donosi (na podstawie tekstów z ukraińskich gazet wychodzących w Polsce), że „polski
rząd prowadzi planową kolonizację i polonizację Zachodniej Ukrainy”. Ponadto zamyka się
ukraińskie szkoły i buduje „domy polskie”.
Poniżej notka „Nędza i zniszczenie kraju”. Cytat z endeckiego Gońca Warszawskiego, który
krytykuje rządy sanacji.

Analiza jakościowa
Z tekstów opublikowanych na łamach Prawdy wyłania się obraz Polski jako „dyktatury
faszystowskiej”. Polacy – zdaniem sowieckich propagandystów – mieli żyć w skrajnej nędzy,
pozostając w opozycji wobec władzy. Publicyści Prawdy zwracali także uwagę na rzekomy

antysemityzm polskiego społeczeństwa. W ich przekonaniu elita rządząca Polską wyzyskiwała
społeczeństwo, uciekając się nawet do zbrodni (masowe rozstrzeliwania). Jedyną cechą łączącą władzę i społeczeństwo miał być wspomniany już antysemityzm. Władze polskie miały
z kolei kopiować styl władzy nazistowskich Niemiec i służą ich interesom, jednocześnie są
antysowieckie i przedstawiają Polakom fałszywy obraz sytuacji panującej w ZSRS.
Obraz krajów Europy Zachodniej przedstawiony na łamach Prawdy był produktem propagandowym, w sposób oczywisty odbiegającym od rzeczywistości. Warto jednak zwrócić uwagę
na różnice w prezentowaniu poszczególnych krajów. O ile obraz Wielkiej Brytanii i Francji jest
niemal przyjazny, o tyle opis Niemiec pozostaje zdecydowanie nieprzychylny. Niezależnie
od wrogości, w materiałach daje się jednak zauważyć dużą dozę respektu. Nie bez powodu
termin III Rzesza konsekwentnie tłumaczono jako „Trzecie Imperium” (Trietija Impieria), co
ma z jednej strony wydźwięk ironiczny, z drugiej stanowi przejaw szacunku. Po II wojnie
światowej pojęcie to niemal zupełnie wyszło z użycia. Co ciekawe, w tekstach poświęconych
Niemcom niemal w ogóle nie pojawiają się informacje o antysemickim charakterze tego państwa (tzw. ustawy norymberskie weszły w życie pod koniec 1935 r.). W sumie można odnieść
wrażenie, że obraz Niemiec jest zdecydowanie ambiwalentny. Interesujący jest również fakt,
że w 1937 r. Prawda wielokrotnie pisała o rzekomej fali samobójstw w Niemczech, co prawdopodobnie miało świadczyć o dramatycznej sytuacji i warunkach życia.
Na tym tle obraz Polski należy uznać za wyjątkowy – jest on wyłącznie negatywny, zawiera
typowe pogardliwe rosyjskie, ale także żydowskie stereotypy, przybierające wręcz karykaturalną formę. Można odnieść wrażenie, że autorami tych tekstów, jak się wydaje dość dobrze zorientowanymi w polskich realiach, były osoby łączące w sobie szowinistyczne podejście typu
rosyjskiego oraz komunistyczną bigoterię ze szczyptą syjonistycznego zelotyzmu.

Analiza ilościowa i wnioski
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Powyższa lista obejmuje 178 tekstów. Liczba ta jest znacznie mniejsza (o połowę) od ilości materiałów poświęconych Niemcom, Japonii oraz szeroko pojętej Hiszpanii (1937 r. to
jeden z najcięższych okresów tamtejszej wojny domowej, w którą ZSRS był poważnie zaangażowany), a także Chinom (także w związku z zaognieniem konfliktu zbrojnego i japońską
ofensywą, która zakończyła się masakrą w Nankinie w grudniu 1937 r.). Jest to natomiast
ilość o jedną trzecią większa od ilości tekstów na temat Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Można więc dojść do wniosku, że zainteresowanie Polską i kształtowaniem jej
wizerunku w tym okresie było szczególnie duże albo wręcz obsesyjne – zwłaszcza biorąc pod
uwagę jej rzeczywiste znaczenie na arenie międzynarodowej. Efekt ten jest znacznie wzmocniony, jeśli weźmie się pod uwagę nie wszystkie teksty, a tylko duże artykuły o charakterze
komentarzy odredakcyjnych. Okazuje się, że w tej klasyfikacji Polska zajmuje drugie miejsce
(po Niemcach i Japonii), w dodatku dystans między miejscem trzecim a pierwszym i drugim
nie przekracza 30 proc.
Przeanalizujmy teraz charakter tekstów poświęconych Polsce. Stworzyłem z nich dziewięciopoziomową skalę, której podział oczywiście nie jest ostry, gdyż niektóre z nich można
śmiało zakwalifikować do więcej niż jednej grupy. Poniższa skala pomoże jednak ocenić wagę
poszczególnych elementów składających się na wizerunek Polski.
Teksty o Polsce jako faszystowskiej dyktaturze – 42
Teksty o biedzie, nędzy i bezrobociu w Polsce – 28
Teksty o stosunkach Polski z sąsiadami (Rumunią, Czechami, Litwą), bez wyjątku przedstawiające Polskę w niekorzystnym świetle – 23
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Informacje o charakterze neutralnym – 20
Teksty o stosunkach polsko-sowieckich bez wyjątku pokazujące, że to Polacy starają się
wpłynąć na nie w negatywny sposób – 17
Teksty o stosunkach polsko-niemieckich prezentujące Polskę jako stronnika Niemiec – 19
Teksty o problemach w stosunkach polsko-niemieckich – 10
Teksty o polskim antysemityzmie – 7
Teksty o polskich szpiegach w ZSRS – 7
Karykatury o polskiej tematyce – 3 (na 10 w całym roczniku)
W lipcu i sierpniu (w czasie trwania „operacji polskiej”) liczba tekstów poświęconych
Polsce jest większa niż średnia – odpowiednio 20 i 19. Materiały lipcowe, zwłaszcza cytowane
obszernie powyżej teksty z 17, 21, 26, 29 i 30 lipca, można jednoznacznie interpretować jako
propagandowe przygotowanie do „operacji polskiej”, a także innych operacji „antyszpiegowskich”.
Konkludując, należy stwierdzić, że państwowa propaganda ZSRS była ściśle skorelowana
z „operacją polską” prowadzoną przez sowiecki aparat terroru. Prezentowany w Prawdzie obraz
Polski stanowił moralne usprawiedliwienie tych działań, miał też je uzasadniać ideologicznie
oraz – jak się wydaje – mógł mieć wpływ na ich skalę. Podobnie jak propaganda antyżydowska
w Niemczech, propaganda antypolska w ZSRS przygotowała grunt pod ludobójstwo i pomogła
zarówno w jego legitymizacji i w zwiększeniu jego skali – choć oczywiście siły tego czynnika
nie da się dokładnie oszacować.

*
The Moscow Pravda on Poland in 1937: An Archival Reconnaissance
The year 1937 saw the culmination of the persecution of Poles as an ethnic group in the Soviet
Union. In August 1937 the infamous NKVD Order No. 00485 was issued which transformed the already
ongoing persecution into a genocide of the Poles in the USSR. The so-called “Polish Operation” was an
element of the Great Terror. Of course all of the NKVD mass operations making up the Great Terror
were top secret. However, the question arises whether, in spite of this secrecy, they were in anyway
correlated with official propaganda? To answer this question, the author analyzed all the texts on Poland
which were published in the newspaper Pravda – the main organ of Soviet propaganda – throughout
1937. He discovered that a relationship certainly existed between the genocide and the propaganda.

Przyczynek do biografii

Antoniego Żubryda
Działalność grupy współpracowników wywiadu sowieckiego na terenie Sanoka
w latach 1940-1941 w świetle dokumentów niemieckich

Andrzej Romaniak
Życie i działalność Antoniego Żubryda są w miarę dobrze udokumentowane – dotyczy to
szczególnie lat 1944‑1946.1 Jednak jeszcze do niedawna wszelkie informacje na temat jego
losów wojennych nie miały potwierdzenia źródłowego – były podawane raczej w formie przy‑
puszczeń i domysłów, niż zweryfikowanych faktów. Spekulacje wiązały się przede wszystkim
z udziałem Żubryda w wojnie obronnej 1939 r., jego późniejszym pobytem w niemieckiej nie‑
woli i sposobem jej opuszczenia, a przede wszystkim z epizodem współpracy z sowieckim
wywiadem wojskowym, której konsekwencją miał być wyrok śmierci wydany przez niemiecki
sąd. Ten ostatni fakt był nawet przez niektórych autorów kwestionowany.2
Piszącemu te słowa udało się dotrzeć do dokumentów niemieckiej prokuratury przecho‑
wywanych w Archiwum Federalnym w Berlinie (Bundesarchiv Berlin).3 Pozwalają one na wy‑
pełnienie tych luk w życiorysie Żubryda i wyjaśnienie licznych wątpliwości. Odsłaniają też
szczegóły jego współpracy z sowieckim wywiadem i okoliczności jej nawiązania. Finałem tej
współpracy był wyrok śmierci wydany na Antoniego Żubryda przez niemiecki Sąd Specjalny

1

Antoni Żubryd (ur. 4 IX 1918 w Sanoku), po ukończeniu szkoły powszechnej w latach 1933‑1936 uczył się
w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie, następnie służył w 40. pp we Lwowie jako podoficerinstruktor. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w niewoli
niemieckiej, z której wkrótce został zwolniony. W latach 1940‑1941 współpracownik wywiadu sowieckiego. 6 IX 1943 r.
skazany na śmierć przez niemiecki Sąd Specjalny w Krakowie. Udało mu się zbiec z miejsca egzekucji i powrócić
do Sanoka. Od grudnia 1944 r. funkcjonariusz PUBP w Sanoku. 8 VI 1945 r. porzucił służbę w PUBP i stworzył jeden
z największych antykomunistycznych oddziałów partyzanckich, działających na terenie ówczesnego województwa
rzeszowskiego. 24 X 1946 r. zamordowany, wraz z żoną, przez agenta UB, Jerzego Vaulina, w Malinówce k. Brzozowa.
Miejsce ich wiecznego spoczynku do dziś pozostaje nieznane. Zob. A. Romaniak, K. Kaczmarski, „Antoni Żubryd
(1918‑1946)” [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944‑1956. Słownik biograficzny, t. 3 (Kraków–Warszawa–
Wrocław: IPN, 2007): s. 620‑626 (tam literatura przedmiotu; jest to najbardziej kompletny i aktualny biogram). Szerzej
o powojennej działalności Żubryda zob. A. Romaniak, „Powstanie, działalność i likwidacja antykomunistycznego
oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem Antoniego Żubryda” [w:] Powiat sanocki w latach 1944‑1956 (Sanok–
Rzeszów: Muzeum Historyczne w Sanoku, IPN): s. 273‑368.

2
B. Gajewski, Antoni Żubryd. Od legendy do dokumentów (Sanok: nakładem autora, 1998): s. 11‑12; E. Zając,
„Antoni Żubryd – pytania”, Tygodnik Sanocki, nr 30, 34, 50 (1999).

188

3
Archiwum Federalne w Berlinie (dalej: AFB), sygn. R 137/Ostgerichte/Staatsanwaltschaft Krakau/156 [Sądy
wschodnie/Prokuratura Kraków], Sprawa karna przeciw Jadwidze Praczyńskiej i innym. Teczka liczy 63 karty (w tym
wyrok z uzasadnieniem – k. 2‑20). Niestety, w aktach nie zachowały się protokoły przesłuchań aresztowanych członków
grupy.
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w Krakowie. Z punktu widzenia poznawczego szczególnie ważny jest, zachowany w aktach
sprawy, wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym zawarto szczegółowy opis czynów,
za które Żubryd został skazany na śmierć. Tam też znajdują się informacje pozwalające poznać, dotychczas zupełnie nieznaną, historię grupy sanoczan współpracujących z sowieckim
wywiadem w latach 1940‑1941.4
Przede wszystkim potwierdzony jest fakt, że we wrześniu 1939 r. Antoni Żubryd walczył
w obronie Warszawy i dostał się do niewoli niemieckiej.5 Z Warszawy przewieziono go do obozu w Żyrardowie, skąd po kilku dniach został zwolniony.6 W tym czasie Sanok był miastem
nadgranicznym, a San stanowił granicę między okupacją niemiecką i sowiecką. Po powrocie do
Sanoka Żubryd zaczął zajmować się drobnym handlem. Trwało to do kwietnia 1940 r., kiedy
został skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Udało mu się jednak zbiec z transportu
i powrócić w okolice Sanoka, gdzie przez kilka tygodni ukrywał się u zaprzyjaźnionych gospodarzy.7 Gdy sprawa jego ucieczki „przycichła”, powrócił do miasta i ponownie zajął się handlem.
W lipcu 1940 r. z Żubrydem skontaktował się jego dobry znajomy – Szewczyk8, i poinformował go, że ucieka na stronę sowiecką przed grożącą mu rzekomo karą za popełnienie jakiegoś wykroczenia. Zaproponował jednocześnie Żubrydowi, aby poszedł wraz z nim. Żubryd
odrzucił propozycję.9 Jednak kilkanaście dni później Szewczyk ponownie odwiedził Żubryda
i poprosił go o czterokrotne powiększenie planu Sanoka, wyznając, że potrzebuje go dla
Sowietów. Żubryd z pewnością domyślał się, że Szewczyk pracuje dla Rosjan, jednak prośbę
spełnił, za co otrzymał zapłatę w wysokości 50 zł.
Po kilku dniach Szewczyk znów zażądał powiększenia planu miasta – tym razem z naniesionymi nazwami ulic. Żubryd po raz kolejny zgodził się, i wówczas Szewczyk przyznał
się do współpracy z wywiadem sowieckim, mówiąc Żubrydowi, że jest ona bardzo korzystna
i przynosi duże zyski. Żubryd przystał na wysuniętą przez Szewczyka propozycję współpracy,
i jeszcze tego samego dnia wieczorem obaj przekroczyli San.10 Po przejściu granicy zostali zatrzymani przez sowieckich pograniczników i odstawieni na posterunek w Olchowcach.11 Stąd
przewieziono ich do Leska i umieszczono w prywatnym budynku, gdzie już przebywała narzeczona Szewczyka, Julia Bichun.12 Wkrótce zjawił się tam oficer w stopniu kapitana o nazwisku

4
5

Tamże, Wyrok w sprawie karnej przeciwko Antoniemu Żubrydowi i innym, k. 2‑20.

Tamże, k. 4. Antoni Żubryd od 9 IX 1939 r. walczył w obronie Warszawy w składzie lwowskiego 40. pp jako
podoficer broni w I batalionie. A. Romaniak, K. Kaczmarski, „Antoni Żubryd...”, s. 620.

6

Jest to pierwsze istotne sprostowanie, ponieważ w większości dotychczasowych publikacji pojawiało się
stwierdzenie, że Żubryd zbiegł z niewoli podczas transportu kolejowego.

7
8

AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 4.

Tamże, k. 6. Niestety, nie udało się uzyskać bliższych danych na temat owego mężczyzny. W niemieckim
uzasadnieniu wyroku pada tylko jego nazwisko; z pewnością jest to informacja uzyskana od Żubryda i innych
aresztowanych w toku prowadzonego śledztwa. Nie jest też pewne, czy Żubryd podał prawdziwe personalia tej osoby.
Nie wiadomo też, w jakich okolicznościach Szewczyk nawiązał współpracę z sowieckim wywiadem. Wiadomo, że po jej
zaprzestaniu, zgłosił się do pracy w Niemczech. Pracował w gospodarstwie rolnym w okolicach Metz. Prawdopodobnie
Niemcy nie zdołali go aresztować, ponieważ gdyby tak się stało, to prawdopodobnie byłby sądzony razem z Żubrydem
i pozostałymi członkami grupy.

9
10
11

Tamże, k. 6.
Tamże.

Wówczas Olchowce były wsią leżącą na lewym brzegu Sanu. Trudno stwierdzić, gdzie znajdował się
posterunek sowieckich pograniczników. Być może mieścił się on na terenie koszar, w których do 1939 r. stacjonował III
batalion 2. pułku strzelców podhalańskich. Obecnie Olchowce są dzielnicą Sanoka.

12
Julia Bichun (ur. w 1919 w Załużu), córka rolnika. Edukację w szkole powszechnej w Załużu przerwała po
roku z powodu choroby. Pracowała w gospodarstwie rodziców. Po ustanowieniu na Sanie granicy sowiecko-niemieckiej,
Szewczyk przeprowadził ją na tereny okupowane przez Niemców i umieścił w Sanoku, w domu swojej matki. Przy próbie

Kuzniecow13, który odebrał od Szewczyka plan Sanoka wykonany przez Żubryda. Po rozmowie
z kpt. Kuzniecowem Żubryd zgodził się na dalszą współpracę z wywiadem sowieckim, podpisując stosowne zobowiązanie i otrzymując pseudonim „Orłowski”.
Pierwszym zadaniem „Orłowskiego” było zebranie informacji na temat stacjonujących
w Sanoku niemieckich wojsk, czyli rozpoznanie ich rodzaju, liczebności, przynależności, miejsca kwaterowania sztabu oraz zbadanie nastrojów panujących wśród niemieckich żołnierzy.14
Szewczyk otrzymał inne zadania. Na zakończenie spotkania Żubryd i Szewczyk otrzymali
200 zł i 100 marek i zostali odstawieni w pobliże granicy (rzeka San), którą niepostrzeżenie
przekroczyli. Na drugi dzień granicę przekroczyła Julia Bichun, która jednak nie otrzymała
żadnych instrukcji wywiadowczych.15
Żubryd, jako zawodowy podoficer, nie miał kłopotu z wykonaniem zadania. Na podstawie oznaczeń na mundurach żołnierzy niemieckich ustalił numery pułków, które stacjonują w Sanoku i najbliższej okolicy. Według tych ustaleń były to trzy pułki w sile około 1200
żołnierzy każdy; stwierdził też, że nastroje wśród nich są doskonałe – byli bardzo dobrze
odżywieni i opłacani.16 W pierwszych dniach września 1940 r. Żubryd ponownie przekroczył
granicę i, tak jak poprzednio, z Olchowic został przetransportowany do Leska, gdzie spotkał
się z kpt. Kuzniecowem, któremu przedstawił na piśmie wyniki swoich obserwacji. Kapitan
nie był jednak zadowolony, uznał bowiem, że informacje są zbyt ogólne i zawierają pewne
nieścisłości. Mimo to zapłacił Żubrydowi 200 zł i przydzielił kolejne zadania, obiecując wyższą
zapłatę, jeśli zostaną one lepiej wykonane. Tym razem zadania były trudniejsze – Żubryd miał
rozpoznać liczebność i przynależność żołnierzy niemieckich stacjonujących w Nowym Sączu
oraz ustalić, kiedy i skąd przybyli.
Natomiast w Sanoku miał uzyskać informacje o przeznaczeniu baraków wybudowanych
przez Niemców w okolicach kościoła na Posadzie Olchowskiej. Dodatkowo miał wykonać plan
sanockiego dworca kolejowego z zaznaczeniem wszystkich ważnych urządzeń telegraficznych
i telefonicznych.17
W początkach października „Orłowski” wyjechał do Nowego Sącza i zebrał tam bardzo
dokładne informacje wywiadowcze. Stwierdził, że w mieście stacjonuje pułk strzelców, z zadziwiająco dużą liczbą personelu medycznego, oraz kompania policji. Natomiast w Sanoku wykonał zdjęcia, specjalnie w tym celu zakupionym aparatem, baraków na Posadzie Olchowskiej
oraz narysował dokładny plan dworca kolejowego. 10 listopada 1940 r. Żubryd przekroczył granicę i w Lesku zameldował się kpt. Kuzniecowowi, który tym razem był zadowolony i zapłacił
ponownego przekroczenia granicy (w odwrotnym kierunku) aresztowana w lipcu 1940 r. i umieszczona w areszcie.
Podczas przesłuchania oficer wywiadu sowieckiego pytał ją o sytuację wojskową w GG, jednak po stwierdzeniu, że jest
analfabetką przesłuchanie przerwano. Po interwencji Szewczyka została przeniesiona z aresztu do domu prywatnego,
gdzie wkrótce przybyli Szewczyk z Żubrydem w towarzystwie sowieckiego oficera. Bichun została aresztowana przez
wywiad niemiecki w drugiej połowie 1941 r. i 6 IX 1943 r. skazana przez Sąd Specjalny w Krakowie na karę 5 lat więzienia.
Dalsze jej losy są nieznane. AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 3, 6, 7.

13

Tamże, k. 7. W tym przypadku również nie znamy imienia tego oficera. Prawdopodobnie nie było to jego
prawdziwe nazwisko.
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16
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Tamże.
Tamże.
Tamże.
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Tamże, k. 8. Świadkiem nielegalnego przekraczania granicy przez Żubryda była jego kuzynka, Maria
Wołoszyn (ur. 16 III 1925), która w trakcie jego powrotów na „niemiecki” brzeg dawała mu znaki zapalonymi zapałkami,
że można bezpiecznie przejść. Dostarczała mu również informacji na temat rozmieszczenia niemieckich urzędów
w Sanoku. Została aresztowana przez gestapo 30 VII 1941 r. W więzieniu przebywała do 17 XII 1941 r. Zob. A. Romaniak,
„Powstanie...”, s. 279, przypis 14.

Przyczynek do biografii Antoniego Żubryda...

Antoni Żubryd z żoną Janiną z Praczyńskich.
Sanok, 28 X 1940 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

Umocnienia granicy sowiecko-niemieckiej nad Sanem w Sanoku. Widoczny „niemiecki” brzeg.
Fot. Stanisław Potocki. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.
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Wyrok (1. i 2. strona). Ze zbiorów Archiwum Federalnego w Berlinie.

Przyczynek do biografii Antoniego Żubryda...

Żubrydowi za otrzymane informacje 150 zł oraz udzielił wskazówek, aby „Orłowski” wykonywał zlecone zadania jeszcze dokładniej.18
W tym czasie Antoni Żubryd zawarł związek małżeński z Janiną Praczyńską. Ślub odbył
się w sanockim kościele parafialnym 28 października 1940 r.19 Kobieta miała cztery siostry:
Stefanię20, Krystynę21, Jadwigę22 i Marię.23 Dwie ostatnie były bliźniaczkami. Jeszcze podczas narzeczeństwa z Janiną Praczyńską Antoni Żubryd rozpoczął rozmowy z jej młodszą siostrą – Jadwigą – w celu pozyskania jej do współpracy wywiadowczej. Podczas rozmów argumentował, że dzięki pracy dla wywiadu sowieckiego „dobrze zarobi, a przede wszystkim zrobi
dobry uczynek dla sprawy polskiej”.24
Początkowo Jadwiga Praczyńska odrzuciła możliwość współpracy, jednak po kilku miesiącach zmieniła zdanie, a zdecydował o tym przypadek. W listopadzie 1940 r. odwiedziła ją
koleżanka Regina Werner – Żydówka, która poinformowała ją, że z powodu nieporozumień
rodzinnych chciałaby przesiedlić się do ZSRS, i zaproponowała Praczyńskiej, aby jej towarzyszyła. Ta wyraziła zgodę i zwróciła się do Żubryda z prośbą o pomoc. Żubryd nie odmówił
pomocy i dał szwagierce swoje zdjęcie ślubne, informując, że ma je pokazać na sowieckim
posterunku granicznym i poprosić o spotkanie z kpt. Kuzniecowem.25
Kobiety, podprowadzone przez Żubryda, przekroczyły granicę w nocy z 13 na 14 listopada
1940 r., po czym zameldowały się na posterunku granicznym w Olchowcach, gdzie zostały zatrzymane. Dwa dni później przyjechał kpt. Kuzniecow i wstępnie je przesłuchał. Praczyńska
prosiła kapitana o możliwość pozostania w ZSRS ze względu na chęć kontynuowania nauki,
jednak ten nie wyraził na to zgody. Pytał ją natomiast o plan Sanoka i chciał potwierdzenia

18
19

AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 8.

Janina Praczyńska (ur. 20 II 1921 w Sanoku), córka Jana (z zawodu inżyniera leśnika) i Stanisławy
z Sieczkowskich. Zamordowana wraz z mężem Antonim Żubrydem przez agenta UB, Jerzego Vaulina, 24 X 1946 r.
w Malinówce. A. Romaniak, K. Kaczmarski, „Antoni Żubryd...”, s. 624; A. Romaniak, „Powstanie...”, s. 279.

20
Stefania Praczyńska (ur. 20 VIII 1913 w Przemyślu), córka Jana (z zawodu inżyniera leśnika) i Stanisławy
z Sieczkowskich. Podczas wojny działała w konspiracji. Aresztowana przez Niemców i zesłana do obozu
koncentracyjnego, gdzie przebywała do końca wojny. Po śmierci małżeństwa Żubrydów, wraz z mężem Janem
Niemcem, zajęła się wychowaniem ich syna Janusza. Zmarła 13 II 1997 r. w Warszawie. Informacja ustna Janusza
Niemca – syna Antoniego Żubryda, siostrzeńca i przybranego syna Stefanii.

21
Krystyna Praczyńska (ur. 24 I 1925 w Sanoku), córka Jana (z zawodu inżyniera leśnika) i Stanisławy
z Sieczkowskich. Podczas okupacji przebywała w Krakowie i działała w konspiracji (ps. „Figa”). Zmarła 3 VIII 2006 r.
w Krakowie. A. Romaniak, „Powstanie...”, s. 346, przypis. 260; Informacja ustna Janusza Niemca – syna Antoniego
Żubryda, siostrzeńca Krystyny.
22

Jadwiga Praczyńska (ur. 2 VIII 1923 w Sanoku), córka Jana (z zawodu inżyniera leśnika) i Stanisławy
z Sieczkowskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Sanoku rozpoczęła naukę w tutejszym Gimnazjum Kupieckim,
które ukończyła w 1938 r., po czym wyjechała do Lwowa i uczęszczała do tamtejszego gimnazjum. Działała w harcerstwie
i w PCK. Wybuch wojny uniemożliwił jej złożenie egzaminów końcowych w lwowskim gimnazjum. Na początku wojny
wyjechała z Sanoka do Lwowa, aby opiekować się rannymi żołnierzami. Po zajęciu miasta przez Rosjan, wróciła do
Sanoka. Pracowała na rzecz wywiadu sowieckiego i niemieckiego. Aresztowana przez wywiad niemiecki i 6 IX 1943 r.
skazana na dożywocie przez Sąd Specjalny w Krakowie. Przebywała na robotach w Niemczech. Po wojnie wróciła do
kraju i zamieszkała we Wschowie. Zmarła 14 XII 1998 r. AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 2‑20;
Informacja ustna Janusza Niemca – syna Antoniego Żubryda, siostrzeńca Jadwigi.

23

Maria Praczyńska (ur. 2 VIII 1923 w Sanoku), córka Jana (z zawodu inżyniera leśnika) i Stanisławy
z Sieczkowskich. Ukończyła Gimnazjum Kupieckie w Sanoku. W 1942 r. aresztowana przez Niemców i 16 II 1943 r.
przywieziona do KL Auschwitz (nr 35829). 13 VII 1943 r. odnotowano jej śmierć. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano
nieżyt jelit przy osłabieniu serca. Pismo z Biura informacji o byłych więźniach Muzeum Auschwitz-Birkenau z dn. 2 XII
2010 r., w zbiorach autora.
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AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 11.
Tamże.

informacji o rozmieszczeniu niemieckich urzędów.26 Na zakończenie przesłuchania kapitan kazał
Praczyńskiej napisać życiorys i zobowiązanie do współpracy z NKWD. Kobieta otrzymała pseudonim „Regina” i pierwsze zadanie – miała zdobyć plany Sanoka i Baligrodu oraz ustalić rodzaj i liczebność niemieckich jednostek stacjonujących w tych miejscowościach. Jednak najtrudniejszym
zadaniem było sfotografowanie lotniska w Krośnie, zdobycie niemieckich książeczek wojskowych
i zwerbowanie niemieckiego żołnierza do współpracy z wywiadem sowieckim. Kuzniecow wręczył Praczyńskiej 150 zł i wyznaczył termin następnego spotkania na 20 grudnia 1940 r.27
Tymczasem Żubryd pozostawał w Sanoku i nie wykazywał żadnej aktywności w pracy wywiadowczej, ponieważ ostatnia wypłata w wysokości 150 zł wydała mu się za niska za tak niebezpieczną pracę. W początkach grudnia z Żubrydem ponownie skontaktował się Szewczyk,
który przyprowadził ze sobą nowego współpracownika – Kazimierza Starucha.28 Staruch, podobnie jak Żubryd, został zwerbowany do współpracy przez Szewczyka (działającego za zgodą
kpt. Kuzniecowa), a głównym argumentem, który przekonał go do współpracy, były kwestie
finansowe. Pierwszym zadaniem Starucha była obserwacja ruchów wojsk niemieckich oraz
rozpracowanie sanockiego gestapo, włącznie z ustaleniem nazwisk oraz miejsc zamieszkania
funkcjonariuszy. Staruch miał też wykonać dokładne plany sanockiego dworca kolejowego
oraz innych ważnych miejsc w mieście. To trudne zadanie wykonał bardzo dobrze. 11 listopada 1940 r. efekty swojej pracy osobiście dostarczył do Leska kpt. Kuzniecowowi. Tam podpisał
zgodę na współpracę i otrzymał pseudonim „Kijowski” oraz 150 zł.29
Po powrocie do Sanoka Staruch skontaktował się z Szewczykiem i obaj postanowili dokonać spektakularnej akcji, za którą spodziewali się sowitej zapłaty od swoich sowieckich mocodawców. Aby zrealizować swój plan bezpiecznie i skutecznie, zapoznali z jego szczegółami
Żubryda. Plan zakładał włamanie do Okręgowego Komisariatu Celnego w Sanoku i zdobycie znajdujących się tam dokumentów.30 Żubryd chętnie przystał na propozycję współpracy
i w nocy z 13 na 14 grudnia 1940 r. rozpoczęli realizację planu. Kilka minut po północy znaleźli się pod budynkiem komisariatu. Kazimierz Staruch został na ulicy jako ubezpieczenie,
a Żubryd i Szewczyk, przy pomocy dorobionego klucza, weszli do budynku i penetrowali poszczególne pokoje, skąd zabierali mapy i dokumenty. Wśród skradzionych materiałów znalazła
się, prawdopodobnie bezcenna dla sowieckiego wywiadu, lista stałych pracowników z pięciu
punktów granicznych.31 Jeszcze tej samej nocy Żubryd i Szewczyk dostarczyli wykradzione
dokumenty na prawy brzeg Sanu. Tym razem odebrał je, nieznany z nazwiska, porucznik wywiadu sowieckiego, który za tak cenną zdobycz przekazał swoim współpracownikom po 200 zł
i 100 marek wraz ze wskazówką, aby wykonywali poprzednie zadania, a w szczególności ustalili dokładne miejsce zakwaterowania sztabu niemieckich wojsk.
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Tamże, k. 12.
Tamże.

Kazimierz Staruch (ur.16 XII 1916 w Przemyślu), po ukończeniu szkoły powszechnej przez 2 lata uczęszczał
do szkoły handlowej w Sanoku. Następnie uczył się zawodu zecera, pracując w sanockiej drukarni Franciszka
Patały, w 1935 r. zdał egzamin czeladniczy. Był też członkiem TG „Sokół”. W drukarni pracował do wybuchu wojny.
Zmobilizowany do 2. pułku strzelców podhalańskich, z którym brał udział w wojnie. Dostał się do niewoli niemieckiej,
z której wkrótce został zwolniony. Po powrocie do Sanoka krótko pracował w drukarnia Patały, a później w drukarni
ukraińskiej. Współpracownik wywiadu sowieckiego. Po zaprzestaniu współpracy, z własnej woli zgłosił się do wyjazdu na
roboty. Pracował w okolicach Metz. W drugiej połowie 1941 r. aresztowany przez wywiad niemiecki i 6 IX 1943 r. skazany
na karę śmierci przez Sąd Specjalny w Krakowie. Dalsze jego losy pozostają nieznane. AFB, sygn. R 137/Prokuratura
Kraków /156, Wyrok..., k. 2‑20.
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Tamże, k. 9.
Nie udało się ustalić, w którym rejonie miasta znajdowała się siedziba tego komisariatu.
AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 10.

Przyczynek do biografii Antoniego Żubryda...

15 grudnia 1940 r. Żubryd i Szewczyk wrócili do Sanoka.32 Była to ostatnia szpiegowska
akcja Żubryda, Szewczyka i Starucha, ponieważ nabrali oni podejrzeń, że zaczęło interesować
się nimi sanockie gestapo. Podobnego zagrożenia nie czuła Jadwiga Praczyńska, która jednak,
tak jak było uzgodnione, nie stawiła się osobiście przed kpt. Kuzniecowem 20 grudnia 1940 r.
Przekazała tylko, za pośrednictwem Żubryda, pisemne informacje o niemieckich żołnierzach
kwaterujących w Sanoku.33 Dopiero 1 stycznia 1941 r., przy pomocy „Orłowskiego”, przekroczyła granicę i spotkała się z kpt. Kuzniecowem, przekazując mu pisemne informacje od
Żubryda, a także własne ustalenia. Wśród tych ostatnich była informacja o tym, że żołnierze niemieccy zostali zakwaterowani w sanockim gimnazjum i koszarach.34 Jednak materiały
przekazane przez Praczyńską nie miały większej wartości dla kpt. Kuzniecowa, który wycenił
je tylko na 50 marek.
Kolejnym zadaniem „Reginy”, oprócz pozyskania do współpracy niemieckiego żołnierza
i zdobycia książeczek wojskowych, było zdobycie planów Baligrodu i Trepczy. Jednak zadania
tego na razie nie wypełniła. 1 lutego 1941 r. pojawiła się u kpt. Kuzniecowa z informacją, że
wkrótce zjawią się pozostali szpiedzy z Sanoka, gdyż są zagrożeni aresztowaniem.35 I rzeczywiście, po kilku godzinach do Leska przybyli Antoni Żubryd z żoną Janiną, Szewczyk z narzeczoną Bichun oraz Kazimierz Staruch. Zameldowali kpt. Kuzniecowowi, że są zagrożeni
aresztowaniem i muszą zostać na terenie ZSRS. Kuzniecow jednak nie uwierzył w to i dokładnie ich przesłuchał. W rezultacie sowiecki kapitan zagroził wszystkim zesłaniem na Syberię,
gdyby odmówili dalszej współpracy. Groźbie tej ulegli Szewczyk, Staruch i Bichun – powrócili
do Generalnego Gubernatorstwa, jednak działalności wywiadowczej już nie podjęli (z wyjątkiem Bichun). Natomiast Żubryd stanowczo odmówił dalszej współpracy i wraz z żoną został
aresztowany.36
Jadwiga Praczyńska wróciła na niemiecki brzeg Sanu, aby wykonać swoje zadania wywiadowcze. Z zapałem zabrała się do pracy. Zdobyła plany Sanoka i Baligrodu, dowiedziała się,
jaka atmosfera panuje wśród żołnierzy Wehrmachtu, zebrała informacje o dobrze strzeżonym
lotnisku w Krośnie, a przede wszystkim udało jej się wejść w bliskie kontakty z niemieckimi
żołnierzami i sfotografować ich dowody tożsamości.37 Działania te i ich efekty pokazały, że
Jadwiga Parczyńska doskonale nadaje się do pracy wywiadowczej i jest w stanie wykonać
najtrudniejsze zadanie. Z zebranymi materiałami Praczyńska, wspólnie z Julią Bichun, udała
się na prawy brzeg Sanu i w Lesku przekazała je Kuzniecowowi, wskazując mu na przywiezionych planach Sanoka i Baligrodu rozmieszczenie niemieckich wojsk. Jednak Kuzniecow
domagał się od niej przede wszystkim pozyskania do współpracy niemieckiego żołnierza
i przyprowadzenia zwerbowanego do Leska.38 Jadwiga Praczyńska zdawała sobie sprawę
z tego, że jest to misja prawie niewykonalna. Wymyśliła więc pewien plan. Nakłoniła do
współpracy swojego znajomego, Władysława Niemca39, przekonując go, aby pojechał z nią
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Tamże.
Tamże, k. 12.
Tamże.
Tamże.

Tamże, k. 10‑11. Ze względu na brak możliwości wglądu do sowieckich dokumentów nie wiadomo, gdzie
Żubrydowie byli więzieni. Udało im się zbiec z sowieckiego więzienia dopiero po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.
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AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 13.
Tamże.

Kazimierz Władysław Niemiec (ur. 1 VIII 1921 w Sanoku), syn Leona i Anieli Biesiada. Po ukończeniu szkoły
powszechnej rozpoczął naukę w szkole handlowej. Egzaminy końcowe zdał w 1938 r., po czym w marcu 1939 r., po

do kpt. Kuzniecowa i wcielił się w rolę niemieckiego żołnierza chętnego do współpracy z sowieckim wywiadem.40
Na początku kwietnia 1941 r. Praczyńska, Niemiec i Bichun przekroczyli granicę
w Olchowcach, skąd zostali przetransportowani do Leska, gdzie oczekiwał kpt. Kuzniecow.
„Regina” przedstawiła mu Kazimierza Niemca jako zwerbowanego niemieckiego żołnierza
o nazwisku Karl Denecker. Na to nazwisko było wystawione zaświadczenie o pobycie w szpitalu wojskowym w Hanowerze, którym wylegitymował się Kazimierz Niemiec. Dokument ten
został wcześniej skradziony przez Praczyńską prawdziwemu Karlowi Deneckerowi.41 Podczas
przesłuchania wyszło na jaw, że rzekomy żołnierz słabo zna język niemiecki (Praczyńska musiała pomagać jako tłumaczka) i prawie nie orientuje się w tematyce wojskowej, której dotyczyły pytania Kuzniecowa. „Regina” tłumaczyła to zachowanie zdenerwowaniem zaistniałą
sytuacją.
Być może Kuzniecow dał się przekonać, bo mimo początkowych wątpliwości, wyznaczył
„żołnierzowi niemieckiemu” pierwsze zadanie. Miał on dostarczyć swoje wojskowe dokumenty tożsamości, zrobić fotografie miejsc składowania i tankowania paliwa w okolicach Trepczy,
zlokalizować położenie magazynów z amunicją, zebrać informacje na temat rozmieszczenia
w Sanoku dowództwa jednostek wojskowych oraz ustalić personalia generałów przebywających w mieście. Z zebranym materiałem „żołnierz niemiecki” miał się zjawić u Kuzniecowa
20 kwietnia 1941 r. Natomiast Praczyńska otrzymała surowe polecenie, aby „zwerbowany”
żołnierz następnym razem przyniósł swoje dokumenty tożsamości.42
Po powrocie na „niemiecki brzeg” Kazimierz Niemiec stanowczo odmówił dalszej współpracy, słusznie przewidując, że prędzej czy później Kuzniecow zorientuje się w całej mistyfikacji. Tymczasem 22 kwietnia Praczyńska spotkała się z Kuzniecowem i poprosiła o 600 marek,
które miały być potrzebne na wykupienie z aresztu Julii Bichun, rzekomo aresztowanej przez
Niemców. Oczywiście obie kobiety wymyśliły tę historię, chcąc zdobyć dużą sumę pieniędzy.
Kuzniecow odmówił wypłaty i zażądał, aby Praczyńska przyniosła od zwerbowanego „żołnierza
niemieckiego”, który nie pojawił się w wyznaczonym terminie, jego wojskowe dokumenty.43
18 maja „Regina” ponownie przekroczyła granicę i zameldowała Kuzniecowowi, że straciła
kontakt z „niemieckim żołnierzem” i nie zdobyła książeczki wojskowej. Niezadowolony kapitan nakazał jej zwerbować innego żołnierza, ustalić przynależność do pułków niemieckich
żołnierzy stacjonujących w Sanoku i okolicy, wykonać fotografie funkcjonariuszom sanockiego
gestapo i niemieckim generałom oraz ustalić ich personalia. Miała też zlokalizować położenie
niemieckich lotnisk polowych i dostarczyć numer gazety Goniec Krakowski.44
pozytywnym wyniku rozmów kwalifikacyjnych, został przyjęty do seminarium duchownego. Jednak wybuch wojny
uniemożliwił mu podjęcie nauki. W początkach 1941 r., udając niemieckiego żołnierza, był przesłuchiwany przez
kpt. Kuzniecowa, jednak nie podjął współpracy z sowieckim wywiadem. Aresztowany przez wywiad niemiecki we
wrześniu 1941 r. i skazany przez Sąd Specjalny w Krakowie 6 IX 1943 r. na 1.5 roku więzienia. Przebywał w obozach
koncentracyjnych. Po wojnie znalazł się w Belgii i wstąpił do klasztoru. Wrócił do Polski po śmierci swojej matki w drugiej
połowie lat 40. (?). Ponownie wstąpił do zakonu kapucynów i przebywał w klasztorze w Zakroczymiu, z którego po kilku
latach wystąpił i zamieszkał w Sanoku. Pracował jako urzędnik (przeprowadzał remanenty). Zmarł w Sanoku 20 III 1979 r.
Jego brat Jan był mężem Stefanii Praczyńskiej, z którą po śmierci Żubrydów wychowywali wspólnie ich syna Janusza.
AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków/156, Wyrok..., k. 1, 3; Informacja ustana Janusza Niemca – syna Antoniego
Żubryda.
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AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków /156, Wyrok..., k. 13.
Tamże.
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Przyczynek do biografii Antoniego Żubryda...

Jadwiga Praczyńska, być może przeczuwając, że prędzej czy później jej działalność zostanie
odkryta przez Niemców, podjęła nieoczekiwaną decyzję. 26 maja 1941 r. zgłosiła się na komisariat policji niemieckiej i udzieliła obszernych wyjaśnień na temat całej grupy pracującej na
rzecz sowieckiego wywiadu, a szczególnie osób biorących udział we włamaniu do Okręgowego
Komisariatu Celnego. Podczas kolejnych przesłuchań przyznała się również do swojej współpracy z NKWD.45 Funkcjonariusze niemieckiej służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst) po
przesłuchaniach stwierdzili, że doskonale nadaje się ona do wykorzystania w pracy niemieckiego kontrwywiadu. Po udzieleniu instrukcji została więc wysłana przez granicę do kpt.
Kuzniecowa i przez pewien czas informowała niemiecki kontrwywiad o wszystkich zadaniach
szpiegowskich, które od niego otrzymywała. Jednak po pewnym czasie została aresztowana
przez niemiecką służbę bezpieczeństwa ze względu na – jak to określono w akcie oskarżenia
– „jej wcześniejsze, niebezpieczne zachowanie jako szpiega”.46
W oparciu o zeznania Praczyńskiej rozpoczęły się aresztowania. W ciągu kilku miesięcy większość członków sowieckiej siatki szpiegowskiej znalazła się w areszcie. Antoniego
Żubryda aresztowano 5 listopada 1941 r. i osadzono w sanockim więzieniu karno-śledczym,
skąd 27 grudnia przewieziono go do Tarnowa, a stamtąd 4 lipca 1942 r. do więzienia św.
Michała w Krakowie.47 Śledztwo w tej sprawie trwało długo, bo prawie 2 lata.
6 września 1943 r. na posiedzeniu zebrał się Sąd Specjalny w Krakowie w składzie: kierownik Wyższego Sądu Niemieckiego, Otto Bauer, jako przewodniczący, oraz Frenken i Scheffer
(sędziowie orzekający). Prokuraturę reprezentował dr Guntz.48 Sąd, w imieniu narodu niemieckiego, wymierzył oskarżonym następujące kary: Antoni Żubryd i Kazimierz Staruch, za
zdradę tajemnic państwowych na rzecz ZSRS, otrzymali karę śmierci; Jadwiga Praczyńska,
za to samo przestępstwo, została skazana na dożywocie; Julia Bichun, za zdradę ojczyzny,
otrzymała 5 lat więzienia; Kazimierza Niemieca skazano na 1.5 roku pozbawienia wolności.
Ponadto sąd zarządził od skazanych kary pieniężne. Żubryd miał zapłacić 800 zł i 200 marek,
Staruch – 250 zł, a Praczyńska – 150 zł i 50 marek. Ponadto wszyscy zostali obciążeni kosztami
postępowania.49
W procesie został również skazany Stanisław Krynicki50 – przyrodni brat Antoniego
Żubryda, który jednak nie był członkiem grupy szpiegowskiej, lecz wiedział o jej działalności
i nie powiadomił o tym władz niemieckich. Otrzymał za to karę roku i 6 miesięcy więzienia.51
Antoniemu Żubrydowi udało się jednak uniknąć śmierci. On sam twierdził później, że
zbiegł z miejsca egzekucji, i takie też było powszechne przekonanie. Wszystko wskazuje na
to, że twierdzenia te były prawdziwe. Wśród zachowanych niemieckich dokumentów znajdują
się trzy odręczne notatki, które potwierdzały taki przebieg zdarzeń.52
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Tamże.

47
48

A. Romaniak, K. Kaczmarski, „Antoni Żubryd...”, s. 620; A. Romaniak, „Powstanie...”, s. 280.
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Tamże, k. 2‑3.

Tamże. Jak wynika z treści uzasadnienia wyroku, 17-letnia wówczas Jadwiga Praczyńska była, według
przesłuchującego ją funkcjonariusza Havekosta, osobą wykazującą bardzo dużą aktywność, ponadprzeciętnie
inteligentną oraz przerastającą psychicznie osobę dorosłą.

AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków/156, Wyrok..., k. 2. Niestety, nie udało się ustalić imion sędziów
i prokuratora.
Stanisław Krynicki (ur. 29 VIII 1922 w Tyrawie Wołoskiej), tam ukończył szkołę powszechną i pracował na roli.
Od początku 1939 r. pracował w Fabryce Wagonów i uczył się zawodu ślusarza. Zmarł w Sanoku w 2011 r.

51
AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków/156, Wyrok..., k. 2‑3. Stanisław Krynicki przebywał w obozie
koncentracyjnym Gross-Rosen do końca wojny. Informacja Stanisława Krynickiego.
52

AFB, sygn. R 137/Prokuratura Kraków/156, k. 56, 57, 60. Są to odręczne notatki umieszczone na odwrotnych

Tak zakończyła się działalność grupy współpracowników sowieckiego wywiadu funkcjonującej w Sanoku w latach 1940‑1941. Jak wynika z zachowanych dokumentów, podjęli oni swą
działalność wywiadowczą przede wszystkim z pobudek finansowych, chociaż Żubryd, werbując do współpracy swoją przyszła szwagierkę – Jadwigę Praczyńską, mówił jej, że „zrobi dobry
uczynek dla sprawy polskiej”.53 Nie można więc wykluczyć, że współpracując z Sowietami,
kierowali się oni swoiście pojętym patriotyzmem, wychodząc z założenia, że wrogiem jest
przede wszystkim III Rzesza. Faktem jest też, że przekazywane informacje dotyczyły głównie
zagadnień wojskowych, a otrzymywane zadania wywiadowcze skupiały się na rozpracowaniu
okupacyjnej administracji niemieckiej i niemieckich sił zbrojnych.
Weryfikacja posiadanych informacji i przedstawienie w szerszym świetle działalności sanockich szpiegów będzie możliwe dopiero po dotarciu do dokumentów sowieckiego wywiadu.
Wydaje się jednak, że obecnie jest to zadanie prawie niewykonalne.

*
A Contribution to the Biography of Antoni Żubryd: The Activities of a Group of Soviet Intelligence
Assets in the Area of Sanok in 1940‑1941 in German Documents
The life and activities of Antoni Żubryd, one of the main leaders of the postwar independentist
underground in southeastern Poland (particularly in 1944‑1946), are rather well documented. Initially,
he was a secret policeman (UB functionary) in Sanok. After his defection in June 1945 he became the
commander of an anti-communist partisan unit. The Federal Archive (Bundesarchiv) in Berlin houses
the documents of the German prosecutor’s office which allow us to reconstruct his earlier life, particularly during the German occupation in 1939‑1941. The documents reveal the details of his collaboration
with Soviet intelligence, as a result of which he was sentenced to death by the German Special Court
in Kraków on 6 September 1943.

stronach pism urzędowych. Niestety, bardzo niewyraźny charakter pisma uniemożliwia dokładne odczytanie treści.
Jednak pojawia się tam słowo, które tłumacze, nieznający historii Żubryda, odczytali jako flüchtling, co znaczy zbieg,
uciekinier.
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Zob. przypis 25.

Wokół układu Sikorski-Majski
Stronnictwo Narodowe
wobec Rządu RP na Wychodźstwie
(część 2)

Krzysztof Kaczmarski

Nie można wykluczyć, że w czasie rozmowy Tadeusza Bieleckiego z Władysławem
Raczkiewiczem wieczorem 27 lipca 1941 r., prezydent sondował prezesa Stronnictwa
Narodowego, czy podjąłby się on ewentualnej próby utworzenia nowego rządu w przypadku
udzielenia dymisji gen. Sikorskiemu. Był to jeden z elementów planu gen. Sosnkowskiego
(przedstawionego prezydentowi kilka godzin wcześniej), który starał się maksymalnie odwlec
podpisanie układu z Sowietami, licząc, że dalsze klęski Armii Czerwonej na froncie wschodnim (ewentualne zajęcie przez wojska niemieckie Moskwy i Leningradu) wpłyną na zmianę
twardego stanowiska strony sowieckiej.
Generał Sosnkowski był wówczas bez wątpienia głównym inspiratorem działań przeciwko
kształtowi wynegocjowanego przez premiera układu z ZSRS. Prezydent Raczkiewicz nosił się
natomiast z zamiarem rezygnacji z urzędu. Uznał bowiem, że z chwilą złożenia dymisji przez
Mariana Seydę, po formalnym wycofaniu się SN z rządu, gabinet Sikorskiego przestał być
rządem „Jedności Narodowej”. A ponadto, będąc przeciwnikiem układu w obecnej formie,
wobec zamiaru podpisania go przez premiera już 28 lipca, prezydent nie chciał ponosić za
niego odpowiedzialności.
O swej decyzji prezydent poinformował Sosnkowskiego 27 lipca. Generałowi, który od
października 1939 r. był konstytucyjnym następcą Raczkiewicza, udało się jednak – podczas dwugodzinnej rozmowy w tym dniu – odwieść go od zamiaru ustąpienia z urzędu oraz
przekonać do rozpoczęcia gry na zwłokę, zgodnie z zaproponowanym przez siebie planem. Sosnkowski miał bowiem nadzieję, że rozwój sytuacji na froncie wschodnim „może
wpłynąć na zmianę nastrojów politycznych w W[ielkiej] Brytanii i zmieni twardą postawę
Sowietów wobec Polski”. Doradzał więc prezydentowi wysłanie do premiera telefonogramu wstrzymującego podpisanie układu. Rozważał również możliwość przejścia do opozycji socjalistów i wycofania się ich z rządu (liczył zwłaszcza na poparcie Adama Ciołkosza
i Tadeusza Tomaszewskiego, którzy – według posiadanych przez niego informacji – mieli być
przeciwnikami układu), a wtedy „front Morges zostanie samotnie, [i] umowy podpisywać
nie będzie mógł”. Gdyby nadzieje związane z socjalistami zawiodły, Sosnkowski proponował Raczkiewiczowi, aby wyraźnie powiedział Sikorskiemu „swoje prezydenckie «non possumus»”, a następnie – po zdymisjonowaniu premiera – powierzył misję tworzenia nowego
rządu w pierwszej kolejności prezesowi SN, a następnie Augustowi Zaleskiemu. Z obu politykami należało się wcześniej umówić, „aby się zbytnio nie spieszyli”. Generał nie ukrywał

bowiem, że próba utworzenia rządu „najprawdopodobniej udać się nie może”, ale pozwoli
zyskać dodatkowe kilka dni (może nawet tydzień) cennego czasu. Reasumując, proponowana przez Sosnkowskiego taktyka obstrukcji i gry na zwłokę miała maksymalnie przybliżyć
termin rozstrzygających rozmów polsko-sowieckich oraz samego podpisania układu do chwili
spodziewanych zmian na froncie wschodnim, kiedy – jak sądził – możliwe będzie wynegocjowanie warunków korzystniejszych dla Polski.1
Bielecki najprawdopodobniej zaakceptował tę taktykę. Przyświecał mu przecież ten sam
cel polityczny – niepodpisywanie układu w obecnym kształcie i rekonstrukcja rządu. Zapewne
w tej samej sprawie prezydent dwa dni później rozmawiał najpierw z ministrem Seydą, a później z prof. Folkierskim.2 Z Seydą prezydent konsultował się jeszcze w nocy z 29 na 30 lipca
oraz przed południem 30 lipca. Nocna rozmowa odbywała się w mieszkaniu Sosnkowskiego,
w hotelu „Rosslyn Lodge” w Hampstead, przedpołudniowa – w której uczestniczył również
Zaleski – u Raczkiewicza. Prezydent, który w międzyczasie (o północy) otrzymał list od premiera, w którym Sikorski informował go o nowej dacie podpisania układu wyznaczonej na 30
lipca i prosił o odpowiednie pełnomocnictwa, ciągle się jeszcze wahał, powracając do myśli
ustąpienia ze stanowiska i wysuwając Sosnkowskiego jako swego następcę. Ministrom udało
się przekonać prezydenta, że powinien – przed ewentualną rezygnacją – „wyczerpać wszelkie
drogi konstytucyjne”, zgodnie z planem nakreślonym 27 lipca. Raczkiewicz miał więc trwać
w oporze, „wytrzymując nacisk premiera” – nie podpisywać dymisji trzech ministrów3, ani
nie udzielać żądanych przez Sikorskiego pełnomocnictw do podpisania układu. Ostatecznym
z rozważanych rozwiązań miało być zdymisjonowanie premiera i powołanie nowego gabinetu.4
Po południu prezydent przyjął Bieleckiego, którego zapewne poinformował o ostatnich ustaleniach.5
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W. Babiński, Przyczynki historyczne do okresu 1939‑1945 (Londyn: B. Świderski, 1967): s. 592‑594.

W siedzibie prezydenta prof. Folkierski spotkał biskupa polowego WP, Józefa Gawlinę. W krótkiej rozmowie
prezes Rady Naczelnej SN „wyraził się, iż to, co Anglia względem nas czyni jest niesłychane, żądając od Polski, aby
ona spełniała tylko angielskie postulaty polityczne. Stronnictwo Narodowe jest za współpracą z Rosją, ale nie w takich
warunkach”. Zob. Abp Józef Gawlina, Wspomnienia (Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004): s. 230; Dzienniki czynności
Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939‑1947, (oprac.) J. Piotrowski, t. 1 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2004): s. 405‑406 (dalej: Dzienniki czynności Prezydenta RP).

3

Dekrety zwalniające z urzędów ministrów Seydę, Sosnkowskiego i Zaleskiego prezydent podpisał dopiero
22 sierpnia. Zob. Dzienniki czynności Prezydenta RP, t. 1, s. 419.

4
W notatce napisanej – na prośbę prezydenta – zaraz po przedpołudniowej rozmowie 30 lipca gen.
Sosnkowski sprecyzował warunki, na jakich skłonny byłby (w razie rezygnacji Raczkiewicza) objąć urząd głowy państwa.
Przede wszystkim musiałby mieć zagwarantowane poparcie wszystkich czterech stronnictw politycznych oraz ich
zgodę na podjęcie dalszych rokowań z rządem sowieckim w celu „poprawienia tekstu umowy w sposób co najmniej
przywracający brzmienie układu jednomyślnie zaakceptowane przez Radę Ministrów 21 lipca”. Będąc przeciwnikiem
układu w obecnej formie, Sosnkowski, jako prezydent, nie mógłby się absolutnie zgodzić na jego podpisanie, a póki
co – zdaniem generała – „widoki na poprawienie umowy nie istniały, choćby ze względu na stanowisko większości rządu
oraz trzech stronnictw”. Należy więc bezzwłocznie podjąć rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu, który powinien mieć
charakter faktycznego rządu „Jedności Narodowej”, a funkcję premiera należy oddzielić od stanowiska Naczelnego
Wodza. Zmieniona musi być również wykładnia tzw. umowy paryskiej. Generał absolutnie nie zamierzał akceptować
obecnie obowiązującej, czyniącej z prezydenta „bezosobowego, nieodpowiedzialnego figuranta”, który nawet wówczas,
gdy pewną sprawę z rządem już omówi, „nie może powziąć żadnej decyzji, choćby w ramach swoich obowiązków
konstytucyjnych, ale wbrew opinii rządu” (za zupełnie „niedopuszczalną i zgoła absurdalną” uważał zwłaszcza podobną
wykładnię w sprawie zmiany rządu). W przypadku negatywnej odpowiedzi większości stronnictw na tak sformułowane
warunki, Sosnkowski prosił Raczkiewicza o „przyjęcie rezygnacji i wyznaczenie kogo innego na swój wysoki urząd”.
Notatki tej generał nie zdążył jednak dostarczyć prezydentowi, gdyż gen. Sikorski podpisał układ o godz. 16.30. Zob.
W. Babiński, Przyczynki historyczne…, s. 597‑599.
5
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Ta dwudziestominutowa rozmowa odbyła się na niespełna godzinę przed podpisaniem układu przez gen.
Sikorskiego. Zob. Dzienniki czynności Prezydenta RP, t. 1, s. 407.
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Tymczasem gen. Sikorski, ufny w poparcie Brytyjczyków, o godz. 16.30 w gmachu Foreign
Office podpisał bez zgody prezydenta układ z ZSRS. O fakcie tym Raczkiewicz dowiedział się
z radia brytyjskiego o godz. 17.00.6
Zarówno Bielecki, jak i Seyda byli tym faktem mocno zaskoczeni. Nie sądzili bowiem, iż
gen. Sikorski, nie mając wymaganych pełnomocnictw Raczkiewicza, zdecyduje się na podpisanie układu z Sowietami. Prezes SN uznał nawet, że doszło do „przesilenia konstytucyjnego”.
„Tylko prezydent Rzeczypospolitej wypowiada wojnę i zawiera pokój” – miał powiedzieć na
spotkaniu Anglo-Polish Parliamentary Committee, w którym – kilka godzin po podpisaniu układu
– uczestniczyli członkowie Rady Narodowej.7
W zmienionej już sytuacji politycznej, kilka godzin po podpisaniu układu Sikorski‑Majski,
wieczorem 30 lipca 1941 r. doszło do drugiej w tym dniu rozmowy prezydenta RP z trzema
ministrami. Raczkiewicz, który uważał, że premier podpisując bez jego zgody i wiedzy układ
z ZSRS, nie tylko naruszył „proste zasady lojalności” i tzw. umowę paryską z 30 września
1939 r. dotyczącą trybu wykonywania uprawnień prezydenta przewidzianych w konstytucji
kwietniowej, ale wyraźnie złamał samą ustawę zasadniczą, gotów był na „wszelkie konsekwencje”, znowu rozważając złożenie rezygnacji z urzędu włącznie.
Seyda, oceniający całą sytuację „mniej tragicznie”, odradzał Raczkiewiczowi podjęcie decyzji o ustąpieniu z urzędu, sugerując złożenie na ręce Sikorskiego oświadczenia stwierdzającego, że nastąpiło złamanie konstytucji i prezydent uważa zawartą umowę „za całkowicie
obciążającą członków rządu, lecz całkowicie nieważną dla Państwa”. Przypomniał również
stanowisko Bieleckiego, iż „do obecnego rządu Stronnictwo Narodowe nie wróci i odpowiedzialności bezpośredniej za podpisanie umowy nie przyjmie, jednak do rządu prawdziwie
koalicyjnego i wykluczającego zamaskowaną dyktaturę gotowe jest wejść i pracować wspólnie
na dłuższą metę nad poprawieniem ujemnych stron zawartej umowy”.8
Generał Sosnkowski uznał złożenie proponowanego przez Seydę oświadczenia za rozwiązanie
połowiczne, stojąc na stanowisku, że konsekwencją złamania przez premiera konstytucji musi być
zdymisjonowanie obecnego rządu i próba utworzenia nowego gabinetu, przy jednoczesnym uznaniu podpisanego układu za nieistniejący, i rozpoczęciu ponownych pertraktacji ze stroną sowiecką.
Generał był zdania, że obecnie, w przeciwieństwie do sytuacji z lipca 1940 r., kiedy osobiście odradzał wywoływanie przesilenia, istnieje odpowiedni „spierlaum polityczny”, tj. dogodne okoliczności, do rozpoczęcia przesilenia (opinia emigracji i większości urzędników, przeciwne układowi
stanowisko SN i połowy PPS oraz „więcej niż prawdopodobna” również krytyczna opinia kraju).
Seyda apelował o realizm polityczny, uważając, że „polityka polegająca na uznaniu umowy za niebyłą i rozpoczęcie ponownych pertraktacji jest niewykonalna” i zwracając uwagę na

6

Układ Sikorski‑Majski. Wybór dokumentów, (wybór, oprac. i wstęp) E. Duraczyński (Warszawa: PIW, 1990):
s. 43 (dalej: Układ Sikorski-Majski); Dzienniki czynności Prezydenta RP, t. 1, s. 407. Por. Witold Leitgeber, poznański
narodowiec, b. dziennikarz Kuriera Poznańskiego, od stycznia 1941 r. kierownik referatu prasowo-informacyjnego
w Biurze Propagandy i Oświaty Sztabu Naczelnego Wodza (późniejszej Kwatery Prasowej Polskich Sił Zbrojnych)
odnotował w swoim dzienniku pierwsze reakcje na wieść o podpisaniu układu, których był świadkiem w siedzibie Sztabu
Naczelnego Wodza w londyńskim hotelu „Rubens”: „W hallu «Rubensa» koło radia pełno osób. Słuchamy wszyscy
w skupieniu. Twarze poważne. Nie widać zadowolenia, a raczej przygnębienie. Ludzie machają ręką z rezygnacją.
Odzywają się głosy: «Sprzedano Polskę, Straciliśmy Kresy, Lwów»”. Zob. tegoż, W kwaterze prasowej. Dziennik z lat
wojny 1939‑1945. Od Coëtquidan do „Rubensa” (Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1972): s. 136.

7
J. Gawlina, Wspomnienia, s. 231. Biskup polowy WP zanotował wprawdzie, że rozpoczęło się ono o godz.
16.00, ale z kontekstu wynika, że zaczęło się chyba później, w każdym razie premier przybył na nie już po podpisaniu
układu. „Prezydent Raczkiewicz nie przybył – notował bp Gawlina. Wchodzący razem z Retingerem gen. Sikorski
spodziewał się widocznie gorącego powitania, które go jednak nie spotkało”. Por. Dzienniki czynności Prezydenta RP,
t. 1, s. 408.
8

W. Babiński, Przyczynki historyczne…, s. 600.

prawdopodobną reakcję rządu brytyjskiego, który będzie kładł nowemu polskiemu rządowi
„wszelkie możliwe przeszkody”. W końcu zapytał Sosnkowskiego wprost, czy w takiej sytuacji podjąłby się on misji tworzenia rządu. Generał odpowiedział, że oddałby się do dyspozycji prezydenta, o ile miałby poparcie całego SN i części PPS, chciałby zatem poznać
stanowisko SN wobec swojej osoby. Seyda „w tonie nieco podniesionym” – jak zanotował
Sosnkowski – stwierdził, że „jego Stronnictwo ma grube wątpliwości co do organizacji kierowanej przez Generała w Kraju” [tj. ZWZ] i że nie mogłoby z nim „iść na całego”, a zresztą już
jest przez zwolenników Sikorskiego oskarżane o „zawieranie związków nieprawych z sanacją”.
Co prawda chwilę później Seyda – zreflektowawszy się – złagodził nieco swoją wypowiedź,
pozbawiając ją akcentów osobistych; niemniej, zaskoczony chyba, Sosnkowski wobec takiego
oświadczenia endeckiego polityka uznał swoją deklarację o gotowości tworzenia nowego rządu
za „rzecz nierealną”. Generał zastrzegł się jedynie przeciwko postrzeganiu swojej osoby jako
przedstawiciela sanacji, gdyż osobiście uważał się za „uczciwego piłsudczyka”.9 Komentując
kilka lat później tę rozmowę, generał dodał, że Seyda, odpowiadając na jego pytanie, wyraził
się „dość dwuznacznie, że sam za całe stronnictwo mówić nie może”, ale są w partii osoby,
które obciążają Sosnkowskiego odpowiedzialnością za „rządy sanacyjne oraz za braki w uzbrojeniu armii”.10
Wypowiedź Seydy oddawała bardziej jego własny punkt widzenia odnośnie do ewentualnego przesilenia rządowego oraz osobiste uwagi pod adresem gen. Sosnkowskiego, aniżeli była
oficjalnym stanowiskiem SN. Wydaje się, że od początku patrzył on na sprawę umowy z ZSRS
pragmatycznie, mając nadzieję, że w wynegocjowanej formie – do której miał przecież istotne
zastrzeżenia – gen. Sikorski jej nie podpisze. Skoro jednak premier układ podpisał, to Seyda
uznał, że „dla dobra sprawy polskiej” rzeczą najważniejszą powinno być „utrzymanie jedności narodowej”.11 Ten stary i doświadczony polityk narodowy nie zmienił swego „stanowiska
zasadniczego, zmierzającego do uzgodnienia stosunków Polski z Sowietami”.12 Nie zamierzał
jednak pogłębiać zaistniałego kryzysu i angażować się w działania zmierzające do dymisji premiera oraz utworzenia nowego gabinetu przez gen. Sosnkowskiego. Nie wierzył bowiem zupełnie w możliwość odsunięcia od władzy gen. Sikorskiego, mającego zdecydowane poparcie
Brytyjczyków. Pomimo krytycznych uwag pod adresem premiera, a zwłaszcza sposobu kierowania przez niego rządem, Seyda uważał go za jedynego polskiego polityka na wychodźstwie
nadającego się na to stanowisko.13 Od bliższej współpracy z gen. Sosnkowskim powstrzymywały go również antysanacyjne uprzedzenia, zdecydowanie silniejsze aniżeli u Bieleckiego.

9
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Tamże, s. 600‑601.
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W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 140.
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W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 128.

Były to uwagi generała do artykułu Seydy, opublikowanego na łamach wychodzącego w Buenos
Aires Dziennika dla Wszystkich z 30 IX 1950 r. Były minister, przedstawiając powody swojej dymisji z 25 VII 1941 r.,
twierdził, że uczynił to „z innych motywów i w innym celu, niż generał Sosnkowski”. „Mnie – pisał Seyda – chodziło
o spowodowanie opozycją uzyskania przez generała Sikorskiego zgody w Moskwie na poprawienie redakcji umowy,
by ona w przyszłości na mogła być przez rząd sowiecki wyzyskana na rzecz wtłoczenia Polski na wschodzie w ramy
etnograficzne; generał Sosnkowski natomiast zmierzał zasadniczo do obalenia umowy, do obalenia zarazem w ten
sposób generała Sikorskiego jako premiera i zastąpienia go samemu na tym stanowisku”. Sosnkowski uznał artykuł
Seydy za odpowiednio „uszminkowaną” wersję opisu kryzysu rządowego, która ex post miała tłumaczyć „późniejsze
przemiany p. Seydy [tj. jego powrót do rządu w styczniu 1942 r.] jako nawróconego grzesznika i jednego z filarów polityki
[Stanisława] Mikołajczyka”. Miał o tyle rację, że wcześniej Seyda nigdy nie twierdził, jakoby swoją dymisją chciał pomóc
gen. Sikorskiemu w wynegocjowaniu korzystniejszych warunków układu. Zob. Tamże, s. 608‑610.
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Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (dalej: AIPMS), Zespół Prezydium Rady
Ministrów (dalej: PRM), sygn. 60C/41, List M. Seydy do gen. W. Sikorskiego z 18 VIII 1941 r., k. 5.
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O ile więc prezes SN, jako drogę wyjścia z kryzysu rządowego wywołanego podpisaniem
układu z Sowietami, wskazywał utworzenie nowego gabinetu – wszystko jedno z udziałem
Sikorskiego czy też bez (i dlatego, obok rozmów i wymiany poglądów z samym premierem
czy Mikołajczykiem, spotykał się z gen. Sosnkowskim i prezydentem Raczkiewiczem), o tyle
Seyda dążył tylko do gruntownej rekonstrukcji gabinetu Sikorskiego, jego przebudowy w faktycznie koalicyjny rząd jedności narodowej i gotów był w tym zakresie lojalnie współpracować
z Bieleckim.
Na początku sierpnia wydawało się, że plan gen. Sosnkowskiego zakładający udzielnie
przez prezydenta dymisji obecnemu rządowi, mianowanie nowego oraz odwołanie się w formie
prezydenckiej depeszy do poparcia kraju, jest bliski realizacji. Generała, niezrażonego ostatnią
rozmową z Seydą, poparli zarówno Bielecki, jak i prof. Folkierski. Zapewnił on sobie również
poparcie części socjalistów (Adama Ciołkosza, Adama Pragiera i Tadeusza Tomaszewskiego)
oraz niektórych ludowców (Jerzego Kuncewicza i Zygmunta Nagórskiego).14 W projektowanym rządzie, na czele którego stanąć miał Sosnkowski, Bieleckiemu miała przypaść teka ministra obrony narodowej. Seydzie planowano powierzyć kierownictwo Biura Celów Wojny, choć
wątpliwe, aby on sam był zainteresowany współpracą z gen. Sosnkowskim.15
W ciągu następnych kilku dni prezydent odstąpił jednak ostatecznie od myśli zdymisjonowania rządu gen. Sikorskiego, opowiadając się za jego „głęboką rekonstrukcją”, której celem
miało być „przywrócenie jedności narodowej” z pozostawieniem jednak urzędującego premiera.16 Załamanie się planu gen. Sosnkowskiego zmusiło więc Bieleckiego do podjęcia rozmów
z rządem. Prezes SN liczył przy tym na poparcie prezydenta, z którym w ciągu sierpnia spotykał
się kilkanaście razy, konsultując z nim swoje stanowisko i informując go o przebiegu rozmów.17
W sprawie określenia warunków powrotu SN do rządu Bielecki dwukrotnie rozmawiał
z reprezentującym premiera Mikołajczykiem. Były to wyłącznie rozmowy sondażowe, gdyż
przywódca ludowców, jak sam przyznał na początku pierwszego spotkania w dniu 9 sierpnia,
nie miał żadnych upoważnień do podejmowania konkretnych decyzji. Już w trakcie tej pierwszej rozmowy zarysowała się w zasadzie sytuacja patowa, gdyż obaj rozmówcy różnie rozumieli
zasadę jedności narodowej. Zdaniem Mikołajczyka SN powinno po prostu uznać układ polsko-sowiecki i powrócić do rządu. Bielecki przypomniał, że nie po to na znak protestu przeciwko układowi jego stronnictwo opuściło rząd, aby teraz, jak gdyby nic się nie stało, wracać do
niego z powrotem. Stronnictwo Narodowe może, owszem, wrócić, ale tylko do nowego rządu.
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W. Babiński, Przyczynki historyczne…, s. 80‑81; I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny
światowej. Książę niezłomny czy hamlet w mundurze? (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009): s. 214‑216.
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Zachowała się odręczna notatka gen. Sosnkowskiego z planowanym składem nowego gabinetu.
Generał jako premier miał jednocześnie kierować ministerstwem spraw wewnętrznych. Obsada pozostałych resortów
przedstawiała się następująco: obrona narodowa – T. Bielecki; cele wojny – M. Seyda; informacja i dokumentacja
– Władysław Neuman; sprawy zagraniczne – E. Raczyński lub A. Zaleski; opieka społeczna – A. Ciołkosz; skarb – A.
Pragier; oświata – J. Kuncewicz lub gen. J. Haller. Ministrem bez teki miał zostać Mikołajczyk lub Z. Nagórski, zaś
dyrektorem Biura Prezydium Rady Ministrów Adam Tarnowski lub płk Aleksander Kędzior. Ministrów rządu Sikorskiego,
którzy nie weszliby do nowego gabinetu, planowano wysłać na placówki dyplomatyczne. Samemu Sikorskiemu miano
zaproponować stanowisko Naczelnego Wodza. Aby wzmocnić mandat rządu w przedstawionym wyżej składzie, gen.
Sosnkowski proponował zwrócić się o jego akceptację bezpośrednio do kraju, bowiem spośród przebywających na
wychodźstwie kierownictw czterech partii mógł być jedynie pewien poparcia SN. Generał przewidywał również, że jego
rząd będzie musiał „przetrzymać parę miesięcy angielskiego dąsania się”. Zob. Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu, Papiery gen. K. Sosnkowskiego, sygn. 16545/II, Rozmowy z prezydentem 1941‑1944, k. 23.
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s. 214‑217.

Zob. szerzej: W. Babiński, Przyczynki historyczne…, s. 81, 604‑607; I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski…,
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Od 31 lipca do 27 sierpnia Bielecki odwiedzał Raczkiewicza aż 16 razy (8, 13 i 20 VIII spotykali się nawet
dwukrotnie w ciągu dnia). Zob. Dzienniki czynności Prezydenta RP, t. 1, s. 409‑422.

Prezes SN miał rzecz jasna świadomość, że faktu zawarcia umowy z Sowietami nie da się
już cofnąć. „Układ został podpisany i nie chodzi o jego podarcie” – mówił Bielecki, chciał
natomiast znaleźć „formułę, która by umożliwiła dalszą współpracę”. Miała nią być idea rządu
koalicyjnego, składającego się z delegowanych przedstawicieli stronnictw, gabinetu, który byłby „prawdziwym rządem” sprawującym realną władzę, poza wiedzą którego – tj. wszystkich
ministrów – nic by „nie zapadało”. Jako przykład sytuacji, gdy „jeden minister oświadczeniem
publicznym stawia rząd przed faktem dokonanym” prezes SN – opierając się na relacji Seydy
– wskazał deklarację, jaką w imieniu rządu na Akademii Żydostwa Polskiego w Londynie 3
listopada 1940 r. złożył Jan Stańczyk, minister opieki społecznej. Mikołajczyk zdecydowanie
odrzucił myśl ustąpienia obecnego rządu i powołania nowego. Dopuszczał tylko możliwość
rekonstrukcji – nawet „szerokiej’ – obecnego gabinetu, przy zachowaniu zasady „doboru osobistego” ministrów przez premiera w miejsce proponowanego przez Bieleckiego ich delegowania przez poszczególne stronnictwa. Na koniec rozmowy lider SL wrócił do Deklaracji Zasad
Jedności Narodowej, oczekując – w imieniu premiera – konkretnej odpowiedzi Bieleckiego.18
Mikołajczyk zrelacjonował tę rozmowę z prezesem SN na posiedzeniu kadłubowej Rady
Ministrów 12 sierpnia. Przewodniczący Komitetu Zagranicznego SL w sposób niezwykle tendencyjny i wbrew oczywistym faktom sprowadził stanowisko SN wobec układu polsko-sowieckiego li tylko do personalnej rywalizacji Bieleckiego z Seydą, mówiąc, że nie jest ono podyktowane „względami rzeczowymi, lecz chęcią wykorzystania sytuacji dla usunięcia p[ana]
Seydy na rzecz p[ana] Bieleckiego i pozbycia się odpowiedzialności za zsolidaryzowanie się
min[istra] Seydy z deklaracją Rządu w sprawie żydowskiej”. Przywódca ludowców poszedł
jeszcze dalej, mówiąc, że „jakakolwiek współpraca ze Str[onnicwem] Narodowym musi być
uzależniona od wyjaśnienia sprawy, czy stronnictwo to czuje, czy nie czuje się związanym solidarnością z Rządem w sprawie żydowskiej i czy stronnictwo to nie zechce przekreślić całej naszej polityki po powrocie do kraju dopuszczeniem do pogromów wzajemnych. Str[onnictwo]
Narodowe musi niedwuznacznie opowiedzieć się za demokracją, a nie liczyć na jakieś zamachy, które pozwoli[ły]by na narzucenie Polsce ustroju faszystowskiego [sic!]”.19
Tymczasem minister Seyda na posiedzeniu rządu 11 czerwca poparł deklarację premiera
w sprawie żydowskiej.20 Zwrócił jednocześnie uwagę na „niebywałą przesadę i mijanie się

18
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AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Rozmowa p. Mikołajczyka z p. Bieleckim w dniu 9 VIII 1941 r., k. 14‑16.

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, (oprac.) W. Rojek, t. 3: czerwiec 1941 – grudzień
1941 (Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1996): s. 129‑130 (dalej: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów). Skoro
na forum Rady Ministrów Bieleckiemu wprost imputowano antysemityzm, antydemokratyzm, sympatie totalistyczne
i faszystowskie, to zapewne nie było sprawą przypadku, iż podobne zarzuty podchwyciła w ostatniej dekadzie sierpnia
prasa brytyjska (m.in. dzienniki Evening Standard i Daily Sketch), informując o rzekomych kontaktach prezesa SN
z rządem Vichy oraz rozmowach z hiszpańskimi falangistami. Bielecki zdecydowanie zdementował te informacje w liście
do wydawcy Evening Standard z 28 VIII 1941 r. (niestety, nieopublikowanym) oraz w wywiadzie we wrześniowym numerze
Myśli Polskiej. Nie ulegało dla niego wątpliwości, „że informatorami pism angielskich nie byli Anglicy”, lecz jego polscy
przeciwnicy polityczni. Zob. S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego (Kraków: Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pedagogicznej, 2000): s. 63; „Zagadnienie Rządu. Wywiad z dr. Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu
Głównego Stronnictwa Narodowego”, Myśl Polska, nr 11‑12 (20 IX 1941).
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Chodziło o deklarację gen. Sikorskiego, złożoną delegacji Światowego Kongresu Żydów podczas wizyty
w USA w kwietniu 1941 r., iż w przyszłej Polsce „obowiązywać będzie wobec wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, bez
względu na narodowość, rasę i wyznanie, zasada «równe obowiązki-równe prawa»”. Sikorski powtórzył tę deklarację na
forum Rady Narodowej 4 VI 1941 r., składając sprawozdanie z amerykańskiej wizyty. Podczas pobytu w USA premier
rządu RP miał okazję przekonać się o znaczeniu, jakie „Żydzi mają w otoczeniu prezydenta Roosevelta”, co niewątpliwie
wzmocniło jego przeświadczenie o „szkodliwości antysemityzmu dla sprawy polskiej”. 11 czerwca Rada Ministrów
podjęła uchwałę solidaryzującą się z tą deklaracją. Dzień później opublikowano ją w Dzienniku Polskim, dodając
w zakończeniu, że „takie jest stanowisko rządu polskiego, który uważa wszelkie uprawianie polityki antysemickiej za
szkodliwe”. Dwukrotnie poinformowano o tym również w audycji polskiej radia BBC (za pierwszym razem w formie
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z prawdą” przedłożonego gen. Sikorskiemu – w czasie jego wizyty w USA – memoriału delegacji Kongresu Żydów Amerykańskich (American Jewish Congress – AJC), na który deklaracja
ta była odpowiedzią. Przy okazji na tym samym posiedzeniu Rady Ministrów Seyda zgłosił
swoje zastrzeżenia „względem niektórych ustępów” deklaracji ministra Stańczyka sprzed pół
roku, o której nie był wcześniej poinformowany.21 Bielecki natomiast deklarację premiera oraz
uchwałę Rady Ministrów krytykował nie tyle z racji żywionych przez siebie antyżydowskich
uprzedzeń, ile raczej z powodu przyjęcia generalnej zasady, że o sprawach wewnętrznych,
w tym również kwestii mniejszości narodowych, powinni po wojnie zadecydować sami mieszkańcy Polski. Owszem, różnice między prezesem SN a Seydą istniały, ale były one bardziej natury taktycznej, co przyznawał zresztą sam minister, mówiąc w drugiej połowie sierpnia 1941 r.
(w rozmowie z Witoldem Leitgeberem), że z Bieleckim, „który jest bardziej nieustępliwy,
«przebojowy», wojowniczy, często nie zgadza się”.22 Doszukiwanie się przez Mikołajczyka podziałów w SN na tle różnicy zdań w sprawie żydowskiej było w tym momencie nieuprawnione.
Referując dalej rozmowę z Bieleckim, Mikołajczyk wyraził swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec zgłoszonych przez prezesa SN postulatów, „idących w kierunku uzależnienia
rządu od decyzji czterech ministrów, przedstawicieli stronnictw oraz odmawiania premierowi prawa doboru członków rządu, którzy mieliby być wyznaczeni przez stronnictwa chociażby wbrew premierowi”. Lider SL twierdził, że tak daleko idące – jego zdaniem – żądania
Bielecki opiera na nadziei, że „Prezydent odmową załatwienia przesilenia [tj. nie przyjęciem
dymisji trzech ministrów] wymusi przyjęcie ich przez Rząd”. Przy okazji przywódca ludowców dał wyraz swojej trosce o partykularne interesy swojego stronnictwa oraz obawom, iż
ewentualne przyjęcie postulatów SN oznaczałoby m.in. osłabienie dotychczasowej pozycji SL
w rządzie, mówiąc, że „zdecydowany jest zwołać Radę Narodową i wywołać na niej publiczną
dyskusję na temat przesilenia”. I nawiązując do kryzysu lipcowego sprzed roku, stwierdził,
że „Stronnictwo Ludowe nie dopuści do tego, by stosowano względem niego inną miarę niż
względem Stronnictwa Narodowego”.23
Do drugiego spotkania Bieleckiego z Mikołajczykiem doszło cztery dni później, 13 sierpnia.
Prezes SN, wbrew oczekiwaniom przywódcy ludowców, nie przedstawił oficjalnego stanowiska
SN na piśmie. Przypomniał tylko raz jeszcze, choć momentami w formie bardziej już konkretnej, główne postulaty tej partii. A więc utworzenie nowego rządu, którego premierem powinien
nieco zniekształconej – nazywając politykę antyżydowską „fałszywą”, a nie „szkodliwą – i dopiero po interwencji ministra
Seydy u ministra Strońskiego powtórzono ją w brzmieniu prawidłowym). Minister Seyda w pełni solidaryzował się z tą
deklaracją. Uważał, że zbyt „drastyczne wysuwanie zagadnienia żydowskiego w Polsce” – jak w jego przekonaniu
czynili tygodnik Jestem Polakiem i Adam Doboszyński – jest rzeczą szkodliwą dla sprawy polskiej. Seyda miał bowiem
– podobnie jak Sikorski – świadomość dużych wpływów Żydów na politykę brytyjską i amerykańską, i był zdania, że to oni
„w dużej mierze będą decydowali na przyszłej konferencji [pokojowej] lub co najmniej wiele będą mieli do powiedzenia
zakulisowo”. Z drugiej jednak strony endecki minister był przeciwny zbyt częstemu – jego zdaniem – informowaniu
o wspomnianej deklaracji społeczeństwa polskiego w kraju. 20 czerwca prosił nawet listownie gen. Sikorskiego, aby
w swym przemówieniu do kraju „zechciał już nie powracać do owej zapowiedzi «równych obowiązków i równych praw
wszystkich obywateli bez różnicy narodowości, rasy i wyznania». Uważał bowiem, że mogłoby to wywołać w kraju
błędne wrażenie, iż „rząd co chwila zajmuje się sprawą żydowską jak gdyby najważniejszą”. Zob. AIMPS, Zespół Rada
Narodowa, sygn. A.5.1/36, Protokół z posiedzenia Rady Narodowej z 4 VI 1941 r., k. 11; tamże, Zespół PRM, sygn.
59D/41, List min. Seydy do gen. Sikorskiego z 20 VI 1941 r., k. 22; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 2, s. 375, 380;
„Z Rady Ministrów RP”, Dziennik Polski, nr 282 (12 VI 1941); W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 115, 126‑127.
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T. Gąsowski, Pod sztandarem Orła Białego. Kwestia żydowska w polskich siłach zbrojnych w czasie II wojny
światowej (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002): s. 45, 50‑51; K. Kaczmarski, „Sprawa pisma «Jestem Polakiem»
(1940‑1941). Przyczynek do dziejów prasy polskiej na wychodźstwie w czasie II wojny światowej” [w:] tegoż, Studia
i szkice z dziejów obozu narodowego (Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej, 2010): s. 98‑99.
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W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 140.
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 130‑131.

być „oczywiście” Sikorski. Z programu tego rządu powinny zostać wyłączone wszystkie sprawy
dotyczące ustroju wewnętrznego przyszłej Polski. Bielecki zgadzał się jedynie na formułę „silnej władzy wykonawczej kontrolowanej przez przedstawicielstwo narodowe”. Miał to być rząd
w pełni tego słowa znaczeniu koalicyjny, „ściśle partyjny”, w skład którego wchodziliby upełnomocnieni przedstawiciele czterech stronnictw – po dwóch z SN, PPS i SL oraz jeden reprezentujący SP. Dodatkowo w ramach Rady Ministrów powinno zostać wyłonione jakieś węższe ciało
„zajmujące się zagadnieniami politycznymi” (Bielecki myślał najprawdopodobniej o przewodniczących partii), kierowane przez wicepremiera do spraw politycznych.24
Ustosunkowując się do tych propozycji, Mikołajczyk zdecydowanie wykluczył możliwość tworzenia nowego rządu. Przy okazji wręczył Bieleckiemu odpis uchwały Komitetu
Zagranicznego SL z 1 sierpnia, stwierdzającej wyraźnie, że „rząd, który wziął na siebie odpowiedzialność za umowę, musi mieć pełne prawo jej wykonywania, nie może więc w żądnym
wypadku być ograniczanym w jej wykonywaniu”.25 Dalej powtórzył w imieniu rządu i trzech
stronnictw postulaty pod adresem SN: przyjęcia Deklaracji Zasad Jedności Narodowej i uznania
układu polsko-sowieckiego. W tej ostatniej kwestii sugerował, aby SN, „wracając do rządu,
złożyło do protokołu swoje zastrzeżenia co do umowy”, respektując ją jednak „w całej pełni”. Mikołajczyk gotów był przyjąć zaproponowaną przez Bieleckiego formułę o „silnej władzy wykonawczej kontrolowanej przez przedstawicielstwa narodowe”, uzupełnioną wszelako
o stwierdzenie, że będzie ono wybrane „na podstawie demokratycznych wyborów”.
Poirytowany prezes SN, wyczuwając aż nazbyt czytelną aluzję pod swoim adresem jakoby
był wrogiem demokracji, odpowiedział, że osobiście nie lubi używać tego słowa, gdyż „często używają go ludzie, którzy mówiąc o demokracji, postępują po dyktatorsku”. Raz jeszcze
powtórzył, że chodzi mu o to, aby przyszła Rada Ministrów była „zapoczątkowaniem nowego
sytemu, w którym rząd będzie rzeczywiście rządził, a nie będzie tylko ciałem doradczym”
premiera. Przywódca ludowców, poza ogólnikową deklaracją, że „im rząd jest mniejszy, tym
bardziej jest sprawny”, nie odniósł się do postulowanej przez Bieleckiego koncepcji rządu
partyjnego i ilości w nim miejsc dla poszczególnych stronnictw.26
15 sierpnia prezes SN uczestniczył w konferencji gen. Sikorskiego z przewodniczącymi
czterech stronnictw.27 Protokół z tego spotkania nie jest znany, ale jego przebieg możemy
pośrednio odtworzyć z późniejszej korespondencji Bieleckiego z Sikorskim. Atmosfera spotkania była tak gorąca, że prezes SN zdecydował się je opuścić zaraz po przemówieniu premiera.28 Sikorski zarzucał mu jakoby uprawiał antyrządową propagandę w szeregach armii,

24

W oficjalnym stanowisku SN (wypracowanym 22 sierpnia) owym węższym ciałem, ściślejszym gabinetem,
miał kierować premier.

25
26

Cyt. za: R. Buczek, Stronnictwo Ludowe w latach 1939‑1945 (Londyn: Jutro Polski LTD, 1975): s. 269.

Mikołajczyk zręcznie kwestię „partyjności” rządu sprowadził do pytania: „Cóż w takim razie z p.
Sosnkowskim?”. Gdy Bielecki odpowiedział, że nie byłoby wskazane usuwać generała, gdyż reprezentuje on w rządzie
grupę piłsudczyków, prezes ludowców odparł, że o ile jemu wiadomo, to „p. Sosnkowski zasiadał w rządzie tylko
jako p. Sosnkowski, a nie reprezentant sanacji”, dodając, że nigdy „pod pojęcie Jedności Narodowej nie podciągano
sanacji, ani jakiejkolwiek grupy piłsudczyków i że w takiej Jedności Narodowej nigdy by Stronnictwo Ludowe nie brało
udziału”. Tym samym Mikołajczyk po raz kolejny w ostatnich dniach dał wyraz swej niechęci do gen. Sosnkowskiego. Na
posiedzeniu Rady Ministrów 2 sierpnia przewodniczący Komitetu Zagranicznego SL opowiedział się za odwołaniem gen.
Sosnkowskiego z funkcji następcy prezydenta RP. Zob. AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Rozmowa p. Mikołajczyka
z p. Bieleckim w dniu 13 VIII 1941 r., k. 19‑20; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 123

27
Rozpoczęło się ono o godz. 16.30 w domu premiera, w Bryanston Court przy George Street. Prezes SN
został poinformowany o tym spotkaniu dzień wcześniej. Zob. Tamże, Zespół PRM 60D/41, Zawiadomienie z 14 VIII
1941 r. o konferencji przewodniczących czterech Stronnictw Jedności Narodowej w dniu 15 VIII 1941 r., k. 8.
28
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Premier miał nawet zagrozić prezesowi SN, że powoła go do wojska. Zob. S. Kilian, Myśl społecznopolityczna…, s. 62.
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prowadził zakulisowe rozmowy z Brytyjczykami (podobny zarzut postawił również Seydzie)
oraz spiskował z Zaleskim. Premier przedłożył Bieleckiemu na piśmie pięć postulatów, od
przyjęcia których uzależniał powrót SN do koalicji rządowej. Przede wszystkim przywódca
narodowców miał uznać, że układ z Sowietami został podpisany na „warunkach honorowych
i korzystnych” dla Polski, a jego „pełna realizacja jest najpilniejszym i najważniejszym dzisiaj
zadaniem Rządu” oraz zaakceptować Deklarację Zasad Jedności Narodowej przedstawioną mu 26
lipca. Ta ostatnia została w liście premiera uzupełniona stwierdzeniem o konieczności wprowadzenia w Polsce silnej władzy wykonawczej wzorowanej na „demokracjach anglosaskich”,
o czym zadecydować miała po wojnie „konstytuanta wybrana na podstawie demokratycznej
ordynacji wyborczej”. Sama zaś idea „jedności narodowej nie mogła być paraliżowana narzucaniem przez którekolwiek stronnictwo jednomyślności w sprawach państwowych”, a opinia
większości stronnictw miała być „we wszystkich sprawach miarodajna”. Sikorski nie zamierzał
absolutnie zgadzać się na proponowaną przez Bieleckiego gruntowną rekonstrukcję rządu.
Oczekiwał jedynie na powrót ministra Seydy, uznając, że warunki, które Bielecki przedstawił
Mikołajczykowi, „godzą w autorytet i siłę Rządu, i chcą go zamienić w narzędzie drobnej
garstki politycznych emigrantów”. Dlatego całkowicie odrzucał koncepcję „tak zwanego rządu
koalicyjnego, którym Premier miałby kierować w całkowitym uzależnieniu od woli prezesów
Stronnictw”. Był bowiem zdania, że „delegowanie przez tychże prezesów członków rządu,
nawet wbrew Premierowi, nie odpowiada zasadom demokracji, która stoi na stanowisku silnej
władzy wykonawczej”.29 Na koniec stwierdzał, że „Premier musi mieć swobodę w doborze
Ministrów spośród stronnictw, tworzących jedność narodową, i musi mieć możność rządzenia,
za co w pierwszym rzędzie ponosi pełną odpowiedzialność (faktyczną i konstytucyjną)”.30
Bielecki na tak sformułowane „podstawy wyjścia z kryzysu” – nazywane również dodatkowymi zasadami jedności narodowej – powinien był odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Jednak
następnego dnia w liście do premiera odniósł się jedynie do zarzutów, które pojawiły się pod
jego adresem w przemówieniu Sikorskiego, nie ustosunkował się natomiast w ogóle do postawionych przez niego warunków. Prezes SN uznał za absurdalne pogłoski jakoby „buntował
wojsko”. Owszem, spotkał się z ponad dwudziestoma oficerami-narodowcami, którzy odwiedzili go w Londynie, ale uznał to za rzecz normalną. „Zawsze będę ich przyjmował i nikt nie
jest w stanie pozbawić mnie tego prawa”. Przypomniał jednocześnie, że obóz narodowy „stoi
na stanowisku nie wprowadzania polityki partyjnej w szeregi wojska”, dodając, że to nie od SN
„wychodzą próby rozpolitykowania wojska”, ani też nie jego członkowie „objeżdżali oddziały
wojskowe z przemówieniami politycznymi”.31
Za równie niepoważny uznał zarzut o rzekomo zakulisowych rozmowach z politykami
angielskimi. Tak, rozmawiał z Brytyjczykami (przede wszystkim z Frankiem Saverym, byłym konsulem brytyjskim w Warszawie, znanym z propolskich sympatii urzędnikiem Foreign

29

Jak widać, gdy o silnej władzy wykonawczej mówił premier, to była ona uznawana za „zasadę demokracji”,
gdy zaś tę samą silną władzę wykonawczą – i to jeszcze „kontrolowaną przez przedstawicielstwo narodowe”
– proponował Bielecki, od razu doszukiwano się w tej propozycji groźby zamachu na demokrację.

30
AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Dodatkowe zasady Jedności Narodowej wręczone p. prezesowi
Bieleckiemu 15 VIII 1941 r., k. 23‑24; tamże, Zespół PRM, sygn. 60E/41, List Premiera Sikorskiego z warunkami wręczony
p. Bieleckiemu 15 VIII 1941 r., k. 34. Pierwszy dokument to pierwotna wersja listu, którą otrzymał Bielecki 15 sierpnia,
drugi jest już wersją oficjalną, nieco przeredagowaną i wygładzoną. Nie ma w nim już m.in. fragmentu o „drobnej garstce
politycznych emigrantów”.
31

Aluzja do wizyt w obozach wojskowych w Szkocji innych polityków, zwłaszcza przywódcy SL, Stanisława
Mikołajczyka.

Office32), ale w rozmowach tych „nie było nic, co by sprawie polskiej ani najbardziej nawet
zwalczanym przeze mnie przedstawicielom Rządu Polskiego zaszkodzić mogło. Należę bowiem do Obozu – pisał Bielecki – który na przestrzeni 50 lat nigdy w sprawach wewnętrznych
nie odwoływał się do nikogo obcego, nie wyłączając sojuszników”. Natomiast na „plotki wyssane z palca” o spiskowaniu z Zaleskim Bielecki w ogóle nie zamierzał odpowiadać. W zakończeniu listu prezes SN zawarł swoje uwagi na temat stylu, w jakim prowadzono z nim ostatnie
rozmowy, oświadczając, że jego stronnictwo „nie będzie podejmowało dyskusji na tematy polityczne w atmosferze, jaka na wczorajszym posiedzeniu została stworzona”.
Jesteśmy dużym ruchem politycznym, opartym przede wszystkim
o Kraj, a nie małą garstką emigrantów, którą można krzykiem lub groźbami zastraszyć. […] Metody, jakich wczoraj byliśmy świadkami, pozwoliły
nam należycie ocenić, jak się czasami pojmuje demokrację stosowaną.
Jeśli o nas idzie, wolimy mniej lub wcale nie mówić o demokracji, ale postępować wedle jej zasad. Byliśmy i jesteśmy zwolennikami prawdziwej
jedności narodowej. Nie uchylaliśmy się i nie uchylamy od prowadzenia rozmów mających na celu stworzenie rządu koalicyjnego, w którym
stronnictwa nie miałyby tylko ponosić odpowiedzialności, lecz musiałyby również i współdecydować. Stwierdzam w imieniu Stronnictwa
Narodowego, że rozmowy prowadzone w tonie i stylu wczorajszej konferencji uważamy za bezcelowe.33

List ten zapoczątkował trwającą kilkanaście dni wymianę korespondencji z premierem.
Sikorski opowiedział 18 sierpnia. Pomimo „wyrażenia ubolewania” z powodu atmosfery panującej na spotkaniu 15 sierpnia oraz zapewnień, że do współpracy z obozem narodowym
„zawsze przywiązywał i przywiązuje należytą wagę”, podtrzymał on zarówno zarzuty sformułowane wówczas wobec Bieleckiego, jak również postulaty: Deklarację Zasad Jedności Narodowej
z 26 lipca oraz zasady dodatkowe z 15 sierpnia, których akceptację uznawał za „konieczny
warunek dalszego prowadzenia rozmów”.34

32
Z rozmowy, którą kilka dni później na polecenie premiera przeprowadził z Saverym Adam Romer, wynika,
że Bieleckiemu udało się przekonać brytyjskiego dyplomatę do swojej koncepcji rekonstrukcji rządu. Savery powiedział
bowiem Romerowi, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podanie się całego rządu polskiego do dymisji i powołanie
nowego, nawet wówczas, jeśliby jego członkami mieli zostać „przeważnie ci sami ministrowie”. Savery twierdził, że
Bielecki w rozmowie z nim nie wypierał się gotowości uznania umowy, tylko „lekko krytykował niektóre jej aspekty”. Brytyjski
dyplomata, zastrzegając się, że mówi tylko we własnym imieniu, stwierdził dalej, że „dla przywrócenia pełnej jedności
czterech stronnictw należałoby zrobić choćby daleko idącą ofiarę”, uznając „pójście na rękę Stronnictwu Narodowemu
w osobie p. Bieleckiego za jak najbardziej pożądane”. Rekonstrukcja gabinetu, w myśl propozycji prezesa SN, miała
„umożliwić wyjście z okresu rządów «osobistych» na tory «rządów zespołowych»”. Podobne stanowisko w rozmowie
z Seydą miał – według Savery’ego – zająć Cecil Dormer, ambasador brytyjski przy rządzie RP na wychodźstwie. Na
czynione z powodu tych rozmów zarzuty Sikorskiego, Seyda odpowiedział w cytowanym już liście z 18 sierpnia, pisząc:
„Co do rozmów z Anglikami, których miałem dotąd zaledwie trzy w sprawie umowy polsko-sowieckiej, stwierdzam,
że miałem do nich prawo i nie zaniecham ich i na przyszłość, wiedząc, gdzie jest granica, której w takim wypadku
przekraczać nie należy. Rozmowy z przedstawicielami innych narodowości nie mogą pozostać przywilejem pewnych kół
polskich, a innym być zakazane”. Zob. Tamże, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Notatka A. Romera z rozmowy z F. Saverym,
k. 42‑45; tamże, Zespół PRM 60C/41, List M. Seydy do premiera W. Sikorskiego z 18 VIII 1941 r., k. 5.
33
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Tamże, Zespół PRM, sygn. 60D/41, List T. Bieleckiego do premiera W. Sikorskiego z 16 VIII 1941 r., k. 9‑11.
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Sikorski pisał, że nie zamierza krępować prywatnych kontaktów Bieleckiego z wojskiem, ale nie będzie
tolerował namawiania wojskowych przez kogokolwiek do czynów czy manifestacji uczuć, sprzecznych z dyscypliną
wojskową. Odnośnie zaś do rozmów prezesa SN w Brytyjczykami, to premier stał na stanowisku, że „mogłyby być
[one] nawet pożyteczne, o ile uzupełniałyby informacyjną działalność czynników rządowych”, są natomiast szkodliwe,
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19 sierpnia Bielecki nie wziął udziału w konferencji przywódców czterech stronnictw.
Stronnictwo Narodowe reprezentował Seyda. „Punktem wyjścia” do dalszych rozmów miała być
Deklaracja Zasad Jedności Narodowej wraz z zasadami dodatkowymi zawartymi w liście premiera z 15 sierpnia. Mikołajczyk, który nadawał ton całemu spotkaniu, oraz Herman Lieberman,
przewodniczący Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS, i Karol Popiel, prezes Stronnictwa
Pracy, oczekiwali po prostu ich akceptacji. Zdecydowanie odrzucili oni podniesioną przez Seydę
możliwość powierzenia Bieleckiemu stanowiska wicepremiera czy nawet tylko ministra.35 Nie
zgadzali się również na zaproponowaną przez Seydę likwidację kryzysu rządowego poprzez zdymisjonowanie całego obecnego gabinetu i powołanie nowego, oświadczając, że nie może być
mowy „o przerywaniu żywota obecnego rządu nawet na 5 minut”. Kwestia rekonstrukcji rządu
była ich zdaniem „bardzo prosta”: Seyda powinien wycofać swoją dymisję i wrócić do rządu, natomiast prezydent winien przyjąć dymisję Zaleskiego i gen. Sosnkowskiego. W ich miejsce mieli
zostać mianowani nowi ministrowie i „sprawa będzie załatwiona”.
Liderzy SL, PPS i SP skłonni byli co najwyżej zaakceptować zgłoszony przez Seydę postulat
utworzenia ściślejszego tzw. gabinetu wojennego, który mieli tworzyć premier oraz czterej ministrowie, reprezentujący poszczególne stronnictwa. Ustalono, że ów „gabinet wojenny” byłby
organem Rady Ministrów, „organem pracy i kierownictwa politycznego, zajmującym stanowisko
decydujące w wypadkach bardzo pilnych, we wszystkich jednak sprawach poza bezwzględną pilnością w sprawie zasadniczej, decyzja należałaby do Rady Ministrów”. Zaakceptowano również
wniosek Seydy, aby w skład rządu wchodziło po dwóch przedstawicieli z każdego stronnictwa
(nie oznaczało to jednak wykluczenia ministrów pozapartyjnych).36 Kolejne spotkanie przywódgdy wciągają Anglików „w roztrząsanie naszych stosunków wewnętrznych pod partyjnym katem widzenia”. Zob. Tamże,
Zespół PRM, sygn. 60D/41, List premiera W. Sikorskiego do T. Bieleckiego z 18 VIII 1941 r., k. 12‑13.

35

Lieberman, Mikołajczyk i Popiel zgodnie oświadczyli, że „ze względów zasadniczych absolutnie nie mogliby
się zgodzić” na to, aby Bielecki został wicepremierem. Co zaś się tyczy udziału w rządzie prezesa SN w charakterze
tylko ministra (nawet bez precyzowania, który z resortów mógłby mu ewentualnie przypaść), to Lieberman wyraził
„zdecydowany sprzeciw”, dopuszczając jedynie możliwość przedstawienia udziału Bieleckiego w rządzie swojemu
stronnictwu, tj. PPS, ale tylko wtedy, gdyby uprzednio uznał on zasady jedności narodowej; Popiel, choć „osobiście”
był za, to wypominał Bieleckiemu „kluczenie” w okresie „upadku Francji i cały rok potem”, uznając, że prezes SN z tego
powodu „nie ma prawa moralnego dziś wchodzić do gabinetu”; Mikołajczyk natomiast, który zajmował najbardziej
nieprzyjazne względem Bieleckiego stanowisko, powtórzył to, co powiedział na forum Rady Ministrów tydzień wcześniej,
insynuując, że prezes SN „po roku nieobecności przyjechał [do Londynu] z postanowieniem zmiany rządu i wyrzucenia
swego ministra [Seydy], by wejść na to miejsce. Skorzystał z zagadnienia polsko-sowieckiego, by swoją osobistą
i partyjną sprawę przy tej okazji rozegrać”. „To jest niemoralne – grzmiał lider ludowców – i mianowanie go ministrem
byłoby niemoralnością. My będziemy zwalczać każde zamierzenie dyktatorskie, zdążające do chwytania gwałtem
władzy w swoje ręce, dokąd zmierza SN, a co musi grozić rozlewem krwi bratniej w Polsce. […] Panowie z SN – mówił
dalej Mikołajczyk – mogą sobie uznawać totalistyczny system organizacyjny i dyktaturę p. Bieleckiego, ale nie mają
prawa byśmy, trzy stronnictwa demokratyczne, mieli od tego być zależni”. Seyda próbował protestować, mówiąc, że „nie
powinien słuchać tego wszystkiego”, że „nie może zgodzić się, by prezesa SN w ten sposób wykluczać”, przypominając,
że na wychodźstwie w imieniu SN decydują Bielecki, Folkierski i on. Sam Bielecki w nagranych w 1978 r. wspomnieniach
stanowczo zaprzeczył jakoby „proponował siebie na wicepremiera, a Seydę chciał spławić”. „To są kłamstwa oczywiste
– mówił. Seyda zażądał dla mnie [stanowiska wicepremiera], ale bez porozumienia ze mną. Widocznie tak on myślał,
że ja chcę tego, a ja nie chciałem. To, że ja nie bardzo się paliłem do tek ministerialnych, to dałem dowód, kiedy tworzył
się rząd [Tomasza] Arciszewskiego”. Zob. Tamże, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Notatka z konferencji stronnictw 19 VIII
1941 r., k. 27‑30; S. Kilian, Myśl społeczno-polityczna…, s. 62.
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Na podniesione przez Seydę wątpliwości, że to „nie będzie po koleżeńsku”, jak jeden minister wróci, a dwaj
pozostali nie, Mikołajczyk odpowiedział, iż nie reprezentowali oni stronnictw politycznych i „muszą odejść”, dodając, że
jeżeli jest tak, jak twierdzi prezes SN, że gen. Sosnkowski reprezentuje piłsudczyków, to tym bardziej powinien on odejść
z rządu, gdyż do gabinetu jedności narodowej nie można dopuszczać piłsudczyków. Zob. Tamże, Zespół PRM, sygn.
60E/41, Notatka z konferencji stronnictw, 19 VIII 1941 r., k. 31‑33. Przeciwko propozycji „gabinetu wojennego” oponował
początkowo Mikołajczyk. Twierdził, że nie może być „lepszych i gorszych ministrów” i proponował, aby rolę takiego
ciała pełnił raczej Komitet Polityczny, który „nie ubliżałby godności ministrów”. Seyda, w przeciwieństwie do Bieleckiego,
na czele tego ściślejszego gabinetu chciał widzieć nie wicepremiera do spraw politycznych, ale osobiście premiera.

ców czterech stronnictw wyznaczono na następny dzień, lecz najprawdopodobniej do niego nie
doszło.37
23 sierpnia Bielecki przesłał premierowi oficjalne Stanowisko Stronnictwa Narodowego w sprawie
kryzysu rządowego, przyjęte na posiedzeniu Komitetu Politycznego dzień wcześniej.38 Ten sześciopunktowy dokument porządkował w zasadzie i powtarzał to wszystko, co wcześniej deklarowali
już prezes SN oraz częściowo również Seyda. Warunkiem wejścia SN do rządu było ustąpienie
obecnego i utworzenie nowego gabinetu, opartego na „nowych podstawach”. Taka formuła rekonstrukcji rządu pozwalała stronnictwu Bieleckiego uchylać się od odpowiedzialności za dotychczasowe nieaprobowane deklaracje i zobowiązania gabinetu Sikorskiego (dotyczące przede
wszystkim kwestii wewnętrznych). W sprawie układu polsko-sowieckiego SN zgadzało się na zaproponowaną przez Mikołajczyka formułę złożenia do protokołu oświadczenia z zastrzeżeniami
do tego układu.39 Pozostawało natomiast przy swojej koncepcji rządu koalicyjnego jako zespołu
odpowiedzialnych za swe resorty ministrów z premierem na czele. Poszczególni ministrowie mieli być przedstawicielami stronnictw, zaś premier – jako primus inter pares – przewodniczyłby tylko
Radzie Ministrów i w pierwszej kolejności ponosił odpowiedzialność za pracę rządu. Premier musiał z każdym ze stronnictw uzgodnić wcześniej kandydatury ministrów, którzy z jego ramienia
mieli wejść do rządu, i dopiero potem przedkładać je do zatwierdzenia prezydentowi.
Stronnictwo Narodowe kładło przy tym nacisk nie tylko na „ilość, ale i wagę tek przy
ich podziale między stronnictwa”. W celu „sprawniejszego działania rządu” proponowano
utworzenie „gabinetu ściślejszego”, składającego się z premiera i czterech ministrów reprezentujących stronnictwa. Jego zadaniem miało być „przygotowywanie obrad Rady Ministrów
oraz sprawowanie funkcji rządowych w czasie między posiedzeniami pełnej Rady Ministrów”.
Ów „gabinet ściślejszy” miał zbierać się przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dodatkowo „we
wszystkich sprawach programowych” oraz „ważnych sprawach państwowych” należało uzgodnić stanowisko wszystkich stronnictw. Tym samym SN raz jeszcze potwierdziło, iż wyżej
stawia zasadę jednomyślności czterech stronnictw w najważniejszych sprawach dotyczących
Proponował również, aby oprócz ministrów, reprezentujących cztery stronnictwa, w jego obradach mogliby również brać
udział – ale bez prawa głosowania – ministrowie spraw zagranicznych oraz informacji i dokumentacji. Zob. Tamże, k. 28.

37
Zapewne na to spotkanie Seyda opracował kompromisowy projekt, określający warunki powrotu SN do
rządu, oraz tzw. ogólne zasady, które były przeredagowaną wersją Deklaracji Zasad. Już po fiasku sierpniowych rozmów,
1 września Seyda przekazał ten projekt A. Romerowi. Zob. Tamże, Zespół PRM, sygn. 60E/41, Projekt M. Seydy, k. 93‑95;
tamże, Zespół PRM, sygn. 61, Notatka A. Romera z rozmowy z M. Seydą, 1 IX 1941 r., k. 60. Por. przypis 51.

38
W liście tym prezes SN raz jeszcze oświadczył, że nigdy nikogo nie namawiał do „manifestowania
uczuć sprzecznych z dyscypliną wojskową”, jak również „nie wciągał Anglików w roztrząsanie naszych stosunków
wewnętrznych pod partyjnym kątem widzenia”. Bielecki przypomniał również premierowi, że na temat Deklaracji Zasad
Jedności Narodowej dwukrotnie rozmawiał z Mikołajczykiem, występującym przecież w jego imieniu, zaś „notatka
dotycząca podstaw wyjścia z kryzysu” została wycofana w pierwotnej redakcji, niemniej na te „obydwa wręczone mu
sformułowania” opowiada oficjalnie w „formie kontrpropozycji”, przedkładając na piśmie oficjalne Stanowisko SN. Po
latach prezes SN przyznał, że jakąś antyrządową agitację w obozach wojskowych w Szkocji jednak organizowano:
„Myśmy wojsko wtedy… naszych kolegów w wojsku nawet uruchomili do tych rzeczy i robili protesty, to mi wypomniał
na tej konferencji [tj. 15 sierpnia] gen. Sikorski i powiedział mi właśnie, że mnie do wojska weźmie”. Zob. Tamże, Zespół
PRM, sygn. 60D/41, List T. Bieleckiego do premiera W. Sikorskiego z 23 VIII 1941 r., k. 14; S. Kilian, Myśl społecznopolityczna…, s. 62.
39
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Oświadczenie to nie miało być publikowane, chyba, że na tę propozycję nie zgodziłyby się pozostałe
stronnictwa. Wówczas oświadczenie zostałoby podane do publicznej wiadomości. Brzmiało ono: „Stronnictwo
Narodowe stwierdza, że wchodząc do zrekonstruowanego rządu, nie zmienia swej oceny odnośnych sformułowań
umowy polsko-sowieckiej, a zwłaszcza jej artykułu pierwszego. Niezależnie od tego Stronnictwo Narodowe gotowe jest
współpracować z innymi ugrupowaniami nad realizacją układu zawartego bez jego udziału, w sposób, który by przyniósł
Polsce możliwie duże korzyści dla niesienia pomocy wszystkim zatrzymanym na terenie Rosji rodakom, dążąc zarazem
do zapewnienia pełnej integralności naszego terytorium państwowego”. Zob. AIPMS, Zespół RRM, sygn. 60D/41,
Stanowisko Stronnictwo Narodowego w sprawie kryzysu rządowego, 22 VIII 1941 r., k. 18.
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przyszłości Polski, niż zasadę ich jedności programowej, której akceptacji tak stanowczo domagali się Sikorski i Mikołajczyk.
Jedynym novum, nieporuszanym we wcześniejszych rozmowach, była propozycja, aby również Rada Narodowa składała się „głównie z przedstawicieli tworzących rząd koalicyjny”.
Premier miał przedkładać prezydentowi kandydatury do Rady wskazane mu przez poszczególne stronnictwa, zaś w przypadku kandydatów spoza partii powinien je wcześniej uzgodnić
z władzami wszystkich czterech stronnictw.
Uchylając się od dyskusji nad Deklaracją Zasad Jedności Narodowej, stronnictwo Bieleckiego
wskazywało cztery główne zadania rządu RP na wychodźstwie:
1. Odbudowanie państwa polskiego [z] rozległym i bezpośrednim
dostępem do morza, w granicach dających rękojmię trwałego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie konferencji
pokojowej. Celowi temu służyć winny samodzielna polska polityka zagraniczna, współdziałająca z państwami sojuszniczymi, oraz należyte informowanie opinii obcej o położeniu Narodu polskiego, o jego prawach
i roli w Europie.40
2. Organizowanie i kierowanie zbrojnym wysiłkiem Narodu.
3. Pomoc moralna i materialna Krajowi i opieka nad polskimi rzeszami uchodźczymi.
4. Opieka nad zasobami materialnymi i dorobkiem kulturalnym
Narodu.

Spełnienie tych zadań przez rząd miało umożliwić narodowi polskiemu po zakończeniu
wojny „powzięcie decyzji co do form, w jakich zechce rozwijać swe życie państwowe, społeczne i gospodarcze”. W Stanowisku SN raz jeszcze przypominano, że „przesądzanie zagadnień
wewnętrznych i ustrojowych należy nie do emigracji, lecz jedynie do kraju”. Deklarowano tylko (co było zgodne z zasadami jedności narodowej), że SN „pragnie utrwalenia w Polsce silnej
władzy wykonawczej, opartej o zaufanie Narodu i kontrolowanej przez przedstawicielstwo
narodowe, wybrane na zasadach demokratycznych” oraz przeciwne jest „rządom jednostki
czy klik”.41
Czy warunki SN były wygórowane? Jeśli nawet, to Bielecki mimo wszystko wykazywał
jednak gotowość do kompromisu. Owszem, nie zamierzał ustąpić w sprawie faktycznej,
a nie tylko pozorowanej rekonstrukcji rządu, tj. utworzenia nowego, w pełnym tego słowa
znaczeniu koalicyjnego rządu, do którego ministrowie byliby delegowani przez poszczególne
stronnictwa, ani przyjąć Deklaracji Zasad Jedności Narodowej.42 Ale gotów był nie kruszyć dalej kopii w sprawie uznania układu polsko-sowieckiego, akceptując – zaproponowane przez

40
Ostatnie zdanie jest wyraźną aluzją do wielokrotnie podnoszonej przez Bieleckiego i Seydę krytycznej oceny
pracy ministra S. Strońskiego, kierującego resortem informacji i dokumentacji.

41
AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60D/41, Stanowisko Stronnictwo Narodowego w sprawie kryzysu rządowego, 22
VIII 1941 r., k. 15‑17.
42

A swoją drogą okoliczności opracowania ad hoc – z inicjatywy Mikołajczyka – tej Deklaracji w drugiej połowie
lipca 1941 r. i domaganie się przez Sikorskiego jej natychmiastowej niemal akceptacji przez Bieleckiego podczas
spotkania 26 lipca, nasuwają nieodparte podejrzenia, że jej autorom chodziło bardziej o szachowanie nią prezesa SN,
aniżeli o faktyczne wypracowanie spójnej i wyważonej, tj. aprobowanej przez wszystkie cztery stronnictwa wizji przyszłej
Polski. Bielecki zupełnie zignorował ten dokument (powstały bez udziału przedstawiciela SN), a Seyda jeszcze 19
sierpnia podczas spotkania z przywódcami trzech stronnictw przyznał, że go nie zna.

Mikołajczyka – rozwiązanie w postaci złożenia protokołu rozbieżności w jego ocenie przez SN.
Bielecki zgadzał się również na formułę o silnej władzy wykonawczej, kontrolowanej przez
parlament wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów. Była to przecież jasna akceptacja
zasad demokracji, czego domagali się jego rozmówcy. Pole do dalszych negocjacji pozostawało
zatem otwarte.
Niestety, gen. Sikorski już chyba nie zamierzał negocjować z prezesem SN. W liście z 30
sierpnia wracał do – wydawałoby się, że nie będącego już kwestią sporną – układu polsko-sowieckiego, pisząc, iż nigdy nie zgodzi się na współpracę w rządzie z kimkolwiek, kto „nie uznawałby bezwarunkowo i bez zastrzeżeń umowy polsko-sowieckiej i nie ponosiłby za nią pełnej
odpowiedzialności. Umowę tę należy albo uznać, albo odrzucić: tertium non datur”. Premier
odrzucał tym samym formułę złożenia przez SN do protokołu Rady Ministrów oświadczenia z zastrzeżeniami do tego układu. Przy okazji Sikorski z sobie tylko wiadomych powodów
stwierdził, że ostateczna treść umowy polsko-sowieckiej „jest znacznie lepsza od projektu
zatwierdzonego jednomyślnie przez rząd z udziałem przedstawicieli wszystkich stronnictw”,
tj. na posiedzeniu Rady Ministrów 21 lipca. W sposób nie mniej stanowczy premier wykluczył współpracę z każdym, kto nie uznawałby nie tylko Deklaracji Zasad Jedności Narodowej, ale
również wszystkich innych „zobowiązań zaciągniętych wobec Kraju i świata” przez rząd RP,
poczynając od jego odezwy z 18 grudnia 1939 r.
W liście nie brakowało także osobistych aluzji i złośliwych (nie zawsze prawdziwych) uwag
pod adresem Bieleckiego. Premier, mając na myśli prawie roczny pobyt prezesa SN na kontynencie po klęsce Francji, zastrzegł się „przeciwko krytykom ze strony kogokolwiek, kto
w ciągu tych dwóch lat od czasu katastrofy znajdował się poza nawiasem prac rządowych,
szczególnie tu na gruncie angielskim, gdzie wszystko musieliśmy budować z niczego, od
podstaw” oraz zaznaczył, że „nie ma potrzeby przywiązywania zbytniej wagi do odmiennych
opinii garstki Polaków w Anglii, niemogących legitymizować się aktualnymi instrukcjami do
reprezentowania Kraju”. Ostatnie zdanie tego listu nie pozostawiało chyba wątpliwości, jak
premier i Naczelny Wódz wyobrażał sobie ewentualne porozumienie z Bieleckim: „Dla Obozu
Narodowego współpraca z rządem Jedności Narodowej jest i pozostaje otwartą na warunkach
równych praw i równej odpowiedzialności”.43
Generał Sikorski oczekiwał więc tylko bezwarunkowej akceptacji układu polsko-sowieckiego oraz Deklaracji Zasad. Na to zaś prezes SN nie zamierzał się zgodzić. W zaistniałej sytuacji do porozumienia dojść więc nie mogło. Jak określił to Bielecki w cytowanym już kilkakrotnie wywiadzie dla Myśli Polskiej, z chwilą, gdy „przedstawione przez SN warunki zostały
odrzucone, rozmowy się przerwały, bo nie było już o czym mówić”.44
Fiasko tych rozmów zbiegło się z podpisaniem 22 sierpnia przez prezydenta dymisji trzech
ministrów. Stanowisko, które w trakcie sierpniowych rozmów z Sikorskim zajął Raczkiewicz,
było wybitnie pojednawcze. Pomimo wysłania 1 sierpnia listu do premiera, w którym
stwierdzał, że w świetle obowiązującej konstytucji układ z ZSRS nie ma mocy wiążącej dla
Rzeczypospolitej, oraz zapowiedział, że nie podpisze dymisji trzech ministrów45, prezydent
dał się później zepchnąć do defensywy.46 Nie tylko odstąpił od planu Sosnkowskiego, ale nie

43
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AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60/D, List premiera W. Sikorskiego do T. Bieleckiego z 30 VIII 1941 r., k. 19‑20.

„Zagadnienie Rządu. Wywiad z dr. Tadeuszem Bieleckim, prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa
Narodowego”, Myśl Polska, nr 11‑12 (20 IX 1941).

45
List ten stał się przedmiotem ożywionej dyskusji na posiedzeniu kadłubowej Rady Ministrów 2 sierpnia. Zob.
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 116‑124.
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Szerzej o kryzysie rządowym wywołanym podpisaniem układu polsko-sowieckiego zob. Układ Sikorski‑
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potrafił również wymóc na Sikorskim faktycznej rekonstrukcji gabinetu, na co liczył przecież
Bielecki. Słusznie zatem triumfujący premier nazwał zgodę prezydenta na dymisję trzech
ministrów „kapitulacją bez żadnych warunków”.47
Stronnictwu Narodowemu dano od razu odczuć skutki nieprzyjęcia warunków rządowych.
Myśli Polskiej, wychodzącemu od marca 1941 r. dwutygodnikowi, będącemu organem SN, odebrano w końcu sierpnia subwencję rządową z Funduszu Kultury Narodowej. Była to oczywista kara za
krytyczne stanowisko wobec układu polsko-sowieckiego czy szerzej – za odmienną ocenę przez
redakcję pisma całej polityki zagranicznej oraz stosunków wewnętrznych w „polskim Londynie”.48
Stanowisko przyjęte przez Komitet Polityczny SN 22 sierpnia nie było jednak akceptowane
przez wszystkich członków kierownictwa tej partii, skłonnych w imię „Jedności Narodowej”
zgodzić się na warunki przedstawione przez premiera i przewodniczących trzech stronnictw.
Własny, bardziej kompromisowy projekt porozumienia przygotował Seyda. Lider wielkopolskiej endecji starał się dotychczas być w pełni lojalnym wobec Bieleckiego. 19 sierpnia – jak
już wspomniano – bronił prezesa SN podczas spotkania z Mikołajczykiem, Liebermanem
i Popielem. Dwa dni później w prywatnej rozmowie z Leitgeberem, referując mu przebieg
tamtego spotkania i zgłaszane przez tych polityków „zastrzeżenia przeciw reprezentowaniu
Stronnictwa Narodowego w rządzie przez Bieleckiego”, oświadczył stanowczo, iż „nie przyjmuje dyskusji na ten temat”, gdyż „jest to wewnętrzna sprawa Stronnictwa”.49 Seyda liczył,
że jego projekt – uwzględniający to, co (jak sądził) udało się ustalić podczas spotkania 19
sierpnia – zostanie zatwierdzony przez Komitet Polityczny SN, a następnie przyjęty przez
premiera i trzy pozostałe stronnictwa. Stało się jednak inaczej. 22 sierpnia projekt Seydy nie
zyskał akceptacji prezesa SN i większości członków Komitetu Politycznego, choć niektóre
jego propozycje znalazły się w uchwalonym Stanowisku.50
Majski, s. 42‑76; M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego w Wielkiej
Brytanii 1939‑1945 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999): s. 152‑167.

47

Cyt. za: I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski…, s. 228. Autor ten słusznie nazywa postawę prezydenta
w trakcie kryzysu rządowego mianem „indolencji politycznej głowy państwa”. Zob. Tamże, s. 217.  

48
Owa subwencja pokrywała około 50 proc. wydatków Myśli Polskiej. Po jej odebraniu redakcja była zmuszona
zwrócić się z apelem do czytelników o wpłacanie, poza prenumeratą, datków na fundusz prasowy. 29 VIII 1941 r. redaktor
naczelny, Marian E. Rojek, pisał z wyrzutem do prof. Stanisława Kota, ciągle jeszcze ministra spraw wewnętrznych, że
„zasiłek dla «Myśli Polskiej» nie był uwarunkowany obowiązkiem popierania Rządu i nie mógł być nagrodą za chwalenie
rządu, gdyż na to «Myśl Polska» nigdy by się nie zgodziła. Dzisiaj zaś odebranie zasiłku staje się karą za krytyczną ocenę
historycznego aktu państwowego”. Cyt. za: M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa…, s. 171;
„Sprawa utrzymania «Myśli Polskiej»”, Myśl Polska, nr 11‑12 (20 IX 1941).
49
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W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 140.

Seyda nie proponował już dymisji obecnego rządu i utworzenia nowego, wiedząc, że postulat ten nie
zyska akceptacji trzech pozostałych stronnictw. W swoim projekcie sprawę tę pominął milczeniem. Pozostałe jego
postulaty, dotyczące rekonstrukcji rządu, niewiele różniły się od tych, które ostatecznie znalazły się w przyjętym przez
Komitet Polityczny SN Stanowisku. Seyda proponował m.in., że gdyby w ważnych sprawach państwowych nie udało
się uzgodnić stanowiska wszystkich czterech stronnictw, wówczas rozstrzygnięcie miało zapadać większością głosów,
„a mniejszość – bez nacisku – dostosowuje się do uchwały większości”. W skład rządu, oprócz premiera, miało
wchodzić „po dwóch przedstawicieli każdego stronnictwa oraz niezbędna ilość ministrów fachowych spoza stronnictw”,
zaś w skład gabinetu ściślejszego, oprócz premiera i czterech ministrów reprezentujących stronnictwa, również minister
spraw zagranicznych. W ustnych rozmowach z grona ewentualnych pozapartyjnych ministrów – fachowców Seyda
wykluczał zdecydowanie osoby dotychczasowych dwóch ministrów: skarbu – Henryka Strasburgera oraz informacji
i dokumentacji – S. Strońskiego. W przyszłym rządzie nie wyobrażał sobie również współpracy z gen. Sosnkowskim.
Wydaje się, że osią postulowanej przez Seydę gruntownej przebudowy rządu była koncepcja owego ściślejszego – czy
jak go sam nazywał „wojennego” – gabinetu. To on – dając z jednej strony „szersze «podmurowanie»” premierowi
– powinien tak naprawdę rządzić i być „najściślejszym doradcą” gen. Sikorskiego, ograniczając jego „samowładztwo”
i „dyktatorskie metody działania” oraz zakulisowy wpływ wywierany na premiera przez osoby z jego najbliższego
otoczenia. Seyda nie kwestionował przy tym autorytetu Sikorskiego jako premiera, uważając, że tylko „Generał może
być Szefem Rządu”. Istota jego propozycji sprowadzała się więc do tego, aby w przyszłości wszystkie cztery stronnictwa

Tego samego dnia w liście do gen. Sikorskiego Seyda podtrzymał swój wniosek o dymisję.
Odnosząc się do rokowań w sprawie „szczerej jedności narodowej” i swojego w nich udziału,
pisał: „Zrobiłem na wszystkie strony wszystko, co było w mej mocy, by do rzetelnego porozumienia doszło. Więcej już zrobić nie mogę”.51 Rozgoryczony, główną odpowiedzialnością
za niedojście do porozumienia obarczał Bieleckiego. Kilka dni później zdecydował się – jak
sam to określił – „wziąć urlop” ze Stronnictwa Narodowego, tj. odsunąć się od czynnej w nim
działalności. Ówczesny stan ducha i myśli byłego ministra trafnie oddał Leitgeber po jednej
z rozmów: „Jest nastawiony na tak wysoki ton patriotyczny, tak nieosobisty, że graniczy to
z pojęciami idealistycznymi. Służyć sprawie polskiej, nie zważać na własną osobę i własne
ambicje, nie zważać na stronnictwo – oto myśl przewodnia postępowania Seydy”.52
Niezadowolenie z „linii” Bieleckiego wyrażało jeszcze kilkoro członków Komitetu
Politycznego, m.in. Zofia Zaleska53 i prof. Bohdan Winiarski.54 Był to początek wewnętrznej
frondy, która kilka miesięcy później doprowadziła do rozłamu w SN. Przesilenie rządowe, które zaczęło się 25 lipca, formalnie zakończyło się 3 września. W tym dniu prezydent podpisał
dekrety mianujące nowych ministrów. Stanisław Mikołajczyk – po prof. Kocie, który został
ambasadorem w Moskwie – objął ministerstwo spraw wewnętrznych i jednocześnie stanowisko wicepremiera, Herman Lieberman został ministrem sprawiedliwości, a Karol Popiel
miały jednakowy wpływ i dostęp do premiera, oraz aby sprawy uzgodnione w gronie ministrów przedstawicieli stronnictw
nie były później „obalane przez ministrów fachowców”. Drugą część projektu Seydy stanowiły „Ogólne zasady”, którymi
powinien się kierować rząd. Były one przeredagowaną wersją Deklaracji Zasad Jedności Narodowej, a zatem było
mało prawdopodobne, aby zyskały akceptację Bieleckiego. Stwierdzały one m.in. że państwo polskie będzie stało „na
gruncie kultury i zasad chrześcijańskich” oraz gwarantowały „zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz
poszanowania swobód obywatelskich, jak też praw narodowych mniejszości narodowych”. A swoją drogą ciekawe, że
w oficjalnym Stanowisku SN owo odwołanie się do „kultury i zasad chrześcijańskich” – wydawałoby się, że oczywiste
– również zostało pominięte. Paradoksalnie spowodowane to było zbytnią ogólnikowością tej formuły, gdyż postulowane
przez SN od połowy lat 30. państwo polskie miało być par excellence państwem katolickim. Zob. Tamże, Zespół PRM,
sygn. 60E/41, Projekt M. Seydy, k. 93‑95; tamże, Zespół PRM, sygn. 61, Notatka A. Romera z rozmowy z M. Seydą,
k. 55‑57 (dokument niedatowany – wpłynął do kancelarii PRM 27 VIII 1941 r., ale z kontekstu wynika, że do rozmowy tej
doszło w dniu posiedzenia Komitetu Politycznego SN, tj. 22 sierpnia); W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 140.
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AIPMS, Zespół PRM, sygn. 60C/41, List M. Seydy do gen. W. Sikorskiego z 22 VIII 1941, k. 15. Odpowiadając
na ten list 1 września – a więc już po podpisaniu dymisji trzech ministrów przez prezydenta Raczkiewicza – Sikorski
wyraził żal z powodu ustąpienia Seydy. Uznał jednak za wskazaną dalszą współpracę byłego ministra z Biurem Prac
Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych, tym bardziej, że – jak kurtuazyjnie napisał – „wysoko cenił wielkopolski
odłam Stronnictwa Narodowego”, którego Seyda „od tak dawna jest porte parole”. Były minister przypomniał więc
premierowi, że powodem złożenia dymisji była krytyczna ocena układu polsko-sowieckiego, zwłaszcza jego artykułu
pierwszego. „Gdy jednak nastąpiło podpisanie traktatu, byłem zdania, któremu dawałem głośno wyraz, że wszyscy
winni stanąć na gruncie faktu dokonanego celem zrealizowania dodatnich postanowień umowy. Jeżeli mimo to i mimo
moich pozytywnych zabiegów u wszystkich w rachubę wchodzących czynników, nie doszło do porozumienia czterech
stronnictw w sprawie Jedności Narodowej i rekonstrukcji gabinetu, nie ode mnie to zależało”. Zob. Tamże, List gen. W.
Sikorskiego do M. Seydy z 1 IX 1941 r., k. 16; tamże, List M. Seydy do gen. W. Sikorskiego z 6 IX 1941 r., k. 19.
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W. Leitgeber, W kwaterze prasowej…, s. 146.

W rozmowie z A. Romerem stwierdziła ona, że „całkowicie solidaryzuje się ze stanowiskiem rządu” oraz
z „największym niepokojem obserwuje akcję Bieleckiego”. To Zaleska zresztą umówiła Romera na rozmowę z Seydą 22
sierpnia. Zob. AIPMS, Zespół PRM, sygn. 61/41, Notatka A. Romera z rozmowy z M. Seydą, k. 55.
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54
Podczas kolejnej rozmowy z Romerem Seyda miał mu powiedzieć, że w celu „wspólnego przeciwstawienia
się p. Bieleckiemu” porozumiał się z prof. Winiarskim, który „gotów był pójść «jeszcze dalej» w kierunku uniezależnienia się
od Stronnictwa Narodowego”. Do akcji przeciwko prezesowi SN Seyda miał nadzieję pozyskać innego członka Komitetu
Politycznego, Czesława Meissnera, b. sekretarza generalnego SN i prezesa Zarządu Okręgowego SN w Poznaniu.
Podczas tej rozmowy Seyda zadeklarował również, że „jest do dyspozycji Rządu”, gotów mu służyć jako urzędnik,
najlepiej w Biurze Celów Wojny. Sugerował nawet, aby ogłosić to w formie komunikatu w prasie. Jednocześnie były
minister prosił o przywrócenie subwencji dla Myśli Polskiej i niestosowanie szykan wobec członków SN zatrudnionych na
posadach rządowych, gdyż „byłoby [to] tylko na rękę p. Bieleckiemu”. Zob. Tamże, Notatka A. Romera z rozmowy z M.
Seydą, 1 IX 1941 r., k. 60.
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– ministrem bez teki. Kierownikiem ministerstwa spraw zagranicznych został ambasador RP
w Londynie, Edward Raczyński, pełniący teraz obie funkcje.55
Zamiast „głębokiej rekonstrukcji”, nastąpiło zwężenie podstawy politycznej rządu. Nie
był to rząd Jedności Narodowej, gdyż SN nie było w nim reprezentowane. Tego samego dnia
prezydent na wniosek premiera podpisał również zarządzenie o rozwiązaniu Rady Narodowej
RP. Decyzja ta została wcześniej ustalona z przewodniczącymi trzech stronnictw. Na konieczność rozwiązania Rady wskazywał przede wszystkim Mikołajczyk, argumentując, że nie można
„opłacać” przeciwników politycznych. Pod pretekstem koniecznej reorganizacji Rady pozbyto
się więc niewygodnych jej członków – przede wszystkich reprezentantów SN: Bieleckiego
i prof. Folkierskiego. Jak bowiem 4 września na posiedzeniu rządu mówił premier: „z chwilą
wejścia do rządu pp. Mikołajczyka i Liebermana [wiceprzewodniczących Rady Narodowej]
Prezydium Rady osierocone u szczytu przez śmierć Paderewskiego [29 VI 1941 r.], przeszłoby do rąk p[ana] Folkierskiego, co w obecnej sytuacji, kiedy Stronnictwo Narodowe nie jest
w Rządzie reprezentowane, a rozmowy o dalszą rekonstrukcję Rządu z jego udziałem są chwilowo zawieszone, stworzyłoby anomalię polityczną, pod każdym względem niepożądaną”.56

*
Surrounding the Sikorski-Mayski Agreement: The Polish National Party (SN)
vis-a-vis Poland’s Government-in-Exile
Tadeusz Bielecki and Marian Seyda – the main leaders of the Polish Right in exile – did not believe
that Gen. Władysław Sikorski would actually agree to sign an agreement with the Soviet Union on 30
July 1941. This was especially the case because the Prime Minister did not have the authority of Poland’s
President-in-Exile, Władysław Raczkiewicz. This issue generated a serious political crisis. Bielecki, the
chairman of the National Party (SN) proposed to resolve through the creation of a new cabinet composed
of ministers delegated by the various Polish political parties. A series of political consultations ensued with PM Sikorski, Stanisław Mikołajczyk, Gen. Kazimierz Sosnkowski, and President Raczkiewicz.
Seyda, however, did not see the removal of Sikorski, who was backed by the British, as a realistic possibility. Thus, he strove only to fundamentally restructure the cabinet to transform it into a bona fide
government of national unity, and was prepared to cooperate loyally with Bielecki in this regard.
The August 1941 talks failed to produce an agreement, however. Gen. Sikorski rejected the demands of the National Party, which had been announced on 22 August as the party’s official position.
Bielecki, in turn, found unacceptable the PM’s terms, which included the unconditional acceptance
of the Polish-Soviet agreement and the “Declaration of the Principles of National Unity.” Meanwhile,
within the Political Committee of the SN an opposition to the “Bielecki line” arose and rallied around
Seyda. This was an omen of the coming rift, which occurred several months later. The crisis ended formally on 3 September 1941 with the nomination of cabinet ministers. Instead of a fundamental reconstruction of the cabinet, its political base was simply narrowed. The new government was therefore not
a cabinet of national unity because the National Party’s official representatives were excluded from it.
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M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa…, s. 167.

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 3, s. 186‑187. Profesor Folkierski został wybrany wiceprzewodniczącym
Rady Narodowej (w miejsce przebywającego wówczas we Francji Bieleckiego) 5 III 1941 r. Po wyborze, Folkierski,
dziękując radnym za wybór, oświadczył, że po przyjeździe do Londynu Bieleckiego zrezygnuje z tej funkcji. Zob. AIPMS,
Zespół Rada Narodowa RP, sygn. A.5.1/31, Stenogram z posiedzenia Rady Narodowej 5 III 1941 r.

Siły zbrojne

Rządu Tymczasowego w połowie 1945 r.
na ziemiach między Odrą a Bugiem
Jarosław Pałka,
Tymoteusz Pawłowski
Artykuł opisuje wydarzenia rozgrywające się na obszarze ograniczonym od wschodu rzeką
Bug, a od zachodu Odrą, zbliżonym do granic dzisiejszej Polski. Dopiero od decyzji podjętych
w Poczdamie, latem 1945 r. tereny te można określać jako terytorium Polski.1 Od końca lipca
1944 r. administrował nimi – przynajmniej w teorii, bo w praktyce niemal wszystko zależało
od władz sowieckich – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a od początku 1945 r. marionetkowy Rząd Tymczasowy.
Siły zbrojne, którymi dysponował PKWN, od maja 1943 r. organizowała Armia
Czerwona.2 (Zgodnie z protokołem do konwencji haskiej organizowanie wojska z obywateli
państw obcych jest niezgodne z prawem.3) W lipcu 1944 r. formacjom tym nadano nazwę
„Wojsko Polskie”; w tym czasie miano to odnosiło się do zupełnie innej instytucji, której najważniejszymi elementami były Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz Armia Krajowa. Siły
zbrojne PKWN są najlepiej znane jako „Ludowe Wojsko Polskie”. Jest to nazwa używana

1
W Poczdamie podjęto też decyzję, że niemal połowa terytorium przedwojennej Polski, od półtora roku
okupowanego przez Armię Czerwoną, zostanie zaanektowana przez ZSRS. Zob. W. Materski, Dyplomacja Polski
„lubelskiej” (lipiec 1944 – marzec 1947) (Warszawa: ISP PAN – OW „Rytm, 2007); Historia dyplomacji polskiej, t. 6, (red.)
W. Materski, W. Michowicz (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010).
2

13 V 1943 r. Rząd RP złożył na ręce brytyjskiego ministra spraw zagranicznych notę, w której działania
sowieckie określono jako „cios w suwerenne prawa narodu polskiego” (zob. Nota Rządu RP z 13 V 1943 r. złożona
w Foreign Office w sprawie rozpoczęcia formowania 1. DP im. T. Kościuszki na terytorium ZSRR, ZS BN WBBH,
Formacje Polskie na Zachodzie, V-20-7, cz.1, s. 15‑17, cyt. za: Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego
systemu władzy. Udział 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino, (red.) S. Zwoliński (Warszawa:
Neriton, 2003): s. 42‑42). W pracy tej, powstałej w kręgu Wojskowego Instytutu Historycznego, wyrażono tezę, że choć
sformowanie 1. DP było wbrew polskiej racji stanu, to umożliwiło wyjście z sowieckiej niewoli kilkudziesięciu tysiącom
Polaków. Nie zwrócono jednak uwagi, że to co dla kilkudziesięciu tysięcy było końcem gehenny, stało się jej początkiem
dla kilkudziesięciu milionów.

3
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Już same tylko słowa przysięgi żołnierzy 1. DP: „Przysięgam dochować wierności sojuszniczej Związkowi
Radzieckiemu, który dał mi do ręki broń do walki z wspólnym wrogiem, przysięgam dochować braterstwa broni
sojuszniczej Czerwonej Armii” są pogwałceniem art. 45 regulaminu haskiego: „Zabrania się przymuszania ludności
terytoriów okupowanych do przysięgania na wierność państwu nieprzyjacielskiemu” (Konwencja haska IV, Załącznik do
konwencji: Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej (Regulamin haski z 1907 r.), Haga, 18 października
1907 r., „Dziennik Ustaw” 1927, nr 21, poz. 161). Treść przysięgi zmieniono dopiero dekretem PKWN z 31 VIII 1944 r.
Wykreślono z niej słowa o dochowaniu wierności ZSRS oraz braterstwa broni Armii Czerwonej. Żołnierze mieli teraz
„dochować wierności Krajowej Radzie Narodowej, Władzy Naczelnej Narodu Polskiego”. CAW, III.1.302, Rozkaz
Naczelnego Dowódcy nr 17 z dnia 4 IX 1944 r., k. 18.
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oficjalnie (ale nie urzędowa) rozpowszechniona dopiero w latach 60. i 70. XX w., natomiast
tuż po wojnie używano przede wszystkim określenia „odrodzone Wojsko Polskie”.4
Z powyższych powodów tytuł artykułu jest złożony. Rząd RP na Wychodźstwie wciąż funkcjonował, był powszechnie uznawany przez inne państwa (z wyjątkiem III Rzeszy oraz ZSRS).
Podlegały mu siły zbrojne nazywane Wojskiem Polskim – uznawanym przez wszystkie inne
państwa, z wyjątkiem ZSRS. Wreszcie granice Rzeczypospolitej były granicami z 1939 r., a negowały je III Rzesza, Słowacja oraz ZSRS.
Paradoksalnie określony w tytule problem badawczy jest białą plamą na mapie polskiej historiografii. W okresie PRL historią wojska zajmowali się niemal wyłącznie wojskowi, bo tylko oni
mieli swobodny dostęp do wydzielonych archiwów. Nadzór nad badaniami sprawował Główny
Zarząd Polityczny (poprzez Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej oraz
Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa Dzierżyńskiego), toteż obiektywizm wielu z tych
badań jest wątpliwy.5 Po otwarciu (w latach 90. XX w.) zamkniętych dotychczas archiwów, historycy skupili się przede wszystkim na tematyce dotyczącej organów bezpieczeństwa i polityki,
zainteresowania sztuką operacyjną nie wykraczały poza maj 1945 r.6 lub poza pojedyncze epizody, przede wszystkim zwalczanie UPA.7 Dzieje formacji, która stała się później „odrodzonym
Wojskiem Polskim”, od 10 maja 1945 r. aż po początek 1946 r. są wciąż niewystarczająco zbadane.
Siły zbrojne PKWN wchodziły w skład Armii Czerwonej – w teorii formalnie – do lipca
1944 r., a ich urzędowe nazwy to: „1. Dywizja Polska”, następnie „Korpus Polski”, „Armia
Polska”.8 Formacje te podlegały Armii Czerwonej organizacyjnie, operacyjnie i personalnie,

4

Zapomniane dziś już niemal całkowicie określenie „odrodzone Wojsko Polskie” pojawiało się w niemal
wszystkich oficjalnych dokumentach podpisanych przez ministra obrony narodowej, a także w literaturze propagandowej
z lat 40. i 50. Nawiązywało do tradycji i maskowało niejako przejęcie władzy przez siły polityczne związane z ZSRS.
Dość szybko stało się jednak kłopotliwe z powodów ideologicznych, albowiem zgodnie z wyznawaną przez marksistówleninistów zasadą determinizmu, burżuazyjna RP musiała upaść, aby można było zbudować dążącą do komunizmu
PRL. Według tej „logiki” wraz z RP musiały upaść także jej instytucje, a więc i WP. To kolejny spośród wielu przykładów
na to, w jaki sposób ideologia odcisnęła, i nadal odciska, piętno na polskiej terminologii historycznej.

5
Oczywiście nie wszystkich. Do chlubnych wyjątków należą prace prof. Jerzego Poksińskiego, który pod
koniec lat 80. zajął się aparatem terroru w „odrodzonym” WP [przede wszystkim TUN. Tatar – Utnik – Nowicki (Warszawa:
Bellona, 1992) oraz Spisek w wojsku. Victis honos (Warszawa: Bellona, 1994)]. Wartościowe są też prace, lub fragmenty
prac, o charakterze czysto idiograficznym, jak np.: K Frontczak, Siły zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę
pokojową 1945‑1947 (Warszawa: MON, 1974) lub L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego
(Warszawa: WIH, 1988). Ta ostatnia praca była mocno okrojoną wersją powstałego w przywoływanych tutaj instytucjach
wewnętrznego opracowania pt. Rozwój ludowego Wojska Polskiego w latach 1945‑1980, przez historyków potocznie
określanego jako „Dzieło I” i „Działo II”. Monografia wydana w 1986 r. zawiera dosyć dużo faktografii, szczególnie
dotyczącej organizacji, rozwoju poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz szkolenia bojowego i techniki wojskowej.
Wiedza ta podana jest niestety w formie propagandowej, a praca wpisuje się w ten rodzaj historiografii, której głównym
zadaniem jest opisywanie chlubnych dziejów wojska zależnego od komunistycznej władzy.
6

Zob. Cz. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego. Wojsko Polskie na froncie
wschodnim 1943‑1945 (Warszawa: „Neriton” – Akademia Świetokszyska, 2002); Wojsko polskie na froncie wschodnim.
Wybrane problemy, (red.) S. Zwoliński (Warszawa: WBBH, 2003); E. Kospath-Pawłowski, Wojsko Polskie na Wschodzie
1943‑1945 (Pruszków: „Ajaks”, 1993) oraz w nowym wydaniu tej książki, w którym merytoryka nie została zmieniona,
natomiast inaczej ustawiono akcenty w komentarzach: Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943‑1945
(Warszawa: Inicjał Andrzej Palacz, 2010).

7
Zob. G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943‑1948 (Warszawa: Volumen, 1999);
tegoż, Ukraińska partyzantka 1942‑1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii
(Warszawa: ISP PAN – OW „Rytm”, 2006); M. Jasiak, „Geneza i przebieg akcji «Wisła»” [w:] Polska-Ukraina: Trudne pytania,
t. 8: Materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”
(Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy AK, 2001); E. Misiło, Akcja Wisła. Dokumenty (Warszawa: Zakład Wydawniczy
„Tyrsa”, 1993); J. Pałka, Generał Stefan Mossor (1896‑1957). Biografia wojskowa (Warszawa: OW „Rytm”, 2009).
8

Od 1940 r. w Armii Czerwonej istniał litewski 29. Korpus Terytorialny, a następnie (od 1943 r.) 16. Litewska
DP (Strzelecka). Podobne były formacje łotewskie; z tego, co w 1941 r. pozostało z 24. Korpusu Terytorialnego
zorganizowano 43. Łotewską Dywizję Gwardii (początkowo 201. Łotewska DP), a po sformowaniu w 1944 r. 308.

większość kadry oficerskiej stanowili oficerowie Armii Czerwonej.9 Formalna podległość
sił zbrojnych PKWN Moskwie nie zakończyła się latem 1944 r. Jeszcze 20 listopada 1944 r.
„1-y Polski Pułk Piechoty” dostał zaszczytny przydomek „Praski” na mocy rozkazu nr 0373...
Naczelnego Dowódcy Armii Czerwonej. O wiele poważniejsze konsekwencje miało faktyczne
podporządkowanie sił zbrojnych PKWN dowództwu operacyjnemu Armii Czerwonej, którego elementem było m.in. wyodrębnianie wojsk technicznych z szeregów 1. Armii Polskiej
i przydzielanie ich armiom sowieckim. Tak było m.in. podczas krwawego przełamywania przez
polskich piechurów „Wału Pomorskiego”, gdy 2. Dywizja Artylerii, 1. Brygada Moździerzy i 1.
Brygada Pancerna wspierały żołnierzy sowieckich, a nie polskich.10
Dopiero od lipca 1945 r., od czasu konferencji poczdamskiej, od czasu utworzenia
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej prawidłowe merytorycznie jest określanie jego
sił zbrojnych jako Wojsko Polskie, a terenów przezeń administrowanych jako Polski. Do lipca 1945 r. należy używać określeń: siły zbrojne PKWN, siły zbrojne Rządu Tymczasowego.
Działania zbrojne przeciwko III Rzeszy skończyły się dla armii polskich walczących u boku
Armii Czerwonej 10 maja 1945 r., o godz. 10.00. 1. Armia Polska walczyła podporządkowana 1.
Frontowi Białoruskiemu, a 2. Armia Polska – 1. Frontowi Ukraińskiemu. Walki były krwawe.
Po ich zakończeniu stany faktyczne pułków piechoty stanowiły połowę stanów etatowych.
Szczególnie tragiczny był fakt, że hekatomba 2. Armii Polskiej pod Budziszynem (ponad 7500
poległych11) miała miejsce w ostatnim miesiącu wojny.
„Naczelnemu Dowódcy Wojska Polskiego”, Michałowi Żymierskiemu12, pod względem
operacyjnym podlegały oddziały tyłowe, szkolne oraz świeżo organizowane jednostki i związki
Łotewskiej DP zorganizowano Łotewski KP. Pod koniec wojny istniały też 118. i 122. Estońskie Dywizje Gwardii. Zadania
tych formacji polegały na wykuciu sowieckich kadr dla państw bałtyckich i walce z podziemiem niepodległościowym.
Także kadrowo przypominały dywizję kościuszkowską: w 16. Litewskiej DP. było 3720 Litwinów (36.3 proc.), 3064
Rosjan (29 proc.), 2973 Żydów (29 proc.) i 492 przedstawicieli innych narodowości (4.8 proc.). Żydzi stanowili 13 proc.
kadry oficerskiej i 342 proc. wszystkich żołnierzy piechoty, zdobyli też 12 gwiazd Bohaterów Związku Sowieckiego. Они
освобождали родную прибалтику, Андрей Петренко, кандидат исторических наук.Михаил Сушин. Красная Звезда, 6 maja
2005 r. Dostęp internetowy (do wszystkich materiałów – jeśli nie zaznaczono inaczej – z 17 IX 2011) http://www.redstar.
ru/2005/05/06_05/6_01.html. Šešioliktoji lietuviškoji: atsiminimų knyga 16-osios lietuviškosios Raudonosios vėliavos ordino
Klaipėdos šaulių divizijos istorija veteranų atsiminimuose, 1941‑1956, (red.) V. Stanika (Wilno: Gairės, 2008). O Armiach
państw bałtyckich po polsku m.in.: J. Rutkiewicz, Wojsko Łotewskie 1918‑1940 oraz łotewskie formacje zbrojne 1915‑1950
(Warszawa: Barwa i Broń, 2005); tegoż, Wojsko Litewskie 1918‑1940, litewskie formacje zbrojne 1940‑1953 (Warszawa:
Barwa i Broń, 2002). Formacje zbrojne utworzono także z jeńców rumuńskich: w 1943 r. sformowano 1. Rumuńską DP
im. Tudora Vladimirescu, a pod koniec wojny 2. Rumuńską DP im. Horii, Cloşci i Crişana. 29 VIII 1944 r 1. Rumuńska DP
wkroczyła do Bukaresztu.

9
Już po zakończeniu wojny, 2 VIII 1945 r., oficerowie wywodzący się z Armii Czerwonej stanowili jeszcze 40
proc. kadry oficerskiej (w tym 89 proc. oficerów lotnictwa). CAW, III.1.414, Wykaz liczbowy oficerów Wojska Polskiego, k.
163.

10
Z armat 122 mm wz. 31 (broni artyleryjskiej o największym zasięgu w siłach zbrojnych PKWN) wystrzelono
41.414 pocisków, z czego połowę (20.301) dla wspierania oddziałów sowieckich. Z kolei wsparcie udzielane przez
Brytyjczyków polskim żołnierzom walczącym we Włoszech było z reguły równowartością wysiłku polskiej artylerii 2.
Korpusu. Zob. I. Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej (Warszawa: MON, 1983): s. 203 oraz 112‑113.

11
Straty ogólne 2. Armii Polskiej, walczącej od 16 kwietnia do 10 maja, nie zostały jednoznacznie określone.
Liczba zabitych, rannych i zaginionych zbliżała się do trzeciej części stanu armii (Paweł Wieczorkiewicz, w pracy Historia
Polityczna Polski 1935‑1945 (Warszawa: Książka i Wiedza, 2005): s. 490, podaje 4902 zabitych, 2798 zaginionych oraz
10.532 rannych). Były to straty większe od strat bojowych całego WP na Zachodzie w latach 1940‑1945 oraz jedynie
dziewięciokrotnie mniejsze, niż straty w katastrofalnej kampanii 1939 r.
12
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Byłemu generałowi brygady WP, zdegradowanemu za przestępstwo pospolite, któremu podczas wizyty
w Moskwie kazano założyć mundur z trzema gwiazdkami generalskimi (jako dowódca całego „Wojska Polskiego”
musiał mieć ich więcej niż nosił Zygmunt Berling, ówczesny dowódca Armii Polskiej). W maju 1945 r. awansowanemu
przez KRN na stopień „Marszałka Polski”. Zob. AO KARTA, Kolekcja Jerzego Poksińskiego, t. 28, Sprostowania i uwagi
E. Osóbki-Morawskiego do książki pt. Marszałek Polski Michał Żymierski. Materiały Wojskowego Instytutu Historycznego.
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taktyczne stacjonujące na ziemiach polskich. Spośród nich 11., 12., 13. oraz 14. DP były
w końcowej fazie organizacji i powoli, szeroką ławą (aby odbyć defilady w jak największej
liczbie miejscowości i zaprezentować w ten sposób militarną siłę Rządu Tymczasowego) szły
przez Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze.
Dopiero 17 maja 1945 r., zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej
z 16 maja nr 11092, 2. Armia Polska w pełnym składzie przeszła pod bezpośrednie dowództwo Żymierskiego. Jej zadaniem było obsadzenie zachodniej granicy wzdłuż Odry i Bystrzycy
Łomnickiej13 siłami 5., 7., 8., 10. oraz świeżo przydzielonej 12. DP, sztab armii miał być
w Poznaniu. Zadaniem 2. Armii Polskiej było strzeżenie nowej granicy i niedopuszczenie do
powrotu ludności niemieckiej. Z armii wydzielono 9. DP i skierowano ją do Rzeszowa14, a 1.
Korpus Pancerny rozlokowano w rejonie Jarocina i Krotoszyna jako odwód podległy naczelnym
władzom wojskowym. Zajęcie nowych stanowisk miało odbyć się od 20 maja do 10 czerwca.15
Tego samego dnia, 17 maja 1945 r., zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa Armii
Czerwonej z 16 maja nr 11092, z 1. Armii Polskiej zostały wycofane i przeszły pod bezpośrednie dowództwo Żymierskiego 1. i 3. DP oraz 1. BK. W kolejnych dniach 1. i 3. DP zostały
przerzucone koleją w rejon Warszawy, natomiast 1. BK w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego
została zreorganizowana w dywizję, a jej następnym zadaniem miało być patrolowanie wybrzeży Morza Bałtyckiego w składzie 2. Armii.16
1. Armia Polska (w składzie 2., 4., 6., 8. oraz 10. DP i mniejszych formacji) pełniła w tym
czasie służbę okupacyjną w Niemczech. (Dopiero na podstawie telegramu Naczelnego
Dowództwa Armii Czerwonej z 28 czerwca 1945 r., nr 14096, wyjdzie ze składu wojsk okupacyjnych.17) Powolnym marszem pieszym zmierzała do niej nowo sformowana 13. DP.
Wreszcie 25 maja rozpoczęto organizację KBW, czyli formacji wojskowej podporządkowanej ministrowi bezpieczeństwa publicznego, Stanisławowi Radkiewiczowi. Nazwany początkowo 1. Korpusem Wojsk Wewnętrznych Polski miał składać się z „piętnastu pułków bezpieczeństwa, dwóch pułków zmotoryzowanych, dziesięciu samodzielnych batalionów ochrony,
jednego samodzielnego batalionu łączności, jednego centrum wyszkolenia, jednej samodzielnej kolumny samochodowej, trzech szpitali, sądu i prokuratury Korpusu”. Podstawą miały być
jednostki frontowe (przede wszystkim 4. DP pod dowództwem gen. Bolesława Albinowicza
Kieniewicza18, który został dowódcą KBW), 1. i 2. Brygady Zaporowe oraz dowództwo istniejącego uprzednio Korpusu Wojsk Wewnętrznych i jego – niezbyt dynamicznie rozwijające się z powodu niechęci społecznej – formacje: „10 pułków kawalerii, pięć samodzielnych

13
Lewego dopływu Nysy Łużyckiej. W oryginale nazwę rzeki zapisano, błędnie zresztą, Weisstritz. Była to jedna
z co najmniej trzech tak nazwanych rzek na Śląsku i Łużycach, dziś znanych, idąc od zachodu, jako Nysy: Łomnicka,
Świdnicka, Dusznicka. Korzystano ówcześnie z map sowieckich, toteż nazwy punktów geograficznych na Ziemiach
Odzyskanych podawano w brzmieniu niemieckim. Także nazwy miast na terenach centralnej Polski podawano w ich
brzmieniu – czy raczej transliteracji – rosyjskiej. Inną sprawą jest to, że nazewnictwo miast na zachodzie Polski nie było
jeszcze ujednolicone.
14
15
16
17
18

CAW, IV.500.1/A 41, Rozkaz nr 00265/op. z 17 V 1945, k. 170.
CAW, III-1-1, Rozkaz nr 00264/op. z 17 V 1945, k.167.
Tamże, Rozkaz nr 00263/op. z 17 V 1945, k.166.
Tamze, Rozkaz nr 00370/op. z 29 VI 1945, k. 286‑289.

Bolesław Albinowicz Kieniewicz (ur. 1907), w 1939 r. dowódca batalionu, od 1942 r. dowodził 397. DP, w 1943 r.
ranny, w maju tr. skierowany do 1. Polskiej DP. W 1947 r. odwołany do ZSRS. W 1954 r. przeszedł na emeryturę i osiadł
w Polsce (jako jeden z niewielu oficerów wywodzących się z Armii Czerwonej). Zmarł w 1969 r. w Warszawie, tu też został
pochowany. Zob. M. Sczurowski, Dowódcy Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943‑1945. Słownik biograficzny
(Pruszków: „Ajaks”, 1996): s. 60‑61; H.P. Kosk, Generalicja Polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1 (Pruszków:
„Ajaks”, 1998): s. 225.

batalionów ochrony, samodzielny batalion łączności, centrum wyszkolenia, kolumnę samochodową, trzy szpitale stacjonarne”.19
Zadania, które stały przed siłami zbrojnymi Rządu Tymczasowego, były typowe dla nowo
powstającego państwa i – przynajmniej formalnie – podobne do tych, które wyznaczono WP
w 1918 r.: ochrona integralności terytorialnej państwa, neutralizacja obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Polski oraz zapewnienie porządku wewnętrznego. Ich znaczenie
było jednak całkowicie odmienne. W 1945 r. granice zostały wyznaczone przez innych, obce
siły zbrojne szarogęszące się w Polsce należały do wojsk (przynajmniej w teorii) sojuszniczych,
a porządek wewnętrzny zaprowadzano wbrew woli większości Polaków.
Wśród historyków żywy jest spór, jak należy określać walki zbrojne toczone na terenie
Polski po opuszczeniu jej ziem przez Niemców. Sformułowanie „utrwalanie władzy ludowej”
jest już dziś całkowicie skompromitowane. Obecnie używa się dwóch pojęć: wojna domowa oraz okupacja sowiecka.20 Sformułowanie „wojna domowa” jest nieadekwatne z uwagi na
fakt, że Polacy – formalnie rzecz biorąc, oddziały AK – walczyli przeciwko Armii Czerwonej.
Armia Czerwona weszła na teren RP w styczniu 1944 r. i jako wyzwoliciel spod okupacji
niemieckiej, i jako okupant. O wojnie domowej nie można mówić w odniesieniu do terenu
wschodniej Polski, okupowanej i anektowanej przez ZSRS, gdzie władza była całkowicie sowiecka, a w walkach przeciwko Polakom nie brały udziału siły zbrojne PKWN, jedynie Armia
Czerwona i wojska NKWD.
O ile PKWN był całkowicie zależny od Moskwy, to utworzony niemal przez tych samych
ludzi Rząd Tymczasowy administrował na dużo większym obszarze i starał się o jak największą
niezależność. Jedną z przeszkód było nasycenie terenów pomiędzy Odrą a Bugiem oddziałami
sowieckimi. Ziemie na wschód od Wisły kontrolowały przede wszystkim oddziały wojskowe
NKWD oraz formacje ochronne i konwojowe Armii Czerwonej, natomiast na obszarach pomiędzy Wisłą a Odrą stacjonowały przede wszystkim oddziały 1. Frontu Białoruskiego (na
północy), 1. Frontu Ukraińskiego (na południu) oraz 4. Frontu Ukraińskiego (jeszcze dalej na
południe). Oddziały sowieckie, o nieznanej do dziś liczebności, wykonywały rozkazy własnego
dowództwa. Jedną z najważniejszych aktywności było wywożenie mienia, tak poniemieckiego
(które zgodnie z ustaleniami powinno przypaść Polsce), jak i polskiego. Inną sprawę stanowiły
przestępstwa popełniane przez czerwonoarmistów – bezkarne, bo niepodlegające polskiej jurysdykcji. Ich wymiar był bardzo poważny, jeszcze w początkach 1946 r. większość morderstw
w Polsce popełniali żołnierze sowieccy.21 Rząd Tymczasowy musiał dysponować w kraju własnymi siłami zbrojnymi dla ograniczenia samowoli oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej.
Równie istotne pozostawało zabezpieczenie granic. Z grubsza określały je decyzje podjęte
w Teheranie i Jałcie, następnie potwierdzone w Poczdamie. Możliwe były jednak większe
i mniejsze korekty. Lwów i okolice zostały przekazane dobrowolnie przez delegację Rządu
Tymczasowego pod przewodnictwem Wincentego Rzymowskiego. Determinacja polskich
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CAW, III-1-62, Rozkaz nr 00128/org. z 25 V 1945, k. 325.

6 XI 1997 r. zorganizowano sesję naukową, podczas której starano się określić charakter wydarzeń na
ziemiach polskich po 1944 r. Materiały opublikowano z zbiorze: Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku
1944, (red.) A. Ajnenkiel (Warszawa: OW „Rytm”, 2001). Warto zauważyć, że wydarzenia 1944 r. i lat następnych miały
także charakter wojny obronnej (szczególnie na ziemiach wschodniej Polski, anektowanych następnie przez ZSRS).

220

21
Mariusz Lesław Rogulski w książce Okupacja w imię sojuszu (Warszawa: „von borowiecky”, 2000): s. 209
podaje, że jeszcze rok po wojnie, w marcu 1946 r., 80 proc. morderstw na Pomorzu Zachodnim było dziełem żołnierzy
sowieckich. W tejże pracy inne przykłady łamania prawa przez „wyzwolicieli”. Z nowszych publikacji warto polecić:
M. Korkuć, J. Szarek, P. Szubarczyk, J. Wieliczka-Szarkowa, W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na
Polakach, a szczególnie rozdziały III i IV (s. 275‑523) Joanny Wieliczki-Szarkowej i Macieja Korkucia.

Siły zbrojne Rządu Tymczasowego w połowie 1945 r....

osadników zadecydowała o przyznaniu Polsce Szczecina, który Sowieci przekazali Polakom,
następnie odebrali i przekazali Niemcom, by ostatecznie miasto ponownie przejęli Polacy
(jednak tzw. enklawę policką przekazano Polsce dopiero w 1946 r., po wywiezieniu do ZSRS
rafinerii benzyny syntetycznej22). Walki toczyły się także z UPA, a późną wiosną 1945 r. okazało się, że nieuregulowana pozostawała granica z Czechosłowacją.
Już w dwa tygodnie po zakończeniu walk przeciw Niemcom, 24 maja 1945 r., „Naczelny
Dowódca Wojska Polskiego” świeżo awansowany przez KRN na „Marszałka Polski”, Michał
Żymierski, rozkazał 1., 3. i 9. DP, aby zlikwidowały w jak najkrótszym czasie oddziały podziemia niepodległościowego, działające pomiędzy Wisłą a Bugiem i linią Curzona (szczególnie
w ówczesnych powiatach: Białystok, Hajnówka, Białowieża, Łuków, Biała Podlaska, Parczew,
Kock, Lubartów, Dęblin, Hrubieszów, Chełm, Krasnystaw, Biłgoraj, Janów, Lubaczów,
Sieniawa i Jarosław).23
Sztab 1. DP – wraz z jednym pułkiem – miał stacjonować w Siedlcach, a pozostałe dwa pułki
w Białymstoku i Białej Podlaskiej.24 Pułki miały przeczesać teren, zlikwidować oddziały partyzanckie, a także zapobiec tworzeniu się nowych zgrupowań. Podobne zadanie wyznaczono 3.
DP – ze sztabem i jednym pułkiem w Lublinie, a kolejnymi w Chełmie i Kraśniku25, a także
9. DP – ze sztabem i jednym pułkiem w Rzeszowie, a kolejnymi w Jarosławiu i Sieniawie.26
Dowódcy 1. DP przydzielono do dyspozycji resztki 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, a dowódcy 3. DP – Samodzielny Batalion Zwiadowczy 1. Korpusu Pancernego. Wyłączony z 1.
Armii Polskiej Samodzielny Baon Zwiadowczy był odwodem działającym z rejonu Warszawy.
Zakładano, że walki przeciwko oddziałom zbrojnym polskiego podziemia niepodległościowego
powinny być toczone siłami pułku piechoty, wzmocnionego artylerią i czołgami.27 Zakładano
wysoką skuteczność akcji – na tyle, że na dwa tygodnie po zakończeniu wojny z Niemcami
wstrzymano urlopy.28
3 czerwca 1945 r., „zgodnie z dyrektywami Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej
z dnia 29 maja 1945 r. nr 11099”29, niemal wszystkie jednostki zostały podporządkowane
Rządowi Tymczasowemu. W skład 1. Armii pozostającej pod rozkazami 1. Białoruskiego Frontu
wchodziły 2. oraz 6. DP (i mniejsze formacje). W skład 2. Armii (strzegącej linii Odry) wchodziły następujące dywizje, których sztaby stacjonowały w następujących miejscowościach:
12. DP – „Sztargard” (Stargard Szczeciński), 5. DP – „Kriszt” (Kriescht, Krzeszyce), 8. DP
– Sommerfeld (Lubsko), 10. DP – „Hirszberg” (Hirschberg, Jelenia Góra), 7. DP – Lauban
(Lubań). 8. DP miała przekazać swój odcinek nadchodzącej ze wschodu 11. DP.
4. DP z pułkami w Krakowie, Szczecinku i Warszawie przeformowywała się w Korpus
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podobną transformację przechodziła 1. Brygada Zaporowa
w Warszawie i Garwolinie oraz 2. Brygada Zaporowa w „Bunslau” (Bunzlau, czyli Bolesławcu).
11. DP stała garnizonem w Łodzi, 12. DP – w Poznaniu, 13. DP – w Katowicach, 14. DP
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– w Bydgoszczy, 1. Korpus Pancerny – w południowej Wielkopolsce, a 1. Dywizja Kawalerii na
Pomorzu, wokół Koszalina.30 1., 3., 9. DP miały spacyfikować Polskę na wschód od Wisły, jak
najszybciej miała tam zostać przerzucona 8. DP.
Zadania tych jednostek zostały szybko sprecyzowane: miały one „ustanowić ścisłe współdziałanie z formacjami Czerwonej Armii zakwaterowanymi w tych rejonach, [...] stosować
się do wskazówek politycznych komitetów wojewódzkich, powołanych do tych spraw”.
Podkreślono, że „Podczas działań taktycznych przy likwidacji band podstawową zasadą jest
ściganie, okrążanie broniących się band i zmuszenie ich do poddania się. W wypadku silnego
oporu, odmowy złożenia broni i poddania się, niemiłosiernie je zniszczyć”.31
Przeciwnikiem sił zbrojnych Rządu Tymczasowego na terenach na wschód od Wisły były
przede wszystkim oddziały podporządkowane do stycznia 1945 r. AK. Sama AK została rozwiązana 19 stycznia rozkazem jej dowódcy, gen. Leopolda Okulickiego – rozkazem nieprzemyślanym, wydanym bez odpowiednich uprawnień, a w kategoriach wojskowych kuriozalnym
(dowódca armii nie może zwolnić żołnierzy z przysięgi). Zresztą, nie zawsze przestrzegano
tego rozkazu, do wielu oddziałów (szczególnie na ziemiach wschodniej Polski okupowanych
przez Armię Czerwoną) nie dotarł. Nawet jeśli AK, jako związek operacyjny, została rozwiązana, podległe jej oddziały wojskowe nadal istniały, a ich żołnierze wciąż byli WP. Niezmiennie
podlegali Wodzowi Naczelnemu, gen. Władysławowi Andersowi, poprzez struktury „NIE”,
a od 7 maja 1945 r. – poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj (kierowaną przez płk. Jana
Rzepeckiego).32 Dopiero wraz ze zmianą sytuacji politycznej – konferencja w Poczdamie,
cofnięcie przez większość państw uznania Rządowi RP na uchodźstwie – Delegatura została rozwiązana (8 sierpnia), a na jej miejsce powołano organizację „Wolność i Niezawisłość”
(2 września). WiN stał się synonimem „zbrojnych oddziałów podziemia niepodległościowego”, jednak jego celem nie była walka zbrojna przeciw komunistycznej władzy, a umożliwienie byłym żołnierzom AK powrotu do życia cywilnego. Oficjalna nazwa WiN brzmiała zresztą
„Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji”.
Początkowo, jeszcze w 1944 r., oddziały AK na terenach kontrolowanych przez PKWN
podejmowały współpracę z nowymi władzami. Przede wszystkim czyniły tak placówki na prowincji, które po wkroczeniu Armii Czerwonej pełniły niemal tę samą funkcję, co podczas
okupacji niemieckiej – jako Milicja Obywatelska dbały o utrzymanie porządku. Dotyczyło to
szczególnie oddziałów wywodzących się z BCh, ale także z innych formacji. Z kolei oddziały
AK zmobilizowane do akcji „Burza” zostały po niej zdemobilizowane, a żołnierze wrócili do
domów.
Akcje zbrojne na terenach kontrolowanych przez PKWN, wymierzone w jego agendy,
rozpoczęły się, gdy okazało się, że represje stosowane przez reżim są sroższe niż działania
okupacyjnej administracji niemieckiej. Nie zlikwidowano dostaw obowiązkowych, przeciwnie
– często je zwiększano, rozpoczęły się aresztowania działaczy państwowych, uliczne łapanki, w łagrze w Skrobowie umieszczono oficerów AK, a żołnierze Armii Czerwonej traktowali
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Rozkazy organizacyjne ND WP nr 0116/Org. z 7 V 1945 oraz 0122/org. z 15 V 1945.

W brudnopisie rozkazu użyto słów besposzczadno unicztożat’. CAW, III-1-36, Rozkaz operacyjny 00348/op.
ND WP SG z 5 VI 1945, k. 216‑218 (brudnopis k. 220‑220). Brudnopisy rozkazów operacyjnych były pisane po rosyjsku
Języka rosyjskiego w siłach zbrojnych Rządu Tymczasowego zaprzestawano używać od jesieni 1945 r.
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Warto pamiętać, że w 1945 r. ciągle, pomimo sowieckich aresztowań, funkcjonowała Delegatura Rządu na
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Polskę jak kraj podbity.33 Przeciwko PKWN i Rządowi Tymczasowemu występowały zatem
mobilizowane na nowo dawne oddziały AK oraz niektóre formacje MO i innych służb bezpieczeństwa. Dobrym przykładem są losy Józefa Kurasia, który walczył w BCh, następnie organizował na Podhalu administrację podległą Rządowi Tymczasowemu, a w kwietniu 1945 r.
– wraz z całym niemal PUBP i MO – wystąpił przeciwko niemu.34
W chwili zakończenia działań zbrojnych przeciwko Niemcom walkę o niepodległość przeciwko Rządowi Tymczasowemu kontynuowało kilka tysięcy żołnierzy. (Na terenach okupowanych bezpośrednio przez ZSRS przeciwko Armii Czerwonej i NKWD walczyć mogło kilkanaście tysięcy żołnierzy AK i polskiej samoobrony – dokładne dane nie są znane.) Ministerstwo
Bezpieczeństwa Rządu Tymczasowego oceniało, że
na terytorium Białostockiego, Warszawskiego, Rzeszowskiego,
Krakowskiego i Lubelskiego województw działa nie mniej niż 120
mniejszych i większych band AK, NSZ i UPA (banderowcy i bulbowcy),
liczących około 24 tys. ludzi, uzbrojonych przede wszystkim w automaty, ręczne karabiny maszynowe, granaty, a często także w ciężkie karabiny maszynowe. Bandy – piesze i konne. Działania ich mają charakter
dywersyjno-grabieżczy, a często także ataków przeciwko organom bezpieczeństwa, milicji obywatelskiej, mniejszym oddziałom WP i pojedynczym żołnierzom Armii Czerwonej. Najbardziej dotknięte bandytyzmem
wydają się województwa: Białostockie, Rzeszowskie i Lubelskie.35

Raport ten był jednak niedokładny, wymieniono w nim oddziały nieistniejące od 1944 r.,
te same jednostki zapisywano – tyle, że pod innymi nazwami – kilka razy, niektóre oddziały
liczono podwójnie – zarówno jako całość, jak i osobno jako grupy.36
Przeciwko siłom zbrojnym Rządu Tymczasowego występowały także oddziały VI Okręgu
Wojskowego UPA. Choć szacowane przez MBP na niemal 8 tys. ludzi37, liczyły niespełna kilkuset.38 W województwach zachodniej Polski ruch oporu przeciwko Rządowi Tymczasowemu
niemal nie istniał. Podobnie było na tzw. ziemiach odzyskanych, na których największe zagrożenie stanowiły sabotaże i dywersja niemiecka.39 Wiosną i latem 1945 r. Rząd Tymczasowy nie
wiedział o tym prawie nic. Działalność Werwolfu (a raczej określane tak spontaniczne akcje
miejscowej ludności) zwalczały przede wszystkim stacjonujące tam oddziały NKWD. Polityka
sowiecka wobec Niemców miała zresztą różne oblicza – przez długi czas w miastach, w których

33
Zob. J. Ślaski, Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944‑1945 (Warszawa: OW „Rytm”, 2003); M.L.
Rogulski, Okupacja w imię sojuszu...

34
Więcej na ten temat: M. Korkuć, Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944‑1947)
(Kraków: IPN, 2002).
35
36

CAW, III-1-36, Sprawozdanie o bandach AK i NSZ działających na terytorium Polski, 26 V [19]45 r., k. 193‑194.

37
38

CAW, III-1-36, Sprawozdanie o bandach AK i NSZ działających na terytorium Polski 26 V [19]45 r., k. 193‑194.

O rzetelności i dokładności danych liczbowych podawanych przez NKWD i UB pisał m.in. J. Ślaski, „Siły
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O dywersji i sabotażach niemieckich napisał m.in.: R. Primke, M. Szczerepa, WERWOLF – Tajne Operacje
w Polsce (Kraków: Wydawnictwo Technol, 2008).

garnizonami stały oddziały Armii Czerwonej, MO składała się z Niemców noszących co prawda biało-czerwone opaski, ale występujących zarówno przeciwko Rządowi Tymczasowemu, jak
i Polakom ekspatriowanym ze wschodu. Przeciwdziałaniem Rządu Tymczasowego, realizowanym przez 2. Armię Polską, było zamknięcie linii Odry i Nysy, aby uniemożliwić Niemcom
powrót. Następnie, w czerwcu i lipcu 1945 r. wysiedlono z pasa terenu przygranicznego około
200 tys. niemieckich mieszkańców.40
Pierwszym przeciwnikiem sił zbrojnych Rządu Tymczasowego okazała się jednak Armia
Czechosłowacka. Sytuacja, zarówno polityczna, jak i militarna, była złożona. 2. Armia Polska
walczyła na terenie Czech, dochodząc do przedmieść Pragi. Tymczasem Czechosłowacka
Brygada Czołgów (československá tanková brigada) walczyła na terenie południowej Polski, m.in.
o Wodzisław Śląski. Czechosłowacki rząd na uchodźstwie, któremu podlegały wszystkie
czechosłowackie jednostki, ani nie był podporządkowany Moskwie (tak jak PKWN i Rząd
Tymczasowy), ani nie był z nią w konflikcie (jak Rząd RP). Jednak (choć związany z ZSRS
wojennym sojuszem) nie miał podpisanych innych traktatów o przyjaźni i współpracy, zaś
Stalin domagał się przekazania Ukrainy Zakarpackiej, stanowiącej w latach 1919‑1939 część
Czechosłowacji.
Niewyjaśniona pozostawała także kwestia granic z Polską. Zaolzie, które Polacy odzyskali w 1938 r., zostało oddane pod administrację Czechów. Gminy podhalańskie, okupowane
w latach 1939‑1945 przez Słowaków, znalazły się w rękach Polaków. Decyzje te podjął dowódca 4. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Zupełną niewiadomą był natomiast przebieg
przyszłej granicy polsko-czeskiej. Decyzja miała zapaść na konferencji w Poczdamie, według
zapowiedzi aliantów Polsce miały zostać przyznane wszystkie tereny na północ od dawnej
granicy Czechosłowacji z Niemcami z 1937 r. Praga miała jednak nadzieję na nabytki terytorialne, przede wszystkim Kotlinę Kłodzką oraz północną część Bramy Morawskiej. (Apetyty
Czechów były jednak większe Edvard Beneš rozważał linię graniczną Zgorzelec–Strzegom–
Nysa–Racibórz.41) Sytuację komplikował fakt, że w czerwcu 1945 r. do Moskwy udały się
„naczelne władze partyjne i państwowe”, aby rozmawiać o utworzeniu pod patronatem Stalina
TRJN, w którym znaleźliby się także stronnicy Stanisława Mikołajczyka, zaś tymczasowym
zwierzchnikiem rządu miał zostać Michał Żymierski.
Do bezpośredniego starcia doszło w drugiej połowie maja, gdy oficerowie Armii Czerwonej
stacjonujący w miastach Bramy Morawskiej (na terenach, które w 1937 r. były na północ od
granicy czesko-niemieckiej, a więc po konferencji w Poczdamie miały przypaść Polsce) rozpoczęli przekazywanie administracji Czechom. Czy uczyniono tak przez niedopatrzenie, czy też
miało to doprowadzić do konfliktu pomiędzy Warszawą i Pragą – nie wiadomo. Praga próbowała egzekwować swoją władzę na terenach, na których zorganizowano polską administrację.
Do konfliktów dochodziło szczególnie na terenach Bramy Morawskiej: w okolicach Raciborza
i Wodzisławia Śląskiego. Nie stacjonowały tam polskie oddziały wojskowe, toteż uzbrojeni
Czesi wielokrotnie naruszali granicę, „dokonywując gwałtów, represyj na ludności polskiej,
miały miejsce nawet zabójstwa (zabity został np. komendant miasta), pobicia polskich obywateli (pobity został nauczyciel szkoły powszechnej), a w stosunku do ludności polskiej odnoszą
się jednako, jak do Niemców – odwiecznych wrogów Słowiańszczyzny”.42 Konflikt rozgorzał
też w części Podhala, odzyskanej z rąk słowackich. Miejscowa ludność występowała przeciwko
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i umundurowanych, wywodzących się z dezerterów z AK, sił zbrojnych Rządu Tymczasowego oraz Armii Czerwonej.
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egzekucji przez MO dostaw obowiązkowych narzuconych przez Rząd Tymczasowy, wzywając
na pomoc słowackie formacje zbrojne. (Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że Podhale
było tylko częściowo kontrolowane przez Rząd Tymczasowy, a częściowo przez oddziały partyzantki niepodległościowej Józefa Kurasia „Ognia”.)
12 czerwca Michał Żymierski wydał rozkaz o militarnym rozwiązaniu problemów granicznych.43 Pomiędzy Prudnikiem (Neustadt) a Cieszynem rozwinięto siły 1. Korpusu
Pancernego, a jego dowódcą został gen. Iosif Konstantinowicz Kimbar.44 Miał on nawiązać
łączność z dowódcą wojsk czechosłowackich na tym odcinku i zażądać
w ultymatywnej formie wycofania do godziny 24.00 dnia 15 czerwca
1945 roku podległych mu wojsk na terytorium Czechosłowacji za granicę
z roku 1937. W razie nieuczynienia zadość powyższemu ultymatywnemu
żądaniu we wskazaniu terminie, należy zbrojnie uwolnić zajęte przez armię czechosłowacką miejscowości do linii państwowej granicy z 1937 r.
i po osiągnięciu tej granicy, obsadzić ją na odcinku Neustadt–Cieszyn.
Gdyby, w wypadku odmowy ze strony czechosłowackiej, przeprowadzenie operacji było konieczne – należy przeprowadzić ją przez okrążenie
i izolowanie poszczególnych garnizonów, wezwanie ich do złożenia broni i wzięcie do niewoli. Oddziały polskie winny unikać przelewu krwi
i mogą otworzyć ogień tylko w odpowiedzi na czynną obronę wojsk czechosłowackich. Wziętych do niewoli żołnierzy i oficerów czechosłowackich odstawić na ich terytorium.45

Podobne zadanie otrzymała 2. Armia Polska działająca na prawo od 1. KPanc. Siłami 10.
DP miała ona obsadzić granicę od Prudnika po rzekę Nysę, detaszując jeden pułk do Kotliny
Kłodzkiej.46 Po wycofaniu się za granicę oddziałów czechosłowackich, oddziały 1. KPanc. oraz
10. DP miały patrolować teren i zorganizować na przeprawach i węzłach drogowych punkty
kontrolne w celu „niedopuszczenia przez granicę nikogo przynależnego do niemieckiej lub
czechosłowackiej narodowości”.47
Wojska Lądowe powojennej Czechosłowacji opierały się przede wszystkim na kadrach
1. Czechosłowackiego Korpusu Armijnego (1. československý armádní sbor, który działał u boku
Armii Czerwonej) oraz Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej (československá
samostatná obrněná brigada, zorganizowana u boku Brytyjczyków). Były to formacje słabe liczebnie, a gros żołnierzy stanowili Słowacy.48 Słowackie były też oddziały partyzanckie, które
miały wkrótce wejść w skład regularnej armii. Czysto czeskie były z kolei resztki Vládníego
Vojska (czyli sił zbrojnych Protektoratu Czech i Moraw) oraz policja Protektoratu, utrzymująca
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Iosif Konstantinowicz Kimbar (ur. 1905), w 1941 r. szef sztabu 26. DPanc., następnie komendant szkoły
pancernej w Saratowsku. W 1944 r. skierowany do 1. K.Panc., w 1946 r. wrócił do ZSRS. Zmarł w 1974 r. Zob.
M. Sczurowski, Dowódcy..., s. 63; H.P. Kosk, Generalicja Polska..., t. 1, s. 227.
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18 V 1945 r. Słowacy stanowili 74 proc. składu 1. CS Korpusu Armijnego oraz 91.1 proc. współpracującej
z nim 1. CS Mieszanej Dywizji Lotniczej Zob. Ch.K. Kliment, B. Nakládal, Slovenská armáda 1939‑1945 (Praha: Ares,
2003): s. 140.

w maju porządek na terenie CSR. Na terenie tego państwa stacjonowały też oddziały sowieckie, rumuńskie oraz amerykańskie.
W maju rozpoczęła się reorganizacja Armii Czechosłowackiej. Polegała ona na formowaniu
nowych dywizji piechoty na bazie słabych liczebnie brygad z Czechosłowackiego Korpusu
Armijnego. W tym czasie wyposażona w brytyjski sprzęt Samodzielna Czechosłowacka Brygada
Pancerna (od pół roku blokująca port w Dunkierce) została przerzucona na teren zachodnich
Czech, zajmowany przez Armię Amerykańską.
15 maja 1945 r. wydano rozkaz rozbudowujący brygady Czechosłowackiego Korpusu
Armijnego 1., 2., 3., 4., 9., 10. pěší divize (DP). 22 maja pierwsze cztery dywizje oraz
Czechosłowacka Brygada Czołgów (československá tanková brigada) zostały skierowane do ochrony granic, ich obsadzanie trwało jednak przez całe lato. Oficjalnie dowództwa stacjonowały
w Pradze (1. DP), Bańskiej Bystrzycy (2. DP), Kromieryżu (3. DP), Żylinie (4. DP), Nitrze
(9. DP), Koszycach (10. DP) i Ostrawie (1. čs. tanková brigáda). W maju 1945 r. wydano rozkaz o mobilizacji dziesięciu kolejnych dywizji piechoty, jednak nie było dla nich ani sprzętu,
ani personelu. Armia Czechosłowacka osiągnęła stan szesnastu dywizji piechoty dopiero pod
koniec lat 40. W połowie 1945 r. na terenie Czech i Słowacji stacjonowało mniej niż 100 tys.
żołnierzy, słabo wyposażonych i uzbrojonych.
W pobliżu ogniska konfliktu stacjonowały tylko nieliczne siły czechosłowackie, przede
wszystkim 1. BPanc. oraz 4. DP. 1. čs. tanková brigáda była w stanie gorszym niż polskie brygady
pancerne: jej uzbrojenie stanowiło osiem czołgów IS-2 i dwanaście wozów T-34. (60 kolejnych
T-34/85 otrzymano dopiero w czerwcu 1945 r.49) 4. DP również nie była silnym związkiem:
powstała z byłej 4. słowackiej Brygady Partyzanckiej, która 1 czerwca rozpoczęła rozbudowę
w dywizję. Składała się z 16.,17. i 41. pp oraz 4 part., a dowodzili nią: w czerwcu – płk Jozef
Tóth, a w lipcu i sierpniu – płk Anton Cyprach. Obaj oficerowie byli słowackimi działaczami
politycznymi, którzy szybko przeszli do cywila.50
Rząd czechosłowacki dysponował zatem siłami wystarczającymi do przestraszenia polskich cywilów, ale niemogącymi sprostać regularnemu wojsku. Praskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nie odpowiedziało na polskie noty w sposób satysfakcjonujący Warszawę, jednak administracja
czechosłowacka wycofała się za linię graniczną z 1937 r. Również oddziały czechosłowackie opuściły powiat raciborski, a przez następne dni nie powtarzały się naruszenia linii granicznej.
Pozory sukcesu zachęciły rząd warszawski do dalszych działań – tym razem w sprawie
Zaolzia. Jak już wspomniano, „władze w Warszawie” szykowały się w tym czasie do wyjazdu po
instrukcje do Moskwy, a na posterunku miał pozostać Michał Żymierski, zastępując premiera
Rządu Tymczasowego i ministra spraw zagranicznych. Jednak inicjatywa, którą podjął, nie
mogła być (jak chcą niektórzy badacze51) podyktowana chęcią zdobycia popularności przez
tego byłego generała WP i legionisty, lecz próbą rozgrywki wewnątrz Rządu Tymczasowego.
Żymierski podlegał bowiem ścisłej kontroli, zresztą po powrocie Bieruta do Warszawy zostałby
szybko przywołany do porządku, a „bonapartyzm” stanowiłby zarzut w śledztwie. Bardziej
prawdopodobne wydaje się, że plan powstał jeszcze przed wyjazdem Bieruta, OsóbkiMorawskiego i Rzymowskiego do Moskwy. Mieli tam bowiem nie tylko otrzymać instrukcje
w sprawie tworzenia rządu „jedności narodowej”, ale także formalnie zrzec się Lwowa na rzecz

49
Przybyła z zachodu CS Sam.B.Panc. dysponowała blisko 200 czołgami – przede wszystkim Cromwellami
– stacjonowała jednak na zachodzie Czech, w amerykańskiej strefie okupacyjnej. O. Holub, Československé tanky
a tankisté, s. 279.
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ZSRS. Nastroje społeczne w Polsce – ogólnie wrogie Bierutowi i jego towarzyszom – mógłby
choć w części uspokoić fakt, że ludzie ci co prawda zrzekają się ziem polskich na wschodzie,
ale także odzyskują je na południu. Powierzenie tego zadania Żymierskimu dawało z jednej
strony alibi Bierutowi, z drugiej zaś byłoby realizowane przez sowieckich oficerów w polskich
mundurach. Jednak najbardziej na zaostrzeniu konfliktu zależało Moskwie, która mogła wykorzystać go do wywierania nacisku na Czechosłowację (oczekiwano, że prezydent CSR, Edvard
Beneš, zrzeknie się Zakarpacia na rzecz ZSRS).
15 czerwca 1945 r. rozpoczął się drugi akt rozgrywki pomiędzy Warszawą, Pragą i – jak się
wkrótce okazało – Moskwą. Tego dnia „Rząd Tymczasowy wysłał do Rządu Czechosłowackiego
notę z ultimatum, że jeśli w ciągu 48 godzin nie będzie utworzona polsko-czeska komisja do
uregulowania spraw Zaolzia i spraw granicznych, to Rząd Polski zdecydowany jest siłą zająć
Zaolzie, aby dać ochronę ludności polskiej, prześladowanej przez Czechów”.52 Zadanie to
miał wykonać przede wszystkim 1. KPanc., wzmocniony 16. BPanc., 10. pp z 4. DP (wówczas już jako 2. Zmotoryzowany Pułk Wojsk Wewnętrznych) oraz dwa pułki lotnictwa myśliwskiego i szturmowego.53 Ogólny nadzór nad operacją miał sprawować gen. Dymitr Karpowicz
Mostowienko54, powiadomieni o niej mieli zostać również dowódca 4. Frontu Ukraińskiego
oraz dowódca Wojsk Pogranicznych Armii Czerwonej.
Zadaniem Korpusu pod dowództwem gen. Kimbara55 było dokonanie koncentracji przed
17 czerwca, tak, aby 18 czerwca być gotowym do działań (o której początku zadecydować miał
Żymierski lub Mostowienko). Tego dnia rano nad „teren nadchodzących działań bojowych”
nadlecieć miało polskie lotnictwo i zrzucić ulotki dostarczone przez wojewodę śląskiego, gen.
dyw. Zawadzkiego, a skierowane do czeskiej ludności cywilnej, czechosłowackich żołnierzy
i miejscowych Polaków. Właściwa akcja miała polegać na sforsowaniu Olzy, przejściu granicy polsko-czechosłowackiej w pobliżu Bogumina, Frysztadtu i Cieszyna. Po okrążeniu wojsk
czeskich (tak określano je w rozkazach) nie należało ich rozbrajać, ale pozwolić im wyjść do
Morawskiej Ostrawy. Oddziałom 1. Korpusu zezwolono na otwarcie ognia tylko wtedy, jeśli jako
pierwsze ogień otworzą oddziały czechosłowackie. Następnie należało w Boguminie, Orłowej,
Karwinie, Frysztacie, Trzyńcu, Jabłonkowie ustanowić komendantów wojskowych, a dowództwo Korpusu Pancernego przenieść do Cieszyna. Wyzwolony obszar Śląska Cieszyńskiego
miał być ograniczony do linii demarkacyjnej opartej na umowie z 5 listopada 1918 r., „zawartej za wspólną zgodą między” „Radą Narodową Śląska Cieszynskiego” i „Narodny Vybor pro
Ślezsko”.56 Biegła ona na zachód od Bogumina i Rychwałdu, kończąc się 2 km na północ od
miasta Czadca (do Jabłonkowa miał zostać wysłany jeden batalion piechoty).
Już 17 czerwca Żymierski podpisał kolejny rozkaz, w którym wstrzymywał aż do dalszych
zarządzeń wykonanie rozkazu operacyjnego nr 00336 z 16 czerwca 1945 r.57 Taką decyzję,
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CAW, III-1-36, Rozkaz operacyjny 00336/op. ND WP SG 16 VI 1945, k. 294‑296.
Tamże.

Dymitr Karpowicz Mostowienko (1895‑1975), w 1941 r. dowódca 11. Korpusu Zmechanizowanego,
następnie służył przede wszystkim w sztabach i szkolnictwie Armii Czerwonej. W latach 1944‑1946 dowódca Wojsk
Pancernych i Zmotoryzowanych Wojska Polskiego. W 1946 r. powrócił do ZSRS, gdzie pełnił podobną funkcję w Odeskim
(a następnie Białoruskim) Okręgu Wojskowym.
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Rozkazy przygotowywał p.o. szefa Sztabu Głównego, gen. bryg. Iwan Josikiewicz (ur. 1898, w latach
1945‑1947 odkomenderowany z Armii Czerwonej, nazwisko zapisywano także jako Joskiewicz, Jośkiewicz). Brudnopisy
rozkazów były pisane po rosyjsku, następnie tłumaczone na polski. W czystopisie zachował się jednak passus: „gen.
Kimbaru zostaje podporządkowana...”, przepisany co do litery z rosyjskiego brudnopisu.
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odwołującą de facto przygotowania do wyzwolenia Śląska Cieszyńskiego, podjęto w Moskwie,
gdzie „celem uniknięcia dalszego zaognienia konfliktu Rząd Sowiecki podjął się mediacji.
Rozmowy z udziałem przedstawicieli Rządu Polskiego i Rządu Czechosłowackiego, celem
załatwienia spraw spornych i uregulowania stosunków pomiędzy Polską a Czechosłowacją na
podstawach przyjaźni i sąsiedzkiej współpracy odbędą się w dniach najbliższych w Moskwie”.58
Chcąc się upewnić, że nie dojdzie do polsko-czechosłowackiego konfliktu granicznego, postawiono w stan gotowości niektóre jednostki 4. Frontu Ukraińskiego, a linię graniczną obsadziły
oddziały Straży Granicznej Armii Czerwonej.
Konflikt zakończył się więc po myśli Moskwy, której już wkrótce Bierut i Rzymowski przekazali Małopolskę Wschodnią, a Beneš oddał Zakarpacie. Śląsk Cieszyński nie wracał co prawda w granice Polski, udało się jednak zachować linię graniczną z 1937 r. (Z perspektywy Pragi
wyglądało to nieco inaczej: nie udało się zająć Kłodzka i Raciborza, ale przynajmniej nie utracono Śląska Cieszyńskiego.) Stalin odegrał rolę mediatora, w dodatku mógł wywierać nacisk
na rząd w Pradze, strasząc go „żądnymi rewanżu, nieobliczalnymi Polakami”. Akcję zbrojną 1.
Korpusu odtrąbiono, a jednostki wsparcia wróciły do miejsc poprzedniej dyslokacji (16. BPanc.
podporządkowano dowódcy 2. Armii).
Nie był to jednak koniec konfliktów granicznych, i choć do ich zażegnania nie sięgano po
siły zbrojne, to jednak wciąż padały strzały i ginęli Polacy (stroną agresywną byli – podobnie jak w 1918 i 1919 r. – Czesi i Słowacy). O ile działania operacyjne podejmowały przede
wszystkim oddziały MO, to granicę obsadzały oddziały wojskowe. Już 19 czerwca „z rejonu
Sommerfeld” skierowano na Podkarpacie 8. DP.59 Miała ona strzec linii granicznej i powstrzymać ruch ludności przez granicę ze Słowacją na odcinku Jabłonka – stacja kolejowa Urzok.
W rozkazie wyszczególniono, że nie można przepuszczać ludności niemieckiej i czechosłowackiej, można wpuszczać natomiast powracających do kraju Polaków, „względnie ludność
innych państw sojuszniczych” (czyli ZSRS). Ruch z Polski do Czechosłowacji był możliwy, jeśli dysponowało się zezwoleniem wystawionym przez szefa Sztabu Głównego WP dla wojskowych lub odpowiedniego ministra dla osób cywilnych. Oddziały dywizji rozlokowano szeroką
ławą wzdłuż granicy: 2. pp – ze sztabem w Nowym Targu – wzdłuż odcinka Jabłonka, Jaworki;
34. pp w Jaśle i wzdłuż odcinka Tylicz, Czertyzne; 36. pp w Sanoku i wzdłuż odcinka Jaworki,
Tylicz; pułk artylerii dywizyjnej w Nowym Sączu i wzdłuż odcinka Jaworki, Tylicz. W Nowym
Sączu stacjonował też sztab dywizji i oddziały specjalne, a na odcinku Cieszyn, Jabłonka linie
granicy obsadzał 10. pułk wojsk wewnętrznych.
Na przełomie czerwca i lipca 1945 r., na podstawie telegramu Naczelnego Dowództwa
Armii Czerwonej z 28 czerwca 1945 r., nr 14096, ze składu grupy wojsk okupacyjnych
w Niemczech wyszła 1. Armia Polska i po ześrodkowaniu w rejonie Legnica–Szprotawa–
Bolesławiec60 przeszła 5 lipca pod bezpośrednie dowództwo Michała Żymierskiego.61 Armii
postawiono zadanie obsadzenia linii granicznej z 1937 r. na odcinku Jelenia Góra do stacji
kolejowej kol. Urzok. 1. KPanc. miał zostać zluzowany i ześrodkowany w rejonie Opole–
Gliwice jako odwód, a 8. DP podporządkowano 1. Armii Polskiej. Podobnie uczyniono z 10.
DP, dotychczas stacjonującą na południowy zachód od Jeleniej Góry i podległą 2. Armii
(odcinek ten został przekazany 7. DP). 1. Armii przydzielono (dotychczas samodzielną)
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Także rozkazy dotyczące 1. Armii miały oryginalną, polsko-niemiecko-rosyjską ortografię nazw miejscowości.
W tekście nazwy są uwspółcześnione.

Siły zbrojne Rządu Tymczasowego w połowie 1945 r....

13. DP, z kolei do KBW przeniesiono 1. zmot. pp Wojsk Wewn. Ostatecznie w skład 1.
Armii strzegącej południowej granicy wchodziły następujące dywizje, których sztaby stacjonowały w następujących miejscowościach: 10. DP – odcinek Waznbrunn (na płd. od
Hirszberg) Patschkau, 2. DP Patschkau – Cieszyn, 6. DP – Cieszyn – Piwniczna (na płd.
Nowy Sącz), 8. DP – Piwniczna – st. kol. Urzok, a 13. DP – w rezerwie, w dotychczasowym
miejscach rozlokowania (sztab dywizji i oddziały specjalne – Katowice. 44. pp – Tarnowskie
Góry, 46. pp – Chorzów, 48. pp – Gliwice, 35. pap – Bądzin. Sztab Armii miał stacjonować
w Katowicach, a miejsce rozlokowania sztabów 2., 6., 8. i 10. DP miał wyznaczyć dowódca armii. Granicę między 1. a 2. Armią stanowiła linia Jelenia Góra (1. Armia), Legnica
i Ostrów (dla 2. Armii).
Do walk AK z nadchodzącymi ze wschodu regularnymi oddziałami Armii Czerwonej dochodziło od przekroczenia przez nie polsko-sowieckiej granicy zimą 1944 r. (walki z oddziałami dywersyjnymi i terrorystycznymi trwały przez cały okres wojny). Armia Czerwona parła na
wschód, po drodze rozbrajając świeżo zmobilizowane formacje AK. Latem 1944 r. czyniono tak
na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Moskwą a PKWN, głoszącego, że „W strefie działań wojennych na terytorium Polski po wkroczeniu wojsk radzieckich władza najwyższa i odpowiedzialność we wszystkich sprawach, dotyczących prowadzenia wojny w okresie
czasu niezbędnego do przeprowadzenia operacji wojennych, koncentrują się w ręku Wodza
Naczelnego Wojsk Radzieckich”.62 W tym czasie to właśnie oddziały NKWD pacyfikowały
wschodnią i centralną Polskę – po obu stronach Bugu.
Dopiero po ustabilizowaniu się frontu jesienią 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła przekazywanie obowiązków, ale jedynie pomiędzy Wisłą i Bugiem, formacjom podległym PKWN: batalionom i brygadom Wojsk Wewnętrznych63 Taka była teoria, ale do dyspozycji było jedynie około 2.5
tys. „pracowników bezpieczeństwa” oraz 4 tys. żołnierzy późniejszego KBW.64 W praktyce reżim
wspierały formacje NKWD. W październiku 1944 r. na Lubelszczyźnie rozpoczęła działanie 64.
Zbiorcza Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD, w styczniu 1945 r. w Białymstoku sformowano
63. Dywizję NKWD, szybko dołączyła do nich 62. Dywizja NKWD. Pomiędzy Wisłą a Bugiem
i Niemnem Sowieci dysponowali zatem blisko 30 tys. żołnierzy NKWD oraz jednostkami Armii
Czerwonej, m.in. 3. Korpusem Kawalerii Gwardii.65 (Za kordonem, na północno-wschodnich
terenach RP walki prowadziło blisko 50 tys. żołnierzy NKWD: 4. Dywizja NKWD walczyła głównie na Wileńszczyźnie, 6. – dalej na wschód, 7. – na Polesiu, a 10. – w Nowogródczyźnie. 14.
i 58. Dywizje NKWD stanowiły ruchomy odwód. W Małopolsce Wschodniej siły sowieckie były
jeszcze większe, a sytuacja Polaków gorsza, ze względu na irredentę ukraińską.)
Skierowanie do walki przeciwko formacjom AK 1., 3., 8. i 9. DP oraz 1. BPanc. nie spotkało
się z akceptacją żołnierzy.66 Pierwsze jednostki 1. DP dotarły do Łukowa (miasta na pograniczu
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podziemiem” [w:] W walce ze zbrojnym podziemiem 1945‑1947, (red.) M. Turlejska (Warszawa: MON, 1972): s. 12.
63

Więcej o ich działalności: A.G. Kister, Pretorianie. Polski samodzielny batalion specjalny i Wojska Wewnętrzne
18 X 1943 – 26 III 1945 (Warszawa: IPN, 2010).

64

A. Paczkowski, „Aparat bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego w latach 1944‑1948” [w:]
Wojna domowa czy nowa okupacja?...

65
W jego skład wchodziły 5., 6. gwardyjskie i 32. dywizja kawalerii, dowodził nią gen. lejtnant Nikołaj
Siergiejewicz Oslikowskij: http://tankfront.ru/ussr/kk/gvkk03.html. Jako 5. KK brał udział w agresji na Polskę 17 IX 1939 r.
24. pkgw z 5. DKGw. Zimą 1945 r. dokonał rzezi mieszkańców Olsztyna. Zob. S. Piechocki, Olsztyn, Styczeń 1945, Portret
miasta (b.m.w. 2000).
66
Dość wyraźnie jest to napisane w pracach wydawanych w okresie PRL. Zob. L. Grot, Udział ludowego
Wojska Polskiego w walce z reakcyjnym podziemiem..., s. 16.

Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny) już 2 czerwca. W przeciągu dwóch kolejnych miesięcy dywizja ta wykonała 70 operacji i stoczyła 15 walk. Straty własne wyniosły: 8 zabitych i 9 rannych
oraz 97 „ujętych i rozbrojonych”. Straty strony niepodległościowej to – odpowiednio – 65, 32
oraz 648. W tym czasie największą operacją, w której brali udział „Kościuszkowcy”, była obława augustowska, przeprowadzona latem 1945 r. przez NKWD. Jej celem było spacyfikowanie
obszaru nadgranicznego i likwidacja łączności struktur podziemnych pomiędzy Wileńszczyzną
i Nowogródczyzną a Mazowszem. Wybrane jednostki dywizji „kościuszkowskiej” zabezpieczały
działanie formacji Armii Czerwonej i 62. Dywizji NKWD, polegające na masowych aresztowaniach i przepuszczaniu przez obozy filtracyjne ludności powiatu augustowskiego. W toku tej
akcji Sowieci zamordowali około 600 Polaków. W tym czasie siły główne dywizji „kościuszkowskiej” wiązały walką oddziały Obywatelskiej Armii Krajowej na południe od rejonu obławy. Jeszcze 8 lipca 1. pp wsparty artylerią zaatakował pod Ogółami w Puszczy Knyszyńskiej
dwustuosobowy oddział pod OAK dowództwem mjr. Aleksandra Rybnika, jednak – pomimo
kilkukrotnej przewagi – oddziału partyzanckiego nie udało się rozbić.
Sukcesów nie przyniosło także użycie oddziałów pancernych. 25 lipca pancerniakom udało się zlikwidować jednego z dowódców AK na Podlasiu, ppor. Teodora Śmiałowskiego (ps.
„Szumny”). Kolejne akcje nie były tak udane: w nocy z 8 na 9 sierpnia 5. Brygada Wileńska
AK mjr. Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”) wciągnęła w zasadzkę pod Zalesiem batalion fizylierów 1. BPanc. Do pościgu skierowano cztery czołgi, zmuszone jednak do odwrotu
ogniem działka posiadanego przez żołnierzy „Łupaszki”.67
Podobnie wyglądały działania pozostałych związków taktycznych podległych Rządowi
Tymczasowemu. Pomimo przeczesywania terenu (czasem niemal dosłownego, jak np. 22
sierpnia 1945 r., gdy 1. DP przeszukała Siedlce dom po domu), nie udało się rozbić formacji
wywodzących się z AK. Pewne zmiany przyniosła dopiero akcja polityczna: w ostatnich dniach
sierpnia utworzono w Moskwie TRJN, który – po konferencji poczdamskiej w ostatnich dniach
lipca 1945 r. – został uznany przez mocarstwa anglosaskie jako legalny rząd Rzeczypospolitej.
2 sierpnia KRN ogłosiła amnestię68 dla żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy
przed 22 lipca 1945 r. występowali przeciwko PKWN oraz Rządowi Tymczasowemu. W czasie
amnestii ujawniło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Oddziały bojowe AK, w mniejszym stopniu
także NSZ i NZW, demobilizowały się, powstała też organizacja WiN mająca doprowadzić do
rozładowania lasów. W sposób naturalny sytuację uspokoiły żniwa, w których wzięli udział
żołnierze obu stron, powstrzymujących się w sierpniu od agresywnych działań, jednak tuż po
żniwach walki rozgorzały na nowo.
Latem do służby wchodziły nowe związki taktyczne: 15. DP rozpoczęła służbę na Warmii
i Mazurach jeszcze w czerwcu 1945 r. W sierpniu sformowano 16. DP w Gdańsku, 17. DP
w Krakowie, a w Wielkopolsce zaś odtworzono z oddziałów zapasowych 4. DP. We wrześniu
sformowano w Skierniewicach 18. DP i skierowano jej oddziały na Białostocczyznę.
Nowe WP – jak wtedy mówiono: Odrodzone WP – miało być jednak silniejsze. W jego
skład miały wejść także Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, co stanowiło logiczną konsekwencję zmian politycznych. Dowódcą Armii Polskiej na Zachodzie mianowano „Gen. Broni
Świerczewskiego Karola”69, polecono mu też „sformowanie do dnia «..» września Dowództwa

67

W akcji tej został ciężko ranny por. Leon Lech Bednar, lepiej znany jako Paweł Jasienica. Zob. J. Ślaski,
Żołnierze wyklęci (Warszawa: OW „Rytm”, 2004); J. Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej
w latach 1939‑1945 (Warszawa: „Audiutor”, 1996).
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69

Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii, Dz.U., 1945, nr 28, poz. 172.
CAW, III-1-62, Rozkaz organizacyjny nr 0235/Org. z 7 IX 1945, k. 412.

Siły zbrojne Rządu Tymczasowego w połowie 1945 r....

Armii Polskiej na Zachodzie wg tymczasowego etatu nr 1/66 o ogólnym stanie liczbowym 40
ludzi”.70 Jednak Brytyjczycy szybko naprawili swój błąd, oznajmiając, że nadal będą utrzymywać oddziały Wojska Polskiego i nie dopuszczą do ich przejęcia przez administrację Bieruta.
Wielu polskich żołnierzy powróciło do kraju, na obczyźnie pozostało jednak ponad 100 tys.
Polaków. Motywy, dla których nie zdecydowali się powrót do domów były różne: poczynając
od politycznych, skończywszy na ekonomicznych, przede wszystkim jednak nie wrócili do
domów ci, których domów w nowej Polsce po prostu nie było.
Karol Karłowicz Swierczewskij nie został dowódcą Armii Polskiej na Zachodzie. 15 października 1945 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii w składzie Specjalnej Misji Wojskowej jedynie
Izydor Modelski i Józef Kuropieska71, nadzorujący powroty żołnierzy do Polski. W tym czasie
w kraju trwała demobilizacja Odrodzonego Wojska Polskiego: zadecydowano o niej 18 sierpnia
1945 r., a przeprowadzona miała zostać pomiędzy 10 września a 20 grudnia. W listopadzie tego
roku odwołano rozkaz o nieudzielaniu urlopów żołnierzom zaangażowanym w walkę przeciwko podziemiu niepodległościowemu.72 Okazało się, że pokonanie oddziałów partyzanckich
nie jest łatwe, a walki z nimi miały trwać jeszcze wiele miesięcy.

Tabela 1. Powojenne stany wybranych związków taktycznych podległych Rządowi Tymczasowemu73:
Dywizja
74

1. DP1
w tym:

kb

pm

rkm

ckm

rp

ad

ap

ppanc

7043/11755

1334/1256

248

31

mc mś

3651

1909

179

68

89

10

21

22

67

614

318

10

8

17

4

6

7

16

2. pp

1381/2917

694

438

41

19

22

3

7

8

19

3. pp

1469/2917

748

373

64

24

22

3

7

7

22

1. pal

916/1064

466

356

12

12

12

31

3526

2327

181

66

92

33

10

21

23

67

8251/11755

1385/1256

266

1. pp

1675/2917

605

316

25

8

17

4

7

7

16

2. pp

1821/2917

694

438

41

19

22

3

7

8

19

3. pp

1907/2917

848

357

64

28

31

3

7

8

22

10

24

22

59

1. pal
76

911/1064
7458/11755

3. DP3

70
71
72
73

auta

1341/2917

1. DP2

w tym:

konie

1. pp

75

w tym:

ludzi

1231/1231

240

482

2327

12

33

3692

1909

278

84

204

34

7. pp

1544/2915

427

334

33

9

33

2

7

6

17

8. pp

1636/2915

871

530

61

40

61

4

10

8

18

9. pp

1469/2915

658

390

36

18

36

4

7

8

17

3. pal

955/1061

624

195

12

12

34

Tamże. Na rozkazie nie ma daty dziennej.
T. Pióro, Armia ze skazą (Warszawa: Czytelnik, 1992): s. 34‑35.
CAW, III-1-64, Zarządzenie Naczelnego Dowódcy nr 101 z dnia 17 XI 1945, k. 5.

Opracowano na podstawie meldunków o stanie bojowym z czerwca 1945 r. W mianowniku podany jest
stan faktyczny, a w liczniku – stan etatowy.
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75
76

Meldunek o stanie bojowym 1. DP według stanu na 10 VI 1945 r. (k. 289‑290).
Meldunek o stanie bojowym 1. DP według stanu na 30 VI 1945 r. (k. 511).

Meldunek o stanie bojowym 3. DP według stanu na 10 VI 1945 r. (k. 289‑290). 4. DP rozpoczęto odtwarzać
późnym latem 1945 r., na bazie 3. i 5. zapasowych pp.

9. DP

7018/11360

w tym:

3314

1634

228

78

78

14

3

11

16

3

26

1758/2875

837

428

63

28

13

2

5

6

28. pp

1712/2875

797

550

84

23

38

6

6

14

30. pp

1549/2875

730

303

58

21

21

3

5

6

12. pal

664/1060

265

81

9273/9519

44

5335

2214

493

111

185

12

56

21

83

1309

665

162

36

45

4

18

7

27

40. pp

2378/2443

1309

665

162

36

45

4

18

7

27

42. pp

2325/2443

1309

665

162

36

45

4

18

7

27

12

56

21

83

33. pal

74

14

2360/2443

14. DP78

500

4

38. pp

11. DP

w tym:

86

26. pp

77

w tym:

1853

874/902
9455/9519

428

36

706

29

5630

2225

584

108

175

32
44

45. pp

2355/2443

1451

?

162

36

45

4

18

7

27

47. pp

2473/2443

1424

?

162

36

45

4

18

7

27

39. pp

2377/2443

1246

?

162

36

45

4

18

7

27

36. pal

918/902

486

?

12

32

74

*
The Armed Forces of the Provisional (Warsaw) Government in mid-1945 Between
the Odra and Bug Rivers in Poland
During the decades of communist rule in Poland the regime’s propaganda machine built the myth of
the “People’s” Polish Army (Ludowe Wojsko Polskie: LWP), which (supposedly) “liberated” Poland along
with the Red Army. The propagandists omitted the inconvenient political facts, of course. After May
1945, LWP units were used to occupy Germany, maintain order in the “Recovered Territories,” guarding
the border on the Odra River, and a large-scale – although mostly bloodless – military operation against
a Czechoslovak aggression in the Sudety Mountains. These formations were also utilized to combat the
independentist underground, including the Home Army (AK) and National Armed Forces (NSZ). The
authors of the article have discussed these issues and described the deployment of various units along
with organizational changes.
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77
78

Meldunek o stanie bojowym 11. DP według stanu na 10 VI 1945 r. (k. 295).
Tamże (k. 324).

Ulotna konspiracja
Historia młodzieżowej
organizacji antykomunistycznej
„Polonia”/„Wolność” (1951-1952)

Bartłomiej Noszczak
Założycielem młodzieżowej antykomunistycznej organizacji „Polonia”/„Wolność” był
Wojciech Koczwarski (ur. 1938 r., pochodzenie robotnicze).1 W grudniu 1951 r. zaproponował on wstąpienie do niej swojemu szkolnemu koledze – Bohdanowi Borowieckiemu (ur.
1937 r., pochodzenie robotnicze). Grupa rozrastała się dalej tzw. metodą łańcuszkową – przez
krąg znajomych. Wszyscy byli uczniami klasy 8a Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej przy
ul. Otwockiej. W skład organizacji weszło maksymalnie siedem osób; oprócz Borowieckiego
i Koczwarskiego byli to: Arkadiusz Bazak (ur. 1939 r., pochodzenie robotnicze), Zbigniew
Kędzierski (ur. 1937 r., pochodzenie robotnicze), Krzysztof Kraśnicki (ur. 1937 r., pochodzenie rzemieślnicze), Jacek Morawski i Zbigniew Sienkiewicz (ur. 1936 r., pochodzenie inteligenckie).2 Bazak i Morawski należeli do grupy najkrócej; ten pierwszy przystąpił do niej najpewniej wczesną wiosną 1952 r., z kolei Morawski był członkiem „Polonii”/„Wolności” tylko
przez dwa tygodnie, po czym zrezygnował z dalszej działalności antysystemowej. Arkadiusz
Bazak nie pamięta, żeby grupa kładła jakiś szczególny nacisk na werbunek nowych członków.3
O fakcie tym nie wspominają też dokumenty stołecznego UBP. Istnieją zatem przesłanki do
stwierdzenia, że zamysłem nastolatków było stworzenie ścisłej, hermetycznej grupy, opartej
na kręgu koleżeńskim – na znajomych „ze szkoły i z podwórka”. Dzięki temu była ona – przynajmniej w teorii – mniej podatna na dekonspirację. W jakiś sposób aktywność antysystemową
Bazaka, Borowieckiego i Koczwarskiego maskowała dodatkowo ich przynależność do ZMP
– w tamtych latach właściwie obligatoryjna dla większości młodych ludzi.
W styczniu 1952 r. w domu Borowieckiego odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na
którym ustalona została początkowa nazwa grupy – „Polonia”.4 „Celem organizacji, jak na tym
zebraniu ustaliliśmy, było rozrzucanie ulotek, a ogólnie walka z komunizmem” – zeznawał

1

AIPN, 0208/572, cz. 1, Pisemne zeznanie Wojciecha Koczwarskiego na temat jego działalności w organizacji
„Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 23 IV 1952 r., k. 104.

2

AIPN, 0644/378, t. 2, Opracowany przez mjr. J. Zielińskiego z KMO m.st. Warszawy wykaz imienny członków
organizacji antysystemowych działających w stolicy w latach 1944‑1960, [Warszawa, 1960 r.], b.p.

3
Relacja Arkadiusza Bazaka udzielona Bartłomiejowi Noszczakowi, Warszawa, 2 II 2012 r. (dalej: Relacja
Arkadiusza Bazaka). Arkadiusz Bazak jest prawdopodobnie jedynym żyjącym do dziś członkiem organizacji.   
4

AIPN, 01286/549, Pisemne zeznanie Bohdana Borowieckiego na temat jego działalności w organizacji
„Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 147.  

później Borowiecki.5 Najprawdopodobniej pamięć o Powstaniu Warszawskim oraz do pewnego stopnia ukształtowana już świadomość polityczna, połączona z kontestacją systemu komunistycznego, były czynnikami decydującymi o powstaniu antykomunistycznej struktury.
„Myśmy się zorganizowali, aby siać propagandę antypaństwową. Zgodziłem się na współpracę [z organizacją „Polonia”/„Wolność” – B.N.], ponieważ głupia chęć grania bohaterów jak
z powstania warszawskiego imponowała mi i kierowała mną” – zeznawał później w śledztwie
Sienkiewicz.6 Z kolei – już po latach – Bazak wspomina: „Każdy miał jakąś cząstkę wiedzy
– takiej zewnętrznej, że myśmy wówczas wierzyli w celowość takiego działania. Nie wiem, czy
w świadomości [naszej] było coś takiego, że my z jakimś systemem walczymy. […] Tak ja to
w tej chwili widzę, że był to jakby bunt młodych ludzi «obarczonych» właśnie tymi tradycjami
powstania warszawskiego. Myśmy o tym wiedzieli, że powstanie ginie (moja ciotka tam zginęła), a Rosjanie stali po drugiej stronie. To gdzieś tam było. Każdy miał jakąś tam cząsteczkę
wiedzy i swojego doświadczenia rodziny ze zdarzeń wojennych”.7
Kilka dni po spotkaniu założycielskim członkowie „Polonii” – także w mieszkaniu
Borowieckiego – złożyli przysięgę, której treść została zaczerpnięta z książki Aleksandra
Kamińskiego Kamienie na szaniec. Nawiasem mówiąc, jej lektura była dla chłopców jednym z impulsów do założenia podziemnej organizacji.8 „To było [dla nas] jak katechizm” – wspomina
po latach znaczenie książki Bazak.9 Dowódcą organizacji został Borowiecki, a jego zastępcą
Koczwarski, Sienkiewicz pełnił funkcję skarbnika; chłopcy postanowili zbierać pieniądze na
zakupienie drukarek, tuszu i papieru do druku ulotek.
Obszarem aktywności „Polonii”/„Wolności” była Warszawa, w mniejszym stopniu Józefów.
Młodociani konspiratorzy podejmowali głównie działania o charakterze propagandowym10
– wydawali antysystemowe ulotki i wykonywali napisy o takim samym charakterze. Chłopcy
wspólnie wymyślali i uzgadniali treść nielegalnych druków11: „ZSRR to zjadacz polskiego
chleba”, „Koledzy, łączcie się z nami”, „Stalinie, oddaj polskie świnie”, „Katyń pomścimy!”,
„Pomścimy Katyń!”, „Biczyku, Biczyku nie pojedziesz dalej na «stalinowskim» koniku” (była
to aluzja do politycznego zaangażowania działacza ZMP Konrada Biczyka), „Stalin to morderca Polaków i zjadacz polskiego chleba”, „Nie zagłuszajcie «Głosu Ameryki», bo on da
Wam wkrótce wnyki”, „Precz z komunizmem”, „Kto Żyda dorabia, ten Polskę osłabia”, „Kto
Żydów popiera, Polsce siły odbiera”, „W imię Bożego Narodzenia Polsko marsz do odrodzenia”, „Precz z socjalizmem”, „Precz ze Stalinem”, „Kacapy won z Polski”, „Rosjanie do Rosji.
Chcemy prawdziwego Pokoju. Dosyć mamy oszustwa. Nie chcemy być 17 republiką Rosji”.12

5

AIPN, 0208/572, cz. 1, Protokół przesłuchania Bohdana Borowieckiego przez oficera śledczego UBP na
m.st. Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 138v.

6
Tamże, Pisemne zeznanie Zbigniewa Sienkiewicza na temat jego działalności w organizacji „Polonia”/
„Wolność”, [Warszawa], 24 IV 1952 r., k 100v.
7
8

Relacja Arkadiusza Bazaka.

AIPN, 0208/572, cz. 1, Zeznanie na piśmie Krzysztofa Kraśnickiego na temat jego działalności w organizacji
„Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 23 V 1952 r., k. 109.

9
10
11

Relacja Arkadiusza Bazaka.  
Tamże.

AIPN, 0644/218, Sporządzona przez SB charakterystyka organizacji „Polonia”/„Wolność”, tajne, Warszawa,
18 VIII 1973 r., k. 2.
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AIPN, 0208/572, cz. 1, Ulotki organizacji „Polonia” przesłane do Wydziału V Sekcji IV UBP na m.st. Warszawę
przez Komisariat XV MO w m.st. Warszawie, ściśle tajne, Warszawa, marzec 1952 r., k. 42‑42a; tamże, Oświadczenie
Konrada Biczyka w sprawie kolportowania ulotek w technikum ekonomicznym przy ul. Otwockiej 3, Warszawa, 8 IV

Ulotna konspiracja. Historia młodzieżowej organizacji...

Ulotki były drukowane podczas zebrań, które odbywały się zwykle dwa razy w tygodniu,
w mieszkaniach nastoletnich konspiratorów. Ich treść powstawała na należącej do Sienkiewicza
drukarce-zabawce lub była składana z kauczukowych czcionek, a następnie odbijana na paskach papieru. Sienkiewicz zaprojektował także specjalną drukarkę z czcionkami z cyrylicą,
na której chłopcy planowali wydrukować ulotki antysowieckie w języku rosyjskim. Chcieli je
nakleić na pociągu międzynarodowym relacji Moskwa–Berlin, lecz ostatecznie nie doszło do
realizacji tego zamysłu.13 Papier i tusz nastoletni opozycjoniści kupowali ze składek członkowskich. Kartki papieru z antysystemowymi hasłami sygnowali najczęściej stemplem z napisem
„Polonia”, a później – po zmianie nazwy grupy w kwietniu 1952 r. – „Wolność”.14 W ciągu czterech miesięcy działalności chłopcy wydrukowali i rozkolportowali około 1.5-2 tys. ulotek.15
Druki te – najczęściej wieczorem – były rozrzucane, względnie rozlepiane w wielu, czasem odległych od siebie punktach Warszawy – na Bielanach, Bródnie-Pelcowiźnie, Gocławku,
Grochowie, Kamionku, Powiślu, Pradze Południe (m.in. na ul. Łochowskiej, Łomżyńskiej,
Otwockiej, Radzymińskiej, Targowej i Ząbkowskiej16), Saskiej Kępie, Starym Mieście,
w Śródmieściu i na Woli.17 Bazak wyspecjalizował się np. w rozrzucaniu ulotek z tramwaju, którym jeździł na odcinku Rondo Waszyngtona – skrzyżowanie Marszałkowskiej z Al.
Jerozolimskimi.18 Druki ulotne były także podkładane przez nastolatków na stolikach uczniów
technikum ekonomicznego przy ul. Otwockiej.19 Wbrew zasadom „konspiracyjnego BHP”,
chłopcy rozprowadzili także wiele ulotek w okolicach swojej macierzystej szkoły, co zresztą
zwróciło uwagę resortu bezpieczeństwa i w jakimś stopniu ułatwiło mu prowadzenie dochodzenia w tej sprawie.20
1952 r., k. 61; tamże, Przesłany do Wydziału III UBP na m.st. Warszawę raport naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st.
Warszawy w sprawie kolportowania ulotek organizacji „Polonia”, Warszawa, 12 II 1952 r., k. 74‑75.

13
Tamże, Opracowane przez naczelnika Wydziału Śledczego UBP na m.st. Warszawę streszczenie sprawy
dotyczącej organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 26 V 1952 r., k. 112. Wspomnianym pociągiem jeździli sowieccy
żołnierze, którzy – gdy skład stawał na postoju na Pradze Południe – potrafili dokonywać napadów na mieszkania
w poszukiwaniu „spiritu”. Zob. Relacja Arkadiusza Bazaka.
14

AIPN, 0208/572, cz. 1, Protokół przesłuchania Bohdana Borowieckiego przez oficera śledczego UBP na
m.st. Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 139.  

15
Tamże, Pisemne zeznanie Sienkiewicza na temat jego działalności w organizacji „Polonia”/„Wolność”,
[Warszawa], 24 IV 1952 r., k 100v; tamże, Opracowane przez naczelnika Wydziału Śledczego UBP na m.st. Warszawę
streszczenie sprawy dotyczącej organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 26 V 1952 r., k. 112; tamże, Pisemne
zeznanie Zbigniewa Sienkiewicza na temat jego działalności w organizacji „Polonia”/„Wolność”, [Warszawa], 24 IV
1952 r., k 100v.
16

Tamże, Meldunek specjalny wysłany do komendanta MO m.st. Warszawy na temat kolportowania
antysystemowych ulotek w stolicy, Warszawa, 3 II 1952 r., k. 14; tamże, Opracowany przez sierż. Stanisława Pietrusiaka
plan działań operacyjnych dotyczących rozklejania ulotek antypaństwowych na Szmulkach, Warszawa, 3 II 1952 r., k. 8;
tamże, Raport naczelnika Wydziału III Komendy MO m.st. Warszawy do Wydziału III UBP na m.st. Warszawę w sprawie
kolportowania ulotek organizacji „Polonia”, Warszawa, 12 II 1952 r., k. 72.  

17
Tamże, Opracowane przez naczelnika Wydziału Śledczego UBP na m.st. Warszawę streszczenie sprawy
dotyczącej organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 26 V 1952 r., k. 112; tamże, Pismo naczelnika Wydziału II WUBP
w Warszawie por. J. Rozenwaksa do naczelnika Wydziału V UBP na m.st. Warszawę w sprawie kolportowania ulotek
przez organizację „Polonia”/„Wolność”, ściśle tajne, Warszawa, 6 III 1952 r., k. 161/52.
18
19

Relacja Arkadiusza Bazaka.  

Archiwum m.st. Warszawy, Oddział w Otwocku, KW PZPR, Wydział Nauki i Oświaty, 724, Notatka Wydziału
Propagandy KW PZPR w Warszawie o sytuacji w warszawskich szkołach w lutym 1952 r., Warszawa, 7 III 1952 r., k. 14.

20
AIPN, 0208/572, cz. 1, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy „Ulotka” i „Drukarnia” opracowany przez
referenta Sekcji IV Wydziału V UBP na m.st. Warszawę Ryszarda Boguckiego, ściśle tajne, Warszawa, 18 IV 1952 r.,
k. 154.

Z kolei w Józefowie członkowie „Polonii”/„Wolności” wycinali hasła antysystemowe scyzorykiem na drzewach, ławkach i słupach. Z inspiracji Koczwarskiego wysłali także anonim
z ostrzeżeniem do miejscowego nauczyciela, Gutowskiego, któremu nakazali zaniechanie wystąpień politycznych o charakterze prokomunistycznym.
Wiadomo, że „Polonia”/„Wolność” chciała poszerzyć zakres swoich działań i przejść od tzw.
małego sabotażu do poważniejszych akcji o charakterze sabotażowym. W tym celu chłopcy
planowali gromadzenie broni; rzekomo o miejscu jej ukrycia wiedział Koczwarski.21 Kraśnicki
ukrywał podobno w domu pod łóżkiem granaty.22 Bazak wspomina zaś, że chłopcy mieli jednostrzałowy flower i jeden, dwa naboje do niego.23 „Polonia”/„Wolność” planowała rozbrajanie
milicjantów. Młodociani konspiratorzy chcieli też wywołać krótkie spięcie sieci elektrycznej
poprzez rzucenie drutu na biegnące równolegle przewody elektryczne trakcji; celem było
sparaliżowanie ruchu kolejowego. Zaplanowali także wysłanie anonimu do audycji radiowej
„Fala–49”, a także kolportowanie ulotek na odległość za pomocą specjalnych baloników.24
Na jednym z zebrań organizacyjnych Koczwarski zaproponował rozkręcenie szyn kolejowych
w celu spowodowania katastrofy pociągu relacji Moskwa–Berlin, którym jeździli krasnoarmiejcy.25 W tym celu Bazak, Borowiecki, Kraśnicki i Sienkiewicz udali się na tory kolejowe
na Targówku, gdzie omówili problemy związane z wyborem miejsca, czasu i sposobu dokonania sabotażu. Kędzierski zobowiązał się dostarczyć odpowiednie narzędzia, które pozwalały na jego dokonanie; rzeczywiście kilka sztuk kluczy przekazał później Koczwarskiemu.
Ostatecznie nie doszło do planowanego rozkręcenia szyn. „Byliśmy za głupi na to” – zeznawał
w kwietniu 1952 r. Koczwarski.26
W związku z kolportowaniem na Szmulkach antysystemowych ulotek kierownik referatu kryminalnego MO, sierż. Stanisław Pietrusiak, opracował 3 lutego 1952 r. plan działań
zmierzających do rozpoznania osób odpowiedzialnych za tę formę politycznej kontestacji.27
Niezależnie od tego, rozprowadzanie nielegalnych druków w technikum ekonomicznym przy
ul. Otwockiej zmobilizowało resort bezpieczeństwa do przeprowadzenia tam tzw. wywiadu środowiskowego, m.in. z dyrektorem tej szkoły Woźnym, działaczami ZMP Biczykiem
i Michalakiem oraz informatorem resortu o pseudonimie „Otwocki” (jego personalia są jak
dotąd nieznane). Na podstawie tych rozmów nie zdołano ustalić personaliów osób, które

21

AIPN, 01286/549, Protokół przesłuchania Zbigniewa Sienkiewicza przez oficera śledczego UBP na m.st.
Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 84v.

22
Relacja Andrzeja Kraśnickiego udzielona Bartłomiejowi Noszczakowi, Warszawa, 27 I 2011 r. (dalej: Relacja
Andrzeja Kraśnickiego).
23
24

Relacja Arkadiusza Bazaka.

AIPN, 0208/572, cz. 1, Protokół przesłuchania Zbigniewa Sienkiewicza przez oficera śledczego UBP na
m.st. Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 84 v; tamże, Opracowane przez naczelnika Wydziału
Śledczego UBP na m.st. Warszawę streszczenie sprawy dotyczącej organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa,
26 V 1952 r., k. 112‑113; tamże, Protokół przesłuchania Bohdana Borowieckiego przez oficera śledczego UBP na m.st.
Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 139‑140.    

25

AIPN, 01286/549, Protokół przesłuchania Zbigniewa Sienkiewicza przez oficera śledczego UBP na m.st.
Warszawę ppor. W. Strusińskiego, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 84v; tamże, Pisemne zeznanie Bohdana Borowieckiego
w sprawie jego działalności w organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 147‑147v.   

26
AIPN, 0208/572, cz. 1, Pisemne zeznanie Wojciecha Koczwarskiego w sprawie jego działalności w organizacji
„Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 23 IV 1952 r., k. 104‑104v.
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27
Tamże, Opracowany przez kierownika Referatu Kryminalnego XV Komisariatu MO sierż. Stanisława
Pietrusiaka plan działań operacyjnych dotyczących rozklejania ulotek antypaństwowych na Szmulkach, Warszawa,
3 II 1952 r., k. 8‑10.
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mogły uczestniczyć w rozrzucaniu ulotek.28 Resort opracował za to 18 kwietnia 1952 r. plan
działań operacyjnych do spraw „Ulotka” i „Drukarnia”, które dotyczyły masowego rozprowadzania nielegalnych druków ulotnych w stolicy. Podejrzewano, że ich kolporterami są uczniowie szkoły przy Otwockiej lub ci jej wychowankowie, którzy zostali usunięci z tej placówki
za chuligaństwo. Podczas śledztwa ujawniono personalia kilku nastolatków, którzy posiadali
drukarki z czcionkami podobnymi do tych, na których odbijane były ulotki antysystemowe będące przedmiotem dochodzenia. Działania resortu zmierzały generalnie do objęcia
uczniów z Otwockiej szczegółową inwigilacją oraz – niejako przy okazji – wykrycia sprawców
napadów zakłócających tzw. wieczornice zetempowskie, odbywające się w tej placówce nauczania.29
Działalność organizacji „Polonia”/„Wolność” została przerwana przypadkowo. Podczas rekolekcji wielkopostnych w 1952 r. ojciec Kędzierskiego przyłapał jej członków na kolportażu
ulotek. Powiadomił on o tym incydencie ojca Sienkiewicza, a ten z kolei ojca Kraśnickiego.30
„Z tego powodu miałem w domu wielką awanturę – pisał w maju 1952 r. Krzysztof Kraśnicki
– która z tego powodu skończyła się bardzo smutno. Wiele miałem w domu nieprzyjemności
i przysiągłem rodzicom, że już nigdy w życiu tego nie powtórzę”.31 Można się tylko domyślać,
że podobne przeżycia towarzyszyły też innym członkom „Polonii”/„Wolności”. W każdym razie
źródła milczą na ten temat.
Na zebraniu komitetu rodzicielskiego w szkole przy Otwockiej (20 kwietnia 1952 r.)
Zbigniew Kraśnicki poinformował wychowawczynię klasy 8a, że jego syn, Krzysztof, pojechał
do Wojciecha Koczwarskiego, i tam obaj „bawili się drukarkami, drukując jakieś ulotki”.32
Resort odnotował, że wypowiedź ta była zupełnie przypadkowa, i zarówno wychowawczyni,
jak i Kędzierski nie przywiązywali do niej większej wagi.33 W jakiś sposób o przebiegu tej rozmowy dowiedziała się dyrektorka szkoły, Tyszkiewicz, która wezwała do siebie Kędzierskiego
i zażądała od niego, by przyniósł drukarkę do szkoły. Nastolatek odpowiedział, że urządzenie to posiadał właśnie Sienkiewicz. Ten z kolei, indagowany przez dyrektorkę, odparł, że
drukarkę wyrzucił, bo litery jej czcionek były podobne do tych, które pojawiły się na ulotkach antysystemowych kolportowanych w szkole. Chłopiec oznajmił ponadto, że druki te
znalazł przypadkiem, a później je wyrzucił. Okłamał także Tyszkiewicz, mówiąc jej, że również drukarkę znalazł przypadkiem, gdzieś „za wałami kolejowymi”; tę wersję potwierdził
później Koczwarski. Próba ucieczki chłopców od odpowiedzialności okazała się daremna; ich

28

AIPN, 01286/549, Raport mł. ref. Sekcji IV Wydziału V UBP na m.st. Warszawę Alicji Czachorowskiej
z wywiadu przeprowadzonego w związku z kolportowaniem ulotek w szkole na ul. Otwockiej, ściśle tajne, Warszawa,
9 IV 1952 r., k. 63.

29
AIPN, 0208/572, cz. 1, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy „Ulotka” i „Drukarnia” opracowany przez
referenta Sekcji IV Wydziału V UBP na m.st. Warszawę Ryszarda Boguckiego, ściśle tajne, Warszawa, 18 IV 1952 r.,
k. 154‑156.

30
Tamże, Pisemne zeznanie Zbigniewa Sienkiewicza na temat jego działalności w organizacji „Polonia”/
„Wolność”, [Warszawa], 24 IV 1952 r., k. 100v.
31
Tamże, Pisemne zeznanie Krzysztofa Kraśnickiego na temat działalności w organizacji „Polonia”/„Wolność”,
Warszawa, 23 V 1952 r., k. 109v‑110.

32
AIPN, 0208/572, cz. 2, Raport referenta Sekcji IV Wydziału V UBP na m.st. Warszawę Ryszarda Boguckiego
dotyczący likwidacji organizacji „Polonia”/„Wolność”, ściśle tajne, Warszawa, 24 IV 1952 r., k. 25; AIPN, 01286/549,
Raport referenta Sekcji IV Wydziału V UBP na m.st. Warszawę w sprawie nielegalnego drukowania ulotek przez uczniów
szkoły przy ul. Otwockiej, ściśle tajne, Warszawa, 23 IV 1952 r., k. 71.  
33

Tamże.

zachowanie wzbudziło podejrzenia dyrektorki.34 Hipotetycznie to ona powiadomiła o całej
sytuacji stołeczny UBP, który zwrócił jej przy okazji uwagę na „niewłaściwość jej postąpień
[sic!], że bez uprzedniego porozumienia z Urzędem [Bezpieczeństwa] zaczęła prowadzić
śledztwo na własną rękę”.35
Stołeczny UBP przystąpił szybko do działania i już 23 kwietnia aresztował Kędzierskiego,
Koczwarskiego, Kraśnickiego i Sienkiewicza. Dzień później zatrzymano Borowieckiego. Bazak
i Morawski nie zostali aresztowani, bo w ocenie resortu działali w organizacji zbyt krótko.36
Ten pierwszy pamięta, że miał wrażenie, że funkcjonariusze policji politycznej, którzy przyszli
do jego domu przeprowadzić rewizję, „wiedzą wszystko”; podawali np. personalia pozostałych
członków organizacji.37 „Trząsłem się potwornie, szczęka mi latała” – wspomina po latach.38
U Bazaka nie znaleziono żadnych materiałów obciążających, jednak podczas przeszukania
w mieszkaniu Sienkiewicza UB znalazł drukarkę kauczukową ze złożoną treścią ulotek.39
Aby chłopcy nie utrzymywali ze sobą kontaktu, wszyscy zostali osadzeni w osobnych celach więzienia Warszawa II.40 W śledztwie byli poddawani brutalnym przesłuchaniom41 i zastraszani.42 Być może właśnie na skutek tych doświadczeń podawali obszerne i precyzyjne
informacje na temat własnej i swoich kolegów działalności w organizacji. Najpewniej pierwsza
w życiu, bezpośrednia konfrontacja z aparatem przymusu i strach były motorami do składnia
podobnych do tej deklaracji: „Aby zmazać plamę z honoru mego – pisał w kwietniu 1952 r.
Koczwarski – przyrzekam wykrywać i podawać do MO takich jak my zdrajców narodu polskiego i w ten sposób się poprawić”.43
Stołeczny UBP przesłuchał także Zbigniewa Kraśnickiego, który oznajmił, że nie wiedział
nic o drukowaniu ulotek przez syna.44 Resort uznał to zeznanie za bałamutne i zastosował
wobec Kraśnickiego szykanę w postaci odebrania mu koncesji na taksówkę.45 Być może jakieś
znaczenie miało tu także to, że podczas wojny był on żołnierzem AK.46
Resort ustalił, że chłopcy ulegali wpływom duchowieństwa, należeli do salezjańskiego
Oratorium św. Jana Bosko przy bazylice Serca Jezusowego na Pradze Południe i koła ministrantów przy tej świątyni (jego kierownikiem był ks. Kazimierz Dębski). W związku z tym
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Tamże.
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Relacja Arkadiusza Bazaka.

Tamże, k. 71v.

AIPN, 0644/218, Sporządzona przez SB charakterystyka organizacji „Polonia”/„Wolność”, tajne, Warszawa,
18 VIII 1973 r., k. 3.
Tamże.

AIPN, 01286/549, cz. 2, Raport naczelnika Wydziału V UBP na m.st. Warszawę ppor. Sadkowskiego
dotyczący organizacji „Polonia”/„Wolność”, ściśle tajne, Warszawa, 24 IV 1952 r., k. 25.  
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AIPN, 01286/549, cz.1, Pismo naczelnika Wydziału IV UBP na m.st. Warszawę do naczelnika więzienia
Warszawa II w sprawie aresztowanych członków organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 77.  
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Relacja Arkadiusza Bazaka.  
Relacja Andrzeja Kraśnickiego.

AIPN, 0208/572, cz. 1, Pisemne zeznanie Wojciecha Koczwarskiego w sprawie jego działalności w organizacji
„Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 23 IV 1952 r., k. 104v.

44
AIPN, 01286/549, cz. 1, Protokół przesłuchania Zbigniewa Kraśnickiego przez oficera śledczego UBP na
m.st. Warszawę Alicję Czachorowską, Warszawa, 25 IV 1952 r., k. 86‑87.  
45

AIPN, 01286/549, cz. 2, Raport naczelnika Wydziału V UBP na m.st. Warszawę ppor. Sadkowskiego
dotyczący organizacji „Polonia”/„Wolność”, ściśle tajne, Warszawa, 3 V 1952 r., k. 21.  
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Relacja Andrzeja Kraśnickiego.
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od listopada 1950 r. stołeczny UBP objął Oratorium inwigilacją. Sprawa otrzymała kryptonim
„Brzoza” i z czasem została przejęta przez tzw. wyznaniowy Wydział XI stołecznego UBP.47
Wszyscy członkowie organizacji „Polonia”/„Wolność” wyrokiem Sądu Wojewódzkiego
w Warszawie z 5 lipca 1952 r. zostali skazani na pobyt w zakładzie poprawczym w Tarnowie.48
Kierownik tej placówki nie stosował wobec chłopców surowego reżimu i zezwalał im np. na
naukę poza miejscem izolacji – w jednej z tarnowskich szkół.49 Po powrocie do stolicy nie
mogli jednak dalej uczyć się w szkole przy Otwockiej.50
Rutynowo w takich przypadkach, w celach prewencyjnych resort bezpieczeństwa założył
w sierpniu 1955 r. sprawę ewidencyjno-obserwacyjną „Kruk”. Zakładała ona inwigilację, m.in.
za pośrednictwem konfidenta o pseudonimie „Eugeniusz” i stołecznego Wydziału „B”, skazanych nastolatków z organizacji „Polonia”/„Wolność” i określenie, czy nadal stanowią zagrożenie dla państwa.51 Ponieważ nie odnotowano tego typu zachowań, w grudniu 1956 r. wydane
zostało postanowienie o zakończeniu i przekazaniu sprawy „Kruk” do archiwum MSW.52

*

W historii „Polonii”/„Wolności” powtarza się schemat modus operandi młodzieżowych
grup antykomunistycznych działających w Warszawie w latach 1944‑1956.53 Grupa powstała spontanicznie z inicjatywy jednej osoby, która później zostawała jej liderem. Motorem
działania dla młodych ludzi był bunt wobec zastanej rzeczywistości polityczno-społecznej,
połączony z ich antykomunizmem. Dodajmy, raczej nie podbudowanym głębiej intelektualnie. Istotnymi pobudkami do podejmowania działań antysystemowych były także: tradycja
rodzinna (szczególnie, gdy któryś z członków rodziny był zaangażowany w działalność niepodległościową), legenda AK i Szarych Szeregów oraz pamięć o Powstaniu Warszawskim.

47
Więcej informacji na temat inwigilacji praskiego Oratorium można znaleźć w dokumentacji znajdującej się
w zasobie AIPN pod sygnaturą 0208/572, cz. 2.
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AIPN, 0208/572, cz. 1, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego UBP na m.st. Warszawę do naczelnika
Wydziału V UBP na m.st. Warszawę w sprawie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wydanego w sprawie
członków organizacji „Polonia”/„Wolność”, Warszawa, 27 XI 1952 r., k. 260.   
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Relacja Andrzeja Kraśnickiego.
Relacja Arkadiusza Bazaka.  

AIPN, 0208/572, cz. 1, Opracowany przez kierownika Sekcji IV Wydziału III B. Boczkowskiego UdsBP m.st.
Warszawy plan operacyjnych działań do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej „Kruk”, ściśle tajne, Warszawa, 6 VIII
1955 r., k. 167.

52
Tamże, Wydane przez zastępcę naczelnika Wydziału III UdsBP m.st. Warszawy postanowienie o zakończeniu
i przekazaniu do archiwum sprawy ewidencji operacyjnej „Kruk”, ściśle tajne, Warszawa, 8 XII 1956 r., k. 200.
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Szerzej o konspiracji młodzieżowej w Warszawie w latach 1944‑1956 zob. G. Ciura, Pełnić służbę Bogu
i Polsce. Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie”) 1939‑1945 (Warszawa: b.w., 1998): s. 115 i n.; r. Jakubowski, „Podziemna
organizacja ZHP «Orlęta»” [w:] Sowieckiemu zniewoleniu „Nie”. Harcerska druga konspiracja 1944‑1956 (Warszawa:
Wydawnictwo Ład, 2005): s. 206 i n.; E. Kowalczyk, K. Pawlicka, Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na
m.st. Warszawę (1944‑1954) (Warszawa: IPN, 2011): s. 65 i n.; K. Krajewski, „Konspiracyjne organizacje młodzieżowe
na terenie województwa mazowieckiego w latach 1945‑1956” [w:] „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na
rozstajach komunizmu 1944‑1989, (red.) P. Ceranka, S. Stępień (Warszawa: IPN, 2009): s. 157 i n.; B. Noszczak, „HAK na
komunistów, Śladem Szarych Szeregów, Żołnierze Wyklęci 1943‑1963. Młodzi niepokorni”, dodatek do Rzeczpospolitej,
nr 8 (18 V 2011); tegoż, „Niepodległościowa organizacja młodzieży szkolnej «Orlęta Warszawy» (1949‑1950)”, Zeszyty
Historyczne WiN-u, nr 34 (czerwiec 2011): s. 147 i n.; tegoż, „Śladem Szarych Szeregów, Żołnierze Wyklęci 1943‑1963.
Młodzi niepokorni”, dodatek do Rzeczpospolitej, nr 8 (18 V 2011); J. Świderski, Harcerze 1944‑1956. Najmłodsi
w Powstaniu Warszawskim, drugiej konspiracji i więzieniach bezpieki (Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2005):
s. 154 i n.  

Nawiasem mówiąc, ta ostatnia jest specyfiką opozycyjnych grup młodzieżowych kształtujących się właśnie w stolicy.
Grupa była efemeryczna (stąd tytułowa „ulotność” owej konspiracji54) – istniała krótko
(zaledwie kilka miesięcy), jej skład ograniczał się do kilku osób – kręgu znajomych, kolegów
z tej samej klasy i szkoły. Wszyscy – co istotne w przypadku warszawskiej opozycji – mieli
pochodzenie społeczne robotnicze. Organizacja nie wypracowała własnego programu ideowego, nie miała spisanych postulatów działania, nie prowadziła archiwum. Wynikało to z braku
doświadczenia młodych ludzi, ale zapewne także z braku konieczności podejmowania tego
typu działań.
Grupa inicjowała najczęściej akcje mieszczące się w definicji tzw. małego sabotażu. W tym
przypadku „Polonia”/„Wolność” wyróżniała się o tyle, że niejako od początku kładła silny nacisk na animowanie akcji ulotkowych. W szeregu innych antykomunistycznych organizacji
młodzieżowych ze stolicy z lat 40. i 50. zajmowała zresztą pozycję lidera z liczbą 1.5‑2 tys.
wykonanych druków ulotnych. Jak wiemy, „Polonia”/„Wolność” planowała poszerzyć katalog
swoich działań o tzw. akcje bezpośrednie. Szczęśliwie dla młodych opozycjonistów ostatecznie do nich nie doszło, w czym – paradoksalnie – decydujące znaczenie miało przypadkowe
zdekonspirowanie grupy. Pomijając kwestię ewentualnych ofiar ataków (np. na pociąg relacji
Moskwa–Berlin), członkowie „Polonii”/„Wolności” zamiast do poprawczaka, trafiliby zapewne
na wiele lat do więzienia (dwóch nastolatków zostało w ogóle zwolnionych z postępowania
sądowego ze względu na krótki czas obecności w grupie i nikłe zaangażowanie w jej działania).
W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej cesze konspiracji młodzieżowej stolicy,
jaka powtarza się w przypadku „Polonii”/„Wolości”. Kara zasądzona wobec jej członków była
relatywnie niska, zważywszy na metodykę sądów ferujących wyroki w sprawach politycznych
w okresie tzw. dojrzałego stalinizmu w Polsce. W przypadku politycznej kontestacji młodzieży
kierowano się na ogół, choć oczywiście nie zawsze, zasadą, że był to zaledwie wybryk z ich
strony, i dawano młodym ludziom szansę na „resocjalizację”; przebiegała ona zgodnie z kanonem stalinowskiej ideologii.
Policja polityczna Polski „ludowej”, szczególnie w okresie „zaostrzającej się walki klasowej”, usilnie starała się także odszukać „mocodawców” i „inspiratorów” aktywności opozycyjnej nastolatków w kręgu „wrogich ośrodków” – szczególnie wśród przedstawicieli tzw.
dorosłej opozycji politycznej i wojskowej oraz osób duchownych reprezentujących Kościół katolicki. Nieprzypadkowo także w przypadku „Polonii”/„Wolności” stołeczny UBP doszukał się
– w istocie „na siłę” – związku młodych ludzi z praskim Oratorium. To z kolei dało resortowi
pretekst do inwigilacji tego środowiska. Oczywiście, było to działanie irracjonalne, bo chłopcy
podjęli działania opozycyjne bez żadnej inspiracji ze strony osób dorosłych, lecz w specyfice
tamtych lat podobna metodyka stanowiła stały element katalogu działań UB.
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To oczywiście także gra słów wynikająca ze specyfiki działania „Polonii”/„Wolności”, inicjującej wiele akcji
ulotkowych.   

Ulotna konspiracja. Historia młodzieżowej organizacji...

*
A Fleeting Underground: The History of the Youth Anti-Communist
Organization “Polonia”/“Liberty” (1951‑1952)
The anti-communist youth organization “Polonia”/“Wolność” (“Liberty”) was active in Warsaw in
1951‑1952. It was one of several dozen such groups in the capital during the first full decade of communist rule in Poland. It arose spontaneously, as an expression of teenage rebellion against the communist occupation of their country. Some of the significant factors motivating its establishment were
the memory of violence, rape, and plunder inflicted upon the Poles by the Soviets; the Red Army’s
passivity during the Warsaw Uprising (August–October 1944); and the communist repression of the resistance fighters of the Polish Underground State. The organization was small and short-lived. Its base
was, quite simply, a circle of “schoolyard and neighborhood friends.” All of the members hailed from
working-class families. Its activities fitted into the framework of “small sabotage” employed during the
German and Soviet wartime occupations. The young insurgents’ “battlefield” consisted of the streets
of Warsaw as they painted anti-communist slogans on walls and scattered leaflets. “Polonia”/“Liberty”
distributed nearly 2,000 illegal leaflets, placing it at the top of the list of youth organizations engaged
in such activities.
Te organization was discovered through coincidence, most likely by a secret police (UB) snitch at
the school which the members attended. Given the conditions of Stalinist-ruled Poland, they managed
to avoid serious repression. The most active among them, following an investigation employing torture
and beatings, were given terms in juvenile correctional institutions. The trauma experienced during
the investigation, coupled with a life under the constant surveillance by the secret police, was so strong
that the members of “Polonia”/“Liberty” did not share memories of their “little war” with communism
even with their own family members. The history of this group constitutes a fragment of the author’s
research on the phenomenon of anti-communist youth underground activities in Warsaw (1945‑1989).

Działania aparatu
represji PRL wobec Leszka Proroka
Cecylia Kuta
Pisarz, eseista, dramaturg i działacz ruchu narodowego – Leszek Prorok; był jedną z najważniejszych postaci życia literackiego w powojennej Polsce. Pomimo trudnych czasów, w jakich przyszło mu żyć, pozostał „aż do bólu prawym człowiekiem – wyrzutem sumienia dla
tych, którym zabrakło odwagi być” – jak pisał o nim Jan Żaryn.1
Urodził się w Warszawie 28 kwietnia 1919 r. Jako uczeń słynnego warszawskiego Gimnazjum
Wojciecha Górskiego związał się ze środowiskiem Obozu Narodowo-Radykalnego. W latach
1937‑1938 redagował nielegalną, odbijaną na powielaczu gazetkę Praca i Walka, będącą organem Grup Szkolnych ONR. Podczas II wojny światowej należał do „Grupy Szańca” oraz
tzw. Organizacji Polskiej, tajnej, wewnętrznie zakonspirowanej struktury kierowniczej środowiska narodowych radykałów. Z ramienia OP działał w Służbie Cywilnej Narodu, Związku
Jaszczurczym i Narodowych Siłach Zbrojnych. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od wiosny 1945 r. rozpoczął działalność w konspiracyjnej poznańskiej organizacji Armia Polska, za
co w lipcu 1945 r. został aresztowany przez UB. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Poznaniu na osiem lat więzienia, trafił do aresztu we Wronkach. Zwolniony na mocy amnestii w 1947 r. krótko cieszył się wolnością. W marcu 1949 r. został ponownie aresztowany i osadzony w poznańskim więzieniu, gdzie spędził blisko półtora roku. Między jednym a drugim
pobytem w areszcie zdążył ukończyć rozpoczęte jeszcze przed wojną studia prawnicze oraz
poślubić poznaną podczas powstania Marię Ciechanowicz.2

Kryptonim „Piwnica” / „Mafia” / „Pisarek”
Przez niemal całe powojenne życie był inwigilowany przez komunistyczny aparat represji. W toku prowadzonego od 1949 r. rozpracowania o kryptonimie „Piwnica” podkreślano
„jego wrogi stosunek do Polski Ludowej”.3 Analizowano jego działalność w przeszłości, a także
zwracano uwagę na to, z kim się kontaktuje. Od połowy listopada 1951 r. prowadzono przeciw niemu rozpracowanie wstępno-agenturalne o kryptonimie „Mafia”.4 Sześć lat później,

1

J. Żaryn, „Leszek Prorok – pisarz, człowiek” [w:] L. Prorok, Dziennik 1949‑1984 (Kraków: Wydawnictwo
Baran i Suszczyński, 1998): s. 10.

2

DiG, 1999).

Szerzej zob. biografia Leszka Proroka: J. Żaryn, Leszek Prorok. Człowiek i twórca (Warszawa: Wydawnictwo

3
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (dalej: AIPN Po), 0186/1885/CD, Materiały dotyczące
Leszka Proroka, Notatka, Poznań 4 XII 1954 r., k. 15.
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Tamże, Wyciąg z raportu kontrolnego, b.m., b.d., k. 17.
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18 listopada 1957 r., przekształcono je w sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie
„Pisarek”. Prorokowi zarzucano, że „utrzymuje kontakty z elementem «endeckim» i wykazuje
negatywny stosunek do wytycznych Partii i Rządu, stwierdzając, że za duże jest ograniczenie
piśmiennictwa i za ostra cenzura”. Wskazywano też, że „był inspiratorem uchwalenia rezolucji
protestacyjnej przeciwko zamknięciu czasopisma «Po Prostu»”.5 Dodatkowym argumentem
dla bezpieki były przedwojenne związki Proroka z ONR, jego zaangażowanie w konspiracji,
działalność w Armii Polskiej i pobyt w więzieniu.6
Ustalono, że „nie zmienił swego stosunku do władzy ludowej. Szczególnie jaskrawo wykazał to po przemianach październikowych. W 1958 r., będąc dyrektorem Teatru Młodego Widza
w Poznaniu, udostępnił jednemu z księży dziekanów salę teatralną, w której odbyła się konferencja dekanalna. Brał również aktywny udział w organizowaniu pielgrzymki pracowników
tzw. «Żywego Słowa» na Jasną Górę”.7
Stwierdzono, iż podane przykłady „świadczą o negatywnym stosunku figuranta do władzy
ludowej i wskazują na to, że w sprzyjających warunkach jest on skłonny do prowadzenia szkodliwej dla państwa działalności”. W związku z tym argumentowano, iż powinien „znajdować
się w […] operacyjnym zainteresowaniu” tajnych służb PRL. Dowodzono, że „ze względu na
swe stanowisko, jako kierownik działu literackiego w Telewizji Poznańskiej, ma duże możliwości oddziaływania na społeczeństwo i wpływania na kształtowanie się jego świadomości
w szkodliwym […] kierunku”.8 Dlatego też pod koniec 1960 r. sprawę ewidencyjno-obserwacyjną „Pisarek” przekształcono w sprawę operacyjnej obserwacji.
Opracowany na początku lutego 1961 r. przez funkcjonariusza Grupy I Wydziału III KW MO
w Poznaniu, kpt. Mieczysława Cyrana, „Plan operacyjnych przedsięwzięć w sprawie operacyjnej
obserwacji kryptonim «Pisarek»” miał na celu sprawdzenie, czy figurant „nie prowadzi wrogiej
działalności oraz ustalenie, jaka jest jego aktualna postawa wobec władzy ludowej”.9 Argumenty
kpt. Cyrana podważyli jego przełożeni, którzy uznali, że „Ze streszczenia materiałów i wniosków
w sprawie wynika, że wszelkie przedsięwzięcia iść będą w kierunku stwierdzenia, że wym. nie
prowadzi wrogiej działalności, gdy tymczasem idzie o ustalenie materialnej prawdy o figurancie. Podkreślali, że jego polityczna przeszłość, klerykalizm i pozycja w środowisku kulturalnym
Poznania stawia konieczność gruntownego rozpracowania figuranta. Rozpracowanie to będzie
możliwe jedynie w wypadku posiadania tajnych współpracowników, wywodzących się z najbliższego jego otoczenia, i w tym kierunku należy organizować pracę”.10
Kapitan Cyran zastosował się do rad przełożonych. Analizując rok później te same fakty
z działalności Proroka, stwierdził, że „w dalszym ciągu pozostaje na wrogich ideologicznie

5
Czasopismo Po prostu ukazywało się w Warszawie w latach 1947‑1957, początkowo jako dwutygodnik,
a od 1949 r. jako tygodnik. Początkowo był to organ Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, następnie w latach
1948‑1954 pismo Zarządu Głównego Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej, a potem ZG ZMP. Od 1955 r. ukazywało
się jako Tygodnik studentów i młodej inteligencji; stało się symbolem „odwilży”. W 1957 r. zostało zlikwidowane przez
władze, co doprowadziło do protestów w obronie pisma. Szerzej zob. B.N. Łopieńska, E. Szymańska, Stare numery
(Warszawa: Alfa, 1990); D. Rafalska, Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych
problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955‑1957 (Warszawa: Wydawnictwo Nertion, 2008).
6

1957 r., k. 7.

AIPN Po, 0186/1885/CD, Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, Poznań 18 XI

7

Tamże, Wniosek o przerejestrowanie sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 3194 na sprawę operacyjnej
obserwacji, Poznań 24 XI 1960 r., k. 29.

8
9

Tamże.

10

Tamże, k. 32.

Tamże, Plan operacyjnych przedsięwzięć w sprawie operacyjnej obserwacji kryptonim „Pisarek”, Poznań 4 II
1961 r., k. 31.

nam pozycjach”. Funkcjonariusz podkreślał, że pisarz „wprawdzie w ostatnich czterech latach
wyraźnie zmienił swe oblicze i postępowanie”, ale jednocześnie zaznaczył, że nie ma pewności, „czy figurant faktycznie przeszedł jakąś ewolucję na lepsze, czy też w dalszym ciągu
zachował swe nacjonalistyczne poglądy i nienawiść do ustroju, a chwilowo nie wychodzi z tym
na zewnątrz, bo nie ma sprzyjających ku temu warunków”. Dowodził, że należy nadal prowadzić sprawę przeciw Prorokowi w celu „sprawdzenia posiadanych materiałów i gruntownego
upewnienia się, że faktycznie zerwał ze swą dawną przeszłością i zmienił swój stosunek do
władzy ludowej”.11
Po wnikliwym przeanalizowaniu działalności pisarza stwierdzono, że „nie uzyskano materiałów wskazujących na to, aby Prorok zamierzał podjąć prowadzenie wrogiej działalności”.12
W związku z tym w styczniu 1963 r. zaniechano dalszego prowadzenia sprawy „Pisarek”.13

Sieć agenturalna wokół Leszka Proroka
Informacje o działalności Leszka Proroka tajna policja uzyskiwała przy pomocy techniki
operacyjnej oraz dzięki osobowym źródłom informacji. Początkowo do inwigilacji pisarza wykorzystywano dwóch informatorów – „Janka” i „Żabę”.
Z dokumentów zgromadzonych w materiałach dotyczących Leszka Proroka wynika, iż informatorem o pseudonimie „Janek” był lekarz – Jerzy Bruski. W „Notatce służbowej” z 23
października 1957 r. funkcjonariusz Wydziału III KW MO w Poznaniu, por. Henryk Portala,
pisał:
W dniu 22 października br. przeprowadziłem rozmowę [...] z z-cą
Komendanta Powiatowego MO ds. Bezp[ieczeństwa] w Ostrowie Wlkp.,
por. Woźnicą, na temat Bruskiego Jerzego s. Alojzego, ur. 18 IX 1925 r.,
zamieszkałego w Ostrowie Wlkp., ponieważ jest to b[yły] informator
„Janek”, nr arch. 28531, który posiadał dotarcie do Proroka Leszka. Por.
Woźnica stwierdził, że wymieniony pozostaje u nich na luźnym kontakcie, lecz nie posiada większych możliwości, gdyż zaabsorbowany jest
mocno pracą zawodową jako lekarz [...]. Inf[ormator] „Janek” wyeliminowany został na skutek tego, że piastował funkcję dyrektora szpitala
w Ostrowie Wlkp. i był radnym Rady Narodowej. [...] W raporcie powód eliminacji motywowany był brakiem dotarcia do interesujących nas
osób.14

Bruski poznał Leszka Proroka za pośrednictwem Mariana Matuszewskiego. W listopadzie 1950 r. „otrzymał zadanie skontaktowania się z Matuszewskim […], właściciel[em] taksówki, który kontaktuje się z mgr. praw Prorokiem, z którym miał razem siedzieć

11

Tamże, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy oper[acyjnej] obserwacji nr 294 krypt[onim] „Pisarek”,
Poznań 30 III 1962 r., k. 34.

12

Tamże, Analiza materiałów sprawy operacyjnej obserwacji nr 1231 krypt[onim] „Pisarek”, Poznań 17 I 1963 r.,

13
14

Tamże, Postanowienie o zaniechaniu sprawy ewidencji operacyjnej, Poznań 19 I 1963 r., k. 45.

k. 43.
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Tamże, Notatka służbowa, Poznań 23 X 1957 r., k. 215. Por. Tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 17
I 1952 r., k. 159; tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 19 I 1952 r., k. 160‑161; tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań
24 III 1952 r., k. 163; tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 1 VII 1952 r., k. 169.
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w więzieniu”.15 Bezpieka ukierunkowywała informatora, by dążył do zawarcia bliższej znajomości z Prorokiem.16
W marcu 1951 r. polecono „Jankowi”, by, będąc na chrzcinach córki Matuszewskiego,
utrzymywać jak najdalej idącą ostrożność w rozmowie z Prorokiem
na tematy polityczne. W prowadzonych rozmowach z nim mówić o sprawach prywatnych, skąd starać się uzyskać dane o jego kłopotach prywatnych, rodzinnych. [...] Po jakimś czasie, kiedy Prorok będzie wami
bliżej zainteresowany, starać się u niego zdobyć zaufanie – zaprzyjaźnić
się z nim i korzystając z darzonego zaufania, wyciągnąć od niego dane,
jakie wiążą go z Matuszewskim. Na wszelkie stawiane propozycje przez
Proroka wyrażać zgodę i dać jemu wyczuć, że nie jesteście zgodni z obecnym ustrojem. [...] Pierwsze wasze spotkanie z Prorokiem winno zaprzyjaźnić was do powtórnego i ciągłego kontaktu z nim.17

Informator zrealizował powierzone mu zadanie. Zdając bezpiece relację z jego wykonania, dzielił się swoimi wrażeniami odnośnie do pierwszego osobistego spotkania z Leszkiem
Prorokiem. Informował: „Charakter Proroka jest bardzo inteligentny, a przy tym robi wrażenie
sprytnego, wykształcony, niejednostronnie a wszechstronnie. [...] Nawiązała się między nami
przyjacielska pogawędka. Prorok przebywał ze mną do wieczora. Na moją propozycję, ażeby
przyszedł z żoną na brydża, odpowiedział twierdząco”.18
Bruski otrzymał zadanie, by podtrzymywać znajomość z pisarzem. Miał udać się do niego pod pretekstem uzyskania porad prawnych. Pouczono „Janka”, by prowadził rozmowę
z Prorokiem w ten sposób, aby udało mu się uzyskać informacje o jego sytuacji osobistej i zawodowej oraz sprowokować do dyskusji dotyczącej spraw międzynarodowych i podziemia niepodległościowego.19 Bruski dwukrotnie próbował spotkać się z pisarzem. Za każdym razem
jednak, gdy odwiedzał jego mieszkanie, nie zastawał w nim gospodarza. Podczas drugiej wizyty udało mu się natomiast nawiązać kontakt z żoną Proroka.20
Gdy w końcu doszło do spotkania „Janka” z Prorokiem, informator, zgodnie z ustalonym
z bezpieką scenariuszem, prosił go o fikcyjną poradę prawną w sprawie rzekomego kuzyna,
który miał zostać aresztowany za przynależność do NSZ. Bruski miał wysondować stosunek Proroka do sytuacji w kraju.21 Podtrzymywał znajomość z pisarzem i donosił bezpiece
o wszystkich spotkaniach. Informował nawet, że leczył się u niego na hemoroidy. Wiadomość
o kłopotach zdrowotnych Proroka tajne służby wykorzystały do podejmowania kolejnych działań operacyjnych. Poleciły „Jankowi”, by, korzystając z pobytu Proroka w szpitalu, „przystąpić
do rozmów politycznych”, które – jak zakładano – winny ich „zbliżyć na trwałe”.22
Postępując według instrukcji bezpieki, Bruski zabrał swego pacjenta na rozmowę do dyżurki lekarskiej. Pretekstem, który posłużył do nakierowania dyskusji na temat aktualnej
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sytuacji w kraju i na świecie, stały się podawane w radio wiadomości. Tajne służby chciały
uzyskać informację, czy Prorok angażuje się w działalność konspiracyjną i poznać jego poglądy
odnośnie do bieżącej sytuacji politycznej.23
Bruski na polecenie bezpieki zacieśniał kontakt z Prorokiem, inspirował wizyty towarzyskie, dzięki którym zyskiwał coraz więcej informacji o pisarzu. W listopadzie 1951 r. notowano:
Informator „Janek”, zapraszając Proroka do siebie, wykonał postawione przed nim zadanie; jak wynika z doniesienia inf. ps. „Janek”, zdobywa
on coraz to lepsze zaufanie Proroka i zacieśnia z nim więzy towarzyskie;
o tym między innymi może świadczyć fakt, że Prorok ofiarował mu swoją książeczkę, utrzymaną oczywiście w duchu katolickim, z dedykacją:
„Swojemu oprawcy nudna czy uciążliwa ofiara”, w tym wypadku miał na
myśli oczywiście operację dokonaną na nim przez inf. ps. „Janek”.24

Informacje przekazywane przez „Janka” posłużyły bezpiece do wytypowania, a następnie
zwerbowania informatora o pseudonimie „Żaba”, czyli Wacława Torza, utrzymującego kontakty zarówno z Burskim, jak i z Prorokiem.
„Janek” miał za zadanie ustalić, w jaki sposób nawiązała się znajomość Proroka z Torzem
oraz scharakteryzować jego dotychczasową działalność.25 W donosie z 6 października 1951 r.
informował, że Torz jest lekarzem i „pracuje [na] pół etatu na ośrodku krwiodawczym i cały
etat w szpitalu”.26
Pod koniec listopada 1951 r., analizując dotychczas uzyskane informacje, postanowiono „dla szybszego rozpracowania Proroka dokonać w dniu 28 XI br. werbunku Torza i zdjęcia tegoż o godz. 12.00 w chwili wyjścia z szpitala, udającego się po dyżurze do Instytutu
Krwiodawczego”.27
29 listopada Torz podpisał zobowiązanie do współpracy z tajnymi służbami i przybrał
pseudonim „Żaba”.28 W dostępnych materiałach archiwalnych brak dokładnych informacji,
w jaki sposób dokonano werbunku. Kilka dni później Torz przeszedł zawał serca; stąd można
przypuszczać, że mógł być szantażowany. Bezpieka zaznaczyła, że „zachowanie się Torza po
jego werbunku zostało skontrolowane przez «Janka»”.29 Donosił on: „Torz miał w niedzielę
atak serca, pracuje, ale jest bardzo osłabiony. […] Jest bardzo przejęty atakiem. Małomówny
– wszyscy posądzają go o jakiś zawód miłosny, co temu nie przeczy, ale bardzo źle wygląda,
wczoraj miał robione Ekg”.30
„Żaba” i „Janek”, wspólnie lub indywidualnie, spotykali się z Leszkiem Prorokiem. Każdy
z nich składał bezpiece własną relację z tych spotkań. W ten sposób tajna policja kontrolowała
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też prawdomówność obu osobowych źródeł informacji. Często zdarzało się, że obaj informatorzy, którzy odwiedzali mieszkanie Proroka, nie mogli go zastać. W grudniu 1952 r. bezpieka
notowała: „Inf[ormator] ps. «Żaba» otrzymał już uprzednio kilka razy [zadanie] nawiązania
kontaktu z fig[urantem] Prorokiem, którego nigdy nie może zastać w domu. O tym, że fig[urant] Prorok jest w ustawicznych wyjazdach sprawdzono poprzez równoległą agenturę, jakim
jest inf[ormator] ps. «Janek»”.31
Jesienią 1952 r. „Janek” zmienił pracę i przeniósł się do Ostrowa Wielkopolskiego. W dalszym ciągu jednak utrzymywał kontakt z Prorokiem.32
Wiosną 1953 r., pod pretekstem zapewnienia opieki medycznej Marii Prorok, tajne służby
usiłowały zbliżyć informatorów „Żaba” i „Janek” z jej mężem.33 Wykorzystywano każdą sposobność, by kontrolować jego życie osobiste i zawodowe.
Oprócz wspomnianych konfidentów w inwigilację Leszka Proroka zaangażowane były osobowe źródła informacji ze środowiska literackiego, wśród nich: „Marabut”, „Czopek”, „Grab”
i „Jaskółka”, „Krzysztof”, których personaliów – jak dotąd – nie udało się ustalić. Dostarczali
oni informacji o działalności i kontaktach Proroka w Związku Literatów Polskich.

Kryptonim „Plotkarz”
Tajna policja cały czas interesowała się pisarzem. Po jego przeprowadzce do Warszawy
w grudniu 1964 r. nadal analizowała jego działalność i dorobek literacki. Oceniając jego twórczość, stwierdzano, że „pod względem warsztatowym jest poprawna, dobrze oceniana przez
krytykę. Jej tematyka, głównie o charakterze obyczajowym, nie budzi zastrzeżeń od strony
politycznej”.34 Charakteryzując Proroka w lutym 1973 r., podkreślano, że w latach 1967‑1970
nie wykazywał „działalności politycznej, koncentrując się na pracy w ZLP”. Odnotowano,
że w 1972 r. został wybrany sekretarzem warszawskiego oddziału ZLP. Zarzucano mu, że
pełniąc tę funkcję, w grudniu 1973 r. „udzielił poparcia i pomocy w zorganizowaniu przez
Koło Młodych przy OW ZLP wrogiej politycznie imprezy poetyckiej pn. «Meeting Poetów
1970»”.35
Opisując te wydarzenia na kartach swojego Dziennika, Leszek Prorok stwierdzał: „Meeting
poetów: rzecz zrodzona z przypadku urasta potem do gigantycznej afery”.36 Na odbywające
się 8 grudnia spotkanie przybyło do Warszawy osiemnastu przedstawicieli z różnych miast.
Władze i prasa początkowo przychylnie odniosły się do tej inicjatywy.
Wśród kilkudziesięciu wierszy był tylko jeden wątły erotyk, poza
tym wszystkie mówiły o stosunku młodzieży do współczesności, o postawie własnej i o ocenie tego, co ich otacza. Ocenie bardzo zaangażowanej
i miażdżąco krytycznej. Piękny dowód na to, że literatura prawdziwie

31
32

Tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 30 XII 1952 r., k. 182‑183.

33
34

AIPN Po, 0186/1885/CD, Doniesienie agencyjne, Poznań 2 V 1953 r., k. 195.

35
36

Tamże.

Tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 8 X 1952 r., k. 177; tamże, Doniesienie agencyjne, Poznań 11 XI
1952 r., k. 180. Por. Historia szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, zapis pod datą 1 IX 1952 r. – Ordynaturę Oddziału
Chirurgicznego obejmuje Jerzy Burski, zapis pod datą 1 X 1952 r. – Jerzy Bruski dyrektorem szpitala, http://www.szpital.
osw.pl/Historia/tabid/41/Default.aspx [on line, odczyt: 8 II 2012].
AIPN, 01228/201/CD, Materiały dotyczące Leszka Proroka, Notatka dotycząca Leszka Proroka, Warszawa
11 II 1973 r., k. 15.
L. Prorok, Dziennik…, s. 154.

zaangażowana musi być dzisiaj bardzo ostro krytyczna. Tylko sprzeciw
jest uczciwy – notował inicjator meetingu.37

Nawet obecny na spotkaniu I sekretarz POP przy ZLP, płk Zbigniew Załuski, „przy pierwszych wierszach też bił brawo, potem dłonie jego słabły stopniowo coraz więcej, przy szóstym,
siódmym złożył je na kolanach i pozostał chmurny do końca”.38
Jak zapisał Prorok: „B[ardzo] ostre były wiersze J[acka] Bierezina (Łódź), Rysz[arda]
Krynickiego (Poznań), ale najostrzejszy – według niego – Z[dzisława] Jaskuły z Łodzi, który
opisywał swój (Łodzi i kraju) dzień powszedni b[ardzo] realistycznie, a więc w barwie sepii
i szarości, by zakończyć konkluzją: «i wiem, że od jutra znów wezmę na plecy mój polski czerwony krzyż»”.39
Nic zatem dziwnego, że początkowy entuzjazm szybko zastąpiła „fala urzędowego oburzenia”. Oszczędzono jednak inicjatora spotkania, kierując zarzuty głównie w stronę ówczesnego
prezesa warszawskiego oddziału ZLP, Lesława Bartelskiego. Cały czas jednak aparat represji
obserwował działalność Proroka i śledził jego związki ze środowiskiem opozycji literackiej.
Jako członek ZLP, a w latach 1980‑1981 jego wiceprezes, był inwigilowany w ramach sprawy obiektowej „Almanach”, prowadzonej wobec warszawskiego oddziału ZLP. Ponadto, jako
działacz Pen-Clubu, był rozpracowywany w ramach sprawy obiektowej „Klub”, prowadzonej
przeciwko tej organizacji.
W grudniu 1980 r., w atmosferze solidarnościowego karnawału, odbył się zjazd ZLP, podczas którego przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do władz Związku. Prezesem
wybrany został Jan Józef Szczepański, zaś jednym z jego zastępców Leszek Prorok. Jego znajomość prawa i statutu Związku oraz zaangażowanie, z jakim pracował, były bardzo cenne.
„Niezwykle czynna postawa Leszka dodawała wszystkim otuchy. Dla mnie stał się on niezbędną podporą. Mieszkając w Krakowie, miałem utrudnione kontakty z Zarządem, a zmieniająca
się z dnia na dzień sytuacja wymagała stałej, bieżącej informacji. Leszek z własnej inicjatywy
podjął się roli łącznika między prezesem a Zarządem” – wspominał Jan Józef Szczepański.40
Leszek Prorok, włączając się w walkę o przywrócenie pisarzom i literaturze rzeczywistej
roli, w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas odbywającego się w Warszawie od 11 grudnia 1981 r. i przerwanego przez stan wojenny Kongresu Kultury Polskiej, wskazywał na główne
zadania twórców w budowaniu tożsamości narodowej.41
Gdy dzień po wprowadzeniu stanu wojennego wspólnie z innymi uczestnikami Kongresu
Kultury Polskiej, którzy uniknęli internowania, spotkał się w siedzibie Zarządu Głównego
ZLP, by zastanowić się nad zaistniałą sytuacją i rozważyć, w jaki sposób przyjść z pomocą
przebywającym w obozach internowania uczestnikom Kongresu, bezpieka od razu przystąpiła do działania, zakładając przeciw Prorokowi kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie
„Plotkarz”. Zarzucano mu, że prowadzi działalność niezgodną z dekretem o wprowadzeniu
stanu wojennego. Stwierdzano, że „tak w latach powojennych, jak i na przestrzeni ostatnich
lat sympatyzował lub wręcz popierał kierunki działań grup antysocjalistycznych w kraju”.42
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Leszek Prorok uniknął internowania, chociaż przez kilka nocy ukrywał się poza domem.
Gdy wrócił do niego, rankiem 15 grudnia 1981 r. odwiedzili go funkcjonariusze aparatu represji i zabrali na przesłuchanie do budynku MSW przy ul. Rakowieckiej. Pułkownik Krzysztof
Majchrowski, który prowadził rozmowę, oświadczył pisarzowi, iż jego uczestnictwo „w nielegalnym zebraniu Komitetu Porozumiewawczego w dniu 14 grudnia […] jest sprzeczne z dekretem Rady Państwa o stanie wojennym”. W związku z tym zażądał podpisania „oświadczenia o zaniechaniu dalszych działań sprzecznych z prawem”.43
Swoje spotkanie z funkcjonariuszem bezpieki Prorok opisał na łamach Dziennika. Zapis
ten jest znacznie obszerniejszy niż notatka płk. Majchrowskiego, sporządzona po rozmowie
z Prorokiem. Z każdego z tych źródeł wynika jednak, że pisarz sprzeciwiał się podpisaniu
przedkładanego mu formularza z oświadczeniem.
Podsuwa mi do podpisania formularz, o którym słyszałem już – pisał w Dzienniku. Rzucam okiem na pierwszą linijkę: ja, niżej podpisany, zobowiązuję się zaniechać dalszej wrogiej działalności wobec Polski
Ludowej... – Co to ma znaczyć? – pytam. – Proszę to podpisać. – Ten
tekst mnie obraża. – Dlaczego? – Czego mam zaniechać, co mi pan ma
do zarzucenia? – Ach, może pan wykreślić te słowa, przecież to bez znaczenia. – Ja w ogóle z tym formularzem nie chcę mieć nic do czynienia.
Zaczynamy się targować o formułę.44 Ostatecznie, po pewnych zahamowaniach [jak określił to płk. Majchrowski – przyp. C.K.] napisał własnoręcznie oświadczenie w nieco zmienionej formie.45 Stwierdzał w nim: Ja
niżej podpisany Leszek Prorok, wiceprezes ZG ZLP, niniejszym oświadczam, że w świetle ogłoszonego dekretu o stanie wojny na obszarze PRL
nie będę prowadził działalności sprzecznej z prawem kraju. W stosunku
do mych obowiązków wiceprezesa przyjąłem do wiadomości, iż miarodajnym do stosowania wykładni praw stanu wojennego jest dla ZLP
urząd Prezydenta m. Warszawy, Wydz[iał] Społeczno-Administracyjny.46

Znajomość przepisów prawnych okazała się przydatna podczas spotkania z funkcjonariuszem i dyskusji z nim nad kształtem oświadczenia. Pisarz wykorzystywał ją również w kolejnych miesiącach, angażując się w walkę o reaktywowanie zawieszonego wraz z wprowadzeniem stanu wojennego ZLP i jego suwerenność.47 Aktywność Leszka Proroka na tym polu
śledziła bezpieka. W listopadzie 1982 r. stwierdzono, iż jego zainteresowania
koncentrują się na dwóch zasadniczych problemach. Pierwszy z nich
to reaktywowanie zawieszonego do tej pory Związku Literatów Polskich.
W kierunku tym podejmuje on szereg działań oficjalnych, uczestnicząc i inspirując spotkania z przedstawicielami frontu kulturalnego:
J[ózefem] Tejchmą, H[ieronimem] Kubiakiem, S[tanisławem] Puchałą,
M[ieczysławem] F[ranciszkiem] Rakowskim. W rozmowach tych,
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w sposób zdecydowany, opowiada się za bezwarunkowym reaktywowaniem działalności ZLP oraz innych związków twórczych. Podnoszono
też, że równolegle z prowadzonymi rozmowami temat ten podejmuje on
w opracowywanych przez siebie petycjach i apelach do władz państwowych. Zarzucano mu, że odbywające się w siedzibie ZLP oraz mieszkaniach prywatnych spotkania z przedstawicielami opozycji kulturalnej
wykorzystuje do popularyzacji swoich poglądów oraz integracji wokół
nich możliwie jak najliczniejszej grupy osób ze środowisk twórczych.
Według tajnej policji drugim problemem leżącym w zakresie zainteresowań L. Proroka byli internowani. Zauważano, że w sprawie tej wykazuje
on szczególną aktywność, przejawiającą się m.in. w rozmowach interwencyjnych w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz apelach o uwolnienie
internowanych twórców.48

Oprócz starań o reaktywowanie ZLP, Leszek Prorok był bardzo zaangażowany w niesienie pomocy materialnej i moralnej internowanym i ich rodzinom. Wielokrotnie interweniował
u władz w sprawie zwolnienia przebywających w obozach internowania kolegów literatów, m.in.
Andrzeja Drawicza i Wiktora Woroszylskiego, których odwiedził w Darłówku, a także Józefa
Kuśmierka oraz członków Kół Młodych przy oddziałach ZLP, m.in. Marka Zielińskiego, Piotra
Czartołomnego, Radosława Sarnickiego, Bronisława Kowalskiego, Przemka Grafczyńskiego.
Napisał też poręczenie w sprawie uwolnienia Anki Kowalskiej.49 Wszystkie te działania skrupulatnie odnotowywała bezpieka. Stwierdzono, że
prowadzona w okresie grudzień 1982 – marzec 1983 kontrola operacyjna działalności L. Proroka – wiceprezesa Zarządu Głównego ZLP, dowodzi, iż nadal zdecydowanie tkwi on w środowisku opozycji literackiej
i jego układach personalnych, uznając jednocześnie w pełni jej orientację
polityczną. Przedsięwzięcia, jakim patronuje bądź inicjuje, mają na celu
uzyskanie maksymalnej konsolidacji środowiska pisarzy opozycyjnych
wokół założeń, poglądów oraz postaw politycznych członków ZG ZLP,
a także pozyskanie do nich możliwie jak największej liczby członków
ZLP. Poglądy prezentowane przez L. Proroka, a także szereg działań,
jakie podejmuje on w zakresie spraw związanych ze środowiskiem literackim sprowadzają się w istocie do maksymalnego osłabienia wpływu
polityki władz na to środowisko, oraz możliwie szybkiego odwieszenia
działalności ZLP w kształcie sprzed 13 grudnia 1981 r.50

Dowodem „wrogich” działań Leszka Proroka miało być „odbywanie nieoficjalnych (nielegalnych) zebrań członków Prezydium Zarządu Głównego ZLP, głównie w siedzibie ZLP, bądź
mieszkaniu prywatnym J[ana] J[ózefa] Szczepańskiego, a także wystąpienia oficjalne, związane bezpośrednio z piastowaną przez niego funkcją wiceprezesa w zawieszonym ZG ZLP”.
Zaliczono do nich m.in. wystosowanie petycji do prezydenta Warszawy w sprawie reaktywowania
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Działania aparatu represji PRL wobec Leszka Proroka

działalności ZLP oraz listu do ministra kultury i sztuki w sprawie uzyskania zgody na odbycie
zebrania plenarnego Zarządu Głównego ZLP, a ponadto „bezpośrednie angażowanie się w sprawy interwencyjne i zawodowe członków ZLP oraz Kół Młodych przy oddziałach terenowych
ZLP, pośredniczenie w imieniu Fundacji Kościuszkowskiej w rozmowach z Departamentem
Książki MKiSz [Ministerstwa Kultury i Sztuki] w celu uzgodnienia autorów i tytułów z literatury pięknej, która wydana będzie w najbliższym czasie w USA, oraz utrzymywanie kontaktu
z Instytutem Literackim oraz «Kulturą» paryską”.51 W związku z tym stwierdzono, że „poprzez
swoje działanie dąży on [...] do odgrywania znaczącej roli w kształtowaniu ocen i poglądów środowisk twórczych, szczególnie literackiego, w sposób zbieżny z tendencjami opinii środowisk
intelektualnych Zachodu, lecz przeciwstawnymi polityce kulturalnej państwa”.52
Podejmowane przez Leszka Proroka i Zarząd Główny próby ocalenia ZLP nie odniosły skutku. Wobec zdecydowanej odmowy złożenia deklaracji lojalności oraz wyrzucenia ze
Związku twórców publikujących w drugim obiegu i w wydawnictwach emigracyjnych, 19
sierpnia 1983 r. władze zdecydowały o rozwiązaniu zawieszonego od osiemnastu miesięcy
ZLP. Wkrótce lojalna wobec władzy grupa pisarzy powołała pod tą samą nazwą nowy, proreżimowy związek, którym kierowała Halina Auderska.
Leszek Prorok bardzo przeżywał te wydarzenia. W swoim Dzienniku zanotował: „Fakt, iż w efekcie rozwiązano ZLP [...] świadczy, że to już nie o Zarząd Główny szło, i nie jego władze uznały za
przeciwnika, ale całą społeczność pisarską. Uważali zapewne, że procent członków krytycznych
wobec zachowania partii jest tak wielki, że pozbycie się Zarządu niczego nie daje. [...] Bez względu
na to, jaka była postawa Zarządu, władze nie chciały, by środowisko pisarskie miało reprezentację
o jakimś stopniu autonomii, bądź miało swobodę wystąpień choćby dyskusyjnych”.53
Niespełna miesiąc po likwidacji ZLP Leszek i Maria Prorokowie otrzymali upragniony paszport na wyjazd do syna do Francji, o który starali się od lata 1982 r. Kilka dni przed podróżą Leszek Prorok został zmuszony do stawienia się w komendzie MO, gdzie przeprowadzono
z nim rozmowę na temat wyjazdu. Pisarz musiał potwierdzić, że „będąc zagranicą, nie będzie podejmował żadnej działalności społecznej, a pobyt swój we Francji traktuje jako rodzinny i zdrowotny, ponadto nie będzie udzielał wywiadów i nie będzie kontaktował się z przedstawicielami
ośrodków antypolskich, w tym Instytutu Literackiego w Paryżu i Radia Wolna Europa”.54
Po tej rozmowie Prorokowie bez problemów wyjechali z kraju. Niemiła niespodzianka czekała ich, gdy po miesiącu pobytu we Francji wracali do Polski. Na lotnisku funkcjonariusze
służby celnej, na prośbę dyrektora Departamentu III MSW, płk. Henryka Dankowskiego,
przeprowadzili u nich szczegółową kontrolę osobistą. Nie znaleziono jednak żadnych materiałów, które mogłyby obciążać Proroków.55
Ciągłe szykany ze strony aparatu represji oraz związany z tym nieustanny stres wywarły
wpływ na zdrowie pisarza i w konsekwencji przyczyniły się do jego nagłej śmierci. Zmarł on
8 grudnia 1984 r. wskutek zawału serca, którego doznał, gdy wioząc dary dla potrzebujących,
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zatrzymał się na stacji benzynowej. Przywoływany przez Jana Żaryna przyjaciel Proroka, pisarz – Aleksander Rogalski, twierdził, że podróżował on swoim samochodem. Natomiast jego
kolega po piórze, Andrzej Kijowski w swoich Dziennikach pod datą 9 grudnia 1984 r. notował,
że Prorok zmarł w jego samochodzie:
Wczoraj okropna dla nas wszystkich śmierć Leszka Proroka. Dla nas,
bo on sam zgasł nagle, bez bólu, w ciągu ruchliwego, pracowitego dnia.
Ale nam, gdy ktoś tak zwala się nagle pod nogi w marszu, brakuje tchu
i odwagi, żeby dalej iść. Umarł w naszym samochodzie, na stacji benzynowej, gdzie pojechał wybrać benzynę na kartki, które nam zostały. Mnie
zawiadomiła milicja, znalazłszy numer w dowodzie rejestracyjnym, ja z kolei musiałem zawiadomić żonę i odbyć z nią rozmowy na komendzie.56

Wraz ze śmiercią Leszka Proroka tajne służby zakończyły trwającą kilkanaście lat jego inwigilację.57
Chociaż był utalentowanym twórcą i w trudnych dla literatury czasach wydał 39 książek, to
jednak nie wszedł do panteonu polskich pisarzy. Nie należał do partii i daleki był od wspierania
systemu PRL. Wychowany w systemie wartości II Rzeczypospolitej, nie zaprzedał się komunistom. Mimo że w latach 1954‑1957 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu i uczestniczył w oficjalnym życiu literackim, nie wyrzekł się swoich ideałów. W czasach bezprawia pozostał prawym człowiekiem, chociaż za swoją postawę niejednokrotnie płacił wysoką cenę.

*
Communist Repression Against Leszek Prorok
Leszek Prorok (1919‑1984) was a well-known polish writer, essayist, and playwright. He was one of
the most important personages in postwar Poland’s literary life. During the Second World War, he was
active in the ranks of the nationalist Right, i.e. the so-called “Szaniec [Rampart] Group” and the Civil
Service for the Nation. He also fought in underground organizations: first in the Lizard Union, followed
by the National Armed Forces. Prorok also took part in combat during the Warsaw Uprising. Following
the war, he was twice arrested (in 1945 and 1949) by the communist secret police. Afterwards, he remained under the constant surveillance of the repression apparatus until his death. Within the framework
of operations conducted against him, Prorok’s past activism was analyzed and his contacts monitored.
His political views and attitude towards the communist regime were verified. The secret police and the
communist censors scrutinized his literary oeuvre in the same spirit. During the 1980s the writer’s ties
to the opposition circles among the literati were also investigated.
Leszek Prorok never belonged to the Communist Party, and was far from sympathizing with the
regime. Having been raised in the spirit of the values of a real and independent Poland, he never sold
out to the communists. He remained a noble man in ignoble times, regardless of the heavy price he was
forced to pay for his stance.
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Poland and Yalta:
the last ‘blank spot’?
Peter D. Stachura
Over the last few decades, ever since the formal collapse of the Communist regimes in
Poland and the rest of Eastern Europe, including the Soviet Union, a more open and transparent discourse among the political and academic élites has resulted in welcome revelations
concerning certain historical topics and events which were once officially considered out of
bounds for public discussion or even comment: in short, ‘blank spots’. In the case of Poland,
the most striking example has been the Russian Government’s acknowledgement of Soviet
culpability, albeit without apology, indictment of the perpetrators, or restitution to bereaved
families, for what has become universally known as the ‘Katyń Massacre’.1 Other former ‘forbidden events’, notably the Polish-Bolshevik War of 1919-20 and the Warsaw Rising of 1944,
have also attracted, at long last, considerable and informed exposure. The creation in 2004 in
Warsaw of a museum dedicated to the Rising at the instigation of the late President of Poland,
Lech Kaczyński (1949-2010), is especially commendable. While all of these developments are
to be warmly acknowledged as a necessary, if overdue, exercise in historical exposition and
rectification, there remains nonetheless, despite a plethora of studies and documentary records, one other glaring omission in this regard in both Poland and in the wider international
community, namely, the Yalta Conference of 4-11 February 1945 and its catastrophic implications for Poland. Among the principal items on its agenda, which ranged from US-Soviet
cooperation in the war against Japan to membership of the United Nations’ Security Council
and plans for the administration of a soon to be defeated Germany, was the future territorial
shape and governance of Poland, the faithful member of the Allied coalition in the war against
Germany.
It has been incontrovertibly established by historians and political commentators that
the Second World War was an unmitigated catastrophe for Poland. The victim of unprovoked
attack and ruthlessly brutal occupation from September 1939 by the most infamous totalitarian powers of the last century, National Socialist Germany (that is, 1939-1944) and Soviet
Russia (1939-41, and again from 1944), she suffered the loss through military action, mass
extermination, incarceration, torture and starvation of some five-six million of her citizens.
A further five-six million of them experienced deportation and other forms of displacement.
All of this horror was accompanied by wholesale plunder of Poland’s economy and destruction
of her social structure. For Poland, as much as for vanquished and devastated Germany, 1945

1
A.M. Cienciala, N.S. Lebedeva, and W. Materski (eds), Katyn: A Crime Without Punishment (New Haven and
London: Yale University Press, 2008), pp. 1-120, 206-353; G. Sanford, Katyn and the Soviet massacre of 1940: Truth,
Justice and Memory (London: Routledge, 1995), pp. 124-225.

was indeed a defining moment in history, signifying the absolute end of a distinctive epoch,
that of the Second Republic, which despite numerous obstacles had been making remarkable
progress in many important spheres of national life prior to 1939.2
When it is also taken into account that Polish military forces on land, sea and air had fought valiantly and successfully against Germany and her partners on many fronts as part of
the Allied war effort, it might have been reasonably anticipated that following victory over
the common enemy, Poland’s important military contribution would at least be rewarded
with an appropriately benign political peace settlement, one that would provide her with
the foundations for recovery as an independent, sovereign state. After all, her battle honours were indisputably significant: for example, the initial breaking of the Enigma Code and
subsequent activity of Polish Intelligence, the role of Polish pilots against the Luftwaffe in
the Battle of Britain, the pivotal triumphs of the Second Corps under General Władysław
Anders (1892-1970) in Italy (Monte Cassino, Ancona, Bologna) and of the Polish First
Armoured Division under General Stanisław Maczek (1892-1994) in Normandy (Falaise
Gap) and the Low Countries (liberation of Breda), and the heroic resistance provided by
the Home Army (AK), the National Armed Forces (NSZ) and Peasant Battalions (BCh) in
occupied Poland itself.3
On the face of it, therefore, Poland, a major ally against Germany from beginning to end of
the war, had surely merited a just and rewarding peace. In reality, however, the decisions taken
at the Yalta Conference by the ‘Big Three’, President Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
of the United States, Marshal Josef Stalin (1879-1953) of the Soviet Union and Prime Minister
Winston Churchill (1874-1963) of Great Britain, put paid, of course, to such an outcome for
Poland. Indeed, their decisions regarding Poland’s future, in the conspicuous absence of any
representation from the still officially recognised exiled Polish Government in London, could
hardly have been any more antithetical to what had been deserved and hoped for.
In accordance with the agreement between Churchill and Roosevelt at the Quebec
Conference in early Autumn 1943 that Eastern Europe should be regarded as the Soviet
Union’s natural sphere of influence, a point then underlined privately to Stalin by Roosevelt
at the Tehran Conference (November-December 1943), the Soviets, who had crossed the
pre-war Polish border in January 1944 as the balance of power on the Eastern Front moved
inexorably in their favour, were permitted at Yalta to annex some 48% of the territory of the
Second Republic (Kresy Wschodnie, or Eastern Borderlands)), including the ethnically-mixed
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This argument regarding the Second Republic is developed more fully in my study: Poland, 1918-1945:
An Interpretive and Documentary History of the Second Republic (London and New York: Routledge, 2004), and sum‑
marised on pp.182-187. For the wartime occupation, see, most recently, J.A. Młynarczyk (ed), Polen unter deutscher und
sowjetischer Besatzung 1939-1945 (Osnabrűck: Fibre Verlag, 2009).
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POLAND AND YALTA: THE LAST ‘BLANK SPOT’?

but culturally and historically Polish ethnic majority cities of Wilno and Lwów.4 Moreover, on
the basis of a number of duplicitous undertakings to the Western leaders by Stalin relating
to the future staging of free elections and party political co-operation in Poland, he experienced little, if any, serious difficulties in establishing before long in Warsaw a Communistdominated government subservient to Moscow. All military and political opposition to these
outcomes from those committed in Poland to her recreation as a genuinely independent and
democratic state was quickly and ruthlessly eradicated by Polish Communist and Soviet security forces5, leaving the country virtually defenceless and prostrate before its new occupiers
and masters.
Far from heralding the beginning of a bright new era for Poland, therefore, Yalta signalled
the beginning of yet another hellish nightmare. The ‘Red Terror’ that had characterised the
Soviet occupation of Eastern Poland in 1939-416 was now, post-Yalta, simply extended throughout the entire country, but was to last much longer, even allowing for certain periods of
relative ‘relaxation’ in parts of the 1960s and 1970s.7 In other words, the end of the war meant
for Poland, the victim of unprecedented aggression and suffering, a fate that was arguably
even worse than that experienced by Germany, the instigator of the war. Consequently, the
first and most obvious question to pose is: how can such an incomprehensible, extraordinarily
unfair, brutal and undeserved outcome for Poland be explained? In the first instance, the way
the military, political and diplomatic developments unfolded during the course of the Second
World War provide the key to an understanding.
The exiled Polish Government established in France in autumn 1939 and then, following the latter’s collapse, in London from June 1940, was from the outset a junior and only
moderately influential partner in the Anglo-Polish alliance and in its successor from 1942,
the Grand Alliance. Although the Polish Prime Minister and Commander-in-Chief, General
Władysław Sikorski (1881-1943), was apparently well-liked and respected on a personal level
by Churchill and his government, he operated from a position of weakness that was accentuated when the United States was joined in the Grand Alliance with the Soviet Union. The
Polish Government was too dependent ultimately on its British hosts, had only very limited
contact with events in Poland, and was also beset by acrimonious factionalism and personality
clashes.8 Sikorski’s own strong personality and autocratic style of leadership was able to put
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something of a gloss on these intrinsic weaknesses, which often erupted into crisis9, though
by the time of his death, in July 1943, any perceptive and properly-informed observer could
appreciate the growing, ineluctable decline in the Poles’ position vis-à-vis their far more powerful allies, who had their own agendas to pursue.
That deterioration and overall lack of a substantive presence in the corridors of Allied power, which was complemented by the Poles’ fall from grace in the eyes of public opinion as
a result of increasingly shrill anti-Polish and pro-Soviet propaganda from 1942/43 in the British
and American media and other important opinion-formers, became painfully manifest under
Sikorski’s admittedly lightweight and ineffectual successors, notably Stanisław Mikołajczyk
(1901-1966), who was prepared, ignominiously, in 1944-45, to accept the loss of most of the
Kresy. Thus, by the time of the Yalta Conference, the legitimate, exiled but now unpopular Polish
Government had been well and truly marginalised, able to do no more really than wring its hands
in despair at Yalta’s wholly negative decisions on Poland. Its entirely justified denunciation and
outright repudiation of Yalta as a ‘betrayal’ and ‘a fifth partition’ of Poland inevitably fell on deaf
ears10, with the exception of a handful of right-wing, anti-Communist Conservative Members of
Parliament in Britain, several members of the Catholic Church hierarchy and Anglo-Catholics
such as the well-known writer Evelyn Waugh11, and a few lone voices in the United States, such
as the Polish-American Congress, some Catholic conservatives, and others like Arthur Bliss Lane
(1894-1956) and Roosevelt’s successor as President, Herbert Hoover (1874-1964).
Another reason for Poland’s treatment at Yalta lies, of course, in Stalin’s attitude towards
her. Never one to forget or forgive the humiliation and defeat of the Bolsheviks in the war
against Poland in 1919-20, in which he had participated12, the Soviet leader was determined,
if circumstances ever permitted, to exact revenge. Marauding Bolshevik bands on Poland’s
eastern border in the 1920s and early 1930s, which prompted the Polish Government to establish the Border Defence Corps (KOP), were a constant reminder of trouble ahead, the
Polish-Soviet Non-Aggression Pact of 1934 notwithstanding. Stalin’s opportunity came as the
tide of battle on the Eastern Front turned in his favour from 1943, particularly after the Red
Army’s victories at Stalingrad and Kursk. The steadfast view of Churchill and Roosevelt that
the Soviet war effort was crucial to Hitler’s (1889-1945) ultimate defeat was reflected in the
way that they pandered to Stalin’s political demands13, which increased commensurately with
his growing military superiority in the East. If the Quebec and
Tehran conferences in 1943 provided the first, unambiguous intimation of their strategy
regarding Poland and the rest of Eastern Europe – that is, that these were to be regarded as
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areas of almost exclusive Soviet interest and control – then Yalta provided the confirmation.
Stalin, the personification of Bolshevik imperialism under the cloak of ‘national security’, was
able to triumphantly achieve the long-standing objective of incorporating the Kresy into the
Soviet Union.
With the benefit of hindsight, the basically disinterested attitude of Churchill and
Roosevelt towards Eastern Europe is as plain as anything in international diplomacy and politics can be. In Churchill’s case, his outlook was consistent with the deeply-entrenched British
governmental obsession with the Empire, that far-flung colossus which was the indispensable
bedrock of Britain’s economic prosperity and international status as a Great Power. Regardless
of the Anglo-Polish Treaty of 1939, Britain had gone to war, not to defend Poland’s independence as such from German (but not Soviet) aggression, but rather in order to pursue her
time-honoured belief in preserving a balance of power on the European continent, which
German expansionism under the Nazi regime was patently upsetting. Indeed, Britain’s defence of Poland’s independence in 1939 was no more the real reason for her declaration of war
as was her support for Belgium’s independence in 1914. Vital and naked national self-interest
dictated her response on both occasions, nothing else. For Britain, after all, Poland was as
much a ‘far-away country’ in 1939 as Czechoslovakia had been the previous year in respect of
the Sudeten crisis and Munich Conference. Britain still had no large-scale economic or other
interests in Eastern Europe. Thus, for the British Government and people to laud the 20,000
or so Polish soldiers arriving in Britain after 1940 as ‘our gallant allies’ was rather phoney,
merely a gratuitously magnanimous and transient gesture14 covering Churchill’s real concerns
and objectives in the war: Germany’s defeat and thus the restoration of the balance of power
on the continent and, above all, preservation of the British Empire.
An additional, necessary perspective, however, must be put on Churchill’s stance, which
is that as soon as the United Sates entered the war, in 1941, the balance of power within the
transatlantic alliance moved decisively in the latter’s favour. With the incomparable economic, financial, military and diplomatic resources of the United States behind him, Roosevelt
naturally took the helm, and behind the fog of the customary diplomatic courtesies and
conventions, there is no doubt that Churchill became more and more subservient to the
President.15 Accordingly, even if he had wanted to, which is highly improbable, Churchill could not have prevented Poland’s fate at Yalta. Well before the war’s end, Britain had become
a subordinate partner in the anti-German coalition, which was dominated unequivocally by
not only Roosevelt, but also by Stalin. But, if Churchill and Stalin, for their different reasons,
were unable or unwilling to ensure an equitable and decent settlement for Poland at Yalta,
what of Roosevelt, who undoubtedly had the capacity to make the difference?
Sadly for Poland, Roosevelt, despite his frequent public pronouncements of support and
show of diplomatic niceties to Sikorski and other Polish leaders, which were usually directed in any case at the Polish-American electoral constituency at home, possessed no fundamental sense of commitment to or liking for Poland’s interests as represented by her exiled
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government.16 For him, Eastern Europe as a whole was a closed book. On the other hand,
the Pacific did matter, which meant confrontation with Japan. Furthermore, he, like his wife
Eleanor (1884-1962), rather admired Stalin and the Russian people as ‘underdogs’, in line
with their apparent concern for the poor and unemployed in Depression-era America, both
cohorts meriting their patrician, paternalistic help and support. Eleanor, who was, incidentally but perhaps not irrelevantly where the Poles were concerned, a bitter anti-Catholic,
was also well-known as a Soviet apologist and defender of the most left-wing, socialistic and
pro-Soviet members of her husband’s administration and inner entourage, such as Chief
Advisor Harry Hopkins (1890-1946), Vice-President Henry A. Wallace (1888-1965), Assistant
Secretary to the Treasury Harry Dexter White (1892-1948), and one-time Ambassador to
Moscow, Joseph E. Davies (1876-1958). It is also no coincidence in this respect, perhaps, that
his administration was riddled at the highest levels with Soviet agents, which included some
of the aforementioned, and other Communist sympathisers17, or that during his long sojourn
in the White House (1932-45), the metropolitan media, the mass entertainment industry
(Hollywood, above all) and academia were not only increasingly anti-Polish but also enthusiastic and outspoken admirers of Stalin and his regime.18
The largely friendless, sidelined and more or less impotent Polish Government had no
answer to all this antagonistic power, influence and priorities. Instead, it could only look on
helplessly as Roosevelt, rather than confronting Stalin at critical junctures, such as at the
Tehran Conference, met one Soviet demand after another for material resources and political
favours without demanding anything of consequence in return, and as he deluded himself
into believing that he was not dealing with a tyrannical dictatorship which was at least as nefarious as Hitler’s.19 Given his position, authority and prestige as leader of the most powerful
and richest country in the world, Roosevelt could certainly have done a lot more for Poland
both before and during the Yalta Conference, if he had wanted to. Unfortunately, he did not,
preferring for a significant amount of time prior to the end of the war to cosy up to ‘good, old
Uncle Joe’. Roosevelt, who was not a man easily given to hesitation or to pangs of conscience
when forsaking or deceiving erstwhile friends and allies, as his career had hitherto lucidly
illustrated20, had effectively decided to abandon Poland to her fate under Stalin. That was
his considered and deliberate choice, not an outcome that was related to his failing health
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or somehow, by force of circumstance, was ‘inevitable’ in view of the Red Army’s occupation
of Poland and most of Eastern Europe by 1945, as has been argued so often, tediously and
erroneously by a multitude of historians and politicians in the West.21
One of the latest proponents of the ‘inevitable’ hypothesis is the Ukrainian but Moscoweducated historian, S M. Plokhy, of Harvard University, who argues that although Yalta
was undoubtedly imperfect, its overriding vindication is that it preserved lasting peace in
Europe.22 A similar argument has often been adduced about the Congress of Vienna (1815).
In reality, both of these international settlements were devised to serve the interests of the
Great Powers, with Poland as the principal victim. At Yalta, therefore, according to Plokhy,
Poland and indeed the rest of Eastern Europe were worth sacrificing to the Soviet Union –
a line which merely replicates in essence, albeit in more measured language, the views on
Yalta of post-war Polish Communist, Soviet and leftist Westerners. In a study marred by important omissions, dubious and unconvincing judgements, distortions and not a few careless
factual errors, Plokhy clearly fails to appreciate that Roosevelt and Churchill had effectively
abandoned Poland to Stalin well before Yalta, at the Quebec and Tehran Conferences in 1943.
He also has no conception of the significance to Poles of the Kresy. In any case, the preservation of peace in Europe after 1945 owed far more to the United States’ military and economic
presence there and its preparedness to stand up to Stalin than it did to the Yalta decisions.
The more apposite, compelling and durable point about the whole Yalta débâcle, aside from
its appalling impact on Poland, is that Roosevelt’s reputation is indelibly and hugely tarnished
by his attitude towards her, though it is most unlikely that this censure will ever be accepted
by his blinkered admirers who can only see him as an iconic President.
If the exigencies of wartime international Realpolitik and the personal attitudes of the
major statesmen combined to determine Poland’s future at Yalta, another, equally important
and insistent question must also be asked: why, since 1945, has Yalta not become a major
bone of contention for either Poland or the international community? It is a topic, in fact,
which not only largely vanished from the West’s mainstream public (as opposed to academic)
discourse almost as soon as the ink had dried on the ‘Yalta Agreement’, but which has hardly
resurfaced since in the public domain. Only among certain patriotic circles in Poland and
Polonia, and then particularly against the backdrop of the rise of Solidarność in the late 1970s
and early 1980s, was the topic raised with any vigour. Instead, for the most part, unremarkable
publications have appeared which do little more than make the same old points, sometimes
adding one or two relatively inconsequential details, but always accepting the inevitability,
soundness and permanence of Yalta.23 The core explanation for the overall absence of broader interest in a conference that entailed such profound and deleterious consequences for
Poland, in particular, is complex, revealing and profoundly disconcerting.
In the first instance, it is unsurprising that in what risibly became known as ‘People’s
Poland’, Yalta was one of the great unmentionables, a ‘taboo’ subject, except in publications
by party hacks masquerading as bona fide historians, and then only for the purpose of defending
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it, in keeping with Communist propaganda and the reality of Soviet views and dominance.
A series of truly lacklustre, third-rate Polish Communist leaders, including the fancifully self-styled ‘patriot’, Władysław Gomułka (1905-1982), may have had certain differences of emphasis in other areas of policy, but no differences whatsoever where Yalta was concerned: they
all submissively toed the Party (PZPR), that is, the Moscow line.24 Only in the early 1980s,
against a backdrop of the rise of Solidarność, did tentative and evanescent hints or gestures about the iniquity of Yalta sporadically appear opportunistically in semi-official quarters.
However, once the Communist regime had weathered the storm and re-asserted its authority,
Yalta, in any meaningful way, disappeared yet again from the scene.25
It has to be borne in mind that for over forty years, a concerted and successful effort was
made by the Communist regime to expunge Yalta from the public consciousness in Poland.
And not only with regards the conduct of government by the Communist Party (PZPR) and
its control of the media and other institutions of authority. School history textbooks, for
example, either ignored the subject altogether or rubber-stamped en passant the Communist
and Soviet outlook that Yalta was ‘a good thing ’about which there was no need for further
discussion: it was settled and finished. In turn, large numbers among successive generations
of post-war Poles exhibit little or no comprehension or even interest in Yalta and its disastrous
impact on Poland. The Party line was ubiquitous and publicly unchallenged.
Aiding and abetting this squalid cover-up, which thereby relegated Yalta to the status of
an obscure, long-forgotten event, was the complicity of an assortment of left-wing academics, mainly historians, journalists, politicians, trade unionists and other commentators in
the West. They included Marxists of just about every proclivity, unabashed Stalinists, pro-Soviet peace activists, many leaders in the British Labour and Liberal parties, the American
Democratic Party and other leftist organisations, as well as professionals educated in what
became in Britain especially, an increasingly liberal/socialistic educational system, with the
premier universities of Oxford, Cambridge (the breeding ground in the 1930s of the most notorious Soviet agents in British history) and the London School of Economics leading the way.
Yalta, if seen at all, was entirely accepted in these circles and the many more they influenced
as a whole simply because it carried the Soviet imprimatur.
In Britain, the most notorious personal example of this type is perhaps furnished by Eric
Hobsbawn (b.1917). A committed, life-long Marxist of Jewish background and egregious
Stalin apologist, he was and remains to this day the celebrated intellectual guru par excellence
of the Left.26 Other figures of enduring influence in this spectrum include E.P.Thompson
(1924-1993), the premier chronicler of the English working-class. Moreover, scholars who
have dared to deviate from or to question what bedded down as the prevailing orthodoxies
about Poland and her twentieth-century history, and not exclusively regarding Yalta, were
vilified in these pro-Soviet and Communist quarters. Norman Davies (b.1939), arguably the
doyen of historians of modern Poland in the West, was perhaps the most noteworthy victim,
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not only in his native Britain but also in California and Canada, for his broadly sympathetic
approach to Poland’s past and, in particular, for his interpretation of interwar Polish-Jewish
relations, which was denounced unjustifiably as ‘anti-Semitic’, and for daring to employ the
term ‘Jewish anti-Polonism’.27
A similar pattern emerged also in the United States after the war, where the development
of the media on the eastern seaboard and California and top-level academia (Harvard, Yale,
Stanford, Princeton, etc) too often assumed the character of an intolerant left/liberalism that
entertained as little dissent from the Roosevelt line on Yalta as, until a few years ago, it did criticism of Israel. A more recent trend, which is rooted essentially in the tradition of anti-Polonism
and anti-Catholicism in the United States, has been a highly-publicised international campaign
to denigrate or accuse Poles, on the flimsiest of evidence or on no evidence at all, of wartime (1939-45) crimes, particularly against Jews. The leading protagonist of this polonophobic
scandal is, of course, Professor Jan Tomasz Gross (b.1947). Happily, however, his works of this
deplorably unscholarly genre have been comprehensively discredited among those with a better-informed and balanced understanding of Poland’s experiences in the Second World War.28
Furthermore, the British Establishment, in desperately trying to come to terms with the
progressive loss of the Empire after 1945, did not want to question Yalta, either through
a sense of guilt or from sheer disinterest. In any case, there were too many other economic,
financial and social matters which were deemed more significant or pressing as Britain sought to accommodate the further serious decline in her international standing that had been
brought on by the magnitude of the financial burdens placed on her by the war.29 The same
disinclination and/or disinterest shaped the view of Yalta of the American power élites. The
tensions in the developing ‘Cold War’ mainly found expression for Americans on Korea, then
Vietnam, rather than Poland or Hungary (1956). The general amnesia about Yalta accounts for
the disbelief in these and other circles when President Ronald Reagan (1911-2004), a right-wing Republican, who in 1982 had conjured up the spectre of the ‘evil empire’ (the Soviet
Union), broke the silence on Yalta in his famous statement on its 40th anniversary. However,
although condemning Yalta’s outcome, the casting of Poland and Eastern Europe into the
Soviet Empire, he stressed, most disappointingly, that there was no question of ‘reopening
old disputes over boundaries. Far from it’.30 Thereafter, he chose not to seriously pursue
Yalta, and the subject then retreated yet again under succeeding Presidents into the shadows.
Significantly, his ideological confrère during his time in office, British Prime Minister Margaret
Thatcher (b.1925), is not known to have given Yalta any more than a cursory glance, focusing
instead on ‘doing business’ with Soviet leader Mikhail Gorbachev (b.1931).
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The only coherent voice which continued after 1945 to articulate the ‘sell-out’ of Yalta was
the no longer officially-recognised (with a few exceptions, at least until the late 1950s/early
1960s, such as the Vatican, Spain and the Republic of Ireland) Polish Government-in-Exile in
London. Its refusal to accept the legitimacy of Yalta persisted right up until its self-dissolution, in December 1990, when, in good faith, it relinquished its authority and seals of office to
the first democratically-elected President of post-war Poland, Lech Wałęsa (b.1943).31 Taking
its cue from the exiled Government, major Polish organisations in Britain and further afield,
and the Polish Combatants’ Association (Stowarszysenie Polskich Kombatantów: SPK) was among
the most prominent and vociferous, repudiated Yalta from the outset as a matter of unalterable principle, as well as the Communist regime in Poland that it had made possible.32
For these exiled Poles, many of whom, and particularly those who had served under General
Anders in the Second Corps, originated from the Eastern Borderlands (Kresy), Yalta was and
continued to be the bitterest outcome of the war. They had now no homes to return to, of
course, and even if they had had a choice, they would have elected to stay put, for they fully
understood the murderous reality of Communist rule. They retained instead an undiluted
and outraged sense of betrayal and injustice, which was also informed by a deep appreciation
of what the Kresy meant for them and for Poland as a whole. This view was not economically
or financially motivated, for, in truth, the Kresy before 1939 has formed part of the underdeveloped area of the Second Republic, sometimes referred to as ‘Poland B’. Instead, their attachment mirrored an historic understanding among Poles that in a broadly cultural, emotional
and quasi-mystical way, the Kresy constituted an integral, indissoluble part of Poland, while its
great cities of Lwów and Wilno were as much part of the country and its sense of identity as
Warsaw, Łódż, Poznań or Kraków. Furthermore, from a longer-term, positive perspective, the
Kresy epitomised the Polish-Lithuanian Commonwealth (1572-1795), the first free society in
the Early Modern era of Europe.
These Poles were fully aware, moreover, that as recently as 1919-20, Poland’s natural
and rightful ownership of the Kresy had been put in jeopardy by the war with the invading
Bolsheviks. The momentous Polish victory in that conflict, epitomised by the Battle of Warsaw
in mid-August 1920, served to intensify their emotional ties to it. Accordingly, the argument
frequently adduced after 1945 in the West that Poland had somehow been ‘compensated’
for the loss of the Kresy by the acquisition of former German and economically more viable
territory failed completely to impress the exiled community. And little wonder. The incorporation into post-war Poland of former German land, including East Prussia, Silesia and much
of Pomerania – the so-called ‘Recovered Territories’ – had never been an aim of the pre-war
Republic, which had accepted its western border as defined in the Treaty of Versailles (1919)
and by subsequent arrangements, including the plebiscites in Upper Silesia. The truth is
that the incorporation into Poland of the former German regions after 1945, while admittedly
welcomed by nationalists as the legitimate return of historically (Piast) Polish land, was no
more than a face-saving, populist and diversionary manoeuvre by the Polish Communist puppets in government in response to a Soviet Diktat regarding the loss to Poland of her Eastern
Provinces. In fact, the ‘Recovered Territories’ were meant, above all, to bolster the defence
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of the Soviet Union against any future German aggression, even if the Warsaw regime also
saw them as an opportunity to promote among a population that included many refugees and
expellees from the Kresy the notion of a new Polish Homo Sovieticus.
In addition, these territorial changes involved, of course, the forcible population transfer and resettlement of millions of Poles (and far smaller numbers of Ukrainians) from the
Eastern Provinces to present-day western and northern Poland, an exercise that was tantamount to obnoxious ethnic cleansing33, a concept and practice that took the criminal events
in the Balkans in the early 1990s to impress governmental and popular opinion in the West,
eventually prompting NATO military intervention. But there was, in sharp contrast, no such
international reaction, let alone outrage, to the expulsions from the Kresy after 1945.
It is not simply that the guarantees over peaceful and freely approved territorial, population and governmental changes enshrined in the Atlantic Charter of 1941 had been totally
ignored by its signatories, Churchill and Roosevelt, at Yalta, the absurdity of the ‘territorial
compensation’ argument may be exemplified with reference to British and American analogies: is it conceivable that any British government would accept the detachment of, say, the
Midlands and the North, including the large cities of Manchester, Birmingham and Leeds, in
exchange for Normandy, and then without its assent? Would a putative, independent Scottish
Government acquiesce in the forcible removal of the Highlands, including the important
cities of Aberdeen and Inverness, in exchange for a slice of Iceland or Norway? Would any
US government agree to the annexation by Mexico of Texas and California? These questions
would naturally be replied indignantly in the negative. So, why should Poland be expected to
be any different?
Throughout the post-war era, and right up until the present time, the view continues to
prevail at least in the UK’s Polish émigré community (excluding the post-2004 voluntary arrivals) that the Eastern Borderlands are stolen goods and should lawfully be restored to Poland.
For instance, motions to this effect are regularly passed at Annual General Meetings of the
SPK34, while in the United States, in the 1970s and 1980s, the émigré organisation, Pomost,
sponsored a ‘Renounce Yalta’ campaign. It should not matter that restoration of the Kresy would violate certain post-war international agreements, such as the Helsinki Accords in 1975
on the permanence of European borders. The exiled and legitimate Polish Government was
not party to these agreements and denied that the Warsaw Communist regime had the right
to speak on behalf of Poland. However, it is one thing for the émigrés and their progeny to
continue adhering to this outlook and to reaffirm it from time to time. But, more importantly,
what of attitudes in post-Communist Poland, the Third Republic?
The understandable, widespread euphoria that accompanied the Round Table Talks in
Warsaw in Spring 1989, which signalled the formal ending of Communist rule in Poland,
prompted a belief among many Poles, especially in the Emigracja, that the traditions and
the intrinsic ethos of the Second Republic, an authentically Polish and independent state,
would be resurrected as the foundations of a new and better era for the country.35 They were
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encouraged by political spokesmen who had not been part of the Communist nomenklatura
articulating a variety of patriotic beliefs and ambitions. In part, such hopes were admittedly
fulfilled in due course. For instance, the 3 May replaced the 22 July as Poland’s National Day,
and the 15 August was reinstated as Polish Soldiers’ Day, the commemoration of victory over
the Bolsheviks in 1920. Once the dust had settled, however, a more realistic comprehension
of what the changes of 1989/90 actually entailed began to dawn on more questioning circles
in Poland and in the Emigracja.
Although the Communists were no longer exclusively in power in Warsaw, they were permitted to retain, by dint of the compromise with the old order that the Round Table Talks
represented, a very significant presence in all important national institutions, including the
government (notably the Foreign Ministry), economy, civil service, police, secret police, army,
media, schools, universities and judiciary. In essence, there had not been, after all, anything
like a root-and-branch anti-Communist counter-revolution in Poland after 1989.36 The subsequent ‘lustration’ debate quickly ran out of steam without having accomplished anything
of note, leaving Poland still dominated to a considerable extent by the old Communist élite
and its family networks – a thoroughly disillusioning and perverse situation, which explains
in part the mass emigration to the West of younger Poles over the last ten-fifteen years. The
former Communists have no problem, of course, given their sovietised past, in not addressing
Yalta. Poland’s overseas diplomatic representation offers a salient case study. In Scotland, for
example, every Polish Consul-General based in Edinburgh from 1990 onwards was a member
of or closely associated with the PZPR, though not all of them had the honesty to admit it.
If Yalta is brought up even in casual conversation with these diplomats, who affect patriotism,
their invariable response is to scoff, particularly in relation to the Kresy, and quickly move
on to another, less contentious subject. In any case, perhaps they fear damaging their career
prospects if they somehow broke this dismissive practice.37
Against this background, it is no great surprise to learn that discussion of, let alone challenge to, Yalta remains almost non-existent nowadays in Poland and abroad, despite a wave of
new books on the wartime deportations and welcome initiatives such as the creation of the
small but internationally-branched Kresy-Siberia Foundation.38 Consumerism is the prevailing
paramount obsession of the nation. Otherwise in Poland, self-styled right-wing, ‘patriotic’
politicians have all, more or less, allowed themselves since the early 1990s to be absorbed
into the environment of limp compromise and its attendant nepotism, graft, corruption
and ineffectual mediocrity. There is no uplifting vision discernible anywhere on the social
or political horizon. And like the political parties and politicians, the Presidency has also
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POLAND AND YALTA: THE LAST ‘BLANK SPOT’?

been a monumental disappointment: Wojciech Jaruzelski (b.1923) remains the unpunished
Communist traitor; Wałęsa was out of his depth; another former Communist, Aleksander
Kwaśniewski (b.1954), was highly dubious, to put it mildly; Lech Kaczyński was unfulfilled,
and in any event his pro-Ukrainian policy had no direct connection with Yalta;39 while the
current incumbent, Bronisław Komorowski (b.1952), is nondescript, in thrall to the European
Union, and wrong-headed (about the Euro replacing the Złoty, for instance).
Although, as we have already noted, Katyń and other former ‘blank spots’ in Poland’s
twentieth-century history have now been addressed, even if not always wholly satisfactorily,
on the subject of Yalta there has been a conspiracy of silence. Even the Institute of National
Remembrance (IPN), which, with the conspicuous exception of its findings a few years ago
on the ‘Jedwabne Affair’ (cf. note 28), is frequently accomplishing generally good work through investigating other past controversies and publishing results which sometimes provoke
censure on the Left and among others lacking an affinity with Polish patriotic traditions
– a sure sign that the IPN is doing something right - has not yet come close to a full, detailed
appraisal of Yalta. In consequence, and taking all the relevant evidence into account, the
unavoidable and depressing conclusion must be that the Third Republic has failed to build
on the substantive achievements of the Second Republic, thus provoking anger and despair
in equal measure in genuinely selfless, patriotic Poles at home and abroad.
The above sentiments emanate from the unshakeable belief that the territorial integrity
of the Second Republic, for which the Polish Armed Forces in the West and at home had fought unstintingly in the Second World War, is sacrosanct. Poland was deprived of the Kresy by
those who had no right to act in this way, neither the Soviet-sponsored Polish Communists
nor Poland’s wartime allies, including the Soviet Union. On historic, political, legal and moral
grounds, the Kresy rightfully belongs to Poland, and only to Poland. Those who deny that Yalta
was an injustice have no evidence, only prejudice, to support their view. On the other hand,
those who see Yalta as the unjustified betrayal of Poland have the substantive historical evidence in support of their claim, whose validity cannot be seriously disputed. Accordingly, the
claim has nothing whatsoever to do with derogatory terms like ‘revanchism’ or ‘revisionism’,
as some critics and those with vested interests to protect would inevitably affirm.
For those who would contend that the borders of Europe cannot be disturbed, a reminder
should be given that these borders have undergone constant change over the centuries, including the twenty-first (cf Yugloslavia, Kosovo, Georgia). Among on-going territorial claims
are Moldova’s pan-Romanianism and Germany’s covert manoeuvrings to regain Königsberg
(Kaliningrad). Belgium, unable to agree a national government for over a year, could easily
self-partition without border change into Flemish-speaking and French-speaking entities.
Naturally, competing territorial or border claims are not confined to Europe, as the ongoing
dispute between Argentina and Britain over the Falkland Islands (Las Malvinas) indicates.40
To those who would point to the impossibility of border change in the East without the consent of the European Union, Ukraine, Lithuania, Byelorussia and, presumably, Russia, the
answer would be that the Realpolitik which led to Yalta can also be employed to undo it, given
the appropriate economic and diplomatic conditions and strategies. Nothing is impossible,
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just as in life very little is for ever. It must be emphasised, however, that there is no question
of Poland employing military force in order to redress the calamitous wrong of Yalta, no repetition of the heroic and successful Polish defence of Lwów against the Ukrainians in 1918-19,
no repetition of intervention there akin to that of General Józef Haller’s (1873-1960) all-conquering ‘Blue Army’41, and no military action à la Żeligowski in Wilno.42 In any case, these
practical issues of implementation are not the point at this juncture at all. What is far more
important and apposite is the recognition in international law and on the basis of internationally accepted notions of fairness and morality that Yalta was both a grotesque iniquity and
mistake that is eminently worthy of correction in the not too distant future.
What is now required, in fact, as a desirable initial step, is for an informed, objective and
balanced debate about Yalta to take place. This should be complemented by the emergence of a person or organisation of outstanding international stature, preferably Polish (from
Poland or Polonia) but not necessarily so, with the political will and courage to denounce Yalta
as an iniquitous and unacceptable act of grand larceny, a grievous undermining of Poland’s
rightful territorial integrity, and as an unforgivable insult to the honour of the Polish nation.
Pope John Paul II (1920-2005), with his unrivalled moral authority and sharp political and
patriotic antennae, have been ideal, of course.43 The consequentially logical and justifiable
demand, therefore, should be for the ultimate restoration of the Kresy, including, naturally,
Polish Wilno and Polish Lwów (‘Semper fidelis’), to its legitimate owner and historic fatherland,
the Republic of Poland.
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Jałta to akt zdrady
cywilizacji łacińskiej

Glaukopis: Jak Pan ocenia postanowienia konferencji
w Jałcie w sprawie Polski? W świadomości opinii publicznej
Jałta do dziś pozostaje symbolem zdrady państw Zachodu
wobec Polski i ich przyzwolenia na dominację Związku
Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy zgadza
się Pan z tą opinią?
Sławomir Cenckiewicz: Tak, zgadzam się z tą opinią.
Komentując tę zdradę – jeden z najgenialniejszych polskich po‑
lityków w naszych dziejach – płk Ignacy Matuszewski, napisał,
że „rządy Anglii i Ameryki weszły na drogę niszczenia w Europie
najwyższej wartości Kultury Zachodniej, a mianowicie prawo‑
rządności. […] Rząd angielski i amerykański są sygnatariusza‑
mi rozbiorów Polski” („Barbaryzacja przez wybory”, Biuletyn
Organizacyjny KNAAP, lipiec–sierpień 1946). Zaprezentował
tym samym nieco szerszą, bo właśnie cywilizacyjną, nie zaś wy‑
łącznie polityczną i polonocentryczną, perspektywę Jałty.
Wydaje mi się to bardzo ważne. Jałta to w istocie akt zdrady cywilizacji łacińskiej, to odda‑
nie bolszewikom połowy Europy, a w konsekwencji, w perspektywie następnych dekad ponad
połowy świata. To, że dzisiaj bolejemy nad upadkiem wiecznego Rzymu – cywilizacyjnego
punktu odniesienia i centrum świata, tkwi głęboko w tamtych decyzjach. W 1945 r. bolsze‑
wizm uzyskał ostateczną prawomocność, legitymację do podboju świata, również zachodnie‑
go. Dla sprawy polskiej i Polaków Jałta jest tylko symbolem zdrady aliantów. Umowa krymska
potwierdzała jedynie całą sekwencję wcześniejszych zdrad Zachodu wobec Polski – zmusze‑
nie nas do parafowania umowy Sikorski–Majski z lipca 1941 r., porzucenie Karty Atlantyckiej,
współudział w kłamstwie katyńskim, ustalenia konferencji moskiewskiej z października 1943
r. i będącej jej konsekwencją konferencji w Teheranie w końcu 1943 r.
Realnie oceniając historię II wojny światowej, łatwo dostrzec, że upadek wolnej Polski
został zatwierdzony w roku 1943, a nie w 1945. Nie jest to specjalnie odkrywcze. Co bardziej
rozsądni Polacy dostrzegali to już wówczas – na emigracji wielu piłsudczyków (m.in. Kazimierz
Sosnkowski, Juliusz Łukasiewicz, Wacław Jędrzejewicz, Ignacy Matuszewski) i narodowców
(krąg Adama Doboszyńskiego, środowisko żołnierskie wywodzące się z Obozu NarodowoRadykalnego), w kraju większość konspiracji cywilnej i wojskowej obozu narodowego, pił‑
sudczycy z Obozu Polski Walczącej, nieodgrywający większej roli w Delegaturze Rządu nad
Kraj czy Armii Krajowej. Nieprzypadkowo bohater jednej z moich książek – liberalny piłsud‑
czyk – Tadeusz Katelbach rok 1943 określił mianem „roku złych wróżb”. Już na przełomie
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lat 1942/1943 w obronie Stalingradu, bitew na łuku kurskim i o Charków widział początek
marszu Sowietów na Polskę. Sowiety były dla takich jak on – zarówno piłsudczyków, jak i na‑
rodowców – wrogiem numer jeden lub przynajmniej takim samym jak Niemcy. W odróżnieniu
od Sikorskiego, który jedynie deklarował obowiązywanie zasady „dwóch wrogów”, a de facto
koncentrował się na walce z III Rzeszą, dla nich realnie istniało dwóch wrogów niepodległo‑
ści Polski. Kiedy w marcu 1943 r. Niemcy zdołali ponownie odebrać Charków, u Katelbacha
i jego kolegów odżyła nadzieja, że armia niemiecka znów się zmobilizuje i wreszcie „pogoni
sowieciarzy” (por. T. Katelbach, Rok złych wróżb (1943), Paryż 1959). I dalej, pod datą 15 mar‑
ca 1943 r. pisał: „Przeczytałem wiadomość, która podziałała jak kojący balsam na wzburzone
nerwy. Niemcy odebrali Charków! Może wreszcie zmięknie rura sowieciarzom”. Nawet po
zwycięstwie Armii Czerwonej pod łukiem kurskim wierzyli, że „potęgujące się wyczerpanie
potencjałów” Niemiec i ZSRS doprowadzi do zatrzymania frontu na linii Dniepru, co po‑
zwoli aliantom przygotować inwazję na kontynent, dotrzeć do Berlina i wyzwolić Warszawę.
Zatrzymanie frontu na Wschodzie miało być także gwarancją utrzymania „małżeństwa polsko‑
-anglosaskiego”.
G.: Które ze skutków decyzji podjętych w Jałcie należałoby Pańskim zdaniem uznać za
najbardziej dalekosiężne?
S.C.: Polska ostatecznie przestała się liczyć jako podmiot polityki międzynarodowej i zna‑
lazła się w sowieckiej strefie wpływów. Polska i polskość przestały faktycznie istnieć w swoim
dotychczasowym kształcie. Fizyczna eksterminacja elit w kraju, rzesza emigrantów bez per‑
spektywy powrotu, których potomkowie asymilowali się na Zachodzie, komunistyczna inży‑
nieria społeczna, polityka nieustannego zastraszania, degeneracja społeczeństwa żyjącego nad
Wisłą… doprowadziły w konsekwencji do zerwania z dotychczasowym modelem kulturowym.
Powstało nowe społeczeństwo, w którym tradycyjna polskość i postawy patriotyczne należą do
mniejszości. Stąd też istnieje pilna potrzeba tego, co za prof. Ryszardem Legutką nazwać mo‑
żemy indywidualną „rekonstrukcją polskości”, która dopiero w kolejnych pokoleniach może
przynieść błogosławione owoce (R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008). Ponadto Jałta
odebrała nam Kresy Wschodnie, a tym samym ponad 30 proc. terytorium Rzeczypospolitej,
duszę Polski, nasz dorobek kulturowy i misję cywilizacyjną. Poza tym – na co po wojnie zwra‑
cał uwagę sędziwy Władysław Studnicki w nieznanej szerzej książce Polska za linią Curzona
(Londyn 1953) – przez utratę Kresów, do pewnego stopnia, Polska straciła swoje naturalne,
geopolityczne warunki dla niepodległego bytu. Jego zdaniem zabór polskich Kresów przesą‑
dził także o losie pozostałych narodów „za kordonem”.
Nie mniej ciekawe są wnioski, jakie z Jałty na przyszłość wyciągnął Studnicki. Przyszłość
naszego kontynentu po wojnie upatrywał w integracji europejskiej. Według niego Polska
ma do wyboru dwie drogi – albo stać się jedną z republik sowieckich/rosyjskich, albo też
być członkiem federacji europejskiej, co zapewniłoby nam rozwój cywilizacyjny i swobodę.
Studnicki, co oczywiste, opowiadał się za federacją europejską, której liderem będą Niemcy.
Tak pisał o tym w jednym z listów: „W Związku Federacyjnym Europy Niemcy z konieczności
będą musiały odgrywać pierwszorzędną rolę, gdyż bez silnych Niemiec niepodobna stworzyć
przeciwwagi dla Rosji w Europie, przy czym, Niemcy były i mogą stać się głównym rynkiem
zbytu i zaopatrzenia dla narodów Europy”.
I rzecz ostania – Studnicki przestrzegał Polskę przed szukaniem sojuszników w Paryżu.
Jakże proroczo brzmią przestrogi zapomnianego profesora: „Na Francję, jako siłę militarną,
rachować nie można. Francja, gdy nawet w pewnych latach między pierwszą a drugą wojną
światową mały ułamek przyrostu naturalnego to był to przyrost w rodzinach cudzoziemskich,

G.: Jak ustalenia krymskie przyjęło polskie podziemie niepodległościowe w kraju, a jak
polska emigracja na Zachodzie?
S.C.: Poza „kawalerem Jałtańskim”, jak określano Stanisława Mikołajczyka, ogół środowisk
emigracyjnych i niepodległościowych w kraju przyjął Jałtę podobnie – to znaczy uznał ją za
zdradę. „Jałta – tragiczna pieczęć na wyroku śmierci wydanym przez spółkę zła i głupoty jest
słowem otoczonym goryczą i nienawiścią przez wszystkich w wyroku tym skazanych, a przede
wszystkim, z wyjątkiem nielicznej grupki wyznawców Mikołajczyka, przez Polaków” – pisał
Jan Kuczawa na łamach londyńskiego Orła Białego. To było dość powszechne odczucie. Jakby
nie zważając na werdykt jałtański, zaczęto mówić o nieuchronnej wojnie „świata zachodniego
ze światem komunistycznym”. To również – przynajmniej do 1947 r. – jednoczyło w odczu‑
ciach i diagnozach walczący w podziemiu Kraj z wychodźstwem. Konsolidowało ponadto różne
środowiska polityczne w kraju i na emigracji. I wreszcie – Jałta stała się prawdziwym mitem
założycielskim polskiego wychodźstwa, legalizmu państwowego, narodu na wygnaniu, które‑
mu przewodził prezydent i rząd Rzeczypospolitej (por. J. Lencznarowicz, Jałta. W kręgu mitów
założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944‑1956, Kraków 2009). Jak mawiał gen. Kazimierz
Sosnkowski „istota legalizmu polega na tym, aby gdy nadejdzie godzina walki, gdy będziemy
Zachodowi potrzebni, można było nawiązać do stanu przedjałtańskiego. Do tego sprowadza
się ta istota”.
G.: Dyktat jałtański położył kres nadziejom na odzyskanie przez Polskę niepodległości
w roku 1945. Część wychodźstwa, chociażby działacze Stronnictwa Narodowego, wskazywała, że postanowienia konferencji krymskiej nie tylko nie staną się podstawą trwałego pokoju
w Europie, ale umożliwią ZSRS rozszerzenie strefy wpływów, stając się zarzewiem nowych
konfliktów. Czy można wysunąć tezę, że stosunek do decyzji Wielkiej Trójki stał się również
kryterium podziałów w łonie emigracji?
S.C.: Nie przeceniałbym tych podziałów, przynajmniej w kluczowej dla emigracji pierw‑
szej dekadzie funkcjonowania (1945‑1956). Obawiano się wprawdzie, że „kawaler Jałtański”
zyska poklask części środowisk emigracyjnych i polonijnych w Stanach Zjednoczonych, a póź‑
niej zagrozi idei legalistycznej, ale na szczęście tak się nie stało. „Mikołaj, Mikołajewicz,
Mikołajczyk” – jak nazwał go swego czasu Stanisław Cat Mackiewicz – początkowo stał się po‑
pularny zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale jego gwiazda szybko zgasła. Nawet w kręgach
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w których dzieci urodzeni we Francji są
zarejestrowani jako Francuzi. Będąc we
Francji w 1928 roku, na mocy materiałów
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kilku lat zamortyzowałaby swą ludność.
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Francja będzie oszczędzała swą krew, nie
będzie zdolną do wojny, nie może być od‑
powiednim sprzymierzeńcem. Dodać do
tego znaczny procent komunistów, stojących nie na gruncie międzynarodowym, ale na gruncie
posłuszeństwa wobec Rosji” (por. S. Cenckiewicz, „Korespondencja Władysława Studnickiego
z Ignacym Matuszewskim z lat 1945‑1948”, cz. 1, Arcana, nr 50, 2003).
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Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego prezes, Karol Rozmarek, podpisał w grudniu 1947 r.
porozumienie o współpracy z Mikołajczykiem, uznano go za zdrajcę.
Mikołajczyk nie chciał potępić Jałty, której ustalenia uczyniły go przecież wicepremierem
w marionetkowym Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej Edwarda Osóbki-Morawskiego.
To dzięki Mikołajczykowi kłamstwo jałtańskie – w wymiarze międzynarodowym – zostało nie‑
jako zalegalizowane. To właśnie on, premier rządu RP na uchodźstwie, był owym niezbędnym
ogniwem, reprezentantem polskich władz emigracyjnych, którego przedstawiciele – zgodnie
z postanowieniami konferencji jałtańskiej – wspólnie z agentami NKWD mieli stworzyć „rząd
jedności narodowej”. Kiedy musiał ratować się ucieczką w 1947 r. i wylądował w Londynie,
przetestował Mikołajczyka premier rządu RP na uchodźstwie, gen. Tadeusz Bór-Komorowski.
Był skłonny mu wybaczyć i współpracować pod warunkiem złożenia jakiejś elementarnej sa‑
mokrytyki. Nic z tego. Mikołajczyk nie tylko nie potępił Jałty, ale również zakwestionował
ideę legalizmu i zaakceptował sowiecki zabór Kresów. Podważył tym samym istotę mitu Jałty
leżącego u źródeł idei państwa na wygnaniu. Mimo wparcia udzielanego przez Amerykanów,
jego działalność nie podzieliła emigracji, tym bardziej, że odsunęli się od niego nawet najbliżsi
współpracownicy, legendy ruchu ludowego – Kazimierz Bagiński, Stefan Korboński i Stanisław
Wójcik. Jest faktem, że po śmierci prezydenta Władysława Raczkiewicza w czerwcu 1947 r.
polskie wychodźstwo pogrążyło się w chaosie i walkach wewnętrznych, ale idei legalistycznej
jednak nie zakwestionowano.
Pozostaje otwartym pytanie skąd ten chaos, który przyczynił się do obniżenia rangi „pol‑
skiego Londynu”. Czy był on wyłącznie skutkiem intryg komunistycznych tajnych służb,
czy również „przyjacielskich agentur” (amerykańskich czy brytyjskich), dla których polscy
„niezłomni” z Londynu byli swego rodzaju wyrzutem sumienia, dręczącym robakiem duszy,
przypominającym o zdradzie Polski w lutym 1945 r. Może to miał na myśli gen. Sosnkowski,
który w 1954 r. fiasko swoich wysiłków zjednoczeniowych na emigracji podsumowywał dość
zaskakująco: „Historiozoficznie rzecz biorąc, to co się dzieje, jest rozgrywką masonerii ze mną.
A taka rozgrywka to rzecz niemała, tym bardziej, że Augusta [Zaleskiego] wspierają bracia
brytyjscy” (por. S. Cenckiewicz, Tadeusz Katelbach (1897‑1977). Biografia polityczna, Warszawa
2005, s. 483). Z kolei związany z nim Katelbach wiązał to z postawą generała wobec Sowietów:
„Międzynarodowe koła masońskie wolały mieć na urzędzie Prezydenta RP «mistrza katedry»
niż Sosnkowskiego, który nigdy do masonerii nie należał i opierał się zawsze żądaniom so‑
wieckim w sprawie Polski, kiedy szły im na rękę koła międzynarodowej masonerii w Anglii
i Stanach Zjednoczonych” (por. T. Katelbach, O zjednoczenie i legalizm. Ostatni akt życia publicznego
Kazimierza Sosnkowskiego, Nowy Jork 1975, s. 315‑316).
G.: Jak ocenia Pan próby przeciwdziałania skutkom Jałty czynione przez część środowisk na emigracji, wyrażające się chociażby niezgodą na zagrabienie przez ZSRS Kresów
Wschodnich II RP?
S.C.: Wysiłki te miały olbrzymie znaczenie symboliczne i prawne. Mimo że z perspekty‑
wy czasu wiemy, że na gruncie stricte politycznym nie miało to większego znaczenia, to ten
dorobek polskiego uchodźstwa powinien być obecnie lepiej zagospodarowany. W sferze sym‑
bolicznej „polski Londyn” przechował tradycję kulturową i polityczną Kresów Wschodnich,
którą na przestrzeni lat nad Wisłą wyrugowano z szerszej świadomości historycznej Polaków.
Dlatego, kiedy śp. Janusz Kurtyka rzucił pomysł budowy muzeum Kresów Wschodnich, spo‑
tkało się to z wściekłym atakiem wielu tzw. środowisk opiniotwórczych, węszących w tym
przejaw polskiego nacjonalizmu i jagiellońskiego imperializmu. Kiedy pracowałem jeszcze
w IPN, spotkałem pewnego badacza zaniepokojonego pomysłem Kurtyki, który na pewnej

konferencji polsko-niemieckiej uzasadniał zastąpienie pojęcia „kresy” terminem „pograni‑
cze”. Zdumionym tą wypowiedzią Niemcom (Polaków to na ogół nie poruszyło) ów reprezen‑
tant IPN tłumaczył – jak mi później relacjonowano – złożoność polskiej obecności na terenach
„pogranicza”, które nacjonalizm polski nazwał później kresami! Takie postawy są przejawem
zwykłego nieuctwa, braku świadomości historycznej, a czasem również naukowego oportuni‑
zmu i politycznej poprawności.
Podobne postawy zadecydowały o tym, że po 1989 r. dorobek uchodźstwa w tej kwestii
jest w zasadzie szerzej nieznany. Pamiętam jak wielkie wrażenie wywarło na mnie przed blisko
20 laty studium Jerzego Augusta Gawendy Legalizm Polski w świetle Prawa Publicznego (Londyn
1959), w którym opisał on zabór ziem wschodnich Rzeczypospolitej przez Sowietów (okupa‑
cja bezpośrednia) w oparciu o układy jałtańskie i poczdamskie na gruncie prawa międzynaro‑
dowego. Fakt, że mimo ponad półwiecza od ukazania się tej książki, żaden polski prawnik nie
podjął wyzwania Gawendy daje wiele do myślenia. Podobnych przykładów jest wiele. Nie cho‑
dzi przecież o kwestionowanie obecnego porządku prawnego i międzynarodowych traktatów
granicznych, a jedynie o suchy opis faktów, które nie tylko doprowadziły do zaboru Kresów (to
jest przez historyków opisane), ale w jaki sposób ów gwałt sowiecki z 1945 r. został prawnie
usankcjonowany po wojnie oraz w 1991 r., kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, a polskie Kresy
zostały podzielone między Ukrainę, Białoruś i Litwę.
G.: Znamienne w tym kontekście wydają się być koncepcje polskiej polityki wschodniej,
formułowane przez środowisko skupione wokół Jerzego Giedroycia i paryskiej Kultury. Ceną
dobrych stosunków z Litwą, Ukrainą i Białorusią miało być wyrzeczenie się Wilna i Lwowa,
a wraz z nimi około 30 proc. przedwojennego obszaru Rzeczypospolitej. Część historyków
upatruje w myśleniu Giedroycia i Mieroszewskiego wyrazu realizmu politycznego, pozbawionego „symboliki i mitów”. A może koncepcje te miały inne źródła?
S.C.: Giedroyc z Mieroszewskim odwoływali się do polskiej szkoły realizmu politycznego,
która w warunkach powojennych podpowiadała im wyrzeczenie się, i tak już zagrabionych
przez Sowietów, Wilna i Lwowa. Na emigracji nie traktowano ich na ogół poważnie i nie‑
doceniano ze względu na „prywatność” koncepcji redaktorów Kultury i ich zdystansowanie
wobec idei legalizmu. Myślę, że te pomysły – zwłaszcza Giedroycia – zostały w dużej mierze
w warunkach krajowych zafałszowane przez usunięcie z nich ducha federalistycznego, piłsud‑
czykowskiego i antysowieckiego. Warto zauważyć, że dominujący głos samozwańczych często
rzeczników Giedroycia i Mieroszewskiego przypadł w Polsce środowisku, które nie tylko nie
czuje ducha Kresów i ich historycznego znaczenia dla Polski, ale również nie rozumie budowy
idei federacji państw i narodów obawiających się rosyjskiego Trzeciego Rzymu. Nie można
bagatelizować rosyjskiego imperializmu, ze zrozumieniem wypowiadać się o niemiecko-ro‑
syjskim Nord Streamie na dnie Bałtyku, kwestionować prób energetycznego uniezależnienia
Polski, Litwy, Ukrainy czy Gruzji od Moskwy, a jednocześnie powoływać się na dziedzictwo
Giedroycia-Mieroszewskiego. Z czymś takim mamy obecnie do czynienia w Polsce. Giedroyc
i Mieroszewski mają być dziś wyłącznie maczugą na głowę tych, którzy przypominają o kreso‑
wym dziedzictwie i mówią o zbrodniach litewskich czy ukraińskich podczas II wojny świato‑
wej. Nie wolno przez ten pryzmat spoglądać na redaktora Kultury.
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G.: Czy w Pańskim przekonaniu wraz z upływem czasu zmieniała się ocena politycznych
skutków Jałty w oczach polskiego wychodźstwa?
S.C.: Niewątpliwie im więcej czasu minęło od Jałty, tym bardziej wypalał się i słabł opór
emigracji przeciwko tej zdradzie. Przez długotrwałość oporu, znikomy dopływ działaczy

wywiad

młodszego pokolenia uchodźstwo traciło na politycznym znaczeniu. To zrozumiałe i normal‑
ne. Mimo wielu burz (m.in. opuszczenia w 1972 r. przez Stronnictwo Narodowe obozu le‑
galistycznego) aż do 1990 r. przetrwała natomiast idea państwa na wygnaniu. Jałta zaś dla
wszystkich wygnańców pozostała symbolem zdrady. Tak jest do dnia dzisiejszego.
G.: Powstające w kraju po 1976 r. środowiska opozycyjne – począwszy od KOR i ROPCiO
– w wyraźny sposób różniły się politycznie i ideowo. Czy podobne różnice dają się też zauważyć w odniesieniu do kwestii jałtańskiej? Czy do 1989 r. istniały w ramach opozycji demokratycznej w PRL środowiska, które podnosiły kwestię praw Polski do Kresów Wschodnich?
S.C.: Wśród osób zaangażowanych w działalność niezależną i antykomunistyczną na wy‑
różnienie pod tym względem zasługuje Wojciech Ziembiński. Był postacią ze wszech miar
wyjątkową. Łączył niejako etos polskiego wychodźcy, kombatanta i działacza niepodległościo‑
wego w kraju. Był legalistą – uznawał władze RP na uchodźstwie, porządek prawny sprzed
1 września 1939 r., a więc również nie akceptował zaboru polskich Kresów Wschodnich.
W 1971 r. opowiadał młodzieży harcerskiej na Mazurach o polsko-rosyjskim Traktacie Ryskim
z 1921 r., za co został później zatrzymany i osądzony w słynnym procesie („proces piski za
traktat ryski”). To dzięki niemu i ja zetknąłem się w końcu lat 80. z ideą legalizmu. Wspólnie
z przyjaciółmi z Federacji Młodzieży Walczącej zaangażowaliśmy się wówczas w działalność
w Stronnictwie Wierności Rzeczypospolitej i Stowarzyszeniu Młode Kresy, któremu przewo‑
dził jeden z najwierniejszych uczniów Ziembińskiego – nieżyjący już niestety Robert Bodnar
z Krakowa. Organizacje te łączyły ideę legalizmu z potrzebą – jak mówił nam Ziembiński
– obrony i upamiętnienia Polaków „za kordonem”. Z jego idei i zaangażowania zrodził się
później wspaniały Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, którego
Ziembiński był pomysłodawcą.
„Wojtek” cieszył się u nas olbrzymim autorytetem. Traktował nas jak swoje dzieci.
Utrzymywał kontakty z władzami RP na uchodźstwie. Dzięki niemu orędzia prezydenta i rzą‑
du RP na uchodźstwie były publikowane na łamach czasopism FMW, a w naszych konspi‑
racyjnych drukarniach powielano Rzeczypospolitą Polską – oficjalne czasopismo rządu RP na
uchodźstwie. Dobrze pamiętam, jak w lutym 1989 r. – w 45. rocznicę konferencji jałtańskiej
– Ziembiński przyjechał do nas do Gdańska pod pomnik Jana III Sobieskiego na manifestację
pod hasłem „Jałty dość”. Jeszcze w połowie 1989 r. mój szef – Mariusz Roman, pisał na ła‑
mach gdyńskiej Antymantyki: „Obecnym Prezydentem RP jest Kazimierz Sabbat a premierem
Edward Szczepanik. Władza ta pełni swe funkcje w oparciu o Konstytucję Kwietniową z 1935
r. Natomiast obecne władze w kraju nie możemy traktować za nasze, gdyż obsadzone i utwo‑
rzone zostały przez Moskwę, która zostawiła tu swoich agentów sprawujących uzurpatorskie
rządy utrzymujące m.in. kilkuset tysięczną armię sowiecką jako gwaranta reprezentowanych
obcych interesów” („Nasza władza”, Antymantyka. Pismo Federacji Młodzieży Walczącej, nr 21,
Gdynia, 21 VI 1989).
Pamiętam, jak dzięki Ziembińskiemu latem 1989 r. dotarła do kraju uchwała emigracyjnej
Rady Narodowej z czerwca 1989 r., która całkowicie pokrywała się ze stanowiskiem anty‑
okrągłostołowej opozycji w kraju. Czytamy w niej m.in.: „Polska nadal nie będzie posiadać
parlamentu wyłonionego w drodze demokratycznych, wolnych wyborów i nie będą nią rzą‑
dzić władze, które odpowiadałyby nieskrępowanej woli Narodu. Obecne władze są całkowi‑
cie uzależnione od Sowietów. Na ziemi polskiej znajdują się dalej oddziały Armii Czerwonej.
Możliwość sowieckiej zbrojnej interwencji w wewnętrzne sprawy Polski, zgodnie z doktryną
Breżniewa, nie została przez Gorbaczowa odrzucona, tak jak nie został odrzucony pakt zawar‑
ty przez Stalina z Hitlerem o rozbiorze Polski i układ jałtański, oddający Polskę pod dominację

sowiecką. W tej sytuacji zadania rządu pozostają niezmienione, chociaż taktyka polityczna bę‑
dzie musiała ulec zmianom podyktowanym przez nowe układy między reżimem a konstruk‑
tywną opozycją i stosunkiem do nich innych ruchów wolnościowych. Naszym podstawowym
obowiązkiem jest nadal działalność zmierzająca do przywrócenia Polsce całości, niepodległo‑
ści, wolności, demokracji i sprawiedliwości” („Przekazanie insygniów prezydenckich do kraju”
[w:] Zakończenie działalności władz RP na uchodźstwie 1990, (red.) Z. Błażyński, R. Zakrzewski,
Londyn 1995, s. 36).
G.: Czy Pana zdaniem obecnie, niemal 67 lat od zakończenia II wojny światowej, Polska
powinna w jakikolwiek sposób dążyć do chociażby symbolicznego unieważnienia postanowień konferencji w Jałcie?
S.C.: Tak! Obowiązkiem władz Polski niepodległej jest symboliczne unieważnienie trak‑
tatów zniewalających Rzeczypospolitą. „Wojtek” nam zawsze powtarzał, że dopiero wówczas
przywrócimy ciągłość prawną pomiędzy Polską międzywojenną (1918‑1939), Polską wy‑
gnaną (1939‑1990) a III Rzeczypospolitą. Oddamy też w ten sposób hołd mordowanym na
Wschodzie. Jego testament musi zostać zrealizowany!
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Ambicją Glaukopisu, od chwili jego powstania w 2003 r., było inicjowanie pogłębionej re‑
fleksji nad dziejami najnowszymi, gruntownie zafałszowanymi w czasach komunistycznych
i – co należy wyraźnie pokreślić – nadal fałszowanymi, zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie.
Do takich właśnie tematów zaliczają się porozumienia jałtańskie, które stanowią jedno z naj‑
bardziej kontrowersyjnych zagadnień historii najnowszej. Podjęte wówczas decyzje stały się
kamieniem węgielnym kształtu powojennego świata i miały bezpośredni wpływ na życie mi‑
lionów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet dziś w wielu aspektach Jałta ma
wpływ na nasze życie, czego przykładem jest choćby kształt granic w naszej części kontynen‑
tu. Występując z pomysłem niniejszej ankiety, pragnęliśmy dowiedzieć się, jak obecnie, po
ponad dwudziestu latach wolnej Polski, historycy oceniają dziedzictwo Jałty.
Na rozesłaną przez naszą redakcję ankietę odpowiedziało kilkunastu znawców tema‑
tu. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zgodzili się odpowiedzieć na nasze pytania.
Niestety – z uwagi na ograniczoną ilość miejsca – zdecydowaliśmy się na opublikowanie je‑
dynie sześciu wybranych głosów, najbardziej reprezentatywnych i oryginalnych oraz zdradza‑
jących największe znawstwo przedmiotu. Zebrane odpowiedzi stworzyły rodzaj wielogłosu,
który do pewnego stopnia stanowi odzwierciedlenie poglądów współczesnej polskiej historio‑
grafii na zagadnienie Jałty. Współtworzą go wypowiedzi badaczy związanych z różnymi ośrod‑
kami naukowymi. Są to, według kolejności odpowiedzi:
Profesor doktor habilitowany Tomasz Wituch, historyk i wykładowca akademicki, wie‑
loletni pracownik Instytutu Historycznego UW, obecnie w Instytucie Politologii Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalizuje się w historii Włoch oraz najnowszej historii Europy.
Profesor doktor habilitowany Jerzy Eisler, historyk, profesor Instytutu Historii PAN, dy‑
rektor Oddziału Warszawskiego IPN. W pracy naukowej zajmuje się głównie historią najnow‑
szą Polski (w tym okresem PRL), a także badaniami poświęconymi Francji.
Doktor habilitowany Marek Kornat, historyk, profesor i kierownik Pracowni Systemów
Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz
profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Zajmuje się dziejami polskiej dyplomacji, ustrojami totalitarnymi, polityką mię‑
dzynarodową XX w. oraz polską myślą polityczną XIX i XX w.
Doktor Paweł Skibiński, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
Warszawskiego, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy Archidiecezji
Warszawskiej. Badacz dziejów najnowszych powszechnych i Polski, specjalizuje się w historii
Kościoła oraz historii Hiszpanii XX w.
Doktor Piotr Kardela, historyk, pracownik Oddziału IPN w Białymstoku – Delegatura
w Olsztynie. Badacz dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego w Stanach
Zjednoczonych i komunistycznego aparatu represji na Warmii i Mazurach.
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Profesor doktor habilitowany Adam Wątor, historyk i nauczyciel akademicki, wykładowca
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje
się badaniami historii najnowszej (1944‑1948), dziejami politycznymi II Rzeczypospolitej
i stosunkami polsko-niemieckimi.

Jak Pan ocenia postanowienia jałtańskie w sprawie Polski? W świadomości opinii publicznej Jałta do dziś pozostaje symbolem zdrady państw Zachodu wobec Polski i ich
zgody na dominację Związku Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy należy
zgodzić się z tą opinią?
Tomasz Wituch: Warstwa faktograficzna konferencji jałtańskiej jest dobrze opracowana
przez historyków. Jej postanowienia przesądzały o losach powojennej Polski, a były powzięte
bez wiedzy i zgody jakiegokolwiek jej przedstawiciela. Stalin, Roosevelt i Churchill podjęli
w sprawie Polski brzemienne decyzje w dwóch kwestiach: a) wyznaczyły wschodnią granicę
naszego kraju wzdłuż tzw. linii Curzona z roku 1920; b) przesądziły o decydującym udziale
Związku Sowieckiego w tworzeniu powojennych władz państwa polskiego. Oba rozstrzygnię‑
cia spełniały żądania Stalina. W ostatniej chwili, w desperackim odruchu, Churchill próbował
wyjednać u Stalina pozostawienie Lwowa w granicach Polski. Zabiegi te nie skłoniły Stalina
do ustępstw, za to z całą wyrazistością pokazały brytyjskiemu premierowi, gdzie jest jego miej‑
sce. Wielka Brytania nie miała już w sprawie losów Polski nic do powiedzenia.
W sferze rozstrzygnięć terytorialnych postanowienia jałtańskie oznaczały pozostawienie
w granicach Związku Sowieckiego około 40 proc. przedwojennego terytorium Polski. W roku
1938 na obszarze tym żyło prawie 11 mln polskich obywateli, w tym 4 mln Polaków, czyli
prawie jedna piąta narodu. Nikt nie śmiał wówczas i nie śmie dziś podnosić, że ta decyzja
oznaczała zgodę Anglosasów na zachowanie przez Związek Sowiecki całego niemal teryto‑
rium państwowego Polski, które w roku 1939 uzyskał Stalin w porozumieniu i we współdzia‑
łaniu z Hitlerem (Związek Sowiecki anektował wówczas 52 proc. terytorium przedwojennej
Polski).
Rozstrzygnięcia jałtańskie były równie doniosłe w sferze powojennego ładu politycznego
w Polsce. Oznaczały one, że Polska, po klęsce Niemiec, odrodzi się jako państwo odrębne,
ale niesuwerenne. Żadne frazesy bądź niedomówienia nie mogły tego zmienić, ani też ża‑
den z uczestników porozumień jałtańskich nie miał co do tego złudzeń. Zachodni partnerzy
Stalina milcząco zaaprobowali dokonany przez niego zabór trzech państw bałtyckich, Besarabii
i Bukowiny Północnej (kosztem Rumunii) oraz zdobycze zyskane kosztem Finlandii. W przy‑
padku Polski, Rumunii i Finlandii straty terytorialne symbolizowały nowy status tych państw
w Europie, czyli ich polityczne podporządkowanie Związkowi Sowieckiemu. Można dodać, że
wyłącznie w odniesieniu do naszego kraju Stalin zgodził się (w roku 1945) na pewne uszczu‑
plenie swoich zysków: do Polski powróciły Przemyśl, Białystok i Łomża. Zapewne był to gest
wynikający z uznania faktu, że ani Polsce, ani Polakom nie dało się przypisać w czasach wojny
jakiejkolwiek kolaboracji z III Rzeszą (dziś jednak można już bezkarnie obwiniać Polaków
o współdziałanie z tzw. nazistami).
Konferencja w Jałcie poświęcona była głównie powojennym losom Niemiec i Polski, ale
w zamierzeniu jej uczestników miała też cele znacznie szersze. Przesądzała losy nie tylko
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Polski, ale i pozostałych krajów Europy Środkowej. Niemcy miały być poddane okupacji
zwycięskich mocarstw i demilitaryzacji. Stany Zjednoczone zapewniły sobie włączenie się
Związku Sowieckiego do wojny przeciw Japonii, co oznaczało usunięcie jej władztwa z Chin.
Stalin z Rooseveltem, za plecami Churchilla, uzgodnili ogłoszenie niepodległości Indii na rok
1947. Roosevelt więc, kosztem Polski, „płacił” Stalinowi za krew żołnierzy rosyjskich.
Naturalnie, można twierdzić, że II wojna światowa kończyła się w Europie paradoksalnym
wynikiem. Wielka Brytania, wypowiadając w roku 1939 wojnę Niemcom, kierowała się racjo‑
nalnym przekonaniem, że za żadną cenę nie może się zgodzić na podporządkowanie Polski
III Rzeszy, tymczasem w Jałcie ustanawiano sowiecką kuratelę nad Polską. Rzecz w tym, że
kto inny wojnę rozpoczynał, a kto inny ją kończył. To co w odniesieniu do Niemiec było nie
do zaakceptowania przez Brytyjczyków, dla Amerykanów okazało się całkowicie do przyjęcia
w odniesieniu do Związku Sowieckiego. Decydowała odmienna perspektywa geopolityczna.
Hitler, przejmując kontrolę nad Polską, miał szansę kontrolować cały kontynent europejski
i tym samym zagrażał Wielkiej Brytanii marginalizacją. Stalin, przejmując w roku 1945 kon‑
trolę nad Polską, wydawał się politykom amerykańskim najpewniejszym partnerem w stabili‑
zacji Europy. Optyka Wielkiej Brytanii przestała decydować, na co niedwuznacznie wskazują
postanowienia jałtańskie dotyczące Indii. Trzeba wyraźnie i dobitnie powiedzieć, że spełniły
się przewidywania Hitlera, iż wojna pozbawi Polskę suwerenności, a Wielką Brytanię statusu
wielkomocarstwowego.
Z pewnością należy się zgodzić z opinią, że postanowienia jałtańskie oznaczały zgo‑
dę Stanów Zjednoczonych na sowiecką kontrolę nad Polską i całą Europą Środkową (dla
Anglosasów – Wschodnią). Wielkiej Brytanii mogło się to nie podobać, ale nie miała sił i środ‑
ków, aby przeforsować inne rozstrzygnięcie. Tam, gdzie tylko się dało, walczyła energicznie,
co pokazały losy Grecji i Triestu. Jednak w odniesieniu do Polski, Jugosławii i Czechosłowacji
zdawała sobie sprawę z własnej bezsilności. Należy też pamiętać, że mocarstwa anglosaskie,
a zwłaszcza Stany Zjednoczone, nie miały w tym regionie świata żywotnych interesów. A była
to strefa niestabilna, trudna do kontrolowania, zaś państwa w niej położone, z Polską na czele,
były słabe i zbyt między sobą skonfliktowane, aby ostać się samodzielnie. Wykazała to, ponad
wszelką wątpliwość, wojna rozpętana w roku 1939 przez Niemcy.
Jałta oznaczała dla Polski ciężką klęskę – dopełnienie tragedii zapoczątkowanej w roku
1939. Anglosascy alianci zaakceptowali sowiecki zabór naszych terytoriów oraz kuratelę
Związku Sowieckiego nad Polską. Należy jednak odrzucić kategorię zdrady. Zdrada jest poję‑
ciem moralnym i emocjonalnym. Posługiwanie się takimi pojęciami w odniesieniu do polityki
utrudnia jej analizę. Polityka niewątpliwie ma wymiar moralny i emocjonalny, ale nie jest on
z nią związany w tak bezpośredni sposób, jak sugeruje to pytanie ankiety. Oddaje ono wiernie
sposoby reagowania wielu Polaków na kluczowe fakty polityczne, co jest jedną z naszych sła‑
bości w myśleniu politycznym.
Jeżeli jednak pytanie o zdradę Zachodu padło, to trzeba wyjaśnić, że może się to odnosić
tylko do Wielkiej Brytanii. To ona w marcu 1939 r. udzieliła Polsce gwarancji, czym wzmocniła
naszą determinację w stawianiu czoła presji Niemiec. Należy jednak pamiętać, że gwarancje te
odnosiły się tylko do naszej granicy z Niemcami, a nie granicy ze Związkiem Sowieckim. Tu,
wręcz przeciwnie, polityka brytyjska, niezmiennie od roku 1920, okazywała dystans (jeśli nie
niechęć). Po niemieckiej napaści na Polskę Wielka Brytania spełniła swoje zobowiązanie, wypo‑
wiadając wojnę III Rzeszy. Niestety, brytyjskie gwarancje były puste, bo kraj ten nie był w stanie
militarnie nas wesprzeć, a my nie byliśmy w stanie skutecznie oprzeć się inwazji. Społeczność
międzynarodowa inaczej potraktowała włączenie się Związku Sowieckiego do działań przeciw
Polsce niż agresję niemiecką. Niestety, Polska także nie ogłosiła stanu wojny ze Związkiem
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Sowieckim. Nie uczynił tego sanacyjny rząd, uciekający z kraju do Rumunii, ale nie uczynił tego
i rząd sformowany przez Władysława Sikorskiego we Francji. Przykład Finlandii wykazał, że moż‑
na było zająć inną postawę. Toteż i los Finlandii był znacząco odmienny od naszego.
Jerzy Eisler: Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że – niezależnie od tego, jak
ją dzisiaj oceniamy – konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie była jednym z najważniejszych
wydarzeń w XX w., o ogromnych i długofalowych konsekwencjach praktycznie dla całego
świata. Stało się tak z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że gdy Winston Churchill,
Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin spotykali się po raz pierwszy w listopadzie 1943 r.
w Teheranie, to rozmawiali głównie o dalszym prowadzeniu wojny. W Jałcie nie trzeba już było
wiele dyskutować o działaniach militarnych, gdyż wojna dobiegała końca i w praktyce wszyscy
wiedzieli, kto ją wygra. Wszelako działania wojenne kończyły się tylko w Europie. Na Dalekim
Wschodzie wciąż nie było widać końca konfliktu.
Japonia nadal trzymała się mocno, a Stany Zjednoczone w lutym 1945 r. nie posiadały jesz‑
cze bomby atomowej. Wiadomo zaś skądinąd, że amerykańscy analitycy wojskowi szacowali
wówczas, iż wojna na Dalekim Wschodzie potrwa co najmniej do końca 1946 r., a opanowanie
wysp japońskich może pochłonąć życie nawet miliona amerykańskich żołnierzy. Dlatego też
dla prezydenta Roosevelta bardzo ważna była deklaracja Stalina, że po zwycięskim zakończe‑
niu wojny z Niemcami, Związek Radziecki wypowie wojnę Japonii. I Stalin już na począt‑
ku konferencji jałtańskiej złożył zachodnim aliantom obietnicę, że w 90 dni po zakończeniu
wojny w Europie Armia Czerwona przystąpi do działań wojennych przeciwko Japonii, a – co
więcej – później w tym zakresie dotrzymał słowa.
Radziecki dyktator był dumny z tego, że może gościć u siebie wielkich tego świata i za
wszelką cenę starał się ich oczarować, a może raczej zaczarować. Na przykład w czasie prze‑
jazdu z lotniska Churchilla i Roosevelta prezentował im broń wielokilometrowy szpaler żoł‑
nierzy, którymi były… przebrane w wojskowe szynele radzieckie dziewczyny. Rosjanie chcieli
bowiem nie tylko zademonstrować swoją gościnność, co zaszokować gości i dać im wyraźny
przekaz na przyszłość: zobaczcie, jacy jesteśmy silni, potężni, niezwyciężeni. Ze swej strony
Amerykanie i Brytyjczycy prześcigali się w Jałcie w składaniu hołdów może nie tyle samemu
Stalinowi, co niezwyciężonej Armii Czerwonej.
Trudno im było zapomnieć, że wojska radzieckie stale wiązały 200 dywizji niemieckich,
podczas gdy wojska alianckie na Zachodzie zaledwie 85. Nie ulegało wątpliwości, że wojna
w Europie rozstrzygała się na Froncie Wschodnim. Rezerwy Związku Radzieckiego były przy
tym w praktyce niewyczerpane. Na froncie ginęły miliony żołnierzy, a w ich miejsce przycho‑
dzili nowi i nowi. Stalin miał władzę dyktatorską i mógł powoływać pod broń kolejne setki
tysięcy, miliony żołnierzy, nie pytając nikogo o zgodę. Nie musiał liczyć się ani z parlamen‑
tem, ani ze związkami zawodowymi, ani z nieistniejącą przecież w ZSRR opozycją. Roosevelt
i Churchill pod tym względem nie mieli tak komfortowej sytuacji i stale musieli brać pod
uwagę opinię publiczną w swoich krajach.
Na Krymie dyskutowano przede wszystkim o tym, jak urządzić powojenny świat, a jednym
z głównych problemów był kształt terytorialny i ustrojowy powojennej Polski. Była to kwe‑
stia, która bodaj najmocniej różniła Sowietów i Anglosasów. Polska była bowiem sojusznikiem
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a Churchill podkreślał często, że Anglia przystą‑
piła do wojny w jej obronie. Stany Zjednoczone też niejednokrotnie prezentowały się jako
państwo sojusznicze Polski i Polaków. Ale nasz los został przesądzony już w Teheranie, kie‑
dy ustalono, że ziemie polskie spod okupacji niemieckiej wyzwalać będzie Armia Czerwona.
Wiadomo przecież było, a Stalin nawet się z tym specjalnie nie krył, że władza Kremla sięgnie
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tam, dokąd dotrą radzieckie czołgi. Należało więc wziąć pod uwagę, że Sowieci na ziemiach
polskich będą próbować dokonywać zmian politycznych, mając na to ciche przyzwolenie bry‑
tyjskie i amerykańskie z Teheranu. Nie było to powiedziane wprost, ale obydwaj sojusznicy
mówili przecież o potrzebie przesunięcia polskich granic na zachód i podkreślali, że wschod‑
nią granicę stanowi w tym wypadku Linia Curzona. De facto więc zgodzili się na zmiany te‑
rytorialne w Europie ustalone w układzie Ribbentrop–Mołotow. Obydwaj alianci nie chcieli
drażnić Stalina, który był im bardzo potrzebny.
Zresztą Stalin prowadził wobec mocarstw zachodnich bardzo zręczną politykę. Posługiwał
się bowiem kluczem narodowościowym i nie mówił, że Związek Radziecki cokolwiek Polsce
zabiera. Używał demagogicznych argumentów, wedle których Ukraińcy i Białorusini mają pra‑
wo do życia razem ze swoimi rodakami, przed 1939 r. będącymi obywatelami Rzeczypospolitej.
Nie dowodził, że Lwów ma być radziecki tylko ukraiński, ale przecież w tamtej konkretnej
sytuacji oznaczało to, że cała Ukraina będzie radziecka. Podobnie rzecz się miała z Wilnem.
Według Stalina „stara litewska stolica” zabrana została siłą przez Polskę.
Takimi argumentami posługiwał się i – co ciekawe – spotykały się one przynajmniej ze
zrozumieniem ze strony przywódców alianckich (przede wszystkim Roosevelta), którzy spe‑
cjalnie nie musieli usprawiedliwiać wobec siebie samych tego, że opuścili czy też – ujmując
rzecz jednoznacznie – zdradzili swego sojusznika. Trzeba było jedynie poszukać elementów
łagodzących. Wskazywano więc na to, że ten sojusznik bywał krnąbrny i niesforny. To prawda.
Że przysparzał problemów. Też prawda. Że przed wojną nie w pełni i nie w każdym przypad‑
ku był w porządku w stosunku do swoich sąsiadów – casus zajęcia Wilna przez gen. Lucjana
Żeligowskiego. Tego rodzaju argumenty wydobywali zwłaszcza Brytyjczycy, chcący stłumić,
czy może raczej zakrzyczeć, własne wyrzuty sumienia.
Trudno przy tym nie dostrzegać, iż poświęcili Polskę w imię swoich interesów. Zgodzili się
łatwo na Linię Curzona. Próbowali za to osłabić wymowę wcześniejszych ustaleń w kwestii
polskiej granicy zachodniej. I Stalin zgodził się, aby ostateczny kształt polskiej granicy za‑
chodniej ustaliła dopiero konferencja pokojowa z Niemcami. Polska w Jałcie ostatecznie stra‑
ciła więc wszystko na Wschodzie, a na Zachodzie na długie lata zyskała niepewność. Radzieccy
przywódcy przez lata konsekwentnie dawali Polakom do zrozumienia, że Ziemie Zachodnie
i Północne nie są nam podarowane raz na zawsze, że są przy Polsce jedynie z woli Stalina
i dzięki potencjałowi militarnemu Związku Radzieckiego.
Anglosasi zgodzili się praktycznie na wszystko, czego w kwestii polskiej pragnął Stalin.
I to nie tylko w Jałcie. Kiedy bowiem Amerykanie dowiedzieli się o porwaniu przez Sowietów
szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, także nie zdobyli się nawet na
formalny protest. Gdy więc ktoś mówi zdrada jałtańska, to odnosić należy to pojęcie do
Amerykanów i Brytyjczyków, bo to oni zdradzili Polskę jako swego sojusznika. Stalin jej nie
zdradził, bo przecież nic Polakom nie obiecywał. Chciał zająć całą Polskę i cel ten zrealizował
przy milczącej zgodzie aliantów, którzy w Jałcie – nie chcę ich tutaj bynajmniej usprawiedli‑
wiać – poza ewentualnym (z różnych powodów bardzo mało prawdopodobnym) rozpoczęciem
wojny z ZSRR, nie mieli właściwie żadnych możliwości, aby przeciwstawić się tym planom.
Jeszcze mniejsze pole manewru i możliwości skutecznego działania mieli sami Polacy, i to
zarówno ci w Londynie, jak i ci w okupowanym kraju. Niemniej jednak czasem można usłyszeć
pogląd, że postawa polskich władz państwowych powinna być wtedy bardziej nieustępliwa
i stanowcza wobec Moskwy, co prawdopodobnie przyniosłoby korzyści tzw. sprawie polskiej.
Inni uważają wręcz przeciwnie i utrzymują, że należało być bardziej uległym i skłonnym do
kompromisu czy nawet ustępstw terytorialnych i politycznych wobec ZSRR, co zapewne
zaowocowałoby korzystniejszym dla Polski rozwojem wydarzeń.
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Tymczasem sytuacja Polski była praktycznie bez wyjścia i niemal wszystko – czy się nam
to podoba, czy nie – zależało od woli Stalina. Premier Stanisław Mikołajczyk nie miał żadnych
atutów w ręku, aby podjąć skuteczną grę ze Stalinem. Mógł co najwyżej być figurantem w rzą‑
dzie komunistycznym. Na inne rozwiązanie Stalin nie wyrażał zgody, a w Jałcie praktycznie
bez słowa protestu przystali na to Churchill i Roosevelt. Sytuacja była bez wyjścia na długo
przed konferencją jałtańską. W listopadzie 1944 r. pewien brytyjski funkcjonariusz państwowy
radził jednemu z polskich ministrów w Londynie: „Na pana miejscu złożyłbym ostry protest
i demonstracyjnie podał się do dymisji. Zachowa pan twarz, bo na więcej nie ma co liczyć.
Polska znajdzie się w strefie radzieckiej”.
Jestem zatem zdania, że w Polsce musimy nauczyć się patrzeć na konferencję jałtańską
spokojniej, bez wielkich emocji, które choć naturalnie są zrozumiałe i nawet psychologicznie
usprawiedliwione, to jednak nie pomagają w zrozumieniu tego wszystkiego, co się tam w lu‑
tym 1945 r. wydarzyło. Roosevelt (Churchill nie miał już wiele do powiedzenia) zgodził się
łatwo z żądaniem Stalina dotyczącym rozgraniczenia stref wpływów w Europie. Za aliancką,
a mówiąc precyzyjniej za amerykańską zgodą Polska została zaliczona do strefy bezwzględnej
radzieckiej dominacji i tkwiła w niej przez 45 lat. Co więcej, chociaż po 1989 r. wiele gra‑
nic „jałtańskich” uległo likwidacji: Niemiecka Republika Demokratyczna została wchłonięta
przez Republikę Federalną Niemiec, odzyskały niepodległość republiki bałtyckie, Mołdawia
stała się niepodległym państwem i nie została ponownie włączona do Rumunii, rozpadły się
bezkrwawo Czechosłowacja i krwawo Jugosławia, to Polska stale posiada granice jałtańskie,
na wschodzie wytyczone wcześniej przez Niemcy i Związek Radziecki w pakcie Ribbentrop–
Mołotow. Czy się to komuś podoba, czy nie III Rzeczypospolita ma bowiem taki sam kształt
terytorialny jak Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Marek Kornat: Postanowienia konferencji w Jałcie w sprawie Polski były rezultatem ów‑
czesnej sytuacji militarnej. Losy II wojny światowej zadecydowały się w 1943 r., a nie podczas
konferencji krymskiej – to stwierdzenie nie jest zresztą żadnym odkryciem. Przełomem był
upadek koncepcji Churchilla w sprawie otwarcia drugiego frontu na Bałkanach (wspieranej
przez generała Sikorskiego polskiego premiera rządu na uchodźstwie), jedynej koncepcji, któ‑
rej urzeczywistnienie mogło przynieść alternatywę dla tego obrotu wydarzeń, które dobrze
znamy, a których finałem stała się Jałta i sowiecka dominacja nad połową Europy na okres
połowy stulecia. Na przełomie 1944 i 1945 r. mocarstwa anglosaskie nie miały żadnych środ‑
ków, aby odwrócić powstałe realia i ocalić przyszłość skazanych na ujarzmienie narodów na‑
szego regionu kontynentu, nawet gdyby w Waszyngtonie i Londynie uznano to za konieczne.
Symbolem krachu polityki mocarstw anglosaskich nie powinna więc być Jałta, lecz Teheran.
Tam bowiem przesądzono o losach Europy, a wszystko, co nastąpiło później, było konse‑
kwencją uznania, że Europę Środkowo-Wschodnią zajmie armia sowiecka. To czy prezydent
Roosevelt wierzył w dobre intencje Stalina, czy też nie – jest sprawą na inną dyskusję, ale
w interesującym nas kontekście nie ma znaczenia.
George Kennan uznał ex post, że Stany Zjednoczone nie miały w 1945 r. innego rozwiązania
dla tej polityki, która wówczas prowadziły, jak nieuczestniczenie w rokowaniach z partne‑
rem, co do złej woli którego nie było już wątpliwości od chwili Powstania Warszawskiego
(G. Kennan, J. Zawodny, „Geopolityka polska u źródeł Jałty”, Zeszyty Historyczne, nr 73 (1985):
s. 32‑47). Ambasador Harrimann (wcześniej silnie prosowiecki) w ważnej depeszy z 10 stycz‑
nia 1945 r. pisał bardzo jasno o dążeniach zaborczych Sowietów (The American Secretaries od State
and Their Diplomacy: Vol. XIV: Richard L. Walker, E. R. Stettinius Jr., and George Curry, James
F. Byrnes, New York 1965, s. 32‑33). Na pewno poprzez rozwiązanie takie jak to, o którym
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mówił po latach Kennan, nie udałoby się ocalić niepodległości Polski ani innych narodów
Europy Środkowo-Wschodniej, lecz nie ucierpiałaby moralna siła Ameryki. Głos ów wydaje się
ważny i z tą myślą go wspominam w tym miejscu.
Czy uchwały jałtańskie były zdradą wobec Polski?
Pojęcie „zdrady” ma niewątpliwie przynajmniej dwa wymiary: prawno-międzynarodowy
i etyczny. W rozumieniu prawno-międzynarodowym Stany Zjednoczone nie dopuściły się aktu
zdrady wobec państwa polskiego, bowiem nie były z Polską związane ani formalnym sojuszem,
czyli układem o pomocy wzajemnej, ani też nie udzieliły Polsce nigdy żadnych formalno-praw‑
nych zobowiązań gwarancyjnych.
Wielka Brytania – zupełnie inaczej. Była mocarstwem gwarantującym Polsce niepod‑
ległość, a uczyniła to powszechnie znanym aktem, jakim było oświadczenie premiera
Neville’a Chamberlaina z 31 marca 1939 r. w Izbie Gmin. Zostało ono następnie – na wniosek
ministra Becka – przekształcone w dwustronne porozumienie sojusznicze, w którym wyraźnie
zapisana została klauzula o niezawieraniu pokoju przez umawiające się strony, bez porozumie‑
nia z partnerem. Porozumienie to zostało pogwałcone, chociaż kierując się rozumowaniem
czysto prawniczym, należałoby stwierdzić, że nie nastąpiło formalne naruszenie litery tej
stypulacji traktatu sojuszniczego z 25 sierpnia 1939 r., gdyż traktat pokojowy z pokonanymi
w II wojnie światowej Niemcami do dzisiaj nie został zawarty. Niemniej jednak sojusz polsko‑
-brytyjski został podeptany w jego „duchu”. Z postanowieniami tego sojuszu Polska wkroczyła
w wojnę 1 września 1939 r. Istotą polityki polskiej w 1939 r. było przecież uznanie, że Polska
nie może być państwem neutralnym, gdyby Niemcy podjęły wojnę przeciw mocarstwom za‑
chodnim.
Stany Zjednoczone natomiast odstąpiły nie od sojuszu z Polską, bowiem go nie zawarły,
lecz od zasad Karty Atlantyckiej, których były głównym twórcą. Wymownym potwierdzeniem
tego stanu rzeczy są słowa prezydenta Roosevelta o Polsce „jako natchnieniu dla świata”,
wypowiedziane w sierpniu 1941 r. (w liście do Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie
Władysława Raczkiewicz), w chwili, kiedy kształtował się tekst Karty Atlantyckiej. Ale prze‑
cież ten sam prezydent wypowiedział w czasie konferencji jałtańskiej wielokrotnie potem
powtarzane zdanie, iż „od pięciuset lat z Polską są tylko kłopoty” (cyt. za: P. Wandycz, „Polska
– natchnienie czy źródło kłopotów?” [w:] tegoż, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988, s. 22).
Na pewno w czasie II wojny światowej nastąpiło porzucenie słabszego alianta. Czynu tego
dopuścił się rząd brytyjski, chociaż z całą pewnością działała zasada rebus sic stantibus. Zasada ta
zaś mówi, że umowy międzynarodowe obowiązują tak „jak rzeczy stoją”, czyli zmiana realiów
oznacza konieczność uchylenia umowy międzynarodowej albo uznania danego porozumienia
za martwe de facto.
Znana monografia Krystyny Kerstenowej: Jałta w polskiej perspektywie, wydana w 1982 r.
w Londynie, zawierała tezę, iż należy dążyć do demitologizacji uchwał konferencji krymskiej,
co między innymi rozumiała jako konieczność porzucenia zakorzenionego w świadomości pol‑
skiej przeświadczenia, iż Jałta była aktem zdrady popełnionej przez mocarstwa anglosaskie.
Autorka argumentowała, iż gdyby uchwały krymskie zostały wykonane, Polska miałaby suwe‑
renność wewnętrzną, a jedynym ograniczeniem stałyby się pewne zobowiązania w dziedzinie
polityki zagranicznej na rzecz ZSRS – czyli otrzymałaby de facto status Finlandii. Można nie
używać tej kategorii pojęciowej, lecz nic nie jest w stanie sprawić, że odstąpimy od przeko‑
nania, iż naród polski został porzucony przez mocarstwa anglosaskie, spośród których jedno
(Wielka Brytania) było związane z Polską sojuszem. Notabene sformułowanie „zdradzony so‑
jusznik” (betrayed ally) figuruje wcale nierzadko w powstających na Zachodzie studiach nad
sprawą Polski w II wojnie światowej.
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W przypadku przywódców Wielkiej Brytanii raczej nie można mówić o złudzeniach co do
dobrej woli Stalina. Jest prawdą, że Winston Churchill wielokrotnie podnosił różne zarzuty
wobec Polaków, że kierują się maksymalizmem wobec Rosji, a polskie odwieczne myślenie
kategoriami liberum veto uniemożliwia ugodę z sowiecką Rosją (O tym informacje w dzienniku
Johna Colville’a, The Fringes of Power. Downing Street Diaries 1939‑1945, London–Sidney–Toronto
1985, s. 535‑536. Colville był osobistym sekretarzem premiera Churchilla). Ale nie mając do‑
statecznego wsparcia, grał jednak „słabymi kartami” i coraz mniej mógł zrobić. Roosevelt za
to – w swej doktrynie „czterech policjantów świata” – projektował system międzynarodowy,
w którym wyznaczał dla Związku Sowieckiego jedną z kluczowych ról. Okupienie strategicz‑
nego sojuszu z bolszewicką Rosją ustępstwami kosztem „małych” narodów środkowo-wschod‑
niej Europy było wpisane w istotę tej koncepcji. Ta polityka ustępstw wobec ekspansjonizmu
Sowietów przyniosła „klęskę w zwycięstwie” – Defeat in Victory, jak głosił tytuł ważnej książ‑
ki polskiego ambasadora w Waszyngtonie, Jana Ciechanowskiego (J. Ciechanowski, Defeat in
Victory, New York 1947). Tytuł francuski brzmiał jeszcze bardziej dobitnie: Rançon de la victoire.
Raisons secrètes de l’immolation de la Pologne (Paris 1947).
Paweł Skibiński: Moim zdaniem nie da się mówić o układzie jałtańskim jako samodziel‑
nej rzeczywistości, odizolowanej od szerokiego kontekstu II wojny światowej. Jestem prze‑
konany, że układ z lutego 1945 r. należy traktować przynajmniej jako integralny element
porozumień tzw. wielkiej trójki, to jest Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku
Sowieckiego, które miały miejsce w latach 1943‑1945, począwszy od Teheranu aż po Poczdam.
Porozumienia te na kolejne niemal pół wieku przesądziły o politycznym kształcie powojennej
Europy i – w mniejszym stopniu – świata. W dłuższej perspektywie można więc mówić raczej
o porządku jałtańskim niż o samym układzie.
Porządek ten oznaczał bez wątpienia uzależnienie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym
Polski, od ZSRS – mocarstwa, które łączyło w sobie ambicje imperialne, wykazywane od za‑
wsze przez carską Rosję, ze specyficzną chęcią dominacji ideologicznej, wprowadzenia w kra‑
jach zależnych głębokich zmian społecznych na drodze rewolucyjnej i ustanowienia w uzależ‑
nionych od siebie społeczeństwach ustroju komunistycznego bez względu na cenę, kosztem
lokalnych elit i tożsamości kulturowych. Uzależnienie to naznaczyło trwale także nasz kraj,
nie tylko na lata 1944‑1989, gdy oznaczało narzucenie Polsce reżimu komunistycznego, ale
także prawdopodobnie na przyszłość. Możemy to zaobserwować np. w sferze uzależnienia
energetycznego Polski od Rosji.
Porządek jałtański nie powinien być jednak postrzegany jako oparty na zdradzie mocarstw
zachodnich wyłącznie względem Polski. W tym przypadku można raczej mówić o zdradzie
mocarstw zachodnich wobec zasad cywilizacji zachodniej i oficjalnie wyznawanych przez nie
zasad demokratycznych. Jałta oznaczała bowiem daleko idącą kooperację demokracji anglosa‑
skich ze Związkiem Sowieckim, czyli jednym z europejskich mocarstw totalitarnych, prawdo‑
podobnie najbardziej agresywnym spośród nich. W herbie sowieckim do końca istnienia ZSRS
znajdował się przecież glob ziemski, nad którym wznosiły się zwycięskie sierp i młot, co jasno
symbolizowało globalny horyzont imperialnych ambicji ZSRS.
Polacy byli więc tylko jednym z wielu narodów naszej części Europy, które w wyniku decyzji
jałtańskich zostały przez mocarstwa zachodnie pozostawione na pastwę Sowietów i poddane
wieloletniemu społecznemu i kulturalnemu zbrodniczemu eksperymentowi komunistyczne‑
mu. Choć trzeba przyznać, że, nie licząc Ukraińców, Polacy byli najliczniejszym z tych narodów.
Porozumienie trzech wielkich mocarstw w Jałcie co do trwałego podziału stref wpływów
w Europie oznaczało – w świetle strategicznego nastawienia kierownictwa politycznego

Związku Sowieckiego na budowę globalnego imperium – w praktyce jedynie ich zgodę na
respektowanie wyłącznych sowieckich wpływów w strefie mającej znaleźć się pod dominacją
ZSRS; mocarstwo komunistyczne nie zamierzało bowiem ograniczać swojej ekspansji jedynie
w imię zasady pacta sunt servanda...
Niemniej jednak – pomimo powyższego zastrzeżenia – w przypadku postępowania mo‑
carstw zachodnich wobec Polski w Teheranie, Jałcie i Poczdamie możemy mówić o świado‑
mym niedotrzymaniu zobowiązań sojuszniczych, zwłaszcza przez Wielką Brytanię, ale tak‑
że przez Stany Zjednoczone. Nasi alianci zgodzili się bowiem – i to bez powiadomienia nas
o zmianie swojego stanowiska – na utratę przez Polskę znacznej części terytorium z 1939 r.
(183 tys. km2 z 389 tys. km2, tj. 47 proc. terytorium), a także – w praktyce – na narzucenie
nam ustroju komunistycznego, który mógł oznaczać nawet całkowite zniszczenie Polski jako
podmiotu politycznego (w pewnym momencie jedynie od Stalina zależało, czy zdecyduje się
uznać Polskę za kolejną republikę sowiecką, czy też pozostawi nas w ramach swojego „impe‑
rium zewnętrznego”).
W Jałcie Związek Sowiecki wskazany został przez Roosevelta i Churchilla jako strategicz‑
ny sojusznik demokracji zachodnich, „strażnik pokoju na kontynencie europejskim”. Jak się
wkrótce miało okazać, był to sojusznik wyjątkowo zdradliwy i szybko okazał się śmiertelnie
niebezpiecznym przeciwnikiem świata zachodniego w konflikcie zimnowojennym.
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Piotr Kardela: Choć podczas konferencji w Jałcie Stalin, Roosevelt i Churchill omawiali
wiele tematów, to głównym celem przywódcy Związku Sowieckiego było utrzymanie ścisłej
kontroli na terenach zdobytych przez Armię Czerwoną w Europie, a w drugiej kolejności stwo‑
rzenie i utrzymanie tam trwałej strefy wpływów. Stalina interesowało również potwierdze‑
nie silnej pozycji swojego kraju jako światowego mocarstwa, jak i pozbawienie pokonywanych
Niemiec zdolności powtórnego zaatakowania Związku Sowieckiego.
Sprawa polska podczas konferencji jałtańskiej, z czego wszyscy zdawali sobie sprawę, choć
tego zbytnio nie okazywali, była najbardziej drażliwa. Przy milczącej, konsekwentnie podtrzy‑
mywanej od czasu konferencji w Teheranie, zgodzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
na pozostawienie pod władztwem sowieckim wschodnich ziem Rzeczypospolitej, Roosevelt
i Churchill w rozmowach ze Stalinem podejmowali tylko prowadzoną pod dyktando sowiec‑
kiego dyktatora dyskusję o reorganizacji stalinowskiego Rządu Tymczasowego. Zaowocowało
to decyzją o powołaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, opartego – jak bałamut‑
nie stwierdzono – na „szerszej podstawie demokratycznej”, do którego zgodzono się włączyć
„przywódców z samej Polski”, czyli w praktyce głównie usłużnych Sowietom krajowych ko‑
munistów oraz „Polaków z zagranicy”, czyli akceptowanych przez Sowietów i jego zachodnich
partnerów polskich polityków emigracyjnych, skłonnych akceptować sowiecki zabór polskich
ziem wschodnich.
O ile w czasie konferencji w Teheranie nasi zachodni alianci nie traktowali uznawanego
przez siebie rządu RP jako pełnoprawnego partnera, to w czasie obrad krymskich rząd ten
był już całkowicie bojkotowany. Było to po myśli Stalina, który cynicznie przekonywał, iż pol‑
skie władze na uchodźstwie są zagrożeniem dla wysiłku wojennego Armii Czerwonej, a rząd
lubelski posiada takie same zaplecze jak de Gaulle we Francji. Nieśmiałe uwagi wysuwane
przez Roosevelta odnośnie do kontroli wyborów w powojennej Polsce w celu prawidłowego
ich przebiegu praktycznie zostały w fazie niedokończonej dyskusji, podobnie jak wątpliwości
Churchilla, który wzmiankując o „mężnie” walczących u boku aliantów Polakach, zastanawiał
się nad reakcją brytyjskiego społeczeństwa w momencie „opuszczenia Polski” przez jego rząd.
Podobnie nonszalancko nasi zachodni alianci podeszli do sprawy przyszłej zachodniej granicy
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Polski, która oprócz tego, że miała być znacznie przesunięta na zachód i północ, nawet nie zo‑
stała dokładnie określona, głównie z powodu Churchilla obawiającego się zbytniego osłabienia
powojennych Niemiec.
Z powyższych powodów wypada zgodzić się z opinią, że państwa Zachodu nas w Jałcie
zdradziły, choć przecież należy zauważyć, że już o wiele wcześniej przestaliśmy być podmio‑
tem w polityce międzynarodowej, która podporządkowana była interesom wielkich mocarstw.
Można tu przytoczyć trafny chyba cytat prof. Jerzego Lerskiego, który napisał: „Z powzię‑
tych na Krymie poza naszymi plecami uchwał niezbicie wynikało, że powołana przez Hitlera
w 1939 r. wojna, rozpoczęta samotnym uporem Polski, zakończyć się miała po sześcioletniej
hekatombie jednostronnym sukcesem ówczesnego sojusznika III Rzeszy – Stalina” (J. Lerski,
Emisariusz Jur, Warszawa 1989, s. 207).
Adam Wątor: Wydaje się, że samo pojęcie zdrady jest w tym przypadku określeniem zbyt
mocnym i nazbyt emocjonalnym. Niewątpliwie jednak ustalenia jałtańskie zapadły poza „na‑
szymi plecami”. Rząd polski na emigracji niewiele mógł w tej sprawie zrobić, a jego wpływ
na decyzje sojuszniczych mocarstw był niewielki. Zarówno Wielka Brytania, jak i USA właści‑
wie od 1943 r. kokietowały polskie władze, idąc na dalekie ustępstwa wobec Stalina. Zatem
trudno mówić wprost o zdradzie, a raczej można mówić o zwycięstwie interesów silniejszych
państw. W tym układzie Polska stała się klientem, w pewnym sensie kartą przetargową w ry‑
walizacji między Zachodem a ZSRS o hegemonię. Oczywiście, zgoda na dominację Związku
Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej może być traktowana w decydującej mierze
jako pokłosie polityki Zachodu, w której to Polska została, mówiąc brutalnie, „sprzedana”.
Koszt tego procesu miał fatalne skutki dla przyszłości naszego narodu i całej Europy ŚrodkowoWschodniej.

Czy – a jeśli tak, to w jakiej mierze – zabór Kresów Wschodnich II RP, stanowiących 20
proc. przedwojennego obszaru kraju, wpłynął na Polskę i Polaków – oraz na ile okazał się
z dzisiejszej perspektywy korzystny dla innych nacji?
Tomasz Wituch: Zabór naszych Kresów Wschodnich uzyskał w Jałcie sankcję międzyna‑
rodową. Utrata niemal połowy polskiego terytorium i jednej piątej ziem ojczystych Polaków
było potwornym szokiem dla państwa i narodu. Katastrofa ta miała nieodwracalny wymiar,
zarówno za sprawą owej międzynarodowej pieczęci, o której wspomniałem wyżej, jak i też
postanowionej równocześnie ekspatriacji Polaków z tych ziem. Ówcześnie, w odczuciu zde‑
cydowanej większości Polaków, w tym nawet sporej części wygnańców zza Buga i Niemna,
strata ta była w znacznym stopniu złagodzona ulgą wynikającą z usunięcia z Polski niemiec‑
kiej zmory. Polaków mniej też bolała wówczas utrata Kresów, bo byli całkowicie przejęci
lękiem przed przyszłością pod sowiecką kuratelą. Dziś już wiemy, że utrata niepodległości
okazała się stratą łatwiejszą do odrobienia niż utrata połowy ziem ojczystych. Ta zmiana
okazała się trwalsza.
Jestem przekonany, że utrata Kresów głęboko oddziałała na Polskę i Polaków, choć dziś
jeszcze trudno określić stopień tego oddziaływania, ponieważ przez cały okres tzw. Polski
ludowej nie można było dokonywać rzetelnej refleksji i oceny tych skutków. Co gorsza: okres
dwudziestolecia po upadku sowieckiej dominacji w Polsce też nie przyniósł w tej kwestii
żadnej zmiany, nie doprowadził do przerwania społecznego milczenia wokół tego wydarzenia,

do rozdarcia zasłony okrywającego go fałszu. Najlepszą ilustracją tego stanu rzeczy są efekty
wszystkich wysiłków, mających na celu upowszechnienie prawdy o ukraińskim ludobójstwie
na Polakach kresowych. W takiej sytuacji trudno mówić o jakimś stanie potocznej wiedzy
i świadomości. Można mówić tylko o własnym odczuciu i własnych ocenach. Ja uważam, że
oderwanie od Polski jej wschodniej połowy było jednym z najważniejszych wydarzeń w ty‑
siącletnich dziejach narodu. Ryzykując emfatyczną przesadę, powiedziałbym, że Polacy po
klęsce powstania warszawskiego z 1944 r. i po utracie Kresów w 1945 r. nie są już tym samym
narodem, jakim byli przed tymi wydarzeniami.
Pytanie ankiety ma również warstwę pragmatyczną. Decyzje jałtańskie oznaczały dopełnie‑
nie – z pewnością z naddatkiem – długiego historycznego procesu odwrotu Polaków i polskości
ze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Proces ten, trwający bodaj od rozbiorów, czeka
na swojego historiografa. W XIX i XX w. nie tylko Niemcy przeżyli swój Ostflucht, zjawisko to
dotknęło i nas. Kamieniami milowymi tego procesu były oba powstania – listopadowe i stycz‑
niowe, traktat ryski i wreszcie postanowienia jałtańskie. Można powiedzieć, że Stalin z wielką
konsekwencją i świadomością wypełnił dosadną treścią polskie pojęcie Ziem Zabranych.
Pytanie ankiety o korzyści „innych nacji”, wynikające z postanowień jałtańskich, nie
jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Domyślam się, że chodzi tu o Ukraińców, Litwinów
i Białorusinów. Ich zysk jest oczywisty, a czy okaże się takim również w przyszłości – czas
pokaże. Pośrednią odpowiedzią byłoby chyba stwierdzenie, że zachłanność Stalina zaszko‑
dziła Rosji. Podarowanie Ukraińcom Lwowa, Litwinom Wilna, a Białorusinom Grodna czy
Nowogródka przyczyniło się (pytanie – w jakim stopniu?) do załamania imperialnej polityki
Rosji. Z naszego punktu widzenia ważne jest stwierdzenie, że owoce Jałty w najmniejszym
stopniu nie złagodziły antypolskich fobii u tych trzech narodów. Wszystko wskazuje na to, że
stało się wręcz odwrotnie. Jałtańskie podarunki Stalina wzmogły ich antypolskość i rozbudziły
apetyty na dalsze zdobycze na Lachach: na Zakierzonię, Białostocczyznę, Suwałki.
Jałtańska amputacja polskich Kresów dała współczesnej Polsce monolityczność narodową.
I to może być dla nas pewną pociechą. Nie trzeba wiele wyobraźni, żeby wiedzieć, jak wyglą‑
dałoby nasze życie z czterema milionami mniejszości ukraińskiej. Jednolitość narodowościowa
współczesnej Polski ma też i swoją ciemną stronę, działa bowiem jak narkoza na samozacho‑
wawczy instynkt narodu.
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Marek Kornat: Związek Sowiecki zagarnął nie dwadzieścia, lecz pięćdziesiąt procent te‑
rytorium przedwojennego państwa polskiego. Bilans tego dziejowego doświadczenia naszego
narodu jest tak doniosły, że nie sposób go wyczerpać w krótkich rozważaniach. Pragnąłbym
zwrócić uwagę na cztery aspekty tego doniosłego przewrotu w dziejach Polski.
Po pierwsze, pozbawiono ojczyzny wielką rzeszę Polaków, których wykorzeniono i przesie‑
dlono na tzw. Ziemie Odzyskane. Żaden z narodów Europy nie stanął w obliczu konieczności
przetrwania takiego doświadczenia zmian terytorialnych. Analiza chociażby zachowań wybor‑
czych ludności na ziemiach zachodnich i północnych pokazuje, jak bardzo dotkliwa to była
zmiana i jak długotrwałe niesie skutki.
Po drugie, utraciliśmy terytoria, które tak wiele znaczyły dla dziedzictwa kultury naszego
narodu i które miały tak doniosły wpływ na naszą tożsamość.
Po trzecie, zmiany granic stworzyły bardziej zwarty terytorialnie kształt państwa polskiego
– z szerokim dostępem do morza. Zamkniętą kartą historii stało się doświadczenie państwa
wielonarodowego, państwa dotkliwie naznaczonego egzystencją w jego granicach licznych
mniejszości narodowych, obejmujących jedną trzecią ludności państwa, nastawionych do tego
państwa najczęściej obojętnie albo wrogo.
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Po czwarte, Teheran i Jałta były klęską, ale położenie wychodzącej z wojny Polski mo‑
gło być jeszcze gorsze, gdyby nie została zrealizowana idea „rekompensaty” terytorialnej na
zachodzie za utracone ziemie na wschodzie. W takim wypadku zredukowane terytorialnie
państwo polskie przypominałoby kształtem Księstwo Warszawskie i zostałoby skazane na
marginalne miejsce w Europie. Można powiedzieć, że byłyby to dla narodu polskiego wa‑
runki „Trianońskie”, by odwołać się do doświadczenia Węgrów. Dodać też warto, iż w latach
1942‑1943 sowieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych studiowało różne koncepcje kształtu
przyszłej Polski bez „rekompensaty” terytorialnej za zagarnięte na mocy paktu Ribbentrop–
Mołotow terytoria wschodnie Rzeczypospolitej.
Paweł Skibiński: Zabór przez sąsiednie mocarstwo ziem wschodnich RP oznaczał dla
Polski poważny wstrząs, zarówno ekonomiczny, jak i polityczny, a przede wszystkim kultu‑
rowy i tożsamościowy – kolejny z całej serii towarzyszących II wojnie światowej wstrząsów,
trwale zmieniających polską tożsamość. Ogółem II RP miała powierzchnię prawie 390 tys.
km2, Polska powojenna w 1946 r. liczyła tylko około 312 tys. km2.
Jałta przyniosła ze sobą przesunięcie granic naszego kraju na zachód, połączone z utratą
ziem wschodnich II RP (około 183 tys. km2) wraz z dwoma ważnymi ośrodkami polskości:
Wilnem i Lwowem, oraz objęcie w posiadanie tzw. Ziem Zachodnich i Północnych (103 tys.
km2). Stanowi to trwały – jak się dziś zdaje – skutek II wojny światowej. Ziemie Północne
i Zachodnie przyniosły ze sobą wiele dobrego dla naszego kraju, ale po ponad pół wieku moż‑
na uznać, że znalazł się na nich tylko jeden ośrodek kultury polskiej i naszego życia narodo‑
wego równie istotny jak te stracone przez Polskę na wschodzie – tj. Wrocław, a także kilka
mniejszych ośrodków: Olsztyn, Szczecin, Opole, których odpowiedników próżno szukać na
ziemiach wschodnich.
Utracie ziem wschodnich i przesunięciu granic na zachodzie towarzyszyło przesu‑
nięcie ludnościowe – ekspulsja ludności niemieckiej (tej części, która nie uciekła z wła‑
snej inicjatywy przed Armią Czerwoną) oraz przemieszczenie ludności polskiej na zachód
– z Wileńszczyzny i Małopolski Wschodniej, a także częściowo z Polski centralnej – na
Ziemie Północne i Zachodnie. Ogółem, przesunięcia ludnościowe objęły 7 mln osób. Można
także powiedzieć, że Jałta i Poczdam zmieniły kulturową i geograficzną orientację narodu
polskiego ze Wschodu na Zachód. Poprzednia tak głęboka zmiana przestrzeni geograficznej
Polaków zaszła w naszych dziejach, jak sądzę, w drugiej połowie XIV w. wraz z inkorporacją
Rusi Halickiej ze Lwowem oraz zawarciem Unii Horodelskiej. Jednak w przeciwieństwie
do tamtych zmian, które były dobrowolne, odbywały się bez użycia przemocy, tym razem
mieliśmy do czynienia ze zmianą szokową i siłową dokonaną rękoma Sowietów, a więc przez
imperium zewnętrzne, od którego Polska została na dziesięciolecia uzależniona przy bierno‑
ści świata zachodniego.
Wydaje się, że reorientacja ta ma charakter trwały – przynajmniej w dającej się przewi‑
dzieć perspektywie. III Rzeczypospolita nie zakwestionowała w żadnej mierze postanowień
międzynarodowych towarzyszących powstaniu systemu poczdamsko-jałtańskiego w tej mate‑
rii. Na skutek realizacji postanowień systemu jałtańskiego współcześni Polacy o wiele mniej
interesują się ziemiami znajdującymi się przed 1939 r. w granicach niepodległego państwa
polskiego, a w praktyce stracili zainteresowanie np. Mińszczyzną czy Żytomierszczyzną, które
w wyniku traktatu ryskiego nie znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. Co więcej, Wilno
i Lwów, choć znajdują się w zasięgu zainteresowań przeciętnie wykształconego Polaka, nie
stanowią w świadomości zbiorowej koniecznego elementu niepodległego państwa polskiego,
co do 1944 r. wydawało się każdemu Polakowi oczywiste. Zmiana tej orientacji geograficznej

oznaczała dla polskiej tożsamości tyle, że Polska przestała być naturalnym krzewicielem kultu‑
ry zachodniej na Wschodzie Europy, a stała się ostatnim bastionem Zachodu wobec Wschodu.
W jakimś sensie symbolicznym podsumowaniem tego zjawiska stało się wymuszane przez
Unię Europejską umacnianie granicy wschodniej UE na Bugu.
Należy podkreślić, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza bardzo rzadko – nawet intelektualiści
polskiej prawicy – myśleli o jakiejkolwiek formie ofensywy kulturowej Polski. Najwybitniejszy
Polak XX w. – Jan Paweł II, który wyraźnie pokładał wielkie nadzieje w polskiej żywotności
kulturowej, wyznaczał nam program raczej aktywności na kontynencie europejskim niż na
Wschodzie – tam wręcz stawiał na ostateczne ograniczenie polskich wpływów kulturowych na
rzecz innych nacji zamieszkujących tę strefę. Nie pojawił się też w Polsce żaden poważniejszy
ruch rewindykacji terytorialnych. Wydaje się, że Polacy trwale zorientowali się na Zachód,
a przy tym pojmują swoją tożsamość bardzo defensywnie, co w moim przekonaniu pozostaje
jednym z najtrwalszych skutków Jałty – w przeważającej części negatywnym.
Inne długofalowe skutki towarzyszącej porozumieniu tzw. wielkich mocarstw zmia‑
ny granic nie są już tak negatywne. Bez wątpienia pozwoliła ona na uzyskanie przez Polskę
granic naturalnych i zwartych, o wiele korzystniejszych niż te, których musiało bronić nie‑
podległe państwo polskie w okresie międzywojennym. „Jałtańska” zmiana graniczna wraz
z towarzyszącymi jej zmianami ludnościowymi uczyniła z Polski państwo praktycznie jed‑
norodne narodowościowo i religijnie (jeśli nie liczyć zjawiska sekularyzacji i laicyzacji, które
miało miejsce w drugiej połowie XX w. i które zachodzi do dnia dzisiejszego). Oznaczało
to usunięcie czynnika destabilizującego, który trwale ograniczał perspektywy rozwoju Polski
międzywojennej. Oczywiście, ta jednorodność etniczna nie jest wyłącznie skutkiem samej
Jałty, a w znacznej mierze stanowi efekt tragicznych wydarzeń mających miejsce w okresie
II wojny światowej (mam tu przede wszystkim na myśli eksterminację zamieszkującej Polskę
ludności żydowskiej przez Niemcy nazistowskie oraz masowy exodus ludności niemieckiej
przed nadciągającą Armią Czerwoną).
Wśród polskiej elity kulturalnej istnienie silny resentyment „jagielloński”, który przypisu‑
je tej zmianie przede wszystkim zubożenie polskiej kultury, która została pozbawiona moż‑
liwości stałego dialogu z innymi kulturami reprezentowanymi przez ludność zamieszkującą
ziemie polskie. Nie jestem przekonany, czy rzeczywiście miało to kluczowe znaczenie dla
problemów polskiej kultury współczesnej...
Jednak jednocześnie ta uzyskana w wyniku wprowadzenia systemu jałtańskiego jedno‑
rodność etniczna oznaczała wygaszenie konfliktu z Ukraińcami, który w okresie międzywo‑
jennym był niemożliwy do uniknięcia, a który tak niekorzystnie zaważył na losach naszego
kraju w okresie 1918‑1945. Pozwala też mieć nadzieję na powstrzymanie wszelkich tendencji
rewindykacyjnych, które pojawiają się w Niemczech – trudno jest bowiem kwestionować pol‑
skość ziem, które niemal w stu procentach są zamieszkałe przez Polaków.
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Piotr Kardela: Zabór wschodnich ziem Rzeczypospolitej miał miejsce po wypełnieniu
obopólnych uzgodnień niemiecko-sowieckich, wykreślonych paktem Ribbentrop–Mołotow
w 1939 r., a pod koniec wojny to nazistowsko-komunistyczne porozumienie, oczywiście
bez odwoływania się do niego, zostało potwierdzone oficjalnymi decyzjami Wielkiej Trójki
w czasie konferencji w Jałcie. W 1945 r. Polska uzyskała decyzją tych samych wielkich mo‑
carstw ziemie na zachodzie i północy. Tym sposobem powstał całkiem nowy kraj, za gra‑
nicami którego pozostawały dwa wielkie ośrodki naszej narodowej kultury: Wilno i Lwów.
Zabór ziem wschodnich oznaczał pozbawienie żyjących tam Polaków dorobku całego życia,
którzy na skutek przesiedleń często trafiali na ziemie historycznie i kulturowo im obce, na
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przykład na teren byłych Prus Wschodnich, gdzie musieli rozpoczynać życie praktycznie od
nowa. Zabór polskich ziem wschodnich był także przeszkodą dla powrotu z zagranicy wielu
tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy po prostu nie mieli do czego
wracać.
Czy zabór ten, utrwalony umowami krymskimi, okazał się korzystny dla innych nacji?
Wydaje się, że gdyby nie ten zabór, to powstałe po rozpadzie Związku Sowieckiego Ukraina
i Białoruś nie mogłyby powstać z tak daleko na zachód wysuniętymi granicami. Ale to tylko
jeden z aspektów, i nie do końca pewny.
Adam Wątor: Tak, zdecydowanie tak. Zabór kresów oznaczał przemiany na wielu płasz‑
czyznach: od społecznych po te zachodzące w świadomości mieszkańców Kresów Wschodnich.
Pomijając cały proces wielkich migracji, sprowadzających się do przymusowego wysiedlenia
milionów Polaków, pozbawienia ich własnych „małych Ojczyzn”, nowy kształt terytorialny
stwarzał nowe, aczkolwiek nieprzewidziane możliwości. Wydaje się bowiem, że polska koloni‑
zacja Kresów Wschodnich nie wytrzymałaby zapewne próby czasu, a aspiracje narodów: ukra‑
ińskiego, białoruskiego i litewskiego prowadziłyby do nasilenia konfliktów narodowościowych.
Patrząc z perspektywy maksymalistycznej dla polskiej racji stanu, najkorzystniej stałoby się,
gdyby w granicach nowego państwa znalazły się zarówno Kresy Wschodnie, jak i ziemie nad
Odrą i Bałtykiem. Stało się jednak inaczej, w gruncie rzeczy bez wsłuchania się w nasze aspi‑
racje. Przyznajmy, że głosy Mikołajczyka i Arciszewskiego na salonach europejskich nie były
słyszane, i oczywiście nie jest to wina obu premierów.
Wracając do samej kwestii przesunięcia granic państwa polskiego na zachód, należy stwier‑
dzić, że w nowej sytuacji geopolitycznej był to proces stwarzający określone korzyści na przy‑
szłość. Przypomnijmy, że był to postulat wysuwany w międzywojniu przez obóz narodowy,
a w czasie wojny przez większość polskich sił politycznych. Chcąc nie chcąc, to ZSRS stał się
gwarantem polskiej granicy zachodniej. W tym tkwi zresztą cały paradoks Jałty. Konsekwencją
nowego układu był brak suwerenności i całkowite podporządkowanie Kremlowi.

Jaki jest stan badań na temat Jałty w chwili obecnej? Czy istnieje potrzeba zmiany
spojrzenia na Jałtę we współczesnej historiografii, szczególnie w Europie Zachodniej
i w Stanach Zjednoczonych?
Tomasz Wituch: Ani w historiografii polskiej, ani w zachodniej (bieżącej literatury rosyj‑
skiej niestety nie znam) nie widzę żadnych poważniejszych prób zrewidowania ocen Jałty,
a wysiłki takie byłyby bardzo pożyteczne. Na przykład czas najwyższy, aby wyeksponować, że
brutalne i całkowicie cyniczne potraktowanie bezbronnej Polski w Jałcie (zgoda na jej faktycz‑
ny rozbiór) w najmniejszym stopniu nie spełniło nadziei, jakimi w swojej polityce kierowały
się Stany Zjednoczone. Roosevelt chciał uzyskać rosyjskie wsparcie w wojnie z Japonią i zgod‑
ne współrządzenie światem w dwubiegunowym układzie partnerskim Waszyngton–Moskwa,
ale owo partnerskie współdziałanie skończyło się definitywnie już w roku 1947, zapoczątko‑
wując tzw. zimną wojnę.
Jerzy Eisler: Myślę, że wśród specjalistów (także na Zachodzie) wiedza o Jałcie nie jest
mała. Natomiast w szerszych kręgach społecznych podejrzewam, że – zresztą podobnie jak
i w Polsce – jest niewielka, bałamutna i niewolna od ujęć stereotypowych. Oczywiście, stale

powstają i będą powstawać nowe prace na temat konferencji krymskiej, lecz coś więcej niż
podstawowy zrąb faktów jest nam od dawna w zasadzie znany. Będą też prawdopodobnie
udostępniane badaczom nowe materiały archiwalne, ale nie wydaje się, aby miały one jakoś
radykalnie zmienić naszą ocenę Jałty. Moim zdaniem od ponad dwudziestu lat najsolidniej‑
szym opracowaniem „wątków polskich” omawianych w Jałcie pozostaje monografia autorstwa
Krystyny Kersten.
Marek Kornat: Dotychczasowe studia historiografii wokół tematyki jałtańskiej koncen‑
trowały się przede wszystkim na dwóch polach: po pierwsze, były one częścią refleksji ba‑
dawczej nad sprawą Polski w dobie II wojny światowej (książki Edwarda Rożka, Anthony’ego
Polonsky’ego, Jana Karskiego); po drugie, były to nader liczne studia i rozważania o polityce
rządu polskiego na uchodźstwie. Trzecim ważnym polem, na którym skupiała się uwaga hi‑
storyków, pozostaje polska myśl polityczna i jej stanowisko nie tyle wobec samych uchwał
konferencji w Jałcie, ile w obliczu włączenia Polski przemocą do sowieckiej strefy interesów.
Trudno nie przypomnieć wreszcie, że Tytus Komarnicki, dyplomata i profesor prawa mię‑
dzynarodowego, przeprowadził wnikliwe studium wykazujące nielegalność (bezprawność)
uchwał jałtańskich (Drukowane w tomie: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944‑1985,
Londyn 1987).
O ile mi wiadomo, po 1989 r. nie powstało żadne studium z zakresu historii dyplomacji,
w którym na nowo wykorzystane zostałyby dostępne obecnie akta archiwalne rządów mocarstw
anglosaskich. Można by z pewnością raz jeszcze przeanalizować dostępne dokumenty dyplo‑
matyczne mocarstw zachodnich, stawiając sobie pytanie, czy była możliwa alternatywa dla tej
polityki (chociażby na poziomie rozważań teoretycznych), którą mocarstwa te wówczas pro‑
wadziły. Różne nowe aspekty polityki międzynarodowej w roku 1944/1945 mogą ujrzeć światło
dzienne. Po publikacjach z lat 90. wiemy na przykład, że Churchill rozważał możliwość działań
zbrojnych przeciw Sowietom (latem 1945 r.), gdyby Stalin usiłował nie dotrzymać uzgodnień
o podziale Niemiec na strefy okupacyjne i jego wojska przekroczyły Łabę (Pisał o tym Ben
Fenton, „Churchill’s plan for Third World War against Stalin”, The Daily Telegraph, 1 X 1998).
Odtworzenie w oparciu o rosyjskie postsowieckie akta archiwalne ówczesnej strategii sowiec‑
kiej jest ważnym zadaniem historiografii. „Przecież car Aleksander doszedł do Paryża” – miał
powiedzieć Stalin do ambasadora Harrimana w Poczdamie w lipcu 1945 r. (Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza (Londyn), 3 marca 1970 r. (przedruk wywiadu z Harrimanem w New York
Times z lutego 1970 r. w dwudziestopięciolecie Jałty. Art. Wspomnienia Harrimana o Jałcie
i Poczdamie).
Osobnym zagadnieniem jest kwestia dostępu do archiwów sowieckich. W dzisiejszej Rosji
udostępnia się w znacznej mierze akta dotyczące polityki międzynarodowej w dobie między‑
wojennej. Należy podejmować wysiłki na rzecz dostępu do akt dyplomacji sowieckiej przynaj‑
mniej za lata 1945‑1956.
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Adam Wątor: W świadomości nawet średnio zorientowanego historyka ciągle obracamy
się wokół przestarzałych, nasyconych bardzo silnym ładunkiem ideologicznym opracowań
Włodzimierza T. Kowalskiego czy Eugeniusza Duraczyńskiego. Właściwie po 1989 r. nie do‑
czekaliśmy się dobrej, rzetelnej monografii ukazującej złożoną problematykę „ładu pojałtań‑
skiego”. A jeśli nawet takie proce powstały, to dostęp do nich i rzeczywiste oddziaływanie na
czytelnika jest minimalny. W Europie Zachodniej i USA dominuje natomiast nadal stereotyp,
iż dzięki Jałcie Polska wróciła na mapę Europy. W ten sposób spojrzenie badaczy anglosaskich
legitymizuje decyzje polityczne.
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Czy w związku z Jałtą można nadal mówić o Polsce jako kraju, który wyszedł zwycięsko
z II wojny światowej?
Tomasz Wituch: Odpowiedź na to pytanie ankiety jest niezwykle trudna, co wynika
z faktu, że, poczynając od 1939 r., mieliśmy do czynienia z dwoma wrogami – niemieckim
i sowieckim. W sytuacji tonącego, chwytającego się choćby brzytwy, większość polskich po‑
lityków, ale też chyba i większość narodu odmówiła przyjęcia tego faktu do wiadomości.
Jak wyżej wspomniałem, polski rząd nie sformalizował sytuacji, która zaistniała 17 września
1939 r., tzn. nie ogłosił stanu wojny ze Związkiem Sowieckim. Nie notyfikowano rządom,
z którymi Polska utrzymywała stosunki dyplomatyczne, oczywistego faktu agresji ze stro‑
ny jej wschodniego sąsiada. W Lidze Narodów nie złożono skargi na sowieckiego agresora,
jak uczyniła to Finlandia w grudniu 1939 r., uzyskując wykluczenie Związku Sowieckiego
z szeregów tej organizacji. W układzie polsko-sowieckim z 1941 r. Władysław Sikorski
zgodził się na pominięcie milczeniem kwestii sowieckiego zaboru polskich ziem w roku
1939 (w dokumencie tym nie ma formuły potwierdzającej prawne istnienie tzw. granicy
ryskiej) oraz na „amnestyjną” formę uwolnienia Polaków więzionych w Związku Sowieckim.
Oczywiście, uczynił to na żądanie Churchilla, nie kierował bowiem rządem suwerennego
państwa, ale argumenty, jakich użył dla obrony tego kroku, byłyby na miejscu tylko u prezesa
Polskiego Czerwonego Krzyża, a nie u kierownika polityki polskiej. Potem był już tylko
aliancki „knebel”, nałożony na sprawę Katynia, i Jałta. Warto przypomnieć, że jedyną polską
siłą polityczną zajmującą odmienne stanowisko – choć nie zawsze konsekwentnie – było
Stronnictwo Narodowe, a spośród konspiracyjnych organizacji zbrojnych – Narodowe Siły
Zbrojne.
Formalnie rzecz traktując, nie przegraliśmy wojny ze Związkiem Sowieckim, bo nigdy nie
proklamowaliśmy jej zaistnienia, ale w wymiarze rzeczywistym starcie to jednak przegraliśmy.
Stalin w Jałcie otrzymał od Roosevelta to wszystko, czego w roku 1939 żądał od Polski, Wielkiej
Brytanii i Francji, a następnie – na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow – od Hitlera. Na naszą
klęskę w starciu z Rosją sowiecką składają się też ogromne straty ludzkie i w majątku narodo‑
wym. Jednak i tu bilans nie jest jednoznaczny. Nasza sytuacja po Jałcie była przecież jakościowo
odmienna od sytuacji z października 1939 r. Armia sowiecka usunęła z Polski Niemców – o tym
kolosalnym zysku nie wolno zapominać. Jak miałoby wyglądać wypieranie ich własnymi siłami,
pokazało powstanie warszawskie. Co jednak ważniejsze: Stalin zgodził się na „wiedeńskie”
rozwiązanie sprawy polskiej, czyli na odbudowę wprawdzie niesuwerennego, ale odrębnego
państwa polskiego. Był to swoisty nawrót do Polski w formie Królestwa kongresowego. Jego
układ z Hitlerem w 1939 r. sytuował nas przecież bez porównania gorzej, wykluczał bowiem
tworzenie jakichkolwiek namiastek polskiej państwowości i inicjował eksterminacyjną politykę
obu agresorów w odniesieniu do naszego narodu. Kiedy mówimy o efektach Jałty, trzeba też pa‑
miętać, że w odniesieniu do Polski Stalin mógł zdecydować o jej inkorporacji w postaci kolejnej
związkowej republiki sowieckiej. Takie rozwiązanie było bardzo realne.
Trzeba jeszcze raz powtórzyć: nie wygraliśmy wojny z Rosją, w przeciwieństwie do
Niemiec; formalnie nawet tej wojny nie ośmieliliśmy się ogłosić, mimo jawnej agresji i pod‑
boju połowy państwa.
Należy stale przypominać, że nie wygraliśmy wojny ze Związkiem Sowieckim, bo złudze‑
nia w polityce prowadzą do katastrof. Bardzo drogo kosztowało nas powszechne przekonanie,
że w 1920 r. pokonaliśmy Rosję. Z najwyższym wysiłkiem i w ostatniej chwili zdołaliśmy się
zaledwie obronić. Jak daleko było wówczas do naszego zwycięstwa, uzmysławiała granica ry‑
ska, tak przecież daleka od historycznej granicy przedrozbiorowej. To bolszewicka Rosja, a nie

Polska, uzyskała możliwość manipulowania przeciw nam sprawami narodowymi: ukraińską,
białoruską i litewską. Mówiąc o bilansie Jałty, za rzadko przypomina się, że ustanowiona tam
wschodnia granica Polski pokrywa się niemal dokładnie z zasięgiem trzeciego zaboru rosyj‑
skiego z 1795 r. To fakt dający do myślenia.
Inaczej wygląda nasz bilans w wojnie z Niemcami. W tym przypadku status najstarszego
kombatanta zwycięskiej koalicji procentował już w roku 1945, ale i dziś stanowi fundament
naszej pozycji. Nie wykorzystywaliśmy w sposób należyty i nadal nie wykorzystujemy tej po‑
zycji oraz wynikających z niej zdobyczy, ale to już odrębna kwestia.
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Jerzy Eisler: Jeżeli mówimy o Polsce jako jednym z państw zwycięskich w II wojnie świato‑
wej, to trzeba koniecznie doprecyzować, o kim i o czym konkretnie w tym momencie myślimy.
Czy było to zatem zwycięstwo polskich komunistów i ich stronników skupionych w Rządzie
Tymczasowym Edwarda Osóbki-Morawskiego? Czy może także żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska
Polskiego u boku wojsk radzieckich maszerujących na Berlin? Ale już na pewno trudniej by‑
łoby odpowiedzieć na pytanie, czy w maju 1945 r. istotnie było to zwycięstwo dla szerokich
kręgów polskiego społeczeństwa, żyjących w wyniszczonym przez wojnę i okupację kraju,
w którym szalał terror NKWD i jego polskich współpracowników? A czy było to także zwycię‑
stwo dla akowców oraz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie? Czy było to wreszcie
zwycięstwo w oczach – uznawanego niemal wszędzie (poza ZSRR) za jedyną legalną i prawo‑
witą władzę – rządu RP na uchodźstwie?
Zaryzykowałbym tezę, iż autentycznymi i całkowitymi zwycięzcami były wówczas tylko
dwa państwa, które na następne czterdzieści pięć lat stały się światowymi supermocarstwami:
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Nawet Wielka Brytania i Francja, które pozornie
zachowały status mocarstwowy (mimo że przedstawiciela tej drugiej nie było w Teheranie,
Jałcie ani Poczdamie), trudno byłoby bez zastrzeżeń uznać za zwycięzców. Oba te państwa
były wyczerpane wojną i zadłużone zagranicą, oba też w następstwie rzekomo przez nie wy‑
granej wojny miały już niedługo stracić swoje kolonialne imperia, oba wreszcie przez następne
lata zawdzięczały odbudowę oraz rozwój zniszczonej przez wojnę gospodarki, a także mili‑
tarną ochronę przed ZSRR autentycznemu zwycięzcy w II wojnie światowej, czyli Stanom
Zjednoczonym.
Jak na tym tle oceniać polski wkład w zwycięstwo nad Niemcami? W PRL propaganda czę‑
sto przypominała, że po dodaniu liczby polskich żołnierzy walczących na Froncie Wschodnim
i Zachodnim byliśmy czwartą siłą (po armiach ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii) koalicji antyhi‑
tlerowskiej. Ale była to tylko czysta arytmetyka. Cóż bowiem w wymiarze politycznym w rze‑
czywistości łączyło, dajmy na to, podporządkowany władzom RP w Londynie i dowodzony
przez gen. Władysława Andersa 2. Korpus we Włoszech z podporządkowaną rządowi OsóbkiMorawskiego i dowodzoną przez gen. Karola Świerczewskiego 2. Armią WP? Niezmiennie
jednak przez te wszystkie lata głoszono, że Polska wyszła z II wojny światowej zwycięsko
i podkreślano, że w maju 1945 r. obok flagi radzieckiej tylko biało-czerwona załopotała nad
murami Berlina.
Jednak w odczuciu milionów Polaków sprawa ta nie przedstawia się tak jednoznacznie.
Jeżeli przyjąć, że nasz kraj istotnie wyszedł z wojny zwycięsko, to przyjąć także należałoby, iż
to polskie zwycięstwo miało charakter pyrrusowy. Ogrom strat i zniszczeń był wszak zupełnie
niewyobrażalny. Mimo nabytków terytorialnych na zachodzie i północy kraj został okrojony
terytorialnie. O ile w przededniu wybuchu wojny powierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej wy‑
nosiła około 389 tys. km2, to po jej zakończeniu i ostatecznym wytyczeniu granic nieco ponad
312 tys. km2. Była zatem o około 20 proc. mniejsza.
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Jednocześnie Polskę w latach II wojny światowej spotkała prawdziwa katastrofa demograficz‑
na. Przyjmuje się, że w jej trakcie zginęło łącznie ponad 6 mln obywateli RP, w tym blisko 3 mln
Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia. Jednak szacunki te nie uwzględniały strat poniesio‑
nych na Wschodzie. W wyliczeniach tych należy też wziąć pod uwagę fakt przesunięcia na zachód
granic (utrata Kresów Wschodnich) oraz wojenną emigrację. W efekcie między 1939 a 1946 r. lud‑
ność Polski zmniejszyła się z 35 do 24 mln. Ubyło więc w istocie w sumie około 11 mln obywateli
Rzeczypospolitej, co stanowiło ponad 30 proc. jej przedwojennej ludności. ZSRR zaanektował
zamieszkałe w przeważającej liczbie nie przez Polaków ziemie na wschodzie, w zamian zaś otrzy‑
maliśmy w praktyce wyludnione tereny na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Dodać wypada,
że liczba ludności Polski z lata 1939 r. została przekroczona dopiero w połowie lat 80.
Kraj wychodził z wojny gospodarczo zrujnowany. W porównaniu z 1938 r. produkcja rolna
w 1946 r. wyniosła 40 proc., a przemysłowa 70 proc., choć w miejsce terenów rolniczych, utra‑
conych na Wschodzie, zyskaliśmy obszary uprzemysłowione na Śląsku i Pomorzu. Jeżeli sytu‑
ację, w której państwo było w taki sposób zniszczone, jego terytorium zmniejszyło się o około
20 proc., a ludność o ponad 30 proc., uznajemy za zwycięstwo, to doprawdy boję się myśleć
o tym, jak miałaby wyglądać klęska Polski!
Marek Kornat: „To, co teraz zrobiono z Polską – zapisała 27 stycznia 1945 r. w swoich
Dziennikach Maria Dąbrowska – przechodzi wszystko, co znane jest w dziejach jako cynizm
i narzucenie narodowi obcej woli przemocą. I pomyśleć, że ten nieszczęsny naród po pięciu
latach tak straszliwych ofiar, takiej niezłomnej walki i pracy podziemnej przeciw Niemcom
nie ma nawet tej satysfakcji, żeby historię tej cudownej walki, pracy, ofiar laurem uwień‑
czyć. Bo tę naszą krew i walkę opluto, zbeszczeszczono, przekreślono. Zaistniał cudowny
fakt skupienia się całego narodu pod rządem londyńskim. Znaliśmy jego wady, wiedzieliśmy,
że jest tymczasowy i że jak tylko wstąpi na ziemie polskie – ustąpi przed tym, jaki naród
wybierze. Lecz pod jakimż rządem mieliśmy się skupić w 1939 i 1940, kiedy Rosja wszak
była w sojuszu z Niemcami, a my już krwawiliśmy obficie. Jak śmiano, jak poważono się tak
śmiertelną obrazę rzucić w twarz narodowi, aby chwałę tej walki zdeptać, aby cierpienia
nasze straszne za nic mieć i jeszcze nam grozić. I pomyśleć, że to wszystko odbywa się przy
takiej samej obojętności świata jak rozbiory w końcu XVIII wieku” (M. Dąbrowska, Dzienniki
powojenne 1945‑1955, oprac. T. Drewnowski, Warszawa 1997, t. 1, s. 44). Dąbrowska wypo‑
wiadała myśli, które dominowały wówczas w świadomości ówczesnej inteligencji polskiej.
Warto te słowa przytoczyć, gdyż autorce Nocy i dni nikt nie zarzuci antykomunistycznego
radykalizmu.
Naród polski poniósł w II wojnie światowej niewyobrażalną wcześniej klęskę. Nie odzyskał
bowiem własnego państwa, lecz utracił niepodległość na okres 45 lat. Narzucony Polakom
ustrój miał pod każdym względem destrukcyjny wpływ na oblicze Polski, chociaż – jak pisał
francuski mąż stanu, gen. de Gaulle – Polska „w gruncie rzeczy rozegrała swoją partię zwycię‑
sko, bo pozostała sobą” (cyt. za: „Kultura” i jej krąg 1946‑1986. Katalog wystawy Czterdziestolecie
Instytutu Literackiego. Biblioteka Polska, Paryż. 11 XII 1986 – 10 I 1987, Paryż [1987], s. 156).
Paweł Skibiński: Czy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju porządku jałtańskiego
i miejscem zajmowanym w ramach tego porządku przez Polskę można uznać ją za państwo
zwycięskie w II wojnie światowej? Wydaje się, że problem ten jest o wiele szerszy i daleko
wykracza poza zagadnienie samego porządku jałtańskiego i obejmuje ogół spraw związanych
z II wojną światową i udziałem w niej Polski i Polaków. W tak poszerzonym kontekście oczy‑
wiste jest, że nie można uznać Polski za państwo zwycięskie w II wojnie światowej.
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Polska w wyniku tego konfliktu poniosła największe w skali globalnej straty ludzkie, jeśli
weźmiemy pod uwagę wielkości względne. Jak wynika z wydanej trzy lata temu publikacji
na ten temat: Polska 1939‑1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami” (red. W.
Materski, T. Szarota, Warszawa 2009) Polska w 1939 r. miała około 35 mln mieszkańców,
bezpośrednio ofiarami wojny padło (z rąk głównie niemieckich, ale także sowieckich i ukra‑
ińskich) około 3 mln Polaków i 2.7‑2.9 mln Żydów mających polskie obywatelstwo. Do tych
liczb doszacować należy liczbę zabitych Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i Niemców będą‑
cych polskimi obywatelami przed wrześniem 1939 r., co daje – według moich szacunków na
podstawie zawartych tam informacji – w przybliżeniu dodatkowy 1 mln ofiar (co najmniej 600
tys. Ukraińców z Galicji Zachodniej oraz 150 tys. Niemców, 50 tys. Cyganów, nieznaną bliżej
liczbę Białorusinów i Litwinów, Rosjan i Czechów). Możemy więc powiedzieć, że samych
strat biologicznych Polska poniosła – tylko do 1945 r. – około 20 proc. ludności w stosunku do
jej liczby z 1939 r.
Osobnym związanym z tymi stratami zagadnieniem pozostaje zdziesiątkowanie polskich
elit, które w znacznej mierze oznaczało poważne naruszenie, a w niektórych aspektach nawet
zerwanie, ciągłości bytu narodowego. Symbolicznego znaczenia nabierają w tym kontekście
takie miejsca eksterminacji polskiej elity przez komunistów sowieckich i niemieckich na‑
zistów, jak Katyń (gdzie zamordowano około 4.5 tys. osób, a ogółem w ramach tzw. zbrodni
katyńskiej 22 tys. obywateli polskich, głównie polskiej inteligencji), Palmiry (co najmniej 1.7
tys. osób – niemal wyłącznie inteligencji warszawskiej) czy Auschwitz (gdzie zginęło 75 tys.
Polaków, z czego głównie tzw. niskie numery, tj. właśnie polska inteligencja).
Straty ludzkie – ze szczególnym uwzględnieniem elity narodu – nie obejmują w przypadku
Polski jedynie osób, które straciły życie w trakcie II wojny światowej, ale także musimy doliczyć
– z polskiego punktu widzenia – do strat ludnościowych setki tysięcy Polaków, które zmuszone
były bądź do pozostania na emigracji, bądź do wyemigrowania w pierwszych latach bezpośrednio
powojennych (minimalna liczba Polaków, którzy trwale pozostali na emigracji podawana przez
Rafała Habielskiego (Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999) to 570 tys.).
Choć zagadnienie to ma jedynie pośredni związek z porządkiem jałtańskim (warunkował
on bowiem takie zjawiska, jak np. niemożność w logice jałtańskiej ukarania winnych zbrodni
katyńskiej, czy fakt zmuszenia do pozostania na emigracji lub udania się na nią wielu nieko‑
munistycznie nastawionych liderów narodu polskiego) bez wątpienia musi zaważyć na odpo‑
wiedzi na pytanie o bilans II wojny światowej dla Polski.
Osobnym zagadnieniem są wspomniane już wcześniej straty terytorialne na rzecz ZSRS,
jednego z agresorów, który zaatakował Polskę we wrześniu 1939 r.
Polska w ramach porządku jałtańskiego i na skutek II wojny światowej utraciła także
na niemal pół wieku podmiotowość polityczną (którą bez wątpienia cieszyła się w okresie
międzywojennym), popadając w trwałe uzależnienie od ZSRS. Została także poddana ide‑
ologicznemu eksperymentowi społeczno-kulturowemu, polegającemu na wprowadzeniu sys‑
temu komunistycznego – pozbawiającego Polaków własności (choć w naszym kraju nie został
on przeprowadzony tak radykalnie, jak w innych krajach „socjalistycznych”), dewastującego
ekonomię naszego kraju, i tak zdewastowaną przez działania wojenne i politykę okupan‑
tów, niszczącego polską kulturę w imię rewolucyjnej zmiany społecznej (chodziło zwłasz‑
cza o podważenie znaczenia tzw. warstw historycznych, w tym duchowieństwa, inteligencji
i ziemiaństwa, a także zerwania szczególnej więzi, która łączyła kulturę polską z chrześcijań‑
stwem, zwłaszcza z katolicyzmem). Komunizm usiłował też poddać społeczeństwo pełnej
kontroli ze strony policji politycznej oraz wprowadził kilkuletni – na szczęście – okres ma‑
sowego terroru.
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Bez wątpienia więc Polacy nie mogli cieszyć się owocami zwycięstwa, a choćby tylko leczyć
w spokoju głębokie rany, jakie zadała im II wojna światowa, lecz musieli walczyć o podtrzyma‑
nie swojego istnienia.
Podsumowując, Jałta jest więc symbolem jednej z najboleśniejszych porażek w naszych
dziejach.
Piotr Kardela: Pomijając kwestię, kto mógłby „nadal” tak mówić, na takie pytanie twierdząco
dziś mógłby odpowiedzieć tylko jakiś jeszcze żyjący polski komunista, dla którego powstanie
i istnienie tzw. Polski Ludowej, państwa zależnego od Związku Sowieckiego, było sytuacją z wie‑
lu powodów idealną i oczekiwaną – konsekwencje Jałty, a zatem oddanie Polski pod kuratelę
Stalina oznaczało dla komunistów w niedługiej perspektywie przejęcie władzy, a więc zwycię‑
stwo. Ale obiektywnie, oczywiście, Polska nie wyszła z II wojny światowej jako państwo zwycię‑
skie, gdyż wbrew swej woli utraciła przedwojenne ziemie wschodnie, a zdecydowanej większości
jej obywateli narzucony został obcy komunistyczny system polityczny, ze wszystkimi tego tra‑
gicznymi konsekwencjami.
O braku niepodległości Polski po 1945 r. świadczyło m.in. istnienie powojennej Drugiej
Wielkiej Emigracji, której aktywność społeczno-polityczna, nazywana trafnie działalnością nie‑
podległościową, przez długie lata była swoistym wyrzutem sumienia dla przedstawicieli wolne‑
go świata zachodniego i przypominała o wielkiej krzywdzie Polski, najwierniejszego sojusznika
aliantów, który jak by nie patrzeć został opuszczony.
Adam Wątor: Zdecydowanie nie. Konsekwencje wojny należy oceniać w kategoriach klęski.
Straty poniesione przewyższały znacząco korzyści. Patrząc na finał wojny, musimy uwzględnić,
że II Rzeczypospolita była państwem suwerennym, którego pozycji na arenie międzynarodo‑
wej nie kwestionowano. Po pierwsze, po 1944/1945 r. Polska znalazła się w strefie wpływów
sowieckich, tracąc resztki suwerenności. Po drugie, za zwycięskie państwo nie można uznać
takiego, które traci znaczną część terytorium. Po trzecie, ogrom strat (śmierć milionów ludzi,
holocaust, zniszczenia materialne, dewastacja dóbr kultury etc.) wyklucza dyskusję o statusie
strony zwycięskiej. Nawet specyficzny status Polski w państwach obozu (rola Kościoła, kato‑
licy w Sejmie) nie może przysłaniać faktycznego bilansu wojny i jej konsekwencji. Co prawda
powstało państwo – ułomne, kalekie. Ale czy „nasze”?

Czy obecnie, niemal 67 lat od zakończenia II wojny światowej, Polska powinna dążyć do
unieważnienia postanowień konferencji w Jałcie?
Tomasz Wituch: Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Pytanie jednak dobrze odda‑
je stan naszej myśli politycznej. Zasługuje więc na nieco szersze potraktowanie.
Faktów nie da się unieważnić. Ich skutki można ewentualnie zmieniać, jeśli dysponuje się
wystarczającymi siłami. Polska nie może „dążyć do unieważnienia” postanowień jałtańskich
z wielu powodów. Ograniczę się do wymienienia trzech najważniejszych:
1. Jałta była „transakcją wiązaną”. Jej postanowień w sprawie Polski nie da się oddzielić od
Poczdamu. Co do tego nikt nie miał wątpliwości ani w 1945, ani w 1991 r., ani nie ma obecnie.
Powojenny ład terytorialny Europy oparty jest na systemie jałtańsko-poczdamskim. Obroną
tego porządku jesteśmy zainteresowani w równie wielkim stopniu, jak w okresie międzywo‑
jennym obroną porządku wersalskiego;

2. Jałta była porządkiem ustalonym wspólnie przez Rosję i Amerykę. Polska nie ma żad‑
nych środków, aby któregokolwiek z kontrahentów jałtańskich nakłonić do zmiany ówcze‑
snych ustaleń;
3. beneficjentami terytorialnych zmian, podyktowanych w Jałcie, są Ukraińcy, Białorusini
i Litwini. Nie mamy sił politycznych ani wojskowych, umożliwiających konflikt z nimi, w do‑
datku z wszystkimi trzema na raz.
Od dwudziestu lat Polska powinna natomiast prowadzić realną politykę wobec wschod‑
nich sąsiadów. Realną, czyli wychodzącą od uznania historycznej zmiany, narzuconej nam
brutalnie w Jałcie. Rosja nadal pozostaje rzeczywistą siłą na Wschodzie, także w sensie mili‑
tarno-geograficznym (obwód kaliningradzki). Od dwudziestu lat staramy się udawać, że nie
zdajemy sobie z tego sprawy. To gruby błąd. Minione dwudziestolecie wykazało też ponad
wszelką wątpliwość, że Ukraińcy, Litwini i Białorusini całą swoją politykę wobec Polski opie‑
rają na rozstrzygnięciach jałtańskich. Jeżeli liczą się z kimś poza Rosją, to tylko z Niemcami.
Polska od dwudziestu lat uparcie uprawia politykę pozorów. Narzuca się tym trzem sąsiadom
ze swoim „partnerstwem”, czego oni zdecydowanie nie chcą. Daje to, jak na razie, groteskowe
efekty. Tymczasem z realistycznego uznania konsekwencji Jałty wynika jasny narodowy obo‑
wiązek, którego państwo polskie nie chce od lat dwudziestu uznać i podjąć. Jest to obowiązek
planowej, prowadzonej w długiej perspektywie czasowej i za pieniądze z budżetu państwa,
akcji przesiedleńczej. Polska ma moralny obowiązek stworzyć prawne i finansowe możliwości
przesiedlenia się do kraju wszystkich tych Polaków zza naszej wschodniej granicy, którzy by
tego chcieli. Jest to narodowy obowiązek wobec naszych rodaków, szansa na wzmocnienie
demograficzne Polski oraz szansa na realną, a nie ograniczoną do pustych frazesów, stabiliza‑
cję stosunków z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami. Jaki jest stan tej sprawy w tzw. III
Rzeczypospolitej wszyscy wiemy.
Jerzy Eisler: W kwestii unieważniania czegokolwiek z przeszłości jestem zawsze ostrożny
i mocno sceptyczny. Można sobie bowiem – przy odrobinie złej woli – wyobrazić jakieś „kom‑
petentne” gremium, które na przykład uchwali, że w ogóle nie było II wojny światowej. I co?
Naprawdę jej nie było? A jakie taka uchwała mogłaby mieć konsekwencje? Bardzo odpowiada
mi postawa wybitnego ludowca Stanisława Mierzwy, który gdy go po Październiku namawiano,
aby wystąpił o rehabilitację, miał odpowiedzieć: „A niby dlaczego? Ja komunistów szczerze
nienawidzę i zwalczałem ich ze wszystkich sił. Oni mnie zamknęli za to w więzieniu – cóż, ich
prawo. I ja miałbym ich teraz prosić o rehabilitację? Wykluczone”.
Wracając do meritum, to trudno mi sobie wyobrazić, aby na poważnie jakieś gremium
(a niby jakie?) miało uchwalić unieważnienie, dajmy na to, układów monachijskich, paktu
Ribbentrop–Mołotow czy postanowień konferencji jałtańskiej. A co właściwie miałoby to
w praktyce oznaczać? Nie wyobrażam sobie, żeby Polska mogła dążyć do unieważnienia pod‑
jętych wówczas decyzji. W jakim zresztą celu, czyżby w kwestii zmian kształtu granic?
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Marek Kornat: Myśl o konieczności starań o wypowiedzenie przez mocarstwa anglosaskie
porozumień jałtańskich pojawiła się już w latach 50., w apogeum zimnej wojny. Działania w tym
kierunku prowadziła polska emigracja polityczna. Rząd na uchodźstwie uważał osiągnięcie
tego celu za jedno z ważniejszych zadań swej polityki zagranicznej. Główne wysiłki kierowano
na przekonanie do tej myśli rządu amerykańskiego. Generał Anders podczas kampanii wybor‑
czej na urząd prezydenta w roku 1952 uzyskał nawet formalne przyrzeczenia obu kandydatów
(Eisenhowera i Stevensona) – nie dotrzymane później. Podobne wysiłki podejmowała dyplo‑
macja polska na uchodźstwie jeszcze wielokrotnie później – równie bezskuteczne. Prezydent,

Jałta w polskiej perspektywie roku 2012

który dobrze zapisał się w pamięci zbiorowej naszego narodu, Ronald Reagan, o ile mi wiado‑
mo, nie rozważał w latach 80. formalnej deklaracji stwierdzającej, iż Stany Zjednoczone nie
uważają się za związane porozumieniami jałtańskimi, ale wielokrotnie podkreślał, że postano‑
wienia powzięte w 1945 r. zostały przez Sowietów jednostronnie pogwałcone.
Uznanie przez Wielką Brytanię za jednostronnie pogwałcone i niebyłe uchwał konferencji
szefów rządów czterech mocarstw w Monachium (29‑30 września 1938 r.) pozostaje inte‑
resującym przykładem z dziedziny polityki międzynarodowej, do którego można by w tym
kontekście się odwołać. Uczynił to rząd brytyjski w roku 1941 w formie pisma ministra spraw
zagranicznych Lorda Halifaxa do Edwarda Benesza. Strona brytyjska położyła nacisk nie tyle
na to, że uchwały te zostały przez Niemcy wymuszone groźbą użycia przemocy, aby zagarnąć
Sudety, lecz na fakt, że rząd niemiecki pogwałcił te postanowienia, dokonując zboru Czech
i likwidując Czechosłowację w marcu 1939 r. Polska teza o nielegalności umów jałtańskich
opierała się również na dwóch przesłankach: primo, że dysponowanie terytorium obcego pań‑
stwa przez inne państwa (działające w zmowie) jest aktem sui generis bezprawnym; secundo,
że w 1947 r. doszło do sfałszowania wyborów w Polsce, co było aktem całkowicie sprzecznym
z uchwałami jałtańskimi i jednoznacznych ich pogwałceniem.
Nie możemy oczekiwać zmian granic, a więc powtórzenia precedensu wypowiedzenia
uchwał monachijskich. Zamysłu takiego nikt nie żywi dzisiaj w Polsce. Jednak formalne
oświadczenie rządu amerykańskiego – najlepiej przy okazji jakiejś „okrągłej” rocznicy Jałty
– byłoby krokiem dobrym i zarazem ważnym elementem „polityki historycznej”, której zna‑
czenie w stosunkach międzynarodowych nabiera w naszych czasach coraz większego znacze‑
nia. Nie widzę wszakże w realiach obecnych większych szans na spełnienie tego postulatu,
albowiem współdziałanie z Rosją jest jednym z celów dzisiejszej administracji amerykańskiej.
Nie oznacza to wszakże, iż potrzeba starań o miejsce historii w amerykańskiej „polityce histo‑
rycznej” na arenie międzynarodowej nie istnieje.
1 stycznia 1982 r. prezydent Republiki Francuskiej, François Mitterand, wygłosił bardzo zna‑
ny apel, aby „wyjść Europy z Jałty” – „sortir de Yalta” (cyt. za: Krystyna Marek, „Jałta po latach”
[w:] Jałta wczoraj i dziś, s. 161). W realiach dzisiejszych „wyjść z Jałty” znaczy nie pozwolić na
realizację celów rosyjskiego ekspansjonizmu, a celami tymi jest niedopuszczenie do rzeczywistej
niepodległości tych narodów, które w rezultacie krachu Związku Sowieckiego uzyskały niepod‑
ległość formalną, czyli własne rządy i podmiotowość w rozumieniu prawa międzynarodowego.
Piotr Kardela: Umowy krymskie wprowadziły nowy podział polityczny Europy, nowe za‑
rysy granic międzypaństwowych, a w państwach objętych sowiecką strefą wpływów umożli‑
wiły zainstalowanie zbrodniczego systemu komunistycznego. Niektórzy zatem przekreślenia
umów jałtańskich dopatrują się w upadku komunizmu w Polsce i w innych krajach Europy
Środkowej i Wschodniej. Upadek tego systemu i likwidacja zależności byłych państw bloku
wschodniego od Związku Sowieckiego, zatem nieistniejącego imperium, jest tylko jednym
z aspektów przekreślenia postanowień krymskich, a raczej ich konsekwencji.
Całkowite realne unieważnienie Jałty musiałoby oznaczać powrót do granic sprzed 1939 r.,
a to w praktyce jest niemożliwe do przeprowadzenia, bo pewne fakty są chyba nieodwracal‑
ne. Unieważnienie Jałty zatem mogłoby co najwyżej odbyć się w jakimś wymiarze symbo‑
licznym, jako nawiązujący do przeszłości wyraz jednoznacznie wyartykułowanego sprzeciwu
wobec arbitralnego decydowania przez jedne państwa o losach państw drugich. Ale przecież
podobnych aktów międzynarodowych, oficjalnych dokumentów jest w dzisiejszym świecie
wiele, tyle że w swych słusznych treściach nie nawiązują do dziedzictwa Jałty jako tego złego
przykładu z przeszłości.
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Adam Wątor: Oczywiście, nie. W tego typu dyskusjach powinniśmy zachować trzeźwość
osądu, rozsądek. Przede wszystkim trudno sobie wyobrazić, aby był to problem obecnie nur‑
tujący Polaków. Czy tego rodzaju zmiany w Europie Środkowej nie doprowadziłyby do wy‑
wołania konfliktów o trudnych do przewidzenia skutkach? Kto jest w Europie zainteresowa‑
ny dziś tego typu dyskusją? W tym przypadku poruszamy się na „ruchomych piaskach”. Nie
powinniśmy jednak ulegać własnej megalomani, wierzyć w nasze nieprzeciętne możliwości.
Pamiętajmy, że Polska ma status średniego państwa, a w związku z tym niewielki wpływ na
kształt polityki międzynarodowej. Co najwyżej można mówić o zadośćuczynieniu symbolicz‑
nym. Duża w tym rola nie tyle polityków, co historyków, których zadaniem jest dbałość o ary‑
stotelesowską cnotę prawdy.

Antykwariat

Tylko

[

we Lwowie
Wprowadzenie

Przypominam polski Lwów, gdyż jest to strata, której powetować nie sposób. Nie ma takiej możliwości, aby miasto zrośnięte
tak ściśle z Polską jak Lwów zastąpić jakimkolwiek innym. I choć
obecnie gród nad Pełtwią nie przynależy do Rzeczypospolitej,
choć jego ludność w niewielkim procencie składa się z naszych rodaków, to jego znaczenie dla nas nie przemija. Dowodem tego są
tłumy turystów, których niezależnie od pory roku spotkać można
na lwowskich uliczkach. Przyjeżdżamy tak bowiem jak do domu
rodzinnego, z nostalgią szukając śladów naszych przodków, bezsilnie obserwując niszczenie naszej spuścizny.
Polski Lwów zamordowali komuniści i nie trwało to długo.
Dwudziestowieczne możliwości tworów (potworów) totalitarnych
były zdumiewające. Przesiedlano całe narody, a cóż dopiero miasta, w jednej chwili niszcząc często kilkusetletni dorobek cywilizacyjny. W mgnieniu oka polski Lwów przeszedł do przeszłości.
Tętniące życiem miasto, przez wiele stuleci zrośnięte historycznie,
geograficznie i narodowościowo z Polską, przestało istnieć. Miasto
znane jako semper fidelis Rzeczypospolitej bolszewikom nie mogło
dać rady. Aresztowania i rozstrzeliwania, wywózka na wschód i wygnanie doprowadziły do tego, że w 1946 r., po 600 latach, polski
Lwów przeszedł do historii. Z przedwojennych mieszkańców pozostało zaledwie 20 proc., w większości Ukraińców.
Rozproszyli się lwowiacy po świecie, niosąc w sercu swe rodzinne miasto, miasto najpiękniejsze ze wszystkich miast Polski.
Żal po Lwowie jest żalem nieutulonym, czego dowodem są liczne literackie świadectwa, powstające i teraz, a pisane przez ludzi,
którzy Lwów znają już tylko z wycieczek lub opowiadań, tradycji
rodzinnej. Pamięć o polskim Lwowie to kwestia naszej tożsamości,
tradycji, kultury – naszej duszy. Nie pozwólmy sobie tego odebrać.
Prezentowany poniżej tekst Henryka B. „Tylko we Lwowie”
został opublikowany na łamach Wilna i Lwowa, pisma wydawanego
w Londynie pod redakcją Stanisława Cata-Mackiewicza.
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Proszę nie oczekiwać żadnych prawd historycznych ani żadnej chronologii. Ot: Lwów jak
go znam i od dzieciństwa pamiętam – z jego życiem i ludźmi – jak mi się w myślach kojarzył
miraż mego miasta rodzinnego.
Czekało się na tramwaj konny przy przystanku, obok Kasy Oszczędności przy ul. Karola
Ludwika. „Durny Jasiu”, oparty o skrzynkę pocztową, mruczał coś pod nosem i musztrował
przechodzących mężczyzn – któremu to będzie można wyrwać „dzygaru z twarzy” (cygaro
z ust). Opornych straszył Kurkowskim, właścicielem zakładu pogrzebowego, który „czekaj,
czekaj, przyjdzie po ciebie i na trzeci piętru”. Na odmianę znowu zapewniał głośno, że „Jasiu
ni durny, Jasiu nic nie powi, że u mamy w barszczu szczur si utopił”. Świetną robił reklamę tej
swojej mamie, która była przekupką i na rynku barszcz sprzedawała.
Nie dosłyszałeś już reszty przemówień Jasia, bo nadjeżdżał tramwaj zaprzężony w jednego
lub dwa konie, wsiadałeś i przez Krakowskie, Żółkiewską, gdzie „doszlusowywał” do dyszla
jeszcze jeden koń, dojeżdżało się siłą 3 H.P. do rogatki żółkiewskiej. Tuż pod Baczewskim przy
stacji końcowej wysiadało się, zbaczało kilka kroków na prawo – i byliśmy u Fleischmanna. To
był taki ogródek, z pawilonem drewnianym na wypadek deszczu i pawilonikiem dla muzyki,
ogródek restauracyjny, którego specialité de la maison były raki. Ale dostawało się i wszystkie
inne potrawy. Najlepszym kelnerem był rudy Max – a sam Fleischmann, mały, pękaty, podsadkowaty, z za krótkimi nogami, przyjmował gości i każdemu polecał: „najlepszy stolik dla
pana dobrodzieja”. Dyrygował i beształ kelnerów, obdzielał ich szlakami i cholerami – a jak
ktoś poskarżył się na zbyt powolną obsługę, Fleischmann operował kelnera wobec skarżącego
się: „masz tego jednego parszywego gościa i nie możesz go porządnie obsłużyć?”. Gościa reklamującego nieświeże mięso zapewniał „na sumienie”, że to nie mięso, że kelner śmierdzi
– zaś kelnerów pouczał, by się nie przejmowali zbytnio reklamacjami: gość świnia, wszystko
zje! Fleischmanna i jego ogródek uwiecznił autor lwowski Dominik w dowcipnej sztuce „Na
Łyczakowie”. Feldmann grał Fleischmanna i tak cudownie go naśladował, że trudno było odróżnić oryginał od sobowtóra.
Kto nie chciał do Fleischmanna, wysiadał o dwa przystanki wcześniej i wąską uliczką
w prawo, wzdłuż szkarpu kolejowego, u stoku Wysokiego Zamku, zachodził do ogródka restauracyjnego Jasia Handa. Tam też grała muzyka, ale była jeszcze i ta atrakcja, że występowali
„artyści”. Pamiętam Ludwikowskiego, wyśpiewującego tam swoje kuplety. Potem przeniósł
się do Colosseum i był filarem tego przybytku muz. Nie wiem, jak się Ludwikowski naprawdę nazywał, w każdym razie nie Ludwikowski i nie jak syn jego, speaker radia lwowskiego,
Halski. Ale to nieważne; ważne jest to, że był jedną z najpopularniejszych postaci lwowskich,
naszym bardem i że nie ma lwowianina, który by go nie znał – zaś najmłodsze pokolenie, jego
piosenek. Bodaj takiej, jak:
Raz żona rzekła mi
Dwa centy daję ci
i kazała kupić „harnadle”,
a on kupił sobie papierosa
i naważył sobie bobu
w młodym wieku iść do grobu.

Był we Lwowie lekarz Blum. Na skutek pijaństwa popadł w chorobę umysłową, włóczył
się po mieście, otoczony sforą chłopaków, którzy się z niego naśmiewali. Gdy Blum wpadł
w złość – odganiał swój orszak laską i krzyczał: hamaj kiciu! To „hamaj kiciu” stało się takim

sloganem, jak X lat później: buwajte zdorowa, które godzinami wyśpiewywał jakiś mente captus
pod kawiarnią wiedeńską. Ludwikowski podchwycił wykrzyknik Bluma i zaraz był kuplet:
W noc lipcową – zięć z teściową
Zwiedzał w ferie, menażerje.
Nagle lwica, złotolica
Jak im rykła – świerka znikła.
W domu pyta go wybladła:
Gdyby mnie tak lwica zjadła
Cóżbyć zrobił? Zięć w ukryciu
Mówi: rzekłbym „hamaj kiciu”!
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Znikł Fleischmann, znikł ogródek Handa, Ludwikowski dalej zbierał laury w Pasażu
Hermannów i przygodnych lokalach, gdzieś pod Wysokim Zamkiem, potem otworzył w Pasażu
Hausmanna źle prosperujący sklep z artykułami do sztuk czarnoksięskich. Zmieniły się rządy we Lwowie po Małachowskim; przyszli Michalski kowal, Ciuchciński blacharz, Neumann
drukarz. Mieszczanie, którzy Lwów kochali i rozbudowywali. Zlikwidowano tramwaj konny,
durnemu Jasiowi miasto urządziło śliczny pogrzeb, wszystkie przekupki i baciary tworzyły
orszak honorowy. Oczyszczono ulicę Leona Sapiehy ze składów drzewa, głównie własności
domen i lasów, powstały nowe piękne domy, rozbudowały się boczne ulice. Franz za bezcen
sprzedawał place pod budowę – i stworzył wspaniałą dzielnicę: Potockiego i 29 Listopada.
Znikła Pełtew – powstały ulice Fredry i Romanowicza, zlikwidowano teatr w gmachu Skarbka
i dostaliśmy przepiękny budynek teatralny, który otwarto galowym przedstawieniem opery
Paderewskiego „MANRU”. Sieć tramwajową rozbudowano. I nawet dwa automobile mieliśmy, a jakże! Na przedpotopowym wehikule jeździł Witold Tranda – a już na nieco młodszym
inż. Rachtman. Uwieczniłem go w piosence, którą w ULU śpiewał Lawiński. Wielki „lebeman”, b. miły człowiek, z cudowną peruką w Paryżu zrobioną, adorował do spółki z jakimś
nafciarzem aktorkę R. Baba jak piec – z kolosalnymi szafirowymi kolczykami w uszach. O niej
to mówiono, że jak ta „kubita” leży w łóżku, to nie ma łóżka tylko „kubita”.
Prezydent Neumann jeździł do „Widnia” i co mógł, wydębiał dla król. stoł. miasta, a gdy
nie mógł jechać, pisał listy. Właśnie w chwili pisania takiego listu zjawił się w jego biurze jakiś
petent. Zastał prezydenta za biurkiem, założonym stosem książek.
„Pan Prezydent pisze jakąś pracę naukową?”.
„Ta, dzie pani, pisze list do Widnia – i w żadnym słowniku nie mogi znaleźć, co znaczy po
niemiecku «kużdy»”.
W r. 1902 odwiedził Lwów Najjaśniejszy Pan. Przejeżdżał ulicami wzdłuż szpalerów wojska
i młodzieży szkolnej. Gdzieś w jakimś miejscu, za szpalerem stała lwowska matka z synkiem,
który uczyć się nie chciał. Wykorzystała przyjazd Franz Józefa dla celów pedagogicznych, i gdy
cesarz zbliżał się do miejsca, w którym stała, wzięła synka na ręce i powiada: „Widzisz synu?
Jak się uczy, można wyróść na człowieka”. Nie wiem, na co wyrósł – z pewnością nie na cesarza
austriackiego.
A w kilka lat potem odwiedził nas sam Szach perski. Ten z poprzedniej dynastii jeszcze:
niski, stary, z długim siwym wąsem. Zrewizytowaliśmy teraz jego następcę. Strasznie mu się
we Lwowie podobało. Mieszkał w George’u, a gazety notowały najważniejsze zdarzenia z pobytu suwerena – kelnerowi na Placu Powystawowym dał 20 koron napiwku. W Panoramie
Racławickiej zbaraniał. A w operze zachwycony był przygrywką, tą, zanim się jeszcze kapelmistrz okazuje! Strojeniem instrumentów.
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À propos tej orkiestry operowej: długo, bo ponad 40 lat, był radcą miejskim stary Walery
Włodzimirski, bardzo popularna we Lwowie postać. W teatrze siadywał zawsze w pierwszym
rzędzie na prawo, z boku od lóż. Pilnie obserwował, co się dzieje na scenie i w orkiestrze.
I raz w czasie dyskusji teatralnej na radzie miejskiej, gdy chodziło o podwyżkę gaż muzyków,
zabiera głos: „Proszę Panów, długi czas już obserwuję orkiestrę, a szczególnie tego, co tam gra
na puzonie. Proszę Panów, przez cały czas podmucha i pociągnie ze trzy razy, i «bierze pełny
pensji», a teraz dawaj mu jeszcze podwyżkę!”.
W niedzielę ojciec z magnifiką „za pod boki”, a przed nimi obowiązkowo, trzymając się
za ręce, bachory maszerowały do Parku Stryjskiego. Mama w torebce taskała twarde jaja, sól,
chleb i pozostałe z obiadu kotlety cielęce. Po spacerze wchodziła familia do restauracji, siadała za stołem, a ojciec wołał kelnera: proszę podać talerze, widelce i noże – i zabierali się do
frygania.
Nie ma w Europie tak pięknego parku, jak ten nasz lwowski: Kilińskiego – popularnie
Stryjskim zwany. Połączony cudowną aleją topolową, z placem powystawowym, zeszpeconym
ostatnio przez budy i budynki Targów Wschodnich, był ozdobiony przepięknym kwieciem,
trawnikami pieczołowicie pielęgnowanymi, ze swymi starymi ruinami, czynił imponujące wrażenie. Czekam, by siąść na ławce pod tymi ruinami. Tak mądrze wpisał mi kolega S. w moim
pamiętniku:
„Cały ten Middle East jest taki cudowny – z daleka! Ziemia święta, Egipt, Assyrja,
Babilonja, marzenie z lat dawnych, beztroskich. Dziś – z bliska – pustynia, przetkana tu i ówdzie wspomnieniami z czasów szkolnych. Piramidy przypominają raczej kolegę z ławy szkolnej, niż faraona Cheopsa. Gruzy Babilonu naprowadzają raczej na pamięć Górę Piaskowa koło
Lwowa – niż chwałę jakiego Nabuchodonozora czy innego Cyrusa. I dlatego dopiero wtedy,
gdy usiądziemy na ławce w Parku Stryjskim i popatrzymy na tamtejsze «ruiny» z przyjemnością pomyślimy sobie o ruinach w Karnaku – i o kolegach, przyjaciołach i znajomych, których
tam spotkaliśmy i wspólnie tęskniliśmy do powrotu”.
A przed ruinami jeszcze, przed wejściem do Parku, mały stawek z trzema jak śnieg białymi
łabędziami. Były naszą dumą i oczkiem w głowie. Preclarze majątek robili na preclach i obwarzankach, którymi karmiliśmy naszych ulubieńców. A jakże nawet i ogród zoologiczny mieliśmy zakładać. Obok domku ogrodnika na Placu powystawowym mieliśmy już dwa prawdziwe
niedźwiadki. Strasznie kochane i wesołe, które każdy niedzielny spacerowicz obowiązkowo
odwiedzał i karmił.
Od niedźwiadków szło się na „festyn” na placu. Wstęp 20 halerzy, „dla dzieci i żołnierzy do
feldwebla” 10 halerzy. Kosztowało, ale była zabawa: confetti i coziandoli, koło szczęścia, loteria
fantowa i wygrać można było prawdziwą lalkę i parę skarpetek nowych, i papier listowy, i falkon
wody kolońskiej. A śliczne lwowianki sprzedawały losy, same je z urny wyciągając rączką najpiękniejszą, bo lwowską, i takie były biedniusie, gdy los był pusty! Sprzedaż losów odbywała się
pod pawilonem sztuki – a w nim: wystawa obrazów. Jeszcze Pautsch był we Lwowie i Sichulski,
i Winterowski ze swą przepiękną żoną i córeczką, Wygrzywalski, piewca Lwowa w obrazach
Dobrowolski, którego antykwarz Helcel wyeksploatował: – oni wystawiali swe płótna.
Po posiłku duchowym – oczekiwała Cię setka restauracyjek, chcąc ugościć parą świetnych
kiełbasek i halbą pilznera lub okocima. Największy ruch miały Jankowska i Teliczkowa. Obie
same krzątały się koło kuchni i bufetu – i wiedziano, że u nich jedzenie najlepsze. Teliczkową
spotkałem… w Guzarze – a potem ostatni raz widziałem w Krasnowodsku. Kościotrup obciągnięty żółtym pergaminem. Ostatkiem sił zaśmiała się do mnie i ledwie dosłyszalnie wypowiedziała: Jasio. To mój tłusty syn, nasz „prowiantowy” w domu. Zakupywał u Teliczkowej
„mieszaninę” na kolacje – i dla siebie, i dla starszego brata śniadania do szkoły.
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Inna część lwowian spędzała znowu niedziele na Wysokim Zamku. Nie miałem nigdy
zbytniego nabożeństwa do tego parku. Nie był tak wypieszczony jak Kilińskiego – ale miał
swoich adherentów. Głównie z III-ej dzielnicy, mamki i nianie. I tam pod kopcem odbywały
się „zabawy ludowe” z wyścigami w workach i wspinaniem się na słup jakichś 10 m wysoki – na
którego szczycie uśmiechała się do zwycięzcy: flaszka Baczewskiego.
Mikolasz wybudował w centrum miasta swój pasaż – nie przypuszczając chyba, jak szybko
stanie się centrum życia towarzyskiego. Oszklony – chronił przed deszczem i był ośrodkiem
randek Maryń i Nastuń z ich kanonierami i ułanami. Miljonem kroków przemierzały kilkakrotnie pasaż, trzymając mocno swych oblubieńców całą pięścią za kciuk. Nie wiem na jaką
intencję – i jaki to miał być symbol – ale tak było. A było w tym pasażu tak ciasno, tak się
ludzie maglowali, żeśmy go przemianowali na Masaż Pikolasza. Atrakcją pasażu było kino.
Właścicielką była Pani Kucharowa – matka znanych we Lwowie sportowców – i robiła kokosowe interesy – jak niegdyś robił je założyciel dwu pierwszych kin lwowskich: „Filharmonii”
i „Dreamland”. On nam pierwszy pokazał „na prześcieradle” Henny Porten, Maxa Lindera
i ówczesną Gretę Garbo: Astę Nielsem.
Gdzie też spacerują parki dzisiaj? Pasaż Mikolasza zniszczony bombą niemiecką – stracił
swój urok osłaniającego przed niepogodą przytułku!
W dni „budne” zachodziło się do ogrodu „Izuickiego”. Śmietanka wysiadywała na krzesłach za opłatą 2 centów od krzesła. Co lepsze paniusie „niuchały” świeże powietrze w partji
ogrodowej pod Sejmem, dzieci bawiły się w rondzie – „rondlem” zwanym – a familie udawały
się do ogrodzonej wysokim drutem restauracji na pierożki przysmażane. Grała orkiestra lwowskiego 30. pp – a nierzadko dyrygował sam kapelmistrz Roll.
Pogodę obywatel lwowskiego zakłócały nieraz „akademiki”. Od czasu do czasu zdarzała
się okazja, że trzeba było pomaszerować pod konsulat niemiecki i rosyjski, i tłuc szyby. Dla
ochrony stosunków dyplomatycznych między wymienionymi państwami a c.k. Austrią nasyłał
dyr. policji Schechtel – a potem przezacny Reinländer – na nas oddział „policjantów” z komisarzem Tanerem na czele, który wzywał studentów: „proszę się rozyść”. A jako że nikt nie
chciał się rozejść, następowała szarża – i tłukli nas płazem, szablami. „Niejeden z swej gęby
pogubił tam zęby” – jak mówi piosenka lwowska – ale i w konsulacie nie została ani jedna
szyba. I wszystko było w porządku.
A Kornel Makuszyński prowadził sekretariat w „Słowie Polskiem” i dział literacki, i teatralny. Nie wiem już dlaczegośmy go przemianowali na Mornela Kakuszyńskiego – a wiem,
że nauczył nas bardzo ważnej rzeczy: kobieta upada tylko wtedy, gdy ma w pobliżu otomanę.
I dlatego, gdy wchodzi do pokoju kawalerskiego rozgląda się za tym meblem – na wypadek,
gdy będzie musiała upaść. Stanisław Niewiadomski, jeden z największych pieśniarzy polskich,
był redaktorem muzycznym. Prowadził wojnę z jakimś barytonem – i psuł szyki dyrektorowi
teatru. Ten z okazji jubileuszu barytona przesłał mu na scenę wieniec z napisem na szarfach:
„Znakomitemu toreadorowi, pogromcy byków i innych dzikich bestyj niewiadomego pochodzenia”. Nie wiem na pewno, ale zdaje mi się, że tym dyrektorem był Pawlikowski. Mecenas,
jak drugiego chyba nie mieliśmy w Polsce, pan pełną gębą, pod każdym względem niezależny,
światowiec o wielkim horyzoncie i wykształceniu. Miał swoisty i ostry dowcip – a potrafił
i mocno ukłuć. Angażując jednego z największych aktorów polskich K., wprost mu powiedział:
Uważam Pana za największą kanalię, jaka pełza po świecie – ale potrzebuję Pana w zespole
i dlatego Pana biorę. Była we Lwowie aktorka Z. i cudowny aktor N. Plotka mówiła sobie
na ucho, że Z. jest przyjaciółką bogatego młynarza i finansuje swego przyjaciela od serca N.
Złożyło się, że oboje: Z. i N. grali w jednej sztuce; on rolę sutenera, eksploatującego bohaterkę
Z. Po premierze Milko, krytyk „Dziennika Ludowego”, napisał, że Pan N. świetnie odegrał
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swoją rolę, ze swadą zawodowego utrzymanka. N., oburzony, zażądał od dyr. Pawlikowskiego,
by interweniował w redakcji i żądał zadośćuczynienia za ten zwrot. I Pawlikowski jest oburzony i powiada: „To niesłychane na co sobie te skryby pozwalają, zaraz zatelefonuję do redakcji.
Ale wie Pan, jak Ci dziennikarze wszystko wiedzą!”.
Skoro dobrnąłem już do plotek, to opowiadano sobie w teatrze, że jeden ze znanych dyrektorów otrzymał do ślubu ze swą przyjaciółką, również znaną śpiewaczką (oboje już nie
żyją – z nieba darują mi tę niedyskrecję), telegram tej treści: „Szczęść Boże w starej pracy”.
Urodziła im się śliczna córeczka.
Spotkałem się w Qizil Ribat z Drem O. generałem. Pospacerowaliśmy i pogadaliśmy,
a potem częściej odwiedzaliśmy się i wiele rozmawiali. Te spotkania naprowadzały zawsze
setki wspomnień, myśli i tęsknot. Dziunek – tak się dla nas nazywa generał – to mój kolega szkolny. Osiem lat wycieraliśmy portasy na tej samej ławie. Wspominaliśmy szkołę. Jak
dawno – jak to bardzo było dawno. Uczył nas Konstanty Wojciechowski, ten wielki polonista, profesor Uniwersytetu. I Pini Tadeusz – i Juliusz Kleiner przerabiał z nami Słowackiego.
Botanik Bernard Fuliński i matematyk Antoni Łomnicki. Władysław Witwicki, malarz, filozof-psycholog, pisarz. Każde nazwisko: sztandar. Wszystko profesorowie Uniwersytetu czy
Politechniki. Sam Terlikowski – autor realjów – postrachu uczni gimnazjalnych i ks. Biskup
Lisowski – i historyk Bałłaban – też profesorowie Uniwersytetu. Zespół nauczycielski jak dla
książąt, dał nam nie tylko horyzont myślowy, stworzył ze szkoły Ateny, ale nauczył nas patriotyzmu i szacunku dla nauki, dla wiedzy, dla kultury polskiej. We Lwowie, gdy rano szedłem
do szkoły czy potem na wykład, mignęła mi z tramwaju lwia głowa Rydygiera, jednego z największych chirurgów Europy i wysokie, sklepiono czoło wielkiego Gluzińskiego. Rowerem
przejechał mi drogę bokobrody Kadyi, anatom o nazwisku światowym, i zachrząkał nad uchem
jeden z największych chemików Europy: Bądzyński. Pod Chorążczyzną spotykało się wygolonego Pana, o dobrotliwym, pogodnym uśmiechu, z wiecznie na ramiona zarzuconą zarzutką:
Mieczysław Sołtys, kompozytor „Ślubów Jana Kazimierza”, udawał się do stworzonej przez
siebie placówki: Konserwatorium – i do tego samego gmachu Pol. Tow. Muzycznego zdążał
inny pan, z długą brodą i teczką pod pachą: Twardowski, twórca polskiej szkoły filozoficznej.
Nie mógł pomieścić swych uczni w żadnej Sali Uniwersytetu – wykładał w Sali koncertowej. W stronę Uniwersytetu kuśtykał na nieszczęśliwie pokręconych chorobą nogach: Oswald
Balzer. Wygrał przed trybunałem międzynarodowym, od Węgrów, Morskie Oko dla Polski!
Tam gdzie ostatnio była cukiernia Welza – a grubo przed tym Kawiarnia Schneidra, spotykałeś
Jana Kasprowicza, z napoleońskim lokiem nad czołem i charakterystyczną bródką. Udawał się
na swój wykład literatury porównawczej. Po tem, jak mu przyjaciel żonę zabrał i ponoć miasta
objeżdżał z wykładami: O Janie Kasprowiczu, największym poecie polskim a moim przyjacielu
– u nas we Lwowie znalazł lekarstwo dla swego zranionego serca.
Pamiętam: z gimnazjum czwórkami pomaszerowaliśmy na pogrzeb wielkiego Mateckiego,
z młode chłopaki jeszcze oglądaliśmy pałacyk, w którym żył Fredro. Z pietyzmem odczytywaliśmy tablicę wmurowaną w domu, w którym Bełza mieszkał – i oglądaliśmy się za przechodzącą ulicami Zapolską, która tu, na ul. Reja, jeszcze przed śmiercią, odbyła swój ostatni
romans z młodym lekarzem K. Pod gmach Skarbka popychał służący wózek, w którym siedział
z bezwładnymi nogami największy pieśniarz polski: Jan Gall. Jego „Zjedź do gondoli” wyśpiewywał Kiepura we wszystkich zakątkach świata.
Gdy wracały dzieci lwowskie na Cytadeli górę, z wojny światowej – wracały do polskiego
już Lwowa. Wtedy Warszawa i inne miasta powybierały z rezerwatu naszego wszystkie rodzynki – i Lwów ogałacał się z ludzi. Świadczyło to tym bardziej o tym, że: ex oriente lux, ze Lwowa
padało światło na ziemie Polskie!

Z murów Katedry zwisają na łańcuchach ciężkie kule kamienne i żelazne. Walili nimi Turcy
i Tatarzy w miasto, które się hordzie oparło. Po kilku wiekach przyszła druga horda: bohatersko
i godnie bronił polskości Lwowa przed Bobrińskim i carem, wielki Rutowski, bronił skarbów
nauki polskiej zebranych w Uniwersytecie Beck. Uciekła i ta horda – i uprowadziła w mrozy
swego kraju Rutkowskiego i Stahla, i Becka, i Schleichera. Prekursorów Ostrowskiego, Irzyka
i Chajesa. A przedtem jeszcze chciał los, by każdy kamień bruku lwowskiego nasiąkł krwią
dzieci lwowskich. ORLĄT!
I teraz znowu jakaś horda teutońska panoszy się na moich ulicach – jak przed nią rozpierał
się rozwydrzony tłum Mongołów, który przyniósł nam swoją nową kulturę: bicia wszów w weszobojkach!
Męczyliśmy się nieludzko – tylko lwowskie Józki i Antki, i Szczepcie nie traciły fantazji.
I nienawidzili oswobodzicieli z całego serca i klęli ich aż po dziesiąte pokolenie! Wyraz temu
dawali głośno i w swoisty sposób. Rosjanka jakaś wlecze za rękę drzącego się na całe gardło
bachora. Uspakaja go pieszczotą i buchniakami w plecy. Nic nie pomaga. Na rogu ulicy ukazuje się nasz Jóźku, co „był za komisarza”. „Jak nie przestaniesz, co Cię weźmie komisarz;
towarzyszu, prawda, że jak nie będę grzeczny, to go weźmiecie?”.
„Ja gu wezmy? Niech gu chulera wezmi!”.
Wzięła ich „chulera”, a znowu się pchają nie do swego i nie po swoje.
Trzeba będzie posłuchać rady Tońka. Zawiany wracając w nocy do domu, podśpiewywał
sobie. „Towarzysz” milicjant zagroził mu za zakłócanie spokoju nocnego komisariatem i turmą. To Tońka zgniewało: „Pani tymczasowy, czy pan chce dostać po mordzi zaraz, czy pan woli
czekać aż Polska przyjdzi?”.
Myślę – poczekajmy aż Polska przyjdzie!
Henryk B.
Źródło: Wilno i Lwów, nr 13 (9 II 1947): s. 1.

***
Only in Lwów
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I reminisce about Polish Lwów because its loss constitutes an irretrievable loss for Polish culture and
national heritage. It is impossible to replace a city so inextricably and organically connected with Poland
with another one. Time fails to erode its significance, even though the city on the Pełtew River no longer belongs to Poland, but the Ukraine, and in spite of the fact that most of its residents are no longer
overwhelmingly Polish. The droves of Polish tourists – who can be spotted throughout Lwów regardless
of the season – are proof of this. We visit Lwów as if we were returning to our family home. We search nostalgically for any traces of our ancestors and observe helplessly as the city’s Polish heritage deteriorates.
Polish Lwów was murdered by the communists, and this process did not take long. The capabilities
of twentieth-century totalitarian monsters were astounding. Not only the populations of entire cities,
but even whole nations were resettled by force, which destroyed centuries of cultural development in
one stroke. In the blink of an eye Polish Lwów became history. A thriving city – which had been tied
to Poland historically, geographically, and nationally for centuries – ceased to be. The city known as
Poland’s Leopolis simper fidelis (“forever faithful”) in the end was unable to resist Bolshevik violence
and aggression. Waves of arrests, mass executions, and deportations to the East wiped the 600-year existence of Polish Lwów from the historical record. Only about 20 percent of the city’s prewar inhabitants
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– mostly Ukrainians – remained. Lwowians dispersed throughout the world, but they nevertheless continued to carry their city – the most beautiful one in all of Poland – in their hearts. The sorrow resulting
from the loss of Lwów is an inconsolable one, as reflected in many literary works, which continue to
be written even today, and are composed by individuals whose familiarity with Lwów stems only from
tourist expeditions or family stories and traditions. The remembrance of Polish Lwów is an issue of Our
identity, tradition, and culture, i.e. Our soul. Let us not allow this to be taken away.

Polskie Ziemie
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Wschodnie

Wprowadzenie

Nie byliśmy okupantami ziem wschodnich II RP, choć tereny te były narodowo niejednolite. Od wieków tam trwaliśmy i nie przyszliśmy nagle, burząc
spokój ich mieszkańców. Daleko od granic międzywojennych kończyły się rubieże Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Każdy, kto zna nasze dzieje, o tym wie.
Cmentarze w Kijowie, Berdyczowie, Mińsku czy Kownie poświadczają naszą
tam obecność. Nie potrafiliśmy utrzymać tych ziem, tracąc je w XVIII stuleciu,
ale i całe państwo wówczas straciliśmy. Po utracie suwerenności Polacy również
tam czynnie uczestniczyli w próbach odrodzenia państwa, w kolejnych powstaniach, konspiracjach niepodległościowych, działalności kulturalnej i oświatowej. I stamtąd szli na Sybir, na katorgę i knuty, czy też do lochów austriackich
twierdz. Przede wszystkim jednak trwali z niezłomną wiarą w powrót Polski.
Bez tej wiary trudno pojąć entuzjazm tysięcy rodaków na Mińszczyźnie dla formowanego tam I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego u zmierzchu
I wojny światowej. Czas zaciera w pamięci dzieje tej formacji, tak jak i pamięć
o Polach tam żyjących, którzy przetrwali wieki, ulegając losowi przygotowanemu
przez komunistyczny totalitaryzm.
Za kształt granicy wschodniej II RP płaciliśmy krwią. Samoobrony ziem
północnych, pułki i dywizje złożone z Polaków – obywateli ziem wschodnich,
organizacje niepodległościowe, takie jak POW, zwycięskie walki i powstania,
choćby Lwów 1918 r. – wszystko to sprawiło, że Wilna, Nowogródka, Łucka
czy Tarnopola nie otrzymaliśmy darmo. I mieliśmy prawo do tych ziem, mocno
ugruntowane historycznie, kulturowo i narodowo. Według spisu z 1931 r. ludność polskojęzyczna dominowała w województwach lwowskim, nowogródzkim
i wileńskim, w tarnopolskim było jej blisko 50 proc., zaś w mniejszości znajdowała się na terenie poleskiego, wołyńskiego i stanisławowskiego.
Lata II wojny światowej to czas hekatomby Polaków na terenie całego kraju,
ale szczególnie dotkliwy los spotkał naszych rodaków na ziemiach wschodnich.
Już w trakcie tej przegranej wojny staliśmy się przedmiotem gry politycznej
ówczesnych światowych mocarzy. Wszystkie dotychczasowe traktaty, układy
i porozumienia, podobnie jak normy prawa międzynarodowego, przestały obowiązywać. Nasi dotychczasowi sojusznicy pozostawili nas wbrew zobowiązaniom samych i bez żalu oddali w ręce komunistów. Ci – będący ekspertami od
wywózek, przemieszczania i mordowania narodów – ustalili rubieże PRL-u, bez
polskiego Lwowa czy Wilna.
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Na emigracji pozostał Rząd RP na Wychodźstwie, który konsekwentnie
trwał na stanowisku wschodnich granic Polski z 1939 r. Wspierały go w tym liczne środowiska niepodległościowe i kresowe, które również pielęgnowały pamięć
o utraconych ziemiach. Stanowisko to jednak nie znalazło odpowiedniego oddźwięku w periodykach emigracyjnych. Polskie pisma pełne były wspomnień,
artykułów o historii i dziedzictwie kulturowym kresów, ale omijały temat polskich granic wschodnich, uważając go za „drażliwy” w zmienionych okolicznościach po II wojnie światowej.
Jednym z nielicznych tekstów poświęconych temu zagadnieniu, publikowanych tuż po wojnie, jest prezentowany niżej artykuł. Ukazał się na łamach
londyńskiego Przeglądu Polskiego, miesięcznika wychodzącego w latach 19461949. Nietypowość tego zapomnianego, a bardzo ciekawego pisma, polegała
na tym, że pełniło ono funkcję encyklopedii aktualnych wydarzeń polityczno-społecznych i gospodarczych. Przegląd Polski składał się z czterech działów.
Pierwszy – publicystyczny, prezentował obraz rozpatrywany z punktu widzenia
niezależnej, niepodległościowej optyki polskiej. Drugi – rejestrował informacje o życiu Polaków w kraju i na emigracji, a trzeci – zawierał chronologię wydarzeń politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych. Dział czwarty
to dokumenty, dane statystyczne, a każdy numer opatrzony był w „bibliografię
książek polskich i o Polsce”. W piśmie tym publikowali m.in. Wacław Alfred
Zbyszewski, gen. Marian Kukiel, Wiktor Trościanko, Tadeusz Piszczkowski,
Wojciech Wasiutyński, Michał Pawlikowski, Jerzy Pietrkiewicz, Stanisław
Skrzypek, Bronisław Przyłuski, Tymon Terlecki, Wacław Grubiński i Zygmunt
Nowakowski.
Redaktorem Przeglądu Polskiego i najprawdopodobniej autorem poniższego
tekstu, bowiem ten ukazał się niepodpisany, pochodzący od redakcji, był pisarz,
publicysta i historyk Józef Kisielewski (1905-1966). W latach 1931-1939 redaktor tygodnika Tęcza, autor głośnego reportażu z III Rzeszy Ziemia gromadzi prochy (1939). W latach wojny Kisielewski pracował jako szef Wydziału Krajowego
MSW i Radia Polskiego w Londynie. Po wojnie, oprócz redagowania Przeglądu
Polskiego, kierował katolickim tygodnikiem społeczno-kulturalnym Życie, a w latach 1949-1960 Katolickim Ośrodkiem Wydawniczym „Veritas” w Londynie.
Paweł Juzwa

*
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Sprawa Polskich Ziem Wschodnich jest problemem, który łączy się z samą podstawą
bytu narodu polskiego. Rosja sowiecka, zgarnąwszy połowę obszaru Państwa Polskiego, czyni
wszystko, aby znaczenie tej amputacji zniknęło ze świadomości Polaków, szarpanej i męczonej
mnóstwem celowo stwarzanych problemów mniejszej wagi.
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Przez narzucony Polsce rząd marionetkowy usiłują Sowiety w myśleniu Polaków zatrzeć przede wszystkim ten fakt, że Polskie Ziemie Wschodnie należą do nich nieprawnie.
Nieprawnie nie tylko z punktu widzenia moralności międzynarodowej, która polityków współczesnych mało obchodzi, ale nieprawnie również z punktu widzenia nawet tych niedoskonałych przepisów i zwyczajów prawa międzynarodowego, które ludzkość ciągle jeszcze uznaje.
W świetle tych zwyczajów przejście jakiegoś terytorium spod władzy jednego państwa pod
władzę innego jest uważane za prawne wtedy, gdy zostało potwierdzone przez akt traktatowy,
uznany przez większość narodów. Jeśli chodzi o Polskie Ziemie Wschodnie, musiało by to być
dokonane w akcie ogólnego traktatu pokojowego. Państwo, spod którego władania dane terytorium ma odejść, jeśli nie jest państwem pokonanym w wojnie (choć i wtenczas ma prawo
przedstawiania swoich argumentów), musi być zapytane o zgodę. Taką zgodę imieniem tego
państwa może wyrazić tylko prezydent, parlament i rząd wybrany z wolnych wyborów. Wybory
przeprowadzone w czasie obecności wojsk obcych (zwłaszcza wojsk państwa mającego otrzymać sporne tereny) nie mogą być uznane – według obowiązujących deklaracji – za wybory
wolne. W wypadku niezapytania zainteresowanego narodu o zgodę albo w wypadku uzyskania
zgody od rządu i parlamentu temu narodowi narzuconych – odjęcie terytorium i przydzielenie
innemu państwu jest aktem bezprawnego rozbioru. Należy wątpić, czy świat obecnie, gdy
gorączka i konieczność wojny opadły, odważyłby się zalegalizować aktem prawa międzynarodowego rozbiór terytorium państwa, które było wiernym sojusznikiem i świeciło w walce
o wolność ofiarnym przykładem.
Wspomnianych wyżej warunków prawnych w sprawie zagarnięcia przez Sowiety Polskich
Ziem Wschodnich – nie ma. Ziemie te pozostają przy Sowietach przez prosty akt przemocy
i naruszenia zasad przez czołowych polityków wielkich mocarstw. Na konferencje w Teheranie
i Jałcie zjechało się trzech przywódców wielkich państw i zadecydowało w czasie gorszących
targów, że połowa Polski będzie należała do Rosji Sowieckiej. Nie zapytali ani samej Polski (sojusznika przecież zasłużonego!), czy się na to zgadza, ani ludności odrywanych ziem, czy tego
pragnie, ani swoich własnych zasad, czy się taką rzecz robić godzi. Polskie Ziemie Wschodnie
pozostają więc przy Sowietach jedynie na takiej samozwańczej, a wątpliwej podstawie.
Rząd Polski zakładał z Londynu dwukrotnie protest przeciwko oddaniu Rosji Sowieckiej
Wschodnich Ziem Polski, a sam naród polski jest tej amputacji zdecydowanie przeciwny.
„Ratyfikacja” cesji tych ziem na rzecz Rosji, dokonana przez groteskową parodię parlamentu,
tzw. „Krajową Radę Narodową”, nie ma oczywiście żadnego znaczenia, jako że dokonana została przez instytucję narzuconą siłą, a nie pochodzącą z wolnych wyborów.
Rosja Sowiecka doskonale sobie z tej słabej strony całego zagadnienia zdaje sprawę. Lecz
równocześnie zdaje sobie sprawę i z dalszych dla siebie niebezpieczeństw. „Prawa” Rosji do
tych ziem w opinii szarego człowieka z zachodu opierają się na przekonaniu, które propaganda
sowiecka zdołała po świecie rozpowszechnić, że tereny wschodniej Polski od wieków do Rosji
należały, a tylko polski imperializm je od niej oderwał oraz że ludność litewska, białoruska
i ukraińska marzyła tylko o tym, aby wyrwać się spod polskiego jarzma i przejść do „wolności
socjalistycznej” Związku Sowieckiego. Od tego czasu, kiedy pod skrzydłami komunikatów
wojennych o zwycięstwach sowieckiej armii można było te nieprawdy przemycać do społeczeństw zachodnich, sympatie do Sowietów w W[ielkiej] Brytanii i St[anach] Zjednoczonych
bardzo opadły, a propaganda ze wschodu przestaje chwytać. Pewnego dnia szary człowiek
z zachodu może uświadomić sobie, że Polskie Ziemie Wschodnie albo nigdy do Rosji nie należały, albo były przy niej na zasadzie zaboru oraz że Litwini, Białorusini i Ukraińcy nie chcą
do Sowietów należeć. Tak bardzo nie chcą, że budują ruchy i armie podziemne, nie licząc się
z ofiarami, byle się z uścisku sowieckiego wydostać.

Polskie Ziemie Wschodnie

Rząd sowiecki wie jeszcze coś ponadto. To mianowicie, że Polska nie może mieć pełnej
i prawdziwej niepodległości bez posiadania swoich ziem wschodnich. Że posiadanie przez
Polskę tych ziem, od zarania dziejów do niej należących, jest organicznym warunkiem samego
bytu państwowego Polski. Że więc Polacy, którzy to równie dobrze rozumieją, nigdy nie pogodzą się z utratą tych ziem i nie dadzą się zagadać żadnymi argumentami dialektyki propagandowej reżimu tymczasowego.
Problem Ziem Wschodnich przesłania się obecnie w Polsce problemem polskich granic zachodnich, ziemiami odzyskanymi przez Polskę na zachodzie. Sprawa przedstawiana jest w ten
sposób, że Ziemie Odzyskane dostała Polska tylko na podstawie specjalnej łaski Sowietów,
i tylko przy ich pomocy może te ziemie utrzymać. Ze sprawy Ziem Wschodnich i Zachodnich
robi się jeden problem. Tymczasem są to dwie, zupełnie od siebie niezależne sprawy. Sprawa
pierwsza to – rozbiory na sojuszniku, sprawa druga to – rachunki Polski z agresjami niemieckimi w przeszłości i w r. 1939. Prawa Polski do posunięcia się na zachód są daleko silniejsze od
„łaski” Sowietów. Tych praw ma Polska trzy. Pierwsze: odszkodowania za zniszczenia w czasie
ostatniej wojny, drugie: odebranie terenów polskich niemczonych w przeszłości siłą i agresją,
i trzecie: porażenie w narodzie niemieckim głównej sprężyny jego wiekowego rozwoju, którą
jest zabór cudzej ziemi i przekonanie, iż zabór i najazd w skali historycznej się opłaca. Jeśli jest
mowa o prawach często najeżdżanych państw do zabezpieczeń na przyszłość, to Polska, kraj
najczęściej najeżdżany, ma też chyba prawo do zabezpieczenia się przed najazdem.
Mimo że zagarnięcia wschodniej Polski dokonały Sowiety na podstawie jedynie prowizorycznej i kwestionowanej umowy, niepotwierdzonej dotąd żadnym aktem prawnym, poczynają
sobie one na tych ziemiach, jakby to były już ich ziemie.
Przyniosły tu przede wszystkim nędzę i ucisk, jakie panują na całym terenie Rosji. Dalej,
zburzony został dotychczasowy system prawny, administracyjny, gospodarczy i kulturalny tych
ziem, a wprowadzono w to miejsce nowy, sowiecki. Zniszczono religię, likwidując diecezje
wszystkich obrządków, biskupów i księży wyaresztowano, zesłano do obozów koncentracyjnych albo zabito. Biblioteki, muzea i instytucje kulturalne zamknięto, a skarby kultury rozkradziono. Ludność ukraińską, białoruską i litewską wywozi się, sprowadzając na to miejsce
ludność z głębi Rosji. Ludność polską dzieli się na dwie grupy: jedną grupę wysyła się do centralnej i zachodniej Polski, grupę bardziej uświadomionych politycznie wywozi się do obozów
koncentracyjnych w głąb Rosji – na wymarcie.
Ziemie Wschodniej Polski zawleczone zostały chmurą terroru i śmierci.
Złoczyńca chce jak najprędzej zatrzeć ślady swego nieprawnego działania, chce świat postawić przed faktami dokonanymi. Próżny trud. Świat zachodni, jeśli ma się ostać, nie może
pokryć czeków hazardu z Teheranu i Jałty, a naród polski nie wyrzeknie się tych terenów,
ponieważ warunkują rzecz dla niego najdroższą, to znaczy – byt niepodległy.

Źródło: Przegląd Polski, nr 5, listopad 1946 r.

*
Poland’s Eastern Territories
Poland was not an occupying power in her Eastern Borderlands (kresy wschodnie) before the Second
World War, although the area in question was not ethnically homogenous. The Polish Republic
(Rzeczpospolita) did not invade these lands and disrupt the peaceful existence of its inhabitants, but
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persevered there for centuries. Further eastward still, there extended the seventeenth-century frontiers
of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita Obojga Narodów). Cemeteries in Kyiv, Berdichiv
(Berdyczów), Minsk, and Kaunas (Kowno) furnish testimony of the Polish presence in the area. Poland
lost these lands in the eighteenth century, along with its statehood. In spite of this calamity, the Poles
who continued to inhabit the Eastern Borderlands also participated actively in attempts to rebuild the
state, and in subsequent insurrections, secret pro-independence organizations, in addition to cultural
and educational activities. The territories gave birth to Poles deported by the Russians to Siberia or
imprisoned in the dungeons of Austrian fortresses. But, most important of all, they persevered in an
unshaken belief of Poland’s eventual return to her Eastern Borderlands. Without this faith it is impossible to comprehend the enthusiasm of thousands of Minsk-area Poles for Gen. Dowbór-Muśnicki’s First
Polish Corps, which was being formed in the region in 1917.
Poles paid with their own blood to forge the eastern boundary of the Second (Polish) Republic. This
struggle involved volunteers from anti-Bolshevik self-defense formations, regiments and divisions composed of the Polish denizens of the Eastern Lands, pro-independence organizations, and the participants
of local pro-independence risings, such as the one in Lwów in 1918. Thus, Wilno, Nowogródek, Łuck,
or Tarnopol were not simply handed to the Poles as a gift. We had a strong historically, culturally, and
nationally-grounded right to these territories.
The Second World War was a time of great blood-letting for all of Poland’s inhabitants, but a particularly cruel fate befell the Poles of the Eastern Borderlands. Already during its duration, we became
a pawn in the political intrigues of the world powers of the time. All previous treaties, agreements, and
norms of international law ceased to apply. Our allies abandoned us to our own devices – thereby violating their own promises – and handed us over unscrupulously to the Soviet Communists. The latter – as
“experts” in deportations, ethnic cleansing, and the mass-murder of entire nations – established the
borders of a communist Poland, which, of course, excluded Lwów and Wilno.
Poland’s legitimate but exiled government continued to defend Poland’s 1939 eastern frontier. It
was supported in this stance by numerous organizations dedicated to Poland’s independence and the
Eastern Borderlands, which also cultivated the memory of the lost lands.
The article below was originally published in issue 5 (November 1946) of the now forgotten periodical Przegląd Polski (Polish Review). The journal, which was edited by Józef Kisielewski, was published in
London in 1946-1949.
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Obóz narodowy na Polesiu
w okresie międzywojennym

Opracowanie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego
„Stronnictwo Narodowe na Polesiu” (1938)

Piotr Cichoracki, Aleksander Ilin
Stan badań nad dziejami obozu narodowego na Kresach Wschodnich II RP można dziś
uznać za niesatysfakcjonujący. Odczuwalnym wydaje się brak szerszego opracowania historii
ruchu narodowego w województwach: wileńskim, nowogródzkim i poleskim. Niżej podpisani
nie napotkali na żadną monografię dotyczącą Narodowej Demokracji w województwie poleskim.1 Poniżej prezentujemy edycję przedwojennego, niepublikowanego, syntetycznego,
monograficznego ujęcia tego zagadnienia. Niniejszy dokument ma proweniencję administracyjną, powstał bowiem w Urzędzie Wojewódzkim Poleskim w 1938 r. Obejmuje więc niemal
całe dwudziestolecie międzywojenne, co zresztą wydaje się dziś jego zaletą. Prezentowany
materiał wraz z towarzyszącym mu wstępem i opracowaniem oczywiście nie wyczerpuje tematu. Być może umożliwi jednak przynajmniej ogólną orientację w działalności poleskich środowisk sympatyzujących z ruchem narodowym, a także przybliży specyficzne uwarunkowania,
w jakich przyszło im funkcjonować.
Zarówno we wstępie, jak i przy opracowaniu poniższego dokumentu wykorzystano przede
wszystkim archiwalia proweniencji urzędowej, wytworzone przez miejscowe struktury administracji państwowej. Są to źródła jednostronne, ale wydaje się, że obecnie niemal jedyne, na
podstawie których można odtworzyć dzieje obozu narodowego na Polesiu. Brak dokumentów
organizacyjnych, wytworzonych przez miejscowe struktury ruchu narodowego, nie jest charakterystyczny jedynie dla tego regionu.2 W przeciwieństwie jednak choćby do tzw. Kresów
Północno-Wschodnich, na Polesiu omawiane środowisko polityczne nie dysponowało własnym
organem prasowym; w związku z tym nie można rozszerzyć perspektywy badawczej o analizę
tego rodzaju źródła.
Publikowane poniżej opracowanie to świadectwo specyficzne. Powstałe w obrębie instytucji, która w 1938 r. sytuowała się otwarcie po drugiej stronie barykady sporu na linii

1

Dzieje obozu narodowego na Kresach Południowo-Wschodnich zostały w dużej mierze odtworzone
w obszernych fragmentach prac: G. Mazur, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939 (Kraków: Księgarnia
Akademicka, 2007); A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933 (Kraków: Księgarnia Akademicka,
2004). W najnowszym opracowaniu poświęconym obliczu politycznemu województw wileńskiego i nowogródzkiego
dzieje tamtejszego obozu narodowego ujęto bardzo syntetycznie. Zob. E. Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939. Oblicze polityczne (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011): s. 108-109, 143,
155, 161, 193-194.

2
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W przypadku Polesia uwaga dotycząca bardzo skromnej bazy źródłowej odnosi się do wszystkich
pozasanacyjnych ugrupowań politycznych. Na podobny problem wskazują również historycy w kontekście dziejów
województw wileńskiego i nowogródzkiego. Zob. E. Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej…, s. 12.

obóz narodowy na polesiu w okresie międzywojennym

sanacja–opozycja, było niejako skazane na subiektywizm. Autor, zapewne pracownik Wydziału
Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego, nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do ruchu narodowego. Mimo to dokument należy uznać za interesujący z kilku
powodów.
Opracowanie sporządzone w Urzędzie Wojewódzkim Poleskim stanowi ciekawy przyczynek do badań nad historią obozu narodowego na Polesiu choćby z tego względu, że pozwala na
uporządkowanie chronologii. Zawiera również dane o charakterze biograficznym i umożliwia
przynajmniej częściowe odtworzenie składu najaktywniejszej grupy tamtejszych sympatyków
obozu narodowego. Zasygnalizujmy już w tym miejscu, że na uwagę zasługuje pojawiające się
w dokumencie nazwisko ks. Jana Zieji, w latach 70. jednej z ważniejszych postaci opozycji
w PRL.
Opracowanie to, mimo sygnalizowanego wyżej subiektywizmu, rzuca światło na warunki,
w których funkcjonowali polescy zwolennicy endecji. Wyraźnie wskazuje, w jakim stopniu
Polesie okazało się trudnym obszarem dla rozwinięcia zorganizowanej działalności. Mimo
prób, do 1936 r. nie powstały na tym terenie niemal żadne oficjalne struktury. Należy poczynić
tu jednak uwagi dodatkowe. Ten stan rzeczy był wynikiem większej liczby czynników, aniżeli
wskazał autor opracowania z 1938 r.
Dziś najważniejszą przyczyną słabości obozu narodowego na Polesiu wydaje się niewielka
liczebność żywiołu polskiego. W województwie poleskim odsetek ten – zdaniem wielu historyków zawyżony – wynosił (według spisu powszechnego z 1931 r.) 14.5 proc. (w liczbach
bezwzględnych 164.106 osób). Zaznaczmy, że tym samym był najniższy, biorąc pod uwagę
wszystkie województwa II RP.3 Znaczna, choć trudna do ustalenia, część społeczności polskiej
miała charakter napływowy.4 Zdają się o tym świadczyć (podane także w poniższym opracowaniu) dane kilku działaczy SN z drugiej połowy lat 30. Wydaje się, że owa sytuacja również nie
sprzyjała prężniejszemu organizowaniu się struktur politycznych, tym bardziej, jeśli (po maju
1926 r.) miały one charakter opozycyjny. Ziemiaństwo, które niejednokrotnie – choć zapewne w jakimś stopniu na wyrost – było określane przez sanacyjną administrację jako element
potencjalnie proendecki, składało się zaledwie z 600 rodzin.5 Oczywiście, liczba ta nie była
zapewne adekwatna do ewentualnego potencjału tego środowiska, niemniej zwraca uwagę
znikomość owej grupy.
Należy wreszcie przypuszczać, że w mniejszym lub większym stopniu – zwłaszcza po zamachu majowym – negatywne konsekwencje, z punktu widzenia miejscowych działaczy narodowych, miała obsada stanowiska wojewody poleskiego. Nawet przed majem 1926 r. funkcję tę
sprawowały osoby wywodzące się czy to ze środowisk radykalnych (Stanisław Downarowicz),
czy to z legionów (Kazimierz Młodzianowski). Po przewrocie majowym zwierzchnikiem
Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego został Jan Krahelski, zdecydowany zwolennik polityki asymilacji państwowej prowadzonej wobec mniejszości narodowych.6 Jej ówczesne założenia stały się zaś generalnie przedmiotem krytyki ze strony endecji.7 Podobnie zresztą jak sama osoba

3
„Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki
zawodowe. Województwo poleskie”, Statystyka Polska, seria C, z. 87 (Warszawa: GUS, 1938): s. 20.

4
J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia 1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych (Warszawa:
PWN, 1963): s. 34.

5
Opracowanie „Stan polskiego posiadania na Polesiu” [1939] [w:] Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej,
(oprac.) W. Śleszyński (Kraków: Avalon, 2009): s. 200.
6
7

O. Ільїн, „Національна ситуаціа на Берестейщині в оцінці польського воеводи”, Над Бугом і Нарвою, nr 1 (2008).

Na ten temat założeń krytycznego stanowiska endecji: M. Nowak, Narodowcy i Ukraińcy. Narodowa
Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922-1939 (Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2007): s. 117-125.

Krahelskiego.8 Wreszcie ostatnia trwała zmiana na stanowisku wojewody, do której doszło
w drugiej połowie 1932 r., była swoistym ukoronowaniem tej – negatywnej z punktu widzenia
poleskich zwolenników Stronnictwa Narodowego – tendencji. Szefostwo UWP objął wówczas Wacław Kostek-Biernacki, polityk cechujący się zdecydowaną, wieloletnią już wówczas,
niechęcią do tego środowiska politycznego. Co jednak najistotniejsze, uznawał on, że właśnie
w warunkach poleskich postawy endeckie odgrywają rolę szczególnie destrukcyjną z punktu
widzenia interesów państwa polskiego.9
Jakkolwiek wzrost aktywności organizacyjnej prawicy narodowej przypadł dopiero na drugą połowę lat 30., to również wcześniej ów ruch polityczny cieszył się tu popularnością. Nie
uszło to uwadze miejscowej administracji. Do 1933 r. władze podejrzewały, że na terenie województwa istnieje konspiracyjna komórka Obozu Wielkiej Polski.10 Znaczenie obozu narodowego ilustrują powstałe w latach 1933-1934 zestawienia wpływów poszczególnych nurtów
politycznych w organizacjach społecznych na terenie powiatów: brzeskiego, pińskiego i kobryńskiego. Dane te są o tyle jeszcze interesujące, że podobną, choć nie tak rozbudowaną,
tabelę dla całego województwa opracowali cztery lata później autorzy publikowanego poniżej
materiału źródłowego.
Wpływy SN w organizacjach społecznych powiatów brzeskiego i pińskiego
(maj 1933 r.)11
powiat
brzeski

liczba członków

procentowe
wpływy SN

–

75

około 50

75

Polska Macierz Szkolna

–

30

Związek Akademików Polesian

30

75

Koło Księży Prefektów

6

100

Narodowa Organizacja Kobiet (organizacja bierna)

35

100

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

60

60

Powiatowy Związek Ziemian

–

20

nazwa organizacji
Rada Wojewódzka Kresowego Związku Ziemian
Powiatowy Związek Ziemian

piński

8
9

„Bałagan w paszałyku p. Krahelskiego”, Gazeta Warszawska, nr 362 (1930).

Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd Wojewódzki Poleski (dalej: UWP), sygn. 55, Protokół zebrania
periodycznego władz niezespolonych województwa poleskiego z 8 XI 1933, k. 3.

10

Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego (dalej: PAOB), fond (dalej: f.) 67, opis (dalej: o.) 1, dieło (dalej:
d.) 780, Sprawozdanie UWP na temat Obozu Wielkiej Polski, [1933], k. 105.
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11

Na podstawie: PAOB, f. 67, o. 1, d. 780, Sprawozdanie UWP z 9 V 1933, k. 108.
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Wpływy SN w organizacjach społecznych na terenie powiatu kobryńskiego
(stan na 1 VIII 1934 r.)12
ilość
koła

członkowie

procentowe
wpływy SN

Związek Akademików Polesian

1

21

60

Związek Rezerwistów

7

679

10

Związek Oficerów Rezerwy

1

57

40

Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych

30

349

70

Kresowy Związek Ziemian

1

57

70

Polska Macierz Szkolna

1

36

60

Towarzystwo Budowania Publicznych Szkół Powszechnych

85

1022

10

Liga Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej

14

465

15

Polski Czerwony Krzyż

1

93

10

Liga Morska i Kolonialna

1

37

10

Katolickie Tow. Opieki „Caritas”

3

133

30

nazwa stowarzyszenia

Widać więc, że nawet poza obszarem posiadającym większe ośrodki miejskie, jakimi były
Brześć i Pińsk, istniał wśród miejscowych Polaków pewien niezorganizowany odsetek zwolenników powstałego w 1928 r. SN. Należy jednak zastrzec, że powyższe szacunki administracja
komentowała następująco: „Organizacje te są słabe pod względem liczby członków i za bazę
operacyjną SN uważane być nie mogą, są one raczej bazą wpływów potencjalnych tego stronnictwa”.13
Publikowany dokument zdaje się wskazywać, jaki wpływ na możliwości rozwoju Stronnictwa
Narodowego mogły mieć relacje polsko-żydowskie. Spektakularne zaostrzenie tego antagonizmu, datujące się od połowy lat 30., wyraźnie zdopingowało miejscowych sympatyków endecji
do aktywniejszych poczynań, w tym (co najistotniejsze) również organizacyjnych. Przy czym
w świetle innych dokumentów, wytworzonych przez miejscową administrację stosunek członków i sympatyków SN do wystąpień antyżydowskich był niejednolity. Z jednej strony kierownictwo stronnictwa w osobie prezesa Koła Powiatowego przestrzegało przed używaniem siły
w trakcie demonstracji antyżydowskich (zapowiadano nawet usunięcie z organizacji w takim
wypadku). Z drugiej jednak musiało liczyć się z taką ewentualnością, skoro jednocześnie zalecano, aby – jeśli do incydentów jednak dojdzie – „pokierować [nimi] tak, aby podejrzenia

12
Uwzględniono tylko organizacje z wykazanymi wpływami SN. Na podstawie: PAOB, f. 3, o. 1, d. 124,
Formularz „A” (wpływy polityczne w organizacjach społecznych na terenie powiatu kobryńskiego) z 1 VIII 1934, k. 3.
13

PAOB, f. 67, o. 1, d. 780, Sprawozdanie UWP z 9 V 1933, k. 107–108.

nie poszły pod adresem członków SN”.14 Zmiany we władzach brzeskiego koła stronnictwa,
do których doszło wiosną 1938 r., prawdopodobnie spowodowały wzmocnienie pozycji tych
działaczy, którzy opowiadali się za niestosowaniem przemocy. Podobne stanowisko miało także pragmatyczne uzasadnienie – unikanie ekscesów miało pozbawić władze pretekstu do ingerencji w wewnętrzne życie organizacji.15
Wydaje się, że ważną cezurą w dziejach SN na Polesiu były wypadki, do których doszło
w stolicy województwa 13 maja 1937 r., kiedy to Brześć stał się miejscem bardzo poważnych
zajść antyżydowskich.16 Sytuacja w mieście skupiła na sobie uwagę opinii publicznej w całym
kraju, nie wyłączając mediów endeckich.17 Wydaje się, że mogło to stanowić impuls dla miejscowych sympatyków obozu narodowego.18 Jest to tym bardziej prawdopodobne, że na fali
reakcji, które wywołały zajścia majowe, miasto zaczęli odwiedzać przedsiębiorcy i handlowcy
z województw zachodnich, a miejscowi działacze narodowi udzielali im informacji na temat
warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej.19
Jakkolwiek w świetle akt administracyjnych (w tym poniższego opracowania) głównym
motorem wzrostu aktywności środowisk narodowych na Polesiu w drugiej połowie lat 30. były
nastroje antyżydowskie, to wydaje się, że pierwszą okazję do rozwoju organizacyjnego struktur
obozu narodowego stały się wybory w 1935 r. Wtedy to z terenu Lubelszczyzny podjęto nie
tylko próby agitacji na rzecz bojkotu elekcji do parlamentu, ale również przedsięwzięto pierwsze kroki dla pozyskania nowych członków SN, a także utworzenia na terenie województwa
poleskiego komórki stronnictwa.20 Również w następnych miesiącach agitacja antyrządowa
odgrywała istotną rolę i traktowano ją najwyraźniej jako atut, mogący przyciągnąć kolejnych
zwolenników do nowych struktur.21
Wbrew lekceważącemu tonowi w stosunku do zwolenników SN, który pobrzmiewa w całym publikowanym niżej dokumencie, wiosną 1937 r. administracja poważnie zaniepokoiła się
możliwością rozwoju organizacyjnego stronnictwa. W czerwcu tego roku urząd wojewódzki polecał starostom „zwrócenie bacznej uwagi na to zagadnienie i w razie potrzeby […] wykorzystanie swoich środków i uprawnień, jakie mogą być użyte w stosunku do legalnie istniejącego
ugrupowania celem niedopuszczenia do umiejscowienia się SN w terenie”.22 Sądząc z innych

14

PAOB, f. 3, o. 4, d. 9, Sprawozdanie starosty brzeskiego z 4 IX 1936, k. 175; tamże, Sprawozdanie starosty
brzeskiego z 5 X 1936, k. 206.

15
16

PAOB, f. 2001, o. 4, d. 4979, Sprawozdanie sytuacyjne UWP za marzec z 9 IV 1938, k. 111.

Na ten temat szerzej, także w związku z postawą miejscowych działaczy i członków SN: P. Cichoracki,
Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX w. (Łomianki:
LTW, 2007): s. 198–253; W. Śleszyński, Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 V 1937 (Białystok: Archiwum
Państwowe w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Białymstoku, 2004): passim.

17

Przykłady publicystyki endeckiej, powstałej na kanwie wypadków z maja 1937 r.: „Brześć i Chaskielewicze”,
Myśl Narodowa, nr 24 (1937); L.N., „Morderstwo w Brześciu”, Warszawski Dziennik Narodowy, nr 154 (1937); „Na szlaku
Przytyk – Brześć n. Bugiem”, tamże, nr 144 (1937); „Strajk żydowski”, tamże, nr 142 (1937); P. Tomski, „Proces o mord
w Brześciu. Nienawiść środowiska żydowskiego do polskości”, tamże, nr 244 (1937); „O właściwe załatwienie sprawy
Żydów brzeskich”, tamże, nr 143 (1937); „Potrzeba placówek gospodarczych w Brześciu nad Bugiem”, tamże, nr 146
(1937); (Dan), „Brześć chce być polskim”, tamże, nr 166 (1937); L.N., „Na szlaku Przytyk–Brześć n. Bugiem”, tamże, nr
144 (1937); Sten., „W bardzo polskim Brześciu”, tamże, nr 165 (1937).

18
19
20

PAOB, f. 3, o. 1, d. 256, Pismo WSP UWP do Departamentu Politycznego MSW z 26 VI 1937, k. 24.
PAOB, f. 3, o. 1, d. 244, Sprawozdanie sytuacyjne starosty brzeskiego z 3 VII 1937, k. 200.

PAOB, f. 3., o. 3, d. 20, Sprawozdanie sytuacyjne nr 7 starosty brzeskiego za lipiec 1935; tamże, k. 366,
Pismo starosty brzeskiego z 4 IX 1935, k. 379.
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22

PAOB, f. 3, o. 4, d. 9, Sprawozdanie starosty brzeskiego z 3 III 1936, k. 50.
PAOB, f. 3, o. 1, d. 256, Pismo WSP UWP do starostów powiatowych z 10 VI 1937, k. 19.

obóz narodowy na polesiu w okresie międzywojennym

źródeł proweniencji urzędowej, miejscowi działacze narodowi istotnie zaczęli z większym
rozmachem dążyć do rozszerzenia wpływów politycznych. O wyraźnym poczuciu wzrastającego znaczenia zdaje się świadczyć choćby fakt objęcia działaniami propagandowymi wojska,
lansowanie własnej koncepcji polonizacji handlu, ale nawet stanowcze stanowisko w sprawie
ogólnokrajowego przywództwa w SN, sprowadzającego się do poparcia w walce o kierownictwo w partii Kazimierza Kowalskiego – notabene prezesa stronnictwa od października 1937 r.23
Wbrew nadziejom miejscowych sympatyków SN tamtejsze struktury organizacyjne nie
rozrosły się. Wydaje się, że złożyło się na to kilka czynników, z których kluczowym było powołanie w 1937 r. pod patronatem władz państwowych Obozu Zjednoczenia Narodowego.
Także w świetle prezentowanego niżej dokumentu widać, że sięgnięcie przez obóz sanacyjny
po część haseł ruchu narodowego stanowiło poważne zagrożenie dla funkcjonowania endecji
w warunkach kresowych.
W tym kontekście nie bez znaczenia pozostawał wspomniany wcześniej bardzo mały odsetek ludności polskiej. Sytuacja ta zawsze zdecydowanie osłabiała czynne postawy opozycyjne
nawet ze strony tych, którzy uważali się za krytyków obozu rządzącego. Poczucie liczebnej znikomości własnej grupy narodowej łatwiej skłaniało do wstąpienia w szeregi OZN. Kompromis
był zaś tym łatwiejszy, im bardziej obóz rządzący upodabniał swoją retorykę do języka części
opozycji. W realiach poleskich oznaczało to także podjęcie rywalizacji, zwłaszcza w propagandzie antyżydowskiej.24 Sądząc z ustaleń historiografii dotyczącej obszarów, na których kwestia
narodowościowa (mały odsetek Polaków) prezentowała się w sposób zbliżony, można mówić
o pewnej prawidłowości, jeśli chodzi o źródła relatywnego sukcesu obozu sanacyjnego pod
koniec okresu międzywojennego.25
Przykład brzeskiej komórki SN jest tu symptomatyczny. Pod koniec 1937 r. na zamkniętych zebraniach stosunek do OZN określono jako „wyczekujący” albo nieprzychylny.26 Kilka
miesięcy później władze koła nie zdecydowały się na bojkot wyborów parlamentarnych zaplanowanych na listopad 1938 r. W prywatnych rozmowach niektórzy członkowie SN deklarowali
nawet, że należy wziąć udział w głosowaniu „wszędzie tam, gdzie Polacy stanowią mniejszość”.27 Polesie było właśnie takim obszarem. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że jeszcze
w 1937 r. do OZN wstępowały osoby, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej angażowały się
w próby rozbudowy struktur SN na terenie województwa.28
W oparciu o akta wytworzone przez miejscową administrację w okresie od marca 1938 r. do
wybuchu II wojny światowej należałoby postawić tezę o radykalnym osłabieniu działalności
miejscowych zwolenników szeroko rozumianego obozu narodowego, w tym oczywiście także
SN. W 1938 r. na terenie województwa poleskiego próbował podjąć działalność również Ruch
Narodowo-Radykalny.29 Latem 1939 r. RNR zorganizował na Polesiu kursy polityczne, ale

23

Tamże, Pismo WSP UWP do DP MSW z 26 VI 1937, k. 24.
24
Opis tego zagadnienia na przykładzie młodzieżowej przybudówki OZN: P. Cichoracki, „Związek Młodej
Polski na Polesiu w latach 1937-1939”, Rocznik Lubelski, t. 36 (2010): s. 93-113.

25
26
27

W. Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym (Warszawa: Neriton, 2005): s. 266.

28
29

PAOB, f. 3, o. 1, d. 244, Sprawozdanie sytuacyjne starosty prużańskiego z 31 VII 1937, k. 215.

PAOB, f. 3, o. 1, d. 244, Sprawozdanie sytuacyjne starosty brzeskiego z 4 XII 1937, k. 337.

AAN, UWP, sygn. 30, Sprawozdanie sytuacyjne UWP za wrzesień z 8 X 1938, k. 87; PAOB, f. 2001, o. 4, d.
4979, Sprawozdanie sytuacyjne UWP za październik z 9 XI 1938, k. 148.

Administracja odnotowała np. pobyt w Pińsku jednego z czołowych działaczy wileńskiej „Falangi”
(Szychowski), ale prawdopodobnie nie uzyskała dokładnych informacji na temat okoliczności jego wizyty na Polesiu.
Rok wcześniej odnotowywano próby kolportażu tygodnika Falanga, które niekiedy były powstrzymane przez władze.
Tamże, Sprawozdanie sytuacyjne starosty brzeskiego z 4 VIII 1937, k. 233; tamże, Sprawozdanie sytuacyjne starosty

miały one charakter ogólnopolski i nie były najprawdopodobniej obliczone na pozyskanie sympatyków na miejscu.30 Ponadto do 1939 r. działała Narodowa Organizacja Radykalna, powstała
po rozłamie w Związku Młodej Polski jesienią 1937 r.31
Do wybuchu wojny OZN utrzymał pozycję hegemona na miejscowej scenie politycznej,
spychając do defensywy, czy nawet wręcz na margines życia politycznego, nie tylko prawicę
narodową, ale również inne struktury opozycyjne (np. PPS). Wiosną 1939 r. w miejskich wyborach samorządowych ugrupowania antysanacyjne nie uzyskały w województwie poleskim ani
jednego mandatu.32 Tamtejsze SN weszło wyraźnie w fazę stagnacji organizacyjnej, funkcjonowała jedynie komórka w Brześciu.33 Znamienne wydaje się stwierdzenie zawarte w raporcie
starosty brzeskiego za czerwiec 1939 r.: „Stronnictwo Narodowe i PPS żadnej działalności
nie przejawiły”.34 Stan ten trwał już wówczas od kilku miesięcy.35 Ostatnie miesiące pokoju upłynęły w cieniu rosnącego napięcia w stosunkach polsko-niemieckich, co w połączeniu
z przeprowadzeniem m.in. na terenie Polesia pierwszej fazy mobilizacji alarmowej zupełnie
wygasiło tamtejsze życie polityczne.
Prezentowany dokument pochodzi z zasobu Państwowego Archiwum Obwodu Brzeskiego
na Białorusi i znajduje się w zespole pińskiego starostwa powiatowego (fond 2001). Ma postać maszynopisu. Przygotowując materiał do druku, dokonano niesygnalizowanych zmian
w interpunkcji i niekiedy uwspółcześniono pisownię. Tekst dokumentu nie jest całkowicie
oryginalny, tzn. nie powstał jednorazowo. Pierwszych dziewięć akapitów zaczerpnięto niemal
w całości z opracowań powstałych w UWP w 1933 r.36

brzeskiego z 4 XII 1937, k. 337; PAOB, f. 2001, o. 4, d. 5602, Sprawozdanie sytuacyjne starosty pińskiego z 2 VII 1938,
k. 31.

30
Według danych uzyskanych przez administrację w jednym z nich uczestniczyło „2 nieznanych osobników
z terenu Polesia”. Na centralny charakter wspomnianych przedsięwzięć wskazuje to uczestnictwo m.in. Bolesława
Piaseckiego i Wojciecha Kwasieborskiego (PAOB, f. 3, o. 1, d. 331, Pismo WSP UWP do starostów powiatowych z 24 VII
1939, k. 2). Na podstawie opisu struktury terytorialnej RNR, która powstała w 1938 r., można sformułować przypuszczenie
o marginalnym znaczeniu Polesia dla kierownictwa tej organizacji. Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza
i działalność (Warszawa: PWN, 1985): s. 377 (przyp. 38).  
31
32
33
34

P. Cichoracki, Związek…, s. 102-103.
„Wynik wyborów samorządowych”, Gazeta Polska, nr 145 (1939).
Opracowanie „Stan polskiego posiadania na Polesiu” [1939], s. 227.

Sprawozdanie za czerwiec starosty brzeskiego z działalności partii politycznych i mniejszości narodowych
z 5 VII 1939 [fragment] [w:] Брест в 1919-1939 гг. Документы и материалы, (red.) Е.С. Розенблат (Брест:
Aльтернатива, 2009): s. 136.

35

AAN, UWP, sygn. 32, Sprawozdanie sytuacyjne UWP za marzec z 14 IV 1939, k. 26; tamże, Sprawozdanie
sytuacyjne UWP za kwiecień z 10 V 1939, k. 16.

36
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PAOB, f. 67, o. 1, d. 780, Sprawozdanie UWP na temat OWP [1933], k. 105; tamże, Sprawozdanie UWP na
temat SN i ChD z 9 V 1933, k. 106-108.

obóz narodowy na polesiu w okresie międzywojennym

*

1938 marzec 29, Brześć nad Bugiem – Opracowanie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu
Wojewódzkiego Poleskiego „Stronnictwo Narodowe na Polesiu”
Chcąc scharakteryzować siłę wpływów tzw. „Obozu Narodowego” na Polesiu, należy przede
wszystkim stwierdzić, że obóz ten do niedawna nie posiadał ani jednej własnej placówki partyjnej i w ciągu szeregu lat ubiegłych grupował nie tyle zwolenników nie tylko Stronnictwa
Narodowego, lecz również Chrześcijańskiej Demokracji oraz Obozu Wielkiej Polski i w pewnym okresie (lata 1924-1928) – nawet stronników [Polskiego Stronnictwa Ludowego]
„Piasta”. Różnice ideologiczne i taktyczne, występujące wyraźnie w akcji tych ugrupowań na
innych obszarach Państwa – na Polesiu zacierały się całkowicie, bowiem tu działały ze sobą
w całkowitej zgodzie i bez ujawniania właściwego oblicza partyjno-organizacyjnego.
Pierwszym objawem stwierdzającym obecność na Polesiu wpływów „narodowych” była
akcja przedwyborcza do sejmu 1922 r.37 Już wtedy w społeczeństwie polskim na Polesiu zupełnie wyraźnie zaznaczył się rozłam pomiędzy żywiołami zacofanymi, stojącymi na gruncie
zdecydowanej polityki szowinistycznej, i umiarkowanymi żywiołami demokratycznymi, dążącymi do ugruntowania państwowości polskiej na Kresach na zasadzie współżycia Polaków
z miejscową ludnością niepolską.
Reakcja szowinistyczna, zaprezentowana przez znaczną część ziemiaństwa i kler katolicki,
przystępowała do wyborów do drugiego sejmu pod hasłem obrony interesów lokalnych, tworząc tzw. „listy krajowe”, które skupiły miejscową N[arodową] D[emokrację] i Ch[rześcijańską]
D[emokrację] oraz konserwatystów, przeciwstawiając się demokratycznemu „Zjednoczeniu
Państwowemu na Kresach”. Oba te obozy nie potrafiły pozyskać zaufania ludności miejscowej,
dzieląc się wyłącznie głosami wyborców – Polaków, i to nie wszystkich, gdyż znaczna część tych
ostatnich oddała swe głosy na listy PPS i [PSL] „Wyzwolenia”. W wyniku wyborów „listy krajowe”
uzyskały w 1922 roku 8 767 głosów38, tj. 3.71 %, listy „Zjednoczenia Państwowego”39 – 12 343
głosy, czyli 5.23 % ogółu głosujących (na listy PPS i „Wyzwolenia”, które występowały oddzielnie, padło natomiast razem 114 021 głosów, tj. około 50 % ważnie oddanych głosów, i w wyniku
PPS uzyskała 4 mandaty, a „Wyzwolenie” 2 mandaty). Bazą wpływów N[arodowej] D[emokracji]
i Ch[rześcijańskiej] D[emokracji] oraz konserwatystów była wówczas (a i po tym – do przewrotu
majowego) Wojewódzka Rada Towarzystw Rolniczych w Brześciu n./B., która usiłowała, lecz bezskutecznie, rozszerzać wpływy „obozu narodowego” w terenie za pośrednictwem swych niższych
ogniw organizacyjnych do kółek rolniczych włącznie. Drugim ogniskiem tych wpływów była rzymskokatolicka Kuria Biskupia w Pińsku z ks. biskupem Zygmuntem Łozińskim40 na czele.
Po przewrocie majowym następuje coraz szybszy wzrost wpływów obozu demokratycznego, reprezentowany wówczas przez Poleski Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych,

37
38

Wybory do Sejmu I kadencji.

Mowa o listach „Bezpartyjnego Związku Polesia” (okręg 59 Brześć, lista nr 25) i „Zjednoczenia Krajowego
Polesia” (okręg 60 Pińsk, lista nr 24). W poszczególnych powiatach listy te zdobyły następującą ilość głosów: Brześć
– 2316, Kobryń – 124, Prużana – 851, Kosów Poleski – 384, Drohiczyn – 19, Kamień Koszyrski – 22 (razem w okręgu
59 – 4214 głosy, czyli 3.69 proc. ogółem oddanych); Pińsk – 1298, Łuniniec – 866, Sarny – 2389 (razem w okręgu
60 – 4553 głosy, czyli 3.62 proc. ogółem oddanych). T i K. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik zawierający
wyniki wyborów w województwach okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy
poglądowe (Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1923): s. 334, 336.
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Lista „Państwowego Zjednoczenia na Kresach” została zarejestrowana jako ogólnopolska (nr 22). T. i K.
Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927…, s. 114.
40

Zygmunt Łoziński (1870-1932) – biskup piński od października 1925 r.

który skutecznie reguluje [ruguje?] wpływy „narodowe” Woj[ewódzkiej] Rady Tow[arzystw]
Rolniczych. W czasie przedwyborczym do III sejmu41 BBWR, opierając w znacznym stopniu
swą akcję wyborczą na organizacji kółek rolniczych i związku osadników, stało się najsilniejszym stronnictwem na Polesiu, zdobywając 99 749 głosów, tj. 31.58% wszystkich ważnie oddanych głosów, a 63.2% ogólnej ilości głosów oddanych na wszystkie listy polskie.
Ugrupowania prawicowe, pozbawione już wtedy pomocy części konserwatywnego ziemiaństwa, które opowiedziało się za BBWR, mimo kompromisu zaproponowanego przez blok
rządowy w celu nierozbijania głosów polskich, w akcji wyborczej do III sejmu wystąpiły samodzielnie, ale tylko w jednym okręgu brzeskim. Agitacja wyborcza prowadzona była głównie
przez kler katolicki przy wykorzystywaniu ambony i szkół – dała jednak wyniki minimalne: na
zblokowaną listę ND, ChD i „Piasta” padło tylko 4 435 głosów, tj. 1.5%.42
Jeszcze silniej uwydatnił się spadek wpływów „obozu narodowego” w czasie wyborów do IV
sejmu43 w 1930 r. Utworzony pod patronatem biskupa Łozińskiego w Pińsku „Chrześcijański
Komitet Wyborczy”, mimo usilnej agitacji kleru (słynny list pasterski) oraz ówczesnego prezesa pińskiego oddziału Kresowego Związku Ziemian – Michała Ordy, uzyskał dla swej listy
niespełna 2000 głosów (z tego w samym Pińsku 200).44 Od czasu objęcia diecezji pińskiej
przez ks. biskupa Bukrabę45 kler katolicki zaniechał impulsywnego propagowania haseł „narodowych”, wskutek czego odpadała stopniowo coraz większa ilość zwolenników tych haseł
i w rezultacie „obóz narodowy” w latach 1932-1935 opierał się tylko na małej części ziemiaństwa, niewielkiej ilości akademików zrzeszonych w Związku Akademików Polesian oraz na
jednostkach spośród inteligencji miejscowej (wolne zawody). Ekspansja ugrupowań narodowych w teren była w tym czasie prawie żadna, a o zdobywaniu przez nie wpływów na wsi
nie mogło być mowy już choćby dlatego, że próby głoszenia haseł stronnictw prawicowych
wśród mas włościańskich całkowicie były zawiodły. Hasła te były wielce niepopularne i w rozumieniu włościan, agitowanych przez ugrupowania radykalne i wywrotowe, przedstawiały
wyłącznie interesy „panów”. Stąd też „obóz narodowy” działalność swą stale musiał opierać
na jednostkach od dawna związanych z prawicą i nie miał możności „odświeżenia swych sił”.
Mimo to propaganda haseł SN i OWP była prowadzona stale, głównie w łonie pewnych organizacji społecznych, w których ugrupowania te miały swoich zwolenników. Najczynniejszym propagatorem tych haseł na Polesiu był Zygmunt Czerwijowski, emerytowany naczelnik Wydziału
Rolnego w Urzędzie Wojewódzkim Poleskim, czynny działacz Stronnictwa Narodowego,
korespondent „Gazety Warszawskiej”, a później (i obecnie) „Warszawskiego Dziennika
Narodowego”.46 Będąc członkiem w zarządach paru miejscowych organizacji społecznych,

41
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Sejm II kadencji (1928-1930).

43
44

Sejm III kadencji.

45
46

Kazimierz Bukraba – biskup piński od lipca 1932 r.

W okręgu nr 59 (Brześć) PSL „Piast” nie wystawiło swojej listy (nr 25), natomiast wynik podany w dokumencie
to liczba głosów, jakie padły na Listę Katolicko-Narodową (nr 24). Rozkład głosów na listę nr 24 w wyborach 1928 r.
w poszczególnych powiatach okręgu 59 wypadł następująco: Brześć (w tym m. Brześć) – 2297 (1342), Kobryń – 422,
Prużana – 375, Kosów Poleski – 184, Drohiczyn Poleski 121, Kamień Koszyrski – 34. W okręgu 60 (Pińsk) prawica nie
wystawiła żadnej listy, T i K. Rzepeccy, Sejm i Senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach
okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe (Poznań: Wielkopolska
Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1928): s. 122, 124.  
Ani w okręgu brzeskim, ani w okręgu pińskim SN nie wystawiło swojej listy w wyborach w listopadzie 1930 r.
Autor dokumentu miał zapewne na myśli listę zarejestrowaną w okręgu nr 60 pod numerem 19. Oficjalnie uzyskała ona
863 głosy, z czego w powiecie pińskim – 331. „Imponujące zwycięstwo BB na Polesiu”, Polesie, nr 47 (1930).
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Wcześniej określano jako „domniemanego oboźnego OWP na województwo poleskie”. Zob. PAOB, f. 67, o.
1, d. 780, Sprawozdanie UWP z 9 V 1933, k. 107.
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Czerwijowski usiłował zjednywać sobie w tych organizacjach zwolenników i stopniowo rozszerzać swoje osobiste wpływy, zmierzając do całkowitego opanowania tych placówek w celu stworzenia punktu zaczepienia dla komórki SN lub OWP. Usiłowania jego spełzły na niczym głównie
wskutek jego bezkompromisowości, warcholstwa i nieumiejętności przekonywania osób mających na różne kwestie własne ustalone poglądy. W wyniku zraził on sobie szereg ludzi, nawet nie
odnoszących się wrogo do „obozu narodowego”, i z niektórych organizacji (m.in. z zarządu wojewódzkiego i zarządu okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu n./B.) musiał ustąpić.47
Równolegle z akcją Czerwijowskiego, ale niezależnie od niej, z inicjatywy grupy studentów
szkół akademickich, zgrupowanych w Związku Akademików Polesian od 1930 r.48, czynione
były próby zorganizowania w Brześciu n./B. stałej placówki „młodych OWP”. Zamierzenia te,
prowadzone przez czas dłuższy w sposób konspiracyjny w formie badania możliwości zgrupowania pewnej ilości ludzi, na których można by było oprzeć się w pracy organizacyjnej, nie zostały zrealizowane. Niepowodzenia na gruncie organizacyjnym nie powstrzymały kierowników
grupy „młodych OWP” od wystąpień zewnętrznych w akcji bezpośredniej.
Akcja ta przybrała formę ekscesów antyżydowskich, a zapoczątkowana została w listopadzie
1931 r. po znanych zajściach w miastach uniwersyteckich, w czasie których w Wilnie został zabity student Wacławski.49 W końcu listopada 1931 r. w Brześciu n./B. zanotowano trzy wypadki
wybicia szyb w lokalu Bursy dla Chłopców T[owarzyst]wa Opieki nad Sierotami Żydowskimi
w Polsce oraz kilka bójek między uczniami szkół powszechnych – chrześcijanami i żydami.
W czasie ferii, w czasie świąt Bożego Narodzenia 1931 r. przyjeżdżający na ferie studenci rozpoczęli kolportaż ulotek antyżydowskich Akademickiej Ligi Zielonej Wstążki50, nawołujące do
bojkotu sklepów żydowskich, a jednocześnie usiłowali podburzać uczniów szkół średnich do
wywoływania bójek z Żydami. Od tego czasu kolportaż bojkotowych ulotek antyżydowskich,
aczkolwiek w niewielkich rozmiarach, prowadzony jest stale. Treść ulotek jak i forma jest różnorodna; na wyróżnienie zasługują tylko ulotki wykonane na miejscu, a mianowicie:
1. Wywieszone we wrześniu 1932 r. na budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego
w Brześciu n./B., kartki z napisem ręcznym, powielone na szapirografie: „Precz z Żydami z sądownictwa polskiego” oraz 2. ulotki kolportowane w końcu kwietnia 1935 r. w Wysokiem
Litewskiem, wzywające do bicia i bojkotowania Żydów, wykonane na ręcznej drukarence i powielone na szapirografie w urzędzie gminnym.51
Od roku 1935 próby zorganizowania na Polesiu placówek Stronnictwa Narodowego były podjęte na nowo, przy czym zastosowano odmienną taktykę – terenem Polesia, a szczególnie miasta

47

Latem 1931 r. administracja mniej lekceważąco odnosiła się do inicjatyw Czerwijowskiego: „W odróżnieniu
od innych polskich stronnictw legalnych SN w czasie sprawozdawczym uaktywniło swą pracę na tyle, że w najbliższym
już czasie należy się liczyć z uzewnętrznieniem się działalności. W pierwszym rzędzie ma być utworzony «sekretariat
wojewódzki Stronnictwa Narodowego» w Brześciu”. Obok Czerwijowskiego wymieniano w tym kontekście nazwisko
kobryńskiego adwokata – Bobińskiego. PAOB, f. 67, o. 1, d. 1824, Sprawozdanie sytuacyjne UWP z 9 IX 1931, k. 90.   

48
Młodzież akademicka z Polesia organizowała się od początku lat 20. Wówczas funkcjonowało już Koło
Polesian na Uniwersytecie Stefana Batorego. A. Srebrakowski, „Przyczynki na temat związków Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie ze Śląskiem i Zagłębiem”, http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/srebrakowski/przyczynki.pdf.
49
50

Stanisław Wacławski zginął 10 XI 1931 r. w trakcie zamieszek na USB.

Liga (Obóz) Zielonej Wstążki miała na celu propagandę hasła bojkotu handlu żydowskiego, separację
towarzyską, izolację kulturalną i społeczną oraz walkę o ograniczenie liczby studiujących Żydów. Jej powołanie
było jednym z objawów reakcji studenckich środowisk narodowych na śmierć Stanisława Wacławskiego. A. Pilch,
„Rzeczpospolita akademicka”. Studenci i polityka 1918-1933 (Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997): s. 201.  

51

W tym okresie miał miejsce przynajmniej jeszcze jeden przypadek kolportowania ulotek antyżydowskich
wytworzonych na miejscu (w Pińsku w 1933 r.). Zob. PAOB, f. 3, o. 3, d. 11, Sprawozdanie starosty brzeskiego z 9 III
1933, k. 94.  

Brześć n./B., zainteresowali się działacze SN z województwa lubelskiego.52 Leon Kuczyński,
właściciel majątku Koroszczyn53 i prezes Zarządu Powiatowego SN w Białej Podlaskiej, oraz
Stanisław Kuczewski, właściciel majątku Krzyczew i członek Zarządu Powiatowego SN w Białej
Podlaskiej. Specjalnie zajął się tym Kuczewski, który nawiązał liczne kontakty w Brześciu n./B.
w sferach kupców, rzemieślników i robotników polskich oraz w niektórych kołach miejscowej
inteligencji sympatyzującej ze Stronnictwem Narodowym. Do akcji tej udało mu się wciągnąć
niejakiego Henryka Staszczyka, inwalidę wojskowego, osobnika o ciemnej przeszłości, demagoga, mającego pewien mir wśród bezrobotnych chrześcijańskich w Brześciu n./B. Staszczyk
założył w Brześciu n./B. placówkę Związku Hallerczyków54, do której zwerbował w charakterze sympatyków kilkudziesięciu bezrobotnych i przez nich rozpoczął szeroko zakrojoną agitację
wśród robotników, szerząc demagogiczne hasła, jak np. że Związek usunie Żydów z Brześcia
n./B., dostarczy wszystkim bezrobotnym pieniędzy na zakładanie sklepów, innym da pracę itd.
Obok tego stale nawoływano bezrobotnych do bicia Żydów, niszczenia im sklepów, stawiania oporu interweniującym funkcjonariuszom P[olicji] P[aństwowej] itd. Agitacja ta przybrała rozmiary i formy zagrażające spokojowi i porządkowi publicznemu, wobec czego placówka
Związku Hallerczyków została rozwiązana, a jej prezes, Staszczyk, aresztowany z polecenia
władz prokuratorskich. Wobec braku dostatecznych dowodów winy, Staszczyk został po paru
tygodniach zwolniony z aresztu zapobiegawczego i po porozumieniu z Kuczewskim przystąpił do zorganizowania w Brześciu n./B. koła SN. Rozpoczęto od akcji propagandowej, kolportując za pośrednictwem członków rozwiązanej placówki Związku Hallerczyków antyżydowskie wydawnictwa „Samoobrony Narodu” i ONR oraz okazowe egzemplarze „Warszawskiego
Dziennika Narodowego”. Ponadto w mieszkaniu Staszczyka odbyło się kilka zamkniętych zebrań zwolenników SN, na które przyjeżdżali prelegenci z województwa lubelskiego i udzielali
szczegółowych wskazówek co do prowadzenia dalszej akcji. Zebranie organizacyjne koła powiatowego Stronnictwa Narodowego w Brześciu n./B. odbyło się w mieszkaniu Staszczyka w dniu
25 czerwca 1936 r. przy udziale 15 osób. Po tym zebraniu rozpoczęto energiczny werbunek
członków, głównie spośród b. członków placówki Zw[iązku] Hallerczyków, przy czym w ciągu
miesiąca zapisało się do koła 86 osób.55
19 lipca odbyło się pierwsze zebranie walne członków koła powiatowego Stronnictwa
Narodowego w Brześciu n./B. przy udziale 17 osób, na którym wybrano pierwszy zarząd w następującym składzie: prezes – Stanisław Kuczewski, wiceprezes – Henryk Staszczyk, sekretarz – Flora Staszczykowa (żona Staszczyka), skarbnik – Stefan Batory, bezrobotny murarz,
członkowie zarządu: Styczyński Seweryn, Lenard Wacław i Demczuk Józef. Lokal Stronnictwa
mieścił się w mieszkaniu prywatnym Staszczyków.
Ponieważ do koła SN weszły prawie wyłącznie elementy zdeklasowane (zawodowi bezrobotni, często o kryminalnej przeszłości), dalsze próby werbowania członków na terenie
Brześcia nie dały wyników, gdyż nawet jawni zwolennicy SN spośród kupiectwa i inteligencji

52
Być może jakieś działania, mające na celu założenie koła SN w Brześciu podjęli równolegle działacze
stronnictwa z Białegostoku. PAOB, f. 2001, o. 4, d. 4980, Sprawozdanie UWP z 9 XI 1935, k. 104.  
53

Leon Kuczyński – ur. 1890 (Koroszczyn, pow. Biała Podlaska), prezes powiatowego SN w Białej Podlaskiej.
Był przedmiotem zainteresowania ówczesnego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UWP co najmniej od 1932 r.
PAOB, f. 1, o. 8, d. 1152, Informacja na temat L. Kuczyńskiego z 15 XI 1932, k. 1.

54

Pierwszy prezes brzeskiego oddziału Związku Hallerczyków nosił nazwisko Magoński. PAOB, f. 3, o. 4, d. 9,
Sprawozdanie starosty brzeskiego z 5 II 1936, k. 39.
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55
W tym czasie powołano również – jak należy przypuszczać nieformalną – placówkę SN we wsi Niechłosty,
gm. Motykały (na północ od Brześcia), która miała liczyć 19 osób (rolników). PAOB, f. 93, o. 1, d. 200, [Fragment raportu
Komendy Wojewódzkiej PP (?) z 1 VIII 1936], k. 16.
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nie chcieli wstąpić oficjalnie do koła i znaleźć się w jednym towarzystwie z jego dotychczasowymi członkami.56 Wytworzyła się więc tego rodzaju sytuacja, że obok oficjalnej organizacji,
jaką było koło SN w Brześciu n./B., powstała tu grupa niezorganizowana sympatyków, rekrutujących się spośród poważniejszych osób ze sfer inteligencji, ziemiaństwa i kupiectwa chrześcijańskiego, która finansowała wszelkie akcje koła SN. Łącznikiem między kołem a tą grupą
był prezes Stanisław Kuczewski.
21 stycznia 1937 r. wiceprezes koła SN, Henryk Staszczyk, został aresztowany na polecenie
prokuratury jako oskarżony o dezercję i dokonanie napadu rabunkowego. Faktyczne jego nazwisko
miało brzmieć Opalczyk Michał, i pod tym nazwiskiem był od dawna poszukiwany przez sądy we
Lwowie i Piotrkowie. Był to silny cios wymierzony Stronnictwu Narodowemu w Brześciu n./B.,
który przekreślił nadzieje Stronnictwa na oficjalne pozyskanie sympatyków. Wielu ludzi wspomagających akcje SN czyniło nawet wyrzuty Kuczewskiemu, że tolerował w kole kryminalistę, zamiast zawczasu usunąć go i nie kompromitować organizacji. Kuczewskiemu udało się jednak odpowiednio wyjaśnić sprawę Staszczyka i wciągnąć paru innych ludzi do Zarządu koła SN, m.in. Jana
Mordasa-Żylińskiego, b. naczelnika więzienia w Brześciu n./B., zwolnionego dyscyplinarnie z tego
stanowiska, oraz emerytowanego dyrektora oddziału Banku Polskiego w Brześciu n./B. – Bolesława
Jarmickiego.57 Równocześnie nasilono kolportaż własnych i sprowadzonych ulotek, wzywających
do bojkotu Żydów i popierania chrześcijańskich placówek handlowych, czym zjednano sobie przychylność Stowarzyszenia Kupców Polskich w Brześciu n./B. Czołowi działacze tego stowarzyszenia
po porozumieniu się z Kuczewskim założyli w dniu 5 V 1937 r. w Brześciu n./B. oddział Związku
Polskiego (Związku Popierania Polskiego Stanu Posiadania), który od razu dostał się pod wpływy
SN i rozpoczął prowadzenie akcji antyżydowskiej według wskazówek Stronnictwa Narodowego.
Wyzyskując prądy antysemickie, jakie zaczęły nurtować w społeczeństwie chrześcijańskim
po zajściach antyżydowskich w różnych miastach Polski w ciągu 1936 r. i pierwszej połowy 1937
r., a w szczególności po głośnych wypadkach brzeskich z 15 maja 1937 r.58, Koło SN i oddział
Związku Polskiego w Brześciu n./B. w lecie 1937 r. przeprowadziły wielką akcję antyżydowską,
kolportując wielkie ilości bibuły propagandowej oraz wystawiając pikiety przed sklepami żydowskimi. Wynikiem tej akcji były liczne zajścia między młodzieżą chrześcijańską i żydowską
i bicie szyb w domach żydowskich. Podobna akcja, lecz w znacznie mniejszych rozmiarach była
prowadzona w Pińsku, Kobryniu (gdzie próbowano założyć koło lub placówkę SN59) i Prużanie60

56
W ramach koła prowadzona była akcja pomocy bezrobotnym członkom, którym przekazywano żywność
i drobne sumy pieniężne. Na początku 1938 r. odnotowano, że beneficjentami takich przedsięwzięć było 14 osób. PAOB,
f. 2001, o. 4, d. 5600, Sprawozdanie UWP [?] z 9 II 1938, k. 2.  
57

Aresztowanego początkowo zastąpił na stanowisku wiceprezesa Władysław Stankowski, urzędnik, wcześniej
działacz miejscowego „Sokoła”. PAOB, f. 3, o. 1, d. 244, Sprawozdanie sytuacyjne starosty brzeskiego za styczeń z 4 II 1937.
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Zajścia te skoncentrowały się 13 V 1937.

Pierwsze próby założenia koła SN w Kobryniu miały miejsce w styczniu 1937 r. Zapewne kolejne zebranie
z udziałem przedstawiciela brzeskiego Koła SN, w trakcie którego omawiano możliwość utworzenia placówki SN, odbyło
się w tym mieście w czerwcu 1937 r. PAOB, f. 3, o. 1, d. 256, Meldunek Komendy Powiatowej PP w Kobryniu dla starosty
kobryńskiego z 21 I 1937, k. 3; tamże, Pismo WSP UWP do DP MSW z 26 VI 1937, k. 24.

60
Pierwsze próby zorganizowania koła SN w Prużanie podjęto zapewne w maju 1937 r. Zainicjował je
miejscowy adwokat Stefan Powała-Święciański, próbując zwołać wówczas zebranie organizacyjne. Według miejscowej
administracji odzew był jednak minimalny. W czerwcu i lipcu 1937 r. przybywali do Prużany delegaci z Brześcia i Białej
Podlaskiej, których celem także miało być powołanie komórki SN. W tym wypadku oparciem dla wszczęcia działalności
na miejscu mieli być najprawdopodobniej dwaj właściciele sklepów – Władysław Kucharski i Soroka. W ocenie jednego
z działaczy brzeskich powstało wówczas w mieście koło SN, liczące 12 osób, ale ludzie ci mieli cechować się małą
aktywnością. Prawdopodobnie komórka ta nie rozwinęła szerszej działalności. PAOB, f. 3, o. 1, d. 245, Sprawozdanie
starosty prużańskiego ze stanu bezpieczeństwa za maj z 8 VI 1937, k. 170; tamże, Pismo starosty prużańskiego z 8 VII
1937, k. 212; PAOB, f. 3, o. 1, d. 244, Sprawozdanie sytuacyjne starosty brzeskiego z 3 VII 1937, k. 200.     

oraz na terenie powiatu łuninieckiego, dokąd dojeżdżali instruktorzy koła SN w Brześciu n./B.
oraz akademicy – endecy z Wilna. Energiczne zarządzenia prewencyjne i represyjne w stosunku do ekscedentów już w październiku położyły kres wszelkim wystąpieniom zagrażającym
spokojowi i porządkowi publicznemu. Z drugiej strony akcja Obozu Zjednoczenia Narodowego
w łonie zrzeszeń kupców i rzemieślników polskich, a po części i w Związku Polskim poderwała
w tych organizacjach wpływy SN, co było tym dotkliwszą stratą dla Stronnictwa Narodowego,
że organizacje te cofnęły datki pieniężne na druk ulotek antysemickich.
W celu utrzymania swoich wpływów w zrzeszeniach gospodarczych, działacze SN zwołali w dniu 27 listopada 1937 r. konferencję porozumiewawczą, na którą zaprosili przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców Polskich, Związku Polskiego i sekcji gospodarczej Obozu
Zjednoczenia Narodowego. Tematem konferencji była sprawa uzgodnienia akcji tych wszystkich ugrupowań, podejmowanej w celu spolszczenia handlu i rzemiosła w Brześciu n./B.
Konferencja nie doprowadziła do żadnego wyniku, ponieważ przedstawiciele OZN zastrzegli
się, że nie posiadają odpowiednich mandatów i reprezentują wyłącznie własne poglądy oraz
odmówili podpisania protokołu i deklaracji porozumiewawczej.
Od tej chwili działalność koła SN w Brześciu n./B. ograniczyła się do akcji ściśle wewnętrznej. Kolportaż wydawnictw zmalał do minimum, wystąpienia zewnętrzne są b. nieliczne, odbywają się tylko od czasu do czasu zebrania członków, na których są wygłaszane przemówienia
o sytuacji politycznej. Ostatnio stwierdzone nadużycie pieniężne popełnione przez 2 członków Zarządu zniechęciły licznych członków koła do wszelkiej akcji.61
Stan organizacyjny Stronnictwa Narodowego w dniu 26 marca 1938 r.
Koło Powiatowe SN w Brześciu n./B.
Data założenia: 25 czerwca 1936
Lokal:
ul. Zygmuntowska nr 31
Ilość członków: 113
Prezes – Kuczewski Stanisław, właściciel majątku Krzyczew, pow. Biała Podlaska, wojew.
lubelskie (tam stale zamieszkały).
Wiceprezes – Gąkowski Alfred62, kupiec z Brześcia n./B.
Sekretarz – Stankowski Władysław63, pełni obowiązki sekretarza zastępczo na czas nieobecności w Brześciu n./B. Jana Mordasa-Żylińskiego, b. naczelnika więzienia, który wyjechał
na parę miesięcy.
Skarbnik – vacat (nadzór nad sprawami finansowymi sprawuje czasowo wiceprezes
Gąkowski Alfred oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarmicki Bolesław64, em[erytowany] dyrektor oddziału Banku Polskiego w Brześciu n./B.).

61
Wymowa tego fragmentu różni się od tonu niemal równoległego sprawozdania sytuacyjnego UWP.
Stwierdzono w nim, że wybory do zarządu brzeskiego koła SN, które odbyły się 27 III 1938 r., oznaczają wciągnięcie do
współpracy przedstawicieli inteligencji, a w związku z tym „należy liczyć się z istotnym uaktywnieniem koła SN w Brześciu
już w niedalekiej przyszłości”. Zob. PAOB, f. 2001, o. 4, d. 4979, Sprawozdanie sytuacyjne UWP za marzec z 9 IV 1938,
k. 111.      
62

Alfred Gąkowski – ur. 1906 r. (Zawiercie), był wówczas właścicielem składu opałowego w Brześciu. PAOB,
f. 2002, o. 2, d. 893, Pismo WSP UWP do DP MSW z 8 IV 1938, k. 155.

63

Władysław Stankowski (Stańkowski) – ur. 1871 r. (Wólka Mazowiecka, pow. Rawa Ruska), wówczas
emerytowany urzędnik, poprzednio dyrektor Banku Chrześcijańskiego. Tamże.  
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64

Bolesław Jarmicki – ur. 1899 r. (Ostrów, pow. kaliski). Tamże.

obóz narodowy na polesiu w okresie międzywojennym

Członkowie Zarządu: Jemielianow Ireneusz65, inwalida, właściciel kiosku z gazetami;
inż. Korybut-Daszkiewicz Konrad Teodor, inżynier-architek, wiceprezes oddziału Związku
Polskiego w Brześciu n./B.; Roszkowski Tadeusz.
Komendanci placówek: Roszkowski Tadeusz, Styczyński Seweryn, Szydłowski Antoni,
Lenard Wacław.66 (Teoretycznie m. Brześć n./B. jest podzielone na 4 placówki SN, na czele
których stoją komendanci. Biorą oni udział w posiedzeniach Zarządu. Praktycznie podział ten
nie ma żadnego znaczenia i placówki jako zorganizowane jednostki nie istnieją).
Wybitniejsi działacze i przedstawiciele SN na Polesiu, nie należący oficjalnie do Koła SN
w Brześciu n./B.
Czerwijowski Zygmunt, em[erytowany] naczelnik Wydziału Rolnictwa [Rolnego]
w U[rzędzie] W[ojewódzkim] Poleskim, właściciel majątku Wistycze w pow. brzeskim, współpracownik „Warszawskiego Dziennika Narodowego”.
Błażewski Roman, major w st. spocz., osadnik wojskowy, zamieszkały w Ostromeczewie,
w pow. brzeskim.
Gutowski Władysław, ziemianin, właściciel maj[ątku] Zwody Małe, b. prezes rady wojewódzkiej Kresowego Związku Ziemian i brzeskiego oddziału tego Związku.
Ks. kap[elan] Kunicki Henryk – w kurii biskupiej w Pińsku.
Ks. Zieja Jan67, b. wizytator nauki religii rz[ymsko]-kat[olickej] w diecezji pińskiej, obecnie w Mołodowie w pow. drohickim.68
Organizacji pozostających pod całkowitym wpływem Stronnictwa Narodowego na Polesiu
nie ma.

Organizacje pozostające pod częściowym wpływem Stronnictwa Narodowego
Nazwa i siedziba organizacji

% wpływów SN

Związek Polski/ Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania w Brześciu n./B

80

Związek Polski/ Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania w Pińsku

10

Polska Macierz Szkolna – Zarząd Wojewódzki w Brześciu n./B.

30

Kresowy Związek Ziemian (wszystkie oddziały na Polesiu)

15

Stowarzyszenie Kupców Polskich w Brześciu n./B.

40

Źródło: PAOB, f. 2001, o. 4, d. 4419Б, k. 7-14, mps, kopia.

65

Ireneusz Jemielianow – ur. 1906 r. (Brześć), wówczas emerytowany policjant, posiadał kiosk z tytoniem
i prasą. Tamże.

66
67

Wacław Lenard (Leonard) – ur. 1896 r. (Zbulitów Mały, pow. radzyński), robotnik. Tamże.

Jan Zieja (1897-1991) – od 1928 r. prowadził działalność duszpasterską na Polesiu. http://www.zieja.ovh.org/
zyciorys_gorska.htm.

68

W 1937 r. właściciele tamtejszego majątku, rodzeństwo Skirmuntów (m.in. Konstanty Skirmunt, minister
spraw zagranicznych w latach 1921-1922), przekazało go zakonowi Urszulanek. Ksiądz Jan Zieja był kapelanem w tym
ośrodku. Tamże.

Raport z Wilna

pod okupacją sowiecką (1944)
Elżbieta Kowalczyk
Przeżycia Polaków z Wileńszczyzny w okresie II wojny światowej były wyjątkowo dramatyczne. Pięciokrotnie zmieniająca się władza okupacyjna i panujący powszechnie terror
powodowały w 1944 r. ogólne zdezorientowanie społeczeństwa w sytuacji politycznej i poczucie osamotnienia. Krzyżujące się na tym terenie wpływy Niemców, Litwinów i Sowietów
zmuszały polskich mieszkańców Wileńszczyzny do przeciwstawienia się jednocześnie kilku
wrogom. Ostatecznie z rywalizacji o dominację na polskich kresach północno-wschodnich wyszedł zwycięsko Związek Sowiecki, który opanował te tereny, włączając je w skład marionetkowej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (LSRS).
Jednym z istotnych narzędzi polityki Stalina wobec Polski był powołany w Moskwie
1 marca 1943 r. Związek Patriotów Polskich (ZPP), skupiający komunistów polskich w ZSRS.
Patriotyczna nazwa maskowała rzeczywiste cele tej organizacji: przygotowanie warunków
do przejęcia władzy przez komunistów i sowietyzacji powojennej Polski. Swoją działalność
ZPP zainaugurował po zerwaniu przez Kreml w kwietniu 1943 r. stosunków dyplomatycznych z Rządem RP na uchodźstwie. Stopniowe zajmowanie przez Armię Czerwoną w 1944 r.
przedwojennego terytorium państwa polskiego, skłoniło Zarząd Główny ZPP1 do zabiegania
u władz sowieckich o pozwolenie na rozbudowę Związku na tych terenach. Pomimo ogromnej
niechęci ze strony litewskich władz partyjnych, Stalin wyraził zgodę na organizację Zarządu
Republikańskiego ZPP w LSRS. O fakcie tym Wanda Wasilewska poinformowała Prezydium
Zarządu Głównego ZPP 15 lipca 1944 r.
Utworzenie oddziału ZPP na przedwojennych Kresach Północno-Wschodnich RP stanowiło dla działaczy Związku sprawę kluczową. Oficjalnie podkreślano, że w obliczu skomplikowanych stosunków narodowościowych na tych terenach oraz licznych aresztowań przez władze
sowieckie osób podejrzanych o przynależność do AK, trzeba jak najszybciej otoczyć miejscową
ludność polską zorganizowaną opieką.2 Jednak komunistom chodziło przede wszystkim o to,
żeby ZPP objął wpływami propagandowymi bardzo liczny tam żywioł polski, i przyczynił się
do odseparowania go od wpływów polskiego podziemia niepodległościowego uznającego Rząd
RP na uchodźstwie. Ponadto Stalin chciał rękoma polskich komunistów zlikwidować polski

1

Szerzej na ten temat: A. Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi ZSRS (19431946) (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994).
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Szerzej na ten temat: E. Kowalczyk, Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie 1944-1946
(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010).

Raport z Wilna pod okupacją sowiecką (1944)

charakter tego obszaru, m.in. poprzez zniszczenie słabnącego, po lecie 1944 r., polskiego podziemia niepodległościowego. Angażując się w akcję ewakuacyjną (ekspatriacyjną), polscy komuniści przyczynili się do zmiany struktury narodowościowej Wileńszczyzny.
Ewakuacja stanowiła szczególnie dotkliwe doświadczenie. Przed Polakami doświadczonymi latami wojny stanęło widmo opuszczenia rodzinnej ziemi. Z dnia na dzień musieli podjąć
decyzję: żyć w obcym państwie, narażać się na represje ze strony władz LSRS, ale pozostać
w swoich domach, czy wyjechać za tzw. Linię Curzona – zamieszkać w Polsce pojałtańskiej
i stracić kontakt z ziemią swych ojców. Decyzja o wyjeździe oznaczała też w większości wypadków utratę dorobku całego życia.
Władze sowieckie doskonale sobie zdawały sprawę z napiętych stosunków narodowościowych na Wileńszczyźnie. Dlatego też przywiązywały ogromną wagę do tego, by wysłać tam
osoby mające odpowiednie nastawienie ideologiczne i wyczucie polityczne, oraz które znają
ten teren i ludzi. Mieli to być ludzie „zaufani”, dyspozycyjni wobec Sowietów, którzy jednak
nie zrażą mieszkańców do idei ZPP, lecz postarają się uzyskać ich przychylność i poparcie.
Wśród nich znaleźli się: Andrzej Nowicki3, Stefan Jędrychowski4, Jerzy Putrament 5 oraz Irena

3
Andrzej Nowicki (2 XII 1906 – 26 IV 1982), ur. w Wilnie. W 1924 r., po ukończeniu szkoły średniej, wyjechał
do Paryża na studia wyższe, które ukończył w 1929 r. (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – Wydział Dziennikarstwa).
W 1925 r. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Francji, a w 1926 r. do Komunistycznej Partii Francji
(KPF). W latach 1927-1929 zajmował stanowisko sekretarza sekcji polskiej Paryskiego Okręgowego Komitetu KPF
oraz pełnił różne funkcje społeczne w związkach zawodowych. W 1930 r., po powrocie do kraju, wstąpił w Wilnie
do nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB). Pracował zarobkowo w charakterze kasjera stacji
miejskiej Towarzystwa Wagonów Sypialnych. W latach 1932-1934 przejął stanowisko sekretarza Związku Zawodowego
Robotników Budowlanych w Wilnie. W 1934 r. aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach, w którym przebywał
6 miesięcy. Po wyjściu z więzienia wyjechał do Warszawy, gdzie pozostał do października 1939 r., pracując w charakterze
współpracownika redakcji Agencji Wschodniej i Codziennej Gazety Handlowej. W październiku 1939 r. na skutek działań
wojennych wyjechał do Wilna. W 1940 r. aresztowany przez policję Republiki Litewskiej. W lipcu 1940 r., po amnestii
Rządu Ludowego, wrócił do Wilna, gdzie objął stanowisko komisarza ds. uchodźców – Polaków, oraz zastępcy
redaktora odpowiedzialnego gazety Prawda Wileńska. Na tym stanowisku pracował do chwili ewakuacji w czerwcu
1941 r. Następnie pracował na różnych stanowiskach, m.in. w Zarządzie Kopalni w Tadżykistanie, w Kazachstanie.
W maju 1943 r. został wezwany na Zjazd Patriotów Polskich do Moskwy, a po przyjeździe rozpoczął pracę w Zarządzie
Głównym ZPP w ZSRS, w Wydziale Prasy i Informacji. Po powrocie do Polski zamieszkał w Bydgoszczy, skąd
w niedługim czasie przeniósł się do Warszawy.
4

Stefan Jędrychowski (19 V 1910 – 29 V 1996), w okresie międzywojennym członek organizacji lewicowych
intelektualistów w Wilnie. W latach studenckich aktywnie działał w grupie Henryka Dembińskiego. W 1937 r. aresztowany
i skazany na 4 lata więzienia. Współwydawca czasopisma Po prostu, współpracownik Żagarów, przyjaciel Czesława
Miłosza, opisany w jego książce Zniewolony umysł. W 1943 r. współorganizator ZPP i DP im. T. Kościuszki, od 1944 r.
członek PPR, następnie PZPR. W latach 1956-1971 zasiadał w Biurze Politycznym KC PZPR. W 1944 r. skierowany do
Resortu Informacji i Propagandy PKWN, ambasador w Paryżu i Moskwie. W latach 1945-1947 zajmował się w rządzie
żeglugą i handlem zagranicznym. W latach 1951-1956 pełnił funkcję wicepremiera. Po dymisji Adama Rapackiego
w wyniku nagonki marcowej 1968 r., przejął resort spraw zagranicznych, a w początkowym okresie ekipy Gierka (19711974) pełnił funkcję ministra finansów. W latach 1956-1968 przewodniczył Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Wyznaczony na posła do KRN (1944-1947), później regularnie pełnił mandat w Sejmie RP i PRL (1947-1972). W latach
1985-1990 członek Rady Naczelnej ZBoWiD.

5
Jerzy Putrament (1910-1986), „Aron Pirmas”, „Bruno Kramarczyk”, „Jerzy Baniewski”. Uczęszczał do Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce i Gimnazjum im. K. Chodkiewicza w Lidzie. W 1934 r. ukończył studia
na Wydziale Humanistycznym USB w Wilnie (specjalizacja filologia polska). Prozaik, poeta, publicysta, członek grupy
literacko-artystycznej Żagary, działacz MW, potem tzw. grupy Henryka Dembińskiego i Związku Lewicy Akademickiej
„Front”. Jako poeta debiutował w 1932 r. W latach 1935-1935 był członkiem redakcji pisma literackiego Po prostu. Po
ataku Niemiec na ZSRS ewakuował się do Moskwy, gdzie pracował w redakcji Nowych Widnokręgów. Współtwórca
ZPP i DP im. Tadeusza Kościuszki, w której pełnił funkcję oficera oświatowo-polityczny. W 1947 r. został mianowany
ambasadorem w Paryżu. W 1950 r. wrócił do działalności literackiej. Został sekretarzem generalnym, a następnie wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZLP. W latach 1966-1971 współredaktor, a potem (1972‑1981) redaktor naczelny
Miesięcznika Literackiego. Autor czterech tomików wierszy, tomu nowel i powieści.

Sztachelska.6 Byli to ludzie związani z Wilnem, o poglądach komunistycznych, którzy orientowali się w sytuacji panującej na Wileńszczyźnie.
Irena Sztachelska pochodziła z Wilna. Znała specyficzny charakter tego wielokulturowego
miasta i stosunki tam panujące. Miała tam również przyjaciół, znajomych, na pomoc których
mogła liczyć. Raport z 1944 r. świadczy o wnikliwości i dobrej orientacji Sztachelskiej w warunkach, które zastała w Wilnie. Poniższy dokument znakomicie oddaje atmosferę tzw. kotła
wileńskiego w początkach trzeciej okupacji sowieckiej. Sztachelska porusza w nim wszystkie
palące problemy, z którymi borykali się Polacy zamieszkujący Wileńszczyznę.

6
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Irena Sztachelska (13 I 1911 – ?), ur. w Wilnie. W 1929 r. ukończyła Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Wilnie,
a następnie kontynuowała naukę na Wydziale Lekarskim USB, który ukończyła w 1936 r. W czasie studiów należała do
grupy młodzieży akademickiej Henryka Dembińskiego i Stefana Jędrychowskiego. W latach 1932-1935 członkini Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, Związku Lewicy Akademickiej „Front”, Społecznego Klubu Medyków. W 1934 r.
rozpoczęła działalność w Komunistycznym Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi (KZMZB) (komórce akademickiej).
W 1935 r. aresztowana i sądzona w tzw. Procesie Lewicy Akademickiej w Wilnie, uniewinniona. W latach 1936-1937
współpracowała z pismami Po prostu i Karta. Po rozwiązaniu KZMZB, w 1938 r. zapisała się do PPS, ale ze względu na
różnice ideologiczne wystąpiła z niej. W 1937 r. rozpoczęła pracę w Klinice Chorób Dziecięcych jako wolontariuszka,
a następnie jako młodsza asystentka. W 1940 r. została delegatem do Rady Najwyższej LSRS. W latach 1940-1941
instruktor opieki nad matką i dzieckiem w Miejskim Wydziale Zdrowia oraz w Prezydium Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Wilnie. W 1941 r., po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, ewakuowała się z mężem, Jerzym
Sztachelskim, w głąb ZSRS. Do końca 1941 r. pracowała w Menzelińsku (Tatarska Autonomiczna Republika Sowiecka)
jako lekarz Stacji Opieki nad matką i dzieckiem oraz oddziału dziecięcego miejscowego szpitala. Na początku 1942 r.
została przyjęta, jako ochotniczka, do 16. Litewskiej Dywizji Strzeleckiej (do 80. Samodzielnego Batalionu Sanitarnego).
W czerwcu 1943 r., zgodnie z wytycznymi Ludowego Komisariatu Obrony ZSRS (NKO ZSRS), została przeniesiona
do DP im. Tadeusza Kościuszki, awansując jednocześnie do stopnia kapitana, a następnie do Batalionu Kobiecego
im. Emilii Plater Armii Polskiej, gdzie została zastępcą dowódcy ds. polityczno-wychowawczych. Z początkiem 1944 r.
rozpoczęła pracę w Wydziale Wojskowym ZPP w Moskwie na stanowisku kierownika referatu opieki nad inwalidami
i rodzinami wojskowymi. W lipcu 1944 r. na własną prośbę została skierowana do Wilna, gdzie wraz z siostrą Marią Dziewicką, A. Derugą i W. Janiszewskim włączyła się w organizowanie struktur ZPP na Wileńszczyźnie. Pod koniec 1944 r.
wyjechała wraz z rodziną do Białegostoku, a w 1945 r. do Warszawy. W latach 1945‑1947 pracowała w Ministerstwie
Zdrowia. W 1945 r. została mianowana przewodniczącą Zarządu Głównego Ligi Kobiet. W 1947 r. weszła do Sejmu
Ustawodawczego z listy państwowej, a od 11 II 1947 r. była kandydatem PZPR do Sejmu. W lutym 1949 r. zapisała się
do PZPR. Od 1947 r. pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W 1981 r. oddała legitymację partyjną na znak
protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

Raport z Wilna pod okupacją sowiecką (1944)

*

1944 – Raport kpt. Ireny Sztachelskiej dla Bolesława Bieruta dotyczący sytuacji w Wilnie pod okupacją
sowiecką
Odpis
Poufne
Do
a
Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej1
Raport o sytuacji w Wilnie kpt. Sztachelskiej Ireny
(na podstawie wyjazdu służbowego w dniach 18 VII
– 3 IX [19]44 [r.]).
1. Warunki ekonomiczne: są ciężkie, trudności żywnościowe, zniszczenie miasta, brak
elektryczności, wody, nigdzie nie ma szyb w oknach, ogromna ilość pogorzelców, od czasu do
czasu naloty niemieckie wzbudzające szaloną panikę.
2. Stosunki narodowościowe: Wilno nigdy nie było tak polskiem miastem, jak obecnie.
Większość żydów [sic!] zginęła, litwini [sic!] prawie wszyscy wyjechali z niemcami [sic!],
stosunki narodowościowe są bardzo napięte – nigdy nie było takiej nienawiści między polakami [sic!] a litwinami [sic!], jak obecnie. Wpłynęły na to następujące fakty: 1. Wszystkie
mordy popełniane na żydach [sic!] i polakach [sic!] w czasie okupacji niemieckiej były dokonane rękami litwinów [sic!], z których rekrutowały się bataliony egzekucyjne; 2. litwini
[sic!] masowo współpracowali z niemcami [sic!] (gestapo, policja, urzędy); 3. Prawie wszyscy
litwini [sic!] z Wilna odeszli razem z niemcami [sic!], obecnie wielu ich wraca, i natychmiast
zajmuje dobre stanowiska, z których często usuwa się polaków [sic!]. Np. wypadek z apteką Szpitala Czerwonego Krzyża, gdzie aptekarz uciekł i zostawił całą aptekę bez opieki, naznaczony na to miejsce polak [sic!] w czasie walk siedział w aptece, nie dał nic zrabować,
obecnie po 1½ miesiąca powrócił dawniejszy kierownik, litwin [sic!], i natychmiast usunięto
kierownika polaka [sic!], a poprzedni wrócił ze wszystkimi honorami na dawniejsze stanowisko. Takich wypadków jest bardzo wiele. 4. Faworyzowanie litwinów [sic!] w Wilnie kosztem
ludności polskiej: a/ na miasto o 95% ludności polskiej otwarto 2 gimnazja polskie, 2 litewskie,
1 rosyjskie i 1 białoruskie2; b/ do szkoły akuszeryjnej kandydatki tylko władające językiem

a
1

Z lewej strony odręczna adnotacja o treści: Ob[ywatel] Bierut.

Krajowa Rada Narodowa (1 I 1944 – 17 I 1947), ciało polityczne utworzone przez podziemie komunistyczne
jako alternatywa dla Polskiego Państwa Podziemnego. Skupiała przedstawicieli ugrupowań komunistycznych i skrajnie
lewicowych o nastawieniu prosowieckim.

2

Z 24 polskich szkół średnich ogólnokształcących, które istniały w Wilnie przed wybuchem II wojny światowej,
w listopadzie 1939 r. litewskie władze oświatowe pozostawiły zaledwie 2 gimnazja męskie i 2 gimnazja żeńskie z polskim
językiem wykładowym. Kolejna reorganizacja szkolnictwa wileńskiego nastąpiła w związku z powstaniem w lipcu
1940 r. LSRS. Lituanizacja zamieniła się w sowiecką indoktrynację. Na bazie polskich szkół średnich, już raz w listopadzie
„reformowanych”, utworzono w Wilnie 14 szkół średnich (tzw. pełnych) i jedną niepełną, z czego 2 z językiem wykładowym
litewskim, 1 – z rosyjskim, 8 – z polskim i 3 – z żydowskim. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wszystkie szkoły
z innym językiem wykładowym niż litewski uległy likwidacji. Gdy 13 VII 1944 r. Wilno zajęli Sowieci, nastąpiły kolejne
zmiany w szkolnictwie. Jesienią 1944 r. powstały zaledwie 2 polskie szkoły średnie: męska i żeńska. Ostatecznie po
2 latach zostały połączone w jedną koedukacyjną. A. Rojecki, „Okruchy wspomnień. Materiały do dziejów szkolnictwa
średniego w Wilnie w latach II wojny światowej” [w:] Wilno jako ognisko oświaty w latach próby. Świadectwa o szkole lat
1939-1945 (Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki, 1991): s. 78-99; A. Głowacki,
Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej 1939-1941 (Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego,
1998): s. 450-458; S. Lisiecki, Będzie Polska (Kraków: nakładem autora, 1995): s. 50-55; E. Kowalczyk, Działalność
Związku Patriotów Polskich..., s. 196-197.

litewskim; c/ dotychczas teatr polski nie ma lokalu – w tej chwili mogłyby działać 4 teatry
polskie w Wilnie – już zorganizowane – ale nie mają ani lokalów, ani zabezpieczenia moralnego
i materialnego. Skandalicznie wygląda sprawa teatru dramatycznego. W 1941 r. teatr dramatyczny polski musiał ustąpić z gmachu na Pohulance, gmach ten zajął teatr litewski – teatrowi
polskiemu przystosowano jedno z kin przez odpowiednią przeróbkę lokalu. Obecnie lokal ten
oddaje się również – litewskiej operze. Teatr polski dramatyczny i operetka są zmuszone mieścić się w lokalu operetki „Lutnia” – co zupełnie uniemożliwia pracę teatru dramatycznego.
Teatr litewski do tej pory jest niezorganizowany. Ale nie może grać również teatr polski, gdyż
pierwszy wystąpić musi teatr litewski.3 d/ Sprawa uniwersytetu – mimo wielkiej ilości profesorów polskich w Wilnie, mowy nie ma o wykorzystaniu ich na uniwersytecie jako wykładowców.
Wykłady mają być tylko w języku litewskim i częściowo rosyjskim. Większość profesorów nie
umie ani po rosyjski, ani po litewsku.4
Stosunek władz miejscowych (CK Partii [Komunistyczna Partia (bolszewików) Litwy])
do tych spraw streszcza się do następujących uwag (rozmowa z [Antanasem] Snieczkusem5,
I sekretarz CK [KP(b)L]):
1. Są w trudnem położeniu ze względu na bardzo antysowieckie nastroje wśród ludności
litewskiej.
2. Gdyby polakom [sic!] dać możność i całkowitą swobodę organizowania się, to mieliby
wszystko (teatry, szkoły, uniwersytet) znacznie lepiej zorganizowane i na wyższym poziomie
niż litwini [sic!].
3. Muszą dawać pewne przywileje litwinom [sic!], choćby to było kosztem interesów kulturalnych i materialnych ludności polskiej.

3
Przed wojną działały w Wilnie teatry zawodowe: dramatyczny – Teatr Miejski przy ul. Wielka Pohulanka,
Teatr Polski „Lutnia” z siedzibą przy ul. Mickiewicza, rewia „Qui pro Quo” przy ul. Ludwisarskiej, teatr dla dzieci „Bajka”
przy ul. Mała Pohulanka oraz wiele teatrów amatorskich. W 1940 r., po ponownym zajęciu miasta przez ZSRS, nadal
funkcjonowały dwa teatry: Teatr Miejski, zwany „Pohulanką”, oraz Teatr Muzyczny „Lutnia”. Teatr Miejski mieścił się
w najlepszym gmachu teatralnym w Wilnie – na Wielkiej Pohulance. W latach przedwojennych świetnie prosperował.
Sytuacja radykalnie zmieniła się, gdy Wilno zajęli Litwini. Postanowieniem Ministerstwa Oświaty z końca 1939 r. polski
zespół teatralny musiał opuścić ten budynek, który przejął Państwowy Litewski Teatr Opery. Jako tymczasową przyznano
im małą, pozbawioną infrastruktury teatralnej, scenę przy ul. Końskiej 3. Następnie, dzięki zabiegom kierownictwa teatru,
nowe władze ministerialne przyznały Polakom gmach kina „Helios” przy ul. Wileńskiej 38. Drugi obok „Pohulanki” Teatr
Muzyczny „Lutnia” w lipcu 1940 r. władze litewskie postanowiły znacjonalizować i przekształcić placówkę w teatr ludowy.
Poza tymi dwoma scenami, w 1940 r. w Wilnie prosperowały inne, mniejsze teatrzyki: Studio Literacko-Artystyczne
„Ksantypa”, Teatr Miniatur, teatr kukiełek „Bajka”, Międzynarodowy Teatr Młodego Widza oraz rewie: „Tempo”
i „Światowid”. Latem 1941 r., po inwazji niemieckiej na ZSRS, budynek przy ul. Wileńskiej został przejęty przez Niemców
i oddany firmie „Kraft durch Freude”. Polskie placówki kulturalne zlikwidowano. Po wkroczeniu w 1944 r. Armii Czerwonej
do Wilna sytuacja zmieniła się. Sprawą teatrów polskich zainteresował się Zarząd Republikański ZPP w LSRS. Dzięki
zabiegom jego działaczy, 6 X 1944 r. KC KP(b)L wydał decyzję o powołaniu dwóch polskich teatrów pod auspicjami
wileńskiego ZPP. Archiwum Wschodnie Ośrodka „Karta”, I/35, H. Bielicka, [Relacja], k. 2; J. Henryk-Spalińska, Życie
teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2005): s. 45-78; A. Maliszewski, „Teatr
wileński w latach 1939-1945”, Pamiętnik Teatralny, z. 1-4 (1963): s. 214-216; tegoż, Na przekór nocy (Warszawa: b.w.,
1968): s. 105-133; E. Kowalczyk, Działalność Związku Patriotów Polskich..., s. 141-145.

4
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie został zlikwidowany 15 XII 1939 r. przez władze Litwy smetonowskiej.
Od września 1940 r. uczelnia funkcjonowała jako sowiecki Uniwersytet Wileński. Tak było do czerwca 1941 r., czyli do
inwazji Niemiec na ZSRS. Następnie USB funkcjonował jako uczelnia litewska, zaś od września 1944 r., po wyparciu
wojsk niemieckich przez Sowietów, ponownie jako uczelnia sowiecka. ZR ZPP w LSRS próbował interweniować u władz
litewskich, by na byłym Uniwersytecie prowadzono wykłady w języku polskim. Władze litewskie nie wyraziły na to zgody.
A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków…, s. 475-481; S. Lewandowska, Losy Wilnian. Zapis rzeczywistości okupacyjnej.
Ludzie, fakty, wydarzenia 1939-1945 (Warszawa: Neriton, 2004): s. 258-259; Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego
przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały, (red.) P. Łossowski (Warszawa: Interlibro, 1991):
s. 1-104; E. Kowalczyk, Działalność Związku Patriotów Polskich…, s. 202-203.
5
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Antanas Snieczkus – I sekretarz KC KP(b)L, szef powołanego 26 listopada 1942 r. Litewskiego Sztabu Ruchu
Partyzanckiego.
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4. Władze czasami używają demagogicznego posunięcia, opowiadając o prześladowaniach
litwinów [sic!] przez polaków [sic!] na Suwalszczyźnie.
Antysemityzm: jest również dość silny, grają tu rolę 2 czynniki6:
1. Spekulacja rzeczami i zarobki na rzeczach po zamordowanych i ukrywających się Żydach.
2. Niechęć ludności polskiej za bierny stosunek do kaźni, jakie się odbywały w Ponarach pod
Wilnem7, ludności żydowskiej.
3. Stosunek do ZSRR ludności polskiej jest negatywny. Motywując to następująco:
1. Sprawa Katynia, co do której niemcy [sic!] przeprowadzili w Wilnie bardzo sprytną robotę: ogłaszanie nazwisk, imienne zawiadomienia, fotografie w gazetach itp.
2. Historia z Armią Krajową. Armia Krajowa powiększyła się w ciągu ostatnich trzech tygodni przed oswobodzeniem Wilna dzięki rozkazowi przedstawicieli z Londynu, aby czynnie współpracować z Czerwoną Armią i wziąć udział walkach o Wilno.8 Do Armii Krajowej
w dniach walki o Wilno poszło moc młodzieży chłopskiej, inteligenckiej i robotniczej, która
brała aktywny udział w walkach o Wilno.
Około 500 osób z AK zginęło w walkach o Wilno. Walczyli z dużym poświęceniem. Po
oswobodzeniu Wilna przez 2 dni pełnili oni służbę milicji z biało-czerwonymi opaskami.
Później władze wojskowe kazały im opuścić Wilno. Dowództwo otrzymało propozycję wstąpienia do Armii Czerwonej albo Polskiej, jakoby odmówiło. Wtedy całe dowództwo (na bankiecie u władz wojskowych) zostało aresztowane. Żołnierze i oficerowie zostali internowani
w obozie w Miednikach.9

6
Niechęć do Żydów na Wileńszczyźnie miała dużo głębsze i bardziej skomplikowane przyczyny, niż opisała
w swym raporcie Irena Sztachelska. Przede wszystkim, o czym autorka raportu nie mogła napisać otwarcie, niechęć
ta wynikała z powszechnego przekonania wśród ludności o licznym udziale Żydów w NKWD. Istotnie, w sowieckim
aparacie okupacyjnym (w tym także w strukturach ZPP) znalazł się znaczny odsetek Żydów, zarówno jako tajnych informatorów, jak i funkcjonariuszy na dość wysokich stanowiskach. Przykładem może być choćby naczelnik Wydziału
Wojskowego ZPP w Wilnie, Benedykt Szymański (właśc. Szerman), lekarz wileński, który w dokumentach NKWD funkcjonuje jako agent pseudonim „Usacz” (pol. „Wąsacz”). Nie był to odosobniony przypadek. Ponadto wiosną 1944 r.
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie znajdowało się duże zgrupowanie oddziałów „czerwonej” partyzantki podporządkowanej Sowietom, która występowała czynnie przeciwko oddziałom AK. Grupy te były dość licznie zasilane przez
miejscowych Żydów, którzy ukrywali się w okolicznych lasach. Ich widoczna obecność wśród sowieckich partyzantów
również wpływała na negatywne ustosunkowanie się polskiej ludności do Żydów w ogóle.

7
W czasie II wojny światowej las w Ponarach był miejscem masowych mordów organizowanych przez
Niemców, w których udział wzięli litewscy kolaboranci, rekrutujący się spośród Szaulisów. Zginęło tam około 100 tys.
osób, głównie polskich Żydów (około 70 tys.) i Polaków (17‑18 tys.). Zob. szerzej: M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach
1941‑1944 (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008).
8

Chodzi o walki o Wilno, które się toczyły w dniach 7‑13 VII 1944 r. Ostatecznie wojska niemieckie zostały
wyparte z miasta przez Armię Czerwoną, wspomaganą przez oddziały AK, które realizowały operację „Ostra Brama”
(część składowa operacji ogólnopolskiej pod kryptonimem „Burza”).

9

Chodzi o rozmowy, które prowadził ppłk Adam Krzyżanowski z dowódcą 3. Frontu Białoruskiego – gen. Iwanem Czernichowskim. 7 VII 1944 r. Krzyżanowski nawiązał kontakt z gen. Czernichowskim. 17 lipca został zaproszony do
jego sztabu w celu podpisania ostatecznego porozumienia. Po przybyciu na miejsce Krzyżanowski został aresztowany,
a oddziały polskie skoncentrowane w okolicach wsi Bogusze otoczone i rozbrojone przez Sowietów. Dało to początek
zakrojonej na szeroką skalę operacji likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego. Akcja mająca na celu aresztowanie dowództwa AK i rozbrojenie oddziałów była zaplanowana przez władze sowieckie zgodnie z rozkazem Stalina
z 14 VII 1944 r. (dyrektywa nr 220 145). Trwała od 18 do 20 lipca. Aresztowano i rozbrojono 7924 żołnierzy i oficerów AK,
z czego uwolniono zaledwie 2.5 tys. Większość partyzantów skierowano do oddalonego 28 km od Wilna obozu w Miednikach Królewskich.

Z Armii Polskiej10 przyjechał w tym czasie do Wilna płk Soroka-Wiśniowiecki11, który przyjechał do obozu internowania AK i proponował wstąpienie do „Zbrojnych Sił Polskich” (płk
Soroka jest polakiem [sic!] radzieckim i źle mówi po polsku). Żołnierze i oficerowie AK zbiorowo odmówili, żądając wypuszczenia dowództwa i motywując, że złożyli przysięgę i mogą
się podporządkować tylko rozkazom dowództwa. Wtedy oficerów osadzono w więzieniu na
Łukiszkach12, a żołnierzy wywieziono do obozu w Kałudze13, gdzie – jak widać z ich listów –
często ćwiczą pod dowództwem oficerów Armii Czerwonej, a częściowo są używani do roboty.
Ponieważ AK była ostatnio bardzo masową organizacją, internowanie AK i wywiezienie jej
w głąb Rosji wywołało wielkie rozgoryczenie w społeczeństwie wileńskim.
3. Sprawa Wilna. „Litwini współpracowali z niemcami [sic!], mordowali żydów [sic!] i polaków [sic!], uciekli z niemcami [sic!], a teraz w nagrodę Związek Sowiecki oddał im Wilno,
i gdzie tu jest sprawiedliwość”.
4. Strach przed represjami i wyjazdem do Kazachstanu. Wielu ludzi motywuje to, że „sowietów” boją się znacznie więcej niż niemców [sic!], bo niemcy [sic!] czynią wszystko „w majestacie prawa”, jak kogoś rozstrzelają albo wywiozą na roboty, to zawsze napiszą i ogłoszą, jak
i za co, a „sowieci” biorą „nie wiadomo za co, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo dokąd”.
5. Sprawa mobilizacji jest sprawą, którą należy omówić specjalnie.
4. Mobilizacja na terenie Wileńszczyzny przebiega b[ardzo] źle.
1. Na razie mobilizacja była nie ogłoszona, wręczano indywidualne wezwania do wojenkomatów14, co wywołało złe wrażenie – „tajna łapanka”.
2. Po tygodniu mobilizacja została oficjalnie ogłoszona – roczniki 1909-1926. Ogłoszono
oficjalnie mobilizację do Armii Czerwonej.
W sprawie mobilizacji polaków [sic!] do Armii Polskiej nie było żadnych oficjalnych
oświadczeń. Nie zezwolono na żadną propagandę Armii Polskiej (CK Partii [KP(b)L]) w czasie trwania mobilizacji. Nie było nigdzie w komisjach poborowych przedstawicieli Armii
Polskiej. Ludność polska była zdezorjentowana, dokąd właściwie mobilizuje się polaków
[sic!], tym bardziej, że władze wojskowe miejscowe nie były poinformowane, dokąd odsyłać
polaków [sic!]. Wszystkie transporty szły na wschód, były wiadomości od nowo zmobilizowanych ze Smoleńska, Mińska, Wiaźmy. Ostatnio był list od grupy polaków [sic!] z Murumu,
zmobilizowani byli na Wileńszczyźnie, jest wśród nich 60% oficerów i podoficerów, są w Armii
Czerwonej i proszą o ułatwienie wstąpienia do Armii Polskiej (list znajduje się w wydziale
wojskowym w Moskwie15).

10

Polskie Siły Zbrojne w ZSRS, inaczej Armia Polska w ZSRS lub Armia Berlinga – nazwy przyjęte na określenie
polskich jednostek wojskowych formowanych w ZSRS pod kierownictwem polskich komunistów. Tworzono je po wyjściu
z ZSRS Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem gen. Andersa. Początek dała im utworzona 6 V 1943 r. 1. DP im. Tadeusza Kościuszki.

11

Putrament.

Agitację na rzecz wstąpienia do Armii Berlinga w obozie w Miednikach Królewskich prowadził również Jerzy

12
Oficerowie AK zatrzymani w Boguszach zostali osadzeni w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a następnie wywiezieni do obozu w Riazaniu. W połowie 1945 r. przewieziono ich (oprócz ppłk. Krzyżanowskiego) do obozu w Ostaszkowie, w obwodzie kalinińskim. Część z nich wcielono do 282. pp Armii Czerwonej.
13

Na początku sierpnia 1944 r. wszyscy żołnierze znajdujący się w Miednikach Królewskich zostali przewiezieni
do Kaługi (obwód kałuski – leżący na południowy zachód od Moskwy). Tam utworzono z nich 361. rezerwowy pp Armii
Czerwonej. Wkrótce jednak został rozwiązany, gdyż Polacy nie chcieli złożyć przysięgi. Archiwum Wschodnie Ośrodka
„Karta”, II/1539/1K, A. Duda, [Relacja], k. 13.
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14
15

Wojenkomat – wojskowa komenda uzupełnień.
Chodzi o Wydział Wojskowy ZG ZPP w Moskwie.
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Organizacje londyńskie momentalnie wydały odezwy o bojkocie mobilizacji. Zaczęła się
ucieczka do lasu, „bronirowanie się”b, zmiana dokumentów itp. Do mobilizacji zgłosiły się
nieliczne jednostki ze wsi i miasta. Zaczęły się poszczególne akty terroru – zabijanie i odbieranie spisów mobilizacyjnych przewodniczącym sielsowietów16 i sekretarzom, zabijanie
poszczególnych oficerów sowieckich. Pod tym względem sytuacja na Białorusi jest znacznie
gorsza – walki poszczególnych oddziałów polskich i sowieckich w lasach.
Wielu z tych ludzi, mając pewność pójścia do Armii Polskiej, poszłoby chętnie, zgłaszało
się do nas wielu oficerów i żołnierzy AK i dawniejszej Armii Polskiej, aby pomóc im wstąpić
do Armii Polskiej, ofiarowali się nawet wyprowadzić całe oddziałki z lasów. Prosili o polskich
przedstawicieli, którzy by ich zabrali do Armii Polskiej.
Do sowieckich wojenkomatów iść nie chcą za nic, boją się, że ich wywiozą za Ural itp. Tem
bardziej, że nieoficjalnie się ani pisze, ani mówi, że Polacy mają iść do Armii Polskiej; wręcz
przeciwnie – i agitatorzy, i prasa polska w Wilnie („Prawda Wileńska”17) prowadzą agitację do
Czerwonej Armii.
Taki sposób postawienia sprawy wpędził w lasy i w podziemia i tę część ludności polskiej,
która by do Armii Polskiej poszła dobrowolnie, gdyby jej dano do tego warunki, ale do Armii
Czerwonej iść nie chce. Duży wpływ na zły przebieg mobilizacji miało internowanie i wywiezienie AK.
Sprawa mobilizacji była przez pewien czas centralną sprawą dla nastrojów wileńskich
i – mimo moich licznych listów w tej sprawie (do ob. [Stefana] Jędrychowskiego18, [Jakuba]
Bermana19, [Wandy] Wasilewskiej20, gen. [Zygmunta] Berlinga21, płk. [Mieczysława]

b
16
17

Bronirować się – rusycyzm, znaczy rejestrować się.
Sielsowiet – rada wiejska.

Prawda Wileńska – organ prasowy Okręgu Wileńskiego KP(b)L. Pismo zaczęło ukazywać się regularnie
w drugiej połowie sierpnia 1944 r. Jego odpowiednikiem w języku litewskim był komunistyczny dziennik Tiesa (Prawda).

18
19

Zob. przypis 6.

Jakub Berman (23 XII 1901 – 10 IV 1984), ur. w Warszawie, w rodzinie żydowskiej, jako syn Isera i Guty. Ukończył
studia prawnicze na UW. W 1924 r. został członkiem ZMK, a w 1928 r. – KPP. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do ZSRS.
Wiosną 1941 r. został jednym z redaktorów Sztandaru Wolności – organu Komunistycznej Partii Białorusi. Od listopada 1941
do maja 1943 r. był kierownikiem polskiego kursu w szkole komunistycznej w Kusznarenkowie. W grudniu 1943 r. powołano
go na sekretarza Wydziału Krajowego ZPP. Współorganizator Centralnego Biura Komunistów Polskich oraz PKWN w ZSRS.
Od sierpnia 1944 do grudnia 1948 r. członek Biura Politycznego PPR, następnie do maja 1956 r. członek Biura Politycznego
PZPR, zaś w latach 1952‑1954 członek Prezydium Rady Ministrów. W latach 1954‑1956 wiceprezes Rady Ministrów, członek
Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, nadzorującej aparat represji w Polsce (1949‑1954).
W maju 1957 r. został usunięty z PZPR. W 1983 r. odznaczony medalem KRN. Zmarł w Warszawie.

20

Wanda Wasilewska (21 I 1905 – 29 VII 1964), ur. w Krakowie, córka Leona Wasilewskiego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Działaczka Związku Młodzieży Socjalistycznej i Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych.
W okresie międzywojennym współpracowała z wieloma lewicowymi pismami, m.in. periodykiem Naprzód, Robotnikiem,
Dziennikiem Popularnym, Obliczem Dnia. Mimo komunizujących poglądów, nie należała formalnie do KPP, lecz wstąpiła
do PPS, gdzie szybko została członkiem Rady Naczelnej (1934‑1937). We wrześniu 1939 r. przedostała się do Kowla.
Przyjęła obywatelstwo sowieckie i zamieszkała we Lwowie, gdzie objęła faktyczne kierownictwo nad grupą polskich
i ukraińskich komunistów. Zorganizowała pismo Czerwony Sztandar, zamieszczając tam swoje artykuły. Na początku
1940 r. nominowano ją do funkcji członka Rady Najwyższej ZSRS z Okręgu Lwów. W 1941 r. przyjęto ją do WKP(b) z zaliczeniem stażu przedwojennego w PPS. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wyjechała w głąb ZSRS, gdzie wraz
z Jerzym Putramentem założyła pismo Nowe Widnokręgi. Wstąpiła do Armii Czerwonej i została jej korespondentem
wojennym. Współuczestniczyła w powołaniu polskiej 1. DP im. Tadeusza Kościuszki oraz 1. Armii WP. Jedna z głównych
inicjatorek powołania ZPP w ZSRS. W 1944 r. z ramienia PPR mianowano ją przewodniczącą PKWN. Po 1945 r. nie zdecydowała się wrócić do Polski. Wraz z trzecim mężem, Ołeksandrem Kornijczukiem, zamieszkała w Kijowie. Przez sześć
kadencji była deputowaną do Rady Najwyższej ZSRS. Po wojnie działała w Światowej Radzie Pokoju. Zmarła w Kijowie.

21

Zygmunt Berling (27 VI 1896 – 11 VII 1980), we wrześniu 1914 r. zaciągnął się do Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do odtworzonego 4. ppleg. W wojnie polsko-bolszewickiej wsławił się podczas obrony
Lwowa jako dowódca V batalionu kieleckiego. W latach 1915‑1920 studiował na Wydziale Prawa UJ, a następnie w Wyższej

Mietkowskiego22, ob. [Stefana] Wierbłowskiego23 itp.) – nie została w swoim czasie załatwiona, co wycisnęło piętno b[ardzo] silne na niekorzystne nastroje wileńskie.
Obecnie trzeba już iść agitować do lasu, tem bardziej, że w czasie trwania mobilizacji zezwolono na założenie ZPP w Wilnie, sprawa ta została załatwiona dopiero po ukończeniu właściwej mobilizacji. Wiele osób otrzymało odroczenia do 1 X i 15 IX [19]44, częściowo więc te
sprawy są aktualne i obecnie; tem bardziej, że w lasach siedzi wiele wartościowej, a otumanionej młodzieży.
3. Mobilizacja starszych roczników przeprowadza się częściowo, drogą indywidualnych wezwań do wojenkomatów. Idą oni na roboty w Wilnie (m[iędzy] innymi zmobilizowano w ten
sposób 2 profesorów uniwersytetu).
5. Akcja rządu londyńskiego jest niesłychanie aktywna i zorganizowana; odezwy, biuletyn
informacyjny, komunikaty radjowe codziennie. Prawie całe społeczeństwo polskie jest zorganizowane w podziemne polskie organizacje. Rząd londyński jest powszechnie uważany za
reprezentację narodu i rząd prawowity.
Na każde zdarzenie londyńczycy momentalnie reagują. W czasie mego pobytu w Wilnie
ukazały się odezwy następujące:
1. W stosunku do ZPP i Armii Polskiej – negatywnym jako do zdrajców i rozbijaczy jedności
narodowej, wezwanie do bojkotu.
2. O bojkocie mobilizacji wszelkimi sposobami i środkami.
3. O stosunku do wyjeżdżających do Lublina24 – są to zdrajcy, ich postępki są zdradą stanu.
Agitacja londyńczyków ma dość dobry żer w Wilnie ze względu na specyficzne warunki. W ostatnich czasach było szereg aresztów wśród działaczy londyńskich w Wilnie, między

Szkole Wojennej w Warszawie. W 1930 r. awansował na ppłk. i dostał przydział dowódczy. Początkowo w 6. ppleg. w Wilnie,
a następnie jako dowódca 4. ppleg. w Kielcach. W czerwcu 1939 r. odszedł z wojska na własną prośbę. Od 1 VII 1939 r.
odbywał praktykę w służbie cywilnej w Warszawie w Państwowym Instytucie Rozrachunkowym. Ewakuowany do Brześcia
wraz z Instytutem przyjechał do Wilna. Aresztowany 4 X 1939 r. przez NKWD, więziony w Starobielsku, potem w Moskwie.
Po agresji Niemiec na ZSRS i układzie Sikorski‑Majski wstąpił do tworzonej przez gen. Władysława Andersa Armii Polskiej.
Po ewakuacji armii do Iranu pozostał w ZSRS. W 1943 r. mianowany przez Józefa Stalina dowódcą 1. DP im. Tadeusza
Kościuszki i awansowany do stopnia gen. bryg. W marcu 1944 r. został dowódcą 1. Armii WP. Od 22 VII 1944 r. zastępca
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w stopniu gen. dyw. Osobistym rozkazem Stalina z 30 IX 1944 r. odwołany ze stanowiska dowódcy 1. Armii WP. Następnie studiował w Wyższej Wojskowej Akademii Sił Zbrojnych im. Woroszyłowa w Moskwie.
10 II 1947 r. wrócił do Polski i organizował Akademię Sztabu Generalnego. W 1953 r. przeszedł na wojskową emeryturę.

22

Mieczysław Mietkowski (25 XI 1903 – 27 IV 1990), syn Zachariasza i Estery. W latach 1922‑1938 członek KPP.
W latach 1931‑1934 studiował w Instytucie Czerwonej Profesury w Moskwie, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. W latach 1939‑1943 pracował w Wydawnictwie Literatury w Językach Obcych w Moskwie. Stał na czele Wydziału Politycznego
1. DP im. Tadeusza Kościuszki, członek PPR, a następnie PZPR, wiceminister bezpieczeństwa publicznego. W 1954 r.,
w wyniku wszczęcia dochodzenia w sprawie stosowania tortur w MBP, wyłączony z kierownictwa resortu i wykluczony
z PZPR.

23

Stefan Wierbłowski (19 III 1904 – 4 XII 1977), członek KPP. Po rozpoczęciu działań wojennych w 1939 r. udał
się do ZSRS, członek KC PPR, zastępca szefa Resortu Informacji i Propagandy PKWN, po powołaniu Rządu Tymczasowego podsekretarz w Ministerstwie Informacji i Propagandy. 30 III 1945 r. otrzymał nominację na posła RP w Pradze, od
22 VI 1945 do 28 XI 1947 r. ambasador w Czechosłowacji.

24
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Od początku istnienia ZR ZPP w LSRS (jeszcze przed oficjalnym powstaniem Wydziału Repatriacyjnego) organizował transporty Polaków i Żydów, posiadających przed 17 IX 1939 r. obywatelstwo polskie, którzy wyrazili zgodę na
pracę w administracji państwowej. Najczęściej byli to fachowcy niezbędni w odbudowie kraju. Pomysł wyszedł z ZG ZPP.
Takimi transportami opuścili Wilno np. prof. Jan Dembowski, prof. Sergiusz Schiling-Siengalewicz i Stanisław Fedecki.
Wszyscy zostali skierowani do Lublina (poza prof. Janem Dembowskim, którego skierowano do pracy w ambasadzie
w Moskwie), by pracować w strukturach PKWN.

Raport z Wilna pod okupacją sowiecką (1944)

innymi aresztowano 2 profesorów uniwersytetu – [Stefana] Ehrenkreuza25 i [Ludwika]
Chamaja26, co wzburzyło silnie opinję społeczną.
6. Nastroje ludności polskiej są bardzo ciężkie, zgnębione, rozpacz i niechęć do pracy.
1. Wyczekiwanie, że wreszcie coś się zmieni – niechęć organizowania się do pracy społecznej i politycznej, „trzeba poczekać”.
2. Liczenie na wojnę sowiecko-amerykańsko-angielską – dość rozpowszechnione.
3. Ostatnio zaczął się rozprzestrzeniać pogląd, że sowiety [sic!] są silne, że nadchodzą
bardzo ciężkie czasy dla Polski pod ich wpływem, że sytuacja jest tragiczna, że wojny sowiecko-angielskiej może nie być.
4. Ostatnio wielu ludzi straciło grunt pod nogami, Londyn zaczyna się kompromitować,
sami nie wiedzą, co robić, żyją nadzieją pogodzenia się „dwóch rządów”. Wielu uczciwych
ludzi z tej grupy przechodzi straszne męczarnie duchowe.
5. Sprawa Warszawy, żal i pretensje do Armii Czerwonej, że nie pomaga Warszawie. Gazeta
polska w Wilnie „Prawda Wileńska” o Warszawie nic nie pisze.
7. Stosunek do ZPP i Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Należy tutaj rozróżnić kilka stanowisk:
1. Zdrajcy, którzy sprzedali Polskę ZSRR.
2. Ludzie uczciwi, którzy rzeczywiście chcą demokracji, ale są igraszką w rękach sowieckich, którzy w chwili, kiedy przestaną być potrzebni, „frazesy patriotyczno-demokratyczne”
– po odegraniu roli konia trojańskiego – zostaną zlikwidowani, a Polska będzie 17-ą republiką.
3. Zbyt wielcy realiści, którzy myślą przyziemnie i poszli drogą najmniejszego oporu i wysiłku – przez co silnie utrudniają położenie Polski na arenie międzynarodowej (sprawa granic),
gdyż stwarzają pozory rozbicia jedności narodowej i pozory, że część narodu idzie za polityką
sowiecką. W ten sposób placówkę, którą mógł bronić rząd londyński (granice), oddaje się bez
wystrzału, dzięki swemu tylko istnieniu PKWN i ZPP.
8. Stosunek do Armii Polskiej – na ogół dobry.
Stosunek ten nieco psuje obecność w Wilnie batalionu zapasowego27, którego dowódcą jest
polak [sic!] radziecki, źle mówiący po polsku – kapitan Wańkowicz, a zastępcą dowódcy żyd

25

Stefan Ehrenkreutz (13 X 1880 – 20 VII 1945), profesor USB w Wilnie, w 1939 r. rektor tej uczelni. Po I wojnie
światowej zasłużył się jako organizator archiwów państwowych. Autor szeregu prac dotyczących Litwy i stosunków polsko-litewskich, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1934), członek przybrany Towarzystwa
Naukowego we Lwowie, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, organizator i długoletni prezes zarządu Instytutu
Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie. Podczas II wojny światowej kierował w konspiracji Polskim Uniwersytetem Wileńskim. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej do Wilna został (28 VIII 1944) aresztowany przez NKWD.
Zmarł w szpitalu więziennym z wyczerpania organizmu 20 VII 1945 r.

26
Ludwik Chamaj (15 II 1888 – 22 X 1959), historyk, historyk kultury i filozofii, pedagog, kierownik Katedry
Filozofii i Pedagogiki w USB w Wilnie, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Po zamknięciu USB przez władze
litewskie 15 XII 1939 r. kontynuował działalność dydaktyczno-naukową w konspiracji. Lata wojny przeżył w Wilnie. Zaangażował się w tajne nauczanie na USB oraz w tajną działalność polityczną (Stronnictwo Ludowe). Aresztowany w końcu
sierpnia 1944 r. i osadzony w więzieniu przy ul. Ofiarnej. Skazany na 10 lat łagru (Spasskij Zawod koło Karagandy,
Kazachska SRS). W 1955 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. Początkowo zatrudniony w Pracowni Dziejów
Oświaty PAN, a następnie mianowany profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
27
Latem 1944 r. zaczęto formować polski pułk zapasowy. W jego polski charakter trudno było uwierzyć. Dowódca mówił jedynie łamaną polszczyzną, a brak kadry oficerskiej i podoficerskiej wzmagał dodatkowo nieufność do
tworzonej formacji.

[sic!] – porucznik Cukrowski. Daje to powód do niewłaściwych dowcipów na temat oficerów
Armii Polskiej. Batalion jest zupełnie nieumundurowany, każdy żołnierz jest inaczej ubrany.
9. ZPP w Wilnie zorganizowało się w trudnych warunkach. Przez miesiąc mniej więcej władze
litewskie miejscowe (CK Partii [KP(b)L]) opierały się wszelkiemi siłami, nie dając zezwolenia na organizację. Dopiero po interwencjach przez Moskwę, po otrzymaniu stamtąd rozkazu
dały zezwolenie.
Odbiło się w dużej mierze na przebiegu mobilizacji (uniemożliwienie agitacji po linji werbowania ludzi do Armii Polskiej).
Obecnie istnieją pewne opory (obawa, że ZPP będzie „drugą władzą” w Wilnie – wyrażona
w mojej obecności przez sekretarza CK Partii [KPL], [Antanasa] Snieczkusa).
Zarząd w pełni nie jest ukonstytuowany. Jest sekretarz odpowiedzialny – Maria Dziewicka28
– Sierakowskiego – 25-2, instruktor młody, b[ardzo] wartościowy chłopak – Antoniak Jerzy29,
buchalter i kierownik sekretariatu – znany działacz endecki (stara endecja, idąca na współpracę
z ZSRR) – człowiek zdaje się uczciwy i b[ardzo] energiczny – Juljan Łaszkiewicz30 – dawny nasz
kolega z uniwersytetu oraz kierownik klubu – [Zbigniew] Zambrzycki.31 Dokoła tego kręci się
grupa ludzi, która nie może jeszcze przeskoczyć pewnych oporów, ale dużo i aktywnie pomaga.
Niestety, wielu ludzi, który mogliby wiele zdziałać na terenie Wilna, zostało zabranych do Lublina.
Zarząd ma wiele trudności: lokalu już b[ardzo] dawno obiecanego nie może dostać, nie
ma należytego kontaktu z Lublinem i Moskwą i dlatego nie można było szeregu zasadniczych
spraw (mobilizacja, sprawa teatru i szkolnictwa, sprawa uniwersytetu) załatwić.

28

Maria Dziewicka (14 VI 1912 – 28 XII 1997), ur. w Wilnie, ekonomistka, działaczka komunistyczna. W 1935 r.
aresztowana przez Policję Państwową. Współpracowała z sowiecką rozgłośnią „Radio Wilno” (1940‑1941). Współorganizatorka wileńskiego oddziału ZPP. Od września do listopada 1944 r. pełniła funkcję sekretarza odpowiedzialnego ZR
ZPP w LSRS, członkini Prezydium i Zarządu ZR ZPP w LSRS. Mimo swego zaangażowania w organizację wileńskiego
oddziału ZPP, w grudniu 1944 r. opuściła stanowisko pracy i wyjechała do Warszawy. Podjęła pracę na stanowisku kierownika Wydziału w Zarządzie Głównym ZS „Samopomoc Chłopska”. W 1948 r. pracowała w Wydziale Rolnym Komitetu
Centralnego PPR, a rok później w Instytucie Ekonomiki Rolnej, gdzie była kierownikiem jednego z wydziałów. W okresie
od 1 IX 1951 do 30 IX 1968 r. pracowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) jako zastępca profesora w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Produkcji. W 1952 r. powierzono jej obowiązki prodziekana Wydziału
Planowania Przemysłu na rok 1952/1953. W marcu 1968 r. aktywnie włączyła się w protesty studenckie, popierając żądania studentów, za co została wydalona z PZPR i dyscyplinarnie zwolniona z pracy na uczelni. Od 1978 r. na emeryturze.

29
Jerzy Antoniak (28 XII 1919 – ?), od 5 II 1942 do 10 XII 1943 r. przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. W 1943 r. wrócił do Wilna i nawiązał kontakt z sowieckim oddziałem „Pieti”. Jednocześnie zatrudnił się w organizacji Todt jako technik-motorysta (pełni funkcję informatora dla oddziału sowieckiego). Po powstaniu ZPP w Wilnie,
zatrudniony w Wydziale Wojskowym jako instruktor. Ściśle współpracował z W. Alchimowiczem. Wspólnie wyjeżdżali
w teren w celu prowadzenia agitacji wśród członków polskiego podziemia niepodległościowego na rzecz ujawnienia się.
Za jego działalność sąd specjalny AK wydał na niego wyrok śmierci. Podczas pracy w ZPP utrzymywał ścisły kontakt
z funkcjonariuszem NKGB w Wilnie – Czapłyginem. W styczniu 1945 r. na tle konfliktu z kierownikiem Wydziału Wojskowego – B. Szymańskim, został zwolniony z pracy w ZPP i wyjechał do Polski. Funkcjonariusz MBP (Departament I,
Wydział I), od lipca 1949 r. w GZI WP.
30

Julian Łaszkiewicz (20 VI 1912 – ?), w 1921 r. przyjechał wraz z rodziną do Wilna. Tu ukończył gimnazjum,
a następnie studia na Wydziale Prawa USB. W 1938 r. rozpoczął aplikację sądową. W czasach studenckich udzielał
się w życiu akademickim, należał do MW. Od 1938 r. zaprzestał udzielać się w sferze społeczno-politycznej. W latach
1939‑1941 pracował w różnych instytucjach, np. w Miejskim Komitecie Wykonawczym w wydziale pomiarowym. Po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej pracował jako kolporter prasy podziemnej. W 1943 r. aresztowany przez gestapo.
Udało mu się zbiec z więzienia i przez pewien czas ukrywał się m.in. w domu ks. Wasilewskiego pod Lidą. Do Wilna
wrócił w 1944 r. wraz z Armią Czerwoną, już jako współpracownik NKGB pod pseudonimem „Siwy”(Siedoj). W Wilnie
włączył się w działalność ZPP, pełniąc w nim funkcję instruktora wojskowego, następnie w PKWN.
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Zbigniew Zambrzycki – wileński działacz komunistyczny, członek tzw. grupy Dembińskiego. Włączył się w organizację ZPP w Wilnie. Był m.in. odpowiedzialny za kolportaż prasy w Wydziale Kultury, Oświaty i Propagandy.

Raport z Wilna pod okupacją sowiecką (1944)

Odbyło się kilka zebrań prywatnych i wielkie zebranie informacyjne publiczne z wyświetlaniem filmu o Armii Polskiej, które na ogół przeszły dobrze (za wyjątkiem demonstracji na
temat „Polskiego Wilna”). Jest jednocześnie niechęć i zainteresowanie. Mimo wezwania do
bojkotu przez organizacje londyńskie – b[ardzo] wielu ludzi przychodzi na rozmowy, dyskusje,
proszą o prasę itp., ogromne powodzenie ma „Rzeczpospolita”.
Wnioski
1. Sytuacja w Wilnie jest b[ardzo] ciężka, ale przy odpowiedniej pracy można zmienić
nastroje depresji i wrogości.
2. Należy pomóc wszelkiemi siłami ZPP Wileńskiemu przez stały kontakt i informowanie
ich o sprawach polskich i sytuacji politycznej, przesyłanie prasy polskiej itp. oraz silny nacisk
na władze miejscowe, aby nie utrudniały pracy ZPP Wileńskiemu.
3. Należy natychmiast załatwić sprawę mobilizacji w Wilnie:
a/ dowiedzieć się u władz właściwych, co zrobiono z Polakami zmobilizowanymi na
Wileńszczyźnie,
b/ zabrać Polaków zmobilizowanych do Armii Czerwonej – do Armii Polskiej,
c/ dać instrukcje władzom wojskowym w Wilnie i na prowincjach, dokąd mają kierować
zmobilizowanych Polaków,
d/ ogłosić oficjalnie w jakikolwiek sposób, że Polacy mają iść do Armii Polskiej,
e/ posłać przedstawicieli Armii Polskiej do wojenkomatów, a nawet do lasu. W ten sposób wyciągnie się z lasu przynajmniej część młodzieży,
f/ nawiązać jakiś kontakt z internowanymi z AK w Kałudze.
4. Wyrobić zezwolenie na kolportaż „Rzeczypospolitej” w Wilnie, gdyż robi ona znacznie
lepsze wrażenie niż „Wolna Polska”.
5. Załatwić sprawę możliwości wyjazdu Polaków z Wilna, gdyż obecnie – mimo silnej agitacji Londynu – moc ludzi chce wyjechać i ciągle zgłaszają się w tej sprawie do ZPP. Władze
miejscowe żadnych przepustek nie wydają.
6. Załatwić sprawę repatriacji do Wilna lub Polski wywiezionych w latach 1939-1941 przez
władze sowieckie (dotychczas ogłoszona ustawa o opcji, nic nie mówi o Wilnie).
7. Wyjaśnić sprawę paszportów i obywatelstwa – obecnie przy rejestracji dokumentów milicja wszystkim wpisuje obywatelstwo ZSRR, co wywołuje sprzeciw, gdyż ludzie boją się, że
z takim dokumentem nie będą mogli wyjechać do Polski.
8. Rozwiązać sprawy kulturalne polskie w Wilnie:
a/ sprawa lokali dla teatru polskiego dramatycznego
b/ sprawa wykładów w języku polskim na uniwersytecie
c/ sprawa większej ilości gimnazjów polskich w Wilnie
d/ w bibliotekach wileńskich jest b[ardzo] wiele dzieł naukowych polskich (cała biblioteka uniwersytecka, biblioteka Wróblewskich itp.), co w obecnych czasach jest skarbem dla kultury polskiej. Należałoby te rzeczy zabrać dla Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego
e/ postawić na lepszym poziomie gazetę polską „Prawda Wileńska” – dawać więcej wiadomości o Polsce, a przede wszystkiem o Warszawie. W czasie mojej obecności w Wilnie
wzmianka o Warszawie ograniczyła się do stwierdzenia, że w Warszawie nie ma żadnego
powstania, a wiadomości o walkach są rozprzestrzeniane przez czynniki nieodpowiedzialne.
Wzmianka ta wywołała zrozumiałe rozgoryczenie ludności polskiej
Sprawę tę można załatwić tylko przez najwyższe czynniki LSRR.

9. Według mego zdania sprawy polaków [sic!] na Litwie dałyby się załatwić najlepiej przez
osobisty kontakt PKWN z przedstawicielami LSRR.
W czasie mej obecności w Wilnie doszły mnie niektóre niepokojące wiadomości z Białorusi
Zachodniej.
Z niektórych miejscowości (Widze, Postawy, Świr) wywożone na prace przymusowe kobiety
z Murmańska i Archangielska. Wezwania opiewały wyjazd na pracę w organizacji „Siewieronikiel”.
Jakoby działacze miejscowi białoruscy kierowali wyłącznie kobiety – polki [sic!].
W okolicach Lidy, Szczuczyna, Wołożyna są już utarczki między oddziałami polskimi, ukrywającymi się w lasach, a oddziałami sowieckimi. Był wypadek wycięcia w pień oddziałku AK liczącego 50 osób, który nie chciał się poddać oddziałowi sowieckiemu (wiadomości od dowódcy polskiego oddziału partyzanckiego im. W. Wasilewskiej – ppor. [Wacława] Alchimowicza32).
Na Białorusi Zachodniej ludność polska nie wie prawie nic o PKWN i ZPP, i Armii Polskiej,
gdyż nie ma tam ZPP, a prasa polska wcale nie dochodzi.
kpt. [Irena] Sztachelska

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Krajowa Rada Narodowa, 143, k. 1-6, odpis, mps.

32

340

Wacław Alchimowicz „Kazik”, „Romek” (6 V 1914 – 11 II 1948), ur. w gm. Wiżajny, pow. suwalski. Nie ukończył studiów na Wydziale Rolniczym USB, które przerwał po trzecim roku nauki. W czasie okupacji niemieckiej przebywał
w miejscowości Wasiliszki, pow. baranowicki. Walczył w oddziale AK, gdzie został mianowany komendantem placówki
AK Wasiliszki. Wkrótce jednak wystąpił z jej szeregów i rozpoczął organizację oddziału partyzanckiego niepodlegającego Komendzie Głównej AK. Nawiązał kontakt z Sowietami. Organizował sowieckie oddziały partyzanckie do walki
z partyzantką akowską. Pierwszy powstał we wrześniu 1942 r. (istniał do stycznia 1943). W sierpniu 1942 r. nawiązał
kontakt z kierownictwem rejonowej białoruskiej organizacji antyniemieckiej. Ranny w czasie walk. W październiku 1943 r.
zorganizował kolejny oddział partyzancki im. Wandy Wasilewskiej. Grupa ta działała do stycznia 1944 r., kiedy to została
rozwiązana. Ale na jej bazie w maju 1944 r. utworzył trzeci oddział partyzancki (pod tym samym imieniem), którego został
komendantem. Oddział wchodził w skład Brygady im. Leninowskiego Komsomoła. W partyzantce sowieckiej Alchimowicz spełniał bardzo ważną rolę. Stworzona przez niego grupa miała charakter wywiadowczo-propagandowy i podlegała bezpośrednio pod Wydział Specjalny Brygady im. Leninowskiego Komsomoła. Od kwietnia 1944 r. rozpoczął działalność w Antyfaszystowskim Komitecie Polskich Patriotów. We wrześniu tr. włączył się również aktywnie w działalność ZPP.
Był odpowiedzialny za organizację Wydziału Wojskowego przy Zarządzie Republikańskim ZPP w LSRS. Początkowo
pełnił funkcję instruktora Wydziału Wojskowego, a następnie zastępcy kierownika już formalnie działającego Wydziału
Wojskowego. Funkcję tę pełnił do kwietnia 1945 r., kiedy to Wydział Wojskowy został zlikwidowany, a jego pracownicy
wyjechali do Polski. W 1944 r. został nagrodzony sowieckim Medalem Partyzanckim I stopnia i odznaczony Orderem
„Czerwonej Gwiazdy”. Po powrocie do kraju pracował w strukturach MBP. Pełnił funkcję najpierw kierownika Sekcji 2
Wydziału III, a po reorganizacji w październiku 1945 r. – kierownika Wydziału III Departamentu V. W czerwcu zdjęty ze
stanowiska. W lutym 1948 r. został oskarżony przez władze PRL o szpiegostwo na rzecz komórki wywiadowczej WiN-u,
skazany na karę śmierci i stracony.

Władysław Studnicki
wobec Kresów Wschodnich RP
Wojciech J. Muszyński
Władysław Studnicki do niedawna należał do najmniej
znanych polskich polityków pierwszej połowy XX w.1 Był
człowiekiem nietuzinkowym i pełnym sprzeczności, ale
umiejącym łączyć polityczną logikę z ideowym romantyzmem. Stanisław „Cat” Mackiewicz wymieniał Studnickiego
wśród największych polskich intelektualistów tego okresu,
pisząc, że był on mózgiem, „od którego szły skry zapładniające czyny innych i wywołujące inicjatywy”.2 Brat „Cata”,
Józef Mackiewicz, również pozostawał pod wielkim urokiem Studnickiego i następująco charakteryzował jego osobowość:
Przyznam szczerze, iż mało ludzi na świecie, a może nikt nawet nie
wzbudzał we mnie tyle respektu i podziwu, tyle szacunku i entuzjazmu,
co Władysław Studnicki. Za jego absolutną nieugiętość, odwagę, siłę
przekonań, niewzruszoność wobec szczekaniny i oszczerstw ze strony
sfory, często na łańcuszkach obcych agentur; za jego ideowość, samozaparcie, prawdomówność, prostolinijność, bezwzględną uczciwość osobistą, dziewiętnastowieczność. I przyznam jednocześnie, że najbardziej ze
wszystkich możliwych nie zgadzałem się z jego poglądami, jego koncepcjami, jego wizją polityczną. Studnicki, który całe życie walczył o „polskie Ziemie Wschodnie”, nie znosił zarazem, nie przetrawiał po prostu tzw. „wschodu europejskiego”. […] Odczuwał odrazę do wszelkiej
„Rusi”, a nienawidził Rosji i nade wszystko na świecie cokolwiek „Rusju
pachniet...”. Kochał wyłącznie Polskę i wszystko co polskie. Był więc pod
tym względem zbliżony najbardziej do endeków. I byłby może wyrósł
ponad Dmowskiego, gdyby ta jego bezwzględna „zachodniackość”, ta

1

Obecnie stan ten ulega zmianie, gdyż ukazało się kilka prac poświęconych Studnickiemu. Zob. np. M.
Figura, Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego (Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
2008); G. Strządała, Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego (Opole: Uniwersytet Opolski, 2011); oraz
kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wydano również czterotomowy zbiór prac Studnickiego pt.
Pisma wybrane (Toruń: Wydawnictwo Marszałek, 2000‑2002), zawierający jego najważniejsze książki i część publicystyki.

2

S. „Cat” Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. (Warszawa: Wydawnictwo
„Głos”, 1989): s. 28.

jego „antywschodniość”, nie zaprowadziła go aż do germanofilstwa. To
wcale nie jest paradoks. Był węgrofilem, austrofilem, italiofilem, ale dopiero w sojuszu z najpotężniejszym z sąsiadów, Niemcami, widział możliwość skutecznego przeciwstawienia „wschodniej inwazji”, „ruskiemu
zalewowi”.3

Studnicki pochodził z Kresów Wschodnich – urodził się w 1867 r. w Dźwińsku (Dyneburgu),
w polskiej części Inflant (obecnie południowa Łotwa). Polityczne ostrogi zdobywał w ruchu
socjalistycznym jako działacz Drugiego Proletariatu, następnie Polskiej Partii Socjalistycznej,
nieco później znalazł się w ruchu ludowym, aby na początku XX w. trafić w szeregi narodowych demokratów z Ligi Narodowej. Przemianę swojej postawy opisał w wydanej w 1904 r.
książce Od socjalizmu do nacjonalizmu. Jednak także wśród narodowców Studnicki nie zagrzał
długo miejsca i odszedł, jak mówił, zrażony „rusofilstwem” Romana Dmowskiego i jego otoczenia. Jego krystalizujące się w tym czasie polityczne koncepcje i linia polityczna, polegająca
na zbliżeniu polsko-niemieckim, stanowiły dokładną antytezę poglądów Dmowskiego – wroga
Prus i Niemiec pod każdą postacią. Studnicki był pryncypialnie antyrosyjski i snuł plany rozbicia imperium carów.
Okresem największej aktywności Studnickiego była I wojna światowa, kiedy to wierząc
w zwycięstwo Państw Centralnych, organizował wokół tej koncepcji środowiska polskie w okupowanej przez Niemcy Kongresówce. Był autorem przedłożonego Generał-Gubernatorowi
niemieckiemu w Warszawie, von Besselerowi, memorandum dotyczącego odbudowy Polski,
której granice na wschodzie miały opierać się o Dźwinę i Berezynę, a na zachodzie przebiegać
wzdłuż byłego kordonu zaboru rosyjskiego. Fiasko tych planów było naturalną konsekwencją generalnego stosunku Niemiec do Polaków, podszytego brakiem zaufania i traktowaniem
Polski w kategoriach terytorium podbitego, źródła surowców wojennych i mięsa armatniego
do walki z Rosją.
W niepodległej Polsce Studnicki nie wyrzekł się swoich proniemieckich koncepcji. Jak
mało kto zdawał sobie sprawę, że strategiczne położenie naszego kraju między Niemcami
i Sowietami wymusza wybrania któregoś z nich jako sojusznika. Wychodził z założenia, że
Polska jest zagrożona przez Sowiety, które dążą do opanowania jej Kresów Wschodnich, a także przez Niemcy – które chcą sięgnąć po obszar dawnego zaboru pruskiego. Zmuszona do
walki na dwa fronty Polska nie miałaby – według niego – szans się utrzymać: zagrażał jej
nowy rozbiór i utrata państwowości. Stwierdził też, że najwłaściwszym wyjściem z tej sytuacji
byłoby włączenie się w tworzony pod egidą Niemiec blok państw środkowoeuropejskich jako
aliant Berlina. Poglądy swoje zawarł w wydanej w 1935 r. pracy System polityczny Europy a Polska.
W 1939 r., niemal w przededniu klęski wrześniowej, Studnicki próbował gorączkowo zapobiec
wybuchowi wojny, usiłując nakłonić polskich polityków do przyjęcia żądań Hitlera.4
W okresie II wojny światowej i okupacji niemieckiej Władysław Studnicki przebywał
w Warszawie i uparcie próbował nawiązać współpracę z Niemcami, co pozwoliłoby myśleć
o stworzeniu przynajmniej polskiego samorządu i zastąpieniu nim administracji okupacyjnej.
Starał się również wpłynąć z jednej strony na Niemców, aby zmniejszyli skalę represji, a z drugiej na podziemie niepodległościowe, aby ograniczyło swoje akcje. Uważał, że największym
wrogiem Polski pozostaje Związek Sowiecki – światowy protektor komunizmu i okupant

3
4

J. Mackiewicz, „Władysław Studnicki”, Kultura, nr 12 (1965).
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W. Studnicki, Tragiczne manowce. Próby przeciwdziałania katastrofom narodowym 1939‑1945 (Toruń: Adam
Marszałek, 1995): s. 35‑38.
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blisko połowy obszaru Rzeczypospolitej – i to przeciwko niemu Polacy powinni stanąć z bronią
w ręku jako sojusznicy III Rzeszy. Studnicki był autorem memoriałów zawierających projekty
stworzenia ochotniczych oddziałów polskich, które, podobnie jak inne kolaboracyjne formacje
europejskie (rosyjska armia Własowa, zachodnioeuropejskie i bałtyckie dywizje SS), zostałyby
skierowane do walki z Armią Czerwoną. Wszystkie zabiegi Studnickiego pozostały bez rezultatu – jego wystąpienia i apele wysyłane do Berlina ignorowano, a on sam zaś został nawet
w 1941 r. aresztowany i przebywał przez ponad rok w więzieniu gestapo.
W 1944 r. Studnicki wyjechał na Zachód, aby nie dać się „wyzwolić” przez zajmującą Polskę
Armię Czerwoną. Dotarł do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, następnie osiadł w Londynie.
Plonem tamtego czasu były spisane przez niego wspomnienia z okresu wojny pt. Tragiczne manowce oraz ostatnia jego książka, ukończona tuż przed śmiercią – Polska za Linią Curzona, której
fragmenty publikujemy poniżej.
Władysław Studnicki zmarł w Londynie w 1953 r., w tym samym czasie jego Polska za
Linią Curzona opuszczała drukarnię. Pracę tę można więc uznać za jego polityczny testament.
Niewielki nakład i forma powielonego skryptu, wynikające z braku funduszy, powodowały, że
ta wartościowa pozycja pozostaje obecnie niemal nieznana. Publikowane poniżej fragmenty zawierają statystyki dotyczące Kresów Południowo-Wschodnich, ilustrujące wkład Polski
w gospodarczy i cywilizacyjny rozwój tych terenów przed II wojną światową. Zebrane przez
Studnickiego fakty i liczby obalają teorie sowieckiej i peerelowskiej historiografii o gospodarczym i kulturalnym zacofaniu tamtych obszarów w stosunku do innych ziem polskich, a zwłaszcza o braku zainteresowania Wileńszczyzną i Nowogródczyzną ze strony władz w Warszawie.
Warto, aby te informacje weszły do obiegu naukowego.
Studnicki występował przeciwko separatystycznym dążeniom mniejszości narodowych zamieszkujących Kresy. Uważał, że charakter tych ruchów jest nie tylko z gruntu antypolski i antypaństwowy, ale – co nie mniej ważne – stanowią one czynnik ułatwiający ekspansję Sowietom
i zagarnięcie Kresów Wschodnich. W ten sposób separatyści podcinają gałąź, na której sami
siedzą. Szkicując własny program rozwiązania problemu separatyzmu litewskiego i ukraińskiego, Studnicki proponował odwołanie się do doświadczeń amerykańskich związanych z asymilowaniem się mniejszości narodowych i kulturalnych, które dobrowolnie podporządkowywały się
kulturze amerykańskiej, taktując ją jako inspirację. Wyrażał przekonanie, że podobny mechanizm może powstać także w warunkach polskich, gdzie tradycja jagiellońska stanowi element
wspólny dziedzictwa wszystkich ludów kresowych, i jednoczy je z państwem polskim.
Dokument w interesujący sposób oddaje ducha polskiej emigracji początku lat 50., gdy
sytuacja w Europie pozostaje wciąż niestabilna, a narastająca konfrontacja między Sowietami
a Wolnym Światem – jak się spodziewano – może przynieść Polsce nie tylko odzyskanie utraconych Kresów Wschodnich, ale także utratę Ziem Zachodnich ze Szczecinem i Wrocławiem.
Z perspektywy ponad 60 lat irytującą wydaje się uporczywie podnoszona przez autora sprawa konieczności zrzeczenia się przez Polskę tzw. Ziem Odzyskanych. Studnicki wydaje się
akceptować nagminnie powtarzany przez propagandę komunistyczną slogan, że obszary te
stanowiły ekwiwalent za odebrane Polsce przez ZSRS Kresy Wschodnie. W istocie jednak
dla patriotycznie nastawionego społeczeństwa polskiego granica na Odrze i Nysie miała być
rodzajem odszkodowania za niemal sześcioletni okres okupacji niemieckiej i towarzyszących
jej niezliczonych zbrodni – nie miało to więc żadnego związku z oderwaniem od macierzy
Wilna i Lwowa. Innym równie istotnym powodem przesunięcia granicy Polski na zachód było
dążenie do zabezpieczenia się przed nowym Drang nach Osten. Co nie mniej ważne, Studnicki
wydaje się zapominać, że autorami tego projektu nie byli wcale komuniści ani Stalin, lecz ideolodzy polskiego ruchu narodowego, który wysunął ten postulat na początku 1940 r. Studnicki
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nie akceptował tego rozwiązania i uważał je nawet za zabór części Niemiec, obawiając się,
że w przyszłości bezpowrotnie uniemożliwi to polsko-niemieckie porozumienie i zniweczy
ewentualne wsparcie Berlina dla Warszawy. Wraz z upływem lat i zmianą konstelacji geopolitycznej ten pogląd autora zdezaktualizował się.
Książka Studnickiego została napisana z pasją, choć – jak widać – niektóre tezy autora
można uznać za dyskusyjne. Wydaje się, że ma on rację co do jednego: współczesne polskie elity polityczne zbyt pochopnie zrezygnowały z polskich praw do ziem wschodnich, deklarując
brak zainteresowania tym tematem, co w pewnym sensie legalizowało post factum ich bezprawny zabór sowiecki, dokonany na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow (23 sierpnia 1939 r.). Nie
można jednocześnie potępiać komunistyczno-nazistowskiego paktu, który stał się bezpośrednią przyczyną największej hekatomby XX w., równocześnie czerpiąc korzyści z jego następstw.
W sposób szczególny dotyczy to Wilna, stolicy województwa wileńskiego, obecnie rozparcelowanego między Litwę Kowieńską i postsowiecką tzw. Republikę Biełaruś. Państwo
Łukaszenki odwołuje się do „etosu” Związku Sowieckiego, zaś współczesna Litwa, rzekomo,
do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obydwa kraje wyrzekły się jednak tradycji jagiellońskiej, dobrowolnie zrywając i niszcząc swe więzi z Polską. Dlatego niepodważalne pozostają
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, jedynej spadkobierczyni tradycji Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, do tego miasta, gdzie pokolenia przodków – Polaków, Rusinów, Tatarów, Ormian,
Karaimów, Niemców, Szkotów i Żmudzinów – przez setki lat pracowały, budując potęgę ojczyzny i oddając życie w walce z jej wrogami. Ich dorobek i przelana krew pozwalają nam dzisiaj
powiedzieć: Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Polesie i reszta Kresów Wschodnich pozostają
integralną i niezbywalną częścią Rzeczypospolitej. I tego faktu nie wymażą żadne deklaracje
litewskich (właściwie żmudzińskich) szowinistów ani naszych rodzimych kapitulantów, jak
również umowy międzynarodowe oraz inne deklaracje, rezolucje i papierowe protesty. Polska
o te ziemie się upomni – bo upomnieć się musi. To kiedy to nastąpi, pozostaje jedynie kwestią
czasu i sprzyjających okoliczności politycznych.
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Polska za Linią Curzona
[...]a5

Rozdział szósty
Problemat Ziem Wschodnich

Przynależność do Polski ziem wschodnich, tej części zaboru rosyjskiego zwróconego Polsce
na mocy Traktatu Ryskiego, jest warunkiem istnienia państw bałtyckich, potrzebujących
Polski jako zaplecza. Istnienie państw bałtyckich osłabia stanowisko Rosji na Bałtyku, pozbawiając ją ważnych portów, co leży w interesach Europy. Stąd logiczna konsekwencja – przynależność do Polski tych ziem leży w interesach Europy.
Przynależność do Polski tych ziem leży w interesach ludności tych ziem i ma pierwszorzędne znaczenie dla Polski.
Z Polski otrzymują one węgiel i nawozy sztuczne, narzędzia rolnicze, wyroby przemysłowe. Dostarczają do Polski lnu, produktów mlecznych, wyrobów drewnianych, celulozy, papieru i mogą być jej obszarem kolonizacyjnym.
Ziemie wschodnie stanowiły 31% obszaru Polski (124.2 tys. km2) z ludnością 55 miliona,
co stanowiło 17% ludności polskiej.
województwa

obszar w tys. km2

ludność w tys.

ludność na km2

wileńskie

29.0

1275.0

44

nowogródzkie

22.9

1057.0

46

poleskie

36.6

1132.2

31

wołyńskie

35.7
124.2

2084.8
5549.2

58

Były więc dwa razy rzadziej zaludnione od reszty Polski. Ta rozległość kraju w stosunku do
jego ludności czyni go potencjalnym terenem kolonizacyjnym znacznych rozmiarów, lecz aby
się nim mógł stać, wymaga znacznych inwestycji, osuszenia, zmelioryzowania nieużytków błotnych, stanowiących znaczną część tego kraju, zwiększenia sieci dróg bitych, przeprowadzenia
kolei, podniesienia szkolnictwa, a specjalnie szkolnictwa zawodowego. Zadań tych nie zdążyła
jaszcze dokonać Polska w ciągu dwudziestolecia Drugiej Rzeczypospolitej. Kraj był wyjątkowo
zaniedbany przez Rosję, której polityka rusyfikacyjna tamowała rozwój szkolnictwa, i nieufność
do miejscowej ludności nie dawała krajowi ani powiatowego, ani gubernialnego samorządu, a samorząd gminny był fikcją, był właściwie zarządem obcej krajowi biurokracji.*6
Ziemie wschodnie słynęły z urodzajnej gleby. Powierzchnia województwa wileńskiego
stanowi równinę o przeważających gruntach piaszczystych. Gleby zachodniej części powiatu

a
Pominięto wstępy od autora i wydawcy oraz kilka rozdziałów poświęconych historii tzw. Linii Curzona, stosunek
do niej mocarstw zachodnich oraz rozdział na temat Małopolski Wschodniej.

*
Drogi o twardej nawierzchni w czterech województwach wschodnich w 1938 r. wynosiły 12% ogółu dróg
o twardej nawierzchni w Polsce, przy obszarze stanowiącym 17% obszaru Polski. Był to rezultat wzmożonych starań
w ziemiach wschodnich w okresie 1921‑1938 r., gdy wybudowano 4.267 km, to jest 23% ogółu wybudowanych w tym
okresie dróg w Polsce.

trockiego, południowa część oszmiańskiego7b jest przeważnie gliniasta i urodzajnab. Gliniaste
i urodzajne grunta przeważają w powiecie dzieśnieńskim. Województwo nowogródzkie posiada w ogóle ziemię urodzajną. Południowe powiaty województwa wołyńskiego posiadają urodzajną glebę pszeniczną i klimat bardzo łagodny. Północna część tegoż województwa stanowi część Polesia, administracyjnie oddzielona od województwa poleskiego. Polesie słynie ze
swych bagien i torfowisk.
Nieużytki ziem wschodnich są dwojakiego rodzaju: piaszczyste na wybrzeżach Niemna,
posiadające głębokie piaski, i nieużytki błotne w województwach: poleskim, wołyńskim i nowogródzkim. Obszar tych ostatnich dochodzi [do] pół miliona ha. Powoływał się na to w mowie swej Churchill, uzasadniając rozbiór Polski znaczną powierzchnią bagien na ziemiach
wschodnich. Jednak te nieużytki bagniste przy melioracji dają urodzajną ziemię, a torfowiska
przy odpowiedniej kulturze dają znakomite rezultaty. W Niemczech i krajach skandynawskich
rozwinęła się kultura torfowisk; torfowiska zaczęto wyzyskiwać z jednej strony dla celów rolnictwa, z drugiej dla wyrabiania torfu opałowego i przeobrażenia torfowiska w źródło energii
elektrycznej, wreszcie, przy wyrabianiu koksu z torfu, koksu jakkolwiek droższego od naturalnego, ale dającego więcej kalorii. W Poznańskiem od 1856 r. do 1918 r. zmeliorowano 66 tys. ha
torfowisk. Zbiory z łąk torfowych, należycie prowadzone, były znaczniejsze od przeciętnych:
na torfowiskach nizinnych – 74.0‑964 cetnara z ha, gdy przeciętne łąki w Poznańskiem dawały
45 cetnarów z ha. Na torfowiskach wyżynnych dochodzono do 91 cetnarów z ha. Otóż bagna
ziem wschodnich są rezerwuarem dla kolonizacji. Zrozumiały to w Polsce rządy od 1927 r.
i rozpoczęły meliorację nieużytków na ziemiach wschodnich, na razie w skromnych rozmiarach, ale w 1938 r. zmeliorowano 296 tys. ha, w ciągu zaś dziesięciolecia zmeliorowano 269
tys. ha.
Po pierwszej wojnie światowej państwo polskie powstało w wyjątkowo trudnych warunkach. Żaden kraj, biorący udział w wojnie, nie doświadczył takich zniszczeń wojennych, co
Polska. Miała ona 1.8 miliona budynków zniszczonych, ubyło 1/3 koni, 1/4 część bydła rogatego, 3/4 nierogacizny – i szczególnie wielkich zniszczeń doświadczyły ziemie wschodnie, gdzie
liczba żywego inwentarza spadła jeszcze w znaczniejszym stopniu. Ubyła niemal połowa koni,
2/3 bydła rogatego, 3/4 nierogacizny. Dworce kolejowe, wodociągi warsztaty, składy, mosty –
uległy zniszczeniu. Cały szereg fabryk, browarów, gorzelni, tartaków znalazł się w ruinach.
Z wielu fabryk wywieziono maszyny, narzędzia i surowce.
Gdy dla innych państw europejskich wojna została zakończona w 1918 r., w Polsce trwała
do 1921 r., a terenem jej były ziemie wschodnie. Kredyty zagraniczne dla Polski były minimalne; antagonizm polsko-niemiecki i niebezpieczeństwo sowieckie wstrzymywały obce kapitały
od udzielania pożyczek Polsce. W ciągu pierwszych lat dziesięciu Polska własnymi siłami osiągnęła stopień przedwojenny, który był – jak wspomnieliśmy – wyjątkowo niski jeżeli chodzi
o ziemie wschodnie. Potrzeba było czasu, aby siły potencjalne Polski przeobrazić w energię
kinetyczną. Na razie większe inwestycje były dokonane w zachodniej Polsce, jak budowa
Gdyni. Za czasów rosyjskich ziemie wschodnie posiadały 21 km kolei na 1000 km obszaru,
gdy Poznańskie i Pomorze siedemdziesiąt kilka, a Galicja – 50. W ostatnim dwudziestoleciu
wybudowano linię kolejową Łuck–Stojanów – 85 km i Wierhopajewo–Druja – 89 km. Jest
to bezwarunkowo bardzo mało, lecz budownictwo kolejowe odbywało się głównie w bardziej
przemysłowych okręgach Polski, gdzie zbudowano kolej Chełm–Łuck–Włodzimierz–Równe,
bardzo ważną dla gospodarczego rozwoju Wołynia, która by wytworzyła ściślejszy związek
z centralną i zachodnią Polską, i ułatwiła zaopatrzenie w węgiel Wołynia.
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Tak w oryginale.
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Litwa pozostawała w konflikcie z Polską, nie prowadziła wojny, ale do 1937 r. nie utrzymywała żadnych stosunków handlowych i nie dopuszczała polskiego tranzytu do Kłajpedy i Libawy,
co miało ujemne konsekwencje dla ziem wschodnich, dla których naturalnymi portami były
Kłajpeda i Libawa. Łotysze, po uzyskaniu przez Polskę tranzytu przez Litwę, gotowi byli wydzierżawić Libawę Polsce na lat 90 lub wytworzyć autonomiczny port Polski w Libawie. Litwa,
nie dopuszczając tranzytu przez swe terytoria dla naszego wschodu, szkodziła sobie gospodarczo.
Kłajpeda w ostatnich latach upadła gospodarczo, zmniejszył się wywóz drzewa, głównego przedmiotu wywozu przez ten port. Obszar bowiem leśny na Litwie od 1897 r. do 1931 r. zmniejszył
się z 25% ogólnego terytorium tego kraju do 14%. Przyrost drzewa roczny obliczano na 2 mln
metrów sześciennych. Litwa spożywać winna l metr sześcienny na głowę, a więc przy ludności
2.2 miliona, całkowity przyrost roczny swego drzewa. Tymczasem wywóz Litwy odbywał się
kosztem jej kapitału leśnego, wobec czego nie mogło być mowy o wzroście wywozu drzewa
z Litwy. Obszar leśny tej części ziem wschodnich, które ciążyły bardziej do Kłajpedy niż Libawy,
niż do innych portów Bałtyku, stanowiły wszystkie porty województwa nowogródzkiego, to jest
22.692 km2, oraz województwo wileńskie – 29 tys. km2, powiaty województwa białostockiego:
augustowski, grodzieński, szczuczyński. Obszar tych powiatów wynosił 3.9 tys. km2. Razem
więc obszar państwa polskiego, ciążący do Kłajpedy – 51.9 tys. km2, i niewiele ustępował całemu
obszarowi Litwy, liczącej 562 tys. km2. Lasy obszaru Polski na wschodzie wynosiły 1.356.00 ha.
Obszar więc wschodniej Polski posiadał osiemdziesiąt kilka procent więcej lasów od obszaru
litewskiego. Litwa traciła gospodarczo na bojkotowaniu Polski, gdyż Polska mogła jej dostarczyć
węgla, nawozów sztucznych i wyrobów przemysłowych. Brak stosunków gospodarczych między
Polską i Litwą odbijał się ujemnie na rozwoju gospodarczym polskich ziem północno-wschodnich. Niemen łączył Polskę z Litwą i mógłby służyć olbrzymim źródłem energii elektrycznej,
gdyby przez przecięcie łuku Niemna wytworzono znaczny spadek wody.
Z Polską centralną mają ziemie wschodnie połączenie przez dwie kolejowe magistrale:
Warszawa–Petersburg i koleje poleskie. Ważnym węzłem kolejowym na wschodzie jest Brześć.
Poza tem Kanał Królewski łączy system Wisły z systemem Prypeci. Przy pogłębieniu kanału,
przeprowadzeniu kanału łączącego Bug z Niemnem, Polska mogłaby drogą wodną zaopatrzyć
ziemie wschodnie w węgiel.
Przemysł kraju za czasów rosyjskich był słabo rozwinięty, podczas wojny uległ znacznemu
uszkodzeniu i podczas Drugiej Rzeczypospolitej zaledwie się odbudowywał.
Ważnym surowcem dla przemysłu krajowego są lasy zajmujące znaczną część jego obszaru.
województwa

ilość lasów

procent lasów w stosunku do przestrzeni

wileńskie

525.000 ha

24.3

nowogródzkie

515.000 ha

25.9

poleskie

913.000 ha

23.9

wołyńskie

799.000 ha

17.0

ogółem

      2752.000 ha

Stanowiło to przeszło 1/3 lasów w Polsce.
Ziemie wschodnie są krajem rolniczym. Osiemdziesiąt kilka procent ludności stanowi
ludność rolnicza, 10% – przemysłowa. Za czasów [zaborów – przyp. W.J.M.] rolnictwo tego

kraju cierpiało z powodu konkurencji taniego zboża rosyjskiego, produkowanego extensywnie
w wielkich obszarach w Rosji i korzystającego ze strefowych taryf rosyjskich, obniżających
stawkę strefową wobec odległości. W odrodzonym państwie polskim rolnictwo krajowe zrobiło duży postęp, chociaż międzynarodowy kryzys rolniczy zaciążył na nim. Wspominaliśmy
o ogromnym zmniejszeniu żywego inwentarza podczas I wojny światowej. Wkrótce jednak
ziemie wschodnie posiadały znacznie więcej krów, owiec i świń niż przed wojną, co ilustruje
następująca tablica:
ilość w tysiącach
lata

1910

1921

1938

konie

  736

  619

1248

krowy

1402

1257

2035

nierogacizna

  830

  962

2385

W porównaniu z 1910 r. liczba koni narosła o 69%, krów i nierogacizny o 197%. Poza tem
hodowla zrobiła znaczne postępy przez sprowadzenie zarodowego inwentarza z zachodniej
Polski, hodowla którego znajdowała się na wysokim poziomie. Rozwinęło się mleczarstwo,
produkcja serów i masła, które ziemie wschodnie dostarczały Polsce środkowej. Rolnictwo
zbożowe, pomimo kryzysu rolniczego 1928‑[19]30 r., zrobiło znaczne postępy w porównaniu
z czasami przedwojennymi.
zboże produkcja w milionach kwintali

1909‑1913

1930‑[19]34

wzrost procentowy

pszenica

  1.8

  5.6

100%

żyto

  9.8

  4.6

  30%

jęczmień

12.9

  4.3

  50%

owies

  2.1

25.2

–

ziemniaki

  3.2

46.0

  99%

348

Wzrost produkcji rolniczej w okresie odrodzonego państwa polskiego przewyższał wzrost
ludności tych ziem. Zwiększyła się wydajność z ha w stopniu nieznacznym, gdyż pomimo
tego, że Polska mogła dostarczać różnorodnych nawozów sztucznych, niewysokie ceny na zboże nie zezwalały na intensywniejszą gospodarkę. Zwiększeniu wydajności z ha przeciwdziałał
proces parcelacji, gdyż wielkie gospodarstwa w Polsce dawały znaczniejszą wydajność z ha niż
gospodarstwa drobne. Rozparcelowano 972 tys. ha, za zniesienie służebności drobne gospodarstwa otrzymały 322.100 ha. Obszar więc większej własności (powyżej 50 ha) zmniejszył się
o 1.295.000 ha. Pozostawało użytków rolnych wielkiej własności 559.000 ha. Obszar użytków
rolnych większej własności zmniejszył się do 1/3.
Do postępu rolniczego drobnych gospodarstw przyczyniło się scalenie gruntów chłopskich
porozrzucanych po kilku polach. Powierzchnia scalonych gospodarstw wynosiła 2.489.600 ha.
Ziemiaństwo ziem wschodnich ratowało swą egzystencję gospodarczą przez rozwój rybołówstwa i sadownictwa. Rybołówstwo ziem wschodnich robiło w ostatnim dziesięcioleciu
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olbrzymie postępy. Zarybiono stawy i jeziora. W sadownictwie ziemie wschodnie zajęły poważną pozycję.
województwa

sadownictwo

wileńskie

  37.000 ha

nowogródzkie

  53.000 ha

poleskie

  41.000 ha

wołyńskie

  83.000 ha
214.000 ha

Parcelacja, z jednej strony, pomagała do upełnorolnienia drobnych gospodarstw, z drugiej
strony zwiększała ich ilość, gdyż robotnicy rolni, pracujący w wielkich gospodarstwach otrzymywali małe działki, przez to zwiększając liczbę małorolnych. Zaznaczyć należy, że położenie
małorolnych przez likwidację wielkich własności pogorszyło się, gdyż zabrakło dodatkowych
zarobków, jakie mieli, pracując w sezonach rolniczych na gruntach wielkich gospodarstw.
Wskutek dokonywanych reform i przy znaczniejszych obszarach, stosunki agrarne na
ziemiach wschodnich ułożyły się pomyślniej niż w Galicji i znaczniejszej części Królestwa.
Jednakże spotykamy i tu przeludnienie rolne, które przejawia się w procencie karłowatych
gospodarstw do 2 ha i drobnych od 2 [do] 5 ha.
ilość gospodarstw w każdej kategorii w tys.
województwo

poniżej 2 ha

2‑5 ha

5‑10 ha

10‑15 ha

15‑50 ha

50+ ha

wileńskie

13.7

  52.3

498

14.7

12.1

  1.4

nowogródzkie

17.6

  63.0

     49.2

111

  7.9

  0.9

poleskie

22.0

  58.2

475

14.8

10.7

  0.7

wołyńskie

44.1

129.5

834

163

  6.7

  0.5

ilość gospodarstw w każdej kategorii w odsetkach
wileńskie

9.5

36.3

34.6

10.2

8.4

1

nowogródzkie

117

41.9

32.6

8.1

5.2

0

poleskie

14.3

37.8

30.9

9.6

7.0

0

wołyńskie

15.7

46.2

29.7

5.8

2.4

  0.5

w całej Polsce

25.5

38.7

24.8

6.5

4.0

  0.5

Widzimy na ziemiach wschodnich większy procent gospodarstw kategorii od 5 do 10 ha,
od 10 do 15 ha i od 15 do 50 ha. Te ostatnie kategorie to przeważnie folwarki drobnej szlachty, krzepkiej fizycznie i ze znacznym poczuciem honoru, i umysłowo górującej nad chłopską
ludnością. Rząd carski tępił tę warstwę, upatrując w niej ważny pierwiastek, co ilustruje następująca tabela:

województwo

użytków rolnych w gospodarstwach powyżej 50 ha

wileńskie

135.000

19.1% obszaru rolnego

nowogródzkie

132.000

16.1%

poleskie

239.000

22.6%

wołyńskie

  53.000

11.1%

350

Dla uzupełnienia gospodarstw do 5 ha potrzeba użytków rolnych w [województwach
– W.J.M.]: wileńskim – 154 tys. ha, w nowogródzkim – 173 tys. ha, a w poleskim – 83 tys. ha,
w wołyńskim – 108 tys. ha, w ogólnej sumie – 578 tys. ha. Najdotkliwszy brak użytków rolnych dla uzupełnienia drobnych gospodarstw widzimy w województwie wołyńskim. Tam jest
niezbędna emigracja znacznego procentu ludności do rosyjskiej Ukrainy. W województwach
wschodnich rozwiązanie kwestii agrarnej jest możliwe przy dokonaniu melioracji nieużytków
rolnych. Dla przeprowadzenia melioracji na nieużytkach błotnych, które po melioracji dają
dobre urodzaje, potrzebne są milionowe nakłady.
Dla podniesienia gospodarczego ziem wschodnich niezbędnym jest zwiększenie sieci kolejowej oraz dróg bitych.
Wspominaliśmy, że zaledwie 10% ludności ziem wschodnich żyje z przemysłu, dodajmy do
tego – z przemysłu drobnego. Na to zacofanie przemysłowe złożyło się szereg okoliczności,
lecz przede wszystkim brak węgla. Ale ten brak w państwie polskim nie może odgrywać znaczniejszej roli. Ziemie wschodnie, korzystając z połączenia wodnego i kolejowego z zachodnią
Polską, mogą przy tym rozwinąć przemysł, w którym cena węgla odgrywa nieznaczną rolę,
nie dochodzi do trzech procent. Potrzebnych surowców nie brak. Wspominaliśmy o znacznej
przestrzeni lasów w ziemiach wschodnich i o znacznej produkcji lnu w województwach wileńskim i nowogródzkim. Poza tem przemysł konsumpcyjny, gorzelnie, browary oraz przetwór
produktów rolnych, mógłby osiągnąć większy rozwój.
Ze względów państwowych należałoby rozwinąć przemysł ziem wschodnich oparty na
miejscowym surowcu. Brześć i Wilno mogłyby się stać centrami przemysłowemi. Brześć jest
centrum kolejowym i dróg wodnych. Miasto to posiada wielkie strategiczne znaczenie i było
zwane „kluczem strategicznym” ziem polskich. Z trzydziestu kilku tysięcy mieszkańców za
czasów rosyjskich spadło ono po pierwszej wojnie światowej do 14 tys. Ze względu na swe poło
żenie geograficzne Brześć szybko się odradzał. Już w 1921 roku liczył 29.500 mieszkańców,
w 1931 roku – 50.700. Przed wojną przekroczył 60 tys. mieszkańców. Po Wilnie i Białymstoku
zajmował pierwsze miejsce w ziemiach wschodnich. Brześć mógłby stać się centrum przemysłu drzewnego, produkcji dykt, celulozy, papieru. Brześć mógłby stać się ważnym centrum na
wschodzie przez przeniesienie Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego do tego miasta
oraz przez utworzenie fakultetu prawnego. Zwiększyłoby to ilość rodzin z wyższym wykształceniem o jakieś 1000 osób. Rozszerzyłoby to pojemność miejscowego rynku, co wywołałoby
wzrost rzemiosł w tym mieście, co wymagałoby rozbudowy szkolnictwa zawodowego.
Wilno mogłoby stać się centrum przemysłu tkacko-lnianego oraz produkcji sztucznego
jedwabiu. Rzecz naturalna, że nowe zakłady przemysłowe mają tendencję [do] powstawania
w okręgach przemysłowych, gdzie robotnik jest na miejscu i instytucje kredytowe funkcjonują
na większą skalę. Lecz poparcie rządu umożliwia podniesienie przemysłowe dzielnic bardziej
zacofanych ekonomicznie.
Ziemie wschodnie nie wyzyskały należycie swych bogactw leśnych, mają one względnie
nieznaczną liczbę tartaków:
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zakłady przerabiające surowiec drzewny
województwa

tartaki

inne zakłady

ilość zakładów

ilość robotników

ilość zakładów

ilość robotników

  50

   913

13

  713

wileńskie
nowogródzkie

  53

1147

14

  251

białostockie
(za Lin[ią] Curzona)

  18

1086

  6

  494

poleskie

  65

1980

31

2544

wołyńskie

  79

3188

20

  827

tarnopolskie

  27

  837

25

  122

stanisławowskie

  79

7381

20

  653

lwowskie
(za Lin[ią] Curzona)

100

2860

40

  835

Tablica ta wskazuje, że w porównaniu z Galicją Wschodnią surowiec drzewny na ziemiach północno-wschodnich był słabo wyzyskany. W bilansie handlowym Polski lasy ziem
wschodnich uczestniczyły w około 16%. Drugim ważnym surowcem ziem wschodnich był
len. Produkowały one 50% włókien oraz 44% nasion lnianych całej Polski. Surowiec ten na
miejscu był wyzyskiwany tylko w przemyśle domowym, przeszło w trzech czwartych włókno
lniane szło do centralnej Polski. Ziemie wschodnie należały do najsłabiej uprzemysłowionych
dzielnic Polski, co wykazuje poniższa tabela:
ilość zakładów

robotnicy

pracownicy umysłowi

Produkcja
(mil[ion] zł)

wileńskie

  957

  9494

1203

151

nowogródzkie

  475

  4780

  336

  62

poleskie

  365

  6272

  399

-

wołyńskie

  783

16651

1111

121

ogółem

2580

37212

2839

-

województwo

Ziemie wschodnie wytwarzały 10.6% wytworów przemysłowych Polski, zatrudniały 55%
robotników fizycznych w przemyśle i około 4% pracowników umysłowych.
Słabemu rozwojowi przemysłowemu ziem wschodnich odpowiada słaby rozwój miast.
Poniżej podajemy statystykę ludności miejskiej, uwzględniając jej skład narodowy:

ludność miast ziem wschodnich w tysiącach

województwo
liczba mieszkańców

Polacy

Ukraińcy Rusini

Białorusini

Żydzi

Rosjanie

wileńskie

261.3

164.5

       0.3  

  7.8

  75.6

  9.7

nowogródzkie

102.7

  46.6

       0.2

11.8

  41.3

  2.5

wołyńskie

252.5

  69.5

410

  0.3

122.8

13.4

poleskie

148.8

  44.1

        0.8

  5.6

  72.7

  7.8

ogółem

765.3

323.7

      42.3

25.5

312.4

33.4

„Innych” było w województwie wileńskim – 2.3, nowogródzkim – 0.1, poleskim – 17.7,
wołyńskim – 2.8.
Ludność miejska stanowiła około 13% ludności kraju. Miasta ziem wschodnich, z wyjątkiem Wilna, Brześcia i Grodna, były to mieściny nieposiadające kanalizacji, składające się
z małych domków. Uległy one uszkodzeniu przez wojnę, lecz dziś, pomimo napływu przymusowych kolonistów z Rosji Sowieckiej, liczba ich ludności nie dochodzi do stanu przedwojennego. Polacy stanowili około 40% ludności miast, Żydzi około 27%, Białorusini około
8%. W województwie wileńskim wśród ludności miejskiej Polacy dochodzili do 60%. W samym Wilnie procent Polaków był znacznie większy, Litwinów znikomy, niedochodzący do 3%.
Rosjanie stanowili około 3.5%. Skład narodowy ziem wschodnich, według spisu z 1931 roku,
był następujący:
województwo

ludność w tysiącach
Polacy

Białorusini

Ukraińcy

„tutejsi”

wileńskie

761

282

–

–

nowogródzkie

559

413

–

–

poleskie

164

401

54

708

wołyńskie

1826

2.4

1416

–
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Powyższa tablica wykazuje, że Polacy byli najliczniejszą narodowością w kraju, tylko w województwach poleskim i wołyńskim stanowili mniejszość, lecz województwo poleskie, posiadające bardzo rzadką ludność (30 mieszkańców na km kw[adratowych]), po mielioracji
nieużytków błotnych byłoby naturalnym terenem kolonizacyjnym dla przeludnionych województw centralnej Polski, i uzyskanie większości narodowej byłoby możliwym. Za czasów
rosyjskich był to teren najbardziej zaniedbany i posiadał najciemniejszą ludność, bez świadomości narodowej, materiał etnograficzny dla Polski lub Rosji. Województwo wołyńskie, w północnej swej części jest zbliżone do województwa poleskiego, stanowi właściwie część Polesia
i przy melioracji może być terenem kolonizacyjnym. Poza tym naturalnym terenem migracji
Ukraińców z Polski jest Ukraina rosyjska.
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W kraju był liczny pierwiastek żydowski:
województwo

ludność żydowska (w tys.)

wileńskie

110.8

nowogródzkie

  82.9

poleskie

114.0

wołyńskie

207.8
515.5

Większość ich to pół-proletariat, trudniący się drobnym handlem i uprawiający tandetne
rzemiosła. Mniejszość żydowska posiadała większość kamienic i domów w ziemiach wschodnich i 2/3 handlu było w ich rękach, a także posiadali oni znaczny udział w przemyśle. Po
żywiole polskim, pod względem gospodarczym i społecznym, był to najsilniejszy pierwiastek
etniczny w kraju. Żydzi z Rosji Sowieckiej emigrowali do Polski; uważali oni jednak Rosję, ze
względu na jej bogactwa naturalne, za ziemię obiecaną i większość ich trzymała się języka rosyjskiego. Proletariat żydowski miał tendencje bolszewickie. Żydzi stanowili 90% oskarżonych
o akcję komunistyczną i prowadzili agitację nie tylko wśród swych współplemieńców, ale też
wśród Białorusinów, nie rozwijając całego programu partii, a tylko agitując za wywłaszczeniem
większej własności ziemskiej bez odszkodowania.
Rosjanie w kraju byli stosunkowo nieliczni:
województwo

ludność rosyjska (w tys.)

wileńskie

43.3

nowogródzkie

  6.8

poleskie

16.2

wołyńskie

23.4
89.7

Rosjanie mieli nastawienie antybolszewickie, większość ich ulegała asymilacji, np. drugie pokolenie częstokroć nie znało języka rosyjskiego i część duchownych prawosławnych,
nauczycieli religii w szkołach, zwróciła się do kuratorium, domagając się podręczników do
nauki religii w języku polskim, gdyż ich uczniowie nie znali już języka rosyjskiego. Jednak
wśród Rosjan, tak świeckich, jak i duchownych, istniał pewien procent nacjonalistów rosyjskich wierzących w przyszłą Rosję, która ma objąć ten kraj, i ci prowadzili agitację przeciwko
autokefalii, to jest wyemancypowaniu kościoła prawosławnego w Polsce od zwierzchnictwa
hierarchii prawosławnej w Rosji.
Białorusini, po Polakach najsilniejszy liczebnie żywioł w kraju, posiadali strukturę zawodową mało rozwiniętą. Wobec małego procentu prawosławnych Polaków i małej ilości Rosjan
na tych ziemiach, statystyka zawodowa katolików i prawosławnych daje pojęcie o strukturze
zawodowej Polaków i Białorusinów:

katolicy

zawód

prawosławni

na tysiąc mieszkańców, w procentach

rolnictwo

  77.1

84.1

przemysł

    8.2

    5.2

komunikacja

    3.5

   0.2

służba państwowa

    0.7

     0.07

samorząd

    0.6

    0.1

adwokatura i notariat

    0.7

      0.02

szkolnictwo

    1.7

    0.2

medycyna i służba zdrowia

    0.4

    0.2

inne

    7.7

  10.2

100.0

100.0

W rubryce „medycyna i służba zdrowia” Białorusini figurują przeważnie jako służba szpitalna itp.
Pod względem wykształcenia katolicy, to jest Polacy, stoją znacznie wyżej od prawosławnych. Statystyka analfabetów podana poniżej jest rezultatem stosunków sprzed pierwszej
wojny światowej. Tu zaznaczyć musimy, że ludność katolicka niechętnie posyłała swe dzieci
do szkół ludowych, kiedy były one pod zarządem duchowieństwa prawosławnego.
Wśród ludności polskiej było upowszechnione tajne nauczanie, prześladowane przez rząd
i karane więzieniem. Pomimo to analfabetów wśród katolików było mniej niż wśród prawosławnych.
procent analfabetów wg spisu z 1931 [r.]

województwo

katolicy

prawosławni

   42.7

70

nowogródzkie

44

71

poleskie

43

80

wołyńskie

48

77

wileńskie

W odrodzonym państwie polskim nastąpił proces likwidacji analfabetyzmu, co wykazuje
porównanie rezultatów spisów ludnościowych w 1921 i 1931 r. Procent analfabetów wg wieku:
rok

powyżej 10*

10‑14

15‑19

20‑24

25‑29

30‑39

40‑49

1921

33.1

29.4

24.0

23.7

25.7

31.5

38.6

1931

23.1

26.6

12.4

16.9

17.1

21.4

30.3

354

* Odnosi się do wszystkich kategorii.
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Widzimy znaczne zmniejszenie ilości analfabetów w młodych rocznikach od 10 do 20 lat.
W rocznikach starszych spadek analfabetyzmu był mniejszy, tu działa już nie szkoła powszechna, ale służba wojskowa. W latach od 1931 do 1939, wobec znaczniejszego rozwoju szkolnictwa polskiego, analfabetyzm wśród młodych roczników znikł prawie zupełnie.
Według ustawy sejmowej z 1923 r. o języku szkoły powszechnej stanowiła gmina. Otóż,
gminy białoruskie żądały języka wykładowego polskiego, nie chcąc białoruskiego. Chłopi białoruscy mówili: „Czyż nasze dzieci mają zawsze pozostać chłopami?”.
Literacki i naukowy dorobek Białorusinów jest niemal żadny. Wykazuje to ilość druków
w języku białoruskim. Druków w języku białoruskim wyszło w 1937 r. – 21, gdy ukraińskich
w Polsce – 446, polskich – 6372. Ilość druków białoruskich nie zwiększała się, a zmniejszała,
w l928 r. – 37, w 1938 [r.] spadła do 21. Czasopism w języku białoruskim było 8.
Na rosyjskiej Białorusi wychodziły broszury propagandowe. Białorusini muszą ulegać
kulturze polskiej lub rosyjskiej. Białorusini to plemię o najczystszej krwi słowiańskiej, gdy
Wielkorusini są mieszaniną fińsko-słowiańską z ogromnym procentem krwi fińskiej. Ukraińcy,
czyli Rusini lub Małorusini, są mieszaniną Słowian z koczownikami: Połowcami i Pieczyngami,
i na wielu terenach mają olbrzymi procent krwi polskiej. Białorusini byli zasilani krwią polską
i w małym procencie litewską. Samo przez się jest to plemię bezpłodne duchowo i nieenergiczne, natomiast mieszanina polsko-białoruska dawała w Polsce największych poetów, beletrystów i mężów stanu, np. Mickiewicz i Sienkiewicz, jak pokazują same ich nazwiska, są
pochodzenia polsko-białoruskiego. Kościuszko, Sapiehowie, jeden z najzdolniejszych rodów
w Polsce, Traugutt, posiadali w swych żyłach dużą przymieszkę krwi białoruskiej. Przez skojarzenie z Wielkorusami, Białorusinie nie wydali ludzi wybitnych.
Gdy na początku Drugiej Rzeczypospolitej Polacy byli zniewoleni do walki orężnej
z Ukraińcami, co zaciążyło na stosunkach polsko-ukraińskich, natomiast z Białorusinami nie
mieliśmy zatargów krwawych. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w 1919–[19]20, zachowywali się oni biernie, choć Rosja Sowiecka nęciła ich podziałem ziemi i nasyłała na nich agitatorów. Dzikość żołnierzy sowieckich, ich nędzne ubranie zniechęcało do Rosji Białorusinów.
Potem przyszły w Rosji sowchozy i kołchozy, które chłopi ujmowali jako nową formę pańszczyzny.
Podczas okupacji sowieckiej (1939‑1941) ludność pograniczna weszła w kontakt z ludnością pokrewną po tamtej stronie granicy i ujrzała nędzę i niską stopę życiową chłopów pogranicznych powiatów. „Co z nami będzie, jeżeli Polska nie wróci?” – mówili Białorusini.
Mobilizacja wojskowa w 1939 r. odbyła się bez żadnych trudności i żołnierze Białorusini
w polskim wojsku zachowywali się całkiem poprawnie. W Armii Podziemnej, AK, która walczyła z Niemcami, i w partyzantce województw wileńskiego i nowogródzkiego, walczącej z bandami dywersyjnymi sowieckimi, młodzież białoruska wzięła udział wespół z młodzieżą polską.
Gdy wkraczająca Armia Czerwona [w 1939 r. – przyp. W.J.M.] wydała proklamację o napadach na dwory, znalazło to bardzo nieliczny posłuch w województwach nowogródzkim i wileńskim; w województwie poleskim ekscesy były liczniejsze.
Rosja Sowiecka starała się przede wszystkim zniszczyć żywioł polski. Wywieziono kilkaset
tysięcy Polaków, wszystkich tych, co brali udział w administracji kraju, polityce lub zawodach
wyzwolonych, osadzano w więzieniach, przeprowadzano badanie ich działalności, uznając, że
przez nieprzynależność do partii komunistycznej byli wrogami ludu. Następnie wysyłano na
dalekie krańce Rosji, do krajów o polarnym klimacie, zmuszając ich do ciężkiej pracy. Nie
tylko więksi właściciele ziemscy, ale i wiejscy gospodarze ze stanem majątkowym przewyższającym średni poziom, uznani byli za kułaków i ulegali też deportacji i ciężkim przymusowym
pracom.

Po przyłączeniu tego kraju do Rosji pozwolono polskiej ludności przenieść się do Polski,
z czego chciało korzystać bardzo wielu Białorusinów, lecz władze sowieckie nie pozwalały
tym ostatnim opuszczać kraju. Polacy przenosili się do Polski nie tylko przez patriotyzm, ale
przez obawę, że będą wysiedleni do Rosji. Obawa niepłonna, gdyż wysiedlenie odbywało się
przez dłuższy czas. Pozostawała w kraju pewna część Polaków, częstokroć ukrywająca swą
Polskość, by nie być ofiarą deportacji. Ilu Polaków pozostawało, nie można mieć dokładnych
danych. Według oficjalnej statystyki reżymu warszawskiego, z sowieckiej republiki litewskiej
przyjechało do Polski 178 tys., z białoruskiej – 274 tys. Do tego trzeba dodać tych, co przyjechali z Wołynia, szacować ich można na 20 tys., to jest na sześćdziesiąt kilka procent ludności
polskiej na Wołyniu, razem zaś 652 tys., do tego należy dodać repatriantów polskich z Rosji,
statystyka ich podaje 258 tys., lecz połowa to pochodzący z Galicji, rachujmy więc na ziemie
wschodnie 140 tys., razem więc będzie 792 tys. Z wywiezionymi bezpowrotnie do Rosji ubytek polskiej ludności na ziemiach wschodnich szacować należy na 1.5 mln, pozostałą zaś ilość
Polaków na 1 mln. W razie powrotu kraju do Polski, ten milion ludności polskiej, zbiedniały,
zalękniony, nie może przywrócić krajowi jego polskiego charakteru bez powrotu tych, którzy
przenieśli się do Państwa Polskiego w granicach 1946 r. Powrót ten stanie się koniecznością,
gdy zachodnia aneksja zostanie wrócona Niemcom. Wówczas z konieczności te z górą trzy miliony Polaków, obecnie zamieszkałych w aneksji, zniewolonych będzie przenieść się do ziem
wschodnich i do Galicji. Lecz na razie pojemność ziem wschodnich będzie niewielka. Ziemie
wschodnie, jak wykazaliśmy, potrzebują olbrzymich inwestycji, melioracji nieużytków, budowy dróg, budowy domów, gdyż ziemie wschodnie nie tylko przeżywały wielkie zniszczenia
wojenne, lecz zabudowania w mniejszych miastach nie posiadały kulturalnych urządzeń.
Otóż Polska winna otrzymać odszkodowanie od Niemiec. Niemcy w naturze wypłacili
już przeszło 10 miliardów dolarów odszkodowań Rosji. Odszkodowania Polsce nie da się dziś
określić, zależnym będzie od stosunków, jakie wywiążą się po trzeciej wojnie światowej.
Znaczne kredyty są niezbędne dla przeprowadzenia transferu ludności w sposób bezbolesny, co leży tak w interesie Polski, jak i Niemiec.
Jeżeli przypuścimy pozostawienie przy Polsce aneksji, co jest bardzo mało prawdopodobne, to zasilenie Galicji wschodniej i ziem wschodnich polską ludnością, w tym stopniu, by
krajowi był przywrócony jego polski charakter, byłoby niemożliwym.
[…]c8
Rozdział ósmy
Do kogo powinny należeć ziemie za Linią Curzona
Rezygnujący z Polski za Linią Curzona, chcąc osłabić niechęć polskiej opinii publicznej,
twierdzą, że należy te ziemie odstąpić Ukrainie, Litwie i Białorusi.
Antagonizm polsko-ukraiński z powodu Galicji wschodniej, w której pierwiastki narodowe
polskie i ukraińskie są niepogadzalne, i która w rękach polskich jest zaporą pochodowi Rosji
ku Europie Środkowej, a w rękach ukraińskich jest jej forpocztą, rozpatrywaliśmy w rozdziale
„Zasady geopolityczne”.
Stosunki polsko-litewskie są specyficzne. Wśród Polaków panuje sentymentalizm względem Litwy. Przez unię z Litwą Polska stała się wielkim mocarstwem i była nim w ciągu wieków;
Litwini brali czynny udział w powstaniach polskich 1831 r. i 1863 r. Polacy z ziem Wielkiego
Księstwa Litewskiego pochodzący, nawet z tych, które etnograficznie nigdy litewskimi nie
były, nazywali siebie Litwinami. Np. Mickiewicz pisał: „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak
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zdrowie”, rozumiejąc pod Litwą składową część państwa polskiego. Każdego Polaka pochodzącego czy to z ziemi wileńskiej, czy mińskiej, czy z Polesia, nazywano Litwinem, dopóki
nie zjawili się inteligenci, którzy albo przyjęli, albo zachowali język litewski z rodzimej chaty
ojcowskiej, wpływy szkoły rosyjskiej i otoczenia rosyjskiego wywołały wśród pochodzących ze
stanu włościańskiego wrogi stosunek do Polski. Unia z Polską, według mniemania Litwinów,
pozbawiła ich mocarstwowego stanowiska, zasymilowała ich wyższe warstwy i stąd wytworzyła
się obawa ich asymilacji przez Polskę. Ta obawa asymilacji była główną ideą państwa litewskiego. Chwyciła się ona pretekstu – konfliktu o Wilno – dla niedopuszczenia stosunków z Polską,
niedopuszczenia polskich księży, czynienia trudności szkolnictwu polskiemu.
W okresie drugiej wojny światowej bolszewicy uznali najpierw Wilno za stolicę Białorusi
Zachodniej, potem, pod wpływem presji niemieckiej, uznali Wilno za stolicę Litwy.
Wilno podczas okupacji niemieckiej było uznawane jako stolica Litwy, ale Litwa cała – wraz
z Wilnem – była uzależniona od Niemiec, które dawały Litwie odrobinę samodzielności, wykorzystaną przez Litwinów dla niweczenia Polskości.
Do Wilna ściągnięto Litwinów z Litwy Kowieńskiej, żywioł litewski w Wilnie wyrósł dziesięciokrotnie, doszedł do 30 tys. Jednak Litwini byli trzykrotnie mniej liczni od Polaków
w Wilnie, których było 95 tys., liczba Białorusinów doszła do 6 tys., Żydzi byli zlikwidowani.
Litwini w szybkim tempie pragnęli zlituanizować Wilno, chwycili się więc środków najbardziej brutalnych. Policja litewska pilnująca godzin policyjnych biła po głowie kijami tych,
którzy odpowiadali na apel po polsku.
Nacjonalizm wybujały w ciągu dwudziestoletniego istnienia państwa litewskiego przeniknął masy ludowe w formie najbardziej brutalnej.
Asymilacja jest objawem powszechnym. Każde państwo asymiluje mniejszości narodowe. W Stanach Zjednoczonych asymilują się emigranci różnych narodowości. Nie potrzebuje
ani rząd federalny, ani stanowy zamykać szkół, bibliotek, pism obcojęzycznych narodowości.
Amerykanizm imponuje, a przez to wzbudza chęć upodobnienia się, zaznajomienia się z literaturą amerykańską, przyjmowania dobrowolnie kultury amerykańskiej.
W Brazylii od czasu drugiej wojny światowej zamknięte są szkoły, zakazane wydawanie
pism obcojęzycznych. Poziom kulturalny Brazylii w porównaniu z kolonistami niemieckimi,
włoskimi, polskimi jest niższy; to opóźniało asymilację, wywołało niedopuszczenie rozwoju
kultury obcych narodowo pierwiastków.
Żywioł polski, czy to w państwie litewskim, czy białoruskim, jeżeli kiedykolwiek białoruskie państwo powstanie, podlegałby represjom dla stłumienia kultury polskiej, co miałoby
ułatwić asymilację.
W Wilnie przynależnym do Polski znajdzie się miejsce na uniwersytet litewski obok polskiego uniwersytetu. W Wilnie litewskim nie znajdzie się miejsca na szkolnictwo polskie i najskromniejszy cywilizacyjny posterunek polski.
Sowiety dały sowieckiej republice litewskiej zwiększony obszar: przyłączono Wilno wraz
z przylegającymi powiatami o znacznej większości polskiej. Z dwumilionowego państwa zrobiono Litwę państwem o 32 miliona [mieszkańców – W.J.M.] (według spisów przedwojennych). Lecz sowiety wywiozły z Litwy do obozów koncentracyjnych Rosji i do przymusowych
prac w polarnym klimacie Syberii przeszło 700 tys. ludności. Niemcy wywozili Litwinów na
roboty do Niemiec i mordowali Żydów. W ogólnej sumie Litwa w nowym, zwiększonym obszarze utraciła 700 tys. ludzi, jak głosi memoriał litewski do Prezydenta Trumana.
Proces wywożenia i wynaradawiania trwa. Dla uzupełnienia luk ludnościowych Rosja sprowadziła ludność z centralnej Rosji i różnych wschodnich kałmuków. Nie ulega wątpliwości,
że w razie wygranej przez zachód ewentualnej trzeciej wojny światowej, ci nowi osadnicy

358

sowieccy będą wydaleni z kraju. Lecz przeszło połowa wywiezionych zginęła, wielu też zapuściło korzenie na obczyźnie i nie wróci do kraju. Między Polską a Litwą będzie toczył się
spór o terytoria polskie przez Rosję Litwie ofiarowane. Przy zwrocie tych terytoriów Polsce
możemy nie tylko tolerować, ale współdziałać rozwojowi ludności litewskiej tam osiadłej. Przy
pozostawieniu tych obszarów przy Litwie, żywioł polski znajdzie się w fatalnych warunkach
dla swego rozwoju narodowego i kultury.
Polska nie może zrezygnować z Wilna, bo Wilno to centrum umysłowe i gospodarcze kraju.
Bez Wilna ziemie wschodnie nie dają odpowiedniego centrum.
Co się tyczy Białorusinów, to oni pod względem narodowym nie przedstawiali trudności
dla państwa polskiego. W pewnych miejscowościach wchodzili z państwem w konflikt tylko
ze wzglądów ekonomicznych i pod wpływem agitacji bolszewickiej. O Białorusinach pisaliśmy
w rozdziale „Problemat Ziem Wschodnich”.
Sowiety stworzyły fikcyjną republikę białoruską, której językiem oficjalnym stał się przed
kilkunastu laty język wielkorosyjski. Jest uniwersytet i dwie szkoły techniczne, zwane politechnikami z wykładowym językiem rosyjskim, lecz figurujące jako białoruskie zakłady naukowe.
Walki narodowej polsko-białoruskiej nie było, nie licząc wystąpień w sejmie paru posłów
białoruskich, oderwanych swymi pojęciami od mas ludowych, utrzymujących się na powierzchni życia politycznego dzięki hasłom rozparcelowania całej ziemi bez odszkodowań i wybranych
do sejmu z bloku mniejszości narodowych, finansowanego przez Żydów.
Rosja sowiecka po wprowadzeniu kołchozów ich nie pociągała. W 1939‑[19]41 r. chłopi powiatu nieświeskiego, wykrojonego z powiatu słuckiego, urządzali wspólne zabawy z dawnymi
krewnymi i znajomymi po stronie rosyjskiej. Dziewczęta po stronie polskiej nosiły pończochy,
czasami nawet ze sztucznego jedwabiu. Po tamtej stronie miały nogi obwiązane szmatkami.
Nie ulega wątpliwości, że kilkunastoletni reżym sowiecki z jednej strony wytworzył niechęć do polskiego państwa, z drugiej strony urobił pewien zastęp zdecydowanych agitatorów
sowieckich. Polska spotka się z wieloma trudnościami, ale nie z trudnościami nie do pokonania.
Brak rozwiniętej indywidualności narodowej, brak rozwiniętej struktury społecznej (90%
Białorusinów są to drobni rolnicy), brak oświaty czyni [nie]możliwym wytworzenie państwa
białoruskiego. Co się odstąpi Białorusi, odstąpi się Rosji.
Jaki jest los Białorusinów w Białorusi Sowieckiej ilustruje jeden fakt zapożyczony z sowieckiej encyklopedii w artykule „Białorusini”. „Wśród przesiedleńców na Syberii 60% dawała
Białoruś sowiecka”. Zaznaczamy, że stanowiła ona około 3% Rosji Europejskiej. Te przesiedlenia, o ile były dobrowolne, były wywołane ciężkimi ekonomicznymi warunkami Białorusi
Sowieckiej, a gdy były przymusowe, świadczyły o narodowej polityce Sowietów, mającej na
celu niweczenie lub asymilowanie nierosyjskich plemion.
Jaki materiał ludzki wytwarzają Sowiety? Masowe dopuszczanie się rabunków, zgwałceń
przez żołnierzy sowieckich w Polsce, Wschodnich Niemczech, na Węgrzech i [w] Rumunii,
mówi o zwyrodnieniu psychologicznym wytwarzanym przez Sowiety.
A inteligencja sowiecka? To płyty fonograficzne wygrywające hasła i doktryny, ludzie rządzeni strachem, niweczącym myśl i wolę do samodzielnego czynu.
Zbrodnią było oddawać Polskę i kraje satelickie pod opiekę sowiecką [sic!], a większą
zbrodnią [była] ta bezpośrednia aneksja, która spotkała wschodnią Polskę.

Hasło „wycofywać”,

czyli jak SB niszczyła akta w archiwach PZPR
Rafał Drabik
Zniszczenie akt jest dla historyka stratą podwójną. Po pierwsze, traci dokument na podstawie którego może odtworzyć historię, a po drugie, że często dotyczy on spraw i wydarzeń
niejawnych, których potwierdzenia próżno szukać w innych miejscach. Wielokrotnie na łamach prasy czy w czasie spotkań historyków poruszana była kwestia wiarygodności akt aparatu
bezpieczeństwa w Polsce z lat 1944‑1990. Ich fragmentaryczny charakter, wynikający z nieskrępowanego niszczenia na przełomie 1989 i 1990 r. (nazywanego eufemistycznie „brakowaniem”), był dla niektórych argumentem, aby spuściznę bezpieki „zabetonować”. Na szczęście
tego rodzaju pomysłów na razie nie udało się zrealizować. Dziwnym trafem samo zniszczenie
akt nie budziło jednak tego rodzaju negatywnych emocji. Winni tych przestępstw nigdy też
nie zostali ukarani.
Od początku lat 90. w polskiej historiografii wielokrotnie poruszano sprawę „brakowania” akt Służby Bezpieczeństwa. Podobny los spotkał także akta Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Proceder niszczenia dokumentów partyjnych najlepiej został opisany na przykładzie akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku.1 Również w kilku innych miastach
(m.in. w Lublinie2) udaremniono próby niszczenia archiwaliów partyjnych na masową skalę.
W wielu przypadkach (jak choćby materiały KC PZPR3 czy KW PZPR w Białej Podlaskiej4)
nie udało się w porę powstrzymać tego procederu.
Związki między PZPR a SB były bardzo bliskie. Od samego początku w zainteresowaniu KW PZPR (przede wszystkim Egzekutywy) pozostawał cały aparat bezpieczeństwa,
stanowiący – jak głosiła propaganda – „zbrojne ramię Partii”. Niemal na każdej Konferencji
Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR, na poszczególnych szczeblach struktury partyjnej (Komitet
Wojewódzki, Powiatowy, Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny) działali funkcjonariusze MO/
SB. Wybierano ich do składu istniejących gremiów: Egzekutywy, Plenum, Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Kontroli Partyjnej. Podczas obrad partyjnych systematycznie pojawiał się nie tylko przedstawiciel MO/SB, ale co roku (czasami rzadziej) komendant wojewódzki MO zdawał

1
„Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, (red.) S. Flis (Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011).
2
K. Dworniczak, „Dokumenty pod specjalnym nadzorem”, Dziennik Lubelski, nr 165 (1991): s. 5; J. Łęski jr.,
„Dokumenty zniszczyły się same”, Gazeta w Lublinie, nr 8 (1991): s. 1; P. Matuszczak, „Co zawierały archiwa PZPR?”,
Dzień, nr 1 (1991): s. 5; „Palenie znikomo niebezpieczne”, Gazeta w Lublinie, nr 70 (1991): s. 1; L. Wiśniewski, „Zajazd
na „biały dom”, Relacje, nr 42 (1989): s. 3.
3
Jeszcze jesienią 1989 r. zniszczono stenogramy Biura Politycznego KC PZPR.
4
W zasobie KW PZPR z Białej Podlaskiej nie ma materiałów z posiedzeń Egzekutywy oraz Sekretariatu KW po
1984 r. Zob. AP w Lublinie o/Radzyń Podlaski, KW PZPR w Białej Podlaskiej 1975‑1990.

relację z funkcjonowania podległej mu jednostki. W swoim wystąpieniu nie tylko opisywał
stan bezpieczeństwa na terenie województwa, ale przede wszystkim skupiał się na opisie
pracy partyjnej funkcjonariuszy, uwzględniając ich warunki pracy, zaangażowanie oraz morale.
Tego typu działania mały miejsce także na niższych szczeblach struktury partyjnej.
Począwszy od lat 50., tego rodzaju dokumenty trafiały jako załączniki do materiałów
Egzekutyw, a następnie były składane do Archiwum w KW PZPR. Praktyka raportowania
„o nastrojach w milicji i UB/SB” obowiązywała także na niższych szczeblach administracyjnych struktur partyjnych. Z całą pewnością komendant powiatowy MO przekazywał do
Egzekutywy KP PZPR raporty dotyczące funkcjonowania MO/SB. Wiadomo, że wśród akt
partyjnych znajduje się także wiele innych materiałów, czy to pochodzących z zasobu MO/UB/
SB, czy też odnoszących się do aparatu bezpieczeństwa. Zaliczały się do nich przede wszystkim akta osobowe partyjne poszczególnych funkcjonariuszy.5 Każdy członek partii, niezależnie od swoich akt personalnych w macierzystej jednostce partyjnej, figurował także w rejestrze członków struktur partyjnych w KW PZPR. Znajdziemy tam podstawowe dane osobowe
oraz informacje o pełnionych funkcjach, opinie sekretarzy, informacje o karach i nagrodach
oraz wykazy ukończonych szkoleń partyjnych.
Wiele interesujących dla historyka materiałów dotyczących MO/UB/SB można odnaleźć
w zespołach Podstawowej Organizacji Partyjnej/Komitetu Zakładowego PZPR. Te instancje
funkcjonowały przy wszystkich poszczególnych komendach oraz posterunkach. Stan zachowania tej dokumentacji jest zróżnicowany.6 Równie istotne źródło stanowią liczne informacje operacyjne zbierane przez SB, przekazywane następnie drogą poufną do poszczególnych
wydziałów KW PZPR. Znajdziemy tam wiadomości o „przeciwnikach ideologicznych” z różnych dziedzin życia społeczno-politycznego: oświaty, rolnictwa, przemysłu, organizacji młodzieżowych. Osobnym zagadnieniem pozostają informacje dotyczące Kościoła katolickiego.
W wielu miejscach zachowała się korespondencja pomiędzy SB a Wydziałami ds. Wyznań oraz
KW PZPR. Dotyczyła ona nie tylko kwestii budownictwa sakralnego, ale też zaangażowania
„politycznego” księży czy nauczania religii w szkołach. Związane z tym były charakterystyki
oraz wykazy księży pracujących w poszczególnych parafiach czy dekanatach.
Na przełomie 1989 i 1990 r. oficerowie SB mieli odszukać wszystkie tego rodzaju materiały
z zasobu archiwalnego PZPR i zniszczyć je. Odnaleziona korespondencja pomiędzy WUSW
w Lublinie a Wydziałem „C” MSW pokazuje nie tylko ogromny zakres działań funkcjonariuszy,
wyszukujących własne materiały, ale też znaczenie tego problemu dla policji politycznej i pośpiech, jaki temu towarzyszył. Całe kierownictwo MSW zaangażowało się w „pilne” rozwiązanie tego „problemu”. Co istotne, funkcjonariusze nie pozostawili po sobie żadnego śladu, nie
licząc publikowanych poniżej dokumentów. Zarówno w materiałach SB (szefa WUSW, jego
zastępcy, Wydziału „C”7), jak i KW PZPR w Lublinie (I sekretarza, Archiwum8) nie zewidencjonowano żadnej korespondencji dotyczącej tego zagadnienia. W książce wyjść służbowych
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5
Stan zachowania tych akt jest zróżnicowany. Przykładowo w Archiwum Państwowym w Lublinie pośród akt
personalnych kadry kierowniczej, na 164 zachowane teczki personalne blisko 100 dotyczy naczelników Wydziałów,
zastępców szefów oraz szefów PUBP/WUBP.  
6
Przykładowo materiały dotyczące POP przy lubelskim PUBP z lat 1949‑1956 są niemal kompletne. Natomiast
w zasobie tego samego archiwum dokumenty POP z działalności w kraśnickim PUBP w tym samym okresie są już
jedynie fragmentaryczne. Wynika to jednak bardziej z przyczyn wewnętrznych, czyli w tym przypadku zaangażowania
osoby odpowiedzialnej za przekazywanie akt POP do archiwum poszczególnych KP PZPR.
7
Zob. AIPN Lu, 0116/13, Dziennik podawczy skarg i listów z[astęp]cy szefa WUSW ds. SB w Lublinie
1985‑1990; AIPN Lu, 0116/17, Korespondencja z[astęp]cy szefa WUSW ds. SB w Lublinie za lata 1975‑1990; AIPN Lu,
0276/261, Rejestry poczty specjalnej przychodzącej Wydz. C.
8
Por. AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 756, 757, 762, 763, 784, 4113.
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funkcjonariuszy Wydziału „C” WUSW w Lublinie w latach 1989‑1990 nie odnotowano ani
jednego wyjścia do Archiwum KW.9 Również w książce odwiedzin Archiwum KW z tego okresu nie widnieje jakikolwiek wpis funkcjonariusza SB.10 Gruntowna kwerenda wykazała, że
funkcjonariusze SB nie poprzestali na zniszczeniu akt partyjnych. Wraz z usuwaniem całych
teczek wyciągnięto również karty inwentarzowe, likwidując w ten sposób niemal wszelkie
ślady po jednostce archiwalnej. Teczki te miały zostać przewiezione do WUSW w Lublinie.
Prawdopodobnie tam uległy zniszczeniu. Z pewnością ani jedna kartka nie została przejęta
przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Po przejęciu zasobu KW PZPR przez
Archiwum Państwowe w Lublinie można jedynie dostrzec luki w sygnaturach nadanych przez
archiwistów partyjnych.
Prezentowana korespondencja jest zatem jedynym zachowanym dowodem opisującym
zniszczone akta. Warto zwrócić uwagę, że sam proceder był na tyle tajny, że nie poruszano
go w wewnętrznej korespondencji z Centralnym Archiwum PZPR w Warszawie. Wręcz przeciwnie, odgórne zarządzenie z 27 listopada 1989 r. (podpisane przez Stanisława Sekleckiego)
stwierdzało wprost: „obecnie najważniejsze jest niekontrolowane niszczenie dokumentacji
partyjnej, zgromadzenie jej w archiwach łącznie z [materiałami z – R.D.] 1989 r. oraz zapewnienie obsady kadrowej”.
Kilkanaście dni później, 14 grudnia 1989 r. odbyła się kolejna narada pracowników archiwów
KW PZPR, na której podkreślano zakaz niszczenia akt, jak też zakaz przekazywania ich do „innych archiwów”.11 Była pracownica lubelskiego Archiwum PZPR, Helena Szawdzin12, w swoim piśmie z 10 listopada 1989 r. zgłosiła wniosek do I sekretarza KW, Andrzeja Szpringera13,
„o zabezpieczenie akt szczególnie cennych z archiwum KW”. Postulowała też „wydzielenie
najbardziej cennych materiałów” celem zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.14 Jak pokazały kolejne wydarzenia, proces niszczenia akt w lubelskim archiwum KW PZPR rozpoczęto
już kilkanaście tygodni później.
Jak wynika z poniższych notatek kierownictwa SB, podobne działania miały podjąć wszystkie pozostałe WUSW. Kwerenda w zasobie IPN nie wykazała innej korespondencji dotyczącej
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AIPN Lu, 0276/249, Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydz. C.
AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 4850.
AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 4113, k. 14‑15.
Helena Szawdzin (ur. 13 V 1924 w Samoklęskach), c. Pawła. Od 1944 r. członkini PPR, a następnie
PZPR. Podczas pracy w organizacjach młodzieżowych pełniła funkcję zastępcy kierownika (1 IX 1946 – 1947) oraz
kierownika (1947 – 20 III 1948) Wydziału Wychowawczo-Oświatowego Wojewódzkiego Zarządu ZWM w Lublinie.
W 1947 r. przez kilka miesięcy pracowała jako sekretarka WUBP w Lublinie. W okresie od 20 III 1948 do 15 VII
1953 r. była cenzorem w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Lublinie. Była także radną
WRN w Lublinie oraz członkinią Komisji Oświatowej. Począwszy od 6 VI 1953 r. pracowała w Archiwum KW PZPR
w Lublinie, najpierw jako instruktor (do 31 X 1964 r.), a następnie jako starszy instruktor. Przez cały ten okres pełniła
funkcję kierownika Archiwum. Zob. AP w Lublinie, KW PZPR w Lublinie, Listy płac za okres 1953‑1990; ŁAD, KW
PZPR Lublin, 1/2391, Skta osobowe Heleny Szawdzin; jej biogram w: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.
do?idx=SZ&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=21319&osobaId=40926&.
13
Andrzej Szpringer (ur. 7 VII 1941 w Lublinie), s. Piotra. Od 1964 r. członek PZPR. W okresie od grudnia 1981
do października 1982 r. pracował jako publicysta w Sztandarze Ludu (organie KW PZPR), a następnie do stycznia 1984 r.
sprawował funkcję wicewojewody lubelskiego. Był wieloletnim członkiem Egzekutywy oraz Plenum KW PZPR. W okresie
od 1 XII 1969 do końca stycznia 1990 r. (nie licząc wyżej wspomnianego okresu) był etatowym pracownikiem KW PZPR
w Lublinie. Kolejno pracował jako: instruktor oraz starszy instruktor Wydziału Nauki i Oświaty, I sekretarz Komitetu
Powiatowego PZPR Opolu Lubelskim, zastępca kierownika Wydziału Propagandy KW, kierownik Wydziału Pracy IdeowoWychowawczej KW, kierownik Wydziału Organizacyjnego KW, sekretarz KW oraz (ostatni) I sekretarz KW PZPR w Lublinie.
Zob. ŁAD, KW PZPR Lublin 1/2448, akta osobowe Andrzeja Szpringera oraz biogram jego w: http://katalog.bip.ipn.gov.
pl/showDetails.do?lastName=szpringer&idx=&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&osobaId=11000&.
14
AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 757, k. 135.

tego zagadnienia w materiałach WUSW z Chełma, Tarnobrzega oraz Zamościa. W materiałach
Wydziału „C” WUSW w Białej Podlaskiej istnieje jedynie krótka korespondencja z Biurem
„C” MSW.15 Co ciekawe, w dokumentach z tego samego okresu pojawiła się informacja o brakowaniu przez tamtejszy WUSW akt z archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.
Pytaniem bez odpowiedzi jest, czy było to działanie incydentalne, czy też do podobnych działań dochodziło w innych Urzędach Wojewódzkich w Polsce.16
Funkcjonariusze SB, sporządzając protokół materiałów przygotowanych do wybrakowania,
popełnili jeden błąd. Dotyczył on przepisywania sygnatury z teczki lub karty inwentarzowej.
Na kartach inwentarzowych w pierwotnej wersji17 (która obowiązywała przynajmniej do końca
lat 70.), a także na teczkach, istniała pomyłka przy sygnaturach oznaczających Sekretariat KW.
Według wytycznych archiwalnych powinien on nosić sygnaturę VI/… natomiast z nieznanego
powodu (prawdopodobnie na skutek pomyłki archiwisty KW w Lublinie) akta te oznaczono
jako V/… W rzeczywistości akta o sygnaturze V/… oznaczały materiały dotyczące działalności
Wojewódzkiej oraz Powiatowych Komisji Kontroli Partyjnej.18 Funkcjonariusze, którzy przeglądali akta pod kątem materiałów SB, przepisali sygnaturę, nie zdając sobie sprawy z jej błędnego zapisu.
Korespondencja w sprawie „wycofywania akt” znajduje się w zasobie Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie.19 Przeprowadzona kwerenda potwierdziła wybrakowanie, czyli
zniszczenie dokumentów. Jedynym zachowanym jest wpisany pod pozycją 24 protokół nr 9/65
z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR. W przypisach umieszczono informacje o obecnym stanie opisanych materiałów.
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15
W dzienniku korespondencyjnym sekretariatu zastępcy szefa WUSW ds. SB w Białej Podlaskiej za okres
2 I 1989 – 28 V 1990 r. widnieje korespondencja z Biurem „C” MSW w Warszawie dotycząca brakowania akt. 14 IX
1989 r. tamtejszy WUSW otrzymał pismo od dyrektora Biura „C”. W treści pisma wpisano: „protokoły zniszczeń akt
archiwalnych”. Sprawę do realizacji otrzymał młodszy chor. Banasik. Według dziennika korespondencyjnego sekretariatu
zastępcy szefa WUSW ds. SB w Białej Podlaskiej za okres: 1 IX 1989 – 25 V 1990 r., w dniu 9 IX 1989 r. ten sam
funkcjonariusz otrzymał pismo (nr OMA 03056/89) również dotyczące „archiwizacji akt”. Zob. AIPN Lu, 0249/40, Dziennik
korespondencyjny sekretariatu zastępcy szefa WUSW ds. SB w Białej Podl., nr 98/3.
16
6 XI 1989 r. z Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej wysłane zostały trzy dokumenty „do zniszczenia
z roku 1949 i [dwa] z 1976 r.”. Zniszczono je protokołem brakowania nr 3/90 z dnia 2 I 1990 r. Pismo otrzymał zastępca
szefa WUSW, płk Henryk Starek, natomiast zniszczenia akt miała dokonać funkcjonariuszka Kuziora. Zob. AIPN Lu,
0249/41, Dziennik korespondencyjny sekretariatu zastępcy szefa WUSW ds. SB w Białej Podl., nr 98/4.
17
Karty te zachowały się i obecnie znajdują się w magazynach Archiwum Państwowego w Lublinie. W latach
80. sporządzono kolejne karty, na których już poprawnie wpisano sygnatury. Sygnatury nadane poszczególnym teczkom
poprawione zostały ręcznie poprzez dopisanie do cyfry V cyfry I.
18
Archiwa Komitetów Wojewódzkich PZPR. Zbiór przepisów (Warszawa: b.w., 1969); Wytyczne w sprawie
działalności archiwów KW PZPR (Warszawa: b.w., 1976).
19
AIPN, 0718/42, Korespondencja dotycząca wycofania dokumentacji jednostek SB z Komitetów Wojewódzkich
PZPR.
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Nr 1
1990 styczeń, Warszawa – Pismo przewodnie do gen. Henryka Dankowskiego, zastępcy ministra spraw
wewnętrznych
OMC-078/90
Pismem przewodnim
gen. bryg. S[tefana] Stochaja 20
Notatka i załączniki
Dn. 9 I 1990 r. przekazane
Zastępcy Ministra S[praw] W[ewnętrznych]
Gen. dyw. H[enrykowi] Dankowskiemu 21

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 2, rkps.

20

Stefan Stochaj (ur. 27 VIII 1924), wieloletni członek PPR/PZPR, od 25 XI 1945 r. funkcjonariusz UBP (WUBP
w Poznaniu, PUBP w Krośnie oraz Jaśle; w latach 1949‑1950 słuchacz Szkoły Oficerskiej Centrum Wyszkolenia MBP
w Legionowie; od 15 I 1953 do 14 VI 1954 r. kierownik sekcji 1 Wydziału II Departamentu IX MBP; od 15 VI 1954 do 9 XII
1954 r. kierownik sekcji 4 Wydziału II Departamentu IV MBP; od 1 IV 1955 do 31 XII 1955 r. kierownik sekcji 4 Wydziału
II Departamentu IV KdsBP; od 1 I 1956 do 14 I 1957 r. zastępca naczelnika Wydziału II Departamentu IV KdsBP; od
1 VI 1963 do 28 II 1970 r. zastępca naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW; od 1 III 1970 do 14 IX 1974 r. naczelnik
Wydziału III Departamentu III MSW; od 25 X 1974 do 19 XII 1978 r. zastępca dyrektora Departamentu III MSW; od 20 XII
1978 do 31 III 1983 r. dyrektor Departamentu Techniki MSW; od 1 IV 1983 do 31 VII 1990 r. szef Służby Zabezpieczenia
Operacyjnego MSW, jednocześnie dyrektor generalny MSW). W okresie od 1957 do 14 XI 1961 r. zwolniony z pracy
w MSW.  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 1975‑1990, (red.) P. Piotrowski (Warszawa: Instytut
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008); Ludzie bezpieki w walce
z narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944‑1978 – centrala,
(red.) M. Piotrowski, (Lublin: Klub Inteligencji Katolickiej, 2000).  
21
Henryk Stanisław Dankowski (ur. 5 I 1929), s. Konstantego i Józefy. Wieloletni funkcjonariusz WSW
(1950‑1982) i MSW (1982‑1990). Pełnił m.in. funkcje: szefa Zarządu II Oddziału II WSW w Warszawie oraz szefa Zarządu
Pomorskiego Okręgu Wojskowego WSW w Bydgoszczy. Po przejściu do MSW pełnił funkcje: dyrektora Departamentu III
MSW (25 V 1982 – 20 XII 1986), zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego w MSW, podsekretarza stanu (do
31 X 1989), a następnie zastępcy ministra spraw wewnętrznych (do 6 VII 1990). W 1976 r. odbył kurs specjalny w Wyższej
Szkole KGB w Moskwie. AIPN, 0604/1922, Akta personalne funkcjonariusza Henryka Dankowskiego; AIPN, 2174/6786,
Akta personalne żołnierza Ludowego Wojska Polskiego Henryka Dankowskiego oraz biogram: http://katalog.bip.ipn.gov.
pl/showDetails.do?lastName=dankowski&idx=&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&osobaId=11984&.

Nr 2
1990 styczeń 5, Lublin – Pismo w sprawie wycofania materiałów SB z archiwum KW PZPR w Lublinie
								

a

Lublin, 1990 I 5

							 Tajne spec[jalnego] znaczenia
									
Egz. nr b1b
Dyrektor Biura „C”
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie
płk mgr Kazimierz Piotrowski
Uprzejmie informuję Dyrektora, że realizując wytyczne Zarządzenia nr 049/85 z dnia 8 lipca 1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych22, wystąpiono z propozycją do I Sekretarza KW PZPR w Lublinie
o wycofanie z ich archiwum materiałów wytworzonych przez b[yłe] Urzędy Bezpieczeństwa
Publicznego oraz Służbę Bezpieczeństwa na przestrzeni lat 1944‑1989. Propozycja została
przyjęta, w związku z czym grupa funkcjonariuszy SB pod nadzorem pracownika Wydziału „C”
przystąpiła do przeglądu tych akt.
Po dokonaniu przeglądu akt KW PZPR, na podstawie opracowanej informacji, wycofano te
materiały i przewieziono do archiwum Wydziału „C”.
Aktualnie prowadzony jest przegląd akt byłych Komitetów Powiatowych PZPR b[yłego]
woj[ewództwa] lubelskiego.
Po przejęciu przez archiwum Wydziału „C” całości materiałów zostaną one w myśl ww.
zarządzenia wybrakowane i zniszczone.

a

364

W lewym górnym rogu dokumentu pieczątka o następującej treści: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
w Lublinie, 16 L.dz. 0017/90.
b-b
Wpisano odręcznie.
22
AIPN, 0045/89, Zarządzenie nr 049/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1985 r. w sprawie
organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych dotyczyło zasad
archiwalnych po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 38,
poz. 173, s. 520‑526).
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W załączeniu przesyłam 1 część analizy materiałów, z których zostały wyłączone materiały.
Wyk[onano] w 2 egz.
Egz. nr 1 adresat
” ” 2 a/a
							
Zastępca Szefa
				
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
ds. Służby Bezpieczeństwa w Lublinie
płk mgr Antoni Kowalski23c

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 4, mps.

c

Opatrzono odręcznym podpisem. Poniżej pieczątka o treści: Wydział II Biura „C” MSW. Wpłynęło dnia
7 I 1990 r. nr 78.
23
Antoni Kowalski (ur. 8 VI 1940 w Dąbrowicy, pow. Kraśnik), s. Stanisława i Marii. Od 1 III 1963 do 15 IV 1990 r.
funkcjonariusz SB, członek ZMP, PZPR oraz TPPR. W okresie służby pełnił m.in. funkcje: p.o. I zastępcy komendanta
powiatowego MO ds. SB w Bychawie (18 IX 1968 – 7 XII 1968), zastępcy naczelnika Wydziału Paszportów KW MO
w Lublinie (16 X 1977 – 31 VIII 1981), naczelnika Wydziału „C” KW MO w Lublinie (1 IX 1981 – 31 XII 1982), I zastępcy
szefa WUSW ds. SB w Lublinie (23 VII 1987 – 15 IV 1990). AIPN, 0604/1374, Akta osobowe Antoniego Kowalskiego.

Nr 3
1989 grudzień 22, Lublin – Wykaz materiałów SB przeznaczonych do wybrakowania z archiwum KW
PZPR w Lublinie
Lublin 1989 XII 22
Tajne spec[jalnego] znacz[enia]
Egz. nr a2a
Informacja
dot. analizy materiału Służby Bezpieczeństwa znajdującego się
w archiwum KW PZPR w Lublinie
Proponuję do wyłączenia następujące materiały:
1. „Informacje dot. kleru” za lata 1957‑1975 (9 teczek)24
2. Akta sygn. 51/V/51 materiały dot. kleru 25
26
3. Akta sygn. 51/V/127 		
"		
4. Akta sygn. 51/XI/15 tom 1 materiały Zespołu ds. Kleru 1960‑[19]68 r.27
5. Akta sygn. 51/XI/15 tom 2 materiały Zespołu ds. Kleru 1969‑ [19]74 r.28
6. Oceny i analizy, informacje dot. polityki wyznaniowej za lata 1976‑1986 (4 teczki)29
7. Akta sygn. 51/V/19 1949 r.
wyłączyć: „Pismo Min[istra] Oświaty o likwidacji niektórych Wydz. KUL”
„Pismo Koła Ekonomistów KUL do Min[istra] Oświaty”
„Projekt”30
8. Akta sygn. 100/XI/16 + 1 tom
Oceny, analizy, informacje dot. organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego 1976 r.
Ostatnie informacje (koszulka nr 1)31
9. Akta sygn. 100/XI/16 t[om] 4 „Wykaz stanowisk funkcj[onariuszy] MO woj. lubelskiego proponowanych do zatwierdzenia przez instancję partyjną w dn[iu] 1 VII 1975 r.”

a-a
24
25
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Wpisano odręcznie.
Dokładniejszych danych brak.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 483. Akta te zawierają
materiały dot. spraw prowadzonych przez Powiatową oraz Miejską Komisję Kontroli Partyjnej w woj. lubelskim. Wg
inwentarza KW PZPR w Lublinie akta o sygn. 51/VI/51 powinny zawierać „materiały dot. kleru”. Teczka ta nie zachowała
się i nie została przekazana do Archiwum Państwowego w Lublinie.
26
W zasobie KW PZPR w Lublinie brak jest teczki o takiej sygnaturze. Według inwentarza KW PZPR taka
sygnatura nigdy nie figurowała w zasobie Archiwum. Według inwentarza KW PZPR w Lublinie akta o sygn. 51/VI/127
powinny zawierać „materiały dot. kleru”. Teczka ta nie zachowała się i nie została przekazana do Archiwum Państwowego
w Lublinie.
27
W zasobie KW PZPR w Lublinie brak jest teczki o takiej sygnaturze.
28
W zasobie KW PZPR w Lublinie brak jest teczki o takiej sygnaturze.
29
Bliższych danych brak.
30
AP w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 451. Akta te zawierają materiały spraw
WKKP za 1949 r. od nr 301 do 600. Natomiast w jednostce o sygn. 543 (sygn. dawna 51/VI/19) obecnie znajduje się
jedna karta – z posiedzenia koła Medyków UMCS. Na okładce jest przekreślony tytuł : „Materiały dot. KUL-u” oraz liczba
kart – „3”.
31
Brak wspomnianych materiałów. Zob. AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn.
2231.
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„Plan polit[yczno]-organ[izacyjnego] zabezpieczenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej PZPR w zakładowych organ[izacjach] partyjnych KW MO 7 VII 1979 r.32
10. Akta sygn. 51/V/66 1954‑[19]57
„Informacja dot. Świadków Jehowy z terenu woj. lubelskiego 20 XI 1954 r.”
„Informacja dot. Referatu do spraw Wyznań przy Powiatowej Radzie narodowej
w Tomaszowie Lubelskim z 21 III 1956 r.”33
11. Akta sygn. 51/V/17
„Materiały KW MO, Wojska Polskiego, Prokuratury 1949‑1953 r.”34
12. A
 kta sygn. 51/V/16
„Materiały dot. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz[nego] 1949‑[19]51 r.”35
13. Akta sygn. 51/V/11
„Materiały dot. kleru 1949‑[19]53 r.”36
14. Akta sygn. 51/V/174
„Materiały dot. kleru 1971 r.”37
15. Akta sygn. 51/V/52
„Materiały dot. kleru 1958 r.”38
16. Akta sygn. 51/V/90
„Materiały dot. kleru 1960‑[19]61 r.”39
17. „Notatki i informacje MO 1962 r.” (Notatka z rozmowy z tow[arzyszem] Mort
Józefem 26 II 1956 r.)40
18. Akta sygn. 100/VII/21 tom 241 i 342
z tomu 4 wyłączyć dwa dokumenty:
- „charakterystyka podpisana przez Szefa WUSW w Lublinie”,
- „ odbitka bez podpisu z klauzulą tajne spec[jalnego] znaczenia”43

32
33

Brak wspomnianych materiałów. Zob. Tamże, sygn. 2234.
AP w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 498. Akta zawierają „Sprawy odwoławcze
członków PZPR stawiane w zespole Komisji Odwoławczej VI Zjazdu PZPR”. Teczka o sygn. 51/VI/66 nie zachowała się
i nie została przekazana do AP w Lublinie.
34
Tamże, sygn. 449. Akta zawierają „Akta spraw [WKKP] od Nr 901‑1226”. Teczka o sygn. 51/VI/17 nie
zachowała się i nie została przekazana do AP w Lublinie.
35
Tamże, sygn. 448. Akta zawierają „Akta spraw [WKKP] od Nr 1‑400”. Teczka o sygn. 51/VI/16 nie zachowała
się i nie została przekazana do AP w Lublinie.
36
Tamże, sygn. 441‑443. Akta (3 tomy) zawierają „Sprawozdania statystyczne PKKP”. Teczka o sygn. 51/I/11
nie zachowała się i nie została przekazana do AP w Lublinie.
37
W zasobie KW PZPR w Lublinie brak jest teczki o takiej sygnaturze. Wg inwentarza KW PZPR, taka sygnatura
nigdy nie istniała w zasobie Archiwum. Teczka o sygn. 51/VI/174 nie zachowała się i nie została przekazana do Archiwum
Państwowego w Lublinie.
38
AP w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 484. Akta zawierają „Uchwały WKKP,
MKKP i PKKP”. Teczka o sygn. 51/VI/52 nie zachowała się i nie została przekazana do AP w Lublinie.
39
Tamże, sygn. 523. Akta zawierają „Akta dot. wykluczenia z partii Aleksandry Wierzbickiej”. Teczka o sygn. 51/
VI/90 nie zachowała się i nie została przekazana do AP w Lublinie.
40
Bliższych danych brak.
41
AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 1015. Teczka zawiera „Informacje, oceny,
analizy, sprawozdania i opracowania wydziału dotyczące związków zawodowych” z 1981 r. Brak śladów brakowania.
42
Tamże, sygn. 1016. Teczka zawiera „Informacje, oceny, analizy, sprawozdania i opracowania wydziału
dotyczące związków zawodowych” z 1981 r. Brak śladów brakowania.
43
Tamże, sygn. 1017. Teczka zawiera „Informacje, oceny, analizy, sprawozdania i opracowania wydziału
dotyczące związków zawodowych” z 1981 r. W teczce brak wymienionych dokumentów.

19. Teleksy z KC z lat 1980‑1981‑198244
20. Akta sygn. 51/XI/19 tom 1
„Informacja dot. zajść w Kraśniku Fabr[ycznym] z dnia 26 IX 1959 r.”45
„Notatka Informacyjna z dnia 15 X 1959 r.”
„Pismo Naczelnika Wydz[iału] II Dep[artamentu] III MSW z dnia 24 II 1962 r.”46
21.Akta sygn. 51/XI/19 tom 2
„Informacja o obsadzie kadrowej w Komendzie Miejskiej MO z 1965 r.”
„Informacja dot. zabezpieczenia kampanii wyborczej z dnia 10 IV 1965 r.”47
22. Akta sygn. 51/XI/19 tom 3
„Informacja dot. dyrektyw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z marca 1967 r.”48
23. Akta sygn. 51/XI/19 tom 4
„Informacja o realizacji zadań z Uchwał IX Plenum maj 1968 r.”
„Informacja o przebiegu i wynikach działań z października 1971 r.”
„Sprawozdanie z 3 II 1971 r.”
„Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć z 10 III 1974 r.”49
24. Akta sygn. 51/V/121 – Posiedzenie Sekr[e]t[a]r[iatu] KW PZPR protokół nr 9/6550
25. Akta sygn. 51/IV/2 –
1949 r.
				
posiedzenie z dnia 26 III 1949 r.51
26. Akta sygn. 51/IV/4 –
1949 r.
				
posiedzenie z 28 VII 1949 r., 26 VIII 1949 r.,
				
19 VIII 1949 r.52
27. Akta sygn. 51/IV/30
– 1953 r.
				
posiedzenie z 3 XII 1953 r.53
28. Akta sygn. 51/IV/40
– 1955 r.
				
Protokół z 16 VI 1955 r.54
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44
Bliższych danych brak. W zasobie AP w Lublinie zachowały się teleksy KC z tego okresu. Znajdują się pod
sygnaturami: Tamże, sygn. 1183‑1189 (1980 r.); 1199‑1213 (1981 r.); 1233‑1246 (1982 r.).
45
Najprawdopodobniej chodzi o wydarzenia z czerwca 1959 r. Wówczas to doszło do wystąpień miejscowej
ludności przeciwko zniszczeniu kapliczki przez funkcjonariuszy MO oraz działaczy partyjnych. Po kilkugodzinnych
protestach, o których głośno zrobiło się w całym kraju, przybyłe posiłki milicji siłą rozpędziły mieszkańców Kraśnika,
dokonując masowych aresztowań. W następnych dniach uczestników zajścia ukarało Kolegium ds. Wykroczeń przy
MRN natomiast kilkadziesiąt osób postawiono przed tamtejszym sądem powiatowym.
46
Brak wspomnianych materiałów. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości kart: 333 na 293. Zob. AP
w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 3197.
47
Brak wspomnianych materiałów. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości kart: 298 na 261. Zob.
Tamże, sygn. 3198.
48
Brak wspomnianych materiałów. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości kart: 278 na 249. Zob.
Tamże, sygn. 3199.
49
Brak wspomnianych materiałów. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości kart: 239 na 178. Zob.
Tamże, sygn. 3200.
50
W zasobie KW PZPR w Lublinie brak jest teczki o takiej sygnaturze. Wg inwentarza KW PZPR taka sygnatura
nigdy nie istniała w zasobie Archiwum. W teczce o sygn. 51/VI/121 „Protokóły z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR
w Lublinie [za 1965r.]” odnaleziono wspomniany protokół. Jest to jedyny odnaleziony dokument ze sporządzonej listy.
51
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości
kart: 88 na 82. Zob. AP w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR w Lublinie 1948‑1975, sygn. 170.
52
Brak wspomnianych protokołów posiedzenia Egzekutywy. Na okładce jest przekreślona informacja o ilości
kart: 94 na 52. Zob. Tamże, sygn. 172.
53
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 198.
54
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 208.
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28.bAkta sygn. 51/IV/44 – 1956 r.
			
posiedzenie z 18 I 1956 r.55
29. Akta sygn. 51/IV/46 – 1956 r.
			
posiedzenie z 26 V 1956 r.56
30. Akta sygn. 51/IV/47 – 1956 r.
			
posiedzenie z 18 IX 1956 r.57
31. Akta sygn. 51/IV/49 – 1957 r.
			
posiedzenie z 2 II 1957 r.58
32. Akta sygn. 51/IV/55 –1958 r.
			
posiedzenie z 23 V 1958 r., z 12 VI 1958 r.59
33. Akta sygn. 51/IV/57 –1958 r.
			
posiedzenie 3 X 1958 r.60
34. „Protokóły Egzekutywy KW PZPR lipiec–sierpień 1959 r.”
			
posiedzenie z 31 VIII 1959 r.61
35. „Protokoły Egzekutywy KW PZPR sierpień–wrzesień 1950 r.
			
posiedzenie z 16 VIII 1960 r., z 9 IX 1960 r.62
36. Akta sygn. 51/IV/80 – 1961 r.
			
posiedzenie z 17 XI 1961 r.63
37. Akta sygn. 51/IV/82 – 1962 r.
			
posiedzenie z 2 IV 1962 r.64
38. Akta sygn. 51/IV/90 – 1963 r.
			
posiedzenie z 20 VI 1963 r.65
39. Akta sygn. 51/IV/97 –1964 r.
			
posiedzenie z 11 VI 1964 r.66
40. Akta sygn. 51/IV/100 – 1964 r.
			
posiedzenie z 23 XII 1964 r.67
41. Akta sygn. 51/IV/108 – 1966 r.
			
posiedzenia z 27 I 1966 r.68

b
55

Błędna numeracja w oryginale.

Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. AP w Lublinie, Zespół 1266 KW PZPR
w Lublinie 1948-1975, sygn. 212.
56
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 214.
57
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 215.
58
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 217.
59
Brak wspomnianych protokołów posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 223.
60
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 225.
61
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 230.
62
Brak wspomnianych protokołów posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 239.
63
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 248.
64
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 250.
65
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 258.
66
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 265.
67
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 268.
68
Brak wspomnianych protokołów posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 276

42. Akta sygn. 51/IV/111 – 1966 r.
			
posiedzenia z 1 VI 1966 r., z 10 VI 1966 r.69
43. Akta sygn. 51/IV/117 – 1966 r.
			
posiedzenie z 1 XII 1966 r.70
44. Akta sygn. 51/IV/119 – 1967 r.
			
posiedzenie z 16 III 1967 r.71
45. Akta sygn. 51/IV/120 – 1967 r.
			
posiedzenie z 11 V 1967 r.72
46. Akta sygn. 51/IV/123 – 1967 r.
			
posiedzenie z 14 XII 1967 r.73
47. Akta sygn. 51/IV/129 – 1968 r.
			
posiedzenie z 12 XII 1968 r.74
48. Akta sygn. 51/IV/134 – 1969 r.
			
posiedzenie z 12 VI 1969 r.75
49. Akta sygn. 51/IV/154 – 1971 r.
			
posiedzenie z 12 V 1971 r.76
50. Akta sygn. 100/IV/23 – 1979 r.
			
protokół 3/7977
51. Akta sygn. 100/IV/44 – 1984 r.
			
z protokołu nr 6 zał. nr 178
Wnioski:
W oparciu o przepisy archiwizacji ww. materiały z racji przekroczenia terminu przechowywania, braku wartości historycznych w ich treści – zniszczyć.
Dokonać dalszego przeglądu materiałów z byłych Komitetów Powiatowych PZPR i postąpić z nimi jak w pkt. 1.
Pozostałe materiały ze względu na wartość historyczną i naukową pozostawić w archiwum
na czas określony przepisami.

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 5‑6v, mps.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 279.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 285
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 287.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 288.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 291.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 297.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 302.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. Tamże, sygn. 322.
Brak wspomnianego protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. AP w Lublinie, Zespół 1267 KW PZPR
w Lublinie 1975‑1990, sygn. 216.
78
Brak wspomnianego załącznika do protokołu posiedzenia Egzekutywy. Zob. AP w Lublinie, Zespół 1266 KW
PZPR w Lublinie 1975‑1990, sygn. 237.
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Nr 4
1990 styczeń, Warszawa – Notatka dla kierownictwa MSW dotycząca materiałów SB

Tow[arzysz] T[adeusz] Szczygieł 79
Proszę przeprowadzić telekonferencję z z[astęp]cami80 i wydać stosowne polecenie z tematami do realizacji i poinformowanie o wykonaniu.
B[ardzo] ważne
Tow. Płk Karpacz81
WUSW winny same[a]dopilnować i zadbać, aby ich materiały zostały odebrane z KW
PZPR.
Pr[oszę] o stanowiskob

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 7, rkps.

79

Tadeusz Szczygieł (ur. 12 III 1931 w Koszarach), s. Stanisława. Od 10 IX 1951 do 30 IV 1990 r. funkcjonariusz
UB/SB. Podczas służby pełnił kolejno funkcje: referenta oraz starszego referenta Wydziału Kadr, Sekcji Doboru w WUBP
w Gdańsku, referenta oraz oficera kadrowca Wydziału Kadr i Szkolenia Sekcji 1 w WUBP w Gdańsku, starszego referenta,
kierownika Wydziału Kadr i Szkolenia KW MO w Gdańsku, starszego inspektora Referatu kadr ds. bezpieczeństwa
KW MO w Gdańsku, inspektora w Inspektoracie Kierownictwa Jednostek Bezpieczeństwa w KW MO w Gdańsku,
inspektora ds. kadr oraz kierownika w Samodzielnej Sekcji Kadr i Szkolenia SB w KW MO w Gdańsku, kierownika
Samodzielnej Sekcji Paszportów w KW MO w Gdańsku, naczelnika Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych,
następnie naczelnika Wydziału „T”  i naczelnika Wydziału III  w KW MO w Gdańsku, zastępcy komendanta ds. SB w KW
MO w Gdańsku, a następnie w Radomiu,  zastępcy dyrektora Departamentu III MSW, zastępcy komendanta ds. SB KS
MO w Warszawie, dyrektora Departamentu IV, a następnie dyrektora Departamentu Studiów i Analiz w MSW. Zob. AIPN,
0604/1832, t. 1‑2, Akta osobowe Tadeusza Szczygła; jego biogram na stronie: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.
do?lastName=szczygie%C5%82%20&idx=&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&osobaId=14265&.
80
Zastępcami komendantów wojewódzkich MO ds. SB poszczególnych WUSW.
81
Jerzy Karpacz (ur. 20 VIII 1946 w Kielcach), s. Piotra. Od 1 V 1968 do 31 VII 1990 r. funkcjonariusz
SB. Pełnił kolejno funkcje: inspektor Wydziału Śledczego w Kielcach, starszy inspektor, zastępca naczelnika
oraz naczelnik Biura Śledczego Wydziału II MSW, dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego MSW, dyrektor Biura
Śledczego MSW, szef WUSW w Wałbrzychu (jako okresowa praktyka), zastępca szefa, a następnie szef SB MSW.
Rozkazem z dnia 16 I 1989 r. został wyznaczony na stanowisko docenta w Zakładzie II Instytutu III ASW. Zob. AIPN,
0242/2904, Akta osobowe Jerzego Karpacza; jego biogram na stronie: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.
do?idx=K&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=4804&osobaId=12574&.
a
Przekreślone słowo: zadbać.
b
Opatrzono nieczytelnym podpisem i datą.

Nr 5
1990 styczeń 9, Warszawa – Pismo do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozmowy z KC PZPR na
temat akt SB

						

OMC-078/90

Szef Służby
Zabezpieczenia Operacyjnego MSW
gen. bryg. S[tefan] Stochaj

I Z[astęp]ca Min[istra] Spraw Wewn[ętrznych]
gen. dyr. H[enryk] Dankowski
Przesyłam uprzejmie notatkę Dyr[ektora] Biura „C” MSW z prośbą o ew[entualną] rozmowę z odpowiednim ogniwem w KC PZPR.
[19]90 [r.] I 9a82

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 8, rkps.
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a

Powyżej nieczytelny podpis. Poniżej pieczęć o treści: SVD 025, [19]90 I 9.
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Nr 6
1990 styczeń 9, Warszawa – Pismo dyrektora Biura „C” MSW w sprawie wycofania przez funkcjonariuszy
SB materiałów aparatu bezpieczeństwa z archiwów PZPR

Warszawa, 1990 I 9

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
365 L.dz. aOMC-078/90a83a
											
							
Tajne
Egz. nr a1a
Notatka służbowa
dot. wycofania z Komitetów Wojewódzkich PZPR materiałów i informacji przesyłanych
przez jednostki resortu spraw wewnętrznychb84
W ubiegłych latach poszczególne jednostki Służby Bezpieczeństwa przesyłały do I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich i niektórych Wydziałów KW materiały i informacje, zawierające m.in. tajemnicę państwową i służbową. Część tych materiałów i informacji była zwracana
po wykorzystaniu, lecz wiele z nich pozostaje nadal w komitetach partyjnych.
Z pisma Zastępcy Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. Służby
Bezpieczeństwa w Lublinie, płk. A[ntoniego] Kowalskiego, wynika, że na terenie tego województwa, w końcu ubiegłego roku, wycofano z Komitetu Wojewódzkiego znaczne ilości materiałów i informacji, które pozostawały w komitetach partyjnych różnych szczebli, w tym
również dokumenty wytworzone przez byłe powiatowe jednostki SB i MO.
c
Podobne działania winny być przeprowadzane we wszystkich województwach.

a-a
b

Wpisano odręcznie.
Z prawej strony odręczna notatka o treści: Tow. płk Karpacz WUSW winny same dopilnować i zadbać, aby ich
materiały zostały odesłane z KW PZPR. Proszę o stanowisko, opatrzona nieczytelnym podpisem oraz datą: [19]90 [r.] I 9.
c
Z lewej strony odręczna notatka o treści: Przeprowadzić Konf[erencję] z z-cami. Wydać stosowne polecenia
z terminem do realizacji poinformować o wykonaniu. B[ardzo] ważne, opatrzona nieczytelnym podpisem oraz datą:
[19]90 [r.] I 9.

85
Wobec powyższego należałoby spowodować, aby Sekretariat KC PZPR wydał odpowiednie
polecenie własnemu archiwum i archiwum Komitetów Wojewódzkich dokonania przeglądu
posiadanych zbiorów w celu wyłączenia materiałów i informacji otrzymywanych z jednostek
resortu spraw wewnętrznych i zwrócenia ich nadawcom.

Dyrektor Biura „C”
płk mgr K[azimierz] Piotrowski83

W załączeniu:
- kserokopia pisma z[stęp]cy Szefa 				
WUSW w Lublinie nr J0017/90						
z 5 I [19]90 r., wraz z informacją dot[yczącą] analizy materiału
SB znajdującego się w arch[iwum] KW PZPR w Lublinie
Wyk[onano] w 2 egz.
Egz. 1 adresat
Egz. 2 aa 			
a
SVK-051/90a

Źródło: AIPN, 0718/42, k. 9, mps.
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Kazimierz Piotrowski (ur. 25 IX 1929), s. Michała i Wiktorii. Od 9 I 1948 do 31 VII 1990 r. funkcjonariusz MO/
SB. Pełnił m.in. funkcje kierownika Działu Statystyczno-Sprawozdawczego Departamentu X KdsBP (1 XI 1955 – 31 III
1956), kierownika Działu Ewidencji Specjalnej w Biurze Ewidencji Operacyjnej w MSW (28 XI 1956 – 1 I 1957), naczelnika
Wydziału I Biura Ewidencji operacyjnej w MSW (1 I 1957 – 2 I 1960), naczelnika Wydziału I Biura „C” MSW (2 I 1960 – 31
VII 1972), zastępcy dyrektora Biura „C” MSW (1 VIII 1972 – 17 XII 1979), dyrektora Biura „C” (17 XII 1979 – 31 VII 1990).
AIPN, 02042/206, Akta osobowe Kazimierza Piotrowskiego.

Reporta¿

Ty pójdziesz górą,
a ja doliną...
Bohatyrowicze 2011
Dorota Hałasa
Droga do Bohatyrowicz wiedzie przez rozległą równinę, na której rozpościerają się wielkie
pola miejscowych kołchozów, niegdyś posiadłości mieszkańców okolicy. Na kilkuset hektarach
kołchoźnicy uprawiają głównie zboża i buraki cukrowe. Drogę do osady wskazują dwa drogowskazy przypominające dziadka w kapeluszu z wyciągniętą ręką. Bohatyrowiczanie nazywają
ich jankami. Kiedy przyjeżdżam tu po raz pierwszy – w końcu sierpnia – wokół rozciągają się
ścierniska poprzecinane polami buraków cukrowych. W końcu września wschodząca ozimina
wygląda jak ogromny zielony dywan. Przy horyzoncie okalają go złocące się jesiennymi liśćmi lasy. Na gigantycznych polach stoją gdzieniegdzie długie na około 20 metrów sterty słomy. Powojenna historia zmieniła krajobraz okolicy na dość jednostajny. W Nad Niemnem Elizy
Orzeszkowej wyglądał inaczej:
Równinę przerzynały drogi białe i trochę zieleniejące się od z rzadka
porastającej je trawy; ku nim, niby strumienie ku rzekom, przybiegały z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe
od dzięcieliny i smółek. […] Za tymi pasami roślinności dzikiej, cicho,
w cichej pogodzie, stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały
kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj; niższe znacznie od nich, rumianym kwiatem gęsto
usiane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny;
puchem też, zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością
tak łagodną, że oko pieściła, młody len pokrywał gdzieniegdzie kilka
zagonów, a żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze owsów i jęczmion.
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Przed wojną było tu dwadzieścia domów, w których mieszkały rodziny legendarnego rodu
Bohatyrowiczów opisane w powieści. „Po wojnie zostało pięćdziesiąt osiem osób o tym samym
nazwisku” – wspomina Irena Strzałkowska z domu Bohatyrowicz. Osada Bohatyrowicze leży
w obwodzie grodzieńskim, w rejonie Mosty. Składa się obecnie z kilkunastu domów położonych
na skraju rozległych pól. Zostały już tylko trzy domy, w których mieszkają ostatnie potomkinie

Ty pójdziesz górą, a ja doliną...

Bohatyrowicze – drogowskaz.

Bohatyrowicze – krajobraz wokół.

Przydrożny Janek wskazujący drogę do
Bohatyrowicz.

legendarnego rodu: Teresa Bohatyrowicz oraz Irena Strzałkowska i Danuta Staniewska z domu
Bohatyrowicz.
Według opisu Elizy Orzeszkowej, w końcu XIX w. osadę tworzyły „szare domostwa i gęste
ogrody wsi długim sznurem rozciągniętej nad brzegiem wysokiej góry, u której stóp w falach
swych błękit nieba i ciemny bór odbijając płynął cichy, spokojny Niemen”.
W Bohatyrowiczach pozostało kilka szarych domostw, ale domy pań Teresy i Ireny wyróżniają
się wśród nich żółtym kolorem drewnianych ścian. Wszystkie domy stoją na stromym zboczu,
u podnóża którego wije się, przecinająca lesistą okolicę, malownicza dolina leniwie płynącego
Niemna. Schodzi się do niej za domami pani Teresy i pani Ireny schodkami, a potem ścieżką po
kilkumetrowej skarpie. Widzę to wszystko na własne oczy i mam wrażenie, że opis Orzeszkowej
niezwykle wiernie maluje najdrobniejsze szczegóły i urok tego pejzażu. Malowniczy krajobraz
zmieni się już za kilka lat, bowiem w okolicy Grodna planowana jest budowa zapory wodnej.
Koryto rzeki podniesie się o 3 metry. Znikną tym samym ostatnie ślady pejzażu z Nad Niemnem.
Pani Teresa urodziła się w czerwcu 1933 r., w domu Kazimierza i Stanisławy Strzałkowskich
(z domu również Strzałkowskiej). Jej dom rodzinny stał w ogródku przed obecnym domem, który wybudowała wspólnie z mężem – Tadeuszem Bohatyrowiczem. Przed domem
rodziców biegła niegdyś droga łącząca te tętniące wówczas życiem okolice. A jak wyglądały
Bohatyrowicze w oczach Justyny z Nad Niemnem?

Domek Ireny Strzałkowskiej, Bohatyrowicze.

Kilkadziesiąt domów, które okrążała albo przez których dziedzińce i ogrody przechodziła, zamieszkiwało kilkaset istot ludzkich, które
wszystkie u końca tego dnia pogody i pracy wysypywały się na zewnątrz.
Mnóstwo kraciastych spódnic i kolorowych kaftanów kobiecych migotało wszędzie. […] Lecz w ogólności był to rój ludzki do roju pszczół
podobny, ciężko i własnoręcznie pracujący, w grubej odzieży, z grubymi
rękami, z ciemną ogorzałością na twarzach i z potem na czołach – nie
ponury jednak, owszem, tu i ówdzie rzucający w powietrze wybuchy
śmiechów kobiecych, młodzieńczych, dziecinnych.
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„Domy w Bohatyrowiczach zawsze wyglądały pięknie. Rosły przed nimi kolorowe kwiaty,
było dużo ludzi – i co najważniejsze – było wesoło” – mówi pani Irena.
Po dawnej drodze pozostała przed ogródkiem pani Teresy wąska, zarośnięta ścieżka prowadząca do studni, z której czerpie wodę. Studnia stoi przed starym i opuszczonym domem
Konstantego i Heleny Bohatyrowiczów. Mieszkał tam potem Hieronim Bohatyrowicz, który
ożenił się z wdową, ale nie miał dzieci. Miał dwóch braci, Jana i Izydora, oraz siostrę Zofię. Jan
nigdy się nie ożenił. Izydor miał żonę Jadwigę, ale nie miał dzieci. Postawił obok Hieronima
swój własny dom. „W domu Izydora była polska szkoła dla dzieci z Bohatyrowicz i Miniewicz,
ale ja do niej nie chodziłam, bo byłam za mała” – wspomina pani Teresa. Czytać i pisać po
polsku uczyła ją w domu ciocia Leokadia. Pani Irena urodziła się w 1938 r. i nie chodziła do
polskiej szkoły, ale wspomina, że mama uczyła ją śpiewać „Płynie Wisła płynie po polskiej
krainie, po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie”. Izydor Bohatyrowicz poszedł
na wojnę. W jego domu po przyjściu Sowietów założono szkołę białoruską.
Przed wojną Bohatyrowicz nie nazywano wsią, lecz okolicą, gdyż wszyscy jej mieszkańcy
od wieków należeli do szlachty. Tytuł szlachecki nadał im podobno w 1549 r. król Zygmunt
August. Nie wiadomo, czy opowieść o protoplastach rodu, czyli o Janie i Cecylii, jest prawdą
czy legendą. „Była przekazywana w rodzinach Bohatyrowiczów z dziada pradziada” – przyznają panie Teresa i Irena. Obydwie chodziły na grób praprzodków z babciami i mamami.
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Widok na Bohatyrowicze.

Widok na Niemen
za domem Ireny Strzałkowskiej
w Bohatyrowiczach.

Opowieść o Janie i Cecylii usłyszała przebywająca na wakacjach w Miniewiczach pisarka Eliza Orzeszkowa, dwukrotna kandydatka do literackiej Nagrody Nobla. Eliza, z domu
Pawłowska, urodziła się w 1841 r. w Milkowszczyźnie (około 40 kilometrów na południowy
wschód od Grodna). Jeszcze jako dziecko zamieszkała w Grodnie. Nie lubiła ciasnoty i miejskiego zgiełku. Pociągała ją natura i wieś. Już jako pisarka uciekała z Grodna na całe lato.
W latach 1881‑1889 przyjeżdżała do sąsiadujących z Bohatyrowiczami Miniewicz. Uciekała tu
również przed nadzorem żandarmów, na który została skazana za działalność niepodległościową w czasie powstania styczniowego. Wynajmowała lokum przy dworze rodziny Kamieńskich
w Miniewiczach. (Matka Elizy, Franciszka, pochodziła z rodziny Kamieńskich.) Pisarka nie
miała własnych dzieci. Przyjeżdżała tu z drugim mężem, Stanisławem Nahorskim. Przywoziła
ze sobą pomoc domową i koty. W Bohatyrowiczach i Miniewiczach zbierała kwiaty do ulubionych zielników, suszyła je i układała w obrazki. W muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie do
dziś wiszą na ścianie zielniki, które sama zrobiła. Wiedziała jak zasuszyć każdy kwiat, aby nie
stracił koloru. O jej uwielbieniu i znajomości miejscowej flory świadczą opisy przyrody w Nad
Niemnem.

Bohatyrowicze – domy.

Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki
i wyższe od nich kwiaty marchewnika, słały się w trawach fioletowe rohule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty, liliowe
skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie,
chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy, kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą
stwierdzając nadaną im nazwę kozaków.

Nad Niemnem
W połowie lipca 1886 r. Orzeszkowa pisała: „[…] zajęta jestem pisaniem dużej powieści, którą tu, śród ślicznej w tym roku natury i pogody nadniemeńskiej rozpoczęłam. […]
Tę zaś powieść tu napisać muszę tym konieczniej, że rozwija się na tle natury i ludzi tego
miejsca”.1 Pisarka przychodziła do Bohatyrowicz i spotykała się z mieszkańcami zaścianka.
Chodziła od domu do domu i wypytywała o miejscowe zwyczaje. Jej głównym źródłem informacji o życiu okolicy był Adam Strzałkowski (dziadek pani Teresy) i zaprzyjaźniony z nim
Adam Lewkowicz. Pisarka była swatką dziadka Adama. Przyjaźniła się z nim i często go odwiedzała. Pewnego dnia przyszła i powiedziała, że ma dla niego żonę – Marylę z Obuchowicz,
jedną z dziewcząt, którymi opiekowała się w Grodnie. „Jeśli szlachcianka, to wezmę, a jak nie
szlachcianka, to nie” – odpowiedział, jakże nieświadomy uroku dziewczyny, Adam. „Wtedy to
się liczyło, czy dziewczyna jest szlachcianką” – mówi pani Teresa z uśmiechem.
Maryla pochodziła z wielodzietnej rodziny. Jej rodzice zmarli i pisarka wzięła dziewczynę
pod swoją opiekę. Była pomocnicą domową. W sierpniu 1886 r. Orzeszkowa pisała: „Marylka
ze swoim Adamem pływają ciągle po rzeczce czułości; pobiorą się na jesieni, a zazdroszczący
Lewkowicz coraz częściej i smutniej wyśpiewuje w kuchni i na polu”.2 Adam i Maryla rzeczywiście pobrali się wkrótce, a pisarka i swatka wyprawiła im wesele w swoim grodzieńskim
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domu. Pisała, że Adam „ma dziesięć morgów ziemi, domek pod płaczącymi brzozami, sam orze
i młóci, bardzo poprawnie po polsku czyta i pisze”. Młodzi zamieszkali w Bohatyrowiczach.
Eliza Orzeszkowa i jej mąż Stanisław Nahorski byli rodzicami chrzestnymi ich pierwszego
syna Leopolda, który jako porucznik Wojska Polskiego został zamordowany w Katyniu. Bóg
obdarzył Marylę i Adama sporą gromadką potomstwa. Po Leopoldzie urodzili się: Kazimierz
(tata pani Teresy), Leokadia, Janina, Zygmunt i Tereska, która młodo zmarła. Pani Teresa
wspomina, że pamięć o Elizie Orzeszkowej była w jej rodzinie zawsze żywa. „Traktowaliśmy
ją jak część swojej rodziny. Czytaliśmy Nad Niemnem. Babcia i dziadek przechowywali w domu
jej listy” – mówi.
Adam Lewkowicz nigdy się nie ożenił. „Żartował, że dobrze mu bez żony i dzieci – wspomina pani Teresa – bo jak się w rodzinie ugotuje dziesięć kartofelków, to każdy złapie jednego i nic nie zostaje. On dzięki stanowi kawalerskiemu może zjeść w spokoju wszystkie
dziesięć”. Lewkowicz był gawędziarzem, zwanym później Sabałą nadniemeńskim, lirnikiem
i Wernyhorą Litwy.3 Zwierzał się kilkakrotnie przyjacielowi Adamowi Strzałkowskiemu, że
miał dosyć dociekliwości Orzeszkowej, która wydobywała od niego najdrobniejsze szczegóły
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dotyczące życia okolicy – „choćby spod paznokcia”. „Mówił, że kilkakrotnie, słysząc pukanie
do drzwi, udawał, że go nie ma w domu. Za każdym razem jednak po chwili wahania wpuszczał
niechętnie natrętną pisarkę do domu, aby ujawnić kolejne szczegóły życia szlachty zagrodowej z Bohatyrowicz” – wspomina pani Teresa. To on opowiedział Orzeszkowej dzieje Jana
i Cecylii. To on nauczył ją pieśni Ty pójdziesz górą, a ja doliną.

Jan i Cecylia
Według przekazywanej z pokolenia na pokolenie i spisanej przez Orzeszkową opowieści,
protoplaści rodu Bohatyrowiczów byli ludźmi z Polski, „niewiadomego stanu i niewiadomej
kondycji”. Z nieznanej przyczyny porzucili ojczyste strony i przywędrowali nad Niemen.
Mówili że na chrzcie świętym nadano im imiona Jan i Cecylia. Szukali schronienia. Wydawało
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się, że bali się pościgu i „żądali skryć się przed ludźmi, a żyć tylko pod boskim okiem”. „On
był ciemnej twarzy i bardzo w sobie silny, tak jak to rzadko pomiędzy panami, a najczęściej
w pospólstwie bywa, a ona, czy to szła, czy to stała, czy mówiła, czy milczała, wydawała z siebie
pańską wspaniałość i piękność”. Jan i Cecylia upatrzyli sobie miejsce w puszczy nad brzegiem
Niemna, gdzie teraz stoi ich pomnik. W tym czasie rósł tam wielki dąb „co może i tysiąc lat
miał wieku, bo w jego wydrążeniu bawoła skryć byłoby można, i pod tym dębem zbudowali
najpierw chatę”. Mieli dwanaścioro dzieci. „Sześciu synów i sześć córek urodziło się im i wyhodowało nad brzegiem tej wody, w cienistościach tej puszczy, pod okiem jednego Boga”.
Dzieci Jana i Cecylii rosły i zakładały rodziny. Mieszkały w pobliżu. Po kilkudziesięciu latach
„znaleźli się ludzie, którzy samemu królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieściś, w kraju litewskim, w najgęstszej puszczy nad samym brzegiem Niemna”.
Ostatni Jagiellon, Zygmunt August, był
młodym, zapalczywym myśliwym i przebywał właśnie na polowaniu w lasach knyszyńskich. Zaciekawiony opowieścią, udał
się wraz orszakiem na skraj puszczy. Był
to zapewne koniec lata, bo według opisu
Orzeszkowej „równina, żółtością ścierniska
po zżętym zbożu pozostałego” była okryta, „a na dachach po stronach do słońca
wystawionych dojrzewały żółte, ogromne
dynie”. Król życzył sobie spotkać rodziców
zamieszkującego okolicę rodu. Kiedy ponadstuletni starcy pojawili się przed jego
obliczem, „wszyscy zdumieli się, bo król
swój kołpak zdjąwszy z głowy powiał nim
przed starcami tak nisko, że aż z brylantowego pióra sypnęły się gwiazdy”. Starzec
pokłonił się władcy i powiedział, że nazwisko swoje oznajmi tylko jednemu Bogu, że
przybył w tę okolicę ze stron, w których
płynie Wisła i że kondycja jego niska była.
„Z gminu pochodzę i pospolitakiem na ten
świat przybyłem, ale oto ta pani i małżonka
moja z wysokiego domu zstąpiła, aby moje
wygnańcze życie podzielać”. Poruszony
opowieścią król ogłosił dekret.
Teresa Bohatyrowicz przy grobie Jana i Cecylii.
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Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jakeś
się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. Ale żeś był bohatyrem
mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierzom odebrał, a zawojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem, piersi jej
dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa pomnażając,
przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom, aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia rodu twego nadaję nazwisko od bohatyrstwa
twego wywiedzione. […] Oto ten ród, idący od człowieka z kondycji
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pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą krajową
i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednich odtąd aż do wygaśnięcia swego używać ma i takowe wykonywać Nobilituję was i nakazuję,
abyście nosili nazwisko Bohatyrowiczów, a pieczętowali się klejnotem
Pomian, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną, jako pierwszy
rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego jego siedliska uczynił to
wdzięczne i obfitością ciekące pole.

Do mogiły Jana i Cecylii idzie się od domu pani Teresy polną drogą na wprost. Potem
skręca się w prawo, w kierunku lasku. Na jego skraju jest grób, który tworzą dwa kamienie,
ogrodzone półmetrowym płotkiem. Stoi za nimi rzeźbiona w drewnie kapliczka z Jezusem
ukrzyżowanym i Jezusem niosącym krzyż. Według opisu w Nad Niemnem grób Jana i Cecylii:
Był to grobowiec bardzo prosty i ubogi, ale takiego kształtu i w taki
sposób przyozdobiony, że aby móc podobny mu zobaczyć, trzeba by cofnąć się wstecz o kilka wieków. Składał się on z sześciokątnego, grubego
u podstaw a zwężającego się ku szczytowi krzyża, na którego czerwonym
tle bielała postać Chrystusa, a którego boki okryte były różnobarwnymi
godłami i figurami. Były tam białym pokostem powleczone i ściśle do
krzyża przylegające trupie głowy i różne narzędzia Chrystusowej męki,
płaskie popiersie Marii, z tkwiącymi w nim siedmiu pozłacanymi niegdyś i w kształt miecza wyrzeźbionymi strzałami, wsparte na rękach
i w zamyśleniu na podstawach z drzewa lub gliny siedzące wypukłe figury świętych. Z chudości tych figur, ze szkieletowej długości ich członków, z okaleczeń, którymi czas zatarł rysy ich twarzy, poznać można było
smak i robotę odległych czasów. Krzyż był tak spróchniały, że rychłym
upadkiem groził, ale rozpięta na nim postać Chrystusa i boki jego okrywające figurę, przez czas okaleczone, ze spłowiałymi barwami i pozłotami, zachowywały niezmącone główne zarysy swe i cechy. Osłaniał je
i od zupełnego zniszczenia chronił rozpięty u szczytu gontowy daszek.
Na szerokiej podstawie krzyża bielał wyraźny jeszcze choć miejscami zacierający się już napis: JAN I CECYLIA, ROK 1549, memento mori. Tylko
nazwiska nie było tam żadnego.

Pani Teresa dobrze pamięta uroczystość wyświęcenia przedwojennej kapliczki. Była to
postać Chrystusa niosącego krzyż. Uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz z Łunnej. Starsi
mieszkańcy opowiedzieli historię Jana i Cecylii. Zapewniali, że jest ona prawdziwa, że od nich
pochodzi ród Bohatyrowiczów. Tamta kapliczka uległa zniszczeniu. Obecna została postawiona po wojnie dzięki pomocy kierownika miejscowego kołchozu Drewniane schodki prowadzą
od mogiły do doliny Niemna. Bohatyrowicze zaczynały się właśnie od tego miejsca, od mogiły
protoplastów rodu. Tuż przy mogile stał dom dziadków pani Ireny, czyli Antoniego i Józefy
Bohatyrowiczów. Obok nich mieszkali jej rodzice. Od 2010 r., czyli od śmierci jej mamy Anny,
dom stoi pusty. Przyjeżdża tam raz w roku mieszkająca na Litwie siostra pani Ireny. Obok
domu mamy ktoś postawił murowany domek wypoczynkowy. Trzecim domem od grobu Jana
i Cecylii był rodzinny dom Stanisława i Stanisławy Bohatyrowiczów, rodziców męża pani
Teresy. Pani Teresa pamięta, że przechowywali oni w domu rodowy herb, czyli głowę żubra na
żółtym tle. Strzałkowscy, podobnie jak Bohatyrowicze, byli rodziną szlachecką i wywodzili się

z rodziny pochodzącej od Jana i Cecylii. Bohatyrowiczowie i Strzałkowscy od pokoleń odwiedzali grób Jana i Cecylii i troszczyli się o jego wygląd. Pani Teresa pokazuje przyniesione tu
poprzedniego dnia kwiatki. Teraz o mogiłę, oprócz pań Bohatyrowicz, dbają dzieci z pobliskiej
szkoły. Starsi Bohatyrowicze pomarli. Ich dzieci przeniosły się do Grodna. Domy albo stoją
puste, albo wykupili je obcy ludzie.
Panie Teresa i Irena słyszały opowieść o Janie i Cecyli od swoich babć. Przychodziły do grobu jako dzieci. Sprzątały go i sadziły kwiatki. Pani Teresa przychodziła tu z babcią i ciocią. Panią
Irenę przyprowadzała do mogiły wieczorem po zakończonej pracy mama. Odmawiały pacierz.
Tu śpiewało się majówki, po których odbywały się pikniki. Ludzie spotykali się nad brzegiem
Niemna. Ktoś grał na skrzypcach, ktoś inny na akordeonie, mandolinie albo gitarze. Reszta
śpiewała. „Śpiew i muzyka były częścią bohatyrowiczowskiego życia” – przyznają obie panie.
„Pieśni, zaczynane i przerywane pracą, wzbijały się jedną lub kilku nutami i milknąc tu,
odzywały się ówdzie, to bliżej, to dalej, to skoczne, to tęskne” – pisze Orzeszkowa. Tata i ciocia pani Teresy mieli piękne głosy. Często śpiewali Góralu, czy ci nie żal? „Najwięcej śpiewało
się i tańczyło w niedzielę, po kościele i po obiedzie” – wspomina pani Teresa. „Bogaci i biedni
spotykali się w jednym miejscu, opowiadali różne historie, wspólnie grali, śpiewali i tańczyli.
Byłam podlotkiem. Zbieraliśmy się koło domu pani Steckiej, nad samym Niemenem, gdzie stała ławeczka. Przychodził pan, który grał na mandolinie. Po wojnie wrócił do Polski. Przez przypadek odnalazłam kiedyś w Polsce jego rodzinę. Śpiewaliśmy «Ty pójdziesz górą, a ja doliną»,
«O mój rozmarynie», «Hej, hej ułani», «Boże coś Polskę». Po wojnie śpiewaliśmy pieśń o młodym Janku, który poszedł walczyć. «Chłopięcą jeszcze duszę i wątłe ramię miał, gdy w krwawej
zawierusze szedł szukać mąk i chwał. Świsnęła mała kulka, wyryła grób mu tu, bohaterowi łoże
posłanie wieczne tu, rycerski pędził żywot, rycerski miał też zgon, Ojczyźnie tak on służył czy
wiecie, kto to on? Otwórzcie złotą księgę, jest bohaterów spis, na czele jej widnieje pułkownik
Kula Lis». Po wojnie śpiewali z nami nawet Rosjanie, którzy przyjeżdżali w nasze strony po zboże do zasiania. Prosili o chleb. Byli tak biedni, że nie mieli czym obsiać kawałka pola” – mówi
pani Teresa. „Teraz ludzie gonią za pieniędzmi i nie mają czasu na wspólne spotkania” – dodaje.

Pierwowzór Korczyna
Kiedy Orzeszkowa przyjechała do Miniewicz, czyli powieściowego Korczyna, po raz pierwszy, nie zastała właściciela dworu Jana Kamieńskiego. Dziedzic Miniewicz był na zsyłce na
Syberii. Trafił do Omska wraz z rodziną, ponieważ jeden z chłopów doniósł żandarmom rosyjskim o jego wsparciu dla powstania styczniowego. Dom Kamieńskiego za karę spalono. Została
tylko mała oficynka, w której zatrzymywała się Orzeszkowa. Dwór stał nad brzegiem Niemna,
za domem pani Ireny, tuż przy Bohatyrowiczach. Był miejscem kontaktowym powstańców.
Chłop, który zadenuncjował dziedzica Miniewicz, musiał mieć do niego jakiś osobisty uraz,
bo Kamieński opiekował się ludnością wiejską i wspierał ją w potrzebie. Kiedy w 1887 r. Jan
wrócił z rodziną z dwudziestodwuletniej zsyłki, duża część Nad Niemnem była już gotowa.
„Człowiek ten, taki, jakim był w młodości, posłużył mi jako model Andrzeja Korczyńskiego,
z tą różnicą, że tamten poległ, a ten wiele lat żył na katordze, a potem gdzieś tam w stepie”
– pisała Orzeszkowa o Janie Kamieńskim.4
Między domami pań Teresy i Ireny stoi zrujnowany dom rodziny Klemensa Strzałkowskiego,
męża Stanisławy Kamieńskiej (córki Jana). Stanisława była modelem Justyny z Nad Niemnem.
Jako córka dziedzica z Miniewicz, poprzez mariaż z Klemensem, połączyła swoją rodzinę
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z zaściankową szlachtą z Bohatyrowicz. Rodzicami Klemensa byli bowiem Franciszek i Józefa
z Bohatyrowiczów. Stanisława i Klemens mieli syna Kazimierza (ur. 1905) i córkę Zofię (ur.
1903), która była chrześnicą Elizy Orzeszkowej, i została siostrą zakonną. Jako nazaretanka
przyjęła dość nietypowe imię Inez. Uczyła się w Kochanowie, a potem wyjechała do Warszawy.
Klemens miał trzy siostrzenice, które mieszkały z nim po śmierci żony (zmarła w 1926). Syn
Klemensa, Kazimierz, ożenił się z Hanną Bukowiecką z Warszawy. W Warszawie urodziło się
dwoje z ich trojga dzieci, czyli Janusz (ur.1927) i Zofia (ur. 1930). Kiedy w 1931 r. przeprowadzili się do Miniewicz, urodził się Zbigniew.

Bohatyrowicze ruiny dworku Klemensa Strzalkowskiego.

Między domem pani Ireny i mogiłą powstańców w Miniewiczach stoją ruiny dawnego
dworku rodziny Kazimierza i Hanny Strzałkowskich. Pani Hanna przyjmowała tu w lecie gości
z Warszawy. Z domu pozostały jedynie gołe zewnętrzne mury. Nie ma ścianek działowych ani
dachu. Nie był to dworek z czasów Elizy Orzeszkowej. Ale ruiny budowli wskazują, że tak
mógł kiedyś wyglądać Korczyn:
W korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów,
akacji, buldeneżów i jeszcze niższą jaśminów, spirei i krzaczastych róż.
Dokoła starych, kiedyś kosztownych sztachet topole, kasztany i lipy
ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki.
U zbiegu dwu dróg okalających trawnik i rosnące śród niego potężne
grupy drzew i krzewów stał dom drewniany także, nie pobielony, niski,
ozdobiony wijącymi się po jego ścianach powojami, z wielkim gankiem
i długim rzędem okien mających kształt nieco gotycki. Na ganku pomiędzy oleandrowymi drzewami rosnącymi w drewnianych wazonach stały
żelazne kanapki, krzesła i stoliki. [...] Nie był to dwór wielkopański, ale
jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły
się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe.

Mogiła
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Powstanie styczniowe i jego wpływ na polskie społeczeństwo to główny temat Nad
Niemnem. Orzeszkowa nie mogła jednak pisać swobodnie o powstaniu ze względu na rosyjską cenzurę. Sprawy związane z walką o niepodległość i polskość miały – według zamysłów
władz rosyjskich – popaść w zapomnienie. Wzmianki o tragedii powstania pojawiają się więc
w powieści śladowo. Nie pada nawet nazwa niepodległościowego zrywu. Czytelnik musi sam
domyślać się, o co chodzi.
„Andrzej Korczyński razem z przyjacielem swym, Jerzym Bohatyrowiczem, zniknął z tego
świata, a wnet po ich zniknięciu jedno z korczyńskich uroczysk nazwę swą zmieniło. [...]
Dotąd z powodu porastających je sosen i jodeł nazywało się ono Świerkowym; teraz powszechnie i we wszystkich warstwach ludności nazywać je zaczęto Mogiłą” – pisze Orzeszkowa w Nad
Niemnem.
Grób czterdziestu powstańców styczniowego zrywu znajduje się obecnie w lesie
w Miniewiczach. Jest to wielki kamień z wyrytymi krzyżem i orłem. Obok stoi wysoki, metalowy krzyż z Chrystusem. Pod kamieniem wieńce, trochę kwiatów i zniczy. Kiedy jako mała
dziewczynka pani Teresa pływała łódką po Niemnie, ciocia Leokadia za każdym razem wskazywała jej ręką miejsce po przeciwnej stronie rzeki, mówiąc, że tam zostali pochowani powstańcy. (Każdy bohatyrowicki dom miał swoją łódkę do poruszania się po okolicy. Pływało się
nią na przykład na grzyby.)
Ksiądz Adam Rudnicki, który w latach 1990‑1994 pełnił służbę duszpasterską w Łunnie,
poszukiwał opisanego w Nad Niemnem grobu powstańców po tamtej stronie rzeki, ale nie
znalazł nawet śladów po mogile. Pamięć o miejscowych powstańcach, którzy oddali życie za
ojczyznę, była w Bohatyrowiczach i Miniewiczach zawsze żywa. Mąż pani Teresy, Tadeusz
Bohatyrowicz, chodził do grobu powstańców ze swoim ojcem, Stanisławem. Grób znajdował
się w lesie, w tym samym miejscu, co obecnie. Pani Teresa wspomina, że kiedy usypano kopczyk i postawiono krzyż, miejscowa milicja rozkopała mogiłę, podejrzewając, że nielegalnie
pochowano w niej czyjeś zwłoki.
Postawiony wówczas krzyż uległ z czasem zniszczeniu. Ksiądz Adam wspomina, że kiedy przyjechał do Łunnej, był już zmurszały, dlatego wraz z parafianami postanowił postawić
trwalszy pomnik. Obecna, symboliczna mogiła powstańców została postawiona w sierpniu
1994 r. W 130. rocznicę upadku powstania. Przy krzyżu były jeszcze dwie skrzyżowane kosy
powstańcze. Niestety, za każdym razem, gdy je postawiono, ginęły. Aktu poświęcenia obecnego pomnika dokonał franciszkanin, o. Lesław Czarniawski, kapitan AK, członek oddziału, który w 1944 r. szedł spod Mińska do Warszawy, aby wesprzeć Powstanie Warszawskie. Oprawę
muzyczną mszy świętej, jak i montaż historyczno-muzyczny przygotowała wówczas młodzież
z Polski. Do mogiły powstańców przyjeżdżało jeszcze w pierwszych latach XXI w. wielu
Polaków. „Nawet po trzy autokary dziennie” – wspomina pani Teresa. Po wizycie przy grobie
organizowano pikniki nad Niemnem. W końcu czerwca odprawiano tu msze. „Ale wszystko
się kończy” – kilkakrotnie wzdycha pani Teresa. Polacy przestali przyjeżdżać po wprowadzeniu skomplikowanej procedury udzielania wiz białoruskich. Polonia białoruska podzieliła się.
Ksiądz nie odprawia już mszy przy grobie powstańców.
Mama pani Teresy zmarła trzy miesiące po jej urodzeniu. Tereska nie miała rodzeństwa.
Wychowywał ją tata i jego niezamężna siostra, ciocia Leokadia Bohatyrowicz. Połowę domu
zajmował brat Tadeusza, porucznik Leopold, który miał żonę lubliniankę i córkę Barbarę.
Barbara zmarła w młodym wieku na cukrzycę. Porucznik poszedł na wojnę, został aresztowany, a potem zamordowany w Katyniu. Pani Teresa miała 9 lat, kiedy zmarł jej tata. Została
sama z ciocią Leokadią. Ciocia była osobą bardzo dobrą, ale zasadniczą. Była tercjarką. Nosiła
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ciemnobrązową suknię i biały szal.
W domu miała chorągiew, którą przynosiła do kościoła. Szła na mszę, trzymając w jednej ręce chorągiew, w drugiej
rękę Tereski. Ciocia chciała wychować
Tereskę jak swoją córkę, ale nie pozwalała jej nazywać siebie mamą. Powtarzała
często, że najważniejsze w życiu są Bóg
i Ojczyzna. Kazała kilkunastoletniej
Teresce chodzić co niedzielę do kościoła, do oddalonej o 16 kilometrów
Łunnej. Do sowieckiej szkoły pozwoliła
jej chodzić tylko 2 lata. „W naszej rodzinie nie było komunistów. Jak pójdziesz
do szkoły, zostaniesz zuchem, potem
pionierką, potem komsomołką, a na
końcu komunistką. Tak nie może być”
– mówiła. „Nie sprzeciwiałam się, bo
musiałam robić tak, jak ciocia chciała” –
wzdycha pani Teresa. Ciocia sama, z pomocą polskiego elementarza nauczyła
ją czytać i pisać po polsku. „Czytałam
i pisałam po polsku biegle. Pisałam listy. Teraz jest mi trudniej” – dodaje.
Ciocia przyjaźniła się ze Stanisławą
Strzałkowską z dworu w Miniewiczach.
Często opowiadała o Janie i Cecylii, prowadziła Tereskę na ich grób, uczyła, że
trzeba ten grób szanować, bo to przodkowie rodu Bohatyrowiczów. Do grobu
Pomnik Powstańców Styczniowych w Miniewiczach.
przodków przychodziło się najczęściej
w niedzielę. Niedziela była dniem świątecznym. Należało się odświętnie ubrać. Jadło się lepsze jedzenie. Każdy szedł albo jechał
na mszę świętą. Ci, którzy mieli konie, jeździli wozem. Ci, którzy nie mieli koni, szli 16 kilometrów piechotą. Bohatyrowiczowie różnili się między sobą zamożnością. Pani Teresa wspomina, że jej rodzice mieli 12 hektarów ziemi. Mama pochodziła z zamożnej rodziny, również
Strzałkowskich, która miała dużo więcej ziemi. Dostała w posagu kawał ziemi i krowę.

Wojna
Kiedy zaczęła się wojna, pani Teresa miała 6 lat. Tuż koło jej rodzinnego domu był dom
sołtysa, pana Adama. Stał przed nim pomalowany na biało-czerwono słup, na którym zawsze
powiewała polska flaga. Sowieci spuścili flagę, oddarli białą część, zostawili czerwoną i z powrotem ją wywiesili. Białą część zabrali ze sobą. Zapanowało bezprawie. Komuniści białoruscy przyszli do dworu Klemensa Strzałkowskiego w Bohatyrowiczach i do dworku jego syna
Kazimierza w Miniewiczach w październiku 1939 r. Aresztowali ojca i syna. Z Kazimierzem
mieszkała żona Hanna z dwójką z trojga dzieci, czyli Zosią i Zbyszkiem, oraz ze schorowaną

Ruiny dworku Kazimierza i Hanny Strzałkowskich w Miniewiczach.
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matką Leonią. Już we wrześniu 1939 r. radio sowieckie namawiało białoruskich komunistów,
by zabijali swoich panów i przygotowywali drogę Armii Czerwonej. Klemensowi i Kazimierzowi
radzono wcześniej, żeby uciekli z rodzinami do Polski, bo idą złe czasy, ale obaj odpowiedzieli,
że nie zrobili nikomu nic złego, więc nie będą uciekać. Nie czuli się zagrożeni. Do Warszawy
wysłano jedynie najstarszego syna Hanny i Kazimierza, Janusza. Zaopiekowała się nim siostra Inez. Klemens Strzałkowski przychodził do Bohatyrowiczów. Przyjaźnił się ze stryjkiem
pani Teresy, porucznikiem Leopoldem. Pomagał miejscowym chłopom, również komunistom,
udzielając porad prawnych (był prawnikiem). Zaaresztowani ojciec i syn byli przetrzymywani
w oddalonej od Bohatyrowicz o kilkanaście kilometrów Kwasówce. Hanna Strzałkowska odwiedzała w areszcie umęczonych teścia i męża. Zbierała w Miniewiczach podpisy pod petycją
o ich uwolnienie. Pewnego dnia przyszła do aresztu, ale obydwu panów już tam nie było.
Dopiero po wojnie znaleziono w pobliskim lesie ich zakopane ciała.
Tata pani Teresy cudem uniknął śmierci. Był myśliwym i miał strzelbę na zające. Białorusini
z sąsiedniej wsi przyszli po strzelbę. Tata oddał ją, ale po nich przyszła druga grupa miejscowych, która również żądała broni Stanisław Strzałkowski nie mógł im jej dać, więc chcieli go
zastrzelić. Ciocia Leokadia poszła do ich przywódcy, Białorusina, który przed wojną często
pomagał jej rodzinie w pracach gospodarskich. Padła przed nim na kolana i błagała, aby nie
zabijali jej brata i nie zostawiali jej samej z Teresą. Przywódca grupy wysłuchał jej prośby
i – jak wspomina pani Teresa – „Odpowiedział: traktowaliście mnie zawsze jak członka rodziny. Jadłem z wami przy jednym stole, a ty oprócz zapłaty dawałaś mi jeszcze jedzenie na drogę.
Nie zabijemy Stanisława. I tak życie zostało ojcu darowane”.
Sowieci najgorzej potraktowani osadników, którzy dostali ziemię za ochotniczy udział
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Bogatsi posiadacze ziemscy z okolicy dawali im
po zwycięskich walkach w nagrodę po kawałku ziemi. Żołnierze osiedlili się na nich wokół Bohatyrowicz. Pozakładali rodziny. Po zajęciu polskich ziem, Sowieci wywieźli wszystkich na Syberię. W 1940 r. wysiedlono tam mieszkańców oddalonej około 6 kilometrów od
Bohatyrowicz osady Żylicze, skąd pochodziła mama pani Ireny, Anna. (Tata nazywał się Julian
Bohatyrowicz.) Całe rodziny wywożono zimą. Podczas trudów podróży zginęło przede wszystkim dużo dzieci. Nikt z wysiedlonych nigdy nie wrócił w te okolice. Niektórym udało się po

Ty pójdziesz górą, a ja doliną...

wojnie wrócić do Polski. Jednym z osadników był brat cioteczny pani Teresy. Na szczęście
przed wejściem Sowietów wyjechał do Polski.
Po zajęciu przez Sowietów Bohatyrowicz i rozstrzelaniu jej męża i teścia, Hanna
Strzałkowska została we dworze z chorą matką, Leonią Bukowiecką, i dwójką dzieci: Zofią
i schorowanym Zbigniewem. Czterokrotnie cudem uniknęła zsyłki na Syberię. Sowieci wyrzucili ją z domu, a jej majątek, podobnie jak majątek teścia, upaństwowili. Dom i posiadłości
przeszły na własność kołchozu. Dużo później dom został rozebrany. Wyrzucona z domu Hanna
nie miała gdzie się podziać. Znalazła schronienie w domach Bohatyrowiczów. Siostrzenice
jej teścia, Klemensa Strzałkowskiego, zostały wywiezione do ZSRS. Umiały dobrze robić na
drutach i z tego żyły. Po wojnie wróciły do Polski. „Zbyszek Strzałkowski chodził ze mną do
białoruskiej szkoły. Był trochę starszy, więc chodził do wyższej klasy. Miał chore nogi” – wspomina pani Irena. Na początku lat 50. Hanna Strzałkowska z matką i dziećmi wyjechała do
Warszawy, skąd pochodziła jej rodzina, i gdzie mieszkała jej szwagierka, nazaretanka. Hanna
namawiała do wyjazdu panią Teresę, która tak wspomina okoliczności podjętej przez nią decyzji: „Mówiła – nosimy to samo nazwisko, nasi ojcowie mieli takie same imiona. Mogę zabrać
cię ze sobą jako córkę. Jedź ze mną do Polski. Kiedy powiedziałam cioci Leokadii, że chciałabym wyjechać do Polski, ciocia zaczęła płakać. – To ja ciebie tyle lat hodowałam, a ty teraz
chcesz wyjechać i mnie porzucić? Zrobiło mi się żal cioci i nie wyjechałam”.
Czasy wojny pani Teresa przeżyła wraz z rodziną w Bohatyrowiczach. Było ciężko. Krążyła
pogłoska, że nad Niemnem będą toczyć się walki, ale prawie nikt z zaścianka nie wyjechał.
Podczas starć Niemców z Sowietami słychać było odgłosy strzelaniny, a Niemnem płynę-

Teresa Bohatyrowicz przed domem w Bohatyrowiczach.

ły ludzkie trupy i zdechłe ryby. Dopiero po wojnie chodziły oddziały, które wyszukiwały
i chowały zabitych. 9 maja 1945 r. w szkole dowiedziała się o zakończeniu wojny. Jeszcze
za życia jej taty mieszkańcy Bohatyrowicz zostali pozbawieni ziemi i zapisani do kołchozów.
Jeszcze przed oficjalnym zakończeniem wojny Sowieci zabrali wszystko: ziemię, inwentarz,
konie, wozy, sprzęty domowe i odryny, czyli spichlerze na zboże. Wszystko upaństwowiono.
Został tylko dom, chlewik i mały ogródek przed domem. Ogródek nie mógł mieć więcej niż
300 metrów kwadratowych. Po śmierci taty nastoletnia Tereska kosiła go kosą. „Mieliśmy

nadzieję, szczególnie starsi mieszkańcy Bohatyrowicz, że Polska do nas wróci. Prawie nikt
z Bohatyrowicz nie wyjechał po wojnie” – mówi pani Teresa. Teść pani Teresy, Stanisław,
myślał o wyjeździe do Polski, ale kuzyn odwiódł go od tego zamiaru. „Gdzie się podziejesz
z piątką dzieci. Tutaj jesteś u siebie. Tutaj jest nasza ojcowizna” – przekonywał Stanisława,
który w końcu przyznał mu rację.

Czasy powojenne
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Pani Teresa zaczęła pracować w kołchozie, kiedy miała 12 albo 13 lat. Nie miała rodziców,
więc musiała zarobić na siebie. Ciotka była zbyt leciwa, żeby pracować. W kołchozie byli zatrudnieni wszyscy mieszkańcy Bohatyrowicz: kobiety, mężczyźni i dzieci. Pani Teresa doiła
krowy, bo przy tej pracy można było więcej zarobić, pilnowała cielaków. Ciężką pracą było
ręczne pielenie buraków. W sowieckich kołchozach nie używano nawozów, więc chwasty na
ogromnym polu plewiły się na okrągło. Bohatyrowiczanie pracowali na ziemi, która wcześniej
do nich należała. Teraz była dobrem wspólnym, trzeba ją było wspólnie uprawiać i wspólnie
zbierać plony, które należały do wszystkich. Praca była płatna, ale zarobki bardzo niskie. Część
wynagrodzenia wypłacano w zbożu.
Do wojny w Bohatyrowiczach mówiło się tylko po polsku. Po wojnie przy miejscowym komsomole osiedlili się Rosjanie i Białorusini. Bohatyrowiczowie pracowali z nimi po raz pierwszy
w kołchozach. Musieli nauczyć się białoruskiego. Stosunki z Białorusinami początkowo nie
układały się dobrze. „Nazywali nas szlachtą” – wspomina pani Teresa. Ten przydomek nie
brzmiał w owych czasach przyjaźnie. „Później nasze stosunki poprawiły się. W końcu pracowaliśmy razem na wspólnej ziemi. Byliśmy tak samo biedni”.
Wyjazd do Polski nie był w czasach sowieckich łatwy. Trzeba było mieć zaproszenie. Ale
pani Teresie udało się kilka razy wyjechać w odwiedziny do kuzynów. „Mam duszę podróżnika. Kiedy zapragnęłyśmy z koleżanką kupić sobie rowery, wynajęłyśmy ciężarówkę i skupione
od posiadaczy przydomowych ogródków jabłka wywoziłyśmy do Rosji, żeby je sprzedać, bo
tam były droższe. Dwa razy jeździłyśmy aż za Moskwę, żeby kupić sobie rowery”.
Męża – Tadeusza Bohatyrowicza – pani Teresa poznała przez jego siostrę, a swoją koleżankę również Teresę. Pracowali oboje w kołchozie. Pobrali się w 1956 r., kiedy pani Teresa
miała 23 lata. Wybudowali wspólnie trzypokojowy dom w Bohatyrowiczach. Wychowali troje
dzieci: dwie córki, Felicję i Jadwigę, oraz syna Antoniego, jednego z ostatnich męskich potomków rodu Bohatyrowiczów. Teresa i Tadeusz kochali się i byli dobrym małżeństwem. „Po
nagłej śmierci męża w 2007 r. świat mi się zawalił. Przeżyliśmy razem 50 lat” – wspomina pani
Teresa. Do grobu męża na cmentarzu w Łunnej jest 16 kilometrów. Pani Teresa przyjeżdża tu
rzadko, bo nie ma samochodu. Cztery lata zbierała pieniądze, żeby wybudować mu godziwy
grobowiec, czyli krzyż z tablicą i napisem. Martwi się, czy grobu nie zniszczą deszcz i śnieg.
„Przepraszam cię, że tak długo nie mogłam cię odwiedzić. Przyjechali do mnie tacy mili ludzie
z Polski” – mówi przy mnie do nagrobnego zdjęcia męża. „Zostań w pokoju” – żegna męża po
cichej modlitwie i całuje jego nagrobne zdjęcie. Na tym samym cmentarzu pochowani są inni
Bohatyrowicze, Kamieńscy i Strzałkowscy.
Sowieci aresztowali po wojnie księdza w Łunnie. Więzili go przez wiele lat. Kiedy go wypuścili, został przeniesiony do innej parafii. „W czasie, kiedy nie było księdza chodziliśmy,
żeby się pomodlić do kościoła w Kwasówce. Kościół nie był tam zamknięty, ale nie było mszy
świętej” – mówi pani Teresa. „W czasach sowieckich było mało księży Polaków, bo seminarium
duchowne było zamknięte. Do kościoła trzeba było chodzić bardzo daleko. Dzieci do pierwszej komunii musiałam prowadzić w ukryciu, w nocy, bo nie wolno było ich ani chrzcić, ani
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Teresa Bohatyrowicz z córką Felicją.

Irena Strzałkowska.

prowadzić do pierwszej komunii. Przestrzegali tego bardzo nauczyciele w szkole”. „Jak Pani to
wszystko przeżyła?” – pytam. „Człowiek jak jest młody, to wszystko może przetrzymać” – odpowiada z uśmiechem. To tak, jak w Nad Niemnem pisze Eliza Orzeszkowa: „Już to jest pewne,
że żaden człowiek siły swojej nie zna, nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie”.
„Przez całe życie byłam wielką patriotką. W domu wychowano mnie w duchu umiłowania
Boga i Ojczyzny, i to mnie trzymało. Moja babcia zawsze powtarzała – co jest boskie Tereniu,
to przetrwa, a co ludzkie przeminie. I tak się stało. Możemy teraz chodzić do kościoła. Nawet
możemy iść na procesję w Boże Ciało. Babcia bardzo czekała na powrót księdza. Chciała mieć
pogrzeb z księdzem i jej życzenie spełniło się”.
Od lat 70. Bohatyrowicze zaczęły się wyludniać. Rodziło się coraz mniej dzieci. W liście
z 1970 r. Leokadia Strzałkowska napisała siostrze Inez, że nikt wprawdzie nie umarł, ale i nikt
się nie urodził. „Najmłodsze dziecko w Bohatyrowiczach ma 5 lat, u nas młodych już nie
ma, są starzy i podżyli... Dom Jana już opuszczony”.5 W połowie lat 70. zmarli, nie zostawiając potomków, Jan i Hieronim Bohatyrowicze. „Przed wojną uprawiali swoją ziemię, a potem
obydwaj pracowali na niej jako kołchoźnicy” – wspomina pani Irena, która była w kołchozie
księgową. Jej siostra mieszka w Kownie, a w Grodnie ma dwie córki mężatki, dwóch wnuków i prawnuka. Latem przyjeżdżają pomagać uprawiać przydomowy ogródek warzywny.
Najbardziej dłuży się jej zima, kiedy nie można ani spacerować po rozległych polach, ani popracować w ogródku. Czas płynie wtedy wolno, a dni są długie. Pani Teresa spędza zimę
u córki w Grodnie. Jedynym łącznikiem Bohatyrowicz ze światem są w zimie dla pani Ireny
Radio Maryja i zajeżdżający przed jej dom objazdowy sklepik spożywczy. W piątki i soboty
przyjeżdża autobus z Grodna.
Obydwie panie Teresa i Irena są bardzo gościnne. Zapraszają nas, gości z Polski, do domu.
Na ścianach w domu pani Teresy wiszą dwa ręcznie malowane portrety Chrystusa i Matki
Boskiej. Kolację przygotowała z córką i zięciem. „W Bohatyrowiczach mawia się: co postawione, to pobłogosławione” – zaprasza nas do sowicie zastawionego stołu pani Teresa. Jest na nim
kurczak z grilla, wędliny, wszelkiego rodzaju sałatki i nawet rosyjski szampan. U pani Ireny
czuję się bardziej po bohatyrowiczowsku. Częstuje nas jajecznicą na przypieczonym, chrupiącym boczku. Przypomina mi to kolację w domu Anzelma i Jana Bohatyrowiczów:

5

Tamże.

Dookoła wielkiego bochna chleba zjawiła się miska kwaśnego mleka
w połowie z różową śmietaną zmieszanego, potem druga z położonym na
niej plastrem miodu tylko co znać razem z drewnianą ramką z ula wyjętego, dwa sery, z których jeden przywiędły, a drugi świeży, żółte masło na
spodku, na koniec, przez zaczerwienioną od ognia Elżunię przyniesiona
patelnia z dymiącą jajecznicą.

Pani Teresa ma w domu zdjęcia aktorów z planu pierwszej filmowej adaptacji Nad Niemnem.
Dokonali jej według scenariusza Jarosława Iwaszkiewicza w 1939 r. Karol Szołochowski i Wanda
Jakubowska. W przeciwieństwie do wersji z 1986 r., kręconej ze względów politycznych nad
Bugiem, film przedwojenny nakręcono w Bohatyrowiczach. Oficjalna premiera filmu została
zaplanowana na 5 września, ale z powodu wybuchu wojny nigdy do niej nie doszło. Kopia filmu
spłonęła podczas bombardowania Warszawy. Pani Teresa pamięta aktorów, którzy tuż przed
wojną przechadzali się nad Niemnem. Piękne aktorki w długich, różowych sukniach z falbanami zrobiły duże wrażenie na kilkuletniej dziewczynce. Filmowcy poprosili jej tatę o wyprowadzenie ze stajni konia i zrobili mu zdjęcie. Dzieci nie mogły się doczekać wizyt ekipy filmowej, ponieważ dostawały od filmowców cukierki i czekoladki. Wszystkich Bohatyrowiczów,
a było ich wówczas ponad pięćdziesięcioro, zaproszono do Grodna na uroczysty pokaz filmu.
Rodzina legendarnych bohaterów cieszyła się w okolicy poważaniem i kino w Grodnie raz
w roku zapraszało ich na bezpłatny pokaz filmowy. „Przed wojną podróżowało się do Grodna
statkiem parowym, który płynął do Mostów. Były dwa statki: Jagiełło i Jadwiga. Kursowały
codziennie rano i wieczorem. Kiedy statek przybijał do drugiej strony Niemna, załoga dawała
trzykrotny sygnał dźwiękowy trąbką, a gdy do Bohatyrowcz dwukrotny” – wspomina pani
Teresa. Na pożegnanie pani Teresa daje mi w prezencie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.
Po drodze zatrzymujemy się w oddalonej od Bohatyrowicz o około 5 kilometrów wsi
Poniżany. Podziwiamy sielski krajobraz. Wieś wygląda nadzwyczaj bogato. Widać, że niektóre
domy należą do stałych mieszkańców, ale inne do ludzi z miasta, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. Nazywa się ich tu „dacznikami” Przy płotach rosną kępy różnokolorowych, zadbanych
kwiatów, wielkie dynie dojrzewają pod drewnianą ścianą jednego z domów, na sztachetkach
płotu suszą się gliniane dzbanki. Dalej studnia, z której razem z synem wyciągam wiadro
zimnej wody. Wszystko jakby wzięte z obrazów Chełmońskiego. Na ławce siedzi starsza kobieta w chustce na głowie. Zupełnie jak w Nad Niemnem: „Czasem pod ścianą domu kilka
podstarzałych kobiet siedziało na długiej ławie, gwarząc spokojnie, z bezczynnie na kolanach
opuszczonymi rękami”.
Kobieta bawi się z kotem. Pyta mnie po białorusku, skąd jestem. Kiedy odpowiadam, że
z Polski, mówi łamaną polszczyzną: „Do Bohatyrowicz stąd bardzo blisko. Gdyby iść tędy,
przez pola, byłoby trochę więcej niż kilometr, ale samochodem trzeba jechać drogą, na około.
Moja siostra mieszka w Polsce. Wszyscy tu kiedyś mówili po polsku, ale dziś nie ma już z kim
rozmawiać”.
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Reportaż został napisany dla kwartalnika Fundacji „Niepodległość” w Lublinie.
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śp.

prof. Wiesław Chrzanowski
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O Panu Profesorze – bo tak się do niego zwracaliśmy – napisano wiele. Był On intelektualistą,
prawnikiem, działaczem opozycji antykomunistycznej, politykiem, wykładowcą akademickim. Jednak
dla nas, młodych, był przede wszystkim przyjacielem i łącznikiem z pokoleniem Polski Niepodległej.
Widzieliśmy w Nim naszego patrona i wzór narodowca – Prawdziwego Polaka.
Urodził się 20 grudnia 1923 r. w Warszawie.
Pochodził z rodziny ziemiańskiej zaangażowanej
w działalność ruchu narodowego. Jego ojciec był profesorem Politechniki Warszawskiej, działaczem Ligi
Narodowej i Stronnictwa Narodowego, współpracownikiem Romana Dmowskiego. Młodszy brat, Zdzisław, był żołnierzem NOW, zamordowanym w 1944 r. przez gestapo w związku z pomocą ukrywającym się Żydom.
W czasie II wojny światowej Wisław Chrzanowski znalazł się w szeregach konspiracji niepodległościowej: od 1940 r. należał do Młodzieży Wielkiej Polski, następnie
był działaczem Okręgu Stołecznego Stronnictwa Narodowego. Walczył w szeregach
Narodowej Organizacji Wojskowej, wraz z którą wszedł w skład Armii Krajowej.
W 1944 r. odtwarzał w konspiracji struktury Młodzieży Wszechpolskiej, należał do
zespołu redakcyjnego pisma Wszechpolak. Walczył w Powstaniu Warszawskim w szeregach batalionu „Harnaś”. Uniknął niemieckiej niewoli.
Po wojnie ukończył studia prawnicze, które zainicjował na tajnych kompletach w czasie okupacji. Brał udział w konspiracji antykomunistycznej. W 1945 r.
związał się ze Stronnictwem Pracy, publikował w wydawanym oficjalnie Tygodniku
Warszawskim. Pierwszy raz został aresztowany przez UB w 1946 r., zwolniony po kilku
tygodniach, ale w 1948 r. ponownie znalazł się w celi. Przeszedł ciężkie śledztwo.
W komunistycznych więzieniach spędził łącznie 6 lat.
Po wyjściu na wolność współpracował z prymasem Polski, kardynałem Stefanem
Wyszyńskim. Był wieloletnim wykładową na Wydziale Prawa KUL. Cieszył się dużym autorytetem w środowisku narodowców, zarówno w kraju, jak i na emigracji.
Począwszy od lat 70. był jednym z organizatorów odradzającego się ruchu narodowego. Patronował powstałemu w 1979 r. Ruchowi Młodej Polski. W 1980 r. został doradcą NSZZ „Solidarność” i był współautorem statutu związku. W 1981 r. odzyskał
uprawnienia adwokackie, których był pozbawiony przez ponad 20 lat.
W 1989 r. był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
Później pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie
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Jana K. Bieleckiego. W 1991 r. został wybrany posłem z listy Wyborczej Akcji
Katolickiej. Otrzymał wówczas funkcję marszałka Sejmu. W latach 1997-2001 piastował mandat senatora. W 2001 r. wycofał się z polityki.
Informacja o śmierci Pana Profesora była dla nas bardzo bolesna. Od wielu lat
patronował On naszemu pismu, był również honorowym członkiem Rady Naukowej
Glaukopisu. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc z Jego strony. Bardzo żywo interesował się problematyką poruszaną na łamach naszego periodyku, każdy numer żywo
komentował, służył nam radą i wsparciem.
Dziękujemy Panie Profesorze.
Redakcja

śp.

prof. Janusz Kazimierz Zawodny
W dniu 8 kwietnia br., w wieku 90 lat, opuścił
nas historyk, politolog i żołnierz Polski Niepodległej
– śp. Janusz Zawodny – człowiek, który całe życie
poświęcił służbie Polsce.
Urodził się 11 grudnia 1921 r. w Warszawie.
Przed wojną należał do Związku Strzeleckiego.
Walczył jako ochotnik w kampanii 1939 r., a następnie służył w szeregach ZWZ-AK. Podczas Powstania
Warszawskiego był dowódcą jednego z plutonów
baonu AK „Łukasiński”, a następnie zastępował dowódcę kompanii w zgrupowaniu „Sosna” na Starym
Mieście. Był dwukrotnie ranny. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Murnau, gdzie
przebywał pod fałszywym nazwiskiem „Turczyk”,
ponieważ był od kwietnia 1944 r. poszukiwany przez gestapo. W latach 1945-1948
służył w 2. Korpusie Polskim gen. Andersa.
Gdy okazało się, że Zachód nie zamierza przyjść zbrojnie z pomocą Polsce okupowanej przez Sowiety, Janusz Zawodny pozostał na emigracji i wyjechał do USA.
Był stypendystą Fundacji Forda. W 1955 r. doktoryzował się w Stanford University.
Wykładał politologię na uniwersytetach w Princeton (docent), Oxfordzie, Claremont,
i Pomona College. Był cenionym specjalistą ds. operacji antypartyzanckich, a w latach 1979–1984 służył jako doradca Narodowej Rady Bezpieczeństwa (National
Security Council).
Janusz Zawodny był autorem wielu prac naukowych, m.in. pionierskiej Death in
the Forest. The Story ot Katyn Forest Massacre [Śmierć w lesie. Historia mordu katyńskiego; wydanie polskie: Katyń, 1989], która jako pierwsza opisała ludobójstwo katyńskie. Spod jego pióra wyszły też prace o Powstaniu Warszawskim, jak np. Nothing
but Honour. The Story of Warsaw Uprising, 1944 (1978), Uczestnicy i świadkowie Powstania
Warszawskiego. Wywiady (Warszawa: IPN, 2004) oraz Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji (1994).
Za zasługi bojowe prof. Zawodny został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, złotym i srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami. Za pracę na rzecz Polski Rząd i Prezydent RP na Wychodźstwie
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fot. Piotr Życieński

Paweł Styrna
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odznaczyły go Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta kl. II, III i IV. Był też uhonorowany m.in.: amerykańskim Orderem of Lafayette, Medalem Polonia Mater Nostra
Est oraz tytułem Kustosza Pamięci Narodowej nadawanym przez IPN (2003 r.).
Niechaj Jego długi i obfity w dokonania żywot służy jako przykład przyszłym
pokoleniom.
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Marek Jan Chodakiewicz

Stanley G. Payne,

The Spanish Civil War, the Soviet
Union, and Communism
(New Haven and London: Yale University Press, 2004)
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Jedną z najwartościowszych prac na mojej półce podręcznej
jest książka wybitnego znawcy najnowszych dziejów Hiszpanii
Stanley’a G. Payne’a. Krótko: Hiszpania była pierwszą (po
Mongolii) sowiecką „demokracją ludową”. Sowieci w ogrom‑
nym stopniu zdominowali kraj, sterując nim bezpośrednio
przez własnych przedstawicieli (m.in. Komunistyczną Partię
Hiszpanii [KPH]) oraz pośrednio przez agenturę, głównie
wśród liberałów. Piszę sam o tym od wielu lat, choć przynio‑
sło to niewielkie efekty, szczególnie w Polsce, gdzie dyskurs zdominowali post-peerelowscy
badacze socjalliberalni. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. W związku z tym zacytuję
obszernie historyka amerykańskiego.
Stanley Payne podkreśla, że „rząd sowiecki, Komintern i hiszpańscy komuniści tworzyli w zo‑
nie republikańskiej system, który nie był bynajmniej «burżuazyjną demokracją», której istnie‑
nie ogłoszono na użytek międzynarodowej propagandy. System, który powstał, był najwyższym
stopniem tzw. rewolucji demokratycznej. Był on całkowicie lewicową «republiką ludową nowego
typu». Ogłoszono ją zgodnie z doktryną Frontu Ludowego w 1935 r. oraz wprowadzono zgodnie
z sowieckimi zasadami. Wielu historyków i lewicowych publicystów, którzy krytykowali komuni‑
styczną politykę podczas wojny, jednocześnie nie zrozumiało jednak tej sztuczki. Nie potrafili oni
odróżnić sloganów międzynarodowej propagandy komunistycznej (prawie identycznych z propa‑
gandą rządu republikańskiego) od prawdziwego stanowiska Kominternu, Komunistycznej Partii
Hiszpanii oraz – generalnie – sowieckiej polityki dotyczącej Hiszpanii w czasie wojny domowej.
A ta linia polityczna wyrażała się przekonaniem, że republika hiszpańska wcale nie jest burżu‑
azyjną demokracją, lecz stała się republiką ludową [people’s republic] – co nie oznaczało jeszcze
socjalizmu, bo taki istniał tylko w Sowietach, ale jego początkiem. Stanowisko Kominternu po‑
zostawało w tej kwestii zawsze jasne i jednoznaczne. Jedynie propaganda organizacji fasadowych
Kominternu mogła się nieco różnić, bo ich metodą była dezinformacja, a celem zaciemnianie
prawdziwego obrazu. To samo dotyczy publicznych wypowiedzi KPH od jesieni 1935 r. aż do
końca wojny domowej. Komuniści w swojej retoryce prowadzili podwójną grę, ukrywając praw‑
dziwe oblicze pod sloganami o «burżuazyjnej demokracji», co miało zapewnić im przychylność
opinii publicznej na Zachodzie. Była to ich standartowa praktyka od 1917 r.
Połączenie intelektualnego lenistwa oraz politycznego parti pris od dawna jest powodem
tego, że właściwie wszyscy nie-komunistyczni komentatorzy, od prawicy do skrajnej lewicy,
mają tendencję do uznawania kominternowskiej propagandy internacjonalistycznej za praw‑
dziwą linię polityczną komunistów podczas hiszpańskiej wojny domowej. Działo się tak mimo
to, że komunistyczni rzecznicy w zonie republikańskiej podkreślali, że ich próby, aby kontrolo‑
wać rewolucję w sposób racjonalny w żadnym wypadku nie są «burżuazyjne» ani «kontrrewo‑
lucyjne». W rzeczy samej przez prawie cały rok przed wybuchem wojny domowej przywódcy
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KPH propagowali zniuansowaną linię polityczną. Mówiono o tworzącej się demokracji ludo‑
wej, o postępowym programie gospodarczym, a towarzyszyła temu coraz bardziej autorytarna
struktura polityczna, mimo iż w systemie tym utrzymywano jakąś tam formę parlamentu” (s.
137‑138). Naturalnie, zarzuty, które Payne stawia kolegom po fachu, że nie rozumieją polityki
komunistycznej, dotyczą też historyków post-peerelowskich, którzy z powodów ideologicz‑
nych nie potrafią zrozumieć przewrotności komunizmu.
Payne kontynuuje: „W republikańskiej Hiszpanii «demokratyczna republika» odnosiła się
wyłącznie do «nowego typu» reżimu zmonopolizowanego przez lewicę. Reżim ten wprowa‑
dzony był ponownie do dyskursu kominternowskiego w 1935 r. (a... po raz pierwszy przynie‑
siony był przez Armię Czerwoną do Mongolii w 1921 r.). Dlatego hasło «demokratyczna repu‑
blika» odnosiło się jedynie do ograniczonego, pozorowanego pluralizmu politycznego, który
naturalnie wykluczył całe centrum i prawicę, czyli około 50 procent społeczeństwa; zgodził
się tymczasowo na tolerowanie do pewnego stopnia własności prywatnej pod płaszczykiem
NEPu, a jednocześnie znacjonalizował wielki przemysł. cechy tego systemu w żaden sposób
nie przypominały kapitalistycznej demokracji liberalnej, mimo że powierzchownie niektóre
formy mogły być takie same” (s. 202).
Warto także w tym miejscu zacytować wypowiedź szefa Kominternu, Georgija Dymitrowa,
o Hiszpanii po 1936 r.: „Kwestia demokratycznego państwa burżuazyjnego nie istnieje w ta‑
kim sensie jak uprzednio... Nie będzie to republika w starym stylu jak przedtem, na przykład
na wzór republiki północno-amerykańskiej [USA], ani nie będzie to republika w stylu francu‑
skim czy szwajcarskim... To będzie szczególny typ republiki z prawdziwą demokracją ludową.
Nie stanie się to jeszcze państwem sowieckim, ale to będzie antyfaszystowskie państwo le‑
wicowe, w którym prawdziwie lewicowe elementy burżuazji będą uczestniczyć” (s. 142). Tak
więc Sowieci stworzyli w Hiszpanii proto-PRL.
A teraz garść szczegółów. Stalin stopniowo opanował wszystkie kluczowe instytucje
tzw. Republiki Hiszpańskiej. „Wicekrólem” został sowiecki ambasador Marcel Rosenberg.
Gospodarkę Hiszpanii eksploatował „Artur Staszewski”. NKWD panoszył się tam dowolnie,
a tajnymi operacjami dowodził Lejba Feldbin („Aleksandr Orłow”). Dotyczyło to nie tylko agen‑
tury, do której należał Kim Philby, ale także zabójstw. NKWD miał do swej dyspozycji specjalne
krematorium, gdzie ciała jego ofiar (do 3 tys. osób) znikały bez śladu (s. 205, 226, 252, 261‑262).
Sprawy wojskowe prowadził były szef GRU Łotysz, Peteris Kjusis („Jan Berzin”). Wojsko i taj‑
na policja były twardo trzymane przez ludzi Stalina. W armii obowiązywały: salut zaciśniętą
pięścią, czerwona flaga oraz czerwone gwiazdy na czapkach. Od października 1937 r. najwyższe
zwierzchnictwo sprawowali komisarze polityczni. Wojsko republikańskie „stało się formalnie
hiszpańskim wariantem Armii Czerwonej” (s. 161). Oczywiście na użytek propagandy dopusz‑
czano pewien pluralizm w szeregach armii. Komuniści kontrolowali „tylko” najlepsze jednostki.
Oprócz kilku tysięcy wojskowych „ekspertów”, sowieccy oficerowie – jako „ochotnicy”
– dowodzili tzw. Brygadami Międzynarodowymi. Na przykład GRU oddelegowało w tym celu
gen. „Waltera” (Karol Świerczewski). Sam Świerczewski o niektórych swoich podwładnych
mówił, że to „po prostu kryminaliści” (s. 370 n. 168). Większość stanowili komuniści, a ich
podróż do Hiszpanii zwykle finansował Komintern.
Kreml kontrolował również propagandę. Według kominternowskiej wykładni jeszcze
w 1933 r. każdy przeciwnik „czerwonych” w Hiszpanii został okrzyknięty „faszystą”, mimo
że „jedyny prawdziwie faszystowski ruch” – Falanga – „był o wiele mniejszy niż KPH” (s. 36).
Komintern głosił hasło walki o obronę „demokracji” przed „faszyzmem”. Zgodnie z komuni‑
styczną propagandą, Republika Hiszpanii niczym nie różniła się od innych republik w Europie
Zachodniej. Była to jednak gra pozorów.
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W 1935 r. Kreml powielał mongolski model „demokracji ludowej”, ale nazwano ją na ra‑
zie „demokratyczną republiką nowego typu” (s. 300). To był wzorzec dla Hiszpanii. Według
Payne’a, „nie ma wątpliwości, że «demokratyczna republika nowego typu», którą głoszono
w okresie Frontu Ludowego, była właściwie tym samym rodzajem reżimu przejściowego do so‑
cjalizmu, który Związek Sowiecki stworzył po raz pierwszy w Ludowej Republice Mongolskiej
w 1924 r., a później w demokracjach ludowych w Europie Wschodniej po 1945 r.” (s. 303).
„Republikanie” prawie całkowicie polegali na sowieckich dostawach broni. Moskwa przejęła
hiszpańskie zasoby złota i kontrolowała finanse tzw. strony rządowej. Kreml uważał, że przede
wszystkim liczy się zwycięstwo militarne, i dlatego hamował furię rewolucji. W pewnych wy‑
padkach zastopował kolektywizację rolnictwa i inne pomysły socjalistyczne, tak, aby system
„republikański” mógł się jawić jako „burżuazyjny” i liberalny. Chodziło o manipulację percepcji
w innych krajach Zachodu. Stąd też, zgodnie z wytycznymi Sowietów: „własność prywatna
cudzoziemska musi być szanowana, a prześladowanie katolicyzmu nie może iść zbyt daleko”
(s. 120). Rewolucję można będzie przeprowadzić odgórnie po zwycięstwie czerwonych. Nie
zgadzali się z tym trockiści i anarchiści, których staliniści po prostu z tego powodu wyrżnęli.
Początkowo jednak, przed wojną domową komuniści byli nieznaczącą siłą polityczną
w Hiszpanii. Pierwsze skrzypce grali anarchiści i socjaliści. Obie te orientacje współzawodni‑
czyły w rewolucyjnej przemocy. Payne twierdzi, że „socjaliści byli jej głównymi praktykami”
(s. 44). Nazwali to „bolszewizacją” swojej partii (s. 46). Proces ten odbywał się właściwie poza
wpływem KPH. To socjaliści, a nie falangiści, jako pierwsi podjęli kampanię mordów politycz‑
nych. Dopiero po ośmiu miesiącach, w czerwcu 1934 r., narodowi radykałowie sięgnęli po te
same metody.
Reakcja policji państwowej była natychmiastowa: podczas gdy wcześniej władze ignorowa‑
ły socjalistyczny terror, teraz od razu aresztowano kilkudziesięciu falangistów (s. 49). Nawet
po zdławieniu „proletariackiej rewolucji” w 1934 r., gdy anarchiści w Oviedo „zdelegalizowali
pieniądze i wprowadzili rewolucyjny terror, którego plonem było 40 istnień ludzkich, głównie
wśród kleru” (s. 55), a oprócz tego 450 wojskowych i policjantów, odpowiedź władz była „zbyt
delikatna i nieskuteczna” (s. 57). Zginęło tylko 1.200 rewolucjonistów, większość w trakcie
walk. Payne podkreśla, że Republika Weimarska popełniła taki sam błąd z nazistami i ko‑
munistami w Niemczech. „Dlatego też nieukaranie rewolucjonistów nie przyniosło korzyści
liberalnej demokracji w Hiszpanii, i przyśpieszyło jej zniszczenie” (s. 58). Czyli późniejsza
rewolucja i wojna domowa są winą lewicy, która do nich podżegała, oraz centro-prawicy, która
będąc u władzy, nie potrafiła podjąć skutecznych działań przeciwko radykałom.
Zwycięstwo wyborcze lewicy w 1936 r. przypieczętowało coraz szybsze zsuwanie się
Hiszpanii w otchłań rewolucji. Dobrze znane są liczne przypadki palenia kościołów i zabójstw
księży oraz działaczy katolickich, prawicowych, konserwatywnych, monarchistycznych oraz
narodowo-radykalnych. Wszędzie panowała lewacka przemoc, ulicami przelewał się rewolu‑
cyjny motłoch, pozdrawiający się salutem zaciśniętej pięści (notabene wprowadzonym przez
czerwonych najpierw w Niemczech około 1927 r., s. 26), wymachujący plakatami z sierpem
i młotem, i portretami Stalina i Lenina. A czerwone feministki w ich szeregach skandowały:
„Dzieci tak, mężowie nie!” (s. 96).
Stosunki międzyludzkie stawały się nie do zniesienia również w życiu gospodarczym:
„Rewolucjonistów nie tylko wypuszczano z więzień, ale zgodnie z prawem przywracano ich
na ich dawne stanowiska pracy. Dlatego też w setkach firm przyjęto ponownie do pracy pra‑
cowników, którzy starali się te firmy zniszczyć w sposób rewolucyjny. W jednym przypadku do
pracy w pewnej firmie przywrócono pracownika, który zamordował uprzednio właściciela tego
przedsiębiorstwa” (s. 86).
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Jak skomentował rozwój sytuacji w tym czasie główny dziennik lewacki Mundo obrero:
„Musimy dokończyć rewolucję demokratyczno-burżuazyjną, aż dojdziemy do miejsca, gdzie
proletariat i chłopstwo przejmą odpowiedzialność za uczynienie ludu hiszpańskiego tak
szczęśliwym, jakim jest obecnie naród sowiecki poprzez zwycięskie osiągnięcie socjalizmu
pod dyktaturą proletariatu” (s. 87). Tym sposobem lewica hiszpańska sama prawie w całości
ewoluowała w stronę komunizmu. Co więcej, „do wiosny 1936 r. większość robotniczej lewicy
w Hiszpanii taktycznie stała na lewo od KPH” (s. 122).
Stąd też kontrrewolucyjni „biali” nazywali wszystkich „czerwonych” komunistami. Było
to dużo bliższe prawdy, niż inwektywa „faszyści” rzucana na tradycjonalistów oraz innych
podobnych im konserwatystów i nacjonalistów. Wyjątkiem były Kraj Basków i Katalonia, gdzie
mainstreamowi nacjonaliści poparli Republikę. Na dodatek ich przywódcy szokowali sowiec‑
kich dyplomatów pozytywnymi opiniami o włoskim faszyzmie, próbami porozumienia się
z Mussolinim oraz twierdzeniami, że „po stronie Franco jest brak elementów faszystowskich”.
Czołowi nacjonaliści katalońscy tłumaczyli, że ich wrogami są „hiszpańscy militaryści i klery‑
kalizm”, bowiem „w Katalonii nie ma faszyzmu” (s. 195). (Notabene, 17 czerwca 1938 r. w jed‑
nym z pierwszych gestów pozytywnych wiodących do paktu Ribbentrop–Mołotow Prawda
napisała ciepło o „hiszpańskich patriotach” z Falangi.)
A wszystkiemu temu błogosławili hiszpańscy liberałowie, którzy woleli czerwonych od tra‑
dycjonalistów. Nie oponowali też, gdy komuniści stalinowscy zabijali swych trockistowskich
konkurentów oraz anarchistów (s. 229). Liberałowie służyli jako główny parawan Moskwy
w Hiszpanii, udając przed całym światem, że to oni właśnie kontrolują rząd republiki. Ta
liberalna fasada i farsa działały do końca. Wyróżnił się tutaj szczególnie premier Juan Lopez
Negrin, którego NKWD uważał za „pożytecznego idiotę” (s. 149). I nie tylko. Negrin, żonaty
z rosyjską Żydówką, lubował się w orgiach seksualnych połączonych z przeżarciem, aby wy‑
wołać samowymioty (comilonas). Chociaż z zawodu był błyskotyliwym lekarzem i naukowcem,
jedynie polityka dawała mu środki na takie esktrawaganckie i szokujące rozrywki (s. 254).
To właśnie Negrin oddał hiszpańskie złoto Sowietom. Zyski z tej transakcji czerpały głów‑
nie Moskwa i Francuska Partia Komunistyczna, która załatwiała zakupy i dostawy broni dla
Republiki. Notabene, Stalin pomógł w sensie materialnym tzw. republikanom dużo więcej niż
Hitler ich przeciwnikom. Natomiast najwięcej kontrrewolucjonistom pomógł Mussolini, któ‑
ry zaangażował się bez reszty w wojnę hiszpańską (s. 172, 241).
W tym kontekście Payne przypomina ewolucję podejścia komunistów do swoich lewico‑
wych konkurentów – narodowych socjalistów niemieckich i włoskich faszystów. W 1923 r. czo‑
łowy sowiecki przywódca, Mikołaj Bucharin, stwierdził, że NSDAP „odziedziczyła bolszewic‑
ką kulturę polityczną, dokładnie tak, jak faszyzm włoski”. Niedługo potem inny bolszewik,
Karol Sobelsohn („Radek”), zaproponował „wspólny front z nazistami w Niemczech”. W pew‑
nym momencie nawet propaganda kominternowska trąbiła o „żydowskich kapitalistach” (s.
320 n. 13). 16 września 1930 r. moskiewska Prawda stwierdziła, że – mimo że partia Hitlera
wywodzi się z „burżuazji” – to jednak naziści inspirują naród, a „szczególnie młodych”, bo‑
wiem „z sukcesem zastosowali «antykapitalistyczne slogany»” (s. 28).
Są też inne ciekawostki (znane już badaczom w Polsce od jakiegoś czasu), na przykład
informacja, że sanacja sprzedała stary sprzęt republikanom „po wyśrubowanych cenach” (s.
157). Albo że sowieckie służby specjalne rzekomo zatopiły co najmniej jeden polski statek
z dostawami dla „białych” w Hiszpanii (s. 346 n. 18). A na koniec dedykuję niniejszą pracę
„autonomii PRL”. W 1934 r. szef rządu Mongolii zapewniał, że „nasza republika jest burżu‑
azyjną-demokratyczną republiką nowego typu, która stopniowo idzie do przodu na drodze do
nie-kapitalistycznego rozwoju” (s. 321 n. 15). Mocno rekomenduję tę pracę.

Tomasz Sommer

Oleg Borysowicz Mozochin,

Prawo na repriessji.
Wniesudiebnyje połnomoczija organow gosudarstwiennoj
bezopasnosti, Statisticzieskije swiedienija o dejatelnosti
WCzK-OGPU-NKWD-MGB SSSR, wyd. 2 zmienione
i rozszerzone o część statystyczną
(Moskwa: Izdatielstwo Kuczkowe Polje, 2011)

Nie lubię rozpoczynać recenzji od stwierdzenia, że książka
„wypełnia istotną lukę” – jednak w tym przypadku tak niewąt‑
pliwie jest. Zapewne dlatego znany rosyjski historyk, Nikita
Pietrow z „Memoriału” (autor wielu prac o różnych aspek‑
tach komunizmu, w tym monumentalnego katalogu wyższych
oficerów OGPU-NKWD-MGB1), gdy go zapytałem podczas
mojej wizyty w Moskwie w kwietniu 2011 r., jakie książki po‑
winienem kupić, by uzupełnić swoje zbiory sowietologiczne,
zarekomendował przede wszystkim właśnie tę pozycję; dodał
także, że to jedna z najważniejszych książek ostatnich lat do‑
tyczących działalności sowieckich organów represji.
Po lekturze pracy Olega Mozochina przekonałem się, że
istotnie tak jest. Prawo na repriessji… to pierwszy przewodnik
po organach państwowego bezprawia w sowieckiej Rosji i dzia‑
łaniach pozasądowych, do których organa te zostały upoważ‑
nione. W zasadzie pozycja ta mogłaby stanowić skrypt dla cyklu wykładów na temat genezy
i rozwoju sowieckiego aparatu represji. Prawdopodobnie tylko niewielka część informacji za‑
wartych w pracy Mozochina jest zupełnie nowa.2 Tym, co stanowi o jej przełomowości, jest
umieszczenie – znanych skądinąd – informacji we właściwym porządku i kontekście. Nie bez
znaczenia jest także ich zestawienie w jednym miejscu, ustawienie w logicznym ciągu, pozwa‑
lające w pełni zrozumieć zasady i sposób funkcjonowania tych organów.
Chcąc przekonać się jak ważna jest to praca, wystarczy przejrzeć literaturę sowietologiczną
– zarówno naukową, jak i tę bardziej popularną, w której aż roi się od błędów i nieporozumień,
wynikających z mylenia skomplikowanych faktów na temat działania organów represji. Weźmy
na przykład niesławne instytucje „trójek” i „dwójek”, czyli organów bezpośrednio stykających
się z ludźmi uznanymi przez system za podejrzanych i decydujących o ich życiu i śmierci.

1
Pierwsza część tego katalogu, przygotowanego przez N.W. Pietrowa i K.W. Skorkina pt. Kto rukowodił NKWD
1934‑1941, ukazała się w Moskwie w 1999 r. Część druga, przygotowana już przez samego Pietrowa, pt. Kto rukowodił
organami gosbiezopasnosti 1941‑1945 została opublikowana w Moskwie w 2010 r.
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2
Kompendium dokumentów, na podstawie których działały sowieckie organa represji, można znaleźć np.
w zbiorze: Łubianka. Organy WCzK-OGPU-NKWD-MWD-KGB 1917‑1991. Sprawocznik. Dokumenty (Moskwa: b.w.,
2003). Są to jednak dokumenty pochodzące z archiwum państwowego RGASPI oraz Archiwum Prezydenta Federacji
Rosyjskiej, tymczasem Mozochin korzystał przede wszystkim z archiwum FSB.
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W różnych okresach działalności sowieckich policji politycznych ich skład i sposób działania
opierały się na zupełnie innych podstawach prawnych. Tymczasem znaczna część autorów nie
rozróżnia tych subtelności, mających zasadnicze znaczenie dla życia setek tysięcy czy nawet
milionów ludzi.
Głównym tematem książki Mozochina (na co zresztą wskazuje jej tytuł) są jednak nie
tyle same organa i ich historia – choć została ona szczegółowo opisana – co ich pozasądowe
pełnomocnictwa. Owe pozasądowe pełnomocnictwa to nic innego, jak płynące ze szczytów
politycznej władzy upoważnienie do działań represyjnych, bądź wręcz ludobójczych, prowa‑
dzonych – jak byśmy dzisiaj powiedzieli – w trybie administracyjnym; ludzie, którzy padli
ich ofiarą, nie mieli żadnego, albo posiadali tylko szczątkowe, prawo do obrony. Wspomniane
upoważnienia stanowiły istotę systemu komunistycznego, z jednej strony utrzymując u wła‑
dzy skupioną wokół Józefa Stalina oligarchię, z drugiej strony będąc podstawą sowieckiego
totalitaryzmu. To dzięki tym mechanizmom rosyjscy komuniści byli w stanie wprowadzać
w życie swoje szalone, a często także krwawe eksperymenty społeczne, i przymuszać ludzi do
uczestnictwa w budowaniu utopii.
Książka Mozochina opisuje więc szczegółowo, na podstawie dokumentów znajdujących
się w większości w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej (AP RF) oraz przede wszyst‑
kim Centralnego Archiwum FSB (CA FSB)3, technikę i mechanizmy funkcjonowania terroru
i ludobójstwa sowieckiego systemu. Oczywiście, wiele z tych dokumentów było już od dawna
znanych, jednak odkrycie i upublicznienie części z nich jest już oryginalnym wkładem rosyj‑
skiego historyka.
Mozochin stara się pokazać w najdrobniejszych detalach i w porządku chronologicznym,
jakie pozasądowe pełnomocnictwa przysługiwały poszczególnym instytucjom, w jaki sposób
i przez kogo były im nadawane, jak w poszczególnych okresach (w związku z rozwojem sytu‑
acji) ilość pozasądowych pełnomocnictw wzrastała, by następnie zostać ograniczona, a potem
ponownie się radykalnie zwiększyć. Wreszcie tłumaczy, jak doszło do swoistego „ekscesu”
w zakresie zarówno nadawania, jak i korzystania z pozasądowych pełnomocnictw, jakim był
tzw. Wielki Terror; konkretnie chodzi o tzw. operacje specjalne NKWD, w wyniku których
w ciągu zaledwie roku wymordowano prawie milion ludzi uznanych przez funkcjonariuszy
sowieckich za „wrogów ludu”, w tym prawie 150 tys. Polaków, zgładzonych w ramach tzw.
operacji polskiej NKWD.4 Ów opis wprowadzania i działania pozasądowych pełnomocnictw
jest tematem pierwszej części książki.
Na część drugą (stanowiącą ponad połowę pracy) składają się tabele i zestawienia staty‑
styczne (s. 336‑743), obrazujące liczbowo efekt działania służb w poszczególnych latach i re‑
jonach Związku Sowieckiego. Dzięki setkom tabel można sprawdzić liczbę ofiar poszczegól‑
nych instytucji w wybranych okresach czasowych; z zestawień dowiadujemy się również, które
z pozasądowych pełnomocnictw i instytucji zebrały wyjątkowo krwawe żniwo. Co szczególnie
interesujące dla polskich historyków – na ich podstawie można bardzo precyzyjnie określić, ilu
naszych rodaków zginęło w wyniku działania sowieckiego systemu (należy pamiętać, że świa‑
domość skali ofiar, które ponieśli Polacy w ZSRS, zwłaszcza w okresie pokoju (1921‑1939),

3
Z bibliografii zamieszczonej na stronach 744‑750 wynika, że Centralnyj Archiw FSB to główne źródło Mo‑
zochina. Niestety, jak to często robią autorzy rosyjscy, nie ma żadnych informacji o wcześniejszym wykorzystaniu tych
źródeł.
4
Dokumenty dotyczące tej operacji przedstawiłem w zbiorze: Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków
w Związku Sowieckim w latach 1937‑1938. Dokumenty z centrali, (oprac.) T. Sommer (Warszawa: 3S Media, 2010).

zarówno wśród szerokiej opinii publicznej, jak i zawodowych historyków, jest ciągle bardzo
mała).
Tabele przygotowane przez Mozochina mają jednak dwa mankamenty. Zestawienia z po‑
szczególnych lat różnią się znacznie co do zakresu i obszerności danych. Oczywiście, może to
wynikać z ich dostępności, ale prawdopodobnie autor mógł bardziej je ujednolicić lub wyjaśnić
przyczynę owych różnic. Ponadto dane dotyczące np. operacji polskiej – jak się wydaje – są
niepełne, co może wpływać na ocenę wiarygodności pozostałych informacji. Podsumowując,
należy jednak podkreślić, iż zaprezentowane zestawienia statystyczne są imponujące; pozwa‑
lają na określenie skali mordów, do których doszło w okresie sowieckiego terroru, a w końcu
i ludobójstwa, wskazanie, kiedy te zjawiska się nasilały, kiedy zaś system stawał się mniej
represyjny.
Oczywiście, nie ma miejsca w tej recenzji na streszczenie książki Mozochina, którą każdy
specjalista zajmujący się pierwszym okresem istnienia Związku Sowieckiego po prostu powi‑
nien sam przeczytać. Na koniec jednak chciałbym zaprezentować dwie ciekawostki związane
zarówno z faktografią zawartą w pracy, jak i z jej stroną językową. Zacznijmy może od tej
drugiej sprawy.
W książkach rosyjskich historyków pisanych w ostatnich latach widać wyraźnie, że podczas
gdy część autorów stara się uciekać od sowieckiej, niekiedy po prostu obraźliwej, a na pewno
obciążonej ideologicznie frazeologii – inni stosują ją ze szczególną lubością. Mozochin sytuuje
się w tej klasyfikacji gdzieś pośrodku, chociaż ma tendencję do usprawiedliwiania poszczegól‑
nych zbrodni systemu. Tak więc Związek Sowiecki walczył oczywiście z „burżuazyjno-obszar‑
niczą Polską”.5 A pierwsze ofiary masowych zbrodni – fałszerze i handlarze walutą, zdaniem
autora, zasługiwali na rozstrzelanie.6 Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że sowieckie
zbrodnie czasu pokoju rozpoczęły się od walki z takimi właśnie „przestępcami” jak fałsze‑
rze pieniędzy, wobec których stosowano pozasądowe działania, prowadzące do kary śmierci.
Potem kategorię bycia „przestępcą” tylko rozszerzano na coraz to nowe grupy. Ten proces
także opisuje doskonale praca Mozochina. Taką perespektywę badawczą i retorykę wyjaśnia
zapewne fakt, że Mozochin należy do tzw. historyków FSB, pracujących bezpośrednio w tej
instytucji. Jakkolwiek zakłóca to znacznie ich obiektywność, to jednak umożliwia bardziej
krytycznym naukowcom dostęp do źródeł, które są dla osób spoza FSB obecnie niedostępne.
Drugą sprawą, wartą wyróżnienia, jest pewien dokument, który rosyjski historyk przytacza
w całości.7 Dotyczy on losów grupy blisko 7 tys. tzw. specjalnych przesiedleńców, aresztowa‑
nych jako kułacy i inny „element antysowiecki”, i skazanych na osiedlenie na wyspie Nazino
oblanej wodami Obu. Dość powiedzieć, że – jak twierdzi autor dokumentu – instruktor par‑
tyjny z Narymia, W. Wieliczko, spośród blisko 7 tys. ludzi przywiezionych na wyspę w maju
1933 r. – na początku sierpnia żyło ich już tylko nieco ponad 2 tys. Ludzie ci zostali zakwali‑
fikowani jako zmarli na przesiedleniu – nie jako zamordowani. To też jedno z mniej znanych
obliczy pozasądowego systemu represji w Związku Sowieckim.8

5
O. B. Mozochin, Prawo na repriessji. Wniesudiebnyje połnomoczija organow gosudarstwiennoj bezopasnosti,
Statisticzieskije swiedienija o dejatelnosti WCzK-OGPU-NKWD-MGB SSSR (Moskwa: Izdatielstwo Kuczkowe Polje, 2011):
s. 36.

6
Tamże, s. 65. Autor nie pisze tego oczywiście wprost, ale walkę z fałszerzami przedstawia w tonie tak głębo‑
kiej akceptacji, że pozwala ona na taką interpretację.
7
8
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2011).

Tamże, s. 83‑96.
Zob. szerzej na ten temat: N. Werth, Wyspa Kanibali 1933. Deportacja i śmierć na Syberii (Kraków: Znak,
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Paweł Juzwa

Anna Fastnacht-Stupnicka,

Zostali we Lwowie
(Wrocław: Sator Media, 2010)

O naszych rodakach, którzy zmuszeni do emigracji rozpo‑
czynali swoje trudne życie na wielu kontynentach w trakcie
lub po II wojnie światowej, mamy wiele świadectw. Bogata
literatura wspomnieniowa i beletrystyczna, naukowa, licz‑
ne reportaże i periodyki wszechstronnie dokumentują obraz
przeciwieństw, które musieli pokonywać Polacy niechcący żyć
w zniewolonym kraju. Wiele wiemy o PRL-u, o oporze spo‑
łecznym i konformizmie, działalności społecznej, kulturalnej,
religijnej czy politycznej, o życiu codziennym i niecodzien‑
nym. Znamy historię wywózek i łagrów. Wydaje się, że nasza
świadomość zbiorowa wchłonęła losy wszystkich Polaków, na wszystkich kontynentach, od
czasu zakończenia II wojny po upadek systemu sowieckiego.
O tym, że tak nie jest przekonuje książka Anny Fastnacht-Stupnickiej Zostali we Lwowie,
ukazująca losy naszych rodaków, którzy po zakończeniu wojny nie opuścili swojej ojczyzny.
Pozostali we Lwowie, w ówczesnym Związku Sowieckim. Niewiele jest o nich świadectw,
prawie nikt o nich nie pamięta. Smutna to konstatacja, ale prawdą jest, że dla większości
„naszych” elit politycznych są oni przeszkodą w układaniu poprawnych relacji z Litwinami,
Ukraińcami i Białorusinami, a dla większości społeczeństwa, wykorzenionej z historii, po pro‑
stu nie istnieją. Młodsi i starsi nasi rodacy, o ile nie posiadają „kresowych” przodków, w więk‑
szości nie znają gehenny, którą przechodziła ludność polska od początku II wojny światowej
we wschodnich województwach II RP.
Ofiarą sowieckich deportacji i wywózek do łagrów padły setki tysięcy Polaków, a później‑
sza okupacja niemiecka to czas nie tylko represji okupanta, ale także konfliktów narodowo‑
ściowych, w tym szczególnie mordów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Ponowne wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało definitywne rozwiązanie „problemu pol‑
skiego” – wyrzucenie z tych terenów ludności polskiej. W efekcie tych działań polski Lwów
po 600 latach przestał istnieć. Po wojnie z miasta wypędzono ponad 140 tys. Polaków, pozo‑
stało tylko 12 tys. Obecnie w 800-tysięcznym Lwowie pozostało ich zaledwie około 30 tys.
Oczywiście w okresie PRL pisanie o tych wydarzeniach było niemożliwe, cenzura skrupulatnie
skreślała wszelkie wzmianki na ten temat. Tereny polskie zagarnięte przez Związek Sowiecki
miały zniknąć ze świadomości Polaków. Decyzji o pozostaniu we Lwowie nikt z rozmówców
Fastnacht-Stupnickiej nie żałuje, ale i autorka rozmawiała z wyjątkowymi Polakami, którzy
świadomie (albo oni, albo ich rodzice) ją podjęli. Pozostawali – jak pisze autorka – „z poczu‑
ciem misji, w przekonaniu, że podtrzymywanie tożsamości narodowej, służenie prześladowa‑
nemu kościołowi, wychowywanie młodzieży, jest sprawą najwyższej wagi”. „Wy tam jesteście
na emigracji” – tak pisał jeden z bohaterów książki do swego syna osiadłego w Krakowie,
a prof. Adam Sołtys stwierdzał: „Ktoś musi pozostać we Lwowie, żeby Polska trwała”.
Warto spotkać się z bohaterami książki i warto ich wysłuchać, bowiem mówią rzeczy waż‑
ne, nowe i ciekawe. Autorka, sama pochodząca z lwowskiej rodziny, znająca realia i „czująca”

lwowską specyfikę, umiejętnie prowadzi nas od momentu wybuchu wojny aż po lata 90.
Poznajemy historię dwudziestu kilku rodzin walczących o tożsamość narodową, o zachowa‑
nie polskiego Lwowa. Większość z nich długo wierzyła w powrót miasta do Polski, a życie
we Lwowie w czasach sowieckich oznaczało dla nich nieustanne konspirowanie, w otoczeniu
w zdecydowanej większości i obcym, i wrogim. Działania niejawne objęły akcję oświatową dla
młodzieży, pomocową dla prześladowanych rodaków (w tym powracających z łagrów), walkę
o polski kościół, chronienie polskich dóbr kultury i rejestrowanie ich strat, działalność harcer‑
ską, a wszystko to w cieniu inwigilacji, aresztowań i przesłuchań, w warunkach materialnego
niedostatku czy wręcz biedy.
Poznajemy losy wielu zapomnianych, wybitnych rodaków. Doktora Henryka Mosinga, mi‑
krobiologa (przed wojną współpracownika prof. Rudolfa Weigle), który zmarł w opinii święto‑
ści w 1999 r. W latach 60. został potajemnie wyświęcony przez prymasa Stefana Wyszyńskiego
na księdza, a w swoim lwowskim mieszkaniu prowadził tajne seminarium duchowne. Również
niejawnie w 1967 r. został przez kardynała Wyszyńskiego konsekrowany biskupem ksiądz Jan
Cieński, pochodzący ze znakomitej rodziny, kapelan AK, proboszcz w Złoczowie. Autorka
przypomina prof. Mieczysława Gębarowicza, ostatniego dyrektora Ossolineum, wybitnego hi‑
storyka sztuki, autora licznych prac naukowych, przed wojną wykładowcy Uniwersytetu Jana
Kazimierza i Politechniki we Lwowie, który pozostał, „by z determinacją walczyć o dobra
narodowej kultury”. Władze bolszewickie nie uznały jego osiągnięć i tytułów naukowych, i za‑
trudniały na stanowisku młodszego pracownika naukowego. Poznajemy księdza Władysława
Kiernickiego, siostry Ledóchowskie, przedwojenną posłankę BBWR – Marię Jaworską – i sze‑
reg innych wspaniałych osób, dzięki którym polski Lwów trwał.
Ta znakomita książka jest niezwykłym świadectwem również dlatego, że jej bohaterowie uka‑
zują siłę poczucia polskości jako czegoś niezwykle ważnego, czego my – w kraju – często nie do‑
strzegamy, co trzeba chronić i z czego możemy być dumni. Siłę patriotyzmu mądrego i dojrzałego.

Paweł Zyzak

Douglas J. MacEachin,

Amerykański wywiad i konfrontacja
w Polsce 1980-1981
(Poznań: Rebis, 2011)

Książka i jej autor
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W listopadzie 2011 r. w polskich księgarniach pojawi‑
ła się książka Douglasa J. MacEachina pt. Amerykański wy‑
wiad i konfrontacja w Polsce 1980‑1981. Autor jest z wykształ‑
cenia ekonomistą. W latach 1964‑1965 wykładał na Miami
University w Ohio. Od 1965 r. przez następne 24 lata pra‑
cował w Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). W latach
1984‑1989 pełnił funkcję szefa Biura Analiz ds. Związku
Sowieckiego, zaś w marcu 1989 r. został asystentem specjal‑
nym dyrektora CIA ds. Kontroli Zbrojeń, awansując w 1993 r. na stanowisko zastępcy dyrek‑
tora CIA ds. wywiadu.
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Książka MacEachina, jak wszystkie jego poprzednie prace, powstała w ramach programu
badawczego Ośrodka Studiów nad Wywiadem (CSI – Center for the Study of Intelligence) i właśnie
CSI opublikował w 2000 r. jej pierwszą wersję pt. US Intelligence and the Polish Crisis 1980‑1981.
CSI stanowi jednostkę organizacyjną CIA zajmującą się, mówiąc krótko, badaniem prze‑
szłości. CSI jest zarówno organizatorem konferencji i seminariów naukowych, dysponentem
archiwaliów wytworzonych przez amerykański wywiad, jak i ośrodkiem wydawniczym, który
wydaje publikacje oparte na tychże materiałach oraz popularny kwartalnik Studies in Intelligence,
swoisty „biuletyn” CIA.
W periodyku publikowane są artykuły omawiające kulisy nieznanych wydarzeń historycz‑
nych, wspomnienia byłych funkcjonariuszy wywiadu, recenzje, statystyki oraz fachowe rozwa‑
żania nad skutecznością wywiadu. Niektóre z nich posiadają klauzulę tajności. Kopie odtajnio‑
nych artykułów przechowywane są w Archiwach Państwowych (National Archives) w College
Park, w stanie Maryland.

Echa książki MacEachina

Książka MacEachina przedstawia szereg interesujących tez i hipotez. Mimo to nie wy‑
wołała trzęsienia ziemi w amerykańskim światku historycznym. Co prawda, żadna książka
o Polsce, zwłaszcza w 2002 r., u progu „wojny z terroryzmem”, nie wywołałaby w Ameryce
rewolucji poznawczej, niemniej jednak każdy temat ma swoich pasjonatów, którzy potrafią
zadbać o promocję książki.
Wydania amerykańskiego nie promują nawet specjaliści od „spraw polskich”. Pozostaje
mieć nadzieję, że nie jest to wyrazem przekonania, że wszystko o stosunkach amerykańsko‑
-polskich w latach 1980‑1981 zostało już powiedziane.
MacEachin niejako celowo zawęził grono czytelników swej publikacji. Książka została
napisana językiem urzędowym (choć, co prawda, pisał ją wieloletni urzędnik). Ponadto nie
pokusił się o skrupulatną konfrontację źródeł, pozostawiając cytowanym analitykom wywiadu
zbytnią swobodę.
Zdarzyło mu się np. dopuścić, aby narrację zdarzeń poprowadzili twórcy raportu o nazwie
National Intelligence Estimate (s. 121‑123). W przypisie autor zwrócił jedynie uwagę na „uderza‑
jące podobieństwo” pomiędzy ustaleniami dziennikarzy i wywiadu. Naturalnie, przekonanie
to nie może musi być błędne. Wszakże czytelnik spoza Polski może mieć wątpliwość, czy wol‑
no mu zaufać takiej oto opinii o PRL: „Zyski w twardej walucie spadły zatem jeszcze bardziej,
a dług narodowy wzrósł” – tym bardziej, że nie została ona ani rozwinięta, ani podparta choćby
statystycznymi źródłami (s. 123).
Tam, gdzie to było możliwe, MacEachin polegał na ustaleniach dziennikarzy The Washington
Post i The New York Times oraz opracowaniach ówczesnych korespondentów amerykańskich
w Polsce. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że autor – pomimo dobrych chęci – pozostał
więźniem bariery językowej.

Typologia źródeł

We wprowadzeniu do publikacji Amerykański wywiad… autor omawia materiały wytworzone
przez amerykańskie służby wywiadowcze (s. 18‑26). Dzieli je pod kątem obszerności i do‑
raźnych potrzeb politycznych na kilka rodzajów: obszerne i szczegółowe analizy, gromadzące
informacje z różnych źródeł; oceny, nastawione na przewidywanie tendencji w odległej przy‑
szłości; wreszcie notatki w stylu dziennikarskim, śledzące bieżące wydarzenia.
Gdy sytuacja międzynarodowa staje się napięta, wzrasta znaczenie tych ostatnich.
Towarzyszą im krótkookresowe analizy, stąd termin „wywiad bieżący”. „Bieżący raport

sytuacyjny” łączy w sobie informacje publiczne z tajnymi. Dostarcza pierwszych interpretacji
sytuacji kryzysowej.
Czołowe miejsce w „wywiadzie bieżącym” zajmuje ściśle tajny dokument President’s Daily
Brief (PDB), przygotowywany sześć razy w tygodniu dla prezydenta. Kolejnym dokumentem
jest National Intelligence Daily (NID), który trafia na biurka urzędników ministerialnych. NID
dostarcza tych samych informacji, co PDB, wyjąwszy naturalnie dane poufne, jak np. dostar‑
czone przez płk. Ryszarda Kuklińskiego plany wprowadzenia stanu wojennego, które mogą
doprowadzić do dekonspiracji źródła. Szczególnym dokumentem jest Alert Memorandum. Ma
on pozostać ekstraordynaryjny, a jego zadaniem jest uwrażliwienie prezydenta oraz członków
jego gabinetu na narastający kryzys.
Wymienione dokumenty tworzy głównie CIA. Wywołuje to spory z innymi agencjami.
Raportem, nad którym czuwają i inne agencje, takie jak Defence Intelligence Agency (Agencja
Wywiadu Obronnego – DIA) czy State Department Bureau of Intelligence and Research (Biuro
Wywiadu i Analiz – INR), jest National Intelligence Estimate (NIE). Dokument zawiera szerokie
spektrum okresowo dłuższych opinii. Jego wadą jest praktyka uśredniania opinii na bazie kon‑
sensusu, co zamazuje czasem istotę problemu.
Ośmiostronicowe omówienie dokumentacji opracowywanej przez wywiad dla polityków
ma kilka zalet. Opisuje ją człowiek, który przez większą część swojej kariery zawodowej ob‑
cował z nimi na co dzień. Czytelnik może więc wniknąć w wyjątkowe cechy bazy źródłowej,
która posłużyła MacEachinowi do napisania książki. Znajomość gradacji archiwaliów pomaga
w lekturze. Pozwala dostrzec powagę konkretnych wydarzeń i wartość informacji. Całość sta‑
nowi podręczne kompendium dla osób zainteresowanych profesjonalizacją wywiadu USA.

Bibliografia
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Bibliografia nie jest mocną stroną książki. Selektywne archiwalia stanowią zarówno jej
fundament, jak i sklepienie. MacEachin przyznał się dodatkowo do znajomości kilku zbio‑
rów dokumentów traktujących o sprawach polskich w latach 80. – zbiorów opublikowanych
w języku angielskim. Są to kolekcje dokumentów wytworzonych przez partie komunistyczne
PRL, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej oraz ZSRS, w dużym stopniu opracowa‑
ne przez Marka Kramera, historyka z Davis Center for Russian and International Studies
na Uniwersytecie Harvarda. MacEachin w „Podziękowaniach” wymienia Kramera jako swego
głównego przewodnika po polskich archiwaliach.
Podporą narracji są: publikacja Timothy’ego Gordona Asha z 1985 r. pt. Polska rewolucja.
Solidarność (Warszawa 1990), książka Neala Aschersona: The Polish August (New York 1982)
oraz anglojęzyczne wydanie Drogi nadziei, wspomnień Lecha Wałęsy. Daty wydań pozycji
Aschersona i Gordona dowodzą poniekąd, że zainteresowanie anglojęzycznych historyków
syntezą tego fragmentu dziejów Polski stoi od tego czasu w miejscu. Nie licząc Bożego igrzyska
(Kraków 2006) Normana Daviesa, które MacEachin naturalnie dołączył do bibliografii.
Były pracownik CIA konfrontuje materiały archiwalne z pamięcią kilku znaczących poli‑
tyków administracji USA. Do najważniejszych należą, przetłumaczone i wydane w Londynie
w 1986 r. (w 1990 r. po raz pierwszy w Polsce), wspomnienia Zbigniewa Brzezińskiego: Cztery
lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977‑1981; wspo‑
mnienia Sekretarza Stanu, Alexandra Haiga: Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy (New
York 1984); wspomnienia byłego zastępcy dyrektora i dyrektora CIA, Roberta Gatesa: From
the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War (New
York 1996) oraz „wywiad rzeka”: Mówi pułkownik Kukliński (Warszawa: Wydawnictwo Polskie,
1987), kolportowany w polskim „drugim obiegu”, na Zachodzie publikowany we fragmentach.
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Wywiad był odpowiedzią na wydaną przez Wydział Informacji KC PZPR (w postaci 73 zeszytu
z serii Zeszyty Dokumentacji Politycznej) rozmowę z Czesławem Kiszczakiem.1

Faktografia

Pierwsza część książki obejmuje wydarzenia z jesieni i zimy 1980 r., tłumaczy napięcia
spowodowane rejestracją NSZZ „Solidarność”. Rozpoczyna ją krótki opis genezy antykomuni‑
stycznych buntów robotniczych oraz opis sytuacji społeczno-politycznej w PRL w pierwszych
dniach po Sierpniu, stanowiące niejako wprowadzenie do zasadniczej części poświęconej per‑
spektywie amerykańskich władz. Wśród ciekawszych informacji z pierwszego rozdziału znaj‑
duje się Alert Memorandum z 20 lipca. Odnosi się więc do okresu jeszcze przed powstaniem
głównej fali strajkowej w połowie sierpnia. Amerykańskie służby wywiadowcze już wówczas
zgłaszały możliwość sowieckiej interwencji (s. 41).
Dalej pojawia się pierwszy opis głównego straszaka władz PRL wobec swych obywateli:
sowiecko-polskich manewrów wojskowych. Amerykanie zanotowali, iż na dzień przed pomyśl‑
nym dla „Solidarności” wyrokiem sądu z 10 listopada 1981 r. Warszawa i Moskwa ogłosiły, że
właśnie trwają wojskowe manewry. Telewizja wyemitowała nawet film, na którym widoczne
były czołgi i przemieszczający się żołnierze. Miał on jednak jeden mankament – dopiero co
dojrzałe liście na drzewach, podczas gdy za oknem Polacy obserwowali padający śnieg (s. 55).
W rozdziale trzecim autor skupił się na ofensywie polityczno-dyplomatycznej USA w spra‑
wach polskich. Łatwej do uchwycenia, ponieważ towarzyszył jej lawinowy napływ informacji
wywiadowczych. Ten fragment pracy przypomina dziennik rozpoczynający się datą 1 grudnia,
a kończący 7 grudnia.
W tych dniach wywiad amerykański utyskiwał na złą pogodę i niemożność oceny ruchów
wojsk sowieckich za pomocą zdjęć satelitarnych. Nie był pewien, czy wykryta aktywność za‑
chodnich dywizji ZSRS miała tylko „wzbudzić strach polskiego społeczeństwa” (s. 63). Mimo
to szef wywiadu, Stansfield Turner, zasugerował w Alert Memorandum z 2 grudnia, że „Rosjanie
przygotowują siły do zbrojnej interwencji w Polsce” (s. 64). Raporty CIA mówiły o kilku‑
nastu dywizjach w pełnej gotowości bojowej oraz udziale w planowanej agresji wojsk NRD
i Czechosłowacji (s. 72‑73).
Łańcuch informacji, w tym od Kuklińskiego2, doprowadził do wystosowania przez Biały
Dom dwóch oświadczeń: z 3 i 7 grudnia, w których ostrzegano Sowietów, „że wojskowa in‑
terwencja w Polsce bardzo niekorzystnie wpłynęłaby na stosunki amerykańsko-radzieckie”
(s. 66‑69, 75‑79). Pod naciskiem Zbigniewa Brzezińskiego próbowano uniknąć błędu bez‑
czynności, który popełnili Amerykanie przed inwazją ZSRS na Afganistan (s. 73).
Gdy w połowie grudnia rozproszyły się chmury nad Europą Środkowo-Wschodnią, okazało
się, że przewidywania wywiadowcze były mocno przesadzone. Jedynie trzy sowieckie dywizje
osiągnęły pełną gotowość, zaś rozkaz pełnej gotowości bojowej, dotyczący większej liczby jed‑
nostek, nie został wydany (rozdział 4, s. 81‑82).
W dalszej części rozdziału czwartego MacEachin konfrontuje ze sobą źródła z archiwów
sowieckich i archiwów państw satelickich. Konkluduje, że wprawdzie za zgodą szefa MON,
Wojciecha Jaruzelskiego, dowództwo LWP zatwierdziło plan wprowadzenia do Polski wojsk

1
W rzeczonym „wywiadzie rzece” Czesław Kiszczak ujawnił tożsamość Ryszarda Kuklińskiego i jego kontakty
z CIA. Zob. „Przede wszystkim bezpieczeństwo socjalistycznego państwa, ograniczenie przestępczości i osobiste bez‑
pieczeństwo wszystkich obywateli”. Z generałem Czesławem Kiszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych rozmawiają
Andrzej Kępiński i Zbigniew Kilar (Warszawa: Książka i Wiedza, 1986).
2

Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim (Warszawa:
Wydawnictwo Kurs, 1987) – przedruk z Kultury, s. 14.
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obcych pod pretekstem ćwiczeń (s. 89), ale kierownictwo partii tak w sierpniu 1980 r. (plany
użycia jednostek MSW w ramach operacja Lato’80), jak i w toku dyskusji na szczycie przywód‑
ców państw Układu Warszawskiego w Moskwie na początku grudnia optowało za użyciem siły,
ale za pomocą własnych rąk (s. 93‑95).
W podrozdziale „Interpretacje alternatywne” (s. 99‑100) MacEachin sięga po kolejny
istotny fakt. Przypomina zaplanowaną na 8 grudnia, czyli w dniu rzekomej inwazji sowieckiej,
wizytę Breżniewa w Indiach. Dalej stwierdza: „Połączone ćwiczenia w Polsce nie zakłóciłyby
tej podróży. Jest jednak wątpliwe, że radziecki przywódca wziąłby udział w relacjonowanym
na bieżąco przez media wydarzeniu […], gdyby radzieckie wojsko uczestniczyło w konfronta‑
cji z ruchem robotniczym” (s. 99‑100).
W drugiej części książki (s. 113‑175) Douglas MacEachin zajmuje się kolejną fazą starcia
„Solidarności” z władzą pomiędzy styczniem a kwietniem 1981 r. Na wstępie, w rozdziale
szóstym, opisuje usztywnienie linii politycznej „Solidarności” na skutek protestów rolniczych
w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych, sporu o „wolne soboty” oraz wielkiego strajku lokalnego
w Bielsku-Białej na przełomie stycznia i lutego 1981 r. (s. 113‑119, 127).
Kolejny rozdział rozpoczyna wciągającą oceną Wojciecha Jaruzelskiego, sporządzoną przez
amerykańskie służby wywiadowcze (s. 128‑133). Raporty NID z 10 i 12 lutego zwróciły bo‑
wiem uwagę, że premierem (za aprobatą Sowietów) został człowiek wojskowy, nie zaś cywil,
który zachował ponadto funkcję szefa MON. Już kilka dni później ekipa Jaruzelskiego prze‑
prowadziła „gry wojenne” – symulację „stanu wojennego”.
17 marca, pod pozorem „ćwiczeń kadry dowódczej”, rozpoczęły się manewry wojsk „so‑
juszniczych” Sojuz ’81. Odniesienie do „kadry dowódczej” służyło bagatelizowaniu skali woj‑
skowych manewrów i stanowiło unik przed oskarżeniami o pogwałcenie „porozumień helsiń‑
skich”, które nakładały liczbowe limity na wszelkie manewry (s. 137‑139).
W rozdziale ósmym autor opisuje konsekwencje tzw. prowokacji bydgoskiej, incydentu
pobicia kilku bydgoskich działaczy z Janem Rulewskim na czele. Zwraca uwagę czytelnika
na pobyt na terenie PRL w marcu 1981 r. dowódcy Wojsk Układu Warszawskiego, Wiktora
Kulikowa, oraz szefa I Zarządu Głównego KGB (wywiad), Władimira Kriuczkowa, podczas
którego Sowieci skorygowali polskie plany wprowadzenia „stanu wojennego” oraz próbowali
skłonić Kanię i Jaruzelskiego do wyznaczenia konkretnej daty operacji (s. 153).
Z początkiem kwietnia, a więc w kilka dni po podpisaniu przez kierownictwo „Solidarności”
i władze PRL „porozumień warszawskich”, do amerykańskich analiz wywiadowczych wdarł się,
zdaniem MacEachina, „fałszywy alarm”. W rozpowszechnionym 3 kwietnia Alert Memorandum
pojawiła się bowiem informacja o możliwości rychłego wprowadzenia przez władze PRL „sta‑
nu wojennego”. Spekulacje tego rodzaju utrzymywały się aż do 7 kwietnia, kiedy Sowieci
wreszcie ogłosili zakończenie manewrów Sojuz ’81 (s. 156‑160).
Warto dodać, że właśnie owego 3 kwietnia w wagonie kolejowym, w pobliżu Brześcia od‑
było się całonocne spotkanie Kani i Jaruzelskiego z szefem KGB, Jurijem Andropowem, oraz
szefem MON ZSRS, Dmitrijem Ustinowem. Sowieci nie wyrazili wówczas zgody na ustąpie‑
nie Jaruzelskiego z funkcji premiera (s. 172).
Podsumowując „kryzys marcowy”, MacEachin stwierdza, wbrew niektórym dotychczaso‑
wym wyobrażeniom, że ryzyko „pewnej formy rozprawy siłowej […] było wówczas o wiele
wyższe i bardziej realne niż w grudniu 1980 roku” (s. 174).
Ostatnia część książki Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980‑1981 odnosi się do
okresu pomiędzy lipcem 1981 r. a wprowadzeniem „stanu wojennego” w grudniu 1981 r.
Raport NID z 5 września, rozesłany do wysokich urzędników, informował, że w przed‑
dzień I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności” Kania wygłosił przemówienie, w którym
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zagroził „Solidarności” wprowadzeniem „stanu wyjątkowego”. Analitycy amerykańscy stwier‑
dzili, że to przełomowa, bo pierwsza tak zdecydowana wypowiedź tego polityka. Odnotowali
też fakt, jakoby tego samego dnia Sowieci rozpoczęli przy zachodniej granicy i na Morzu
Bałtyckim kolejne manewry wojskowe (s. 200).
Od tego momentu wydarzenia nabrały tempa. 8 września I KZD NSZZ „Solidarność”
uchwalił posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Sowieci publicznie zażądali od PZPR
wyciągnięcia konsekwencji wobec „Solidarności” za jej „antysowietyzm”. Amerykanie z kolei
oskarżyli Sowietów o ingerencję w wewnętrzne sprawy PRL. W połowie września Kukliński do‑
wiedział się na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, po ogłoszeniu przez Czesława Kiszczaka
rewelacji o „krecie”, że służby specjalne PRL są na jego tropie. 16 października rząd PRL
ogłosił przedłużenie o dwa miesiące służby poborowych, którzy mieli wyjść właśnie do cywila
(s. 204‑205, 209‑210, 221).
W międzyczasie Jaruzelski odbył, ponoć za plecami Kani, szereg rozmów z Breżniewem;
18 października Kania złożył rezygnację z fotela I sekretarza PZPR; zastąpił go Jaruzelski;
tego samego dnia KC partii wydał uchwałę wzywającą sejm do zawieszenia prawa do strajków
– wszystkie te informacje odnotowano w dokumentach NID (s. 219, 222).
Z początkiem listopada 1981 r. do USA wyjechał Kukliński. Odtąd przygotowania do ope‑
racji „stanu wojennego” straciły swego naocznego świadka. W drugiej połowie miesiąca PRL
odwiedziły dwie delegacje wysokich oficerów sowieckich. Na czele jednej z nich stał marsza‑
łek Kulikow (s. 234‑235).
Decyzja o wprowadzeniu „stanu wojennego” zapadła już w październiku – Kukliński do‑
wiedział się o niej 31 października. Czy padła konkretna data? Nie wiadomo. Brak precy‑
zyjnych informacji o terminach i działaniach może wynikać tak z samej ucieczki, jak i wciąż
nieujawnionych informacji, które Kukliński dostarczył Amerykanom tuż po niej3 (s. 236‑237).
W tym kontekście interesująco brzmi ostatni akapit rozdziału dwunastego. Mowa w nim
o „analityku wojskowym”, który „wiedział, że plan wprowadzenia stanu wojennego zakładał
ogłoszenie go o szóstej czasu warszawskiego następnego dnia po aresztowaniach, i rozpoczę‑
ciu rozmieszczania oddziałów wojska i służb bezpieczeństwa – wyszedł z pokoju, gdzie toczyła
się dyskusja, aby sprawdzić najnowsze informacje. Po chwili wrócił z wiadomością, że generał
Wojciech Jaruzelski właśnie ogłosił w polskim radiu wprowadzenie stanu wojennego” (s. 243).
Wśród odtajnionych do tej pory dokumentów najbliższa prawdy jest jak dotąd analiza Agencji
Wywiadu Obronnego (Defence Intelligenc Apprisal) z 4 listopada 1981 r., w której mowa o zimie
1981 r. jako możliwym terminie wprowadzenia „stanu wojennego” (s. 256‑257).
Rozdziały trzynasty i czternasty (przedostatni i ostatni) należą do najlepszych. W pierw‑
szym z nich MacEachin rozwodzi się nad stanowiskiem rządu amerykańskiego wobec władz
PRL w grudniu 1981 r. Dostrzega brak jasnej linii politycznej. W końcu listopada ambasador
Francis Meehan, wybierający się właśnie do Waszyngtonu na konsultacje, na osobistą prośbę
spotkał się z Jaruzelskim. Meehan nie miał Jaruzelskiemu nic istotnego do powiedzenia, nie
przedstawił też żadnej alternatywy lub ultimatum. Dla szefa PZPR miał być to sygnał désin‑
téressement rządu USA wobec planów „stanu wojennego” (s. 244).
Autor zestawił wypowiedzi przedstawicieli Departamentu Stanu, z Haigiem na czele, za‑
skoczonych „stanem wojennym”, lecz zadowolonych, że zrealizowano wariant łagodniejszy

3
Warto dla porządku odnotować wypowiedź Czesława Kiszczaka z 1986 r.: „Wiedział o tym doskonale także
i agent Kukliński, że gdyby w wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego musiała
być podjęta, to z różnych powodów zapaść ona powinna przed dniem 15 grudnia 1981 roku”. Zob. „Przede wszystkim
bezpieczeństwo socjalistycznego państwa…

niż interwencja sowiecka (s. 245‑246). MacEachin stara się następnie uporządkować i usys‑
tematyzować wszystkie informacje wskazujące na rozwiązanie siłowe. Próbuje odpowiedzieć
na pytanie: co przeoczono? (s. 249‑253). Przyznaje, że chronologia wydarzeń „sama w sobie,
bez dodatkowej interpretacji – wskazuje na zagrożenie wprowadzeniem stanu wojennego”
(s. 253).
Rozdział czternasty, ostatni, zatytułowany: „Czy wskazane było inne podejście?”, stawia
kropkę nad „i” nad rozważaniami MacEachina. Konkluduje on: „Amerykańskie informacje
wywiadowcze o siłach sowieckich pokazują, że – pomimo zdecydowanych ostrzeżeń przed in‑
wazją – w żadnym momencie Moskwa nie zmobilizowała i nie przygotowała sił odpowiednich
do przeprowadzenia interwencji wbrew polskiemu rządowi, w obliczu potencjalnego oporu
polskiej armii” (s. 271).
Gdzie indziej otwiera furtkę do kolejnych pytań. Mowa na przykład o dokumencie so‑
wieckim, w którym znalazła się wzmianka, iż „Solidarność” z obawy przed inwazją sowiecką,
jak się okazuje mało prawdopodobną, nie wykorzystała słabości rządu, aby „de facto przejąć
władzę” (s. 272). O tym, że Sowieci nie zamierzali najeżdżać PRL traktują kolejne stronice.
W „Nocie autorskiej” MacEachin wykpiwa „rzekomą «nieuchronność»” interwencji w Polsce
(s. 282).
Inspirująco wręcz brzmi następujące zdanie Amerykanina: „[…] Na wynik konfron‑
tacji w Polsce w ostatnich miesiącach 1981 roku faktycznie wpływały działania Stanów
Zjednoczonych i ich europejskich sojuszników” (s. 280) oraz inne, również wieńczące książ‑
kę: „A informacje, jakimi ówcześnie dysponowały Stany Zjednoczone – w tym najważniejsze
przekazywane przez pułkownika Kuklińskiego – dawały pewną szansę, że zdławienie ruchu
opozycyjnego zostanie udaremnione” (s. 282‑283).
Jeszcze jedna kwestia, poniekąd już poruszona. We wstępie (s. 12), jak i w rozdziale
trzynastym, MacEachin zestawia ze sobą słowa wysokich urzędników administracji Ronalda
Reagana, nie wierzących, iż władze PRL zdecydują się na „stan wojenny”.
Jeśli tak, to dlaczego? W książce nie pada na to pytanie odpowiedź wystarczająco satys‑
fakcjonująca, aby pozwalała tu z kolei postawić kropkę nad „i”. Czy urzędnicy ci patrzyli na
PRL przez pryzmat chwilowej niemożności ZSRS do wyegzekwowania „stanu wojennego” na
ekipie Jaruzelskiego? Czy też może przez pryzmat zależności gospodarczej PRL od zachod‑
nich kredytów? A może USA dysponowały jeszcze innym elementu nacisku na komunistów
w Polsce lub też prowadziły z nimi pewien rodzaj pertraktacji? Ten głód informacji nie zosta‑
nie przez lekturę książki MacEachina zaspokojony.

Pozostałe prace badawcze autora

Najważniejsze prace naukowe Douglasa MacEachina są pokłosiem sprawowanych przez
niego funkcji. Jak już wspomniano, wszystkie zostały opublikowane przez Center for the Study of
Intelligence. Część z nich jest dostępna na stronie internetowej Centrali Wywiadowczej (www.
cia.gov), w tamtejszej bibliotece (library).
W latach 90. ukazały się następujące monografie MacEachina: The Tradecraft of Analysis:
Challenge and Change in the CIA (1994)4, CIA Assessments of the Soviet Union: The Record Versus the
Charges – An Intelligence Monograph (1996)5 oraz obszerniejsza niż poprzednie: The Final Months

4
D.J. MacEachin, The Tradecraft of Analysis: Challenge and Change in the CIA, Working Group on Intelligence
Reform Series, No. 13, Washington, DC: Consortium for the Study of Intelligence, 1994.
5
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of the War with Japan: Signals Intelligence, U.S. Invasion Planning, and the A-Bomb Decision (1998).6
W 2003 r. MacEachin wydał wyjątkowo ciekawą monografię pt. Predicting the Soviet Invasion of
Afghanistan: The Intelligence Community’s Record.7
Praca zatytułowana CIA Assessments of the Soviet Union jest polemiką z autorami książek i ar‑
tykułów publikowanych na łamach dzienników The New York Times oraz The Wall Street Journal,
przypisujących CIA ahistoryczną ocenę kondycji ekonomicznej ZSRS w latach 80. MacEachin
ogłosił ten tekst na łamach Intelligence in Studies.8
Autor, cytując analizy wywiadowcze, dowodzi, że CIA poprawnie zdiagnozowała za‑
paść gospodarczą sowieckiego molocha. Od połowy lat 70. do momentu objęcia przy‑
wództwa KPZS przez Michaiła Gorbaczowa, agencja wróżyła ZSRS czarną przyszłość.
W latach 1977‑1980 ustami swego dyrektora demaskowała: „Związek Sowiecki [jako]
trapiony przez pogarszający się stan gospodarki oraz narastające problemy socjalne. […]
Prędzej czy później sowieckie przywództwo będzie zmuszone stawić tym problemom
czoła […]. […] W połowie lat 80. ekonomiczna sytuacja może wyglądać do tego stopnia
ponuro, że po-breżniewowskie kierownictwo będzie szukać pozapolitycznego konsensusu
w celu dokonania reform strukturalnych”.9

***

Warto przywołać monografie MacEachina traktujące o przygotowaniach USA do plano‑
wanej w 1945 r. inwazji na Japonię oraz okresie poprzedzającym sowiecki atak na Afganistan
w 1979 r., zwłaszcza w kontekście książki o przededniu „stanu wojennego”. Obie zostały napi‑
sane w bardzo podobny sposób, wedle zbliżonych (edukacyjnych) założeń. W obu MacEachin
wykorzystał podobną konstrukcję narracji.
Swoim zwyczajem autor wybrał przełomowy moment historyczny i spróbował na podsta‑
wie dostępnych materiałów odpowiedzieć na kilka pytań w rodzaju: w jakim stopniu rozwią‑
zania polityczne zostały ukształtowane przez czynniki wywiadowcze?, czy postawa wywiadu
mogła zdeterminować inne dzieje?
Książka o planach ataku na Japonię powstała pod auspicjami realizowanego na
Uniwersytecie Harvarda programu Studiów nad wywiadem i polityką. Przyjętym w niej prze‑
łomem jest zakończenie II wojny światowej w Azji. Autor wyjaśnia, w jakim stopniu anali‑
zy Military Intelligence Service (MIS), działającego w ramach amerykańskiego Departamentu
Wojny, wpłynęły na przebieg konferencji w Poczdamie oraz na zrzucenie bomb atomowych
na terytorium Japonii.
internetowym: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/
cia-assessments-of-the-soviet-union-the-record-versus-the-charges/3496toc.html. (stan z dnia 17 I 2012).

6

Tegoż, The Final Months of the War with Japan: Signals Intelligence, U.S. Invasion Planning, and the A-Bomb
Decision (Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 1998). Praca dostępna pod
adresem internetowym: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-mo‑
nographs/the-final-months-of-the-war-with-japan-signals-intelligence-u-s-invasion-planning-and-the-a-bomb-decision/
csi9810001.html (stan z dnia 17 I 2012).

7

Tegoż, Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community’s Record (Diane Pub Co:
2003). Praca dostępna pod adresem internetowym: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/
csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitysrecord/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html (stan z dnia 17 I 2012).
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Tegoż, “The Record Versus the Charges CIA Assessments of the Soviet Union”, Intelligence in Studies,
Semiannual Edition, No. 1 (1997): s. 57‑65.
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Tamże, s. 57‑59.

Podczas lektury okazuje się, że każda z takich informacji, jak postępy sowieckich przygoto‑
wań do wojny na Dalekim Wschodzie, zaawansowanie prac nad bombą atomową czy też ruchy
wojsk japońskich, mogła ukształtować inny scenariusz. Przykładowo, informacje o zachowaniu
się dywizji japońskich i ich liczbie wpływały na amerykańskie szacunki odnośnie do ofiar,
które spowoduje inwazja na wyspę Kiusiu (kryptonim operacji – „Olimp”), a te dowództwo
ustaliło na poziomie „minimum ćwierć miliona”. Autor przypomina, że straty kampanii ge‑
nerała Douglasa MacArthura, kroczącego przez Filipiny, Okinawę oraz Iwo Jimę, wynosiły
około 133 tys. Pytamy więc: ile mogła jeszcze potrwać wojna?, jak taką liczbę ofiar przyjęłaby
amerykańska opinia publiczna?
Na koniec MacEachin zapytuje, co by było, gdyby test broni jądrowej w Alamogordo, w sta‑
nie Nowy Meksyk, w lipcu 1945 r. nie powiódł się? Co by było, gdyby posłuchano MacArthura
i kontynuowano operację lądową?
Autor kreśli alternatywne scenariusze także w innych swych pracach. Podkreśla w nich
edukacyjny wymiar zdarzeń, które już przeminęły. Uczy, że pracownik wywiadu, ale i badacz,
nie mogą lekceważyć sposobu rozumowania polemisty lub przeciwnika, i odbierać im słuszno‑
ści tylko dlatego, że nie został wykorzystany. Przestrzega przed jednowymiarowym sposobem
odbieraniem świata, który tłamsi umiejętność wyciągania wniosków.

***

Praca Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan jest równie interesująca jak wspomniana
wyżej. Może uchodzić za wyborny wstęp do lektury książki o okolicznościach wprowadzenia
„stanu wojennego”. Obie historie w ostateczności potoczyły się inaczej, jednakże spowodo‑
wały to właśnie skutki inwazji sowieckiej na Afganistan, w którym wojska sowieckie ugrzęzły
na całą dekadę.
Omawiana monografia to zdecydowanie najciekawsza z prac MacEachina. Autor w umie‑
jętny sposób przedstawił historię uwikłania się władz Afganistanu w zależność od ZSRS.
Przybliżył też tło rywalizacji o władzę dwóch odłamów Ludowo-Demokratycznej Partii
Afganistanu: „Parczam” i „Chalk”, oraz toczącej się w tle wojny domowej.
Przede wszystkim jednak książka obnaża zupełną nieporadność strony amerykańskiej
w tym okresie. Ówczesny wywiad i najważniejsi politycy okazali się niezdolni do właściwej
oceny stopnia przygotowań Sowietów do inwazji, której dokładny termin znali już 22 grudnia,
a nawet dostrzeżenia tejże kilka dni po jej rozpoczęciu, czyli 25 grudnia 1979 r. Inwazję po‑
twierdzono dopiero 28 grudnia.
„Było tak nie dlatego, że wywiad nie posiadał wystarczających informacji o przygotowa‑
niach do tego ruchu. Było tak dlatego, że przygotowywana operacja była sprzeczna z tym,
czego analitycy wywiadu spodziewali się po Moskwie” – przekonuje autor.10 Z własnego do‑
świadczenia MacEachin pisze: „Jeden z żartów zaliczanych do czarnego humoru, krążący wo‑
kół CIA w miesiącach po inwazji, mówił, że analitycy dobrze odczytali [inwazję] – to Sowieci
zrozumieli ją błędne (faktyczne słownictwo było bardziej dosadne)”.11

Podsumowanie

MacEachin jest przede wszystkim obrońcą dokonań CIA. Temu zresztą służą jego pra‑
ce, łącznie z książką Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980‑1981. Przyczyn niepowo‑
dzeń doszukuje się w „komunikacji” pomiędzy służbami a sferą polityki, którą należy – jego
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zdaniem – usprawnić. Posługuje się także terminem „efektu pewności wstecznej”. Aby go
wyeliminować i aby analizując błędy, dotykać tylko istoty problemu, powinno się, w jego opi‑
nii, rewidować przeszłość źródłami w możliwie skrupulatny sposób (s. 14‑18).
À propos rozważań alternatywnych, w pracy o przygotowaniach do inwazji na Afganistan
MacEachin zadaje pytanie, które sformułował pośrednio w pracy o „stanie wojennym” – czy
można było pokrzyżować plany Sowietom, dzieląc się wiedzą wywiadowczą z światową opinią
publiczną?
W książce o polskim kryzysie Douglas MacEachin bardzo często przywołuje doświadczenia
wyniesione z wcześniejszych kryzysów, takich jak inwazja na Czechosłowację w 1968 r., kon‑
flikt na Bliskim Wschodzie w 1973 r. czy inwazja na Afganistan sześć lat później (s. 11‑14, 18).
Mimo iż szczególnie te ostatnie okazały się w wypadku „stanu wojennego” mylące (s. 104,
108, 264‑265), wolny jest od lekceważenia dotychczasowej wiedzy i zachęca do wyciągania
wniosków – dlaczego zatem okazały się one błędne?
Warto zapoznać się ze specyfiką prac Douglasa MacEachina. Ich znajomość stwarza okazję
do wniknięcia w sposób rozumowania amerykańskiego wywiadowcy, byłego analityka, który
wieńcząc swą karierę w CIA, stał się historiograficznym „syntetykiem”. Jeśli nawet ostatnia
książka MacEachina nie należy do przełomowych, należy ją zaliczyć do tych, których historyk
dziejów pierwszej „Solidarności” nie powinien zlekceważyć. Czytelnik natomiast pojmie wa‑
runki, w których obracał się Ryszard Kuklińskiego, i zrozumie dziejową rolę tego niezwykłego
człowieka. Książka MacEachina jest bowiem prywatnym hołdem autora dla człowieka, które‑
go być może kiedyś poznał, z którym zaś przez lata z pewnością współpracował.

Marek Klecel

Grzegorz Kucharczyk,

Strachy z „Gazety”.
20 lat przestróg dla Polski
(Warszawa: Wydawnictwo „Fronda”, 2011)

„Czasem myślę z rozpaczą, że nawet Polski nie mamy
wspólnej” – któż mógł pisać tak rozdzierająco, jeśli nie praw‑
dziwy patriota. Następne zdania artykułu „Wściekłość i wstyd”
z Gazety Wyborczej z 1994 r. rozwiewają jednak to przekonanie:
„Że mój synek po latach zapyta mnie, czemu broniłem ko‑
munistów po 1989 r. I nie wiem, czy zdołam mu to wyjaśnić”.
Cóż można odpowiedzieć na tę pozorowaną raczej, retoryczną
rozterkę (na pewno nie rozpacz), na rozdarcie duchowe Redaktora Naczelnego GW. Tylko to,
że sam tego chciał, sam uczestniczył w rozbijaniu tej Polski z trudem odzyskiwanej po ko‑
munizmie, sam na czele korporacji GW organizował kampanie wrogości przeciw tej polskości,
która mu tak nie odpowiadała, sam dekretował własną. A rozmowa z synem, rozmowa z ojcem
i bratem – czemu nie, ale to już temat na większą (o)powieść lub publicystyczny testament.
Po ponad 20 latach działalności GW, która wytworzyła wokół siebie całe środowisko, środo‑
wisko lewicowo- czy raczej lewacko-liberalne, można zobaczyć w pełni jej program, politykę

i metody wpływu na umysły odbiorców, do pewnego czasu nawet wyznawców. Przez ten czas
GW doczekała się nie tylko licznych publikacji prasowych, ale i kilku książek. Ostatnio wy‑
dawnictwo „Fronda” wydało książkę Grzegorza Kucharczyka Strachy z Gazety. 20 lat przestróg dla
Polski. Autor nie jest publicystą, lecz solidnym historykiem średniego pokolenia, znawcą myśli
politycznej XIX i XX w., autorem książek o historii Francji i Niemiec, profesorem w Instytucie
Historii PAN. Po 20 latach lektury GW nie mógł jednak, jak można sądzić, powstrzymać się
od zabrania głosu w sprawach aktualnych a palących, od krytycznego podsumowania całej
działalności GW, mającej już charakter polityczny. Książka obejmuje wprawdzie tylko pierwsze
pięciolecie GW, ale to wystarczy, by zobaczyć w całości jej program, który nie zmienił się do
dziś – i stał się banalny i przewidywalny – można by rzec konserwatywny w swej monotonii,
retoryce swych haseł, akcji, propagandy.

Strachy na Lachy
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Co oznacza tytułowy „strach” czy „strachy” i ironiczna parafraza dzieła Stanisława Staszica
w podtytule książki? Czy to przysłowiowe „strachy na Lachy”, w domyśle niegroźne i mało
skuteczne, czy też kampania wzbudzania rzeczywistego strachu, siania lęku i niepokoju, wy‑
woływania złych emocji i prowokowania w wyniku tego agresji. Trzeba przyznać, że GW miała
przez to dwudziestolecie realny, silny wpływ na dużą część środowisk opiniotwórczych, po‑
średnio na politykę państwową, na inne media. Narzucała kierunek przemian społecznych
i światopoglądowych, tematy dyskusji, sporów, starała się zmonopolizować przemiany życia
publicznego. Modernizacja Polski pod każdym względem, nie tylko technologicznym, ale też
kulturowym i psychologicznym, była nadrzędnym hasłem i celem GW. Krytycyzm wobec niej
był piętnowany, dyskryminowany, nieraz karany. Dopiero ostatnio strach ten, wieczne zanie‑
pokojenie Polską, nieco opadł, przestał działać mechanizm dominacji, a z nim fobie i urojenia
pozornymi niebezpieczeństwami. Zobaczono, że „król jest nagi”. Jednak ta retoryka strachu,
to pamiętne „jestem przerażony”, „boję się” Redaktora Naczelnego, zagnieździła się na dobre
w oblężonej twierdzy na Czerskiej, może udzieliła się na stałe jej pracownikom i wiernym
wyznawcom. Broń strachu może być obosieczna, wywołuje agresję. Dziś można się naprawdę
przestraszyć utraty władzy absolutnej, rządu dusz, monopolu „naszej klasy”, ale i kasy, utraty
misji naprawy Polski według własnych wyobrażeń.
Czego najbardziej obawiano się w środowisku GW z ojcem założycielem na czele?
Najbardziej oczywiście strasznej prawicy, która wzbudzała paniczny lęk, wręcz fobię, a po‑
tem agresję. Kompleks antyprawicowy składał się z żelaznego pakietu GW, do którego
wchodziły: sakramentalny antysemityzm, polska ksenofobia oraz nacjonalizm, czyli ende‑
cja, przechodząca ostatnio coraz częściej w faszyzm. Mityczna endecja, którą publicyści GW
z Adamem Michnikiem na czele znali tylko z drugiej ręki, z legend i opowieści rodzinnych,
budziła nadzwyczaj dziwny lęk osobisty i powracała jak koszmar. Powracała w zupełnie nie‑
oczekiwanych momentach, groziła już po wojnie, kiedy akurat panowała Armia Czerwona
i NKWD, pojawiła się w 1968 r. w osobach Gomułki i Moczara (zagorzałych komunistów),
odżywała przez całe dwudziestolecie po 1989 r., by zagrozić nieskrywanym faszyzmem po
katastrofie smoleńskiej.
Horror endecji nieustannie straszy Adama Michnika, bo to trauma rodzinna po ojcu, działa‑
czu KPP, uwięzionym przez sanację w Berezie Kartuskiej. Ale czy syn, tak tolerancyjny wobec
generałów stanu wojennego, nie mógłby wybaczyć i endecji, tym bardziej, że paradoksalnie
to może dzięki więzieniu w Berezie jego ojciec uratował się z czystek stalinowskich w latach
30., w których zginęło wielu jego kolegów. Endecja i faszyzm były straszakiem propagandy ko‑
munistycznej zaraz po wojnie, faszyzmem piętnowano żołnierzy Armii Krajowej, uczestników
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Powstania Warszawskiego, czyli ludzi walczących z niemieckim narodowym socjalizmem,
partyzantów powojennych. Czyżby GW była w tym względzie „spadkobiercą Partii” i Trybuny
Ludu?
Prócz tych najbardziej znanych strachów GW, które mają być jednocześnie orężem w walce
z zacofaną Polską i jej straszną prawicą, autor książki przypomina i te mniej znane, ale zaska‑
kujące w jej pryncypialnym programie, jak strach przed pluralizmem politycznym, czyli rze‑
czywistą, a nie gazetową demokracją, przed Kościołem i jego rządami, przed przeszłością PRL.
Objawiają one przy tym cały program GW dla Polski, swoistą misję jej cywilizowania i uno‑
wocześniania w zachodnim duchu przy pomocy unijnych standardów, a także, ni mniej, ni
więcej, przeorientowania mentalności społeczeństwa, także polskiego katolicyzmu, zamknię‑
tego, nietolerancyjnego, ksenofobicznego, niemal herezji chrześcijańskiej – nie da się tu unik‑
nąć całej litanii owych grzechów polskich. Grzegorz Kucharczyk omawia główne tendencje
operacyjne GW przeciw syndromowi narodowo-katolickiemu, a to: zwalczanie dekomunizacji
i lustracji za ich niehumanitaryzm, reforma Kościoła: wspieranie otwartego, zamykanie za‑
mkniętego, walka o „jakość życia”, czyli prawo do „dobrej śmierci”, aborcji i eugeniki, obrona
(ideologiczna) mniejszości, wykluczonych, pokrzywdzonych w nowy sposób, ale nie zwykłej
biedy powstałej po „transformacji”. W rozdziale „Jan Paweł II – zawiedzione nadzieje” autor
omawia krytyczną publicystykę GW na temat Papieża, a nawet, pośrednio, gazetowe propozy‑
cje naprawy jego nauki.
Z niezliczonej ilości cytatów przytaczanych przez autora wyłania się istota programu prze‑
budowy całej Polski, skrywanego za wzniosłymi hasłami wolności, tolerancji i postępu. Jeśli
Adam Michnik mówi z rozpaczą, „że nawet Polski nie mamy wspólnej”, to ma na myśli Polskę
urządzoną według jego projektu, życzeń oraz jego środowiska, na jeden wzór liberalno-lewi‑
cowy, z wykluczeniem właśnie innych postaw, poglądów, wartości i orientacji światopoglądo‑
wych. Sama retoryka GW, język walki, manipulacji i szantażu, którego „retoryka strachu” jest
z jedną z metod, zdradza dążenie do narzucenia takiego właśnie, jednego, post-lewicowego
świata. Przedstawiciele GW głoszą demokrację i tolerancję, a wykluczają właśnie inne orienta‑
cje polityczne, wyznają wolność, ale nie dla swych oponentów, zaprzeczają własnemu liberali‑
zmowi, czyli uznaniu prawa do inności, choć wyznają go mimo to wszem i wobec. Demonstrują
poczucie własnej wyższości, prawiąc o demokracji, a zwalczają innych, przekonując o wyższo‑
ści własnych racji i awangardowych standardów. Nieustannie pouczają całe społeczeństwo, nie
mając do tego żadnych pełnomocnictw. Nie mają też z nim większych związków i głębszych
kontaktów, a epatują je własnymi lub zastępczymi problemami. Zamknięci we własnym get‑
cie, głoszą otwartość i tolerancję, sami się do niej nie stosując. Jednym słowem, pod pozorami
demokracji, pluralizmu, tolerancji, walczą o monopol GW na każdym polu. Czyż to nie właśnie
dążenie do monopartii, pokusa władzy jednej orientacji politycznej, którą znamy zbyt dobrze
z niedawnej przeszłości?
Sprzeczności w samym programie, hasłach, a także w zderzeniu z rzeczywistością są ude‑
rzające, kiedy Michnik pisał w 1992 r.: „Należę do tych, którzy od dwóch lat żyją z obsesją
zagrożeń specyficznym syndromem posttotalitarnym. Na ten syndrom składają się: populizm,
ksenofobia, spiskowa wizja świata, pokusa religijnego fundamentalizmu i autorytarna tęsknota
za władzą silnej ręki”. Wolne żarty, to przecież na ten syndrom składała się nie władza mi‑
tycznej prawicy, co należy właśnie do spiskowej wizji świata (przypomnijmy, że w pierwszym
dziesięcioleciu po 1989 r. rządziła ona przez pół roku), lecz układ postkomunistyczny, który
wrócił do władzy w 1993 r. na długie lata, co musiał uznać sam Michnik po aferze Rywina. Gdy
zaś pisał w 1993 r.: „Boję się nie tyle «komunistów z hartowanej stali», ile «antykomunizmu
z bolszewicką twarzą». […] Boję się charyzmatycznych przywódców, którym udało się zdobyć

władzę”, to jak rozumieć ów strach, jeśli nie jako demagogię w obronie układu postkomu‑
nistycznego i szantaż wobec nowej demokracji, jeśli wynik wyborczy nie odpowiadałby tzw.
lewicy. Tolerancja należy się postkomunistom, ale już nie narodowej prawicy.
Mało tego, Michnik – jako poseł – przeciwstawiał się odebraniu majątku PZPR. Wcześniej
sprzeciwiał się otwarciu archiwów po PRL, sam jednak, jako jeden z nielicznych, miał w nie
wgląd. Jeszcze w 2005 r. rozdzierał szaty, wołając o pomstę do nieba (i zamknięcie ledwie
powstałego IPN): „Słyszę te uporczywe wołania o tropienie zdrajców i agentów, lustrację,
dekomunizację, dyskryminację. Widzę i słyszę to poniżanie ludzi przez komisje śledcze i ten
owczy pęd dziennikarzy, by być na czele wyścigu. Nieszczęsne psy gończe niegodziwych my‑
śliwych”.
O co chodzi w tych filipikach, których nie powstydziliby się Demostenes czy Cyceron,
gdyby były słuszne? Czy o to, że nie było żadnych agentów SB, czy też o to, że trzeba ich tole‑
rować? W tym właśnie czasie ujawniono, że jeden z głównych autorytetów moralnych GW, pi‑
sarz Andrzej Szczypiorski to TW „Mirek”, a Lesław Maleszka, długoletni redaktor GW, to TW
„Ketman”. Grzmiał on na łamach Wyborczej w 1995 r., a więc jeszcze przed jego ujawnieniem,
„że wiele wystąpień polityków prawicowych podminowuje autorytet prawa i kruszy instytucje
demokratycznego państwa. Apele o rozliczenie PRL, z iście inkwizytorską pasją wzywające do
dekomunizacji, lustracji, delegalizacji SdRP zrealizować by można jedynie w warunkach stanu
wyjątkowego i zawieszenia swobód obywatelskich”. Trudno o większą hipokryzję.

Troska o Kościół
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To wszystko to nie tylko hipokryzja i demagogia, coraz powszechniejsze, niestety, w na‑
szym życiu publicznym, to rozgrywka o inną Polskę, to centrum dezinformacji i dezintegracji,
korzystające ze znanych i sprawdzonych metod i wzorców. Widać już, że poza wszystkimi
kamuflażami, pozorami i zagrywkami, głównymi przeciwnikami dla środowiska GW są naród
i Kościół. Narodowość, przynależność narodowa, wywołujące alergię i fobię, to nacjonalizm,
niemal faszyzm. Wyimaginowana endecja wciąż grozi, choć społeczeństwo polskie po PRL jest
rozbite i słabe, co widać w kolejnych wyborach. W tym także mieści się swoista „polityka hi‑
storyczna”, którą GW od początku prowadzi, nie ustając w kompromitacji polskości, przypisa‑
nego jej antysemityzmu, ksenofobii itp., itd. Wystarczy przypomnieć kampanie medialne wo‑
kół książek Grossa, artykuły relatywizujące zbrodnie komunizmu, a podważające patriotyzm
jako zagrożenie nacjonalistyczne. Tu pamiętny artykuł na 50 lat Powstania Warszawskiego
o powstańcach dobijających rzekomo Żydów ocalałych z getta.
Kościół katolicki jest rozgrywany w GW przez dezintegrację, dzielenie na „dobry” i „zły”,
otwarty, postępowy, nadążający za światem i Kościół zamknięty, integrystyczny, ludowo-naro‑
dowy, zacofany, często antysemicki. Przykładami pierwszego byli księża Tischner, Czajkowski,
Musiał, bp Pieronek, drugiego oczywiście – o. Rydzyk i Radio Maryja. Państwo wyznaniowe,
nauka religii w szkole, konkordat, „wartości chrześcijańskie”, to wszystko wywoływało gwał‑
towny sprzeciw, strach i agresję w GW. Ale oczywiście wszystko to dzieje się dla dobra Kościoła,
katolicy z GW bardzo martwili się o jego stan i sytuację w nowych warunkach. W 1993 r. Jan
Turnau pisał: „Coraz bardziej boję się, że to pośpieszne obwarowywanie się mojego Kościoła
sprawi w końcu, że wewnątrz owych murów będzie raczej pusto”. Jest to obawa o zadufanie
Kościoła, jego triumfalizm po zwycięstwie (rzekomym) nad PRL w 1989 r. Wytykając, że lu‑
dzie Kościoła nie zrozumieli demokracji i wolności, Michnik grzmiał w 1992 r.: „Odezwał się
Kościół triumfujący po zwycięstwie, który tylko sobie przypisywał zasługę. Inni okazywali się
być niewdzięcznikami i wrogami Kościoła, religii, Chrystusa. […] Episkopat przemówił języ‑
kiem twardych żądań, a na krytyczne uwagi odpowiedział językiem wojny religijnej, krucjaty”.
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Proroctwo fałszywe. A więc znów to nie demokracja i pluralizm, tolerancja wobec „inaczej
myślących”, lecz „polityka kościelna” w centrali GW „dla dobra Kościoła” w imieniu nowocze‑
śniej wierzących.
W takiej sytuacji musiał pojawić się także problem Papieża. Co z nim zrobić? Jeśli wczytać
się w reakcje publicystów GW po kolejnych pielgrzymkach Ojca Świętego do kraju, to trze‑
ba przyznać, że sprawiał on wiele kłopotów, budził często rozczarowanie, a nawet z trudem
miarkowane oburzenie. Adam Michnik ubolewał w 1997 r.: „Przez długie lata myślałem, że
Jan Paweł II jest twórcą naszej polskiej syntezy: Polski wiernej z Polską niepokorną; Polski,
w której nie ma zwycięzców i nie ma zwyciężonych; Polski, wspólnej ojczyzny wszystkich
obywateli Rzeczpospolitej. Dziś staję bezradny wobec bilansu swojej wiary, miłości i nadziei”.
Wzburzenie wywoływały słowa Papieża o demokracji bez wartości, grożącej totalitaryzmem.
Artur Domosławski dostrzegł w nich „zachętę dla najbardziej skrajnych pomysłów urządzania
państwa na modłę wyznaniową”. Już w 1992 r. przestrzegał Michnik: „przekształcenie poli‑
tyki w obraz walki prawdy z nieprawdą grozi inwazją różnych fundamentalizmów i destrukcją
ładu demokratycznego”, a w 1991 r. Dawid Warszawski nieomal groził: „Europa chrześcijań‑
ska, Polska chrześcijańska, tak jak je definiuje Papież, możliwe są jedynie na gruzach Europy
i Polski demokratycznej. […] To nie naród polski, lecz Kościół katolicki zdaje się marnować
na naszych oczach historyczną szansę, szansę obecności w demokracji jako autorytet, doradca
i pocieszyciel”. To nie były już żadne dobre rady dla Kościoła, ale żądania i szantaż. Po ency‑
klice Evangelium Vitae w obronie życia oburzano się w GW określeniem „cywilizacja śmierci”
dla współczesnej cywilizacji zachodniej, a Zbigniew Mikołejko, egzegeta religijny GW, zarzu‑
cał Papieżowi, że „użył wobec liberalizmu słów ostrzejszych od tych, jakie jego poprzednicy
kierowali pod adresem komunizmu, hitleryzmu oraz innych dyktatur”. Kościół zagrażał więc
nie tylko tej demokracji swoiście w GW pojętej, ale też całej „wolnej” cywilizacji zachodniej.
Czyż nie wyrażał się tu swego rodzaju „kompleks papieski” Redaktora Naczelnego: być bar‑
dziej papieskim od Papieża, pokazać chrześcijanom, jak trzeba wybaczać swym przeciwnikom
i wrogom.
Co zostało z tych strachów z początków lat 90., ożywianych okresowo i metodycznie do
dzisiaj? Groźby wojny domowej, „drugiej Jugosławii”, „polowań na czarownice” (to o deko‑
munizacji i lustracji)? Przeciwnie, obrona układu postkomunistycznego, a nawet grotesko‑
wa rehabilitacja wiadomych generałów, pasowanie ich na ludzi honoru. Rządy strasznej, to‑
talitarnej, ostatnio faszystowskiej prawicy? Dwa i pół roku jej władzy przez prawie 22 lata,
najpierw odebranej, później dobrowolnie oddanej. Państwo wyznaniowe? Raczej podstępna
walka z Kościołem i wiarą katolicką, rozbijanie go i oddzielanie od wiernych przy wsparciu
lewackiej części Europy. Antysemityzm? Jak zostali poszkodowani Żydzi po 1989 r.? Za to:
usunięcie klasztoru sióstr karmelitanek z Oświęcimia i próba usunięcia krzyża papieskiego
na Żwirowisku, kampanie wokół książek Grossa i jego wersji jedynej historii Żydów w Polsce.
Te zagrożenia, ten strach były właśnie urojone, były tylko strategią w programie GW. Jeśli
ktoś nadal tak się boi, przeżywa lęki, ma obsesje, to powinien się z nich leczyć, uwalniać się
od nich, weryfikować je pod wpływem doświadczeń i rzeczywistości, by nie popaść w agresję
i nienawiść, a nie przekonywać, że właściwie postrzega świat i nie doradzać, jak lepiej ten
świat urządzić.

Jak nie bać się Gazety Wyborczej?

Najpierw, jak ją czytać, jeśli już do tego dojdzie? Czytać odwrotnie, to znaczy ze świado‑
mością, że jej przekaz, przesłanie powstaje według mechanizmu psychologicznej projekcji. To
znaczy: własne lęki, pomyłki, agresję przypisuje się innemu, przeciwnikowi, by uwolnić się od

nich, przerzuca się na wykreowanych przez siebie wrogów. Zresztą według dość banalnej i pry‑
mitywnej zasady: „łapać złodzieja!”, „belki w oku” czy moralności Kalego. W GW krzyczy się
stale o nietolerancji, nienawiści i wrogości do demokracji, a przecież pełno w niej wskazywania
wrogów i przeciwników, wykluczania ich, „mowy nienawiści” przypisywanej tylko innym. Po
20 latach widać przecież jasno, że GW nie stara się być rzetelnym i obiektywnym organem
prasowym, lecz jest już ośrodkiem władzy pewnego środowiska, że chodzi w niej o zdobycie
ideologicznego monopolu w celu zmiany społeczeństwa przy użyciu wszelkich środków na‑
cisku medialnego i psychologicznego. Czytajmy więc odwrotnie przekaz tej groteskowej już
farsy: autokrata głosi demokrację, nienawistnik poucza jak nie nienawidzić, tolerancją szanta‑
żuje ten, co jest w stanie wiecznej walki i wciąga w nią innych, pełen lęku i przerażenia, chce
urządzać świat.
Więc to właśnie w GW wykuwała się ta mowa nienawiści, która wybuchła w pełni po 2005 r.
W centrali na Czerskiej trwała niebezpieczna robota stopniowego zmieniania pojęć, ich zna‑
czenia, wartości, „instytucjonalizacja relatywizmu”, jak mówiono wprost, aż do zupełnego nie‑
raz odwrócenia ich znaczeń, zaprzeczenia ich treści. Oto narodowość, patriotyzm zmieniały
się w nacjonalizm, a nawet faszyzm, zdrada i zbrodnia mogły być uhonorowane, poczytywane
stopniowo za zasługę, a zasługa za ujmę, uchybienie, rzecz do zatarcia. Najlepiej było to widać
w ocenie generałów stanu wojennego i ich przeciwnika, pułkownika Kuklińskiego. „Miarą
honoru – pisał autor książki – czynił Adam Michnik swoją osobę i swoją biografię – «mnie
wolno powiedzieć, że gen. Kiszczak i Jaruzelski to ludzie honoru, bo byłem ich ofiarą»;
a o Kuklińskim – «na podstawie tego, co on był łaskaw powiedzieć na mój temat, nie sądzę,
by był człowiekiem honoru»”. Kukliński był po prostu „amerykańskim szpiegiem”. Nie cho‑
dziło tu więc tylko o niefrasobliwe zmienianie słów, eksperyment językowy. W retoryce GW
następowało odwrócenie porządku rzeczy, orientacji ludzkich wyborów i postaw, w rezultacie
zamierzone przeorientowanie, przestawienie na inne tory mentalności i świadomości społecz‑
nej, przewrotna robota wychowawcza.

Marek Klecel

Petr Blažek, (wstęp) Maciej J. Drygas,

Ryszard Siwiec 1908-1968
(Warszawa: IPN, 2010)
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8 września 1968 r., a więc dwa tygodnie po inwazji wojsk
Układu Warszawskiego, w tym „ludowego” Wojska Polskiego,
na Czechosłowację, w Warszawie odbywały się coroczne uro‑
czystości dożynek. Na Stadionie Dziesięciolecia zgromadziły
się delegacje z całego kraju, na głównych trybunach zasiedli
najwyżsi przedstawiciele władz partyjnych i państwowych.
Po przemówieniu Władysława Gomułki, I sekretarza PZPR,
rozpoczęła się część artystyczna. Na murawę stadionu weszły
zespoły pieśni i tańca, rozwinął się barwny korowód roztańczo‑
nych i rozśpiewanych zespołów ludowych z całego kraju.
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W pewnym momencie w jednym z sektorów stadionu powstało zamieszanie, w tłumie za‑
niepokojonych widzów ukazały się dym i płomienie. Najbliżsi widzowie zobaczyli, że to płonie
człowiek. Stojący bliżej, a jak się okazało później także służby porządkowe, zaczęli go gasić,
ale on się opierał, wyrywając się i coś wykrzykując. Uroczystości nie przerwano, dalej brzmiała
muzyka i trwały tańce na boisku stadionu, jakby nic się nie stało.
Ryszard Siwiec, bo o nim mowa, był może pierwszym opozycjonistą w PRL po latach sta‑
linizmu i zniszczeniu powojennego niepodległościowego ruchu oporu, który nie wahał się za‑
płacić cenę najwyższą za protest przeciw panowaniu sowieckiego systemu komunistycznego
w Polsce i w całej Europie Wschodniej. Dokonał aktu samospalenia, by zaprotestować prze‑
ciw kolejnej interwencji sowieckiej i przeciw udziałowi w niej „ludowego” Wojska Polskiego
pod dowództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Fakt ten został natychmiast starannie ukryty
i zatuszowany. Wyszedł na jaw pośrednio dopiero pół roku później, gdy podobnego samospa‑
lenia dokonał w Pradze Jan Palach, i jego śmierci nie dało się już ukryć, stała się głośna na
Zachodzie. Wtedy też „przypomniano” sobie o śmierci Ryszarda Siwca, był on jednak bardziej
znany i doceniany w Czechosłowacji niż w Polsce.
Dopiero po latach, na początku lat 90., gdy nie dało się już wszystkiego ukryć i prze‑
milczeć, dzięki materiałom archiwalnym (zwłaszcza filmowym), można było poznać bliżej
okoliczności śmierci Ryszarda Siwca. Stało się to zwłaszcza za sprawą filmu dokumentalnego
Macieja Dejczera pt. „Usłyszcie mój krzyk”, który powstał z odnalezionych szczątków daw‑
nych kronik filmowych, a także z archiwów MSW. Reżyser zrekonstruował z nich wstrząsające
sceny samospalenia Siwca, skontrastowane ze scenami uroczystości dożynkowych, z tańcami
i śpiewami, które trwały w najlepsze, gdy obok płonął człowiek. Było to zaledwie kilkadziesiąt
sekund. Czas ten pozwolił jednak odkryć, zobaczyć protest i tragiczną śmierć w płomieniach
człowieka, który jako jedyny w czasach PRL zdecydował się na taki czyn.
Trzeba było więc wielu lat, by tragiczny protest Ryszarda Siwca stał się znany, najpierw
w ograniczonym kręgu historyków, w szerszym dzięki filmowi Macieja Dejczera, nigdy jed‑
nak, aż do dziś nie znalazł należnego miejsca w świadomości społecznej, w zbiorowej pamię‑
ci. Dopiero teraz wydano w Instytucie Pamięci Narodowej pierwszą obszerniejszą książkę
o nim, i to autorstwa historyka czeskiego – Petra Blažka. W Czechach i na Słowacji upa‑
miętniono wcześniej protest Siwca monumentami, tablicami pamiątkowymi, nazwami ulic.
W Polsce z trudem powraca pamięć o nim, zgłoszono ponoć propozycję nazwania przebudo‑
wywanego obecnie Stadionu Dziesięciolecia imieniem Ryszarda Siwca (w 1999 r. umiesz‑
czono tam tablicę pamiątkową), ale przeszła ona, jak dotąd, bez echa. Książka Blažka ma
charakter albumowy i dokumentalny. Liczne fotografie przedstawiają jego rodzinę, miejsce
urodzenia, czyli Dębicę, Lwów, gdzie studiował przed wojną, Przemyśl, gdzie mieszkał po
wojnie. Prócz krótkiej biografii Siwca, książka zawiera także dokumenty z drobiazgowego
śledztwa, prowadzonego przez MSW po jego śmierci, a także jego uratowane zapiski, list po‑
żegnalny do żony, testament, przede wszystkim zaś wstrząsające „Posłanie”, nagrane przez
niego na taśmie magnetofonowej, a opublikowane przez jego syna, Wita, w druku podziem‑
nym dopiero w 1981 r.

Posłanie do władców imperium

Jest ono krzykiem rozpaczy człowieka, który przeżył terror nowego systemu totalitarnego,
jakim był powojenny komunizm w Polsce, przejrzał jego fałsz, kłamstwo i zło, i nie może już
znieść jego rozszerzającej się na cały świat przemocy, wprowadzanej pod hasłami wyzwole‑
nia, sprawiedliwości i pokoju. „Jak to jest możliwe – pyta Siwiec pod koniec swego posłania
– że wszystko, co było dobre, szlachetne, potrafili wasi władcy przemienić w zło? Co było
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przyczyną i motorem, że nienawiścią zastąpiono miłość i zbudowano takie straszliwe impe‑
rium zła? Odpowiedź jest tylko jedna. Promotorem tego zła jest opium władzy, władza jako
cel sam w sobie, władza totalna, bezgraniczna, bezwzględna, absolutna, nieznosząca żadnej
krytyki, nielicząca się z niczym”.
Całe przesłanie jest nie tylko emocjonalnym protestem jednostki, zawiera także rzeczową
i trzeźwą analizę historyczną, polityczną i moralną działania systemu komunistycznego, sowiec‑
kiego „imperium zła” – tak jako chyba jeden z pierwszych go nazywa. I nie jest to wcale przesła‑
nie nazbyt radykalne, by autor mówił wprost, że chce obalenia tego systemu, godzi się nawet na
jakiś „socjalizm z ludzką twarzą”, co świadczy o tym, jak trudno było już odrzucić zakorzeniony
przez 20 lat system komunistyczny. Siwiec protestuje przede wszystkim przeciw jego wszech‑
stronnej, podstępnej przemocy, rozchodzącej się na cały świat, przeciw światowej rewolucji
komunistycznej, która go przeraża, przeciw jej głównemu orężowi, który deprawuje ludzkość
i każdego człowieka – kłamstwu, wszechstronnej manipulacji, odwróceniu porządku wartości:
„Czy sądzicie, że wasze imperium nie upadnie tylko dlatego, że ujarzmienie innych na‑
rodów nazwaliście wyzwalaniem, że kłamstwo nazywacie prawdą, że niewolę nazywacie wol‑
nością, że totalną tyranię nieodpowiedzialnej kliki rządzącej – demokracją, że zastąpienie
wyzysku człowieka przez człowieka totalnym wyzyskiem przez jednego molocha, kapitali‑
stę, państwo nazwaliście socjalizmem, że waszą walkę o panowanie nad światem nazwaliście
walką o pokój. […] Dlaczego sądzicie, że właśnie wam uda się zabić idee, prawdę, wolność,
szlachetność, wieczne dążenie człowieka do czegoś lepszego, wyższego. Po co to wszyst‑
ko robicie? Dlaczego? W czyim imieniu? Dla kogo? Co dajecie ludziom ujarzmionym, pod‑
bijanym, ludom stojącym od was wyżej kulturą i cywilizacją? Kłamstwo! Terror! Pogardę!
Wyzysk mas pracujących! A klice rządzącej z waszego mandatu? Olbrzymią, gigantyczną
władzę monstrum, odpowiedzialną tylko przed wami […], władzę – cel sam w sobie. Jaki
kraj, państwo, mające możność prawdziwego wyboru wybrało ustrój wzorowany na waszym?
Żaden kraj! Żadne państwo! Albowiem ustrój wasz, ustrój zaniesiony na bagnetach, zawie‑
ziony na czołgach Armii Czerwonej do innych krajów, ustrój narzucany im brutalną siłą i tą
siłą utrzymywany, nie jest ani dyktaturą proletariatu, ani komunizmem, ani socjalizmem,
ani demokracją. Jest to totalna dyktatura zła, które nie może istnieć bez nienawiści, bez
kłamstwa, bez przemocy, nienawiści do kontrrewolucjonistów, nienawiści do burżujów, nie‑
nawiści do imperialistów, nienawiści do wolności, nienawiści do miłości drugiego, nienawiści
do wszelkich przejawów wolności. Nie ma ceny, której nie warto by zapłacić, żeby taki ustrój
nie zapanował nad światem”.
Ryszard Siwiec już wtedy wiedział, doszedł do tego, że prawda, którą chciał wypowiedzieć,
a właściwie wykrzyczeć o systemie zła, będzie kosztować, że trzeba zapłacić cenę najwyższą,
by go powstrzymać. Jego przesłanie kończy się tragicznym wezwaniem człowieka, który chce
wstrząsnąć światem zaślepionym i skazanym na tamten komunizm, ale i wie, że samo słowo,
sama racja i prawda już nie wystarczą: „Ludzie! Opamiętajcie się! […] Nie dajcie się mor‑
dować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną! […] Ludzie, w których może
jeszcze tkwi iskierka uczuć ludzkich! Opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk! Krzyk szarego,
zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko,
ponad własne życie! Opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!”.
Jaki jest sens ofiary Ryszarda Siwca, można by się zastanawiać dzisiaj, w sceptycznych
czasach poprawności wszelkiej, a w istocie nowego konformizmu i innego rodzaju zniewo‑
lenia. Wtedy była świadectwem poświęcenia, tym bardziej tragicznym, że niezauważonym,
własnego życia dla racji wyższych i wspólnych, a także wypowiedzeniem po prostu tego, co
wielu myślało i czuło, za nich niejako i w ich imieniu. A dziś, czy nie zakrawa na jakiś skandal
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i prowokację przez swą zasadniczość i fundamentalizm, czy nie jest przekraczaniem granic
panującego porządku świata, tego tabu, które nasza epoka rzekomo tak lubi przekraczać, by
się nieustannie wyzwalać?

Konkurencja pamięci?

Sprawa Ryszarda Siwca nie skończyła się wraz z jego śmiercią. Śledztwo, przesłuchania
rodziny, inwigilacja jego żony i pięciorga dzieci miały zastraszyć otoczenie i zatrzeć wszel‑
kie ślady jego protestu; zatrzeć ślad istnienia człowieka, który ośmielił się wystąpić przeciw
systemowi na oczach tysięcy ludzi. I wtedy to udało się, nie wydostała się właściwie żad‑
na informacja poza miejsce wydarzenia, prócz fałszywych wiadomości rozpuszczanych przez
SB. Dlaczego również w III RP Ryszard Siwiec nie doczekał się należnej mu pamięci? Prócz
„ducha czasu”, który nie toleruje tak radykalnych protestów, a również antykomunizmu, bo
jest nietolerancyjny, czyn Siwca może być i dziś niebezpieczny, gdyż może naruszać egoizm
jednostkowy i grupowy, drażni umiarkowanie, zdrowo myślących o ich nowej, rzekomo racjo‑
nalnej jakości życia.
Ale może być jeszcze inny powód tej niepamięci. Rok 1968 został zarezerwowany dla le‑
gendy lewicowej opozycji jako rok prześladowań marcowych, strajków studenckich i „żydow‑
skich wypędzeń”. Nie mieści się już w niej inwazja na Czechosłowację (a zatem i protest
Ryszarda Siwca) pod wodzą gen. Jaruzelskiego, który wcześniej właśnie dokonywał czystek
antysemickich w wojsku, o czym legenda opozycji 1968 r. już milczy. Jeśli Jaruzelski jest dziś
zaliczany do „ludzi honoru” przez część tej opozycji, to oczywiście ludzie tacy jak Ryszard
Siwiec czy Ryszard Kukliński, muszą zostać usunięci w cień.

Marek Klecel

(red.) K. Persak, Ł. Kamiński

Czekiści. Organy Bezpieczeństwa
w europejskich krajach bloku
sowieckiego 1944-1989
(Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010)

Niezakończone dzieje KGB

Pułkownik (jak Kadafi) Putin, obejmując władzę w Rosji,
wyraził się, że nigdy nie przestaje się być czekistą, mając na
myśli siebie, człowieka tajnej policji politycznej, ale i wszyst‑
kich swych poprzedników w Związku Sowieckim. Czekistą,
czyli – od nazwy pierwszej rewolucyjnej służby bezpieczeń‑
stwa w Rosji, Czeka – człowiekiem służb specjalnych, wywiadu
i kontrwywiadu, ośrodków inwigilacji, dezinformacji i dezintegracji, jednym słowem – wszyst‑
kich służb, których celem jest walka z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, rzeczywistym
i urojonym. Putin za największą klęskę uznał wtedy rozpad ZSRS na początku lat 90. i częścio‑
we rozbicie tych służb, „sił porządku”, nieprzerwanie działających od rewolucji bolszewickiej
w 1917 r. i współtworzących niewątpliwie razem z partią komunistyczną ZSRS.

Tę „niepowetowaną stratę” Putin próbuje teraz naprawić swymi rządami, stara się z obec‑
nymi towarzyszami odbudować imperium rosyjskie, nawiązując do szczytnych tradycji Czeki
i aparatu służb specjalnych, do jej spadkobierców od NKWD do KGB, obecnie FSB, gdy partia
i ideologia komunistyczna utraciły już swą władzę. Że działania obecnych służb nie odbie‑
gają bardzo od założycielskiej Czeki, świadczą mordy polityczne dokonywane na przeciwni‑
kach, takie jak na Litwinience w Wielkiej Brytanii czy na opozycyjnych dziennikarzach, jak
Politkowska w Rosji.
Ta kontynuacja przekonuje, że zanikł niedawny jeszcze spór (raczej teoretyczny), czy
ZSRS był kontynuacją dawniejszej, carskiej Rosji, czy jej rewolucyjnym przeciwieństwem.
Obecne władze Rosji chcą odbudować imperium rosyjskie jako mocarstwo światowe, korzysta‑
jąc z wszelkich, rosyjskich i sowieckich źródeł, metod i tradycji, by odzyskać pozycję zdobytą
dzięki zwycięstwu w II wojnie światowej, kiedy to ZSRS był jedną z dwóch potęg światowych.
Dzisiejsze państwo rosyjskie, mimo zdolności dyplomatycznych i znaczenia służb specjalnych,
jest jednak nadal, jak to dawniej określano, kolosem na glinianych nogach; tymi nogami są
dwie rury z ropą i gazem, państwo opiera się tylko na tej sile, a społeczeństwo o słabym „mo‑
rale” nie odbudowało się po komunizmie.
Służby specjalne mają więc szczególne znaczenie w utrzymaniu stanu imperium rosyjskie‑
go, a ich historia nie jest wcale przeszłością, lecz, by tak powiedzieć, wiecznie żywą tradycją.
Wiedza na ich temat jest praktyczna i przydatna, ich historia może pomóc w rozumieniu,
jak do dziś działają. Powstało już wiele prac historycznych o działalności służb specjalnych,
jednak dopiero polski IPN podjął się bezprecedensowego zadania zebrania tej wiedzy w jed‑
nej (syntetycznej oczywiście) książce w publikacji uwzględniono nie tylko służby w Związku
Sowieckim, ale i w całym, podległym mu „obozie socjalistycznym” w Europie Wschodniej.
Do napisania tego pokaźnego dzieła zaproszono historyków wszystkich krajów owego obozu,
a więc dawnej Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii, Węgier, a nawet Łotwy i Estonii.
O początkach Czeki napisał francuski historyk Nicolas Werth, współautor znanej Czarnej księgi
komunizmu, która wzbudziła spore kontrowersje na Zachodzie, dalsze dzieje służb bezpieczeń‑
stwa w ZSRS aż do 1991 r. opisał niemiecki historyk Andreas Hilger. Część polską opracowali
historycy z IPN: Antoni Dudek i Andrzej Paczkowski.

Tarcza i miecz partii
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Od samego początku Czeka (założona przez Dzierżyńskiego z inspiracji Lenina już
w końcu 1917 r.) miała być – jak to nazwano – tarczą i mieczem partii bolszewickiej, miała
ochraniać rewolucję komunistyczną. Najpierw do jej zadań należała walka z kontrrewolu‑
cją i sabotażem, na co wskazywała sama jej nazwa: Ogólnorosyjska Komisja Nadzwyczajna
do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Lenin uzasadniał otwarcie jej cele w piśmie do
Dzierżyńskiego: „Burżuazja dopuszcza się najgorszych zbrodni, przekupując wyrzutków
społeczeństwa i elementy zdemoralizowane, rozpijając je po to, by użyć ich w pogromach.
Zwolennicy burżuazji, zwłaszcza wśród wyższych urzędników, pośród biurokratów banko‑
wych itp., sabotują pracę, organizując strajki, aby storpedować posunięcia rządu, zmierzające
do przeobrażeń socjalistycznych. Dochodzi nawet do sabotowania działalności zaopatrzenio‑
wej, co grozi głodem milionom ludzi. Konieczne są nadzwyczajne środki do walki z kontrre‑
wolucją i sabotażem”. Za komentarz wystarczy tu przypomnienie, że powołane w ten sposób
służby były współodpowiedzialne za głód na Ukrainie kilkanaście lat później, który pochłonął
miliony ofiar.
W odpowiedzi Dzierżyński w grudniu 1917 r., przedstawiając swój projekt organizacji tej
Komisji Radzie Komisarzy Ludowych, mówił o niebezpieczeństwach grożących rewolucji „na
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froncie wewnętrznym”: „Niech wam się nie wydaje, że poszukuję form sprawiedliwości re‑
wolucyjnej; teraz nie sprawiedliwości nam trzeba. To jest wojna – twarzą w twarz, do końca.
Życie albo śmierć! Proponuję, domagam się organu, którego zadaniem będzie rewolucyjne,
bolszewickie wyrównanie rachunków z kontrrewolucjonistami”. Jak się wkrótce okaże, kontr‑
rewolucjonistami mogli być oczywiście wszyscy.
Działalność Czeki rozszerzyła się szybko na cały kraj. Z około 100 osób na początku 1918 r.,
które stanowiły trzon organizacji, w połowie tego roku zrobiło się 2 tys. osób i około 10 tys.
funkcjonariuszy w 47 oddziałach krajowych. Z Piotrogrodu Czeka przeniosła się do Moskwy
i objęła siedzibę niedaleko Kremla przy ulicy Bolszaja Łubianka. Ta siedziba i nazwa stały się
odtąd symbolem złowrogiej ciągłości sowieckiej policji bezpieczeństwa, która zmieniała tylko
swe nazwy (po Czeka było OGPU, NKWD, MGB, KGB), ale nie zmieniały się cele i meto‑
dy działania. Zdobywała coraz to nowe uprawnienia: „aresztowań prewencyjnych”, obozów,
sądów doraźnych, a w końcu egzekucji. „Czerwony terror – pisze Nicolas Werth – rozpoczął
się 3 września 1918 r., kiedy w Piotrogrodzie stracono w trybie doraźnym około 500 osób na‑
leżących do «burżuazji» – zakładników i podejrzanych. W ciągu następnych miesięcy czekiści
z jednostek terenowych, korzystając z danej im przez Dzierżyńskiego pełnej samodzielności
działania, dokonali egzekucji 10–15 tys. «zakładników»”.

Oczy i uszy partii

Czeka szybko stawała się państwem w państwie, stojącym ponad prawem, nie tylko „zbroj‑
nym ramieniem” partii komunistycznej, ale również jej „oczami i uszami”, jak się wyraził
o potrzebie totalnej inwigilacji społeczeństwa sowieckiego szef ukraińskiej Czeka, Martins
Lacis, w 1920 r. Na początku 1919 r. w szeregach Czeki było 37 tys. funkcjonariuszy cywilnych
i wojskowych, dwa lata później już 260 tys. Represje objęły nie tylko wrogów politycznych, ale
wszelkie możliwe kategorie ludzi, których zaliczono do kontrrewolucjonistów i „elementów
społecznie niebezpiecznych”, w tym także robotników i chłopów, biorących udział w buntach,
dezerterów z Armii Czerwonej, kozaków i inne grupy etniczne, podejrzane o niechęć do rewo‑
lucji. Oblicza się, że w latach 1919–1921 ofiarą Czeki padło w ten sposób około 140 tys. osób.
Werth podaje, że w samym 1918 r. Czeka skazała na śmierć dwa do trzech razy więcej ludzi,
niż za rządów carskich przez prawie stulecie od 1825 do 1917 r.
Za rządów Stalina siły służb bezpieczeństwa objęły już całe społeczeństwo sowieckie,
poddając je masowemu terrorowi i totalnej inwigilacji, która nie ominęła, co było nowator‑
ską strategią wodza, także partii komunistycznej i jej władz. Pod kierunkiem następców
Dzierżyńskiego, kolejno: Jagody, Jeżowa i Berii, przeprowadzano masowe kampanie likwidacji
i egzekucji całych grup społecznych i etnicznych, co było najwyraźniej widoczne w klęsce
głodu, wywołanej na Ukrainie na początku lat 30., czy w Wielkiej Czystce połowy lat 30.
Kampanie te nosiły już znamiona ludobójstwa; z aresztowanych około półtora miliona osób,
około 700 tys. rozstrzelano za samo pochodzenie narodowe i etniczne, resztę zesłano do funk‑
cjonujących od 1930 r. obozów pracy – łagrów, które stały się odtąd stałym instrumentem
represyjnym systemu sowieckiego. W latach 1937–1938 nastąpiła Wielka Czystka. Wtedy to
ruszyła bezprecedensowa i obłędna machina systemu sowieckiego, niszcząca nie tylko swych
wrogów, ale i dotychczasowych zwolenników, wczorajszych towarzyszy rewolucyjnej walki,
komunistów poprzednich ekip, którzy wykonywali tę samą terrorystyczną robotę i dokony‑
wali wcześniej egzekucji. W ten sposób rządzący aktualnie kaci likwidowali poprzednich ka‑
tów, nad sprawną rotacją tej machiny czuwał Stalin. Przerwała ją dopiero wojna, ale następca
Czeki, NKWD, miał podobne metody, choć w nowych wojennych zadaniach i celach. Po woj‑
nie wzmocnił jeszcze i rozszerzył swe zadania na sąsiednie kraje, na całą Europę Wschodnią,

oddaną Rosji jako łup wojenny. Stalinizm skończył się ze śmiercią wodza w 1953 r., ale system
sowiecki, stale odtąd modyfikowany, trwał w najlepsze, konkurując o przywództwo na świe‑
cie podczas „zimnej wojny” i „eksportu rewolucji komunistycznej” w Azji, Afryce, Ameryce
Południowej.
W Polsce, wraz z zakończeniem wojny – jak podkreślają autorzy polskiego rozdziału tej
książki Antoni Dudek i Andrzej Paczkowski – nie było jeszcze ustalonego projektu państwa,
gdy na początku 1945 r. powstało już Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, organizo‑
wane oczywiście przez NKWD i jego zwierzchnika na Europę Wschodnią, gen. Sierowa, z po‑
mocą Armii Czerwonej i jej kontrwywiadu o nazwie Smiersz (Śmierć szpiegom). Do 1947 r.
stacjonowało w Polsce kilka dywizji NKWD, liczących łącznie 35 tys. żołnierzy, i to pod ich
kierunkiem tworzono państwo komunistyczne, służby bezpieczeństwa, milicję, wojsko. Do
1956 r. to funkcjonariusze NKWD faktycznie kierowali lub nadzorowali główne instytucje
państwa polskiego. To przy ich udziale krwawo stłumiono powojenne powstanie antykomuni‑
styczne, działalność podziemia niepodległościowego, partyzantkę powstałą z Armii Krajowej,
która nie złożyła broni i walczyła do końca lat 40., wcześniej zaś wyłapywano i deportowano
żołnierzy AK w głąb ZSRS. Ten krwawy, dokonywany według wzoru sowieckiego, terror był
aktem założycielskim państwa nazwanego później Polską „ludową”.
Książka ta ukazała się wcześniej częściowo w wersji angielskiej. Współredagował ją Łukasz
Kamiński, obecny prezes IPN po zmarłym tragicznie Januszu Kurtyce.

Tomasz Więcławski

Światłość świata.
Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt
XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem
(Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011)
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Recenzowany wywiad niemieckiego dziennikarza Petera
Seewalda z Benedyktem XVI nie jest pierwszą publikacją, bę‑
dącą owocem współpracy tych dwóch postaci. W 1997 r. uka‑
zała się pozycja pt. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na
przełomie tysiącleci (Kraków: Znak, 1997), a w 2001 r.: Bóg i świat.
Wiara i życie w dzisiejszych czasach (Kraków: Znak, 2001). Oba wy‑
żej wymienione dzieła to efekt rozmów Petera Seewalda z ów‑
czesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Światłość świata jest jednak lekturą wyjątkową przynajmniej z kilku powodów. Pierwszą
z okoliczności, które wpływają na unikatowość tejże, jest fakt, że obszernego wywiadu udzielił
urzędujący następca św. Piotra. Drugą – utrwalona w przestrzeni publicznej opinia, jakoby,
w przeciwieństwie do swojego poprzednika Jana Pawła II, papież z Niemiec nie był osobą kon‑
taktową i wylewną, a raczej skłaniającym się ku kontemplacji teologiem. Kolejnym aspektem,
na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, iż ów wywiad, w przeciwieństwie do poprzednich za‑
rejestrowanych przez niemieckiego dziennikarza rozmów, wzbudził bardzo wiele kontrowersji,
przede wszystkim z racji rozlicznych medialnych publikacji odnoszących się do treści rozmowy.

recenzje

Benedykt XVI od momentu wyboru przez konklawe w 2005 r., wydał trzy encykliki: Bóg
jest miłością (2006), W nadziei zbawieni (2007), Miłość w prawdzie (2009) oraz dwie adhorta‑
cje apostolskie: Sakrament miłości (2007), Słowo pańskie (2010). Autorstwa obecnego papieża
jest także szereg listów i konstytucji apostolskich. Zanim Joseph Ratzinger został wybra‑
ny biskupem Rzymu, spod jego pióra wyszedł szereg publikacji o charakterze teologicz‑
nym (w swoich rozważaniach podejmował przede wszystkim kwestie związane z Jezusem
Chrystusem – centralną z postaci, do których odnosi się ów teolog, ekumenizmem czy ta‑
jemnicą Kościoła).
Przedstawiany wywiad nie jest jednakże zapisem rozmowy z teologiem, a na pewno nie
tylko z nim. Światłość świata to publikacja bardzo osobista. Owszem, traktująca o ważnych dla
świata, Kościoła katolickiego problemach, jednakże w każdym miejscu silnie spersonalizowa‑
na i ukazująca zmagania człowieka z ogromnym wyzwaniem, które zostało mu powierzone
przez Boga. Odnosząc się do struktury owego wywiadu, trzeba nadmienić, że całość rozmowy
została podzielona na trzy części: I – Znaki czasu, II – Pontyfikat, III – Dokąd zmierzamy?. Taki
układ wywiadu wydaje się być celowym zabiegiem autora, który chciał, aby rozważania, które
podejmuje Ojciec Święty w odpowiedzi na zadawane pytania, przechodziły od ogólnej charak‑
terystyki problemów współczesnego świata do konkretnych determinantów wpływających na
jego pontyfikat, aż po: wskazania odnoszące się do przyszłości człowieka, przyszłości wspólno‑
ty chrześcijańskiej, recepty, których zastosowanie mogłoby pomóc w codziennych zmaganiach
z wyzwaniami współczesności. Tego rodzaju zabieg jest jak najbardziej uzasadniony i wpływa
bez wątpienia na logiczność i spójność książki, w której kolejne z zadawanych pytań wynikają
w dużej mierze z udzielonych przez Benedykta XVI odpowiedzi. Można zauważyć, że osoba
przeprowadzająca wywiad posiada dużą znajomość tematyki, którą podnosi w dialogu, jak rów‑
nież rozeznanie odnośnie do sposobu myślenia, konstruowania wypowiedzi przez rozmówcę,
co jest nierozerwalnie związane z faktem, że jest to kolejna tak obszerna rozmowa z najwyż‑
szym hierarchą Kościoła katolickiego.
Najważniejszymi elementami, które zostały poruszone w pierwszej części wywiadu, są
kwestie związane z kondycją współczesnego człowieka, z kondycją Kościoła jako instytucji.
Seewald próbuje ustalić, jak swoiste „znaki czasu” odbiera papież, jaką naukę stara się z nich
czerpać. Znamienne są słowa Josepha Ratzingera, w których zawiera on pewnego rodzaju credo,
które miałoby przyświecać osobie pełniącej najwyższy urząd w Kościele katolickim. Wskazuje
on mianowicie, że: „Nie jest rzeczą papieża, aby być pełnym chwały władcą, lecz aby dawać
świadectwo o Tym, który został ukrzyżowany, i aby być także samemu gotowym, w ten sposób,
w łączności z Nim, wypełniać swój urząd” (s. 22). Jest to jedno z pierwszych, jednakże bardzo
często pojawiających się w owej rozmowie, nawiązań do Jezusa Chrystusa jako wcielonego
Boga, umożliwiającego człowiekowi doświadczanie „cudu zbawienia”.
Skandal nadużyć seksualnych, który w ostatnich latach odcisnął bardzo silne piętno na
odbiorze społecznym Kościoła, jest jednym z pierwszych (dla wielu możliwe, że świadczących
o kontrowersyjności wywiadu, w istocie jednakże z ową kategorią nie mającym wiele wspól‑
nego) tematów związanych z aktualną sytuacją we wspólnocie katolickiej, o którą Seewald
pyta. Znamiennym wydaje się fakt, że Benedykt XVI nie próbuje udzielać wymijających od‑
powiedzi, wielokrotnie wskazując na godne najwyższego napiętnowania i potępienia czyny,
których dopuściła się część duchownych. Postrzega owe czyny jako czynniki wpływające na
poczucie, iż wspólnota duchowa znajduje się w kryzysie, musi zmierzyć się z bardzo silnymi
wstrząsami, które są niebezpieczne przede wszystkim z tego względu, że nie wynikają z dzia‑
łalności sił, które byłyby Kościołowi wrogie, a są spadkobiercami działań członków wspólnoty.
Papież dostrzega konieczność oczyszczenia, swoistej formy nawrócenia, która musi stać się
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skierowanym do ludzi świadectwem głębokiej i niezachwianej wiary, wzmocnionej niepowo‑
dzeniami stającymi się nauką na przyszłość. Mówi, że: „Trzeba zdobyć się dzisiaj na wielki ra‑
chunek sumienia” (s. 55). Jako źródła grzechu, od którego nie są wolni hierarchowie Kościoła,
wskazuje m.in. zsekularyzowanie kultury, wszechogarniającą doktrynę relatywizmu moralne‑
go, której wszechobecność we współczesnym świecie dotknęła także wspólnotę chrześcijań‑
ską, katolików, jak również ich duchowych przewodników. „Przede wszystkim jednak znalazła
zwolenników teza – która przeniknęła także do katolickiej teologii moralnej – że nie ma cze‑
goś, co byłoby złem samym w sobie” (s. 49). Tego rodzaju postawa jest oczywiście – zdaniem
Benedykta XVI – najprostszą drogą do zejścia ze „ścieżki zbawienia”, drogą ku „wiecznemu
potępieniu”.
Papież odnosi się także do zauważalnego coraz wyraźniej trendu, który zawiera się w spo‑
sobie działania, mających coraz większy społeczny wpływ, grup starających się przedstawić
masom wizję świata, w którym konieczne jest hołdowanie z góry narzuconym sposobom my‑
ślenia. Wszelkie odstępstwa od normy, nie pozostającej w zgodzie z determinantami kształ‑
tującymi paradygmat chrześcijański, są sankcjonowane na polu społecznym. Tolerancja, która
staje u podstaw takich zjawisk jak poprawność polityczna, staje się formą zniewolenia, „tole‑
rancją negatywną”, w imię której należałoby wyrzec się własnej tożsamości, tylko i wyłącznie
z tego powodu, iż mogłaby być ona nie do zaakceptowania przez inną osobę. Ojciec Święty jako
przykład podaje chociażby próby wpłynięcia na Kościół w odniesieniu do jego stosunku do ho‑
moseksualizmu, celibatu księży, możliwości święceń kobiet czy ochrony życia. Paradoksalnym
jest fakt, iż głównymi inspiratorami reform w Kościele stają się osoby, środowiska, które z ową
instytucją nie mają zbyt wiele wspólnego. Papież, z pełną świadomością wypowiadanych słów,
wskazuje, że: „Nikt nie jest zmuszany, aby być chrześcijaninem. Ale też nie wolno nikogo
zmuszać, aby żył «nową religią», jedyną zdolną do nadawania norm i jedyną obowiązującą całą
ludzkość” (s. 64).
Bardzo ważnym fragmentem wywiadu Światłość świata jest jego druga część, poświęcona
w większości kwestiom stricte związanym z pontyfikatem Benedykta XVI. Owa część pozwala
wyciągnąć najwięcej wniosków w stosunku do Josepha Ratzingera jako jednostki, w odnie‑
sieniu do człowieka, który piastuje najwyższą funkcję w jednej z najważniejszych instytucji
współczesnego świata, jednakże pozostaje „uniżonym sługą Bożym”, „jedną spośród milionów
owieczek Pana”. Oczywistym dla Benedykta XVI jest fakt, iż nawrócenie, które musi dokonać
się w ramach współczesnej cywilizacji, jest jedyną z możliwości mogących zażegnać jej klę‑
skę, tak w wymiarze kulturowym, jak również egzystencjalnym. Współczesny człowiek musi
przewartościować istniejącą hierarchię wartości w taki sposób, żeby Bóg powrócił na pierwsze
– należne mu miejsce.
Niezwykle ważną materią, poruszoną w recenzowanym wywiadzie, staje się dialog
chrześcijaństwa z islamem. Konieczność jego prowadzenia jest – zdaniem papieża – jed‑
nym z najważniejszych wyzwań, które współcześnie stawia Bóg przez wspólnotą katolicką.
Charakterystycznymi dla rozumienia owego problemu przez Ratzingera są zwroty, iż zdecy‑
dowanie ważniejszym problemem współczesności jest sekularyzacja, postępująca ateizacja
społeczeństwa niż poszukiwanie Boga, które odbywa się, co prawda w różnych formach,
jednakże w obu tych religiach. Wskazuje on, że: „Dzisiaj żyjemy w całkiem innym świecie,
w którym fronty przebiegają inaczej. Po jednej stronie jest radykalna sekularyzacja, po dru‑
giej pytanie o Boga, które jawi się w całej różnorodności. Oczywiście musi nadal być miejsce
na tożsamość każdej z religii. Nie możemy się ze sobą zlać w jedno i się zatracić. Trzeba
jednak podjąć próbę, aby się między sobą porozumieć” (s. 111). Te słowa są niezwykle
ważne i znaczące.

recenzje

Z takim samym przekonaniem i mocą Benedykt XVI opowiada o koniecznym dialogu
z prawosławiem. W świetle przedstawianych przez niego faktów uzasadnionym wydaje się
stwierdzenie, że możliwe jest spotkanie papieża z patriarchą Moskwy Cyrylem I, co byłoby
wydarzeniem bezprecedensowym. Ekumenizm i kwestie z nim związane stają się jedną ze
spraw, które papież uważa za kluczowe dla swojego pontyfikatu. W rozmowie podjęty zosta‑
je również wątek podróży duszpasterskich. Ojciec Święty podkreśla, iż niezwykle ważnymi
były jego wizyty w Ziemi Świętej, Afryce, jak również w USA – miejscu, które było kojarzo‑
ne przede wszystkim ze skandalem seksualnym, kryzysem Kościoła. Bardzo emocjonalne
stają się zwierzenia papieża na temat spotkań, które odbył z młodymi ludźmi w ramach
Światowych Dni Młodzieży – wydarzenia tak istotnego dla poprzednika Benedykta, Jana
Pawła II.
W trzeciej części wywiadu Seewald próbuje namówić papieża na poczynienie refleksji nad
kierunkiem, w którym zmierza współczesny świat. Wskazania Ojca Świętego w tej materii
można podzielić na dwie płaszczyzny. Pierwszą z nich jest diagnoza, którą stawia. Nie jest
ona optymistyczna. U jej źródeł stoi przekonanie, że współczesnemu człowiekowi wydaje się,
iż wszystkie sprawy, które go otaczają, można udowodnić naukowo, że nad wszystkim, co nas
otacza, można w sposób bezwzględny zapanować. Świat odarty z tajemnicy, sprowadzony do
wzorów matematycznych, wyrzeka się Boga, gdyż ten jest „nienaukowy”. Znamienne są sło‑
wa, że „to myślenie, w którym wiara w tajemnicę, w działanie Boże i cały religijny wymiar stają
się jako «nienaukowe» bezpodstawne, i nie ma już dla nich miejsca” (s. 145). Odpowiedzią
na taki stan rzeczy musi stać się „nowa ewangelizacja”, głoszenie prawdy o zbawieniu, która
winna docierać do jak najszerszej grupy osób (szczególnie w Europie Zachodniej), tracących
kontakt z Chrystusem. Benedykt XVI mówi o konieczności odnowy i oczyszczenia, które mu‑
szą dokonać się w Kościele, nie zgadza się jednakże z opinią, iż sposobem na przezwycięże‑
nie pojawiających się kryzysów jest dostosowywanie się instytucji Kościoła do występujących
we współczesnej kulturze trendów. Siłą Kościoła musi być jego tożsamość, a fundamentem
niezłomność w wierze. Nie oznacza to jednakże, że papież nie dostrzega potrzeby dialogu
na temat pojawiających się problemów. Wręcz przeciwnie, taka potrzeba występuje, jednak
wszystkie podejmowane kroki muszą być rozważne i uwzględniać tradycję i dogmaty stojące
u podstaw wiary. Kościół musi zawierzyć Chrystusowi, który „pragnie, abyśmy w Niego wie‑
rzyli. Abyśmy Jemu dali się prowadzić. Abyśmy z Nim żyli. I tak stawali się coraz bardziej do
Niego podobni przez to prawdziwi” (s. 177).
Wywiad Petera Seewalda z papieżem Benedyktem XVI nie jest, co zrozumiałe, publikacją
sensu stricto naukową. Nie jest to także wydawnictwo, które należałoby zaklasyfikować jako
traktat teologiczny (chociaż wątki tej natury w rozmowie się pojawiają). O znaczeniu tej
publikacji świadczy coś innego. Światłość świata ukazuje ogrom problemów, z którymi musi
zmierzyć się współczesny świat, z którymi musi zmierzyć się Kościół katolicki, a z którymi
każdego dnia musi mierzyć się głowa owego Kościoła. Książka ta nie dostarcza jednoznacz‑
nych recept, które mogłyby posłużyć każdemu człowiekowi w celu przezwyciężenia trudno‑
ści, które napotyka każdego dnia. Przedstawia ona jednakże obraz papieża, który jest jednym
z nas, który tak samo jak każdy człowiek zmaga się wieloma rozterkami i problemami, a po‑
przez fakt pełnienia niezwykle ważnej funkcji narażony jest na zdecydowanie większą presję
otoczenia.
Podejmując trud analizy merytorycznej wywiadu z Benedyktem XVI, trzeba zwrócić uwa‑
gę na kilka niezwykle ważnych spraw. Jednym z naczelnych wniosków, który musi znaleźć
odzwierciedlenie w niniejszej recenzji, jest fakt, że szereg pytań, które zostały zadane papie‑
żowi, można uznać za sensacyjne. Peter Seewald, wydaje się, że w pełni świadomie, starał się
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w tej mierze sprostać wymaganiom opinii publicznej, która zdecydowanie bardziej interesuje
się tego rodzaju ujęciem, niż abstrakcyjnymi rozważaniami, w tym przypadku teologicznymi.
Wyraźnie publicystyczny charakter książki jest paradoksalnie zarówno jej największą wadą, jak
i zaletą. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to ważna lektura dla wszystkich osób interesują‑
cych się religią, katolicyzmem i pontyfikatem obecnego papieża.
Publicystyczna wymowa książki jest mankamentem, bowiem czytelnicy znający wcze‑
śniejsze teksty papieża są świadomi ich ogromnej wartości merytorycznej. Atutem z kolei
z uwagi na fakt, że bardzo wiele osób postrzega Josepha Ratzingera jedynie przez pryzmat
działalności w Kongregacji Nauki Wiary czy traktatów teologicznych. Tego rodzaju skoja‑
rzenia wpływają na utrwalony w mass mediach obraz „żelaznego kardynała z Bawarii”, który
nie jest skłonny do dialogu z osobami posiadającymi odmienny punkt widzenia. Niniejszy
wywiad temu przeczy.
Część pytań Seewalda wydaje się niedoprecyzowana lub sformułowana w taki sposób, że
można mieć wątpliwości co do logicznego sensu zdań. Niedostatkiem jest także fakt, że po‑
minięto refleksję odnoszącą się do przemyśleń papieża z encyklik, które zdają się być zdecy‑
dowanie istotniejsze niż szereg z poruszanych w rozmowie kwestii. Niektóre wątki powiązane
z nauczaniem papieża pojawiają się w sposób bardzo powierzchowny, co jednak nie zmienia
faktu, że pogłębiona refleksja odnosząca się do tej materii mogłaby w znaczący sposób pod‑
nieść wartość merytoryczną publikacji. Autor recenzji ma świadomość ograniczeń czasowych,
które były nałożone na dziennikarza, tym niemniej wydaje mu się, że bardziej wnikliwa se‑
lekcja pytań byłaby uzasadniona. Tym bardziej, że Peter Seewald jest znawcą tej tematyki.
Wartym odnotowania jest także dodatek wieńczący książkę, w którym zamieszczone zostały
fragmenty trzech wystąpień Benedykta XVI oraz jego biografia i ogólna kronika pontyfikatu.
Pozwala on mniej zorientowanym czytelnikom na pogłębienie wiedzy na temat życia i działal‑
ności obecnego papieża.
Lektura recenzowanego wywiadu nie może zastąpić analizy wcześniejszych dzieł
Benedykta XVI, powinna stanowić ich uzupełnienie. Nie oznacza to oczywiście, iż prze‑
myślenia Benedykta XVI w wywiadzie były w jakikolwiek sposób sprzeczne z nauczaniem
Kościoła katolickiego. Publicystyczne oceny wywiadu nie mają wiele wspólnego z rzeczy‑
wistością, a ich autorzy w przeważającej mierze wykazują się nieznajomością tematu, który
podejmują, tudzież złą wolą i skłonnością do tabloidyzacji przekazu. Wywiad nie jest en‑
cykliką papieską, co w bardzo wyraźny sposób podkreśla Benedykt XVI słowami: „Papież
może w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami podjąć ostatecznie wiążącą
decyzję, dzięki której będzie jasne, co jest wiarą Kościoła, a co nią nie jest. To wcale nie
oznacza, że papież ciągle może być «nieomylny». W sprawach zwyczajnych biskup Rzymu
działa tak jak każdy inny biskup, gdy wyznaje swoją wiarę, gdy ją przepowiada, gdy jest
wierny Kościołowi” (s. 20).
Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu nie prezentuje nowego ujęcia tematyki poru‑
szanej na jej kartach. Wydaje się być jednak wydawnictwem godnym uwagi chociażby z tego
względu, iż można w nim odnaleźć szereg informacji „rzucających nowe światło” na posługę
papieską oraz samą postać Benedykta XVI. Może także skłonić wielu laików do sięgnięcia po
inne publikacje z wartościowego dorobku teologicznego Ojca Świętego.
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Wojciech J. Muszyński

Leszek Pietrzak,

Antykomunistyczne
podziemie zbrojne na terenie
Inspektoratu Puławy 1944−1956
(Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2011)

Przez ostatnie dwie dekady powstało wiele książek i artyku‑
łów o powojennym podziemiu antykomunistycznym. Efektem
swobody badań naukowych był wysyp publikacji, zarówno tych
o charakterze naukowym, jak i publicystycznym, które popu‑
laryzują wiedzę o żołnierzach wyklętych. Wydaje się więc, że
skoro problematyka ta przestała być tematem nieznanym i nie
stanowi już białej plamy, to historycy nie muszą już zajmować
się popularyzowaniem historii i mogą skupić się na szczegółowych badaniach terenowych.
Pomogłoby to zweryfikować część dotychczasowych ustaleń i obiegowych sądów, czynionych
często na wyrost, a także przyczyniłoby się do poszerzenia naszej wiedzy o Polsce w drugiej
połowie lat 40. XX w. Jedną z tego rodzaju modelowych publikacji jest praca Leszka Pietrzaka
o podziemiu niepodległościowym w Inspektoracie Puławy w latach 1944‑1956. Recenzowana
książka nie jest pierwszą publikacją opisującą działalność podziemia niepodległościowego na
Lubelszczyźnie, ale niewątpliwie jest to, jak dotąd, praca omawiająca ten temat najpełniej.
Leszek Pietrzak jest doktorem historii, w przeszłości był pracownikiem UOP i Biura
Bezpieczeństwa Narodowego – obecnie zaś jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie
Łódzkim. Zawarty w tytule Inspektorat Puławy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obej‑
mował obszar trzech powiatów zachodniej Lubelszczyzny: Garwolina, Puław i Kraśnika. Był
to teren, na którym niepodległościowe podziemie zbrojne wykazywało się dużą aktywno‑
ścią, zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak również po wkroczeniu nowego okupan‑
ta, Armii Czerwonej, w 1944 r. Autor nie ograniczył swojego wywodu jedynie do struktur
Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN – równolegle szeroko omawia działalność podziemia na‑
rodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
– Narodowych Sił Zbrojnych.
Praca ma układ chronologiczno-problemowy, który wydaje się najwłaściwszy do opisania
niniejszego tematu. Podzielona została na pięć rozdziałów, w których autor przedstawia kolej‑
ne okresy działalności struktur konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich. W rozdziale pierw‑
szym szczegółowo charakteryzuje teren Inspektoratu Puławy i jego dzieje w okresie okupacji
niemieckiej oraz wydarzenia związane z Akcją „Burza” na tym obszarze. Warto dodać, że tam‑
tejsze oddziały AK, zmobilizowane ad hoc i wysłane do walki przeciwko doborowym oddziałom
frontowym Wehrmachtu, nie odniosły co prawda spektakularnych sukcesów (w takich warun‑
kach nie było to możliwe), jednak ich dowódcy i żołnierze nabyli doświadczenie partyzanckie,
które okazało się przydatne w walce z okupantem sowieckim.
Drugi rozdział otwiera omówienie wkroczenia Armii Czerwonej, która osiągnęła linię Wisły
pod koniec lipca 1944 r. Przez kolejne pół roku Inspektorat Puławy stał się obszarem fronto‑
wym. Nasycenie terenu przez Sowietów było ogromne: statystycznie na 1 km kwadratowy
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przydało 35 czerwonoarmistów (co stanowiło połowę gęstości zaludnienia ludności miejsco‑
wej). W takich warunkach nie mogły się powieść próby wysłania oddziałów z pomocą dla
powstańczej Warszawy – podjecie tego rodzaju akcji w tamtych warunkach wydaje się zresztą
skrajną nieodpowiedzialnością. Jakakolwiek działalność partyzancka nie była wówczas moż‑
liwa, a struktury konspiracyjne przeszły w stan okresowej hibernacji. Towarzyszyła temu
fala aresztowań członków podziemia niepodległościowego, zdekonspirowanych udziałem
w „Burzy” i próbą odsieczy dla Warszawy. Jednak mimo strat i niezwykle trudnych warunków,
gdzie już samo poruszanie się po terenie było bardzo niebezpieczne, struktury konspiracyjne
trwały i udało się im zachować ciągłość organizacyjną.
Po rozpoczęciu ofensywy w styczniu 1945 r. i przełamaniu niemieckiej obrony na Wiśle
masy wojska sowieckiego odpłynęły na zachód, co uwolniło teren od konieczności utrzymywa‑
nia nowych okupantów i zapoczątkowało okres ożywienia polskiego podziemia. W pierwszych
miesiącach 1945 r. odbudowano struktury poakowskie w ramach Delegatury Sił Zbrojnych
na Kraj. Towarzyszyła temu aktywizacja działań zbrojnych, do najbardziej znanych dowód‑
ców oddziałów partyzanckich z tego terenu należeli: mjr Marian Bernaciak „Orlik” i mjr cc.
Hieronim Dekutowski „Zapora”. Aktywizacja podziemia niepodległościowego i działalność
licznych grup partyzanckich praktycznie zredukowały kontrolę komunistów w terenie jedynie
do większych ośrodków; ten stan rzeczy utrzymał się do wiosny 1947 r.
W rozdziale trzecim autor omawia efekty tzw. pierwszej amnestii z sierpnia–września
1945 r. Według dr. Pietrzaka wyniki amnestii – liczba ujawnionych członków podziemia (żoł‑
nierzy AK 4.812) – rozczarowały jej inicjatorów z UB. Jeszcze słabiej wypadły efekty wcze‑
śniejszej akcji „ujawnieniania AK”, firmowanej nazwiskiem płk. Mazurkiewicza „Radosława”,
gdyż zdaniem miejscowego szefa UB, mjr. Tataja, „nie przyjęła się”. W połowie 1945 r. od‑
budowano struktury Inspektoratu, który stał się najlepiej zorganizowanym ośrodkiem pod‑
ziemia poakowskiego na Lubelszczyźnie. W takim stanie Inspektorat wszedł we wrześniu
1945 r. w skład Zrzeszenia WiN. Autor szczegółowo opisał dzieje tej organizacji na tamtym
obszarze, struktury terenowe (poszczególne obwody), kadrową obsadę jej kierownictwa oraz
straty poniesione w wyniku aresztowań. Sporo uwagi poświęcił działalności wywiadowczej
i propagandowej WiN oraz walce zbrojnej oddziałów partyzanckich. Cezurą kończącą ten roz‑
dział pracy jest tzw. druga amnestia z marca 1947 r., w wyniku której struktury WiN uległy
całkowitej likwidacji. Było to, jak konstatuje autor, sukcesem UB, gdyż rzekoma amnestia nie
była niczym innym, jak wielką akcją propagandowo-dezinformacyjną komunistycznego apara‑
tu terroru przeciwko podziemiu niepodległościowemu.
Czwarty rozdział dotyczy tego samego okresu lat 1945‑1947 i został poświęcony omówieniu
działalności struktur podziemia narodowego – przede wszystkim Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego, które na omawianym terenie (i na całej Lubelszczyźnie) występowało pod trady‑
cyjną nazwą Narodowe Siły Zbrojne. Podobnie jak w przypadku WiN, autor omawia struktury
terenowe i inne aspekty walki narodowców z komunistami. Podejmuje problem relacji między
NSZ i WiN, które, co warto zaznaczyć, generalnie układały się poprawnie, w duchu wzajemnej
współpracy.
Po amnestii 1947 r. podziemie właściwie zaczęło dogorywać. W jej wyniku rozpadły się
i ujawniły struktury WiN i NSZ. Konspiratorzy stracili wiarę w sens dalszej walki; zawiodły bo‑
wiem ich nadzieje pokładane w zachodnich aliantach i spodziewanej wojnie z Sowietami, któ‑
ra miała wyzwolić Polskę. W ostatnim, piątym rozdziale autor opisał próby reanimacji struktur
ruchu oporu, które jednak zakończyły się niepowodzeniem. Zabrakło odpowiedniej liczby lu‑
dzi, a do tego teren był już na tyle spenetrowany przez agenturę UB, że próby odbudowywania
struktur według wzorów AK nie miały szans powodzenia i kończyły się aresztowaniami. Więcej
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szans miały niewielkie grupy partyzanckie, które działały na tamtym terenie do 1956 r.; przez
ich szeregi przewinęło się około 60‑70 osób. Liczby te ukazują niewielką skalę konspiracji po
1947 r. na terenie Inspektoratu Puławy. Ostatnią akcją partyzantów była likwidacja informa‑
tora UB przez grupę pod dowództwem Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” 3 października 1954 r. Sam
Kiszka – jeden z ostatnich partyzantów antykomunistycznych – został aresztowany przez SB
31 grudnia 1961 r.
Praca Leszka Pietrzaka jest efektem szczegółowej kwerendy archiwalnej w zasobie szere‑
gu archiwów, zwłaszcza w AAN, Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym
w Lublinie oraz Archiwach IPN w Warszawie i Lublinie. Autor dotarł do imponującej liczby
opracowań, wydawnictw źródłowych, relacji, prasy oraz ulotek. Praca wydaje się więc szeroko
i wszechstronnie udokumentowana, co znakomicie podwyższa jej wartość naukową. Książka
została opatrzona kalendarium akcji podziemia niepodległościowego z lat 1944‑1954, li‑
czącym ponad 50 stron oraz sześcioma mapami obrazującymi zasięg terytorialny struktur
WiN i NZW-NSZ na Lubelszczyźnie. Przy okazji warto uzupełnić, że mapa Lubelskiego
Inspektoratu Rejonowego WiN w okresie 1946‑1947 nie zawiera południowego Podlasia
(okolice Siedlec), co stanowi dość istotny szczegół, gdyż tereny te weszły w skład tegoż in‑
spektoratu pod koniec 1945 r. Można też żałować, że książka została zilustrowana niewielką
liczbą fotografii.
W prezentowanej publikacji autor skupił się na ukazaniu aspektów techniczno-organiza‑
cyjnych funkcjonowania podziemia niepodległościowego, odtworzeniu jego struktur i obsady
personalnej oraz opisaniu akcji zbrojnych. Z zadania tego wywiązał się profesjonalnie i w pełni
zadowalająco. Wypada tylko żywić nadzieję, że nie poprzestanie na tym w swoich dalszych
badaniach i w kolejnych pracach więcej uwagi poświęci nakreśleniu tła epoki oraz społecz‑
no-gospodarczo-socjologicznym uwarunkowaniom, w jakich żołnierzom Polski Podziemnej
przyszło żyć i działać. Obraz konspiracji powojennej wydaje się bowiem w pewnym stopniu
niepełny bez przeprowadzenia badań i próby dowiedzenia się, np.: dlaczego podziemie nie‑
podległościowe cieszyło się tak dużym kredytem zaufania społeczeństwa, jak długo to trwało
i jakie były przemiany tego nastawienia lub ustalenie rodzajów i skali pomocy, jakiej ludność
udzielała partyzantce niepodległościowej.
Należałoby też określić i omówić takie tematy, jak: warunki życia codziennego społe‑
czeństwa, pomoc Żydom, nielegalny handel, inne pozaorganizacyjne formy oporu przeciw‑
ko obydwu okupantom oraz grabieże i inne formy represji spotykające ludność z ich strony.
Metodologicznym wzorem i ułatwieniem w tego rodzaju badaniach może być mikrostudium
terenowe powiatu kraśnickiego autorstwa prof. Marka J. Chodakiewicza: Between Nazis and
Soviets. Occupation Politics In Poland, 1939‑1947 (New York: Lexington Books, 2004) – szkoda, że
dr Pietrzak nie dotarł do tej pracy. Absolutnym priorytetem jest także zbadanie skali represji
prowadzonych przez NKWD-UB oraz przestępstw, których dopuszczali się żołnierze sowiec‑
cy, zarówno w 1944 r., jak i w czasie „wielkiego powrotu zwycięskiej armii” 1945‑1946 (wraz
z omówieniem poszczególnych przypadków). Tego rodzaju zagadnień jest jeszcze bardzo wie‑
le – zbadanie ich i opracowanie spowoduje, że problematyka podziemia niepodległościowego
przestanie funkcjonować w próżni, nie będzie już tematem „samym dla siebie”, lecz stanie
się istotną częścią ogólnego obrazu politycznej, społecznej i gospodarczej historii najnowszej
Polski.

Tomasz Węgielnik

Eryk Krasucki,

Przesilenie.
Szczecińskie społeczeństwo i władza
w styczniu i lutym 1971 r.
Obraz źródłowy
Obraz źródłowy (Szczecin: IPN, 2010)

Dziesiątki błędów rzeczowych, pomijanie dotychczaso‑
wych ustaleń, lekceważenie świadków historii – tak można
opisać ostatnią książkę o szczecińskim Styczniu 1971 r. Chodzi
o siedemsetdwudziestostronicowe Przesilenie. Szczecińskie spo‑
łeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971 r. Obraz źródłowy au‑
torstwa adiunkta Uniwersytetu Szczecińskiego – dr. Eryka Krasuckiego, wydane w grudniu
2010 r. przez szczeciński oddział IPN. Książka zawiera ponad stustronicowy wstęp, 250 do‑
kumentów, częściowo opatrzonych przypisami, oraz około 30 zdjęć. Znaczna część prezento‑
wanych dokumentów (z wyjątkiem tych wytworzonych przez SB) była już wcześniej prezen‑
towana.
Całość została poprzedzona wstępem, który trudno uznać za wprowadzenie do wyboru
dokumentów. Jego celem winno być – co najmniej – precyzyjne określenie stanu archiwaliów,
z których dokumenty zostały wybrane, lub – w wersji najpełniejszej – jak najbardziej obiek‑
tywne opisanie okoliczności wydarzeń prezentowanych w źródłach. W opisywanym wypadku
zamierzeniem Autora było najprawdopodobniej napisanie swego rodzaju monografii szczeciń‑
skiego Stycznia ‘71. Efekt jest bardziej niż niezadowalający, a liczba błędów tak duża, dyskwa‑
lifikująca, że już samo ich wskazanie nie jest zadaniem łatwym.
Okładkę książki zdobi słynne zdjęcie ze Stycznia ‘71, na którym robotnik dzieli się chle‑
bem z Edwardem Gierkiem. Niestety, stoczniowiec został niepoprawnie zidentyfikowany, nie
jest to bowiem Igor Siejko (s. 4), jak chce Autor, ale Igor Jasiejko (warto dodać, iż w albumie
szczecińskiego IPN z 2007 r. pt. Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71, do
którego dr Krasucki napisał wstęp historyczny, robotnik na tym samym zdjęciu został uznany
za Artura Bezię). Już na pierwszej stronie książki Autor błędnie nazywa urząd cenzorski, okre‑
ślając go Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Wydawnictw (winno być: Widowisk).
Krasucki w zaskakujący sposób opisał sprawę śmierci Stanisława Nadratowskiego, jed‑
nej z ofiar szczecińskiego Grudnia ‘70. W pierwszej wzmiance o nim stwierdza jednoznacz‑
nie: „Nadratowski, żołnierz służby zasadniczej, popełnił samobójstwo 19 grudnia” (s. 55).
Powołuje się jednocześnie na wyrwane z kontekstu, być może niefortunne, stwierdzenie dr.
Michała Paziewskiego z publikacji znajdującej się w tomie Grudzień 1970 genezą Sierpnia 1980
roku1 sprzed 11 lat. Chwilę później Krasucki pisze, iż Nadratowski znalazł się na liście zabi‑
tych, opublikowanej 18 stycznia 1971 r. przez Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie, w wy‑
niku „pewnego przekłamania” (s. 55). Tym samym przestaje on być dla Autora „grudniową
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1
Zob. M. Paziewski, „Rewolta uliczna 17‑18 grudnia ’70 w Szczecinie” [w:] Grudzień 1970 r. genezą Sierpnia
1980 r., (red.) K. Kozłowski (Szczecin: „Dokument”, 2000).

recenzje

ofiarą”. W kolejnej wzmiance o tej śmierci Krasucki pisze, iż „jak na to wszystko wskazuje
– 19 grudnia popełnił samobójstwo w trakcie pełnienia służby” (s. 126). Swoje „badania”
tego tematu kończy konstatacją, iż Nadratowski „prawdopodobnie popełnił samobójstwo”
(s. 268).
Która z wersji jest według Autora prawdziwa? Dlaczego Krasucki nie znajduje miejsca
na przypomnienie opinii prokuratora Zbigniewa Kałużnego z Oddziałowej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie (IPN) z 2009 r.? Kałużny, reagując na
wniosek rodziny Nadratowskiego, po przeanalizowaniu akt z 1971 r. (analiza i ocena protoko‑
łów oględzin miejsca zdarzenia, sekcji zwłok, zeznań świadków), odmówił wszczęcia śledztwa
w tej spawie, pisząc w uzasadnieniu: „Wojskowa Prokuratura Garnizonowa przeprowadziła
śledztwo w sposób prawidłowy i rzetelny”; jednocześnie stwierdził, że śmierć Nadratowskiego
„nie nastąpiła w wyniku działań przestępczych osób trzecich […]. Była wynikiem wypadku
związanego z nieostrożnym obchodzeniem się z bronią, niewątpliwie na skutek jego przemę‑
czenia wykonywaniem obowiązków służbowych żołnierza”.2
Dlaczego Krasucki nie pisze o kontekście tej tragedii? Nawet jeśli założymy, iż Nadratowski
fizycznie popełnił samobójstwo, to mogło ono wynikać ze stanu psychicznego wywołanego
przez „nienormalną” sytuację, w której wbrew własnej woli się znalazł, a to pozwoliłoby nam
uznać go za ofiarę Grudnia ‘70. Warto dodać, że w miesiącu wydania opisywanej publika‑
cji władze samorządowe uhonorowały Nadratowskiego najwyższym, Złotym Odznaczeniem
Honorowym Gryfa Zachodniopomorskiego, wcześniej nadając jednemu z parków jego imię.
Został również odznaczony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Krasucki jest świadomy słabości swojej publikacji, pewne braki sygnalizuje we wzmian‑
kowanym wstępie. Pisze on, że „nie wszystkich, których nazwiska pojawiają się w materia‑
łach, udało się zidentyfikować w sposób zadowalający […]. Uspokajam się jedynie myślą, że
brak pełnej wiedzy na ten temat nie zuboży w sposób istotny kreślonego obrazu” (s. 119).
Poprawnie opisana jest jedynie część personaliów członków PZPR oraz funkcjonariuszy SB.
Zlekceważenia precyzyjnego ustalenia podstawowych danych biograficznych – takich jak imię,
data i miejsce urodzenia (co w wypadku Szczecina ma specyficzne znacznie), zawód i prze‑
bieg kariery zawodowej przynajmniej do przełomowego 1971 r. – nawet głównych uczest‑
ników „strony społecznej” przedstawianych wydarzeń, nie można potraktować inaczej, niż
dyskwalifikujący błąd metodologiczny. W przypadku co najmniej kilkudziesięciu osób mamy
do czynienia jedynie z nazwiskiem, zresztą nierzadko przekręconym. Do kolejnych kilkudzie‑
sięciu biogramów dodane jest imię, ewentualnie miejsce zatrudnienia. Widać wyraźnie, że do
napisania przeważającej części not biograficznych służyły Autorowi wyłącznie zamieszczone
w książce dokumenty; potwierdzają to podziękowania na końcu wstępu, w których wymienio‑
ny jest tylko jeden świadek historii. Zresztą również z błędnym biogramem. Chodzi o Lidię
Więckowską, będącą na przełomie 1970 i 1971 r. szczecińskim korespondentem Trybuny Ludu.
Krasucki pisze, niezgodnie z prawdą, iż po 1989 r. została ona Redaktorem Naczelnym szcze‑
cińskiej Gazety Wyborczej (s. 368).
Autor przekręcił oraz „rozmnożył” cały szereg imion i nazwisk. Z błędnie zapisanymi na‑
zwiskami mamy do czynienia m.in. w przypadku Józefa Kasprzyckiego, który został Jerzym
Kasprzyckim (chodzi o wiceprzewodniczącego grudniowego Komitetu Strajkowego w szcze‑
cińskiej stoczni im. Adolfa Warskiego, potocznie zwanej „Warskim”, s. 62), Marianna Jakimowicz
została Marią Jakimowicz (chodzi o popularną spikerkę strajkową, członkinię grudniowego

2

Zob. G. Kaźmierczak, „Prawda o śmierci żołnierza”, Rzeczpospolita, 6 X 2010.
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i styczniowego Komitetu Strajkowego, s. 336), Bohdan Szymaniak – Bogdanem Szymaniakiem
(chodzi o członka obu Komitetów Strajkowych, s. 333). Autor Stanisława Maciejszczyka za‑
mienił na Jana Maciejszczyka (chodzi o styczniowego działacza strajkowego, s. 664), Leszka
Marca na Lecha Marca (dotyczy członka styczniowego Komitetu Strajkowego w „Warskim”,
s. 113), Jerzy Piskorz-Nałęcki został Jerzym Piskorz-Małeckim (chodzi o jednego ze stocz‑
niowych dyrektorów, s. 593), Stefana Bartołda zamieniono na Stefana Bartoła (chodzi o gru‑
dniowego i styczniowego przewodniczącego komitetu strajkowego w Rejonie Przeładunków
Masowych w Porcie, s. 58), natomiast Zdzisław Siadak to – według dr. Krasuckiego – Z. Siadek
(sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie, s. 179).
Jeśli chodzi o „rozmnożenie” osób, to sytuację tego typu dobrze obrazuje błędne za‑
pisanie nazwiska Erwina Bendera, który w książce występuje jako Erwin Bednar oraz jako
„Bednar E.” (chodzi o asystenta dyrektora „Warskiego”, s. 69). Eugeniusz Muszyński ist‑
nieje w książce również jako Muszyn (chodzi o I sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR
w „Warskim”, s. 197), podobnie Władysław Tokarski istnieje również jako „Tokarski T.”
(chodzi o członka grudniowego i styczniowego Komitetu Strajkowego, który podczas straj‑
ku styczniowego odpowiadał za organizację służb strajkowych oraz bezpieczeństwo, s. 537).
Przy ustalaniu personaliów niejakiego Klebana Autor jedyny raz w książce ma wątpliwości;
stwierdza On – zresztą tym razem też się myli – iż „być może chodzi o Kazimierza Klamana”;
faktycznie chodzi o Kazimierza Klamanna (przewodniczącego Rady Zakładowej Związku
Zawodowego Metalowców w „Warskim”, s. 528), czego Autor w indeksie osób jest już pewien
(s. 712). Kazimierz Fischbein istnieje również jako Kazimierz Fiszbajn (doradca grudniowego
Komitetu Strajkowego w „Warskim”, s. 710). Jerzy Błaszczyk zidentyfikowany został błędnie
jako Józef Błaszczyk (członek styczniowego Komitetu Strajkowego w „Warskim” oraz Komisji
Robotniczej, s. 335).
W biogramach często zabrakło informacji kluczowych dla opisywanych wydarzeń. Z taką
sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku ważnej postaci w „Warskim” – Witolda Adina.
W jego biogramie Krasucki nie wspomina, że był on sekretarzem Rady Robotniczej w tej stocz‑
ni (s. 138). Zbigniew Święch – jak czytamy – był członkiem Plenum KZ PZPR w „Warskim”,
ale z książki nie dowiemy się, iż był on również doradcą grudniowego Komitetu Strajkowego
w „Warskim” (s. 524). Antoni Walaszek – jak pisze Autor – w latach „1960‑1971 I sekretarz
KW PZPR w Szczecinie” (s. 132) „zdecydował się […] na przyjazd do «Warskiego», a więc
wejście w samą «paszczę lwa». Szkopuł w tym, że zaplanowane spotkanie odbyć się miało
w wyselekcjonowanym partyjnym gronie, opartym na ścisłym systemie zaproszeń. Z punktu
widzenia robotników był to kolejny afront” (s. 44). Autorowi umknęła informacja zawarta
w jednym z zamieszczonych w tomie dokumentów, mówiąca iż Walaszek co prawda nie pełnił
żadnej funkcji w strukturach PZPR w „Warskim”, lecz – jak każdy członek tej partii – musiał
formalnie należeć do jakiejś jej komórki; w tym przypadku była to Podstawowa Organizacja
Partyjna na wydziale W-4 w stoczni, o której mowa (s. 659).
Publikacja naukowa winna pokazywać takie niuanse. Czy przy takiej liczbie błędów w na‑
zwiskach znanych osób możemy zaufać Autorowi, jeśli chodzi o zapis setek personaliów szere‑
gowych uczestników styczniowego „przesilenia” z 1971 r.? Tego typu książka, niezależnie od
swojej wartości naukowej, jest również formą upamiętnienia ludzi, dlatego szczególną wagę
Autor winien przyłożyć do prawidłowej identyfikacji osób. Ten postulat nie został spełniony,
a skala pomyłek jest niespotykana.
Autor zastanawia się nad liczbą szczecińskich zakładów strajkujących w styczniu 1971 r.,
według niego było ich nie więcej niż 22 (s. 73). Opinię tę opiera na jednym dokumencie
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– komunikacie Komitetu Strajkowego z „Warskiego” kończącym strajk, wszak liczba ta mogła
odpowiadać sytuacji, kiedy właśnie kończono strajk w tym zakładzie pracy. Krasucki deprecjo‑
nuje i pomija ustalenia czołowego doradcy grudniowego i styczniowego Komitetu Strajkowego
– dr. Lucjana Adamczuka3 (który w pracy Krasuckiego, na 137 stronie, jest członkiem pierw‑
szego z tych ciał, a na stronie 39 – nieoficjalnym doradcą) oraz dr. Michała Paziewskiego,
którzy na podstawie analizy wielu innych dokumentów oraz konfrontacji ich ze świadkami
historii udowodnili, iż w proteście styczniowym brały udział co najmniej 42 zakłady (przy
czym dr Paziewski zaznacza, iż dane te są na pewno zaniżone, ponieważ nie uwzględniają
„zakładów, które wprawdzie pracy nie przerwały, ale w innej formie solidaryzowały się z pro‑
testującymi np. poprzez gotowość strajkową, zgłoszenie postulatów czy umieszczenie trans‑
parentów lub haseł na ogrodzeniach”4). Oznacza to, iż Krasucki zaniżył liczbę strajkujących
zakładów w Styczniu ‘71 o co najmniej 50 proc.!
„Do protestu przystąpiło zaledwie ok. 30% zatrudnionych w «Warskim» w porównaniu
ze strajkiem grudniowym, kiedy zakład okupowała mniej więcej połowa stoczniowców […].
Przypomnieć warto przy okazji, że stocznia im. A. Warskiego zatrudniała w 1970 r. 10 282
pracowników” – pisze dr Krasucki za artykułem Tadeusza Obrębskiego Zatrudnienie, płace, wy‑
dajność pracy5 z 1975 r. (s. 68). Autor ma rację, podając taką liczbę pracowników „Warskiego”,
zapomina jednak o tym, iż część zatrudnionych tam stoczniowców była pracownikami tzw.
firm obcych, których centrale znajdowały się w Gdańsku bądź w Gdyni. Takimi zakładami
były np. „Klimor”, „Malmor” czy Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy (Przemysłu
Okrętowego), z ramienia którego w „Warskim” pracowało ponad 600 osób. Zatem podawanie
w kontekście styczniowego strajku wyłącznie liczby protestujących z „Warskiego” jest jednym
z licznych w tej książce przykładów nieścisłości i zapewne świadomego pomijania później‑
szych ustaleń; nieścisłości te prowadzą do zafałszowania rzeczywistego obrazu wydarzeń.
Według ustaleń dr. Michała Paziewskiego w „Warskim” oraz w ściśle z nim kooperują‑
cych zakładach, które swoją działalność prowadziły głównie na terenie „Warskiego”, pracowało
prawie 14 tys. pracowników; według niego w strajku mogło brać udział nawet ponad 7 tys.
osób (władze, zapewne zaniżając skalę strajku, stwierdziły, iż brało w nim udział ponad 5 tys.
osób6). Wiemy na pewno, iż część pracowników zakładów zewnętrznych brała udział w strajku
styczniowym i – co więcej – ich przedstawiciele nawet wchodzili w skład grudniowego czy
styczniowego Komitetu Strajkowego (Marianna Jakimowicz, Mirosław Bartkowicz). Gdyby
Autor wiedział, że w stoczni „Warskiego” pracowało około 1800 kobiet (do tego w zdecydowa‑
nej większości w administracji), to nie napisałby, iż styczniowy Komitet Strajkowy, w którego
składzie na 38 członków były 4 kobiety (zresztą pracujące na stanowiskach produkcyjnych),
był „silnie zmaskulinizowany” (s. 66).
Wątpliwości budzi również status cytowanych w książce relacji, które są „w posiadaniu
autora”. Wiadomo, że część z nich powstała za publiczne pieniądze w czasie, gdy Autor był

3

Zob. L. Adamczuk, „Przebieg rewolty szczecińskiej 1970/1971” [w:] Grudzień przed Sierpniem. W XXV
rocznicę wydarzeń grudniowych, (red.) L. Mażewski, W. Turek (Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke’a, 1996):
s. 64‑85.

4
Zob. M. Paziewski, Debata robotników z Gierkiem. Szczecin 1971 (Warszawa: Towarzystwo „Więź”:
Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, 2010): s. 6. Książka ta nominowana została do nagrody historycznej Polityki,
prof. Włodzimierz Borodziej uznał ją za wzorcowo opracowaną.
5
Zob. T. Obrębski, „Zatrudnienie, płace, wydajność pracy” [w:] Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego.
Studium Monograficzne, (red.) T. Madej (Warszawa–Poznań: PWN, 1975): s. 136.
6

Zob. M. Paziewski, Debata robotników z Gierkiem…, s. 30.
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urzędnikiem państwowym (IPN), np. relacje dotyczące Edmunda Bałuki, prezentowane
w szczecińskim klubie Alter Ego w dniu 26 stycznia 2007 r. Powinny zatem być one złożo‑
ne w instytucji będącej jej właścicielem i jako takie publicznie dostępne. Charakterystyczne
jest to, że w swoim Przesileniu Autor powołuje się na Edmunda Bakułę i Lucjana Adamczuka,
a jednocześnie na łamach książki nie raczył nawet podziękować obu Panom za gościnę i po‑
święcony mu czas. Główna słabość publikacji, czyli niekonfrontowanie dokumentów z ży‑
jącymi uczestnikami wydarzeń, wynika z tego, iż ważni świadkowie historii, tacy jak np.
Bałukowie czy Nadratowscy, po wcześniejszych publikacjach dotyczących szczecińskiej re‑
wolty z 1970/1971 r. autorstwa młodego naukowca, nie chcą mieć nic wspólnego z jego „usta‑
leniami” (wyżej wymienieni wygłosili takie opinie w rozmowach z autorem recenzji w 2009
i 2010 r.). Nie jest to dobry przykład współpracy historyka ze świadkami historii.
Rażącą nierzetelnością jest ciągłe mijanie się Autora z prawdą, gdy mowa o debacie ro‑
botników z Gierkiem. Autor stwierdza na przykład, iż Ewa Zielińska-Potocka, wpuszczając
Edwarda Gierka na teren „Warskiego” sławetnego popołudnia 24 stycznia 1971 r., zrobiła to
po „konsultacjach z kierownictwem strajku” (s. 90). To nieprawda. W innym miejscu Autor
naiwnie zastanawia się nad tym, o czym myślał Gierek, wchodząc do „Warskiego”. Może warto
było po prostu przytoczyć pierwsze słowa, które wypowiedział, a które według wielu relacji
brzmiały: „Jaki tu porządek i dyscyplina”. Okoliczności obu sytuacji skonfrontował ze świad‑
kami historii oraz dokładnie opisał dr Michał Paziewski w swojej książce Debata robotników
z Gierkiem. Szczecin 1971.
Przy okazji zamieszczonych źródeł dotyczących wizyty Edwarda Gierka, premiera Piotra
Jaroszewicza, ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego i kierującego resortem
spraw wewnętrznych gen. Franciszka Szlachcica w Szczecinie czytamy: „całość zapisu spo‑
tkania wydana została przed laty przez Ewę Wacowską w paryskiej serii «Biblioteki Kultury»”
(s. 91). Pani Wacowska nie była wydawcą wspomnianej książki, wydał ją Instytut Literacki
w Paryżu. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego dr Krasucki nie napisał o tym, iż
wzmiankowana książka jest pełnym błędów (np. Bałuka nazwany jest tam Paługa), niepeł‑
nym zapisem dokonanym na bazie nagrań bardzo słabej jakości? Może dlatego, iż na tej samej
stronie wprowadza czytelnika w błąd, pomijając dwóch ważnych uczestników debaty siedzą‑
cych za prezydialnym stołem. Chodzi o wicepremiera Franciszka Kaima oraz sekretarza KC do
spraw rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego.
Autor „odkrywa” dla czytelnika, co znaczą nazwy „Wolna Europa” (chodzi o Radio Wolna
Europa, s. 152), niemieckie „SS” (s. 250), tłumaczy że „MO” to skrót od Milicji Obywatelskiej
(s. 168), identyfikuje postać Lenina (s. 165). Z książki jednak już nie dowiemy się, czym było
np. Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego, co ma duże znaczenie dla zrozumienia opisywa‑
nych wydarzeń.
Najważniejszy zarzut odnoszący się do opisywanej książki dotyczy jednak koncepcji doboru
przedrukowanych dokumentów oraz niekonfrontowania ich ze świadkami historii. Powoduje
to, iż książka w istocie pokazuje Styczeń ‘71 z perspektywy komunistycznych organów bez‑
pieczeństwa, członków PZPR oraz dziennikarzy reżimowych gazet (częste przedruki całych
artykułów z Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego). Autor pisze: „Zdecydowaną przewa‑
gę mają w zbiorze dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, różne instytucje
PZPR i strajkujących w stoczni im. Adolfa Warskiego. Taki wybór materiałów wynika z jego
niezaprzeczalnych walorów informacyjnych, tego, że w najpełniejszy sposób służy zwartości
narracji” (s. 119).
Warto skonkretyzować tu, iż jeśli chodzi o dokumenty wytworzone przez „strajkują‑
cych w stoczni im. Adolfa Warskiego”, to mamy do czynienia głównie z przedrukiem około
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pięćdziesięciu kilkuzdaniowych komunikatów Komitetu Strajkowego z „Warskiego”, nada‑
nych przez strajkowy radiowęzeł. Pozostawione są one praktycznie bez komentarzy, w książce
nie ma informacji, ile komunikatów tego typu się zachowało, na podstawie jakich kryteriów
takie a nie inne komunikaty wybrano. Przykładowo: Autor zamieszcza treść ulotki mającej
zastraszyć stoczniowców (s. 430). W książce nie ma jednak zapisu komunikatu Komitetu
Strajkowego z „Warskiego” z 24 stycznia, w którym Marianna Jakimowicz oraz Lucjan
Adamczuk odczytują tę ulotkę wraz z odpowiedziami strajkujących (wzmiankowane odpowie‑
dzi Komitetu Strajkowego zostały opublikowane później z pominięciem nazwisk, w formie
ulotki). Dlaczego tak ważnego komunikatu nie ma w omawianej książce?
Drugą grupą dokumentów „niewytworzonych przez SB i PZPR” są przedruki artykułów
szczecińskich gazet ze stycznia 1971 r. Autor nie widział sensu w próbie rozjaśnienia młodemu
czytelnikowi niezrozumiałych obecnie określeń z języka partyjnej nowomowy, którą zresztą
sam się posługuje (np. „duch odnowy”, s. 106, czy „propaganda strajkowa”, s. 36). W mniema‑
niu dr. Krasuckiego młody czytelnik wie przecież bardzo dobrze, co dokładnie znaczył podczas
rewolty grudniowej z 1970 r. zwrot „wraca stare” lub czym była „komisja ideologiczna”.
Ostatnią zamieszczoną w książce grupą dokumentów niewytworzonych przez organa wła‑
dzy są fragmenty dziennika świadka historii – Jerzego Brzezińskiego. Nie zostały one w żaden
sposób skomentowane. To, jaki jest tego efekt, dobrze obrazuje zapis z 11 stycznia, kiedy to
zaistniało duże „zagrożenie strajkowe”. Brzeziński zapisał wówczas: „U nas wśród załogi od
rana krążą słuchy, że o godzinie 10.00 ma wstrzymać pracę «Warski» w strajku ostrzegawczym,
z wiadomo jakich przyczyn. Godzina 11.00 pogłoska okazuje się prawdziwa, ponieważ 80%
załogi «Warskiego» przerwało pracę. U nas w «Gryfii» około 100% załogi przerwało pracę na
znak solidarności z «Warskim», a jednocześnie jako ostrzeżenie dla władz, że nie jest dobrze.
Do godziny 15.00 nikt pracy nie podejmuje” (s. 210). Dlaczego historyk w formie przypisu
nie przedstawia stanu faktycznego wydarzeń tego dnia, tylko dwie strony dalej przytacza do‑
kumenty SB mówiące o „samozwańczej komisji organizacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów
Rady Zakładowej i Związków Zawodowych [w tejże „Gryfii” – T.W.]” (s. 212)?
Reedycja tego samego dziennika w innej okolicznościowej publikacji szczecińskiego IPN
z 2010 r. pt. Historia, miasto, pamięć. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71 (perspektywa szczecińska)7, pod re‑
dakcją tegoż Autora oraz Macieja Kowalewskiego i Pawła Miedzińskiego (co ciekawe, w tym
wypadku tekst jest gęsto opatrzony przypisami) nasuwa pytanie o spójność polityki wydaw‑
niczej IPN-u.
W książce Krasuckiego widać dużą fascynację tajnymi współpracownikami SB. Pojedynczych
przedruków donosów tajnego współpracownika „Kryspina” zamieszczono aż czternaście, nie‑
które z nich w książce zajmują do sześciu stron. Krasucki przytacza nawet podejrzenia esbe‑
ków, iż w pracy agenturalnej pomagała „Kryspinowi” żona (s. 177). Również liczba meldun‑
ków dziennych szczecińskiej SB wskazuje na to, iż są one, według Autora, istotnym źródłem
„poznania”. Jednego słowa Autor nie poświęca zdefiniowaniu, czym były owe „meldunki
dzienne” i jak bardzo zmienił się ich charakter w czasie szczecińskiej rewolty 1970/1971 r.,
kiedy wysyłano je do Warszawy kilka razy w ciągu doby.
Nieprecyzyjny opis zamieszczonych dokumentów lub bardzo często jego całkowity brak
uniemożliwia ich prawidłowe odczytanie. Z taką sytuacją mamy do czynienia przy arcyważnym
dokumencie, jakim jest „Protokół z XII Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej

7
Zob. Historia, miasto, pamięć. Grudzień 70 – Styczeń 71 (perspektywa szczecińska), (red.) M. Kowalewski,
E. Krasucki, P. Miedziński (Szczecin: IPN, 2010): s. 257‑297.

Związku Zawodowego Metalowców [ZZM] Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego”.
Konferencja, między innymi kończąca działalność Komisji Robotniczej, trwała bez przerwy
26 godzin. W tej sprawie, według Krasuckiego, prawie jedyną godną przytoczenia informacją
jest „suchy” trzydziestodziewięcioletni protokół oraz konstatacja, iż było to wówczas najdłu‑
żej trwające tego typu wydarzenie. Żyje jeszcze wielu ludzi, którzy uczestniczyli w konfe‑
rencji, w tym np. Jerzy Jeruzal, wybrany wówczas na przewodniczącego Rady Zakładowej
w „Warskim” (notabene Jeruzal nigdy nie był członkiem PZPR, jak to podał Krasucki na stronie
114). Dlaczego ten dokument, zresztą nie tylko ten, nie został skonfrontowany ze wspomnie‑
niami chociażby Jeruzala? Czy głos należy się przede wszystkim szczątkowym archiwaliom SB
i PZPR?
Książkę kończą: wykaz „Wydziały i działy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego”,
„Indeks osób”, „Wykaz skrótów” oraz zdjęcia. W tym pierwszym wypadku Autor nie zwe‑
ryfikował zawierającego błędy spisu przedstawionego przez Pana Kamila Szostaka, np. nie
dokonano podziału wykazu na tytułowe: duże „wydziały” i mniejsze „działy”. Wewnętrzne
kody wydziałów K-0 oraz W-0 zostały błędnie zapisane jako K-O i W-O. Dział Zaopatrzenia
Robotniczego (DZR) zastąpiono – Zaopatrzeniem Robotniczym (A-Z). Nazwa organizacyjna
Wydziału Budowlano-Montażowego, oznaczanego symbolami SOWI, została błędnie ziden‑
tyfikowana jako Ośrodek Szkolenia Wewnątrzzakładowego, gdy w rzeczywistości ten ostatni
oznaczany był symbolami SW.
W „Indeksie osób” wielu nazwisk w ogóle nie odnotowano, np. członka grudniowe‑
go Komitetu Strajkowego w stoczni „Warskiego” Krzysztofa Szmurły (s. 29, 41, 64), Józefa
Kasprzyckiego (s. 41), Pawła Winnickiego (s. 53) czy Barbary Polak (s. 99). W „Wykazie
skrótów” MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) występuje również jako MZK
– Miejskie Zakłady Komunikacyjne; oznacza to, że czytelnik dowiaduje się z „ustaleń na‑
ukowych”, że w 1971 r. w Szczecinie były dwa zakłady komunikacji miejskiej. To nieprawda.
Skrót PZU został rozszyfrowany jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń, podczas gdy był to
wówczas Państwowy Zakład Ubezpieczeń. COKB został rozwinięty jako Centralny Ośrodek
Konstrukcyjno-Badawczy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, a nie jako Centralny
Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy (Przemysłu Okrętowego). Z książki nie dowiemy się,
że szczeciński COKB (PO), który wcześniej nazywał się Centralnym Biurem Konstrukcji
Okrętowych (CBKO), był jednym z trzech oddziałów działającego na terenie całego kra‑
ju zakładu. Właśnie 1 stycznia 1971 r., czyli w czasie, który opisuje Przesilenie, COKB (PO)
zostało włączone w struktury „Warskiego” oraz przekształcone w Biuro Konstrukcyjne zwa‑
ne też Wydziałem Głównego Konstruktora (TK). Budynek COKB (PO) znajdował się przy
ulicy Ludowej, przy bramie wejściowej do Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.
W „Warskim” istniał również COKB-2, czyli tajne Biuro Konstrukcji Statków Specjalnych (bu‑
dowanych głównie dla ZSRR), w którym pracowało około 80 osób. Część pracowników tego
zakładu była „utajniona zawodowo” przez stoczniowy dział wojskowy, jednak mimo to również
przystąpiła do strajków. Ale takiego pogłębionego opisu jakiejkolwiek osoby, struktury stoczni
szczecińskich czy innych zakładów grodu „Gryfa” w opisywanej książce nie znajdziemy.
Na zdjęciach nr 15 i 16 można dostrzec kilka strajkowych przepustek i opasek. Widać na
nich wyraźnie pieczątkę starszego dyspozytora Henryka Niechajczyka.8 Doktor Krasucki nie
pisze, jaki jest tego powód, bo w dokumentach SB nie ma informacji, że Komitet Strajkowy
ustalił, że właśnie tą pieczątką będzie się posługiwał, i wyłącznie ona będzie uznawana przez
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kilka tysięcy strajkujących robotników. Na zdjęciu nr 25, pokazującym Komitet Strajkowy
„Warskiego” ze stycznia 1971 r., nie została zidentyfikowana ani jedna osoba, mimo iż zdjęcie
nr 28 pokazuje listę obecności Komisji Robotniczej, której członkami byli w większości dzia‑
łacze K.S.
Większości wskazanych błędów merytorycznych oraz tych z kategorii zaniechań, prze‑
inaczeń i niedopowiedzeń można było łatwo uniknąć. Wystarczyło dokładnie zapoznać się
z podstawową lekturą przedmiotu. Doktor Krasucki po raz kolejny niemal bezkrytycznie uległ
dokumentom PZPR i SB oraz wykazał się brakiem rzetelności.9 Można odnieść wrażenie, że
główną „metodą badawczą” stosowaną przez Autora jest stawianie hipotez przeciwstawnych
do ustaleń naukowców o niepodważalnym dorobku. W omawianej publikacji widać to wyraź‑
nie choćby na przykładzie opisu skali strajków. Efektem tego jest radykalne wypaczenie obra‑
zu przedstawianych wydarzeń. Zafałszowany został fenomen pierwszego pokojowego strajku
generalnego w PRL – szczecińskiego „strajku prawdy” ze stycznia 1971 r.

Marek Jan Chodakiewicz

Norman Cohn,

The Pursuit of the Millenium:
Revolutionary Millenarians and Mystical
Anarchists of the Middle Ages
(New York: Oxford University Press, 1970)

To praca klasyczna. Jest ona bezwzględnie potrzebna każde‑
mu, kto chce poznać psychikę rewolucjonisty. Autor jednoznacz‑
nie pokazuje, że utopijna mrzonka jest stara jak świat. Analogie
ze współczesnością są niezwykłe. Co więcej, mechanizmy i nar‑
racja propagandy nie zmieniły się od stuleci. Obecnie nowa
technologia pozwala fanatykom zarażać swoimi fantazjami dużo
większe rzesze ludzi. W The Pursuit of the Millenium jest o wszystkim: o „świętych” wybrańcach,
którzy wiedzą najlepiej, czego potrzeba innym; o raju na ziemi; o oszukiwaniu maluczkich
i o nakłanianiu kobiet do seksu w imię „oczyszczenia”. „Dobra nowina”, którą głosili „święci”,
czyli wybrani, była zawsze taka sama: guru i jego otoczenie mieli monopol na to jak przyjąć
nadchodzącego Jezusa i zbudować nową Jerozolimę. Wystarczyło skolektywizować własność
prywatną (“It is necessary therefore that all property shall become one single property, then
there will indeed be one shepherd and one sheepfold”, s. 122) i wymordować tradycyjne
elity (“All lords, nobles and knights shall be cut down and exterminated in the forests like
outlaws”, s. 215). Potem pozostało już tylko podzielić się kobietami.
Wszyscy mieli być równi, ale „świętym” mesjaszom należało się lepsze jedzenie, mieszka‑
nie, traktowanie oraz naturalnie kobiety. Zresztą wszystko im się należało, bowiem tylko oni
posiadali tajemną wiedzę i klucz do przyszłości. Cohn porównał to do „anarcho-komunizmu”.
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Mieli oni swoich intelektualistów, takich jak Joachim de Floris, który wymyślił dialektykę
trzech wieków i wiecznego szczęścia jako klucza do historii. Mieli też i propagandzistów,
i terrorystów. Niektórzy łączyli wszystkie funkcje w jednym. „Tanchelm i Eon twierdzili, że
są żyjącymi bogami, a Emico z Leiningen to pseudo-Baldwin, a rozmaici pseudo-Frydery‑
cy twierdzili, że są Cesarzami Dni Ostatecznych. Tacy ludzie jak John Ball, Martin Húska,
Thomas Münzer, a nawet Jan Matthys i Jan Bockelson byli zadowoleni, uznając się za umyśl‑
nych i proroków powracającego Chrystusa” (s. 284). Ich cel? „Apokaliptyczna bitwa, ostatecz‑
ne oczyszczenie świata” (s. 284). Jednym słowem: rewolucja.
Cohn wywodzi apokaliptyczną tradycję z żydowskiej Księgi Daniela, która powstała podczas
powstania Machabeuszy w drugim stuleciu po Chrystusie: „Po raz pierwszy wspaniałe przy‑
szłe królestwo wyobrażono sobie jako obejmujące nie tylko Palestynę, ale cały świat… Będzie
to kulminacja historii; Królestwo Świętych nie tylko zaćmi swoją świetnością wszystkie inne
dawne państwa, ale nie będzie miało żadnego innego następcy” (s. 21). Inni nawiedzeni uzu‑
pełniali tę wizję. W IV w. poeta Kommodianus jako pierwszy „skrystalizował te nagminne
fantazje o zemście i triumfie, nawołując do broni i walki” (s. 28). A potem – wyklęta przez
Kościół – „tradycja apokaliptyczna przetrwała w ciemnym podziemiu religii ludowej” (s. 30).
Szczególnie uzewnętrzniało się to w rozmaitych przepowiedniach oraz klechdach.
Na przykład wierzono, że nowy ład miał zaprowadzić Cesarz Fryderyk Barbarossa. Miał
on zmartwychwstać („obudzić się ze snu”) i ze swoimi rycerzami zjechać z górskiej kryjówki
w jaskiniach w doliny, aby przynieść wieczne szczęście. Według traktatu Gamaleon z 1409 r., to
„właśnie niemiecki Cesarz… obali monarchię francuską i papiestwo. A gdy już spełni się jego
misja, o Francji nikt nie będzie pamiętał, Węgrzy i Słowianie zostaną podbici i kompletnie
zniewoleni; Żydostwo zostanie zmiażdżone na zawsze, a Niemcy wyniesieni ponad wszystkie
narody” (s. 118). Ciekawe, czy Hitler to czytał.
Herezja szerzyła się głównie tam, gdzie były bieda, głód i ignorancja. Ale to nie one były
kluczem do jej sukcesu. Tylko wtedy, kiedy biednym załamał się system wartości, wtedy,
gdy „załamał się tradycyjny styl życia, albo którzy stracili wiarę w swoje wartości tradycyjne”
(s. 52). Szczególnie niebezpieczna stawała się sytuacja, gdy w biednych rozpalono „nowe
potrzeby bez sposobu na ich zaspokojenie” (s. 58). Byli wtedy gotowi na „świętych” po‑
słańców apokalipsy, a działo się to przy okazji wielkich kataklizmów naturalnych, wojen, jak
również ważnych, okrągłych dat – choćby roku 1000 czy 1300. Wówczas miał nadejść koniec
świata. „Za każdym razem scenariusz był podobny: gdy następował wzrost liczby ludności,
rozpoczynało się uprzemysłowienie, tradycyjne więzy społeczne były albo osłabiane, albo
rozrywane, a różnica między bogatymi i biednymi zmieniała się w przepaść. Wtedy… ko‑
lektywny sens bezsiły i strachu oraz zazdrości niespodziewanie wybuchał oszalałą chęcią
uderzenia w bezbożników – a tym sposobem tworząc z cierpienia zadanego i cierpienia
doświadczonego to ostateczne Królestwo, gdzie Święci, skupieni wokół osłaniającego ich
Mesjasza, mieli doświadczać komfortu i bogactw, bezpieczeństwa i władzy na wieki wie‑
ków” (s. 60).
Najbardziej kontrowersyjna – dla chrześcijanina i konserwatysty – jest konkluzja Cohna, że
ponieważ „święci” i ich tłuszcza w średniowieczu masakrowali Żydów jak tylko mogli i kiedy
mogli, a Żydzi zajmowali poczesne miejsce w „ludowej demonologii”, to właśnie z szaleństw
utopistów „chrześcijańskich” należy wywodzić Holokaust, który zgotowano Żydom w XX
w. Odpowiedź teologiczna jest prosta: heretycy nie byli chrześcijanami, a służyli Szatanowi.
Wyprowadzanie prostej linii od chrześcijaństwa do Holokaustu jest tym samym błędem lo‑
gicznym. Zresztą sam Cohn przyznaje, że „trudno w tym rozpoznać” chrześcijaństwo (s. 124).
Indeed. Ale autor prawidłowo rozpoznaje narodowy socjalizm.
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Notabene nienawiść do Żydów szła w parze z nienawiścią do Kościoła i księży: „kler widzia‑
no jako demoniczne braterstwo” (s. 81). Weźmy na przykład sektę Pastoureaux w trzynasto‑
wiecznej Francji. Ich guru, Jakub, obwołał się „mesjaszem”. Otoczył się obstawą – „świętymi”,
czyli „apostołami”. I wybrał sobie „Marię Dziewicę”. Towarzyszyli mu wszędzie. A swoją sła‑
wę utrwalali, zabijając i okradając księży i mnichów. A Jakub głosił płomienne kazania. Inni
mordowali „burżujów” i „panów”. Herezja była walką klas. I podobnie postępowali rozmaici
inni, kontynuowano to w czasie rewolucji protestanckiej. Na przykład w 1535 r. w Groningen
pojawiła się armia antytrynitarzy. Jej wódz obwołał się „Chrystusem, Synem Boga” (s.
276). I zaczęła się rzeź. Podobny scenariusz powtórzył się w zachodniej Fryzji, w Minden,
w Amsterdamie i w wielu innych miejscach. Wszyscy oni mieli wspólne hasło: „Zabić wszyst‑
kich mnichów i księży oraz wszystkich władców na całym świecie. Bo tylko nasz król jest
prawowitym władcą” (s. 277).
Były naturalnie różnice, nie wszyscy praktykowali przemoc wobec „niewtajemniczonych”
i „grzeszników”. Czasami koncentrowali się na sobie. Weźmy choćby samobiczowników
w Turyngii. Sprzedawszy najpierw wszystkie swoje dobra w oczekiwaniu na utopię, odmówili
jakiejkolwiek pracy. Wnet pogrążyli się w straszliwej biedzie. Mieli też zwyczaj chrzcić nie‑
mowlaki, „bijąc je do krwi” (s. 146).
Dużo groźniejsi byli zwolennicy „Wolnego Ducha”, Taboryci, antytrynitarze i inni, których
„mesjasze” uznali, że „osiągnęli oni tak absolutną doskonałość, że nie byli zdolni do grzechu”
(s. 150). Na przykład „Amauryjczycy nie spodziewali się, że pozostaną jedynymi żywymi bo‑
gami na Ziemi, ale że będą prowadzić całą ludzkość do doskonałości” (s. 155). Zwolennicy
„Wolnego Ducha” po prostu mieli receptę na samodeifikację.
Prowadziło to do niesamowitych zbrodni, gwałtów i masakr. Jeden z mesjaszów, Martin
z Meinzu, twierdził, że „można spółkować i mordować bez żadnych wyrzutów sumienia, je‑
śli on tak rozkazał. Jedynym grzechem byłoby go nie posłuchać” (s. 183). I ludzie słuchali,
szczególnie kobiety. Głównym źródłem dochodów dla takich guru były wdowy i sieroty, które
otumaniali. Tacy jak Martin Húska praktykowali orgie seksualne jako rodzaj „mszy” (s. 219).
Miało to cieszyć Chrystusa. Niektórzy uważali, że ludzkość powinna przestać się rozmnażać.
Ekstremalny antynomianizm. Ktoś się jeszcze dziwi, że Kościół ustanowił Inkwizycję?
Co się dziś zmieniło? Nic, odpowiada Cohn: „Stary idiom religijny został zastąpiony se‑
kularnym. I to zaciemnia sprawy, które powinny być jasne. Prostą prawdą jest to, że odarte
z ich niebiańskiej szaty, rewolucyjny milenaryzm i mistyczny anarchizm są wciąż wśród nas”
(s. 286). Mocno rekomendujemy.
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Stanisław Czopowicz,

Szczera wola i zniewolenie.
Harcerstwo w Polsce 1945-1980
(Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2010)
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Ruch harcerski w PRL był obszarem, w którym inicjatywy
niepodległościowe i patriotyczne współegzystowały z narzucaną odgórnie komunistyczną indoktrynacją młodzieży. W środowisku harcerskim istniały enklawy wolności – większe lub
mniejsze, w zależności od okresu historycznego – nigdy też nie
udało się komunistom całkowicie go sobie podporządkować.
W latach 40., gdy komuniści byli zajęci zwalczaniem
opozycji zbrojnej i politycznej, harcerstwo było tolerowane, mogło działać i kontynuować, mniej lub bardziej otwarcie, swoją przedwojenną misję.
Zakończyło się to w 1950 r. likwidacją ZHP i utworzeniem specyficznego tworu – Organizacji
Harcerskiej ZMP, która została umundurowana na wzór sowiecki i działała według zapożyczonych z Sowietów wzorców organizacji pionierskiej i Komsomołu. Wobec oporu harcerzy
i prób kontynuowania działalności w podziemiu, do akcji wkroczył UB, aresztując setki, jeżeli
nie tysiące druhów; najbardziej oporni skończyli z wyrokami więzienia lub pobytu w obozie
reedukacyjnym w Jaworznie.
Wypadki roku 1956 umożliwiły odtworzenie ZHP i powrót części dawnych instruktorów,
jednak „odwilż”, jak wszędzie, okazała się krótkotrwała. Gdy okazało się, że powtórne zniszczenie harcerstwa nie jest możliwe, a nawet politycznie szkodliwe, ludzie ekipy Gomułki zadowolili
się całkowitym podporządkowaniem kierownictwa ZHP. Autor szeroko omówił proces przejmowania kontroli nad ZHP przez ludzi z aparatu PZPR, którzy skutecznie zneutralizowali przedwojenną kadrę harcerską. W procesie tym wybitną rolę odegrał „druh” Jacek Kuroń. Przykładem
była sprawa Józefa Grzeszczaka, komendanta chorągwi gdańskiej, usuniętego z organizacji pod
zarzutem „działalności wrogiej wobec PRL”, co poparto materiałami udostępnionymi Kuroniowi
przez SB. Czystka trwała do końca lat 50. W efekcie z harcerstwa zrobiono w latach 60. wydmuszkę: na zewnątrz tradycyjne mundury, lilijki i krzyże, wewnątrz jednak nie było miejsca na
służbę Bogu i Polsce, które zastąpiło wprowadzone do ślubowania „stanie na straży socjalizmu”.
W latach 70., wraz z lansowanym przez władze programem umasowienia ZHP, harcerstwo
zmieniło się w ogólnopolską, masową organizację „wychowawczą”, tracąc tym samym swoją
przedwojenną specyfikę i skautową metodykę wychowawczą. Masowość miała wytworzyć nowego ducha organizacji, wyprzeć indywidualizm „wychowaniem” kolektywnym. W wielu szkołach przynależność do ZHP stała się obowiązkowa, co powodowało, że do lat 80. liczebność
organizacji wzrosła nawet do 3 mln. Paradoksalnie owa masowość stworzyła rodzaj parawanu
dla działalności niezależnej prawdziwych harcerzy, chowających się w tłumie przebierańców.
Pierwsze tego rodzaju zastępy i drużyny zaczęły pojawiać się jeszcze w latach 60. w Krakowie,
Warszawie i w innych miastach. W latach 70. zaczął powstawać półoficjalny, niezależny „drugi
nurt” harcerstwa. Pojawiły się też drużyny, które zaczęły się odwoływać do tradycji narodowych „Hufców Polskich” z okresu II wojny światowej.
Praca Czopowicza ma charakter pionierski i wypełnia istotną lukę w badaniach nad historią
PRL. To solidna monografia, która wyczerpująco omawia temat. Mocno rekomendujemy.
WJM
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Bogdan Musiał,

Na Zachód po trupie Polski
(Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009)

To cenna historia opisująca problematykę polityczno-militarno-gospodarczą. Od początku bolszewicy uważali Polskę za wroga nr 1 – przynajmniej na Zachodzie. Na
Dalekim Wschodzie taki status miała Japonia. A głównym
globalnym przeciwnikiem było Imperium Brytyjskie. Czyli
Rzeczpospolita faktycznie była regionalnym wrogiem ZSRS.
Natomiast retorycznym wrogiem nr 1 pozostała do września
1939 r. Tak tego autor nie tłumaczy, ale przynajmniej opisuje,
że od połowy lat 30. w wewnętrznych debatach Stalin i towarzysze zrozumieli, że stopień uprzemysłowienia Związku Sowieckiego stworzył taki potencjał
technologiczno-militarny, że pozwalał on na swobodne zniszczenie RP.
W międzyczasie przez całe przedwojnie Sowieci popierali dywersję wśród mniejszości
narodowych i sterowali ruchem komunistycznym na terenie Polski. Moskwa stale przygotowywała się do wojny i inwazji na Polskę. Obecnie mamy tego niezbite dowody w postaci sowieckich dokumentów. Bogdan Musiał bardzo ostrożnie dokumentuje zbrodnie komunistów
w ZSRS. Statystyki są porażające: minimum 16 mln ludzi zginęło w okresie międzywojennym.
„Liczby te świadczą o największej w Europie katastrofie demograficznej w czasie pokoju od
czasów średniowiecza” (s. 226). Wyjątkowo pisze też o tzw. operacji polskiej NKWD, sprawie,
którą większość zachodnich autorów zwykle ignoruje.
Atutem tej pracy jest to, że autor prawie nie zna prac sowietologii zachodniej – w większości bezwartościowych. Zamiast tego oparł się bardzo solidnie na oryginalnych źródłach
z sowieckich archiwów. Szkoda tylko, że od czasu do czasu bezwiednie odwołuje się do takich
rewizjonistów, jak Sheila Fitzpatrick. Jest to pewnym mankamentem solidnej warsztatowo
pracy Bogdana Musiała. Rekomendujemy.
MJCh

Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski,

Gaz na ulicach. KPN w Krakowie.
Stan wojenny 1981‑1982, t. 1, 2
(Kraków: Dar Point, 2011)

Tematem tej dwutomowej, obszernej, bo niemal
tysiącstronicowej, publikacji są wydarzenia z okresu stanu wojennego w Krakowie. Autorzy wykonali
kolosalną pracę, zbierając i konfrontując ze sobą szereg relacji działaczy krakowskiej opozycji – podziemnej „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej. Narracja została oparta o wspomnienia uczestników, które systematyzuje oszczędny komentarz autorów, w owym czasie także

związanych z krakowskim KPN. Nie jest to jednak dzieło pomnikowe; autorzy unikają patosu
i pisania hagiografii, co jest charakterystyczne dla licznych publikacji „kombatanckich”.
Tom pierwszy podzielono na cztery części, każda odpowiadająca porze roku. Każdy z rozdziałów opisuje zarówno sytuację w więzieniach i obozach internowania, jak również działalność odbudowanych w nowych warunkach struktur podziemnych, demonstracji i tajnych drukarni. Po zimie, która była czasem szoku i dezorientacji, nadeszła wiosna, wraz z którą zaczął
narastać opór: malowano napisy na murach, coraz częściej pojawiły się plakaty i ulotki. Latem
zorganizowano kolejny, drugi po wojnie, Marsz Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej z Krakowa do
Kielc, a na ulicach Nowej Huty dochodziło do prawdziwych walk z ZOMO, w czasie których
demonstranci używali koktajli Mołotowa i gumowych pałek. Jesienią była seria aresztowań
i proces krakowskiej KPN.
Stan wojenny był czasem bohaterów i zdrajców, to chwile, kiedy hartowały się charaktery
ludzi silnych, a łamały słabeuszy, nieumiejących oprzeć się naciskom lub szantażom SB. Ci
pierwsi trafiali do aresztów, otrzymując sankcje prokuratorskie, dłuższe lub krótsze wyroki
wiezienia – zgodnie z tym, jak pouczał kolegów jeden z bohaterów tamtego czasu, Witold
Tukałło: „Weźcie pod uwagę, że musimy kiedyś pójść siedzieć. Nie ma mowy, żeby było inaczej! Nie myślcie sobie, że będzie inaczej!”. Nie wszyscy jednak wzięli sobie te przestrogi
do serca, czy też byli słabego ducha i nie wytrzymali napięcia: podpisali lojalki lub stali się
donosicielami. Także o nich jest ta książka. Ku przestrodze.
W tomie drugim znalazły się materiały uzupełniające, rodzaj suplementu opisującego późniejsze losy opozycjonistów, działalność organizacji powstałych już po stanie wojennym, dzieje
podziemnej prasy (pismo Niepodległość), zapisy rozmów z esbekami i ich tajnym współpracownikiem (TW „Kałamarz”). Całość to niezwykle cenny materiał, zarówno dla historyka, jak i socjologa. Praca została bogato zilustrowana zdjęciami, w dużej części dotąd niepublikowanymi.
Rekomendujemy, zdecydowanie warto przeczytać.
WJM

Willmoore Kendall,

Od agory do Kapitolu, tłum. Magdalena
Pietrzak‑Merta
(Warszawa: Fronda, 2011)
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Prace Kendalla pozostawały dotąd nieodkrytą kartą dla masowego polskiego czytelnika; niniejsza książka jest pierwszym
wyborem pism tego amerykańskiego pisarza i konserwatywnego
myśliciela lat 50. i 60. XX w.
W młodości należał on do lewicowych radykałów, był zwolennikiem trockizmu, z czasem jednak doszedł do wniosku, że
sekciarska filozofia nie może myślącemu człowiekowi dać odpowiedzi na większość z nurtujących go pytań. Ta przyrodzona ciekawość świata i wrodzony
indywidualizm pchnęły go w stronę konserwatyzmu, a z czasem spowodowały, że stał się jednym z czołowych obrońców amerykańskiego sytemu politycznego i związanej z nim wolności obywateli. Wolności, dodajmy, tak szerokiej i pełnej, że niemal niewyobrażalnej i nierozumianej w Europie przeżartej liberalno-sojalistycznym doktrynerstwem. Żywy styl i duża
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elokwencja, co zostało zachowane w polskim przekładzie dzięki staranności tłumaczenia, powodują, że mimo pozornie skomplikowanej, filozoficzno‑politycznej tematyki, książka ta nie
jest trudną lekturą. Autor skupia się na problematyce funkcjonowania współczesnej demokracji i mechanizmach państwa. Książkę poprzedza obszerny wstęp dotyczący pisarstwa Kendalla
autorstwa śp. Tomasza Merty – historyka idei, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego
w rządach PiS i PO – który zginął na pokładzie samolotu prezydenckiego w katastrofie smoleńskiej. To on był pomysłodawcą wydania tego tomu, choć nie zdążył go już zredagować.
Praca Od agory do Kapitolu jest mocno osadzona w amerykańskich realiach połowy XX w. Mimo
to wydaje się być także aktualna w dzisiejszej Polsce, gdzie święcą triumfy pochodzące zza oceanu intelektualne mody i antywolnościowe koncepty intelektualne, z którymi zmagał się swego
czasu Kendall. Polecamy szczególnie osobom zainteresowanym historią idei, konserwatystom
i libertarianom. Warto dodać, że publikacja ta została wydana z rzadko spotykaną na polskim
rynku wydawniczym starannością. Wielkie brawa dla wydawcy i tłumaczki. Rekomendujemy.
WJM

Filip Memches (red.),

Słudzy i wrogowie imperium: Rosyjskie
rozmowy o końcu historii
(Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2009)

Próbka post-sowietyzmu. Oto seria wywiadów z intelektualistami post-komunistycznej Rosji. Ogólnie ludzie ci są niereformowalni. Większość albo chce powrotu imperium, albo to
przepowiada, tak jakby nie mieli wpływu na „dialektykę historii”. Niektórzy, jak Aleksander Dugin, są bezczelnie pewni siebie i bezwzględnie imperialistyczni. Inni jawią się jako fataliści.
Kilku oczekuje uzachodnienia i ucywilizowania Rosji, a przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Szukają też swego miejsca na mapie, zarówno fizycznej, jak
i mentalnej. Czy jesteśmy ludźmi Zachodu, czy Rosja też jest sui generis, a może jesteśmy Azją?
Czego potrzeba nam, aby osiągnąć nowoczesność i post-nowoczesność? A w ogóle, czy to jest
potrzebne? Może oprzeć się na tradycji? Tak pytają siebie i innych.
Właściwie w każdej wypowiedzi pobrzmiewa próba dojścia do ładu z przeszłością Rosji.
W większości wypadków wyraża się to dziwaczną syntezą carskości z sowietyzmem. Do tego
niektórzy starają się dodać zachodnie prądy globalne. A inni energicznie bronią się przed
nimi, odrzucają je. Konstruują nową teleologię dziejów Rosji. Jak celnie pisze Memches:
„Warunkiem tego jest zawarcie w mentalności rosyjskiej wiekuistej zgody między caratem
a «dyktaturą proletariatu», Europą a Azją, tradycjonalizmem Cerkwi prawosławnej a laicką nowoczesnością, uduchowieniem a konsumpcjonizmem, wreszcie między dysydencką
działalnością antykomunistyczną a służbą w KGB…?” (s. 11). A wszystko to przeszyte jest
nihilizmem, relatywizmem, nacjonalizmem i fundamentalizmem religijnym, albo ich przeciwieństwami. Biedna, zagubiona Rosja. A żeby się odnaleźć najpewniej będzie reintegrować imperium. Memches świetnie uświadamia nam, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy.
Rekomendujemy.
MJCh

Paul Hollander (red.),

From the Gulag to the Killing Fields:
Personal Accounts of Political Violence
and Repression in Communist States
(Wilmington, DE: ISI Books, 2006)
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Jest to zbiór 45 relacji, wspomnień oraz raportów z komunistycznych więzień i obozów. Są to głosy ofiar, które zmieściły się
na 760 stronach. Jest dosłownie wszystko – 16 krajów, od Związku
Sowieckiego przez Polskę i Albanię, Chiny i Kambodżę, aż po
Kubę i Etiopię. Zbrodnie komunistów są przedstawione chronologicznie i geograficznie, zgodnie z dynamiką rozprzestrzeniania się czerwonej zarazy. Zaczyna
się od wczesnego Gułagu Sołżenicyna przez psychuszki Władimira Bukowskiego; potem
tekst Kike’a Dennisa o wschodnioniemieckich czekistach; Tzvetana Todorova o komunizmie
w wydaniu bułgarskim oraz Venko Markovski o Goli Otok, wyspie-łagrze dla jugosłowiańskich
komunistów, którzy występowali przeciwko Tito.
Dla polskiego czytelnika, otrzaskanego z Sowietami i Syberią, nowością (i inną jakością) będzie chiński Laogai. Poznałem kilka jego ofiar, gdy byłem woluntariuszem Amnesty
International wiele lat temu, teraz spotkałem innych, między innymi Harry’ego Wu, którego
wspomnienie znalazło się w niniejszym tomie. Pu Ning opowiada jak odsiedział 26 lat. Są też
głosy tybetańskie, w tym mnicha Palden Gyatso. Jaka była różnica między chińskimi a sowieckimi czerwonymi? Sowieci prawie zupełnie nie interesowali się życiem ludzkim. Jak się
człowiek nie dostosował – umierał. U czerwonych Chińczyków człowiek miał się nie tylko dostosować, ale pokochać wielkiego brata, a nie ginąć. Jak już się trafiło do obozu czy więzienia
u Mao, prześladowcy rozpoczynali cierpliwie proces indoktrynacji. Używano do tego tortur,
w tym światła, dźwięku (głośniki), oraz wielogodzinnych zebrań i sesji indoktrynacyjnych,
gdzie po kilkunastu godzinach pracy nieludzko zmęczeni niewolnicy musieli się publicznie
godzinami spowiadać z nieczystych, burżuazyjnych myśli.
Podobna dynamika prześladowań obowiązuje w Korei Północnej oraz, w mniejszym stopniu, w Wietnamie. Można się zastanawiać co lepsze: powolna śmierć niewolnicza w takt indoktrynacji Mao, czy też indoktrynacja jako preludium do szybkiej eksterminacji u Pol Pota
w Kambodży? Szczególnie porażające są relacje dzieci, które przedstawia Dith Pran.
W porównaniu z tym tropikalny komunizm jawi się jako coś mniej groźnego. Kuba to takie
upalne Sowiety, bo Castro uczył się od Moskwy. Jest o psychuszkach i o prześladowaniu homoseksualistów. W części o Nikaragui czytamy zarówno o instytucjach totalitarnego państwa, jak
i „spontanicznych” pogromach. Jest też o uchodźcach. Na koniec Etiopia: afrykańskie piekło,
z głodem, rozstrzeliwaniami i prześladowaniami.
Można mieć pewne wątpliwości co do doboru poloniców przez Hollandera. Dlaczego uznał żydowskiego komunistę Janusza Bardacha za godnego reprezentanta polskich skazańców w łagrach?
Można było przecież wstawić Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Albo dlaczego fragment poświęcony PRL to wspomnienie „Jana Mura” o stanie wojennym. Szkoda natomiast, że redaktor nie
przedstawił nic o latach 40. i 50., gdyż wtedy to więźniowie rzeczywiście przechodzili przez piekło.
Ale to szczegóły, zwłaszcza, że Hollander nie tylko zebrał niezwykłe bogactwo materiałów, ale i opatrzył je świetnym i wyczerpującym wstępem, w którym broni stałej wartości
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modelu totalitarnego przed rewizjonistami. Tłumaczy też różnice między czerwonym terrorem a Holokaustem: ten pierwszy dotykał wszystkich i nikt nie był przed nim bezpieczny.
Autor dochodzi do wniosku, że utopijna gorączka marksistowska miała na celu zmienienie
natury ludzkiej przemocą. Mimo że radykalna furia mijała po jakimś czasie „praktyki i instytucje stworzone w toku budowania utopii pozostawały nietknięte przez całe dekady, po tym
gdy rewolucyjne podniecenie ustąpiło stopniowo miejsca miłości władzy i przywilejów pośród
rządzących elit” (s. LXXVIII). Bardzo mocno rekomendujemy.
MJCh

Lewis Siegelbaum i Andrei Sokolov (red.),

Stalinism as a Way of Life:
A Narrative in Documents
(New Haven and London: Yale University Press, 2000)

Jest to wybór dokumentów z Sowdepii lat 30. Siegelbaum to
jeden z wiodących rewizjonistów sowietologicznych (a Sokolov
jest podobnego kalibru w wersji post-sowieckiej). Amerykański
badacz zaprzecza, że Związek Sowiecki był tworem totalitarnym.
Według niego był to „paternalizm socjalistyczny” (socialist paternalism, s. 422). Publikowane dokumenty opatrzył obszernym komentarzem, który ma na celu złagodzenie ich wymowy. Uważna analiza źródeł oryginalnych,
bez względu na wtręty redakcyjne, odsłania ponurą twarz systemu. Na przykład seria raportów
z kołchozów ukazuje mechanizm terroru.
1. Najpierw moskiewskie centrum narzuca niemożliwe do wykonania plany produkcyjne.
2. W związku z tym dyrektor kołchozu terroryzuje chłopów, aby zrealizowali te plany.
3. Ludzie albo dostarczają tyle, ile nakazano, albo są publicznie napominani i krytykowani,
albo czasami niektórzy nawet aresztowani.
4. W związku z tym kołchoźnicy zaczynają skarżyć się do władz zwierzchnich.
5. NKWD aresztuje dyrektora kołchozu.
6. Lud się cieszy, że jest sprawiedliwość i „bat’ko Stalin o nich zadbał”.
7. Centrum przysyła następnego dyrektora kołchozu i zabawa zaczyna się od nowa.
Stalinism as a Way of Life pokazuje kolaborantów, fanatyków i ofiary, czasami patologicznie
w jednej i tej samej osobie. W większości jednak ludzie się po prostu dostosowywali, chcieli
żyć. Robili co trzeba było, aby to osiągnąć, nawet jeśli wspierali system nieszczerze i pracowali słabo, to i tak było to jakieś poparcie. Ale niektórzy stawiali opór. Może nas zaszokować
antysemityzm i pro-hitleryzm (mazanie swastyk na ścianach przez dzieci) jako wyraz opozycji
przeciw komunizmowi. Jest też o terrorze, na przykład o prześladowaniu „byłych ludzi”, czyli członków przedrewolucyjnej elity. Jest też o nomenklaturze, w tym partyjniakach, którzy
traktowali swych podwładnych jako źródło rozrywki seksualnej, częste zjawisko szczególnie
na wsi.
Są też i polonica. Siegielbaum nie rozumie, że jeden z opublikowanych dokumentów – donos ojca na syna – należy czytać w kontekście tzw. operacji polskiej NKWD. W innym miejscu publikuje raport tajnej policji sowieckiej z okupowanego Przemyśla, dotyczący stosunków

w samej instytucji i wzajemnych oskarżeń o bycie szpiegami i wrogami ludu. Do komentarzy
odredakcyjnych należy odnosić się bardzo ostrożnie, albo je ignorować. Skupić się na dokumentach. Werdykt: neutralny.
MJCh

Aleksandr Sewier,

Enciklopiedia Specnaza:
Specnaz KGB – Grif sekretnosti sniat!
(Moskwa: Izdatielstywo „Jauza” – Izdatielstwo „Eksmo”, 2008)

Na pozór książka ta jest jedną z wielu tego rodzaju publikacji ery Putina: kolorowa okładka, gadżety KGBowskie i sensacyjny tytuł. Nie jest to też – jak głosi tytuł – „encyklopedia”, lecz
dość topornym stylem napisane opracowanie historyczne. Można
w nim też znaleźć specyficzną dla większości postsowieckich książek manierę: użycie formy „nasi”, która odnosi się do czekistów,
funkcjonariuszy NKWD i KGB oraz szerzej – wszystkich służących
Związkowi Sowieckiemu. Pomijając jednak te mankamenty, jest to stosunkowo szczegółowe
opracowanie historii formacji specjalnych, sił uderzeniowych sowieckiego aparatu terroru od
momentu powstania w czasie wojny domowej do początku pierwszej wojny w Czeczenii. To
ponad 700-stronicowa cegła – zawierająca procedury działania i opisy akcji – w tym także
tych nieudanych, co rzadko zdarza się „resortowym” historykom, skupiającym się z reguły na
hagiograficznym ujęciu historii swoich formacji. Wiele faktów opisanych w tej książce po raz
pierwszy ujrzało światło dzienne, w tym np. o udziale specnazowców w zwalczaniu bojówek
OUN-UPA czy podziemia niepodległościowego na terenach Litwy, Łotwy i Estonii. W publikacji pojawiają się nieliczne polonica. Tę pracę warto polecić nie tylko miłośnikom militariów,
ale również historykom zajmującym się Związkiem Sowieckim. Rekomendujemy.
WJM

Chrostopher Othen,

Franco’s International Brigades.
Foreign Volunteers and Fascist Dictators
in the Spanish Civil War
(London: Reportage Press, 2008)
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O ochotnikach – a właściwie najemnikach Kominternu – którzy
walczyli w czasie hiszpańskiej wojny domowej w szeregach Brygad
Międzynarodowych napisano setki książek i nakręcono wiele filmów.
Mało kto jednak wie, że po drugiej stronie frontu – w szeregach powstańców gen. Francisco Franco – walczyło co najmniej dwa razy więcej ochotników z całego świata.
Ludzie ci, w zdecydowanej większości idealiści, byli motywowani chęcią walki z komunizmem,
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który uznawali za „zarazę XX w.”. Obecność cudzoziemców u boku Franco była mniej spektakularna niż po przeciwnej stronie, wśród obrońców „czerwonej Hiszpanii”. Wynikało to z obiekcji
samego Franco, który podkreślał, że jego oddziały prowadzą antykomunistyczną krucjatę, ale
ma ona charakter hiszpański. Nie był on też zainteresowany w propagandowym eksponowaniu
obcej pomocy. Jego republikańscy przeciwnicy nie mieli takich skrupułów, wykorzystując czerwonych brigadistas, zarówno jako mięso armatnie, jak i oręż propagandy do hipnotyzowania międzynarodowej opinii publicznej opowieściami o idealistach spod znaku sierpa i młota.
W kilku kluczowych momentach obca pomoc, choć niezbyt duża, uratowała powstańców.
Tak było na samym początku (18 lipca 1936 r.), gdy brytyjski pilot kpt. Cecil Bepp pomógł
gen. Franco wydostać się z Wysp Kanaryjskich, przewożąc go własnym samolotem do Maroka.
Stało się to sygnałem do powstania. Kilka dni później z pomocą kilku niemieckich samolotów transportowych zorganizowano przerzut wojsk powstańczych z Afryki do Hiszpanii. Te
dwa wydarzenia były kluczowe dla powodzenia działań powstańców w pierwszych tygodniach
walk. W późniejszym czasie sformowano kilka cudzoziemskich formacji. Zaliczał się do nich
niemiecki Legion Condor – który jakkolwiek najbardziej znany, nie był wcale najliczniejszą
jednostką cudzoziemską. W tym względzie prym wiedli Włosi; Mussolini włączył się w pomoc
dla Franco, wysyłając łącznie ponad 70 tys. Korpus Ochotniczy (Corpo Truppe Volontario), jednostki lotnicze i marynarkę wojenną. Włosi ponieśli porażkę pod Guadelajara w 1936 r., ale
w kolejnych latach zrehabilitowali się, wyzwalając Malagę i kilkadziesiąt innych miejscowości.
W szeregach nacjonalistów walczyło także 10 tys. Portugalczyków oraz kilkuset Irlandczyków.
Mniej licznie reprezentowani byli Francuzi (ok. 100 ochotników), występujący pod sztandarem Joanny D’Arc; było też kilkudziesięciu białych Rosjan, Anglików, Amerykanów oraz
mniejsze grupy reprezentujące inne narodowości, w tym także Polacy.
Książka Othena, który nie ukrywa swych liberalnych poglądów, jest jednak pracą obiektywną i starannie napisaną. Autor wykonał solidną kwerendę źródłową, co pozwoliło odmitologizować niektóre wydarzenia, ale również ukazać prawdę o heroizmie antykomunistycznych
ochotników – zarówno żołnierzy, jak też brytyjskich i amerykańskich sanitariuszek i lekarzy,
którzy przybyli do narodowej Hiszpanii, spiesząc z pomocą ofiarom wojny. Tę książkę zdecydowanie warto przeczytać. Rekomendujemy.
WJM

Stanisław Vincenz,

Na wysokiej połoninie:
Prawda starowieku
(przedruk – Sejny: Fundacja Pogranicze, 2002)

Wbrew regułom wydawca nie odnotował na jakim wydaniu się
oparł – można podejrzewać, że na emigracyjnym. Jak samo nazwisko wskazuje, autor to stuprocentowy Polak, jeden z tych w naszej
elicie o cudzoziemskim pochodzeniu, z rodziny, która wybrała polskość w najczarniejszych, rozbiorowych czasach. Mimo wszystko
bowiem kultura polska była wówczas atrakcyjna. Nie tak, jak obecnie, w dobie popłuczyn
post-PRL i postmodernizmu.

W Na wysokiej połoninie Vincenz dokonał niezwykłego zabiegu. Autor prowadzi swój wywód
gwarą góralską, przybliżając nam klechdy i przypowieści Huculszczyzny. Stosując narzędzia
intelektualne z dziedziny historii, archiwistyki, archeologii, socjologii, folklorystyki oraz antropologii kulturowej, w sposób naukowy zweryfikował legendy Hucułów. A tam, gdzie nie
mógł zweryfikować, zaznaczał, że są potrzebne dalsze badania: „Dzieje napadu Dmytrowych
watah nie są znane dokładnie i dokumentarnie, bo akta kuckie [Kuty, miasto na Pokuciu nad
Czeremoszem] gdzieś zaginęły, i dotąd ich nie odnaleziono. Może są w Czerniowcach, może
aż w Wiedniu” (s. 331). Vincenz doszedł do zaskakującego dla niektórych wniosku, że ludowe gawędy i dumki, przekazywane ustnie przez pokolenia, oparte są generalnie na faktach
historycznych. A ich główny leitmotif to pochwała wolności w społeczeństwie góralskim, stającym stale w opozycji do centralizatorskich zabiegów bliższych i dalszych centrów władzy.
Właściwie praca powinna nazywać się „Słoboda”, czyli wolność. Mocno rekomendujemy.
MJCh

John Earl Haynes i Harvey Klehr,

In Denial:
Historian, Communism & Espionage
(San Francisco: Encounter Books, 2003)
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Ta książka powinna nosić tytuł: „Nie do wiary”. Rzecz dotyczy tego, jak przez pięćdziesiąt lat czerwoni zdrajcy i liberalni
„użyteczni idioci” nie dostrzegali prawdziwej natury komunizmu.
A szczególnie odmawiali prawa do dyskutowania o zbrodniach sowieckiego totalitaryzmu i jego pochodnych. „Wysiłki, aby «znormalizować» Holocaust i pomniejszyć jego horror nadal powodują
gniew i potępienie”. No, ale przecież komunistyczne „ofiary są znacznie liczniejsze niż ci
zamordowani przez europejskie faszyzmy. Jednak ten niesamowity ludzki koszt komunizmu
prawie wcale nie został odnotowany w amerykańskim życiu intelektualnym. Co gorsza, duża
grupa amerykańskich intelektualistów obecnie otwarcie oklaskuje jedną z najbardziej krwawych ideologii w historii ludzkiej i gloryfikuje ją. I zamiast traktować tych intelektualistów jak
pariasów, zajmują oni bardzo prominentne miejsca w amerykańskich uniwersytetach i w życiu
kulturalnym” (s. 1). Haynes i Klehr kontynuują: „komunizm jako fakt społeczny jest martwy.
Ale komunizm jako miłe wyobrażenie «postępowego» wizerunku świata żyje sobie, tchnąc
ducha życia w iluzje i historyczne fałsze, które wspierały tę morderczą i straszną ideologię.
Intelektualna zimna wojna niestety się nie skończyła. Uczelniani rewizjoniści, którzy pacykują historię amerykańskiego komunizmu, w przyjemny sposób traktują swoje nauki i badania
jako przygotowywanie nowego pokolenia radykałów do obalenia amerykańskiego kapitalizmu
i jego demokratycznego ładu konstytucyjnego w imię sprawiedliwości społecznej i pokoju.
Kontynuując zimną wojnę w historii, mają zamiar odwrócić zwycięstwo Zachodu i przekonać
następne pokolenie, że zła strona wygrała, i przygotować się na nową walkę” (s. 8‑9).
I tutaj następuje szczegółowa lista bibliograficzna różnych intelektualnych gniotów pisanych o amerykańskich komunistach, jako o wspaniałych, niewinnych i idealistycznych postępowcach. Wymieniani są czołowi lewicowi i liberalni historycy oraz inni fałszerze dziejów.
Haynes i Klehr irytują się, pisząc o tych ludziach: „Niektórzy z nich przedstawiają pewne
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siebie wywody na temat dokumentów, o których przyznają, że ich nie widzieli, albo potępiają
książki, o których przyznają, że ich nie czytali… Nie jest całkiem jasne jak sklasyfikować taką
działalność intelektualną. Ale na pewno nie jest to historia” (s. 232). W Polsce na pewno sami
czytelnicy szybko znajdą sobie odpowiednie analogie.
Autorzy konkludują: „Mimo wszystkich nowych dowodów archiwalnych na temat sowieckiego szpiegostwa i amerykańskich szpiegów, rewizjonizm wciąż dominuje uczelnie wyższe
i establishment historyczny. Wiodące periodyki historyczne nie drukują prac, które odnoszą
się krytycznie do Komunistycznej Partii USA, albo w sposób pozytywny do amerykańskich
antykomunistów. W tych periodykach nie ma miejsca na debatę o amerykańskim komunizmie i sowieckim szpiegostwie; rewizjonizm rządzi bezwzględnie. Rewizjonistyczna historia
nadal jest wykluczona z konieczności dostosowania się do standardów naukowego warsztatu,
które stosuje się na innych polach. Praktyka naukowa przywoływania prac, w których znajdują
się nieprawidłowości i kłamstwa na temat sowieckiego szpiegostwa pozostaje bez zmian. Na
uczelniach wyższych panuje konwencja przyjmowania pro-komunistycznej dezinformacji jako
autentycznej historii. Elementarne standardy dowodów i logiki są ignorowane, a polityczne
preferencje triumfują nad faktograficzną akuratnością” (s. 232).
Zirytowani Haynes i Klehr napisali: „To jest intelektualnie chora sytuacja” (This is an intellectually sick situation, s. 232). Przypomnijmy, że omawiana praca nie dotyczy post-PRL, a USA.
Zdecydowanie rekomendujemy.
MJCh

Tomasz Nowakowski, Mariusz Skibiński,

Legion Condor.
Hiszpańska wojna Hitlera
(Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2011)

Wbrew temu, co deklaruje wydawca, nie jest to pierwsze wydanie tej książki – ta pierwotnie ukazała się bowiem nakładem Bellony
i wydawnictwa Lampart w 1994. Wówczas do grona autorów zaliczał
się także Krzysztof Zalewski. Rzut oka na bibliografię wystarczy,
żeby stwierdzić, że pracy tej nie da się zaliczyć do publikacji naukowych. To nie jest zarzut, taka literatura też jest potrzebna, ale skoro jest to jak na razie jedyna
praca w języku polskim o tej formacji, autorzy po prostu mogli się bardziej postarać. Mieli na to
wiele czasu.
W sumie jest to dość popularne i w zasadzie odtwórcze dzieło, oparte w większości o literaturę niemiecko- i angielojęzyczną, choć i tu są luki, gdyż nie uwzględniono np. fundamentalnej pracy Lucasa Molina Franco i Jose Marrique Garcia Soldiers of Von Thoma. Legion
Condor Ground Forces in the Spanish Civil War (Atglen PA: Shiffer Military History, 2008). Szkoda
też, że autorzy nie sięgnęli po dokumenty archiwalne, jak również po publikacje hiszpańskie.
Mogłoby to w zasadniczy sposób uzupełnić i podnieść wartość tej pracy. W obecnej edycji
dokonano pewnych dość kosmetycznych korekt, np. dodano aneksy zawierające biogramy oficerów i głównych pilotów Legionu Condor oraz teksty piosenek z polskim tłumaczeniem.
Pojawił się też rozdział o hiszpańskich ochotnikach walczących na froncie wschodnim pod niezbyt naukowym tytułem: „Wdzięczność generała Franco”. Reszta to niemal reprint publikacji

sprzed 17 lat. W omawianej pracy jest jeszcze jedno novum, warte osobnego skomentowania: rozdział poświęcony bombardowaniu Guerniki. Powstał on z rozwinięcia kilku akapitów
zawartych w poprzednim wydaniu. Niestety autorzy, jak można przypuszczać, kierując się
polityczną poprawnością, ograniczyli się do dopisania do pierwotnego tekstu kilku okrągłych
zdań, aby nie narazić się na zarzut historycznego rewizjonizmu.
Sprawa Guerniki, o której pisaliśmy w Glaukopisie nr 9/10 (2007‑2008), jest jednym z głównych
mitów europejskiej lewicy i od początku była starannie obrabiana propagandowo – podejmując
ten temat, należy wykazać się szczególną starannością i skrupulatnie sprawdzać każdą informację.
Nasi autorzy tego nie zrobili i nieświadomie powtórzyli różne fantazje, np. o korespondentach zagranicznych, którzy mieli rzekomo dotrzeć do płonącego miasta i opisać efekty nalotu. Tymi „korespondentami” był George L. Steer z londyńskiego Timesa, który nie ruszył się nawet ze swojego
hotelu w Bilbao. Jego poruszające opisy tragedii zbombardowanego baskijskiego miasteczka powstały na podstawie własnej fantazji i wytycznych kominternowskiego propagandzisty Willi’ego
Muenzenberga. Inna rzecz: obaj autorzy najpierw bezkrytycznie podają szacunkową liczbę 1600
ofiar nalotu, a kilka linijek niżej pojawia się liczba 120 ofiar, które odnotowano w miejskich dokumentach. Nie zastanowiła ich rażąca rozbieżność tych danych. Nie postarali się też o weryfikację
innych informacji, z wyjątkiem jednej, zupełnie absurdalnej opowieści o ostrzeliwaniu płonącego
miasta przez samoloty z broni maszynowej, co nie miało sensu, a także nie było możliwe z powodu gęstej zabudowy oraz… dużego zadymienia, o czym już nie wspomnieli.
Generalnie rozdział o Guernice wydaje się zdecydowanie niedopracowany, a cała książka
napisana pobieżnie i niezbyt starannie. Szkoda też, że praca tak bogato ilustrowana zdjęciami
(co akurat mogło być jej poważnym atutem) nie została wydrukowana na papierze kredowym,
który w odróżnieniu od offsetowego nadaje się do edycji zdjęć. Książka dla osób zainteresowanych militariami, o ile nie mają one dostępu do publikacji zachodnich (szczególnie Shiffera
i Bendera). Werdykt: neutralny.
WJM

Katarzyna Błachowska,

Wiele historii jednego państwa: Obraz dziejów Wielkiego
Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków
polskich, rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w XIX w.
(Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2009)

458

Ta praca jest świetnym repertorium dla profesjonalistów
i wspaniałą ściągawką dla amatorów. Pamiętam, jak na seminarium o Rosji u prof. Richarda Wortmana musiałem czytać m.in.
Pawła Miliukowa w oryginale. Na studiach doktoranckich człowiek po prostu musiał przebijać się przez tego rodzaju źródła,
ale po latach nie ma pierwodruków pod ręką. Dlatego wielka
monografia historiograficzna Katarzyny Błachowskiej, wyważona, ciężka, systematyczna jest bardzo pożądana. Krótko: gdy na
Kresach stała Rzeczpospolita, była tylko jedna, choć różnorodna,
narracja w Wielkim Księstwie. Od XVIII w. na zachód zaczęła się
wdzierać Moskwa i jej władze ustaliły państwową linię polityki
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historycznej. W XIX w. do tego dołączyli się etnonacjonaliści litewscy, ukraińscy i białoruscy. „Polacy”, czyli zwolennicy Rzeczypospolitej, kontrowali. W związku z tym „poznajemy
Wielkie Księstwo Litewskie jako państwo litewskie, obejmujące swymi granicami znaczne
tereny Rusi, jako państwo ruskie (zachodnio-ruskie, litewsko-ruskie, białorusko-litewskie),
a ostatecznie jako państwo, którego w zasadzie nie było” (s. 355). Interpretacje stworzone
wtedy pozostają aktualne do dziś, jako narracje różnych nacji spierających się o spuściznę
Wielkiego Księstwa i zabiegających o wpływy w Intermarium. Byłoby dobrze, gdyby zainteresowali się tą pracą również politycy, aby nakreślić polską politykę w stosunku do tej części
świata. Rekomendujemy.
MJCh

Zofia Reklewska-Braun, Kazimierz Braun,

Bracia Adamowiczowie: Pierwsi polscy
zdobywcy północnego Atlantyku
(Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)

Autorzy wyciągnęli z mroków niepamięci wspaniałe postaci nowoczesnych wcieleń sienkiewiczowskich bohaterów: Rzędziana,
Soroki i Luśni. Rzecz jest o potomkach szlachty zaściankowej
z ziem zabranych jeszcze w drugim rozbiorze, którzy znaleźli się w Ameryce w latach 20. XX w. Bracia Adamowicze (a nie
Adamowiczowie, jak niezręcznie poprawiła redakcja) byli anarcho-kapitalistami i polskimi patriotami. W USA połknęli bakcyla lotniczego, a hobby swoje
finansowali, pędząc i sprzedając samogon – dochody mieli niemałe, bo działo się to w czasach
prohibicji. W rezultacie w lipcu 1934 r. kupili samolot, przelecieli Atlantyk i dotarli do Polski,
gdzie powitano ich najpierw ze zdziwieniem, a potem fetowano jak bohaterów. – „Po co tu
przylecieliście?” – zapytano ich po wylądowaniu. – „Bo kochamy Polskę”. Potem Adamowicze
wrócili do swojej drugiej, amerykańskiej ojczyzny, gdzie ich aresztowano, i trafili do więzienia
za handel bimbrem. Wszystko to niesamowita przygoda „zwykłych” ludzi, naszej szlachty.
Wielce rekomendujemy.
MJCh

Wspomnienia o polskich Habsburgach.
Z Marią Krystyną Habsburg rozmawiali
Krzysztof Błecha i Adam Tracz
(Żywiec: Bonimed, 2009)

Bohaterką tej książki jest Jej Arcyksiążęca Mość Maria
Krystyna von Habsburg Żywiecka. Jest to biały kruk, nie do dostania. Fascynujący wywiad. W jednej pigułce dostajemy lekcję
dyplomacji habsburskiej: Alia bella gerunt, tu, felix Austria nube,

twardej kindersztuby, arystokratycznej rodziny, mszy łacińskiej, polskiego patriotyzmu (jej
szwedzka matka była w zaprzysiężona w ZWZ) i żywieckiej dumy (również z piwa!). „Nasze
wychowanie było nie tylko patriotyczne, ale i katolickie. Można je podsumować: Bóg, Honor
i Ojczyzna” (s. 91).
Rozmówczyni unika modnej psychoanalizy, samobiczowania, masochistycznego obnażania najbardziej intymnych spraw rodzinnych, a z wielką klasą, przejrzystą klarownością
i twardą godnością opowiada, jak było i jak powinno być. I można zobaczyć jaką dobrą Polką
może być szwecko-austriacka arystokratka. Jej antygermanizm jest na wskroś starej daty,
jak u większości emigracji niepodległościowej. Tak pisze o części własnej rodziny: „Oni byli
Niemcami pierwszej klasy, zdradzili Polskę” (s. 46). I dalej: „Nic nie chcę mieć do czynienia
z kimś kto podpisał Volkslistę, choćby to był mój własny brat!” (s. 141). Zresztą o wschodnich sąsiadach ma podobne przekonanie: „Bardzo często mówiąc o Niemcach i Rosjanach,
wyrażam się dosyć dosadnie, a może nawet czasami przesadzam ze słowami… Ja jednak
jestem dosyć sceptyczna w sprawie przyjaźni, polsko-niemieckiej i polsko-rosyjskiej.
Uważam, że oni tylko czekają, by zjeść Polskę” (s. 158). A za wszystkim stoi Sienkiewicz.
Mocno rekomendujemy.
MJCh

Gaweł Strządała,

Niemcy w myśli politycznej Władysława
Studnickiego
(Opole: Uniwersytet Opolski, 2011)
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Książek omawiających polską myśl polityczną nigdy nie będzie
za wiele – a szczególnie takich, które dotyczą mało znanych aspektów tego tematu.
Władysław Studnicki jest obecnie wielkim nieobecnym polskiej świadomości historycznej, a jego nazwisko niewiele mówi
nawet historykom i politologom. Jego koncepcje stanowiły ideowe
alter ego programu politycznego Romana Dmowskiego.
Studnicki był zwolennikiem aktywnej obecności Polski na obszarach odległych kresów
wschodnich I Rzeczypospolitej jako cywilizacyjnej misji naszego kraju. Był zdecydowanym
wrogiem Rosji, a później Związku Sowieckiego i komunizmu, upatrując w nich główne zagrożenie dla Polski. Ale przede wszystkim był on admiratorem Niemiec – w każdej z możliwych
wersji ustrojowych. Wyrażał przekonanie, że odbudowa Polski w oparciu o Niemcy jest możliwa, podobnie zresztą, jak i ścisła współpraca Warszawy z Berlinem na zasadach równorzędnego partnerstwa. Wspólpraca ta, jego zdaniem, mogłaby przynieść korzyści obu państwom.
Książka Strządały opisuje ewolucję koncepcji Studnickiego, poczynając od przełomu XIX i XX
w., aż do początku lat 50. W zmieniających się warunkach i układach polityczych trwał on
konsekwentnie przy swojej idēe fixe, zawsze umiejąc starannie uzasadnić swoje stanowisko.
Książka Strządały to dobrze napisane i szczegółowo udokumentowane opracowanie naukowe. Rekomendujemy.
WJM
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Leszek Bednarczuk,

Językowy obraz Wielkiego
Księstwa Litewskiego: Millenium
Lithuanie MIX-MMIX
(Kraków: Lexis, 2010)

To etno-lingwistyczne continuum, odszyfrowana dla laika łamigłówka językowej spuścizny kresowej. Jest to bezcenna pomoc
naukowa dla profesjonalisty badającego Kresy. Autor rozróżnia
osiem etnolektów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w tym, obok
litewskiego, białoruskiego, polskiego i jidisz, również język tatarski, dialekt Karaimów, gwary
pogańskie z Narewu oraz mowę starowierców rosyjskich. Wszyscy doskonale się porozumiewali, mieszając swoje języki. Naturalnie dla szlachty – tej wyedukowanej – była łacina jako
polityczna i naukowa lingua franca, ale dla wszystkich najłatwiej było po „tutejszemu”. Co
zresztą do pewnego stopnia funkcjonuje na starych ziemiach WKL do dzisiaj, szczególnie
na wsi. Autor wiąże nić ciągłości od zarania dziejów do czasów współczesnych, nawiązując
do wzajemnych stereotypów, animozji oraz przyjaźni, w tym ostatnim wypadku choćby między Łotyszami a Polakami, od pogaństwa do współpracy z 5. Brygadą AK „Łupaszki”. Praca
jest wynikiem benedyktyńskiej cierpliwości, etymologię słów autor rozszyfrowuje zawsze na
podstawie wielu źródeł, częstokroć ilustruje ewolucję znaczenia słów całymi frazami. Jest
wszystko: od „tajnego” zapisu polskiego i rusińskiego pismem arabskich Tatarów, aż po gwarę
flisaków na Wilii. Rekomendujemy.
MJCh
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KSIĄDZ TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI:

„Gdy kiedyś układałem swoje drzewo genealogiczne, to ze zdziwieniem stwierdziłem, że pradziadków czy prapradziadków, którzy byli czystej krwi Polakami, mam niewielu. Choć jestem urodzony w centrum Krakowa, to
jednak pochodzę z rodziny, która tak ze strony ojca, jak i matki, wywodzi się z Kresów Wschodnich. Ziemie
te leżą obecnie w granicach nowych, młodych państw, które powstały po upadku niechlubnego Związku
Radzieckiego, ale to one są dla mnie moją ojczyzną.
Jeżeli więc cieszę się, że jestem obywatelem Polski, to właśnie z powodu tego wszystkiego, co przez wieki działo się nad Niemnem, Prypecią i Dniestrem. Nad brzegami bowiem tych rzek moi przodkowie – Ormianie, Polacy
i Rusini, żyli przez wieki we wzajemnej symbiozie, choć na co dzień mówili różnymi językami, a w dni świąteczne
chodzili do różnych świątyń. Tutaj, pomimo wielu innych różnic, wzajemnie przenikały się odmienne kultury,
tradycje i wyznania. Sprzyjała temu fundamentalna zasada dynastii Jagiellonów, która głosiła, że należy szanować każdego mieszkańca, niezależnie od jego pochodzenia i religii. Na tym zbudowana była Rzeczypospolita
Obojga Narodów, która w rzeczywistości była Rzeczpospolitą Bardzo Wielu Narodów. Na tym tworzył się klimat
kresowych miasteczek, gdzie przy jednej ulicy sąsiadowały ze sobą: cerkiew, kościół, zbór, synagoga, a nawet
i meczet. Prawdziwa mozaika o niepowtarzalnej urodzie. Oczywiście nie było to sielanką. Od czasu do czasu
powstały ostre konflikty, dochodziło do aktów przemocy. Warto jednak pamiętać, że gdy w Europie zachodniej toczyły się krwawe konflikty narodowościowe lub wyznaniowe, gdy w Paryżu miała miejsce okrutna Noc
św. Bartłomieja, a w Niemczech nie mniej okrutna Wojna Trzydziestoletnia, to właśnie wtedy państwo polskie,
a szczególnie jego wschodnie tereny były schronieniem dla prześladowanych. Tutaj bowiem chronili się hugenoci francuscy, jak i Żydzi znad Renu, czy chrześcijanie z egzotycznych terenów pod świętą górą Ararat.
Dziś Polska ponownie, także dobrowolnie, jest w innym związku narodów i kultur. Jako obywatel Trzeciej
Rzeczpospolitej, a zarazem Unii Europejskiej, jestem dumny z duchowego dorobku Rzeczpospolitej Pierwszej
i Drugiej. Szczególnie z dziedzictwa kresowego. Co więcej, uważam, że niejeden obywatel tego czy innego
europejskiego kraju może się od mojej ojczyzny uczyć wspomnianego szacunku i życia w symbiozie. Obyśmy
w nowej strukturze międzynarodowej żyli wspólnie ze sobą, tak jak na przykład przez wiele pokoleń sześć różnych narodowości (a co za tym idzie sześć różnych wyznań) żyło ze sobą w niewielkim miasteczku Kuty nad
Czeremoszem, na pograniczu pomiędzy województwem ruskim a Mołdawią”.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Odpowiedź na pytanie redakcji Uważam Rze: „Czy jestem dumny
z Polski”, Uważam Rze, 27 lutego 2012.
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PROFESOR NORMAN DAVIES:

464

„Powstanie Warszawskie było niesamowitym sukcesem wojskowym. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale nikt,
zaczynając od gen. Tadeusza «Bora» Komorowskiego, nie miał złudzeń, że Armia Krajowa będzie w stanie
odnieść zwycięstwo nad Niemcami i Armią Czerwoną. Na froncie niemiecko-sowieckim były wtedy miliony żołnierzy i w Powstaniu Armia Krajowa miała przetrwać do tygodnia. […] Jak zaznaczył Davies, pomimo pesymistycznych prognoz, powstańcom udało się walczyć nie 6‑7 dni, ale aż 9 tygodni:
– To był niesamowity sukces wojskowy, kiedy 30 tys. amatorów walczyło codziennie z zawodowym wojskiem
mającym samoloty i artylerię. Armia Krajowa nie miała też pomocy Zachodu, na którą liczyła, mimo tego trzymali się do końca. Każdy wie, że nie tylko Powstanie Warszawskie, ale i cała historia Armii Krajowej skończyła
się tragedią. Oni walczyli z Niemcami wojskowo, ale potem wpadli w pułapkę sojuszników. I znowu mało kto
oczekiwał takiego zakończenia – zaznaczył historyk. Według Daviesa to Amerykanie, którzy mocno popierali
Stanisława Mikołajczyka i rząd na emigracji, wraz z Brytyjczykami zachęcali Polaków do walki, wierząc, że Stalin
będzie dobrym sojusznikiem: – Nie dlatego, że sowiecki przywódca tak kochał Polskę, bo każdy chyba wiedział,
że tak nie było. Ale wierzyli, że w interesie solidarności z sojusznikami zachowa się właściwie. Wszyscy jednak

medialny przeciĄg

się mylili. Nawet marszałkowie radzieccy. 8 sierpnia 1944 roku Rokossowski i Żukow przysłali do Stalina plan
wyzwolenia Warszawy i ofensywy dalej w kierunku Berlina. Czyli, że oni stojący na czele Armii Czerwonej myśleli,
że następnym krokiem będzie wyzwolenie Warszawy. Tylko Stalin, nie wiadomo dokładnie dlaczego, tego planu
nie przyjął. Tak to wyglądało”.

Norman Davies, „Powstanie Warszawskie było niesamowitym sukcesem”, PAP, 13 lutego 2012.
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Doktor hab. Bogusław Kopka, historyk z IPN:

„To NKWD założyło łagry w Polsce i przez pewien czas je prowadziło, a potem przekazało polskiej bezpiece.
Pierwszymi gospodarzami tych obozów byli właśnie Sowieci, później wraz z wycofywaniem się tych jednostek
były one przekazywane lokalnym władzom bezpieczeństwa. Na terenie Polski istniało po wojnie 206 obozów
pracy zwanych «polskim Gułagiem». W jaki sposób powstało w tak krótkim czasie aż tyle łagrów? – Po prostu
wykorzystano całą sieć obozów, jakie zostały zbudowane przez okupanta niemieckiego. Pierwszym obozem
zajętym przez Armię Czerwoną był Majdanek. Praktycznie następnego dnia został przejęty przez NKWD. Drugim
obozem przystosowanym przez Sowietów był Auschwitz. […] Badanie historii polskich obozów pracy jest trudne z uwagi na to, że dokumenty po nich zostały zniszczone. Dlatego historycy sięgają po źródła pośrednie, m.in.
z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego czy np. akta stanu cywilnego. Te ostatnie pomagają ustalić skalę
śmiertelności w tych obozach, a wcale nie jest to łatwe. «Polski Gułag» pochłonął blisko 25 tys. osób. To jest minimum – w porównaniu z rosyjskimi łagrami, w tych założonych przez NKWD w Polsce panowała większa śmiertelność. Przez te obozy pracy przewinęły się dziesiątki tysięcy osób. W 1947 r., kiedy odnotowano apogeum
tego typu represji, przebywało w nich ponad 57 tys. więźniów. Po 1950 r. obozy te zyskały nowe formy. To nie
znaczy, że mamy do czynienia z końcem Gułagu. Pojawiła się bowiem nowa forma represji – ośrodki pracy więźniów, jak obozy górnicze czy budowlane. W latach 1950‑1954 na obóz pracy zostało skazanych 60 tys. osób”.
„Sowieci założyli «polski Gułag»”, portal internetowy Aspekt Polski, 5 listopada 2011.

http://aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4879&Itemid=1
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Piotr Zychowicz o „polskich obozach koncentracyjnych”:

„Twierdzenie, że obozy utworzone po zakończeniu II wojny światowej na terytorium okupowanej przez Związek
Sowiecki Polski były «polskimi obozami koncentracyjnymi» to nieporozumienie. Taką tezę lansuje w swoim głośnym ostatnio filmie Paweł Sieger oraz wspierająca go Gazeta Wyborcza. Jednocześnie ta sama gazeta nigdy
nie napisałaby o Stalinie jako o «rosyjskim dyktatorze». O łagrach jako o «rosyjskich obozach koncentracyjnych»
czy o Katyniu jako o «rosyjskiej zbrodni». I słusznie. Wszystko to było bowiem dziełem nie Rosjan, ale Sowietów
– przedstawicieli internacjonalistycznej ideologii komunizmu. Ludzi, którzy dla nowej wiary swoją narodowość
odrzucili. Właśnie z tego powodu Gazeta Wyborcza (i słusznie) nigdy nie określiłaby zbrodni popełnionych przez
funkcjonariuszy UB pochodzenia żydowskiego mianem «zbrodni żydowskich». Mało tego, każdego, kto by tak
zrobił, natychmiast uznałaby za antysemitę. Doprawdy nie rozumiem więc dlaczego do funkcjonariuszy UB polskiego pochodzenia mamy stosować inne zasady? Tak jak łagry na Kołymie były sowieckie, a nie rosyjskie, tak
obozy w Świętochłowicach czy Jaworznie były nie polskie, tylko komunistyczne. Każdy przyzwoity Polak utożsamia się z więzionymi w nich żołnierzami podziemia niepodległościowego, a nie gnębiącymi ich na polecenie
Moskwy ubeckimi strażnikami. Ci ostatni – wbrew temu, co pisze GW – wcale nie identyfikowali się z Polską, ale
ze Związkiem Sowieckim.
Wpływowe w III RP środowiska od lat starają się zohydzić polską historię i pokazać, że Polacy «byli nie tylko
narodem ofiar, ale także sprawców». Łapią się więc każdej okazji, aby udowodnić tę tezę. Jak widać czasami
przybiera to formy niepoważne”.

Piotr Zychowicz, „Po wojnie nie było «polskich obozów»”, Bolg Rzeczypospolitej, http://blog.
rp.pl/zychowicz/
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M
 arcin Wojciechowski (Gazeta Wyborcza) o rzekomych obozach
koncentracyjnych w Polsce „ludowej”:

„Za sprawą filmu Pawła Siegera Polskie obozy koncentracyjne wraca dyskusja o obozach pracy w latach 194549. Siedzieli w nich niemieccy jeńcy, ludzie oskarżeni – zasadnie bądź nie – o współpracę z III Rzeszą, żołnierze
antykomunistycznego podziemia, a także żołnierze lub sympatycy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), z którymi walczono w Bieszczadach. Część historyków i publicystów – zwłaszcza z prawicy – protestuje przeciwko
określeniu «polskie obozy». Zgadzam się, że trzeba walczyć z taką zbitką w odniesieniu do hitlerowskich obozów
koncentracyjnych podczas wojny i obozów zagłady na ziemiach polskich, jak choćby Auschwitz. Ale po wojnie
Polska była już państwem. Niesuwerennym, ale jednak państwem. Wszak III RP zachowała ciągłość prawną
z PRL. Uznaje prawo z tamtego czasu, dyplomy wyższych uczelni, decyzje administracyjne, zmiany własności,
chyba że coś przeprowadzono z naruszeniem prawa. Uchylanie się od terminu «polskie obozy koncentracyjne»
z okresu powojennego jest więc niepoważne. To wygodne umycie rąk z niegodziwości popełnionych przez stalinowski PRL. Łatwo wszystko zwalić na komunistów albo Sowietów. Ale zbrodni komunistycznych dokonywali
najczęściej Polacy. Szeregowymi wykonawcami nie byli przysłani z Moskwy oficerowie, lecz ludzie – często
różnej narodowości, w tym żydowskiej – ale utożsamiający się z Polską, mający polskie dokumenty, nazwiska,
mówiący po polsku. Najwyższy czas mieć odwagę to przyznać, a nie stroić się wiecznie w piórka ofiar”.

Marcin Wojciechowski, „Po wojnie były «polskie obozy»”, Gazeta Wyborcza, 24 lutego 2012.
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Piotr Semka o historycznym rewizjonizmie w wersji pseudośląskiej:

„Na naszych oczach rozkwita rewizjonistyczna historia ślązakowska, zachęcająca do tworzenia mentalnej
przepaści między wymyślonym narodem śląskim a Polską. W kwietniu 2007 r. Związek Ludności Narodowości
Śląskiej ogłosił list do władz UNESCO, wzywający do odrzucenia wniosku polskich władz, aby obóz w Auschwitz
nazwano «niemieckim, nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady 1940‑1945». W opinii ZLNŚ podkreślanie niemieckiego charakteru obozu miało zamaskować fakt, że «po wojnie był to polski obóz koncentracyjny»”.

Piotr Semka, „Jak podzielić historią”, Uważam Rze, 18 marca 2012.
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Ksiądz Tadeusz Ślipko, żołnierz września 1939 r., jezuita:

„Dziś często wracam myślami do II RP i jej ziem wschodnich. Do tamtej przyrody, krajobrazów, miasteczek
i ludzi. Polaków, Żydów, Ukraińców i spolszczonych Niemców, którzy przyjechali już za czasów austriackich
– opowiada ks. Ślipko. – Tego świata i jego etosu już nie ma. Z bólem obserwuję, że wartości, które wtedy były
dla nas święte, dziś dla wielu Polaków są niezrozumiałe lub wręcz śmieszne”.

Piotr Zychowicz, „Rówieśnicy niepodległości”, Rzeczpospolita 9 listopada 2011.

8

M
 ieczyslaw Herod, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., kawaler krzyża
Wojennego Virtuti Militari, żołnierz Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie,
więzień polityczny w PRL:

466

„Gdy w 1989 roku Polska po raz kolejny odzyskała niepodległość, myślałem, że będzie tak jak w 1918 roku. Że
wrócą przedwojenne czasy. Oczywiście nasza niepodległość ma się bardzo dobrze, ale ostatnie dwudziestolecie przyniosło także sporo rozczarowań – zaznacza Mieczysław Herod. – Ludzie pędzą za pieniędzmi i posadami. Politycy myślą zaś tylko o tym, jak się nachapać. Liczy się dla nich tylko prywata. A jakim mówią językiem!
Mojemu ojcu, choć był zwykłym rolnikiem, nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby wyłudzić od państwa choćby
złotówkę. Dziś państwo dla wielu to dojna krowa. II RP to był inny świat”.
Piotr Zychowicz, „Rówieśnicy niepodległości”, Rzeczpospolita, 9 listopada 2011.
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C
 zesław Blicharski, rodem z Tarnopola, przed wojną członek Młodzieży
Wszechpolskiej we Lwowie, walczył w 1939 r., więzień Gułagu i żołnierz gen.
Andersa, następnie lotnik w Dywizjonie 300. Do PRL przyjechał w 1956 r.:

„Inaczej wyobrażałem sobie powrót do Polski. Myśleliśmy, że przyjedziemy, uklękniemy i pocałujemy ojczystą
ziemię. Ale jak tu całować, gdy przede mną stały buty z sowieckiej dermy, na nogach komunistycznego «oficera». Same chamy. Chamskie zachowanie, chamskie, czerwone, toporne gęby. Mówiliśmy tym samym językiem,
ale to byli inni ludzie. Przedstawiciele innego narodu”.
Piotr Zychowicz, „Rówieśnicy niepodległości”, Rzeczpospolita, 9 listopada 2011.
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W
 spomnienie Krystyny Balcerzak (z domu Łapińskiej) o ostatnich partyzantach podziemia antykomunistycznego:

„Po 1947 r. pomaganie im stało się bardzo niebezpieczne. Ludzie bali się. Oddziały też już nie były takie duże,
ale grupki po pięciu, sześciu. A chłopcy – weseli, przyjemni i religijni, rano zawsze modlili się, mieli swoją pieśń.
Wódki nie pili, a jeśli – to bardzo mało. Psy zupełnie inaczej szczekały na nich – delikatnie, piskliwie, przyjaźnie.
Wtedy mówiliśmy: partyzanci idą, bo psy tak szczekają”.

Maciej Rosalak, „«Lalka» namierzono, osaczono i zastrzelono dopiero w 1963 r.”,
Rzeczpospolita, 11 maja 2011.

11

Leszek Kołakowski o swojej młodości w Warszawie w latach 40.:

„Myśmy chodzili i nosili czerwone gwiazdki z sierpem i młotem, śpiewaliśmy piosenki ze słowami Bruno
Jasieńskiego, która się kończyła «o Polską Republikę Rad». Nosiliśmy nagany w kieszeniach, przyjaźniliśmy
się z bezpieką, takich nas było niewielu na uniwersytecie. Myśmy w zasadzie nienawidzili tej nacjonalistycznej
frazeologii gomułkowskiej. Tej, co głosiła – demokracja, naród, Maria Konopnicka, Kościuszko. To wszystko
bzdura. My jesteśmy komunistami i chcemy komunizmu. To, że się wyrzuciło [w 1948 r.] Gomułkę, było dla nas
bardzo przyjemne”.

Piotr Gontarczyk, „Filozof pod lupą”, Rzeczpospolita, 4‑5 listopada 2006.

12

Seweryn Blumsztajn o 1 marca – Święcie „Żołnierzy Wyklętych”:

„Zawsze ci sami: «żałobnicy smoleńscy», skrajna nacjonalistyczna prawica (ONR, Młodzież Wszechpolska,
NOP), kluby Gazety Polskiej, patriotyczni kibole, nieodzowny profesor Jan Żaryn. I oczywiście działacze PiS.
Konsekwentnie próbują zawłaszczyć wszystkie patriotyczne symbole i zbudować swoją, «prawdziwie polską»,
wersję najnowszej historii. W tej wersji bohaterami są tylko ci, którzy do komuny strzelali – reszta to zdrajcy. Nie ma
w takiej historii miejsca na wszystkie formy obywatelskiego oporu, na powojenną walkę PSL, październikową rewoltę w 1956 r., na KOR czy po prostu na pracę odbudowywania kraju. «Solidarność» jest w tej wersji akceptowana
pewnie dlatego, że to był cały naród. A naród, ten prawdziwy, cały czas walczył. Ale Wałęsa, wiadomo – agent”.

Seweryn Blumsztajn, „Zostawcie tych żołnierzy”, Gazeta Wyborcza, 28 lutego 2012.
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Piotr Szubarczyk, historyk z IPN:

„Czy wszystko w «komentarzu» Blumsztajna zasługuje na potępienie? Owszem, jest jedna rzecz, wskazująca
na postęp. Blumsztajn nie pisze już o «bandytach», jak jego ideologiczni poprzednicy, tylko o «żołnierzach».
Dobre i to”.

Piotr Szubarczyk, „Blumsztajn się gniewa”, Nasz Dziennik, 1 marca 2012.
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D
 oktor Tomasz Łabuszewski, historyk z IPN, o „Żołnierzach Wyklętych”
i powojennym powstaniu antykomunistycznym:

„Twierdzenie dziś, że członkowie podziemia antykomunistycznego to czarna reakcja – bo takie głosy do dzisiaj
się pojawiają – to kontynuowanie kłamstw komunistycznej propagandy. To w PRL mówiono, że żołnierze wyklęci
byli «dziećmi pańskiej Polski». To nieprawda. Z badań wynika, że ich walka była emanacją wolnościowych dążeń
wszystkich grup społecznych i zawodowych. Od socjalistów po członków Stronnictwa Narodowego. Od chłopów
do inteligentów i przedstawicieli ziemiaństwa. Paradoks polega na tym, że «władzę robotniczo-chłopską» zwalczali właśnie przede wszystkim robotnicy i chłopi. Powojenne powstanie antykomunistyczne to chłopska Wandea.
[…] Żołnierze wyklęci wzbudzają tak olbrzymią niechęć, bo chodzi tu o potwierdzenie mitu założycielskiego PRL.
Jeżeli chce się wmówić ludziom, że PRL była normalnym państwem polskim, to trzeba podważyć oczywiste fakty.
Podważyć to, że rok 1945 był rokiem rozpoczynającym sowiecką okupację w Polsce oraz zdezawuować walkę
żołnierzy wyklętych. Z bojowników o niepodległość należy zrobić pijaków i morderców, którzy nie wiadomo po co
siedzieli w lasach. […] W 1945 r., w momencie największego nasilenia działań powstańczych, z komunistami walczyło blisko ćwierć miliona ludzi. Około 20 tys. w oddziałach leśnych, reszta w konspiracji. Potem, wraz z kolejnymi
represjami władz, liczba ta coraz bardziej malała. W roku 1946 nadal było to między 70 a 100 tys. ludzi. Ostatniego
żołnierza wyklętego wytropiono zaś w 1963 r., a więc blisko 20 lat po zakończeniu II wojny światowej. Ze względu
na dużą fluktuację kadr – wiele osób przychodziło, wiele odchodziło – można założyć, że przez organizacje antykomunistyczne przewinęło się po wojnie nawet około pół miliona ludzi. To skala niebywała”.

„Kto nienawidzi żołnierzy wyklętych” – wywiad z Tomaszem Łabuszewskim, Uważam Rze, 4 marca 2012.
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Historia „Solidarności” – Kryzys Bydgoski 1981 r.:

„W marcu 1981 r. niemal wszystkie zachodnie gazety pokazywały zdjęcie Jana Rulewskiego, przewodniczącego
bydgoskiej «Solidarności», pobitego przez milicję podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dziennikarze
pisali, że czołowy bydgoski opozycjonista został tak skatowany, że stracił zęby.
– To nie do końca tak było – przyznaje dziś Jan Rulewski, bohater Bydgoskiego Marca. – Rzeczywiście oberwałem wtedy mocno. Z budynku milicjanci wynosili mnie siłą. Dociągnęli mnie do bramy składającej się z dwóch
metalowych skrzydeł. Ludzie, którzy przyszli pod urząd, żeby nas wesprzeć, naciskali na jedno skrzydło od zewnątrz, a od wewnątrz drugie skrzydło pchali milicjanci. Ja byłem wepchnięty w środek. Darłem się wniebogłosy,
bo bałem się, że mnie ta brama przepiłuje na pół. Wtedy podbiegł jakiś milicjant i uderzył mnie w twarz, żebym
się uciszył. Właśnie wtedy najprawdopodobniej straciłem mostek dentystyczny, na którym były umocowane
dwa sztuczne zęby. Prawdziwe dwie jedynki straciłem jednak wcześniej w zupełnie innych okolicznościach. […]
Jeszcze tego samego dnia, po akcji w U[rzędzie] W[ojewódzkim], najbardziej pobici uczestnicy zajść, w tym
Jan Rulewski, zostali przewiezieni do szpitala. Natychmiast pojawili się tam fotoreporterzy. Nazajutrz w świat
poszło zdjęcie zakrwawionej twarzy bohatera bydgoskich wydarzeń z ubytkiem w szczęce. Fotkę powielały
dzienniki zagraniczne, kibicujące Polakom. Pojawiły się też komentarze: milicjanci tak bili, że wybili jednemu
z liderów «Solidarności» ząb. – Nie było komu i gdzie tego prostować – śmieje się Rulewski. – I tak powstał mit”.

„Jak to było z przednim zębem Rulewskiego”, Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz, 19 marca 2008.
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Senat RP w środę (21 grudnia 2011 r.) uczcił pamięć ofiar stanu wojennego:

W przyjętej uchwale podkreślono, że twórcy stanu wojennego, łamiąc ówcześnie obowiązującą konstytucję,
dokonując zamachu stanu dla obrony obcego mocarstwa, okryli się „wieczną hańbą”.

468

PAP, 21 grudnia 2011.
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C
 ezary Gmyz na Facebooku zamieszcza zdjęcie satelitarne z mapą skrzyżowania we Wrocławiu, na którym spotykają się ulice gen. Leopolda Okulickiego
i gen. Zygmunta Berlinga. Publicysta pisze:

„Najciekawsze, że jest moje miasto rodzinne, ale również prezesa IPN, który walczy o to, by znieść wszystkie
nazwy upamiętniające zdrajcę Berlinga”. Niestety, takich miejsc w Polsce jest wciąż mnóstwo. Dodajmy jeszcze, że wrocławska Okulickiego przechodzi w Bora-Komorowskiego, a Berlinga krzyżuje się z Armii Ludowej.
Wszystko jak należy.

http://wpolityce.pl/artykuly/24593-okulicki-i-berling-na-jednym-skrzyzowaniu.
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Profesor dr hab. Antoni Dudek o bilansie stanu wojennego:

„W cieniu ofiar śmiertelnych pozostaje blisko dziesięć tysięcy internowanych oraz około 11 tysięcy postawionych przed sądami i w większości w wyniku ich wyroków uwięzionych. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało skazanych przez kolegia ds. wykroczeń na kary aresztu lub wysokie grzywny. W setkach tysięcy można natomiast
liczyć tych, którzy w wyniku masowych czystek stracili pracę, zostali zdegradowani lub pozbawieni szansy na
awans tylko dlatego, że należeli do «Solidarności». Niemożliwe do oszacowania są też straty poniesione przez
tych, którzy za sprawą zamknięcia granic stracili możliwość wyjazdu. Aby jednak uświadomić sobie ich skalę
warto zauważyć, że o ile w 1980 r. granicę PRL przekroczyło wyjeżdżając w celach prywatnych blisko 6,5 mln.
Polaków, to w 1982 r. było ich zaledwie 717 tys., z czego na Zachód udało się jedynie 168 tys. Bardzo często
były to wyjazdy w jedną stronę, przy czym ponad dwa tysiące działaczy opozycji nakłoniono do emigracji
groźbą różnorodnych represji. Szacuje się, że w latach 80. Polskę opuściło łącznie około miliona ludzi, w dużej
części młodych i wykształconych. W przeciwieństwie do wielkiej fali emigracji ekonomicznej po wejściu Polski
do UE, w większości były to wyjazdy na stałe”.

Antoni Dudek, blog, (13 grudnia 2011).
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Jan Pietrzak o stanie wojennym:

„To, co mnie wtedy najbardziej bolało, to zbydlęcenie komunistycznej części społeczeństwa, która okazała się
niegodna miana Polaków. W czasie, kiedy Naród zdobył się na wielkość, podniósł głowy, powołał «Solidarność»,
różne szuje na początku lat 80. postanowiły zrobić karierę. Obecnie te postacie są głośnymi dziennikarzami w radiu
i telewizji, ważnymi działaczami państwowymi i to oni teraz w gruncie rzeczy rozkwitają. Kiedy Polacy skupieni wokół «Solidarności» pracowali dla wolności, gnidy popierane przez zdradziecką władzę robiły kariery. Ludzie zdolni
i wrażliwi chcieli ocalić godność i uczciwość, szuje – dorwać się do żłobu. To bardzo przykre, że w wielu mediach
rządzą ludzie, którzy swoje kariery robili w stanie wojennym, bo nie mieli żadnej polskiej wrażliwości, bo im okupacja
sowiecka nie przeszkadzała. Natomiast mieli patronów z SB, którzy zapewniali im dobre posadki. […] Efekty stanu
wojennego trwają do dzisiaj. To nie jest zamknięta karta. Polską wiarę, miłość, nadzieję wyzwolone w Sierpniu ’80
pokonała wtedy nienawiść Grudnia ’81. Do dziś przeżywamy skutki szkód, jakie stan wojenny wyrządził Polsce”.

„Niezamknięta karta stanu wojennego”, Nasz Dziennik, 14 grudnia 2011.
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Doktor Patryk Pleskot, historyk z IPN:

„Wprowadzenie stanu wojennego było po prostu walką o władzę. Było to również najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia ZSRS. Nawet z punktu widzenia Konstytucji PRL przejęcie władzy przez WRON (organ
pozakonstytucyjny!) było nielegalne. Można byłoby to uzasadnić rozmaitymi kruczkami prawnymi, ale nie skorzystano z tego”.

Polskie Radio, Program II, 14 grudnia 2011.
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P
 iotr Gursztyn o stosunku środowiska Gazety Wyborczej do Dnia „Żołnierzy
Wyklętych”:

„Wielkiego wzmożenia dostała Gazeta Wyborcza na wieść, że będzie obchodzony Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Najpierw napisała, że to oszołomskie prawicowe święto, potem – piórem bodaj jednego z wicenaczelnych – że
obchody są niepotrzebne (bo «nie wiadomo komu służą»). Potem kolejny pracownik koncernu z Czerskiej pisał, że
Żołnierze Wyklęci wcale święci nie byli, bo to i tamto. Cały ten cykl tekstów pisany jest, jak zwykle w takich sytuacjach,
zgodnie z gazetowyborczym stylebookiem: że prawica nie rozumie, że IPN jednostronnie, że to mity. A najprawdziwszą prawdę o historii – bez mitów, ze zrozumieniem i bez polityki historycznej – zna tylko Gazeta Wyborcza.
Narracja GW o tym, że święto jest niepotrzebne, złe i szkodliwe skończyła się, gdy okazało się, że cała Polska
uczciła je bardzo godnie. Zważywszy, że jest to dzień pamięci, który na dodatek obchodzony jest raptem drugi
raz, skala obchodów była przyjemnym zaskoczeniem. [...] W tej sytuacji GW przestała kopać się z koniem.
Postanowiła urobić święto na swój obraz i podobieństwo. Można byłoby się śmiać z jej różnych mniej czy
bardziej groteskowych wygibasów, ale nie w tym momencie. Kolejny raz poddawani jesteśmy socjotechnicznej
operacji, której celem jest wtłoczenie wszystkim obowiązującej wizji dziejów Polski. W tej wersji nie ma Żołnierzy
Wyklętych, ale wojna domowa, gdzie jedni «polscy chłopcy mordowali innych polskich chłopów». Gdzie nie było
patriotów i zdrajców, lecz starły się dwie równie pozytywne wizje przyszłej Polski. Tak, tak. WiN i KBW. Według
autorów GW nie ma w zasadzie moralnej różnicy między nimi. Witold Pilecki i Mieczysław Moczar – dwaj patrioci, którzy nie potrafili się dostatecznie pięknie różnić. Ot, taka polska tragedia. Podobnie Mikołajczyk i Bierut,
czy Brystygierowa i Fieldorf. […] Celebrujmy więc następną rocznicę na rogu ulic Stefana Michnika i Andrzeja
Czaykowskiego (bohatera skazanego na śmierć przez tego pierwszego. Sędzia Michnik asystował w egzekucji). Tam składajmy kwiaty i głośmy przemowy na temat dramatu owej rzekomej wojny domowej. […] I o to w tym
wszystkim chodzi. GW próbuje kolejny raz coś nam wmówić. Coś zupełnie nieprawdziwego. Lepiej by jednak
było, gdyby GW odpieprzyła się od Żołnierzy Wyklętych. I w ogóle historii Polski. A sama niech głosi chwałę KPP,
generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka, Nenny O`Bretenny czy innych im podobnych ludzi honoru”.

Piotr Gursztyn, „Odpieprzcie się od Żołnierzy Wyklętych”, Blog RP
http://blog.rp.pl/gursztyn/2012/03/02/odpieprzcie-sie-od-zolnierzy-wykletych/
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R
 oman Kotliński (poseł Ruchu Palikota i red. nacz. antyklerykalnego tygodnika Fakty i mity) o Grzegorzu Piotrowskim, funkcjonariuszu SB i mordercy
ks. Jerzego Popiełuszki:

„Grzegorz Piotrowski znakomicie orientuje się, jeśli chodzi o to, którzy księża czy biskupi byli TW. […] Piotrowski porwał ks. Jerzego Popiełuszkę, ale go nie zabił. Mam nadzieję, że niedługo się wyjaśni, kto za to odpowiada. Jest to jedna z największych współczesnych tajemnic. Ci ludzie, którzy mogą zagrozić Piotrowskiemu albo jego rodzinie, są już
bardzo wiekowi i nie powinno to trwać długo. Mam nadzieję, że prawda dość szybko wyjdzie na jaw, mówi Kotliński”.

.„Piotrowski nie zabił księdza Popiełuszki”, Gazeta Polska Codziennie, 17 listopada 2011.
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Profesor Norman Davies o ciągłości między PRL a III RP:

„Kluczem zrozumienia systemu PRL był mechanizm kontroli Polski przez Moskwę. Ale wciąż nie wiemy prawie
nic o tym, jak Kreml oddał te linie kontroli. Wojska rosyjskie stacjonowały w Polsce do 1994 r. Premier Bielecki
opowiadał mi, jak jeszcze w 1991 r. otrzymał telefon z Moskwy z propozycją obudowy czegoś na kształt RWPG.
Czy jeszcze wówczas Rosjanie byli w stanie zmobilizować ludzi, którzy wcześniej im w Polsce służyli? Kiedy
zamilkły do nich telefony? Może jeszcze czasem odzywają się do dziś?”.

470

„Norman Davies o największej zagadce PRL”, Dziennik.pl, 3 lutego 2009.
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Wojciech Reszczyński o stanie wojennym i początkach III RP:

„Byli opozycjoniści się kompletnie pogubili w ocenach tego wydarzenia i tym, w jaki sposób mają je komentować.
Trąci to wręcz schizofrenią. Z jednej strony mówi się o tym, że 30 lat temu wydarzyło się w Polsce wielkie zło, ale
z drugiej strony nie wolno zapominać, że za zgodą Okrągłego Stołu i w warunkach pokojowych Polska mogła
wkroczyć na drogę demokracji i rozwoju. Jak się okazuje, zarówno stan wojenny, jak i układ przy Okrągłym Stole
nieustannie się ze sobą łączą. Bo rzeczywiście był on konsekwencją stanu wojennego, kiedy oprawcy dogadali
się z wybranymi ofiarami. W ten sposób powstała przecież III Rzeczpospolita. Skutkiem tego pokojowego i – co
najważniejsze – w pełni kontrolowanego podziału władzy jest to, że do dziś nie można krytykować, atakować ani
wyciągać konsekwencji wobec ludzi odpowiedzialnych za stan wojenny i jego zbrodnie. Bo ci ludzie są również
twórcami III RP, stąd pan Lityński mówi, że Jaruzelski to «polski patriota». To, niestety, typowy polski relatywizm:
Jaruzelski to z jednej strony sprawca różnych nieszczęść i zniewolenia, a z drugiej twórca niepodległego państwa. To się przecież kupy nie trzyma. Niestety, dzisiaj ciągle odczuwamy konsekwencje stanu wojennego”.

„Amnezja Komorowskiego”, Nasz Dziennik, 14 grudnia 2011.
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Profesor Andrzej Zybertowicz:

„Podejrzewam, że za kilka lat – gdy badacze zrekonstruują skalę obecności i powiązań osób, które w PRLu
podlegały oddziaływaniu tajnych służb, a w wolnej Polsce, np. dzięki swoistej homofilii, uczestniczyły w tworzeniu tych samych grup interesów – poznamy rzeczywiste mechanizmy władzy, a zarazem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, wiążące się z tym, że w kluczowych instytucjach państwa mamy ludzi, których biografie
wciąż nie są przejrzyste dla obywateli”.

„Profesor Zybertowicz o niejasnych biografiach ważnych urzędników” [za:] Bibuła – pismo
niezależne http://www.bibula.com/?p=46244
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Wojciech Wencel:

„Źródłem wszystkich patologii III RP – korupcji, degeneracji sądownictwa czy zaniku instynktu niepodległościowego na szczytach władzy – jest Okrągły Stół, przy którym wyselekcjonowana przez SB elita «Solidarności»
dogadała się z komunistami. Kulminacją zła, które od tamtej pory spowalnia tryby państwa, była katastrofa smoleńska. Ale po Smoleńsku stało się też coś, czego rządząca nami matrioszka nie przewidziała. Wielu Polaków
obudziło się z letargu i zaczęło tworzyć ruch społeczny, w którym słowa «Bóg, honor, ojczyzna» odzyskały
zdolność jednoczenia. Kto wie? Być może prezydent Lech Kaczyński zginął po to, by skompromitowana przez
służalcze media idea IV Rzeczypospolitej jednak się urzeczywistniła. Dzięki zaangażowaniu nas wszystkich
– wyrwanych ze zobojętnienia i bezsilności”.

Wojciech Wencel, „Matrioszka III RP”, Gazeta Polska Codziennie, 29 listopada 2011.
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Artur Zawisza:

„Polska spsiała. Każdy dołożył swoją cegiełkę. Zaborca niszczył dawną świetność. Sanacja odlatynizowała
nas. Okupanci zabijali. Komuna despirytualizowała. Liberalizm zdezorientował. Aż wstyd przyznać, lecz dotąd jesteśmy niewolnikami naszych zaborców oraz okupantów zewnętrznych i wewnętrznych. Pod każdym
względem. Dawny obyczaj został zastąpiony przez melanż staroświeckich ledwie pamiętanych odruchów, komunistyczne chamstwo i nowoczesne bezguście. Historię pamiętamy w kalejdoskopowym skrócie: Mieszko
– Kazimierz Wielki – Grunwald – idea jagiellońska i wschód – Sobieski pod Wiedniem – rozbiory i powstania

– wojna i komuna – i wreszcie nowy, wspaniały świat… Kultura została przemieniona w zestaw lektur jeszcze
znanych z nazw, ale już bez domowej recytacji poezji narodowej, bez znajomości i śpiewu pieśni polskich, bez
krakowiaka i oberka na wsi oraz bez tańców dawnych w elitach społecznych, bez codziennego kultywowania
zwyczajów osadzonych w spuściźnie kulturowej, jak np. używanie panieńskich form nazwisk kobiecych czy
wstawanie z krzeseł na widok wchodzących do pomieszczenia niewiast”.

Artur Zawisza, „Spendor Polonitatis”, Nova et Vetera, nr 8/MMXII.
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Krzysztof Kłopotowski, krytyk filmowy, publicysta:

„Spalenie wozu transmisyjnego TVN podczas Marszu Niepodległości jest wymowne. […] TVN i TVN24 przy
każdej okazji nawrotu do sprawy Marszu pokazują stale te same zdjęcia bijatyk i rozruchów. Komentarze są
różne, ale zdjęcia te same. Słowa ulatniają się, ale widoki zostają w pamięci. Pod pretekstem wizualnej informacji wtłacza się publiczności złą opinię o Marszu. Jest to obraz niebezpiecznej rozróby na ulicach. A przecież
bijatyki były marginesem. Czyli co? Wraca hasło jak za komuny «telewizja kłamie». Tym razem kłamie TVN
i TVN24 wbrew swojemu hasłu «cała prawda całą dobę» obranemu jakby na drwinę z publiczności. Nie jest to
pierwszy przypadek manipulowania w wykonaniu obu stacji. TVN24 wyrobiło sobie złą markę przez lata, więc
często spotyka się z wrogością przy patriotycznych okazjach. Złe emocje stają się coraz gorsze, aż w końcu
górę bierze gniew. […] Marsz Niepodległości dochodzi do pomnika Romana Dmowskiego, bo bez jego pracy
nie byłoby niepodległej Polski. On rozbudzał świadomość narodową ludu przez dziesiątki lat, nim doszło do
wybuchu I wojny światowej. On stając po stronie antyniemieckiej sprawił, że Polska znalazła się wśród państw
zwycięskich. On na konferencji pokojowej w Paryżu zdobył międzynarodowe uznanie dla naszego państwa.
Józef Piłsudski skorzystał z jego dorobku, aby poprowadzić dalej odbudowę Rzeczpospolitej. Jako krytyk filmowy doszukuję się w obrazach głębszego sensu. Płonący wóz TVN obok pomnika Romana Dmowskiego w dniu
Święta Niepodległości wygląda mi na ofiarę z łupu zdobytego na wrogu i złożonego na ołtarzu ojca narodu
w rocznicę triumfu. Niech ten obraz zostanie z wami, koledzy z TVN. Niech da wam do myślenia. I niech was
pochłonie”.

„Głos ludu – felieton Krzysztofa Kłopotowskiego”, strona Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, 16 listopada 2011.
http://www.sdp.pl/glos-ludu-felieton-krzysztofa-klopotowskiego.
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Izrael potwierdza zasługi Piusa XII dla ratowania Żydów:

472

„Spór o postawę Piusa XII w czasach wojny przez wiele lat sprawiał, że relacje na linii Izrael–Watykan były
napięte. Izraelczycy twierdzili, że papież «zrobił zbyt mało, by ratować Żydów». W 2006 roku doszło nawet do
poważnego zgrzytu, gdy ówczesny ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Oded Ben Hur, zażądał wstrzymania
procesu beatyfikacyjnego Piusa XII. Trudno się zatem dziwić, że niezwykle ciepłe słowa na temat papieża czasu
wojny, wypowiedziane przez obecnego ambasadora Izraela przy Watykanie, Mordechaja Lewy’ego, wzbudziły
sensację. Zostały wygłoszone podczas wręczenia medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – przyznawanego za ratowanie Żydów – włoskiemu księdzu Gaetano Piccininiemu.
– Podczas aresztowań w rzymskim getcie klasztory i katolickie sierocińce otworzyły swoje drzwi dla Żydów.
Działo się to pod nadzorem najwyższych władz Watykanu, które o wszystkim wiedziały. […] Mówienie, że
Kościół katolicki, Watykan czy papież sprzeciwiali się ratowaniu Żydów, to błąd. Było dokładnie odwrotnie.
Zawsze okazywali tyle pomocy, ile byli w stanie – podkreślał dyplomata. […] Gary Krupp, żydowski filantrop,
szef fundacji Pave the Way, która zajmuje się obroną dobrego imienia Piusa XII. – Sam jako Żyd byłem wychowywany w nienawiści do Piusa. Teraz wiem, że mnie oszukano. Nikt nie uratował tylu Żydów, co ten człowiek
– podkreśla Krupp. – Niestety, wielu Żydów dało się nabrać na zniesławiającą kampanię KGB, której celem
było skompromitowanie Kościoła katolickiego i papieża. Całe szczęście, że to się zmienia. Fundacja Pave The
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Way zgromadziła już 46 tysięcy dokumentów potwierdzających, że Pius XII – za pomocą zakulisowych działań
– uratował setki tysięcy Żydów”.

Piotr Zychowicz, „Izrael: oskarżanie Piusa XII o antysemityzm to błąd”, Rzeczpospolita, 25
czerwca 2011.
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Krzysztof Masłoń:

„O Złotych żniwach Grossów powiedziano już wszystko. To książka z naciąganą tezą, o fałszywych przesłankach i wnioskach. Ciekawe, że Gross trzema książkami rozbudził nad Wisłą antysemityzm, zdawało się, że
dawno już zdechły”.

Krzysztof Masłoń, „Dużo złotych myśli rodem z magla”, Rzeczpospolita, 19 grudnia 2011.
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Barbara Engelking-Boni o Polakach i Żydach w czasie okupacji
niemieckiej:

„Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna… śmierć, jak śmierć… A dla Żydów to
była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym”.

Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 „Kropka
nad i”, 9 lutego 2011.
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Rafał A. Ziemkiewicz:

„Charakterystycznym przejawem hipokryzji rozmaitych salonowych «rozliczeń», uruchomionych historycznymi
paszkwilami Grossa, jest bowiem właśnie to, że do jednogłośnego piętnowania win Polaka katolika garną się
wyłącznie ci, którzy nie tylko z Polakiem katolikiem nigdy się nie identyfikowali, ale wręcz nie kryją swej wrogości
i potępienia wobec tej tradycji. Rzekoma ekspiacja jest więc obłudnym biciem się w cudze piersi, rzekoma
dyskusja pełną nienawiści propagandową kampanią przeciwko odwiecznemu wrogowi, któremu jednocześnie
odmawia się prawa głosu i przedstawienia, a nawet posiadania swoich racji”.

Rafał Ziemkiewicz, „Polski kompleks żydokomuny”, Uważam Rze, 9‑25 marca 2012.
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Resentymenty antysemickie w RFN:

„Antysemityzm przeżera wszystkie warstwy niemieckiego społeczeństwa – twierdzą eksperci, którzy na zlecenie Bundestagu badali niechęć Niemców do Żydów. W niemieckich szkołach słowo «Żyd» funkcjonuje jako
przezwisko – wynika m.in. z liczącego 204 strony raportu. Na meczach lokalnych lig piłkarskich kibole krzyczą
do rywali: «Do Auschwitz, do gazu!». I nie chodzi tylko o skrajną prawicę czy fundamentalistów muzułmańskich. Antysemityzm dotarł do jądra naszego społeczeństwa, jest codzienny. Antysemityzm bazuje u nas na
rozpowszechnionych stereotypach i niewiedzy. Z badań zespołu wynika, że 20 proc. Niemców jest ukrytymi
antysemitami”.

„Co piąty Niemiec jest antysemitą”, Gazeta Wyborcza, 24 stycznia 2012.
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Niemcy uważają, że nie ponoszą winy za wywołanie II wojny światowej:

„Co piąty Niemiec w wieku od 18 do 29 lat nie wie, że Auschwitz to nazwa byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego – wynika z sondażu dla tygodnika Stern. Blisko jedna trzecia ankietowanych nie wiedziała, gdzie
znajdował się Auschwitz. Według sondażu 21 proc. ankietowanych młodych obywateli Niemiec nie potrafiło wyjaśnić, czym był Auschwitz. […] Zdaniem 65 proc. Niemcy nie ponoszą szczególnej odpowiedzialności wobec

innych narodów przez wzgląd na swoją historię. 31 proc. pytanych uznało, że taka szczególna odpowiedzialność Niemców istnieje. Jednocześnie – pisze Stern – 40 proc. opowiada się za definitywnym oddzieleniem
historii grubą kreską (w 1994 r. uważało tak 53 proc. pytanych). Przeciwnego zdania było 56 proc pytanych”.

„Co piąty młody Niemiec nie wie, co to Auschwitz”, Gazeta Wyborcza, 25 stycznia 2012.
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„Grób rodziców Adolfa Hitlera w Leonding (północna Austria), traktowany
przez neonazistów jak miejsce kultu, został za zgodą dalekiej krewnej wodza
III Rzeszy zlikwidowany – podała agencja DPA, powołując się na księdza Kurta
Pittertschatschera.

– Fakt, że grób moich przodków wykorzystywany jest do okazywania sympatii Hitlerowi, daje mi do myślenia.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zdecydowałam się na rezygnację z prawa do użytkowania grobu – zacytował
duchowny fragment oświadczenia kobiety. Ksiądz Pittertschatscher zaznaczył, że szczątki pochowanych nie
zostały ekshumowane. Miejsce na cmentarzu ma zostać przydzielone nowym użytkownikom. Jak podkreślił
duchowny, grób był systematycznie odwiedzany przez zwolenników nazizmu. Ostatnio znaleziono na nagrobku
wazę z napisem «niezapomniany» i symbolem SS. Rzecznik austriackiego ruchu przeciwko skrajnej prawicy
Robert Eiter powiedział agencji DPA: «Grób był od dawna traktowany przez neonazistów jak sanktuarium».
Jak twierdzili mieszkańcy Leonding, na cmentarz przyjeżdżały całe autokary ze zwolennikami Hitlera. Zaglądali
także zaciekawieni turyści”.

„Grób rodziców Adolfa Hitlera został zlikwidowany”, PAP, 28 marca 2012.
Naszym zdaniem z tych samych powodów powinny zostać usunięte nagrobki komunistycznych aparatczyków
i funkcjonariuszy UB/SB, które obecnie szpecą Aleję Zasłużonych Warszawskiego Cmentarza Powązkowskiego
– Wojskowego (red.).
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„ Prawie dwa i pół tysiąca Belgów wciąż otrzymuje emerytury z Niemiec za
walkę dla nazistów podczas II wojny światowej

[…] Emerytury otrzymują albo żołnierze, którzy kolaborowali z hitlerowskimi Niemcami, albo wdowy po nich.
Kiedyś takich osób było w Belgii prawie 40 tysięcy, teraz jest ich dwa i pół tysiąca. Emerytury za współpracę
z nazistami wahają się od ponad 400 euro do tysiąca dwustu euro miesięcznie. Belgijskie media porównują je
z wysokością odszkodowań za przymusową pracę na terenie nazistowskich Niemiec – nie przekraczają one
czasem stu euro miesięcznie. Co więcej, w ubiegłym roku przymusowi robotnicy, którzy otrzymują rekompensaty, dostali wezwanie z Niemiec do zapłacenia zaległych podatków”.

„Belgia: nazistowskie emerytury wyższe niż odszkodowania za pracę przymusową”,
Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2012.
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„ Lobbyści wynajęci przez Deutsche Bahn mają pilnować, by amerykański
Kongres nie przyjął ustawy, która zmuszała niemiecką i francuską kolej do
wypłaty miliardowych odszkodowań za transport Żydów do obozów zagłady.

474

Człowiek, przez którego francuscy i niemieccy kolejarze nie mogą spać spokojnie, to demokratyczny senator
Charles E. Schumer, notabene potomek Żydów z Polski i Rosji. W zeszłym roku w Kongresie zgłosił Holocaust
Rail Justice Act, czyli projekt ustawy o zadośćuczynieniu kolei za ich rolę w Holocauście. Poparło go kilkunastu
kongresmenów z obydwu amerykańskich partii. Przewiduje on, że każdy więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego (lub jego krewny) może przed amerykańskim sądem domagać się odszkodowania od koncernu
kolejowego, który podstawił pociąg z bydlęcymi wagonami, by zawieźć go do kacetu. […] To wydarzenie bez
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precedensu, ale skutki, jakie niesie ustawa Schumera, mogą być niewyobrażalne dla kilku europejskich koncernów kolejowych. […] Gdyby weszła w życie, a ocaleni z Holocaustu i ich potomkowie zaczęli dochodzić
swoich praw przed amerykańskimi sądami, dla Deutsche Bahn oznaczałoby to plajtę. Ten największy kolejowy
koncern Europy jest następcą kolei III Rzeszy, a bez jej aparatu i jej perfekcyjnie przygotowywanych i skoordynowanych transportów Niemcom nie udałoby się przeprowadzić ludobójstwa na tak masową skalę. Deutsche
Bahn to niejedyna firma, która może ucierpieć przez upór amerykańskiego senatora. W projekcie ustawy wprost
czytamy o odpowiedzialności SNCF, państwowych kolei francuskich, które podczas wojny podlegały kolaborującemu z III Rzeszą rządowi Vichy i na jego zlecenie deportowały do obozu w Auschwitz 77 tys. francuskich
Żydów. […] Problemy z rozliczaniem się z przeszłością ma Deutsche Bahn, która nie zamierza płacić ofiarom.
Zarząd koncernu kilka razy wywołał oburzenie, utrudniając upamiętnienie ofiar deportacji. W 2008 r. kolej, zasłaniając się przepisami przeciwpożarowymi, nie chciała wpuszczać na dworce poświęconego deportacjom
pociągu-wystawy z doczepionym parowozem. Próbowała też zablokować inną wystawę w halach niemieckich
dworców. Tłumaczono wówczas, że hala dworca to nie jest właściwe miejsce na tego typu wystawy, bo pasażerowie zbytnio się spieszą, by zastanawiać się nad takim tematem jak Holocaust”.

Bartosz T.Węgliński, „Rachunek za transporty do Auschwitz”, Gazeta Wyborcza, 3 kwietnia 2012.
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A
 dam Aptowicz, ocalały z Holokaustu, zabiega o upamiętnienie miejsc
Holokaustu:

„Byłem w Izbicy. Stoi tam kilka zaniedbanych pomników, a cmentarz żydowski niszczeje. Wszędzie błoto
i chaszcze. Cóż za kontrast w porównaniu ze wspaniałymi parkami pamięci żołnierzy Wehrmachtu. Czyżby
Niemcy nadal uważali, że Żydzi byli obywatelami drugiej kategorii i nie zasługują nawet na to, aby uporządkować ich groby?”.

„Zapomniane ofiary Holokaustu”, Rzeczpospolita, 4 lutego 2012.
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P
 rofesor dr Kazimierz Łaski, członek Wiedeńskiego Instytutu
Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych:

„Przy konstrukcji UE wbudowano w nią – nie bardzo zresztą skuteczne – bariery fiskalne w postaci kryteriów
z Maastricht, natomiast sprawę konkurencyjności wewnątrz Unii pozostawiono otwartą. Tymczasem od dawna
już istniał merkantylistyczny problem Niemiec, które prowadziły politykę hamowania wzrostu płac nominalnych
w stosunku do wzrostu wydajności pracy. W rezultacie ich jednostkowe koszty robocizny relatywnie spadały,
a ich zdolność konkurencyjna rosła. Niemcy zdobywały w ten sposób rynki zbytu, zwłaszcza w peryferyjnych
krajach Unii. Kraje, które traciły w tej walce konkurencyjnej, po pewnym czasie reagowały za pomocą dewaluacji
waluty i historia rozpoczynała się od nowa”.

Kazimierz Łaski, „Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej
oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej” [w:] Studia Ekonomiczne, 2011, INE PAN, nr 1, s. 11.
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Profesor Zdzisław Krasnodębski:

„Polaków usiłuje się trzymać w przekonaniu, że żyjemy w świecie, w którym istnieje całkowita harmonia interesów. Realizm polityczny, analizowanie relacji władzy na świecie i w Europie, zastanawianie się nad tym, kto
rządzi Polską, uznawane jest za aberrację umysłową. Uzależnienie to nie polega tylko na tym, że inne państwa
starają się zyskać miękką władzę nad Polską, lecz na tym, że my nie umiemy uprawiać public diplomacy.[…]
Dzisiaj nikt nie bije polskich dzieci we Wrześni, by wybić im z głowy mówienie po polsku, nikt nie wywozi na zsyłkę. Gdy jednak popatrzymy chłodnym okiem na ostatnie lata, łatwo dostrzeżemy, jak bardzo pod zewnętrznym
naciskiem zmieniły się wyobrażenia Polaków w wielu zasadniczych kwestiach dotyczących historii i polityki, jak

skutecznie jesteśmy wychowywani przez innych, jak bardzo podlegamy ich miękkiej władzy. Nie trzeba Palmir
i Katynia, by skutecznie panować nad Wisłą. Wystarczy, by Polska stopniowo wymiękała dzięki skutecznemu
przeprogramowaniu kulturowemu Polaków”.

Zdzisław Krasnodębski, „Polska wymięka”, Gazeta Polska 5 marca 2012.

41

Doktor hab. Adam Wielomski o różnicach między nazizmem i faszyzmem:

„Narodowy socjalizm z natury rzeczy jest rasistowski, z nauki o rasach czyniąc fundament swojej ideologii. Stąd
skrajny antysemityzm, ludobójstwo, «przestrzenie życiowe» itd. Faszyzmy nie znają w ogóle tych problemów.
W Italii rasizm został niejako sztucznie importowany z Niemiec i pod niemieckim naciskiem. Znamienne, że
główny ideolog miejscowego faszyzmu – Giovanni Gentile – pożyczał własne pieniądze uciekającym przed
ustawodawstwem rasowym kolegom żydowskiego pochodzenia i nigdy nie zaakceptował ustawodawstwa rasowego. Ludobójstwo ras ludzkich było dlań niewyobrażalne. Faszyzm francuski, a szczególnie hiszpański,
w ogóle nie znają problemu antysemityzmu. […] Po drugie, faszyzm jest totalitarny (etatystyczny), ale nie jest
terrorystyczny, ludobójczy. W Italii Mussoliniego wykonano zaledwie ok. 30 wyroków śmierci w sprawach politycznych, z czego większość na terrorystach chorwackich, którzy chcieli oderwać od Włoch Półwysep Istria.
W Hiszpanii, po wojnie domowej, wykonano ok. 10 tys. egzekucji na komunistach i lewicowych zbrodniarzach
wojennych. Proszę to porównać z milionowymi listami ofiar III Rzeszy. W porównaniu z nazizmem, faszyzm to
mieszanka socjalistycznej doktryny społecznej z nacjonalistycznym światopoglądem, która nie jest zbrodnicza.
To taka etatystyczna, socjalna i nacjonalistyczna dyktatura, tyle że bardziej żywiołowa i rewolucyjna stylistycznie
i wizualnie. […]
Faszyzm to klasyczna ideologia kryzysu, pojawiająca się, gdy załamuje się porządek liberalnej ekonomii i gdy
pojawia się zagrożenie bolszewizmem lub inną ideologią rewolucyjną. W tej sytuacji, jako rodzaj reakcji, pojawiają się faszyści, którzy także głoszą socjalizm, ale narodowy. Nie żądają przy tym eksterminacji klasy średniej,
lecz głoszą obronę tej spauperyzowanej, przez kryzys, grupy przed proletaryzacją. Są przy tym podobni w radykalizmie rewolucyjnych metod do komunistów. Myślę, że gdyby Unia Europejska zbankrutowała i rozpadła
się, to z jednej strony odżyłyby tendencji rewolucyjne, a z drugiej, idee nacjonalistyczne, skrajnie przeciwstawne
rewolucjonistom, broniące państwa narodowego i nie cofające się przed przemocą polityczną. Jeden z bohaterów mojej książki – Ramiro Ledesma Ramos – pisze trafnie, «że szwadrony faszystowskie sieją więcej
spustoszenia niż komunistyczne». Pamiętacie Państwo słynne słowa ministra Rostowskiego, że «Europie grozi
wojna»? Proces rozpadu i bankructwa UE może być bardzo gwałtowny i daje wielką szansę na ożywienie ruchów socjalno-nacjonalistycznych, gwałtownych i brutalnych. Oto faszyzm na horyzoncie”.

„Faszyzm zgubiła wojna – rozmowa z prof. Adamem Wielomskim, autorem książki Faszyzmy
łacińskie”, Myśl Polska, 4‑11 grudnia 2011.
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Profesor Jacek Bartyzel o korzeniach „antyfaszyzmu” w III RP:

476

„Nieustannie trwa proces samoczynnego reprodukowania się antypolskiej – a w wymiarze powszechnym antytradycjonalistycznej – czerwonej oligarchii, która znakiem swojej tożsamości uczyniła właśnie «antyfaszyzm».
Proces ten rozpoczął się w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy ruch komunistyczny przeszedł od «sekciarstwa»
poprzedniej dekady – czemu towarzyszyły również próby kokietowania narodowych socjalistów, jako «obiektywnych sojuszników» w walce z burżuazją – do strategii tworzenia Frontów Ludowych. Tej ofercie pod adresem
niedawnych śmiertelnych wrogów, czyli socjaldemokratów, a także rozmaitych «pożytecznych idiotów» z kręgów
demoliberalnych i nawet «postępowo-katolickich», towarzyszyło równie szerokie spectrum «faszystów», którym
objęto wszystkich antykomunistów, będących także przeciwnikami demoliberalizmu, a więc tradycyjnych katolików, konserwatystów i monarchistów, autorytarystów i nacjonalistów łącznie z nurtami narodowo-radykalnymi.
Szczególny wkład do tej strategii wniósł genialny doprawdy propagandysta Kominternu, Willi Münzenberg, zaś
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poligonem doświadczalnym jego skuteczności stała się wojna domowa w Hiszpanii. W naszej obecnej sytuacji «awatarem» Münzenberga stał się red. Seweryn Blumsztajn z Gazety Wyborczej, jako główny organizator
i propagandysta zagrzewający do walki z faszyzmem zamaskowanych bandytów z «Antify» i im podobnych”.

Jacek Bartyzel, „Marsz, który się dopiero zaczyna”, Nasz Dziennik, nr 265, 15 listopada 2011.
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O
 wstrzymanym procesie kanonizacyjnym ks. Piotra Skargi, w związku
z uchwałą Sejmu RP o ogłoszeniu 2012 Rokiem Piotra Skargi:

„Nigdy nie kwestionowano świętobliwości jego życia, a jego nauka i pisma są wzorowe pod względem prawowierności. Jego przewód beatyfikacyjny przebiegał bez przeszkód, jednak podczas ekshumacji ciała odkryto,
że został on pochowany żywcem. Wewnątrz trumny znajdowały się świadczące o tym ślady, również stan w jakim znajdowały się jego ręce wskazywał na to, że walczył, by uwolnić się z trumny w ostatnich chwilach życia.
Dlatego, po zbadaniu tych dowodów, proces beatyfikacyjny został zamknięty i uznano, że niemożliwym jest
uznanie kandydata za świętego z tego prostego powodu, że fakt pogrzebania żywcem byłby zgorszeniem dla
wiernych, mógłby również nasuwać wątpliwości w kwestii jego cnoty w ostatnich chwilach życia. To wystarczyło,
by pozbawić Piotra Skargę, wybitnego i prawdziwie świętobliwego człowieka, tytułu świętego. Oczywiście nie
sugeruje to w żaden sposób jego wiecznego przeznaczenia i możemy modlić się do niego, nie możemy jednak
odprawiać Mszy ku jego czci. Podobny wypadek miał miejsce w procesie kanonizacyjnym Tomasza a’Kempis,
autora czytanej przez katolików całego świata i zaaprobowanej przez Kościół książki Naśladowanie Chrystusa,
a którego cnót nikt nie kwestionował. Jednak z powodu wątpliwości dotyczących jego pochówku, nigdy nie
zostanie on beatyfikowany ani kanonizowany”.

Ks. Jan Jenkins (FSSPX), „Beatyfikacja która osłabi wiarę”, Bibuła – pismo niezależne. http://
www.bibula.com/?p=20611.

Listy
do redakcji

Mistyfikacja
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W tygodniku Myśl Polska (18‑25 lutego 2012 r.) ukazał się artykuł Macieja Motasa o śp.
Tadeuszu Bieleckim, długoletnim Prezesie Stronnictwa Narodowego na Emigracji, w którym
to artykule autor przyłącza się do lansowanej od lat opinji, jakoby Bielecki i kilku innych pol‑
skich polityków podpisało latem 1940 r. memoriał do władz niemieckich z propozycją rozmów
na temat przyszłości Polski.
Motas przytacza opinię red. Jana Engelgarda o tym dokumencie: „Klęska Francji była dla
wielu takim wstrząsem, że przestali wierzyć w pokonanie Niemiec. […] Był to [memoriał
– JW.] akt rozpaczy, zwątpienia i chwilowej słabości”. W jednym ze swych wcześniejszych arty‑
kułów redaktor Engelgard nawiązując do memoriału porównał Bieleckiego do Petaina z owych
dni. Opiniom tym jaskrawo zaprzeczają znane mi bezpośrednio fakty.
Rzekome załamanie się Bieleckiego w lipcu 1940 r. wyraźnie odbiega od osoby, którą zna‑
łem. A znałem ją od czasów przedwojennych. Później coraz bliżej. Najpierw więc podczas
mej wizyty w Paryżu wiosną 1940 r. Następnie latem tegoż roku, w kilka zaledwie tygodni
po klęsce Francji, gdy Bielecki odwiedził mnie w Szwajcarji. Później w Londynie w latach
1947-48 na cotygodniowych posiedzeniach Centralnego Wydziału Wykonawczego SN, któ‑
rego byłem członkiem. W końcu jako przewodnik Bieleckiego po Waszyngtonie i uczestnik
zebrań tamtejszego koła SN, w których brał udział. Nie sposób zliczyć mi długich z nim roz‑
mów. Bielecki był silną indywidualnością, niełatwo dającą się wywieść w pole. Według opinji
jednego polityka angielskiego (wspomina Wasiutyński) był w stylu przywódców angielskich.
Polityczne decyzje podejmował powoli, niektórzy zarzucali mu ociężałość. Mógł podejmować
je samodzielnie, czego nie czynił z respektu dla swych współpracowników (statut SN ułożony
na wzór Konstytucji Kurji Watykańskiej dawał Prezesowi prawo ostatecznego decydowania).
Trudno uwierzyć, by Prezes pochopnie (bo od kapitulacji Francji 22 czerwca do wysto‑
sowania naiwnego memoriału 2 lipca dzieliło tylko 10 dni) zdecydował się na krok do grun‑
tu sprzeczny z silnie zakorzenioną postawą ruchu narodowego wobec Niemiec. Nie sposób
przyjąć, by Bielecki decyzję tak zasadniczą podjął bez wiedzy najbliższych współpracowni‑
ków, przebywających wówczas w tym samym miejscu, co on, szczególnie członków władz SN:
Józefa Baranieckiego i Kazimierza Rychlewskiego. Dziwne, by cała trójka popadła jak jeden
mąż w depresję tego samego stopnia. Inaczej rzekomy krok Bieleckiego nabrałby rozgłosu
wśród narodowców już wtedy. Bielecki nie był człowiekiem skrytym. Przeciwnie, jak na przy‑
wódcę ruchu politycznego był zbyt otwartym.
Człowiek o tak silnych nerwach jak Bielecki nieskory był do niepohamowanych reakcji.
Choć klęska Francji mocno wstrząsnęła nami, wiary w zwycięstwo bynajmniej nam nie ode‑
brała. Trwała jeszcze Anglia, największe mocarstwo świata. Polacy tysiącami przedostawali się
przez zielone granice, Alpy, Pireneje, obóz karny Miranda del Ebro, Portugalię, by dostać się
do Anglji dla dalszej walki o Polskę. Miałby przywódca największego polskiego stronnictwa
ciągnąć się w ich ogonie? Bielecki chwilowo pozostał w nieokupowanej Francji dla nawiązania
zerwanej łączności z Krajem, wiedząc, że z Wysp Brytyjskich zrobić to będzie trudniej.
Energicznie zabrał się do dzieła. Był wtedy w sile wieku i porównywać go z Petainem to
nonsens. Cała emigracja polska, stara i nowa, pozytywnie odbijała wówczas od zdemoralizo‑
wanej i zdesperowanej Francji. W dniach tych dał mi niezbyt pochlebną opinię o francuskim
Ruchu Odrodzenia Narodowego («powierzchowny»). Żaden uczciwy sąd nie potraktuje wspo‑
mnianego memoriału za dowód polskich liderów politycznych ułożenia się z władzami wrogie‑
go państwa. Nazwiska ich sprytnie umieszczone w ostatnich linijkach tekstu (nie wyżej i nie
pod nim), pozbawione łącznika w nawiasach (znaku autentyczności) z jednej strony uwodzą
naiwnych, a z drugiej zwalniają podpisanego pod dokumentem autora (podobno urzędnika
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polskiego wywiadu) od ewentualnej odpowiedzialności karnej za fałszowanie podpisów. Nie
wiadomo, czy w takiej formie przesłano oryginał Niemcom. Tak czy inaczej, z czysto formalne‑
go punktu widzenia ci, którzy dokument ten traktują poważnie, kompromitują samych siebie.
St. John’s, Nowa Fundlandia, 1 marca 2012.
(-) Jan M. Wawrzków
Autor tego listu, pan Jan Wawrzków, przed II wojną światową był działaczem Młodzieży Wszechpolskiej
w Małopolsce Wschodniej, po wojnie zaś wchodził w skład centralnych władz Stronnictwa Narodowego na
Emigracji. Bardzo dziękujemy Autorowi za list (red.).

*
Szanowna Redakcjo.

W związku z ukazaniem się przed kilku laty numeru „lwowskiego” Glaukopisu (2006) nr
4/6, chciałbym wnieść następujące uzupełnienia:
Jako gimnazjalista początkowo należałem do piłsudczykowskiej Straży Przedniej – przez
pierwsze dwa lata gimnazjum. Ale w 1934 r. zapisałem się do harcerstwa, które było w rę‑
kach narodowców – studentów uniwersytetu i politechniki. Tam zaczęło się moje formowanie.
W 1935 r. składałem przyrzeczenie, byłem na zjeździe harcerskim w Spale. Co więcej, Ojciec
mój, który był policjantem i piłsudczykiem, przynosił skonfiskowaną endecką literaturę do
domu. Czytałem Dmowskiego i innych.
W 1936 r. mój profesor historii, pan Przeździecki, zaczął szykować mnie do sanacyjnego
Legionu Młodych. Prowadził ze mną rozmowy, nawet zaprosił na ciastka. Tymczasem zosta‑
łem wprowadzony do tajnej Narodowej Organizacji Gimnazjalnej (NOG). Ściągnęli mnie tam
przyjaciele, bracia Brzozowscy – Władysław (mój zastępowy) i Stanisław (późniejszy prezes
Czytelni Akademickiej), oraz Mieczysław Weiss. Na początku mnie sprawdzali, uczęszczałem
na wykłady. Zdałem maturę wiosną 1937 r., a od jesieni 1937 r. zacząłem studia na Politechnice.
Po maturze wszedłem do kierownictwa NOGi. Podlegałem Weissowi. Wciągnięty byłem
na drugi stopień konspiracji. Poznawałem różnych działaczy, m.in. Jana Wawrzkowkowa i Jana
Bohdanowicza. Ten ostatni mianował mnie szefem NOGi na Lwów w 1938 r. Pod koniec
roku kierowałem 10 oddziałami NOGi z 10 gimnazjów (m.in. nr 4 im. Jana Długosza, nr 3
im. Kerstena) oraz autonomiczną celą w bursie gimnazjalnej chyba na Batorego. Teoretycznie
oddziały NOGi nie mogły mieć więcej niż 10 aktywistów. Ale w gimnazjum nr 4 mieliśmy
14 chłopaków. W innych było mniej. Razem mieliśmy około 112 osób w lwowskiej NOG pod
koniec maja 1938 r. Wtedy to zrobiłem zebranie wszystkich oddziałów NOG na Persenkówce,
w lasku, na polance. Stawili się prawie wszyscy. Zaprosiłem też kierownictwo Stronnictwa
Narodowego. Przyszli Bohdanowicz, Weiss, Brzozowski. Zameldowałem organizację Weissowi,
który był moim bezpośrednim przełożonym. Było przemówienie, odśpiewaliśmy Hymn Młodych,
przeprowadziłem defiladę przed kierownictwem. Była to pierwsza impreza tego typu. Na dru‑
gi rok szkolny (1938‑1939) dalej byłem kierownikiem. NOGa się rozrastała. Chłopcy z NOGi
ulotkowali, kolportowali prasę. Na rok szkolny 1939/40 planowaliśmy stworzyć organizację

przejściową: nowo upieczeni studenci, tuż po maturze, mieli wchodzić do osobnej organi‑
zacji. Przez pierwsze dwa–trzy lata mieli terminować, zanim wstępowaliby do Młodzieży
Wszechpolskiej. Nie mieliśmy jeszcze nazwy tej organizacji. Chodziło o to, aby młodzi ide‑
aliści nie zderzali się ze starszymi, czasami już za bardzo rozluźnionymi studentami starszych
lat. Szefem miałem być ja, pod zwierzchnictwem Mieczysława Weissa oraz Jana Wawrzkowa.
Niestety, przyszła wojna, i nic z tego wyszło.
(-) Zdzisław Zakrzewski
San Francisco, California
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Sprostowanie:
W artykule „Zagrożenie 01032: Antysystemowe formy oporu w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie
w okresie stanu wojennego w Polsce 1981‑1983” (Glaukopis (2011‑2012) nr 23‑24) znalazło się kilka
pomyłek. W tekście jest „Grzegorz Bielecki” (s. 203), zamiast „Grzegorz Bierecki” oraz „Joanna Kirian”
(s. 204), a nie „Joanna Kiljan”. W podtytule (s. 208) znalazł się błąd freudowski. Tekst „Usunięcie
z II LO Bogny Bart i Ludmiły Płochockiej” powinien brzmieć „Usunięcie z II LO Bogny Braś i Ludmiły
Płochockiej”. Dziękuję Panu Wojciechowi Bogaczykowi za życzliwe wskazanie wspomnianych wyżej
nieścisłości i miłe słowa na temat artykułu.
Bartłomiej Noszczak

Biogramy
autorów

Mariusz Bechta – historyk, wydawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.
Pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Autor
m.in.: Rewolucja, mit, bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939‑1944 (Biała Podlaska:
Rekonkwista, 2000); …między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego
Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939‑1952 (Warszawa: IPN-Rytm, 2008). Redaktor naczelny Templum Novum.
Grzegorz Berendt – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Naczelnik

Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Wykładowca historii na
Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Autor m.in.: Życie żydowskie w Polsce w latach 1950‑1956. Z dziejów Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Żydów w Polsce (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006).

Marek Jan Chodakiewicz – historyk, profesor The Kościuszko Chair of Polish Studies w The Institute of
World Politics w Waszyngtonie. W 2005 r. mianowany przez Prezydenta G.W. Busha członkiem
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); współredaktor tomu Złote serca
czy złote żniwa (Warszawa: The Facto, 2011).

Piotr Cichoracki – historyk, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów politycznych II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza historii obozu piłsudczykowskiego, kresów północno-wschodnich, kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz świadomości politycznej.
Autor m.in.: Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926‑1939 (Wrocław:
Ossolinem, 2001); Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim
w latach trzydziestych XX w. (Łomianki: LTW, 2007); Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki
(1884-1957) (Warszawa: IPN, 2009).
Rafał Drabik – historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik naukowy IPN w Lublinie. Zajmuje się historią Okręgu Lubelskiego NSZ oraz stosunkami pomiędzy
podziemiem niepodległościowym a PPR i GL.
Bogumił Grott – historyk idei, religioznawca, profesor doktor habilitowany, wykładowca
w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor m.in.: Nacjonalizm chrze‑
ścijański (Kraków: Universitas, 1991); Religia, cywilizacja, rozwój – wokół idei Jana Stachniuka
(Kraków: Universitas, 2003).
Aleksander Ilin – historyk, krajoznawca, docent Uniwersytetu Poleskiego w Pińsku, badacz historii i kultury Polesia Brzesko-Pińskiego, dziejów związków ukraińsko-białoruskich, narodzin
ukraińskiej i białoruskiej idei narodowej, redaktor naczelny czasopisma Гістарычная Брама:
гісторыя і культура Палесся’а. Autor około 150 prac historycznych, opublikowanych w czasopismach białoruskich, ukraińskich, polskich i rosyjskich.
Paweł Juzwa – antykwariusz, wydawca, działacz „drugiego obiegu” wydawniczego i opozycji
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1978‑1990. Zajmuje się historią najnowszą.

biogramy autorów

Krzysztof Kaczmarski – historyk, doktor nauk humanistycznych. Naczelnik Oddziałowego

Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. Zajmuje się badaniami nad działalnością podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 1939‑1956. Autor m.in.: Podziemie narodowe na
Rzeszowszczyźnie w latach 1939‑1944 (Rzeszów: IPN, 2002); Studia i szkice z dziejów obozu naro‑
dowego (Rzeszów: IPN, 2010); Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11-12 czerwca 1945 r. (Rzeszów:
IPN, 2008); współautor albumu Adam Doboszyński 1904‑1949 (Rzeszów: IPN, 2010).

Marek Klecel – krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Wykładowca literatury polskiej
XX w. na UKSW, publicysta, wydawca.
Elżbieta Kowalczyk – historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału

Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Pracownik naukowy
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Autorka: Działalność Związku
Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie (1944‑1946) (Warszawa: IPN, 2010); Działalność Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę (1944‑1954) (Warszawa: IPN, 2011).

Kazimierz Krajewski – historyk, kierownik referatu naukowego Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej IPN w Warszawie. Autor szeregu publikacji poświęconych dziejom Armii Krajowej
na Kresach Północno-Wschodnich RP oraz powojennemu podziemiu antykomunistycznemu.
Cecylia Kuta – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy Oddziałowego

Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Autorka m.in.: Działacze i pismaki. Aparat bezpie‑
czeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989 (Kraków: IPN, 2009).

Wojciech Muszyński – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. W latach 2006-2010 członek
Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń za Działalność Opozycyjną
w PRL przy Kancelarii Prezydenta RP. Autor: Duch Młodych: Od rewolty studenckiej do konspi‑
racji niepodległościowej. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny (1934‑1945) (Warszawa:
IPN, 2011). Współredaktor: Złote serca czy złote żniwa. Studia nad wojennymi losami Polaków
i Żydów (Warszawa: The Facto, 2011); „Żeby Polska była polska”. Antologia publicystyki konspira‑
cyjnej podziemia narodowego w latach 1939-1950 (Warszawa: IPN, 2010); z Jolantą MysiakowskąMuszyńską: Lista strat działaczy ruchu narodowego (1939-1955). Słownik biograficzny, t. 1
(Warszawa: IPN, 2010).
Bartłomiej Noszczak – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie, redaktor Przeglądu Archiwalnego IPN.
Laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora za książkę „Sacrum” czy „profanum”? Spór o istotę
obchodów Milenium polskiego (1949‑1966) (Warszawa: IPN, 2002). Ponadto autor m.in.: Polityka
państwa wobec kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego
1953-1956 (Warszawa: IPN, 2008).
Jarosław Pałka – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Redaktor ds.

merytorycznych Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.
Zajmuje się historią polityczną i wojskową II wojny światowej oraz pierwszych lat powojennych. Publikował m.in. na łamach Przeglądu Historyczno-Wojskowego, Zeszytów Historycznych

(Paryż), Karty. Autor: Generał Stefan Mossor. Biografia wojskowa (Warszawa: Rytm, 2008), za którą otrzymał nagrodę im. prof. Tadeusza Strzembosza.

Tymoteusz Pawłowski – historyk, doktor nauk humanistycznych. Wykładowca Uniwersytetu
Warszawskiego. Zajmuje się dziejami XX w., przede wszystkim zagadnieniami związanymi z historią Wojska Polskiego, problemami społecznymi, technicznymi i ekonomicznymi.
Opublikował m.in. Lotnictwo lat 30. XX wieku w Polsce i na świecie (Warszawa: Rytm, 2011).
Andrzej Romaniak – historyk, pracownik naukowy Muzeum Historycznego w Sanoku, kierownik Działu Historycznego. Zajmuje się badaniem najnowszych dziejów w Polski ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia.
Tomasz Sommer – dziennikarz, publicysta, doktor socjologii, redaktor naczelny i współwłaści-

ciel tygodnika Najwyższy Czas!. Od 2005 r. wiceprezes Instytutu Globalizacji, wolnorynkowego
think-tanku z siedzibą w Gliwicach. Redaktor tomu wyboru dokumentów: Rozstrzelać Polaków.
Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim – dokumenty z centrali (Warszawa: 3SMedia, 2010).

Peter Stachura – historyk, emerytowany profesor historii nowożytnej Europy w Uniwersytecie
w Stirling (Szkocja) i dyrektor niezależnego Research Centre for Modern Polish History.
Tomasz Węgielnik – politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i nauk Politycznych UW.

Autor artykułów na temat szczecińskich aspektów Grudnia ’70 i Stycznia ’71. Publicysta
Gazety Polskiej, Tygodnika Solidarność, szczecińskiej Gazety Wyborczej, Kuriera Szczecińskiego, dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych INGremio.

Tomasz Więcławski – student politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania badawcze: opozycja antysystemowa w III RP, myśl polityczna nurtów konserwatywno-liberalnych, polityka zagraniczna III RP, a także nauka społeczna Kościoła katolickiego, marketing polityczny i historia PRL.

Bogusław Wolniewicz – filozof, logik, profesor doktor habilitowany. Wieloletni wykładowca
w Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Michał Wołłejko – historyk, publicysta. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ruchu narodowego w Wilnie
przed II wojną światową.
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Paweł Zyzak – historyk, publicysta. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor: Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do
1988 roku (Kraków: Arcana, 2009); Gorszy niż faszysta (Warszawa: Zysk i S-Ka, 2011).

